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. . jae H Me Na 3 Dari sidang kabinet 
Dalam sidangnja kabinet Wi- 

lopo telah mendengarkan pen- 
Gjelasan2 dari Menteri Perhu- 
yuhan dan Menteri Keuangan | 

“mengenai .rentjana undang?nja 

oleh (djurubitjara kabinet Man- 
teri Penerangan Mondnutu Kke- | 

nja dan memintakan hukuman bagi Sultan Hamid 18 tahun hu- 
kuman pendjara dengan ketentuan bahwa waktu dalam tahan- 
an akan dikurangkan dari waktu hukuman tsb. sedang segala 

biaja dalam perkara ini harus dibajar oleh terdakwa. 

Dalam reguisitoir ini Djaksa Agung me- y 
musatkan soalnja pada tudukan primair, 
dan menjatakan pendapat bahwa tuduhan2 

peda Mera La 3. 
:Diterangkan selandjutnja, bah. 

wa adapun | pandjerasa Men- 
teri Perburuhaa jitu mengenai 
yesitjana undarg2 tentang p-- 
ra taraan peruama'an da: pe 

'm.sihan dalam serselis. ian per- 
Ibuhan. 1 k : 

Le'am hubirigar ini Meni:er. 
mengemukakan 

kembali apa jang telah dinjata- | 
kan oleh pemerintah  didararm 
keterangannja kepada DPR, 
ialah bahwa undang2 darurat 
no 16/1951. memang menurut 
pendapat pemerintah masih per 
Ju 'diperbaiki dan disempurna- 

Rentjana undang2 jang dike- 

itu bermaksud untux ' me- 
kan satu undang2 jang de- 
tentang materie jang ter- 

tam dalam  undang2 daru- 
"no. 16 itu. Tetapi didalam 

     

“1 
siaang kabinet kemarin, Dewan | 

'Menteri belum mengambil kepu- 
tusan apapun mengenai son! tsb. 

Menteri Keuangan sementara | 
itu mendjelaskan pula kehendak 
'rentjana undang2nja untuk me- 
ngadakan koordinasi antara 
bank2 negara jang- sama pada 
azasnja, jaitu Bank Rakjat In- 
donesia, Bank Negara Indonesia 

dan Bank Industri Negara. 
Djuga mengenai soal ini De- 

wan Menterj belum mengambil 

sesuatu keputusan. Pembitjara- 
an mengenai kedua soal terse- 
but akan dilandjutkan didalam 
sidang kabinet jg akan datang. 
Menurut djurubitjara kabinet ' 

Dewan Menteri pd harj Djum'at 
'pekan ini akan mengadakan 
lagi sidangnja- — Ant. 

| 

  

DIHUKUM 
. PENDJARA 

Pengadilan Militer telah men- | 
djatuhkan. hukuman pendjara 
kepada Barlin (sipil) 212 tahun, 

rit Gafur, Hafi dan Nursidin 

KENA toakihg 315 tahun, pra- 

1958. 

| masing2. Demian diterangkan |” 

NK 

DITERBITKAN OLEH BA 

  

HARIAN UMUM 
DAN PENERBIT ,,KEDAULATAN RAKJAT" (AN 

  

   
GGAUTA S.P.S.) 
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ha 
Mahkamah Agung kemari 

subsidair, subsidair lagi, dan 
dair lagi, meskipun kesalahan2 

karena oleh Djaksa Agung ke 
tuduh sudah ditetapkan pada 
sidair. 

sar sekali a.l. tampak Prof- S 
nan pengadilan seperti biasa. Ss 

sa Agung membatjakan regui 

ngangkat sendjata terhadap p 
hukuman pendjara paling Iana 

lenggara pemberontakan dapa 

atau paling lama 20 tahun). - 

gal 8 April jad. 

Selandjutnja Ant. mengabar- 

barkan bahwa sesudah diada- 

kan pidato2 pembelaan Oleh ter- 

dakwa Sultin Hamid dan pem- 

masing2 berlangsung hingga 1 

djam 15 menit dan 1 djam 45 

menit, dan sesudah Djaksa 

da tuntutannja semula, ketua si 

dang Mr. Wirjono menjatakan 

sidang Mahkamah Agung akan 
diadakan ripat pada tanggal 18 

April untuk mendengarkan putu 

san jang didjatuhkan Mahka- 
mah Agung dalam soal tersebut. 

Pembelaan bagian politik di- 

lakukan oleh terdakwa sendiri 
sedang bagian juridis dilakukan 

pembela Mr.. Surjadi, demikian 

Antara.   
barang2 tekstil milik DPLT jg | 
“didjaganja, sedjumlah harga | 
“Rp. 513.235,55. Tekstil dimuat” 
diperahu dan hendak dilarikan | 
'ke Madura. | 

“SNN Hamid mengchianati 
perdjuangan. 1 

Sementara itu dihawah ini ki- 
ta sadjikan verslag dari RD jg 
lengkapnja sbb.: 

  

Perundingan M MB. hari 
1a «Angkatan laut perlu 1 tahun lagi 
PAGI ini djam 10 akan dlimulai perundingan antara Indone- 

Sia dan Belanda mengenai MMB  digedung kementerian 
'Iwar negeri di Djakarta. Maksudnja ialah untuk menjelesaikan 
“soal MMB jang berachir termijnnja pada tgl 27 Desember 1953 

jang akan datang. 

Delegasi Indonesia diketuai 
“oleh Ruslan Abdulgani, ' sek- 
djen Kementerian Penerangan 
'dengan anggota2: Mr. Tiwon, 
(kepala direksi hukum Kemlu), 
"Malik Selawat (darj kementeri- 

an keuangan), Gontha jang 
mendjadi sekertaris delpgasi 
(kepala desk. Eropa Barat. dari 
Kemlu). Penasehat2 ialah | Ko- 
medor Muda R.M. Ruslan 
(AURI), maj. Djaelani 
Laut) dan - kapten Supurdjo 
(Angk. Darat) serta Moh. Am- 

rin (kementerian Keuangah). 
Delegasi Belanda diketuai Mr. 

G. E. van Ittersum (wakil ko-| 
misaris Agung Belanda dengan 
pangkat duta Juar biasa/memterj 
berkuasa) dengan  anggbta2: 
drs. Drees (ahli keuangin di 
Komisariat Agung Belanda), 
maj. C. Diemont (militair jatta- 

Mr, A. N. van Aerssen 
Beyeren van Voshol  (sekjerta- 
ris). Penasehat2: let. kol. W. 
Wierda dan let. kol. I. B. Iruitz 

Angkatan | laut 
masih perlu. 

Dari kalangan jang men jzeta- 
hui didapat kabar, bahwa jpihak 
“Angkatan Laut kita masih: me- 
ngingin bagian angkatan! laut 
dari MMB ini tinggal buat: se- 
tahun lagi disiny untuk 1mem- 
“bantu pembangunan dan per- 

che), 

kembangannja, mengingat, bah- 
“wa negeri ini adalah kepulauan. 

F 
y 
! 

(ngk. 

(Mengenai hal ini telah kita se- 
but2 dalam koran ,,K.R.” ke- 

marin — Red.). 
Dalam hubungan ini timbul 

suatu persoalan, “apakah pe- 
merintah Belanda bersedia me- 
ninggalkan bagian angkatan 
laut dari MMB itu. Sebab da- 
lam keterangannja tanggal 27 
Pebruari. jang lalu dikatakan, 
bahwa ,,ia sedia untuk. mem- 
perpandjang missi itu buat wak- 

tu jang ditentukan dengan sja- 
rat, bahwa missi tsb. tidak akan 
dikurangi sedemikian, hingga ia 
dipandang tidak tjukup leng- 
kap”. 

Keinginan Angkatan Laut 
kita ini mungkin sekali akan di- 
pakai pihak Belanda utk men- 
dapatkan konsessi dalam pe- 
rundingan nanti. Dalam hubu- 
ngan ini pihak jang mengetahui 
tadi menjatakan, bahwa djika 
konsessi itu mengenai pemba- 
'jaran jang lebih baik, ladenan 
jang lebih sempurna, Republik 
Indonesia tidak berapa keberat- 
an untuk meluluskannja. Tapi 

djika konsessi ini lebih djauh 
lagi, misalnja mengenai ekono- 
mi, maka dikatakan dengan te- 
.gas, bahwa itu tidak mungkin. 

»Biarlah MMB ini pulang 

kembali dengan 
ruhnja. Angkatan laut kita bo- 
lehlah berdjalan dengan seada- 
nja” kata kalangan itu. 

  

— Tuntutan Djaksa Agung : 

un untuk Sultan Hamid 
“Putusan Hakim tg. 8 April - . Ta 

bukti, tidak perlu lagi diperbintjangkannja 

Perhatian dalam pemeriksaan inipun be- 

dang ditunda untuk memberikan kesempat- S 

an pada terdakwa untuk berbifjara dengan 

pembelanja jang akan menentukan apakah 

kan-kemarin atau pada sidang jad. 

Seperti diketahui tuntutan kedjaksaan agung terhadap Sul- 

tan Hamid primair pasal 108 ajat 1 No. 2 jo ajat 2 (jang ikut |. 

serta atau menggabungkan diri dengan gerombolan jang me- 

Putusan Hakim tang- 

belanja Mr. Surjadj dalam Si- | 

dang Mahkamah Agung jang | 
| 

| 

Suprapto menjatakan tetap pa- | 

| dak dapat melihat selain dari- 

lengkap selu-. 

JAKSA Agung dalam pemeriksaan Sultan Hamid oleh | 
n telah membatjakan reguisitoir- 

   

    

lebih subsi- 
tertuduh ter- 

salahan ter- 

tuduhan sub 

upomo. Susu- 
esudah Djak- 
sitoirnja si- 

pleidooinja dibatja- 

emerintah dapat dihukum dgn. 

15 tahun: pemimpin2 dan penje- 

t dihukum pendjara selama hidup 

Ant. e 

Pada dj. 09.00 pagi kemarin 

| Mahkamah Agung melandjutkan 

| sidangnja utk memeriksa perka. 

| ra Sultan Hamid II, Sidang di- 
pimpin oleh ketua Mr. Wirjono 

| Prodjodikoro dengan anggota2 
| Mr, Satohid Sastranegira dan 

| Mr. Hussein Tirtaamidjaja. Si- 
dang dimulai dengan pembatja- 

an  reguisitoir oleh Djaksa 

| Agung selama kl 1 djam. Dlm 
| reguisitoirnja  Djaksa . Agung. 

mintakan hukuman pendjara 18 

| tahun bagi terdakwa dikurangi 

| masa tahanan sebelumnja. | 

Djaksa Agung mengemuka- 

kan, 'bahwa terdakwa telah 

mengehianati perdjuangan bang | 

sa kearah kesatuan. Selandjut- | 

nja terdakwa menentang djiwa 
rakjat dan djiwa kesatuan seba- 

aji an, ta pemerintahan pada 

Ha ga Dengan tindakan2- 
nja dahulu itu Sultan Hamid 

ternjata telah menentang perse- 

tudjuan antara Indonesia dan 

Meskipun terdakwa menjang- 
kal, bahwa ia telah mendjadi pe 
mimpin tertinggi APRA dan 
RAPI, tetapi Djaksa Agung ti-   

| pada kenjataan bahwa terdak- 

p diadakan istirahat sampaj djam : 

terdakwa Mr. Surjadi. memba- 

  

"konstitusi sementara “RIS. | 

  | wa telah menggabungkan diri 

dengan grombolan Westerling 
: untuk memberontak melawan 

| pemerintah jang sjah (jaitu se- | 
| bagai jang tertjantum dalam 

| tuduhan primair). 

Mengenai pribadi terdakwa 
Djaksa Agung menggambarkan 

pendidikannja dalam suasana 
feodal serta djiwa terdakwa jg 
dikatakan rupanja bukan se- 

orang politikus, tetapi dipenga- 
ruhi oleh pihak kolonial. Kare- 
na itu terdakwai terasing dari 
bahagian Indonesia jang berdju 
ang untuk kemerdekaan, jaitu 
Gjiwa nasional kesatuan. 

Achirnja Djaksa Agung men- 

dapat kesimpulan bahwa meski- 
pun terdakwa memungkiri tu- 

duhan primair, subsidair dan sub 
  

15 SURAT KABAR TER- 
BIT DI SURABAJA. 

Dengan akan diterbitkannja 
harian ,Surabaja Post" pada 
tanggal 1 April j.a.d. di Suraba- 

ja, maka 15 harian kini sudah 
terbit di Surabaja. Jang sudah 
ada ialah 8 harian terbit berba- 

hasa Indonesia, sebuah terbit 

dalam bahasa Djawa, 2 harian 
terbit dalam bahasa. Belanda, 

dan 3 lainnja dalam bahasa 
Tionghoa. — Ant,   

  

KAPAL2 PANTAI DJUNI 
DATANG 

45 Kapal pantai “dari 200 
sampai 700 ton jang telah di- 
pesan oleh pemerintah tahun jg 
lalu di Belgia, Djerman dan 

bulan Djunj 1953 jang akan 

datang. — RiD. : 

  

  

Perhatian umum terhadlap d 
-kan peperiksaan itu dari Jalaman Puro 

£ . 

jalamnja emeriksaan, besar se kali. Ribuan orang mendengar 
aku Alaman melalui pengeras suara, — (Stindo), 

  

Me : 

“ 

sidair lagi Djaksa Agung men- 
dapat kejakinan, bahwa terdak- 
wa telah benar? bersalah. Djak- | 
sa Agung minta pula supaja 
beaja pemeriksaan semuanja di-. 
bebankan kepada terdakwa dan 
supaja segala bahan bukti, Pa 5 

ti dua buah pistol, karabyn da: 
isurat2 dikembalikan kepada 
jang berhak. ' 

Atas permintaan terdakwa | 

11.00. Pada djam 11.00 sidang 
dilandjutkan dengan pembatja- |, 

an pleidooi politik atau pembes 
laan politik oleh terdakwa Sul- 
tan Hamid sendiri selama kira2 
satu djam. Kemudian pembela | 

  
tjakan pleidooi juridisnja sela- | 

ma kurang lebih 2 djam dan 50 
menit. 2 R.R.L), 

PUTJUK PIMPINAN PSII : 
: BARU 
Untuk tahun 1953 — 1955 

Madjelis Tahkim PSII dj Dja- | 

karta telah menundjuk sdr.2 
Anwar Tjokroaminoto dan Abi- 
kusno Tjokrosujoso untuk mem 

bentuk susunan dewan “part 
LT. - 
“Dewan partai tersusun. sbb.:' 
ketua Anwar Tjokroaminoto, | 
wkl. ketua Siahbudin Latif, kjai | 
Thoa, Pangku, K. Kaluku, H. 
Zainal dan W.A. Raliman. 
Susunan Ladjnah Tanfidzijah: 

ketua sAbikusno Tjokrosujoso, 

Wkl. ketua Arudj: Kartawinata, 
sekdjen Suhardjo, sekretaris 1 
Ahmad Mesturi, sekretaris II 
Ishak Moro madjelis urusan 

  

a 

| 

uang Muslim Arif. — (KR). $ 

| 

Hi #| 

GAMBAR ATAS : Tampak duduk dari kiri kekanan: anggau- 

ta hakim Major Sudjoro, Major Slamet, 

broto (ketua) dan berdiri, anggauta Panitera Mochtar Surga- 
ningrat. 

GAMBAR BAWAH : Kapten Andi Azis (terdakwa), duduk di- 

tengah, sedang mendiawab perganjaan2 dari ketua. Duduk pa- 

ling kanan ialah Djaksa Tentara Imam. Bardjo. — (Stindo). 

   

      

   
   

  

   

    

Let. Kol. Gondosu- 

  
  

Pemeriksaan Andi 

5 

“Azis: 
  

y     3 

“     

  

33 

ula 

Pemeriksaan seperti dialoog 2.000 orang 
dengarkan mikrofoon 

JOTJOK dengan apa jang telah diberitakan dalam harian 
ini pemeriksaan perkara Andi: Azis kemarin berdjalan lan- 

tjar. Suasananja tenang. Pertanjaan? hakim dan djaksa didja- 

wab tegas dengan ”Saja” atau ”Tidak”. Hanja sekali djawa- 

ban terdakwa tidak tjotjok dengan keterangannja sendiri, jaitu 

djawaban atas pertanjaan tentang pennjataannja ingin masuk 

Apris. Selandjutnja sikap para hakim dan djaksa pun 

correct, Terdakwa mula? mengaku: 

berbuat insubordinasi, sedang istilah pemberontakan ditolaknja. 

Tetapi kemudian ia mengakui telah 

sekalipun tidak dengan sengadja. 

Tiga matjam tuduhan. 

Sidang dimulai dengan perta- 
njaan jang -biasanja mengenai 
diri terdakwa. Andi Azis ternja- 
ta sekarang berumur 28 tahun. 
Lahir di Sulawesi-Selatan. Tem- 
pat tinggal terachir kota . Ma- 
kassar, Djabatan terachir kap- 
ten Apris. 

Sesudah itu dibatjakan regui- 
sitoir oleh djaksa Mr. Imam 
Bardjo jang memerlukan wak- 
tu 4, djam. Tuduhan terdiri 

atas 3 pokok: 5 

1, telah melakukan pemberon- 
takan tentara, 
telah melakukan insubordi- 
nasi, 
telah melakukan pemberon- 

| takan (bukan  pemberonta- 
kan tentera). 

2. 

3. 

Kurang pertjaja kepada   
Italia, kini diharapkan kedata- 

ngannja berangsur-angsur mulai 

Imoordenaars 

,Oorang” di Pemerintah 

! Pusat, 

Terdakwa mula2 mengaku 
bersalah telah melakukan per- 
buatan  insubordinasi. ' Istilah 
pemberontakan ditolaknja. 

Sebabnja ia melakukan tin- 

terdakwa djustru karena ja 
tjinta kepada negara. Ia telah 
berusaha mentjegah pertempu- 
ran antara Knil dengan Apris. 
Maksudnja, agar tidak terlalu 
banjak kurban, baik dikalangan 
tentara maupun dikalangan rak- 
jat. sendiri. 

| Apabila tidak ada  centrale 
|leiding, kata terdakwa, “tentu 
lakan terdjadi br oeder- 
| strijd. Anak2 Knil akan djadi 

atau pem- 
bunuh anak2 C.P.M. jang sudah 

ada di Makassar. Oleh karena 
itu, untuk menghindari pertem- 

puran ia berusaha  mentjegah 
pendaratan bataljon Worang. 
Pendaratan harus ditangguhkan 

dulu. 
Menurut terdakwa suasana 

Makassar ketika itu, jaitu pada 
permulaan bulan April. 1950 
amat panas. Telah terdjadi in- 
filtrasi gerombolan2 dari Jogja 

dan demonstrasi dan terlihat 
plakat2 jang berbunji: ,,/Lebur 
N.I.T.!” ,,Lempar Knil kelaut!” 
Pula terdjadi pelemparan gra- 
na.t Knil berasa terantjam, 

Ketika ditanja apa terdakwa 

  

  

dakan2 jang salah itu menurut , 

  

amat 
bersalah karena telah 

berbuat pemberontakan, 

tah RIS, maka ia melakukan 
perbuatan insubordinasi,  dja- 
wabnja: ,,Kurang pertjaja”, dan 
tidak kepada Pemeriniah, tetapi 
kepada orang didalam Pe- 
merintah. . 

Onvoorwaardelijke dan 
tijdelijke overgang ke 
Apris. 

Mengenai masuknja Knil ke 
Apris oleh terdakwa diterang- 
kan, bahwa ia sendiri telah ber- 
keliling kekampemen-kampemen 
utk memberi penerangan agar 
anak2 Knilymasuk Apris, jaitu 

,,tenteranja sendiri”... Jang suka 
masuk ada, jang tidak suka ba- | 
njak. Maksudnja ada dua. ma-' 
tjam. “Jaitu . onvoorwaardelijke 
overgang, artinja masuk Apris 
zonder  sjarat, dan 
overgang atau masuk Apris, te- 
tapi untuk sementara. Andi 
Azis sendiri, sebagai militer, 
bersedia masuk Apris  setjara 
onvoorwaardelijk. 

Rapat2 dikalangan Knil jang 
membitjarakan pengoperan ke 
Apris- sudah dimulai bulan Dja- 
nuari 1950. Persatuan Militer 
Maluku, Persatuan Menado, 

Persatuan militer tidak setudju 
pengoperan Knil ke Apris. 

Rapat 3 April. 

Pada 30 Maret Andi Azis ma- 
suk Apris, dinaikkan pangkat 

dari letnan 1 djadi kapten.. 
Pada tgl. 8 April diadakan 

rapat jang dihadliri al. oleh 
Christoffel dan onder-officieren 

Kn Lilipay, Thomasuy. ser- 
ta 100 orang “anggauta, , Knil. 
Diambil keputusan, mereka me 

nolak pendaratan bataljon Wo 
rang jang sudah berlabuh di 
hadapan pelabuhan Makassar, 

Ramah Tamah 4 April. 

Pukul “ petang kapten And 
Azis beserta keluarga berkun 
djung kerumah overste  Moko 

ginto sampai pukul 9.30. Sua 

sana ramah tamah, 

Tetapi setiha dirumah dan 
ketika ja hendak menutup pintu 
dilihatnja ada surat jang tidak 
bertanda tangan jang 

Andi Azis harus segera datang 
kerumah Mr. Dr. Somoukil, per- 

tidak pertjaja kepada Pemerin- dana menteri NJI.T, 

Lembaas K 

uk , 

yan Kursi i 

abudajaan 
Indones 

boga on katana? 
1 ju 

    
      

  

k Genootschap 

tenechanoer 

     

isinja: | 

2 diakui perbuatan 
insubordinasi 

Kemtdiah mengaku telah memberontak 

tijdelijke | 

  

  
P
a
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Dengan tiada pikir pandjang 
Andi Azis berangkat kerumah 
Somoukil, dimana sudah hadlir 

pres. Sukawati, komisaris N.L.T. 
dan opsir2 Knil. “Dibitjarakan 
pendaratan bataljon Worang jg 
mereka akan tjegah dengan me- 
ngangkat sendjata, Ketika me- 
ninggalkan rumah Somoukil, 
menurut . terdakwa Sukawati 

memberi nasehat supaja hati2 
agar djangan terdjadi apa? jg 
tidak diingini. Tetapi setelah 
Sukawati pergi, Somoukil ber- 
kata: Hantam/asad path 
dan sikap itu disetudjuj oleh se- 
mua jang hadlir. 

Andi Azis sendiri 

diangkat djadi komandan ge- 
rakan jang akan dilakukan 
paginja tgl. 5 April. Andi Azis 
terima angkatan itu “dengan 
maksud untuk mentjegah dja- 
ngan sampaj terdjadi pertem- 
puran antara Knil dengan Apris. 
Ia, katanja, akan berhubungan 

| 

kemudian 

  (Bersambung hal 4) 

  

  

Se 

42. 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Hina senat aa KUAT Lham 
DIPA co... 0.66 ” 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 71. 

per kg., hanja dikota? 
sehingga kalau ditarik 

Dalam pada itu menurut ke- 
terangan Menteri Pertanian 

Moh. Sardjan, dapatnja 

Rp. 2.— itu diperhatikan 

lah merupakan salah satu 
ada 

da- 

dilapangan lainnja dan untuk 

nja. Dilapangan perindustrian 

umpamanja, kostprijs untuk 

hasil?2nja akan lebih tinggi bila 
buruh dengan upah: jang mere- 

ka terima “tidak bisa membeli 

bahan makanan jang pantas ka- 
rena mahalnja. Kriminalitet 
akan tambah mengeruhkan ma- 

sjarakat, apabila harga beras 
tidak bisa dibajar lagi oleh 
rakjat djelata. Ketenangan hati 

dikalangan pegawai negeri, po- 

lisi dan tentara akan tergang- 

gu, bila harga beras lebih tinggi 
Gari pada minimum gadji jang 
mereka terima. 

Kesulitan2 jang diderita oleh 
masjarakat dewasa ini sebagai 

akibat pembangunan jang be- 
lum Jlantjar, keamanan jg saring 
sekali belum kembali, defisit da 

lam anggaran belandja, akan 
lebih meminta korban apabila 

harga makanan jang terpen- 
ting melebihi kekuatan-menm:- 

beli rakjat. 

  
Usaha dimasa jang lalu. 

Sebab2nja usaha penurunan 
harga beras ini tertjapai, dite- 
rangkan oleh Menteri Sardjan, 

pertama karena import beras 

dalam tahun 1952 lebih kurang | 
600.000 ton bisa dilaksanakan 

dengan :lantjar, terutama ' bisa 
masuk pada waktu jang diten- 

tukan, Kedua, karena produksi 
beras “dalam negeri ditahun 

1952 ada lebih dari pada dita- 

'hun 1951. Ketiga dan jang ter- 
penting, karena politik beras 

djuga mengalami perubahan jg 

radikal, , . 
Dimasa-sebelum tahun 1952 

organisasi2 partikelir pedagang 
beras bersama? dengan organi- 

sasi partikelir penggilingan pe 

ras mendjadi badan eksekutip 
jang dalam prakteknja diserahi 
mengerdjakan politik beras 
pemerintah, Maka didalam prak 

  

tek.jang sesungguhnja, pembs” 

lian beras dari luar negeri di- 
lakukan oleh kongsi2 dagang 
beras dan pembelian padi da- 
lam negeri dilakukan oleh pa- 
brik2 beras. 5 

Organisasi2 tersebut ketjuali: 
melakukan tugas jang diberikan 

oleh pemerintah, masih tetap 

melakukan pekerdjaan mereka 
sendiri, jaitu membeli beras dan 
mendjual beras (pedagang). Di- 

mana dimasa jang lampau, or- 

ganisasi pedagang beras dan 
organisasi penggilingan padi 

dengan modal dan kekuatan or- 
ganisasinja dapat memonopoli 

beras dan memainkan harga, 

lebih kuat lagi kekuasaan mo- 
nopoli mereka itu sesudah pe- 

merintah memberi tugas dan 

modal baru untuk melaksaaa- 

kan politik beras pemerintah. 
Akibatnja: pesanan beras 

dari luar negeri selalu datang 

terlambat, karena siasat ini 
perlu untuk memungkinkan pen 

djualan beras dari kaum peda- 
gang itu dengan sebaik2nja. Di- 

' musim panen biasanja beras 
  

Komunis Perantjis ditangkapi 
AGI2 kemarin krisis politik Perantjis jg mendadak timbul 
telah dapat dipetjahkan ketika parlemen Perantjis meneri- 

ma suatu usul Pem, utk. memindjam uang sebanjak 80 ribu dju. 
ta franc dari bank Perantjis. 

ngantjam akan meletakkan djabatannja 

nerima usul jang dimadjukan. 

Sementara itu polisi Perantjis 

telah menggrebeg kantor per- 

himpunan buruh umum jang di- 
pimpin oleh Komunis dan me- 

nangkap 3 pemimpin Komunis |. 

Perantjis. Mereka dituduh mem- 

bahajakan keamanan negara 

terhadap. dunia luar, 

Pemimpin? ' Komunis 
dan Serikat buruh . di- 
tangkap, 

Polisi "kontra-spionase Peran- 
tjis hari Selasa telat: menang- 
kap pemimpin2 Komunis Pe- 
rantjisdan memerintahkan pula 
supaja ditahan empat pemimpin 
,Serikat Buruh Umum” jang 
dipengaruhi oleh Komunis, 

Beratus2 polisi pada hari ter- 
sebut telah mengadakan peng- 
geledahan2 di markas besar Se-: 
rikat Buruh di Peris dan kan- 
tor2 Serikat Buruh di daerah2, 
Semua surat2 dan arsip jang! 
ada telah diangkut dengan pras 
hoto2 ke markas besar polisi, 
Tindakan2 ini didjalankan ka- 

rena menurut penjelidikan2 jang , 
dilakukan oleh pemerintah Pe- 
rantjis terdapat komplotan? utk. 
menentang pemerintah, 

Selandjutnja didapat kabar 

Semalam PM Mayer telah me- 

djika DPR tidak me- 

abal 

Gaktur dari surat kabar partai 
Komunis ,,Humanite” djuga tih. 

ditangkap. : 

CGT protes. 
Dewan. Pengurus Gabungan 

Serekat Sekerdja  Perantjis 

(CGT) memprotes keras pes 
nangkapan2 jang dilakukan oleh 
polisi keamanan Perantjis ter- 
hadap pemimpin2 Komunis pagi 

'harinja. 1 
Dinjatakan, bahwa penang- 

ngan keberangkatan pembesar2 

perdebatan dalam madjelis ren 

dah Perantjis sekitar soal utk. 

tak mengakui kekebalan wakil2 

Komunis dalam parlemen. Pe- 

merintah Perantjis mengadakan 

usaha untuk dapat mengatasi 

kesukaran2 mengenai rentjana2 

nja didalam dan luar negeri dan 

hendak memberi djaminan  ke- 

pada kaum reaksi didalam dan 

luar negeri, sementara  menan- 

tikan dilkkukannja komplotan 

mereka untuk menghantam ke- 

'bebasan buruh dan serekat2 se- 

kerdja Perantjis. Anggota2 ser- 

ta pemimpin2 CGT dengan keras 

memprotes tindakan pemerin-   bahwa Andre Stil, seorang res itu, UP, — AFP, 

harga | geri djatuh 

  

Politik barak Pemerintah 
au berhasil : 

Menteri Pertanian tentang kegagalan 
politik beras jang lalu 

ENURUT keterangan? jan g didapat, politik beras jang 

didjalankan pemerintah mu lai April 1952 hingga triwulan 
pertama (tahun 1953 ini, dianggap berhasil, : 

Dikota? ketjil harga sudah ada jang turun dibawah Rp. 2, 

besar 

dalam 
dewasa ini adalah Rp. 2,— per 

masih diatas harga tersebut, 
satu garis, maka harga beras 

kg. 

import baru datang, sehingga 

i mengakibaikan beras dalam ne- 

dan menjebahkan 
|pula harga padi kaum tani sa- 

|ngat rendah dan merugikan pro 

sar jang terpenting bagi usaha2 | dusen, Akibat lainnja ialah, bhw 
Ipabrik2 beras dimusim panen 

kehidupan rakjat pada. umum- ! dengan mempergunakan harga 
(jang kunstmatig direndahkan 

itu, mendahulikan pembelian 

padi untuk keperluan sendiri. 
Pembelian padi untuk pemerin- 

|tah biasanja dilakukan  sesu- 

dah harga padi naik, 

Dimasa tanaman padi dalam 

.bulan2 berikutnja masih hic 

bersamaan dengan 1 
tani tidak punja simpanan padi, 
jaitu dibulan2 Djanuari, Pebru- 

ari dan Maret, maka distribusi 
beras diatur begitu rupa oleh 
kaum pedagang, sehingga sa- 
ngat mahal. Demikian, keadaan 

sebelum tahun 1952. : 
Politik beras sekarang. 

Menteri Sardjan selandjutnja 

menerangkan, bahwa sedjak ta- 

hun 1952 pemerintah menempuh 

   

  

   

'djalan jang sama sekali baru. 
Organisasi penggilingan beras 

dan kaum pedagang beras dilu- 
tjuti kekuasaan monopolinja. 

Penggilingan beras ini hanja 
boleh menggilingkan beras pe- 

merintah melulu. Ia tidak boleh   

  
: 

| | 
| 

| terpaksa mengikuti 

kapan? itu ada hubungannja de- 

Perantjis ke Washington jad. # 

dan pula mengenai pembukaan 

lagi djual - beli beras atau padi. 
Azas ini untuk tahun 1953 di- 

pertahankan, malahan diperke- 

ras. 
Dalam pada itu djika sesuatu 

pabrik beras menerima bahagi- 

an padi jang kurang dari kapa- 
Siteitnja, ja diberi ganti keru- 

gian jang pantas. Disamping 

itu sebagaj tukang menggiling, 

pabrik diberi upah jang “lajak. 
Pabrik beras partikelir boleh 

hidup terus sebagai penggiling 

padi pemerintah, tetapi ia dila- 
rang berdagang. Begitu pula 

kaum pedagang beras diberi pe- 
rkaturan dan pembatasan sehing 
ga mereka tidak bisa lagi met 

nimbun beras begitu banjak 
hingga memperoleh kekuasaan 
monopoli lagi. Pemerintah kini 
jg menguasai seluruhnja import 
beras dari luar negeri dan pem- 
belian padi dalam negeri. 

Hasilnja sudah dapat dirasa- 
kan dalam tahun 1952 dan di- 
bulan2 patjeklik tahun - 1953 

ini, jaitu tidak adanja kegon- 
tjangan harga beras, malahan 

tidak ada patjeklik lagi. Poli- 

tik beras pemerintah tahun 1952 
jang “ternjata baik itu diperta- 

ihankan untuk tahun 1953 dan 
Gisempurnakan, disertai dengan 
'memperbaiki produksi bahan 
makanan pada umumnja. Ada 
harapan, bahwa meskipun ada 

kesulitan lain, tapi keadaan ba- 
han makanan akan mendjadi 

lebih baik lagi. 
Demikian keterangan Men- 

teri Pertanian Moh. Sardjan 
menurut Antara. 

Varia ,, Andi Azis 
k Pada dinding Tuang sidang 
pemeriksaan Andi Azis tidak 

ada gambar Pres, Sukarno, se- 

lain gambar Bhineka Tunggat 
Ika, kalender ketemtaraym, dan 
lukisan klassik Tiongkok. 

xx 

  

K Setelah pemeriksaan berdjalan 
sediam  liwat, diantara pende 
ngar dalam ruang pemeriksaan 
dibagian undngdn terdapat se- 
orang jang sebentar? tertidur, 

x 
x Ketika Kapten Andi Azis di- 
tanja tentang  @kibay daripada 
tindakannja diikatawu bata-ban- 
tuan Apris terus - menerus di- 
datamgkan, didjawab dengan te- 
gas dan snontaan : .Ja, mati, 
overste?" sambil menengok ke- 
kanan dan kiri. 

x Dabam pemeriksaan hari per- 
tama kemarin itu siapapun dju- 
pa Jang bawa surat. undangan 
.datang terlambat satu menit tes 
tap tidak dapat masuk ruang 
pemeriksaan.  Diantaramja ter- 
dapat seorang Wartawan dan Se. 
'orang wartawan foto puteri jg 

diadannja 
memeriksaan dari luar dibawah 
mikrofon Rul, 

» 
x Kadangg utjapan2 ketua 

'sidang tidak terang  kedes 
ngaran, Maka setelah sidang dis 
tutup dan orang2 keluar, ada 
sementara orang jang bertanja 
kepada mereka itu: ,Mengaso 
beberapa menit, mas?” 

»ho, sudah bubar, mas!” 

  x Dalam sedjarah sepak bola di 
Indonesia baru kemarin ada Do- 
Somuko djadi keeper, jaitu ke- 
tika kesebelasan Ngesti Pando-   wo bertanding melawan keses 
belasan RAS di Jogja kemarin, 

# 

 



   

      

   
    
   

          

   

          

| dikota ini, pengurus sdr2. H.M. 

“1 Tapi kiranja belum begitu an 

$ rat-laut tampak 

' “waktu Tijas 

“ekba Lahat. 

- 9 . (Pontianak) | 

2 nisasi Poriyudan Republik Rakjat 

$ - Bali telah menemui “Bornet dan 

“ang t 

. nas tsb, telah menerima telgram 

an misi tiek Ki 
Na hendak mu 
2 tidak. p 
   

    

    

   

      

       

amandemen I 

  
“bernama Jasin telah membu: 
kawannja bernan Njas, 

    

   

   
    

  

nja. Kini J 

| kinan sebuah stadion di Samb 
an iaja 

| Indonesia, 'kini telah didirikan 

: Ramli dan Lim Sin Giap,'” 1 
DENPASAR — Sekdjen Ke- 

" tatanjan PP dan K, sewaktu di 

  

   
— Tjokorde art “Una: “untpk 

Ah 

  

  

Kkatyah yunu 
tau di Selat 

kita bandingkan dengan kenda- 
annja pada bulan Oktober 1952. 

bahajakan, 
Sebagai telah dikabarkary di 

pada tg. 21 jang menjatakan 
. Bahwa ganung Anak Ea 
. ita telah meletus sampai 27 4 
pada tg. 18 jang lalu. 
Pegawai? tsb. Ben 

lebih djauh, bahwa keadaan ka- 
wahnja sudah agak berbeda, dan. 
ri pada Oktober 
Tebing? masih ada 
lah Tenggara dan 

  

sudah gugur. | 
. Dulu dipinggir? kawah itu ter- 
dapat 4 buah solfatar, tapi se- 

2 AE Jen tampak Pan . 

   
ga kawah Sekaran ae 

| pal lagi. 23 
| Keadaan telaga | tampaknja 
keruh dan Peng. air 

     

  

Sma | 
d ra bulat) up tambahan dari 

ahw    

   

aja Ogkar kue Ya 

ea : Pa daf-        

  

   
Ban puta BN sua- 

  

Makmur, 'a pemilih2 jg . | St. 
- Fada diluar negeri dianggap ter- 

daftar oleh daftar-pemilih dari 
daerah “pemilihan tempat ge- 

“Kementerian Luar Negeri 
ri, sehingga dengan begitu 

- mereka. dapat Pala memadjukan 
tjalon2nja. f 
“Usul amandemen Ir Sakirman 

(PKI) cs jang meminta supaja 

t 

k 'jang oleh mentjalonkan dalam 
daftar-kumpulan hanja partai2 
“politik - dan - komite-pemilihan 

tentu ditolak dengan suara 81 
lawan 43, begitu djuga ditolak 
dengan suara 90 lawan 22 usul 

amandemen Sutardjo (PIR) es 
jang minta supaja orang2 jang 
menurut fatsal 61 UUD tidak 
boleh merangkap djabatan ang- 

|gauta Konstituante dan Parle- 
men, harus meletakkan djaba- 

tannja djika mereka- terpilih 
.mendjadi anggauta. 

Ketentuan sjarat&, 
Dengan diterima dan ditolak- 

| nja amandemen2 tersebut “di- 
atas, . maka ketentuan sjarat2 | 
tentang penfjalonan itu adalah 

itam pemilihan umum nan- 
ti diadakan ? matjam daftar, 
jaitu daftar perseorangan jang 

daftar kumpulan jang boleh me- 
muat tjalon?2 hingga djumlah 
dua kali djumlah, kerosi untuk 
daerah pemilihan jang bersang- 
kutan, tetapi penambahan ini 

tidak boleh melebihi 20. Seorang 
tidak boleh ditjalonkan dalam 
lebih dari satu daftar dalami sa- 
tu daerah pemilihan. Jang bo- 
leh ditjalonkan 'ialah orang? 
jang memenuhi sjarat untuk 
“mendjadi anggauta, 

Untuk pembagian-korsi-perta. 
ma (eerste lezing) seorang tja- 
lon jang dikemukakan dalam 
Gdaftar-perseorangan ataupun 

daftar-kumpulan dpt digabung- 
kan dengan daftar kumpulan la- 
in jang dikemukakan dalam sa- 
tu daerah pemilihan. Untuk 
pembagian korsi-sisa daftar- 

- | kumpulan ataupun daftar-gabu- 
ngan dari satu daerah pemilih- 

tar gabungan lain dari Tagrak 
pemilihan lain. 

atau tjalon pertama dari satu   daftar-kumpulan ditjalonkan un 

  

  

# 

z 

Aa 

Productie bihas bala dapat 
2 — naik: 

   

  

-nja untuk 

murah. 

Dalam He aan none: 
nai nota usul tersebut sdr, Istia- | 
djid antara lain mengatakan, 
bahwa meskipun sampah : itu 
oleh orang. pada umumnja  di- 
anggap tidak berguna, namun 
menurut kenjataan sampah itu 
oleh rakjat tani telah lama di- 
pergunakan dalam: usahanja me- 
narabah productie bahan maka- 

| nany Dan menurut penjelidikan 
ternjata sampah untuk kepenti- 
ngan itu sangat besar manfa'ai- 
nja. Ketjuali praktis, djuga eko- 
nommis merupakan pertolorigaan 
besar: maag usaha itu « 

"Hasilnja 10075 naik. 
Menurut 'keterangan2” jang 

diperolehnja, maka dengan mem 
pergunakan rabuk sampah itu, 
productie bahan makan ternja- 
ta paling sedikit naik 4094, ma- | 
lahsada beberapa tempat “dima- 
na productie itu dapat: “naik 
“sampai: 10074. Suatu keistime- 
waan: dari sampah menurut Isti- | 
adjid ialah bahwa dalami: :mem- 
pergunakannja kita tidak usah | 
memakai ukuram 

"Sampai sekarang ini 'harga | 
sampah diluar . kota 'antara 
Rp-20,-— sampai Rp.25,— saj 
grobagnja, sedang satu x 
Ne “— an “TKR 

    

    

   

  

   
     

   
   

  

   

palikian itu, 
dang perlu « 
djika sampah didalam 
gjakarta: Sei 
200 Ani 0 ban 5 

Kets Aa 
nisasi ora. Pen 
dari djawatan2 
tingan, Ha Pe 
dan Pertan 
an m maka 
nolong rak 2 dalam lapan 
pertaniannja, djuga kota 7 gja- | 
karta akan. bersih dan netjes. | 
Menurut Istiadjid sampai s 

  

   

      

    
  

3 

  

(Sar: 

    

100 pCt, 
arta telah melangsungkan sidang- 
nota usul Istiadjid cs. mengenai 

penambahan produetie bahan makanan setjara praktis dan 

| Adakan tabalabarbaa 
Selandjutnja sdr. Zaebani se- 

bagai penanda-tangan nota usul 
tersebut menambah keterangan- 

manfa'at sampah terhadap per- 
tanian itu, maka sebaiknja pem 
bikinan rabuk dari sampah di- 
intensiveer. Selain itu untuk ke: 
sempurhaannja perlu diadakan 
laboratorium. 

“Selain sampah itu, menurut 
Zaebani berdasarkan keterang- 
an-keterangan dari pihak jang 
ahli, maka kotoran manusia pun 

sangat baik guna usaha perba- 
ikan pertanian itu dan djuga 
perlu diintensiveer, 

Sir, Brotoharsojo, djuga sa- 
lah seorang penanda tangan 
usul nota tersebut menambah, 
bahwa djika kita hendak meng- 
hargai djasa rakjat tani, maka 
salah satu djalan jalah kita ha- 
rus berusaha  supaja memper- 

baiki tanahnja. Ba WNA 

Prinsip disetudjui. 

- Dalam pemandangan umum 
berbitjara 7 anggota, jaitu sdr. 
Rawan,  H. Mansur, Sukotjo, 

St Wazirnuri, Prodjosuroto, Ruslan 
jang semuanja | 

j dapat menjetudjui usul nota Is- 
dan Dr, Sahir, 

  

tiadjid itu, 

Wazirnuri 

pendapat Istiadjid, bahwa sam- 
pah didalam kota hanja Mang 

| begitu. sadja. Menurut sdr. ' 
(zirnuri sampah kota kini Jr 
|gunakan untuk mengisi tanah2 
jang legok- dalam kota, seperti 
didekat kreteg Kewek, Hee 

ai Beteng Kidul, dll, 
) Tentang. penerimaan di ah 

gas | aa: rakjat diluar kota, nun 
ikan oleh Wazirnuri, bahwa 

hingga kini. jang. dapat. me: eri 
manja hanja mereka jang. er- 
diam ditepi djalan2 besar, 

| dang kita harus. Memperi aiki 
ejaan pada umumnja. 
egasnja, penerimaan sam 

        
rang ini banjak sampah dari 
kota Beo ini dib las Iga 
gitu sadja, 1 " Madakan gs sampah," 

sekarang ini belum dapat mera- 
Menurut Wazirnuri sebpik: 

nja supaja pembagian ' rabuk 
Sampah itu dapat merata, yet 

LLAN elanjutan pening da 
. 8 pleno terbuka mengenai ketentuan datang 
onan anggauta ' Konstituante dan Parlemen, 

(PNI) cs dengan suara 16 lawan, 9 jakni | 

jang meminta, supaja dibelehkan p: 
perseorangan ataupun Na beban dari suatu dneyah, Ni 5 

milihan pada peni ibagian- kerosi non (sergte “Ine 

|setawranga.nda. 300 
| 2 , 

gkan lagi “dengan | am ita | 

juta na 

(kiescomite) dengan sjarat2 ter. 

hanja memuat satu tjalon dan 

   

   BD
 

ta
 

sjarat? pentja- 
disetudjui usul 

gabungan daftar tjalon | 

   

   

  

   

han soket 
orang pemi 
terdaftar da 

h dari. daerah 
: sela. 

ai sedikit- 

  

    

    

  

     ita dikemukakan 

tiap? tjalon. Pemilih jang 
mengemukakan suitu daftar, 
tidak boleh, turut mengemuka- 
kan daftar jang Jain. Tiap? 
tjalon jang Na harus 
menjatakan  kesediaannja 
tuk pentjalonan itu pun perse- 
tudjuannja tentang tempat jg 
diberikan Hejanlanga dalam 1 

   

| tan daftar. 

s 
Sakirman. « 

Sebelum sidang sampai 'kepa- 
da keputusan2 'itu, terlebih du- 
lu diadakan perdebatan menge- 
nai usul2 amandemen Mula2 : 
mengenaj usul amandemen TIK, 
Sakirman (PKI) cs jang ditan- 
da-tangani djuga oleh Mr, Ta- 
djudin Noor (PIR), Asrarudin 
(Paftai Buruh), Maruto (Mur- 
ba), Otto Rondonuwu (Progre- 

| sip), Kasimo (Katolik) dan Su- 
marto (Parkindo), Usul aman- 
demen ini merupakan hasil dari 
usaha merumuskan. amandemen 

Sakirman dengan pang Pat 
sul lain. 

“ Pokok dari usul itu dalah Su- 
'paja  daftar-kumpulan  hanja 
dapat diadjukan oleh organi- 
sasi2 politik, baik berbentuk 
partai maupun kiescomite jang 
dalam peraturan dasarnja me- 
muat djelas tudjuan program 
politik kenegaraan ' dan kema- 
sjarakatan serta larangan bagi 
anggauta2nja untuk merangkap 

mendjadi. anggauta organisasi   
Secrang tjalon belbonkbalirnan : 

nja, bahwa mengingat besarnja 

Tewas ! 

(Sesi 

politik lainnja. Sjarat bagi or- 
ganisasi politik jalah mempunjai 
tjabang sekurang-kurangnja 25 

atau sub-komite pemilihan jang 
tersebar sedikitnja dalam 3 pro- 
pinsi. 

. Ketua fraksi PSI Subadio me- 
'nolak usul amandemen tersebut 
sebab menurut Subadio hake- 

|katnja menghendaki supaja Pe- 
merintah turut mengatur  disi- 
plin partai, sedang sjarat2 jang 
diusulkan oleh amandemen itu- 
pun menurut Subadio terlalu 
berat, sehingga ' mengurangi hak 
azasi rakjat. Subadio meminta 

Supaja para pengusul memikir- 
kan lagi hal ini. "Saja tolak pe- 
.merintah mentjampuri Pa 
saja”, demikian Subadio. . 

Ir. 'Sakirman menginteruptir. 
"Mengenai mogok djuga ?!” 
Subadio : "Kita sama2 protes, 

tapi djangan ikut menjusun”. 
Sakirman : "Tapi saudara ti- 

dak protes”. 
Subadio: "Itu soal saja. Kar- 

lau mau berkelahi boleh, saja 

: lajani, saja tidak Pena “takut 
sama PKI” 

Tentang amandemen 
Rasjad es. 

Menteri Dalam Negeri meno- 
lak usul amandemen Rasjad cs 
ini karena menurut Pemerintah 
Pemerintah tidak akan adil ba- 
gi partai2 jang tidak menghen- 
Gaki satu daftar untuk seluruh 
Indonesia, sebab dengan sistim 
jang diusulkan itu partai2 ter- 
sebut akan kedahuluan oieh 

| partai2 jang menghendaki ada- 
nja satu daftar untuk seluruh 
Indonesia. Menteri menegaskan, 
bahwa sistim dalam RUU itu 
ialah sudah merupakan suatu 
.kompromi antara kehendak jg. 
mengingini adanja satu kiesdis- 

“trict dengan kehendak jang me- 
nginginj sedjumlah kiesdistrict, 
sehingga pada 'tweede lezing 

Gapatlah diadakan penggabu- 
ngan daftar kumpulan. 

| Tidak menjetudjui pula Ma- 
'sjumi dan Katolik. Kemudian 

diadakan - pemungutan suara 
| dengan hasil diterimanja aman- 
demen itu dengan suara 76 pro 
dan 29 kontra. Jang menjetu- 

“djuinja, ialah Bo PS PE 
'Parindra, Parkindo, Murba, Pro 
gresip,, Demokrat, PSII dan 
PNI. Jang menolak Masjumi, 
Katolik dan N.U, 

Sesudah pemungutan suara 
terhadap amandemen Rasjad cs 
dipungut suara , usul amande- 
men Sutardjo cs "jang ditolak 
dengan Suara 90 lawan 22" Ant, 

S.B.LI. TIDAK RAJAKAN 
| MEI 

Menurut pengumuman Pengu- 
|rus Besar Serikat Buruh Islam 
Indonesia P!B. SBII dalam si- 
dangnja baru2 ini setelah me- 
|nimbang se-masak2nja dari se- 

  

gala segi, memutuskan tidak 
merajakan hari 1 Mei, — Ant. 

Keputusan, 

Setelah diadakan djawaban 
atas pemandangan umum itu, 
maka ahir, sidang memutus- 
kan: 

“1, Usul nota Istiadjid cs. dalam 
prinsip diterima, 
Untuk memperdalam nota 
usul tersebut dibentuk Pani- 

tya Rabuk Murah jang ber- 
tugas: 'a). mengusahakan 
rabuk murah, -h). mengada- 
kan kontak dengan Kotapra- 
dja, C). dimana perlu me- 
ngambil . inisiatip usul akan 
adanja peraturan daerah me- 
ngenai hal tersebut, d). me- 
lihat kemungkinan2 diada- 
.kannja pabrik rabuk, 
Panitya tersebut akan beker. 
dja bersama dengan seksi2 
jang bersangkutan. 
Panitya terdiri dari sdr. Is- 

2 

Wa, ' KUSTOMO DIHU- 

(telah mendjatuhkan hukuman | 

orang kawannja 4 tahun 6 bulan 

|ikustomo menerima P enubnsa 
“itu tetapi meminta supaja ka- 

| mereka itu hanja ikut2an sadja.. 
“Mereka dipersalahkan melaku- 

Fattatnya 25 orang pemilih untuk | 
telah | 

“Insiden Subantor . 

.KUM 5/2 TAPIUN 
Kara merampo| 

Pengadilan negeri dj Bogor 

pendjara 5 tahun 6 bulan ter- 
hadap diri Mr. Kustomo dan 7 

dan 3 tahun 6 bulan. Kesemua- 

nja dipotong waktu selama dim 
anan. MEREKA. ditahan kira2 

RAN 

wan2nja, diberi keringan karena 

kan perampokan2. — R.D, 
    RUSLAN ABDULGANI 

“KETUA DELEGASI | 
Pas Ma, 
Untuk beruncing dengan 

| Belanda mengenai MMB 
Pemerintah telah mengangkat 

delege i Indonesia — untuk me- 
ngadakan perundingan dengan 

da mengenai soal missi 

militer Belanda. Delegasi dike- 
tuaj oleh Sekdjen Kempen Rus- 
lan Abdulgani. Perundingan 
akan “dimulai pada tanggal 26 
(Maret. 

. Dapat ditambahkan, bahwa 
pendirian pemerintah Indonesia 

dalam soal tersebut sudah tegas 
dan “delegasi Indonesia akan 
melandjutkan perundingan2 atas 
dasar tidak memperpandjang 
lagi “bantuan  mussi. militer 
Belanda. — R.D, 

& 

  

   

  

  

Gubernur Samadikun 
  

  

HALAMAN 2. 

  

  

Bangga melihat keadaan 
kolonisasi Lampung 

Sumberdjaja hasii usaha bekas pedjoang 
jang terbaik 

UMBERDJAJA adalah tempat jang dibangun dalam waktu 
46 bulan oleh Ik, 2009 orang bekas pedjcang dari Djawa. 

Dahulu tempat itu disebut orang Baipeti, daerah Kotabumi, kini 
diberi nama Sumberdjaja dar pernah dikundjungi Presiden. 
Usaha bekas pedjoang jang berhasil terbaik seluruh Indonesia 
itu dapat bantuan B.R.N. Kini penduduk disitu sudah mempu- 
njai sekolah rakjat sendiri, sebuah Prana sebuah tempat ger- 
gadji kaju. 

Rumah2 mereka berdinding 
kaju, beratap genteng serta di- 
atur baik. Saja bangga melihat 
keadaan kolonisasi Lampung, 
Demikian antara lain Gubernur 

Samadikun memberi keterangan 

kepada kita, setelah kemarin 

sore dengan pesawat terbang 

Gari Djakarta terachir tiba 
kembali di Surabaja dari penin- 

Gjauannja  dikolonisasi  Lam- 

pung sepekan lebih lamanja. 

: 

| 

Titik berat dari penindjauan 

rombongan jang diikuti Sama- 
dikun ke Lampung itu ialah tu- 
gas Japeta (Jajasan Pembuka- 
an Tanah) untuk menjelesaikan 

usaha pembukaan tanah2 baru 
guna kolonisasi, supaja dapat. 
berdjalan sebaik-sebaiknja. An- 
taranja harus didapatkan per- 
setudjuan dari marga2 jg men- 
punjai hak atas tanah2 itu. De- 

mikian Samadikun. 
  7 
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K. Werdojo ditengah2 alim 

  

Ag 

| @. daerah Semarang ja hg 
Werdojo kemarin datar” 

jat. untuk Perdamaian Dunia. 

Sovjet Uni dan RRT. Delegasi 

Achiri ketegan gan 

internasional. 

Atjara kongres dirundingkan 

setjara- bebas dan mentjarj: ti- 
tik pertemuan mengenai 3 ma- 

salah pokok, ja'ni : 

1). Kemerdekaan nasional 
jang penuh dengan tidak ada- 

nja tjampur tangan negara la- 
in dalam urusan dalam negeri 
sesuatu negarapun. Hapus in- 
tervensi politik, ekonomi dan 
militer. 

“2). Menghentikan segala ma-   

yaan dengan 

tjam peperangan, seperti Oi Ko- 

$ red, Viet Nam Malaja dls. 
3). Menghentikan. na ma- 

tjam persiapan perang dengan 
mendjauhkan segala  usaha2 
usaha2 jang bisa menimbulkan 
peperangan “(perang dingin). 
Dengan suara buiat telah di- 

putuskan kongres menjerukan 
kepada 'Lima. Negara Besar”, 
Anferika Serikat, Sovjet Uni, 
Inggeris, Perantjis dan RRT, 
untuk ' segera perunding, agar 
-berachirlah ketegangan interna- 
sional: Kongres  berkejakinan, 
bahwa terpeliharanja perdamai- 
an dan terhindarnja perang du- 
nia. III tergantung kepada me- 

reka itu. 

Kongres menjerukan . djuga | 
kepada seluruh dunia, agar pe- 

perangan jang berlangsung se- 
gera diachiri, perang dingin di- 
sudahi, hak2 kemerdekaan bang 
sSa-bangsa didjamin sepenuhnja, 
penggunaan bom atom, kiman2 
dan kimia dilarang, masalah 
Djerman dan Djepang disele- 
Saikan dan hendaklah didjamin 
hak umat manusia untuk per- 
damaian dengan dipakainja tja- 
ra perundingan dalam pen: 
saian segala matjam pertil 
dan perso'alan internasional js. 
ada, 
Diterangkannja djuga, bahwa 

| dalam membitjarakan soal ke- 
merdekaan nasional jang penuh 

Gelegasi- Indonesia merunding- 
kan pula soal Irian Barat. dan: 
masih adanja  tjampur tangan 

      

Tarih titik Banda dalam 
2 segala penjelesaian! 

ETELAH mengikuti | | Kon rakjat 

di'Udrja. Sebagaimana 
wakil buruh diparlemen K. Werdojo itu pada tg. 15-3 ji. 
Indonesia dari Wienna, Austria, untuk mengikuti kongres rak- 

dia melalui negara? demokrasi rakjat seperti 

Werdojolah jang djadi ketuanja. 
: Dalam pertjakapan dengan wartawan "KR” dinjatakanuaja, 
bahwa kongres tersebut dikunddjungi oleh I.k. 2000 orang baik 
laki2 maupun wanita dari segala bangsa, golongan, lapisan dan 
kejakinan, kaum tjerdik pandai dan orang2 pemerintah, 
mewakili tidak kurang dari 85 negara. 

ulamg Tiongkok, Mereka itu te- 
lah merasakan kebebasan aga ma, 

. Werdoijo : 

untuk perdamaian 
riangsung tg. 20 sjd 22-3 jl. K. 

diketahui 
tiba di 

Dalam perdjalanannja kembali 
Tjekoslowakia, 

Indonesia kekorgres tersebut K. 

jang 

tjis dengan Viet Nam, Inggeris 
| dengan Malaja, “India dengaan 
Pakistan dan Indonesia dengan 
Belanda, Melihat suasana sema- 

tjam itu kesan jang diperoleh 
ketua. delegasi Indonesia K. 
Werdojo ialah gerakan perda- 
maian bukanlah milik sesuatu 
negara, aliran atau golongan 
sebagaimana sering dituduhkan 
kepada gerakan perdamaian 

| dunia tersebut. 

| Perdamaian  djadi 

: darah daging. 
Atas pertanjaan “KR” dinja- 

takan sambil tersenjum, bahwa 

dinegara2 demokrasi rakjat jg. 
dia kundjungi perdamaian te- 
lah djadi darah daging Peme- 
rintah dan rakjatnja dan dine- 
geri2 itu tidak nampak kegiatan 
persiapan perang. Jang ada ha- 
njalah pembangunan moril dan 
ekonomi, industri, tehnik, pendi- 

Disana tidak ada ke- 
melaratan seperti di 
Djawa, 

Mengenai kolonisasi ditempat 
itu Samadikun menerangkan, 

bahwa kolonisasi dimulai: oleh 
pemerintahan Belanda dahulu 
dalam tahun 1905 dan dalam 
tahun 1934 diperluas, Dalam 

masa "revolusi tempat2 itu ter- 
utama ibukota kabupaten Lam- 
pung Tengah, Metro, menderita 
kerusakan2. Dalam tahun 1950, 
1951 dan “1952 sesudah ke- 
daulatan kita diakui dilakukan 
pembangunan kembali dan kini 
keadaannja seolah2 tempat itu 
tidak mendapat kerusakan 

apa2. 

Pun desa Bandjarsari daerah 
Lampung mendapat perhatian 
istimewa dari Gubernur Sama- 
dikun. Pada waktu sebelum pe- 
rang penduduk desa Bandjar- 
sari, Lodojo (Djawa Timur) 
telah dipindahkan ke Lampung 

Gan desa jang sekarang mereka 
tempati diberi nama Bandjar- 

sari djuga. 

Rupanja disana menurut Sa- 

madikun, tidak ada kemelaratan 

eyomw Ius emelg Pp Yyaades 
tidak suka lagi kembali keta- 
nah Djawa, Pengemis dan orang 
berkeliaran tidak didjumpainja. 
Kolonisasi ini benar2 'berhasil. 

Djumlah penduduknja selalu 
bertambah. Dengan biaja sen- 
diri pamili2 kolonisten banjak 
datang ke Lampung, setelan 
mendengar kabar, bahwa diko- 
lonisasi itu baik keadaannja 
serta aman. Kebanjakan mereka 

jang datang kekolonisasi itu 
asal dari Djawa Barat. — Ant. 

KONPERENSI DJAWT. 
PERIKANAN DARAT 
Pada tg. 13 sampai tanggal 19 

April jang akan datang di Ban- 
Gung akan dilangsungkan Kkon- 
perensi Djawt. Perikanan Da- 

rat jang diselenggarakan oleh 
Kementerian Pertanian. Kon- 

perensi in akan dihadiri oleh 
utusan darj tiap2 Djawatan Per 
ikanan Darat diseluruh Indone- 
sia, Selain bersifat routine, da- 
lam konperensi ini akan dibitja- 

  

rakan pula susunan. Djawatan 
Perikanan Darat dipropinsi2 
seluruh Indonesia — Ant. 

  

TAHUN INI DIHARAP- 
KAN B.P.M.D. SE- 
LURUHNJA DJA- 

DI 20 BUAH 
Dari Djawatan Pertanian Ra' 

jat diperoleh keterangan, bah- 
wa bantuan RKI untuk tahun 
1953 guna keperluan pemba- 
ngunan2 BPM) hanja Rp. 50. 
000,—. 
Uang sebanjak itu menurut Ke 

terangan hanja akan digunakan 
untuk membangun dan menjele- 
saikan 2 buah BPMID, sehingga 
dengan demikian dalam tahun 
ini djumlah BPMD akan men- 

djsdi 10 buah seluruhnja. 
Menurut rentjana semula, pa- 

ling sedikit tiap tahunnja da- 
pat mendirikan 10 buah BPMD 
jang ditempatkan di tiap2 kapa- 
newon, tetapi karena keuangan 
Negara terbatas sekali, maka 

hanja usaha sebanjak itu tidak 
dapat diselenggarakan. 

KETUA DEWAN MAHA- 
SISWA GAMA KE 
KONGRES P.P.M.I. 

Untuk: memenuhi undangan 

    dikan dan kesehatan nampak | 
dengan njata. Kegembiraan ra'- 
jat, buruh, . tani dan peladjar 

oleh mereka. Hal itu karena 

terdjaminnja segala keperluan 

hidup mereka, Dimana2 ada ge- 
dung2 serikat buruh, sanatori- 
um dan gedung2 kebudajaan 
buruh disamping perumahan2 
buruh. Gedung2 sekolah rakjat 

| sampai keperguruan tinggi ba- 
Lnjak dan besar2, disamping ge- 
| dung2 bibliotheek. 

Lagi pula gadji buruh tjukup 
untuk hidup sehari2, dan pela- 
djar2 tidak perlu membajar bea, 
malah “diuniversitit “mendapat 
uang saku. Kemadjuan dan ke- 
tinggian tehnik Sovjet Uni jang 

  sungguh2 terasa dan dirasakan | 

kongres P.P.M.I. jang akan di- 
| adakan pada tanggal 28-3 s/d 
| 2 April jang akan datang di Tu- 
gu (Bogor) telah berangkat da- 

ri Jogja sdr. Sumarmo Ketua 
Dewan Mahasiswa Universitit 
Negeri ,,Gadjah Mada'' sebagai 
wakil Dewan Mahasiswa. 

bangunan2 tersebut diatas han- 
tjur kena sebutir bom sekalipun. 

Partisan Perdamaian 
dikalangan kaum aga- 

ma, 
Pembitjaraan wartawan "KR" 

dengan K. Wardojo diachiri de- 
ngan keterangannja tentang 

agama didaerah2 dalam negara2   dipakai djuga sebagai tjontoh 
oleh Tiekoslowakia dan. RRT 

| nampak dengan adanja bangu: | 
nan2 jang modern, kekuatan lis- 
trik jang berlebih2an, bembu- | 
atan kanal (terusan - terusan! | 
besar antara sungai Don sam- | 

pai Wolga, dialan2 jang lebar | 

nja sampai 60 a &0 meter. | 
Kemudian saja lihat, demiki- | 

an K. Werdejo kereta-api diba-   dilapangan ekonomi dan militer 
seperti. jang termaktup dalam | 
perdjandjian KMB. f 1 

K. Werdojo dalam pembitja- | 
wartawan "Ka! 

menambahkan keterangen"ja 
dengan menjatakan, bahwa se- | 

lain segala perundingan itu at: | 
lakukan dalam suasana persai-   “Gdaraan diachiri dengan air mata 
“dan peluk tjium antara bang- 
sa2 jang sekarang dipaksakan 
bertengkar 
oleh beberapa orang sadja (ka- 
um industrialis 

berperang hanja 

perang) jakni   tiadjid,  'Wazirnuri, Wira   hingrat dan Ruslan. 

tg 

wakil2 Amerika Serikat dengan | disana, 
“Korea Utara dan RRT, Peran- 

wah tanah (Metro) dengan se- 
tasiungnja. jang: mengagumkan.. 
Ketjuali besar dan diperbuat 

dari batu. pualam,  bentuknja 
pun. mempunjai nilai seni jang” 

tinggi. Dan jang sungguh2 aku 
kagum jalah bangunan itu ber- 
tatahkan emas-berlian, Ketera- 

ngan saja ini boleh orang per- 
tjaja dan tidak, kata selandjut- 
nja. Tapi apa jang dilihat adalah / 
demikian itu: Saja tidak bisa 

berdusta ! Maka saja heran, ka- 
lau gerakan perdamaian telah 
mendjadi darah daging rakjat 

Karena itu. mereka 
akan tetap . tidak  mengingini 

    

demokrasi rakjat jang dilalui- 

nja. 
"Apakah saudara akan per- 

tjaja kepada saja, kalau saja 
katakan : sudah tentu kaum 
agama disana djuga menjokong 
gerakan perdamaian”, demikian 

LK, Werdoio. tersenjum.. Sambil 
menundjukkan potret2 jang dia 
bawa dinjatakan  selandjutnja, 
bahwa. kaum agama baik Islam 
maupun Kristen tidak mau .ke- 
tinggalan dalam berlomba2 men 

djadi Partisan Perdamaian. Me- 
reka sekarang sungguh2 bebas 
daiam  mendjalankan ibadah. 
Malah saja lihat sendiri misal- 
nja.di RRT. agama. Islam ter- 

djamin, sedang dulu dimasa Pe- 
meristah Chiang Kai Shek (Ing. 

geris -— Amerika), sebelum. ta- 
hun 1949, agama Islam selalu 
djadi hinaan, Di Sjanghai sadja 
ada 13 buah mesdjid dan ada. se- 
kolah rakjat sampai dengan me- 
nengah tinggi Islam, 
Di Tjekoslowakia malah imam? 
digadji oleh Pemerintah, 

  

MURDANINGRAT KET. 
P.M.I. JOGJA 

Senen tanggal 23-3 jang lalu 
dikantor P.M.I. Tjabang Jogja- 
karta telah dilakukan timbang 
terima antara ketua lama Dr. 

artohusodo dengan  B.P:H. 

Murdaningrat selaku ketua bu- 
ru. Upatjara tersebut dilang- 
sungkan sesuai dengan keputu- 
san konperensi P.M.I. Daerah 
Jogja dalam bulan jang lalu, 
Penggantian ketua itu tidak 

berarti Dr, Martohusodo  me- 
ngundurkan diri dari pengurus, 
tapi masin tetap mendjabat se- 
bagai wakil ketua PMI. san 
bang Jogja. 

MULAI | APRIL PORTO 
POS NAIK 

Mulai tanggal 1 Apri jang 
akan datang ini tarip Pos diada- 
kan perobahan, demikian pe- 
ngumuman dari Kantor Besar 
PE di Jogja. Kenaikan bea | 
pengiriman itu baik untuk | 
dalam maupun luar negeri. 

Surat2 untuk luar negeri 20 

g pertama Rp. 0,75, selandjut- 
nja untuk tiap2 20 g Rp. 0,45. 

Warkatpos seperti surat porto. 
Kartupos sehelai Rp, 0,45. 

Surat2 untuk perhubungan 
dalam negeri (lokal) hingga 
180 g tiap 20 g atau perhubu- 
ngan interlokal. Warkat pos se- 
helai Rp. 0,35 kartupos sehelai 
Rp. 0,15, kartu pindah sehelai 

Rp. 0.10. 
Selandjutnja tentang . kenai- 

kan lain2nja dapat terima kete- 

rangan pada kantor Pos. 

PEMANTJAR RADIO 
DI NGEPOS 

Kemarin rombongan teknisi 

RRI Jogjakarta dipimpin oleh 
sdr. Saleh. bersama2 pegawai2 
dinas gunung berapi telah me- 
nempatkan sebuah pemantjar 
radio di Ngepos dekat Babad- 
an daerah Muntilan untuk me- 
mudahkan pengiriman berita2 
sekitar keadaan gunung Merapi 

Gjika terdjadj sesuatu. 
Seperti diketahui, Ngepos 

oleh jang berwadjib didjadikan 
pusat koordinasi daripada pos2 
Babadan, Plawangan dan Selo. 

Dalam pada itu di Plawangan 
telah djuga ditempatkan sebuah 
pemantjar radio. 
Dengan demikian, maka nam- 

paklah bahwa dinas gunung be- 
yrapj benar2 menundjukkan usa- 
hanja dengan keras untuk mem- 
perkuat posanja untuk kepenti- 
ngan ra'jat, walaupun di ma- 
sing2 pos itu sudah ditempat- 
Kan pesawat2 zeismograaf. 

KANTOR PENERANGAN 
ASAMA MEMPERKE: " 

NALKAN DIRI . 

Pada tanggal 24-25- 1953, Kan. 
tor: Penerangan Agama Daerah 
Istimewa Jogjakarta, menga- 
dakan pertemuan perkenalan 
dengan waki21 Organisasi, Ins- 
tansi dari beberapa orang terke. 
muka, bertempat di Gedungnja 
Surjobrantan en 

Kepala Kantor Kjai H. Man- 
sjur, setelah memperkenalkan 

' diri, menjampaikan banjak te- 
rima kasih atas perhatian ha- 
dirin dan selandjutnja -meng- 
harapkan segala matjam bantu- 
an, kerdja-erat, gotong-rojong 
dalam melakukan tugas untuk 
kepentingan Agama, Negara 

dan Bangsa. 
Wakil Kepala Kantor Da- 

hlan . Mughoni memberikan 

pendjelaasan tentang perkem- 

bangan Kantor Penerangan dan 

lapang pekerdjaannja. 
Pidato. sambuatan dari wa- 

kil2 Pemerintah Kotapradja, 
Djapen Kopra, H.M.I., Kantor 
Urusan Agama, Pemuda Ansor, 

Perwakilan Djapendi antara lain 

memberikan kesediaan bekerdjs 

bersama-sama dan memberikan 

petundjuk2 tjara melantjarkar, 

penerangan2 pada umumnja dar | 
keagamaan pada chususnja. Se- 

suai dengan tugasnja, wakil dar: 

Panitia Penegak Kesusilaan. 

mengharapkan hendaknja . Pe- 

merintah maupun laninja, lebih 

banjak mendirikan tempat2 ber- 

sembahjang dari pada mendiri- 

kan gedung2 jang akan beraki- 

bat merusakkan budi-pekerti. 
. Perlu diketahui, bahwa Kantor 

Penerangan Agama di Jogja- 

karta adalah djilmaan dari Ba-   

KR" peEDA S 

Tanggal 26 Maret ini adalah 
tanggal terachir penerimaan sa- 
jembara ,,K.R.”, Nama2 peme- 

nang, akan dimuat dalam ha- 
rian ini jang terbit pada tang- 

gal 9 April 1953 jang akan da- 

tang, 

Untuk pemenang2, disediakan 
hadiah berupa uang kontan : 
1. Hadiah pertama 'Rp. 600,-— 

Sajembara 

4 1 kedua NON 
1. 4 ketiga 1 150,—- 
5. PA 2 an PT 
Nor An Ba “TOOaa 

Djumtah semua Rp. 1509,-— 
Ingat : 
Tiap2 (satu) gambar harus 

diberi onderschrift jang pan- 
djangnja paling banjak 50 per- 
kataan. 

LULUS FAK, TEHNIK 
SAMA 

Telah lulus dalam udjian Fak. 
Tehnik U.N, Gama dalam bulan 
Maret jang lalu: 
BAGIAN CIVIL: 

Doktoral II (Insinjur) : Sdr2 
Rea Top Suhakso, R. Iman 
Subarkah, Sunarno Sastrodipro- 
djo, R. Rijanto Prawirohadmo- 
djo. 

Doktoral I : Sdr, Hartono Ka- 
dri, Suwarno Wirjomartono, Su- 
bono. 
Kandidat : Sdr. Palguno Ngir. 

jadi, Sukarno, Rachman Wirjo- 
widjojo, Suparto. : 
Propaedeuse : Sdr2: Amien 

Purwoko, Mardjono, Suharto, R. 
Dianto' Sukadio, Gonda, S. Har- 
sono, Nn. Umi Mariani, Sunar- 
ko, Ibnu Said, Nn. Tuti 'Siti Ro- 
chana, Anwar Daimin, Hajadi, 
Manuhutu. 
BAGIAN KIMIA : 
Kandidat : Sdr.2 Bachtiar Isa. 
Propaedeuse : Sdr2 Nn. An- 

drini Hadikusumo,  R. Martono 
Sumodinoto, Nn. Siti Salmijati- 
nah. 
BACCALAUREAT PASTI : 

Propaedeuse : Sidr2 Sukemi, 
Suwargo. 

LULUS UDJIAN GAMA 
Telah lulus udjian Fakultit 

Hukum, Ekonomi, Sosial dan 
Politik Universitit Negeri Ga- 

djah Mada pada tanggal 20 Ma- 
ret sdr2. Zamhir Islamie Prop. 
Bacc. Pemerintah. Benedictus 
Mang Reng Say Prop. Bacc Pe- 
merintah Anastacius Soehadi 

Prop. Kand. Sos. Pol. Indradi 
Tjokrodiningrat Prop. Bacc Ke 
pidanaan, Suherman Prop. Bacc. 
Kepidanaan, Bernardus Sukardi 

Prop. Bacc.. Kepidanaan, A'b- 
durrachman Prop. Kahd. Sos. 
Pol, Kardijono Prop. Bacc. Ke- 
pidanaan, Wardijati Prop, Bace. 
Kepidanaan, Subiarti Suarman 
Prop. Bacc. Kepidanaan, Zahara 
Daulay Prop. Bacc. Ketataneg. 
Subandi Prop Bacc Ketataneg. 
Ali Basjah Lubis Prop. Bacc Ke 

'Ftatahesg, Aloysius! Subroto Prop: 
Bacc Ketataneg. Anwar Rasjid 

| Krijosedarmo Prop. Bace Keta- 
taneg. 

Lulus udjian pada tanggal 
21 Maret Sdr2: Saubarj Prop. 
Bacc. Kepidanaan, J.M.E, Sou- 
kotta Prop, Bacc. Pemerintah. 

Supomo Prop, Bacc. Kepidanaan 
Sugiri Prop. Bacc. Kepidanaan, 
Sumber Saparin Prop. Bacc. Pe- 
merintah, Sunarso Prop, Bacc. 
Kepidanaan, Suprapto Prop. 
Bacc. Pemerintah. Walujo H. S. 
Prop. Bacc. Pemerintah. , 

GUDANG DAN OPEN 
SOROGEDUS DI- 
BANGUN. KEM- 

BALI 
Achir Djuli 
lesai. 

Berhubung adanja rehabilisasi 
tanaman tembakau di Soroge- 
dug ' Wanudjojo jang kini te- 
lah mendjadi kenjataan, maka 
untuk keperluan itu kini telah 

Girentjanakan pembangunan gu 
dang dan open tembakaunja, 
Pembangunan itu mengguna, 

kan bahan2 baik mengenaj kaju, 
katja2, batu merah pasir, zink 
dan lain-lain, Oleh sdr, Sindu- 
tomo seorang ahli gedung2 jang 
diserahi pekerdjaan tersebut di 
katakan bahwa kini telah siap 
kan segala material2 jang dibu 

tuhkan, tetapi berhubung besar- 
nja djumlah2 jang diperlukan 
terpaksa bahan2 tersebut harus 
didatangkan bukan sadja dari 
dalam negeri tetapi djuga dari 
luar negeri. 

Selandjutnja. mengenai ren- 
tjana diduga achir bulan Djuli 

ini telah dapat selesai sebagian, 
jang dibutuhkan untuk menger- 

sudah se-   |gian Penerangan Agama dari 

Kantor urusan Agama jang se- 

djak bulan Desember 1950 telah 

berdiri sendiri (Otonoom) dan se- 

bagai Pemimpinja telah diang- 

kat Kjai H. Masjur, bekas Ke-' 

pala Kantor Urusan Agama Ko- 

tabesar Semarang. 

BAKUL2 PASAR-DAN 

D.P.R. KOPRA 
Pengurus PERPPABI leng- 

kap di Jogjakarta telah melang- 

sungkan bersidang pada tang- 

gal 19 dan tanggal 22-3 jang la- 

(Ju dikantornja, Dalam putusari- 

Lnja mengenai masalah 'pasar, 

mengadjukan surat pernja- 

ta 5 n kepada Sidang D,P.R. | 

Kota Pradja Jogjakarta sebagai 

berikut : 
I. Tentang rentjana harga kar 

tjis pasar jang akan dinaikkan 

ditambah 100”5 (dilipatkan dua 

kali), bakul2 merasa keberatan 

sekali.     II. Memberi pandangan: 
a. untuk menambah hasil, pe- 

mungutan kartjis pasar dan 
lain-lain, supaja ditindjau 
kembali 'keberesannja: 
mereka jang djualan diluar 
sekitar pagar pasar hendak-     nja dikenakan kartjis djuga, 

1 

aj jakan tembakai tersebut, 

'BANDJIR SUMATERA 
UTARA 

Telah kami terima sokongar 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari: 
Keluarga 'S.M.E.P. Gowongan 
Kidul Dj. 5/188. Rp. 107, 
Djumlah terachir ». 1186,43 

Djumlah hari ini” Rp. 789345 
  

3 . Tontonan malam ini 
LUXOR: "»Aloha”, Mariam, Os- 

haan “OM bni 1 
TAJU:!,Tere:a”, Pier Ange- 
Ni, John Erieson, . 

RER: ,,Meet me after the Show” 

RA 

(Betty Grable, Maag one 
' Carey. : 

INDRA : See Yu Ke 
S@BOHARSONO: »The Lost 

| People". Dennis Price, Mai 
Zetterlihg. 

SINI SONO: ,,The Adventures 
of Chico”. 

MURBA. : Night Cargo”. 
WETAN BETENG : ,Micky on 

Hid", John Hall, Victor Me 
Lagien. 

Ketoprak Trimudo-Tomo : »De- 
mang Surjo Alam”, 

NGESTI PANDOWO: ,,Matinja 
Kumbakarna””. 

 



     
   

  

Kr 

KEMIS 26 MARET, aga.    

  

    
Sa me eana nie api m manine 

  

SURAKARTA f 

MUTASI WARTAWAN, 
: (Pemimpin Red. harian umum | 
»iDwiwarna” Solo, Harsojo, ter- 
hitung mulai tanggal 23 Maret | 
inj telah mengundurkan diri, | 

   

“dan mulai Tangan 23-3 itu pim |? 
i ,Dwiwarna” di- 

rekan Subekti, pe- | 
pinan redak 

: : pegang oleh 
F mimpin redaksi jang 

ggal Sedjak 
ga Taat 

  

8. itu aju- | 

jang dulunja | 
hanja terbit dengan 2 halaman, | S 
kini terbit dengan 4 Jaa” . 

MATI DISAMBAR 
” PETIR : 

5 — Sebrang, perempuan dan se- 
J aga laki2 didaerah ketjama- | 

an Pansooti kabupaten Suko- 
“aah beberapa hari jang lalu 
telah kedapatan mati disambar | 
petir ditengah-tengah Sawah: 
pada waktu jang | bersamaan 

Peristiwa “terajadi at 
desa Tjangkring kelurahan Mu- 
har ketjamatan Bendosari, da- 
lam mana seor: perempuan 

eh jang belum dikenal namanja te- 
La an disambar petir dan menemuj 

“adji Ia kedapatan diatuh 
terten, 

. ngah2 sawah dan masih meng- 
gendong padi. Sebagian badan- 

| nja ternjata hangus. 
Peristiwa kedua terdjadi dide 

.sa Siring kelurahan Gentan ke- 

tjamatan Bendosari, dalam ma- 
na seorang laki2 k atan ter- 
sambar petir ditengah2 sawah. 
Pada waktu terdjadinja peris- 
tiwa itu hudjan amat lebatn'a. 

— Lebih landjut diwartakan pu- 
“la bahwa pada hari itu didaerah 
Baki pun terdapat seorang pe- 
rempuan jang mati Tenun oiaar 
petir. — Ant, : 

: MAU 'MENDJUAL - 
POHUNG - 

| Mati. gindpak kudanja ' 
sendiri, 

Djapen Keramakan Tjolo- 
madu mengabarkan, bahwa di- 
dijalan djurusan Tjolomadu 

“Manahan sdr. Kartoredjo di 
. Tegalredjo telah mati karena 
dipengkal kudanja sendiri se- 
waktu dia menggiring kudanja 
'kekota Solo untuk mendjual 
pohung. Pada waktu peristiwa 
tersebut terdjadi diketahui dju- 
ga oleh dua orang kawannja jg. 

. Sama akan mendjual pohung dju 
ga. Menurut peperiksaan pihak 
dinas Kesehatan, sdr. K, mati 

"kamera paru-parunja rusak. 
“— (Kor). 

  

Ta 
M
a
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2 SEMARANG. 
MUTUA FIDES BERDIR! 
»Baru2 ini di Semarang telah 

“dibentuk suatu panitya perkum- 

pulan Olah Raga dan STUDIE- 
CLUB dengan diberi nama: 

f ai ya. MUTUA FIDES disingkat M.F. 
ge - “ang: artinja..,saling setia” dan 

pertudjuan: 
sa Mempererat tal: persaudara 
an para. muda/putera dan puteri. 

D0 WuMIAH DIAWA 

kurub ditepi kali dite- | 

“harus dan eta at dielak- 
(kan. TAK 
Kongres Wrsebut telah ber- 
| membentuk Komite Pem- 

P naian Daerah Sema- 
terdiri dari 35 orang dari 

Pe intelektuil, pegawai2 | 
eri dari pemerintahan dae- 

  

| DPRDS, pengusaha2, pemimpin2 
buruh, pemuda, peladjar, wani- 
ta dan olongan kesenian. 
Oleh kongres dipilih sebagai 

2 I, IT dan NI-komite ple- 
ei "Liong Thay (pengusaha 

iggota PNI), Mr, A. Djo- 
ngrat (advokat) dan Ki 

kong “0 Lean tinggi keresi- 
n). Dalam Komite Harian 

| selain mereka itu dipilih 16 

orang: bagian organisasi dipe- 
gang oleh inspektur Djawatan 
Kereta Api Slamet, Penera- 
ngan: S. w. Kuntjahjo dari 
“Partai Rakjap Indonsia, Keua- 
ngan: anggota DPR daerah St. 
Batuah dan Kebudajaan/Olahra- 
“BA: Pon iMaA PAraneri. — Ant. 

TEGAL 

JEEP. MENUBRUK 
ESPRES 

Espres darj Djakarta baru2 

ini mendapat kelambatan se- 
djam. Menurut keterangan jang 
didapat, ,kelambatan itu telah 
terdjadi "karena didekat Tegal 
sebuah jeep jang dikendarai 
oleh seorang letnan, seorang 
sersan dan seorang  perdjurit 
dengan kentjangnja  mentjoba 
melalui espres tersebu: diper- 
simpangan djalan jang tidak di 
“Gjaga, tetapi telah terlanggar 
oleh espres tersebut, Ketika es- 
pres berhenti, ternjata bahwa 

jeep telah dilemparkan 15 meter 
| djauhnja, 2 orang tergilas ke- 

| reta api, seorang ylainnja jang 
| dilemparkan ajuga mati seke 

|tika itu djuga. — Ant. 

WONO OBO 

-PENGIKUT UDJIAN 
A.B.C. MENINGKAT 

Jang sangat menari! 
perhatian, golongasr 

“ wanita. 
Dari Inspeksi Pendidikan Ma- 

sjarakat Kabupaten ' Wonosobo 

didapat keterangan bahwa jang 
lulus dalam udjian ABC baha- 
gian ke II tahun 1952 ada 4755 

Orang Giantaranja 869 wanita. 
Djumlah pengikut tertjatat 8020 
orang ,S udjian ke I jang 
Giikuti oleh 7121 orang berachir 
dengan 4531 lulus diantaranja 
584 wanita. 

Lebih landjut diterangkan 
bahwa oleh Djawatan Pendidik- 

an Masjarakat dalam daerah 
Kabupaten. Wonosobo kini telah 

dapat diselenggarakan Taman2 

    

   

    

| Pustaka Rakjat a.l. T/P.R. induk 
(Menengah, Rendah, Pengantar) 
ep Kota ,Kahupaten . .dan 

R.a dan: “Pengantar dibebe- 

rapa ketjamatan dan desa, 
(KR):   2 Memnrauing kearah penger 

tahuan. 
: Susunan : pengurus sementara: 

1. Ketua Umum : Sdr. Boenta- 
yan, 2. Wakil ketua: Sdr. Ario- 
no, 3. Penulis : Sar. Betty, 4. 

 Bendahari: Sir Bu Soekarso, de 

ngan komissaris2: Sdr. Soetomo, 
Soeharto, Soekiman, 
Ss. Rienekso, Moerdajat, “Titi 
Marjati, Baki Yetty. 

| Studiectub dipimpin oleh Sir. 
RA Soetedjo Direkteur S.M.A. 
Studie Centrum. 

MESDJID DJAMI' bi 
PERBAIKI! 

Phnjanga ditaksir 
V, djuta rupiah. 

Telah berdiri suatu panitia jg 
bermaksud memperbaiki mes- 
“ djid besar kota Semarang de- 
ngan Zjuhri, kepala Kantor 
Urusan Agama Djawa Tengah, 

“sebagai ketua. : 
Menurut keterangan, hingga 

kini. telah terkumpul uang Rp. 
13.000.— jang didapat dari um- 
mat Islam setempat sedang bia- 
ja jang direntjanakan kabarnja 
sebesar Rp. 500.000,——, 

. Mesdjid tersebut. didirikan 

pada tahun 1750 pada masanja |. 
Bupati Surohadimenggolo dan 

rpengalami perbaikan besar se- 

telah berumur 1 abad lebih ka- 
rena disambar petir. Waktu itu 

Bupati Semarang adalah Tjo- 
krodipuro. 

Diperoleh kabar 'selandjutnja, 
bahwa panitia tersebut akan me 
njatukan diri dengan Panitia 

) . Pembangunan Mesdjid »propinsi” 
g 0.1 lang diketuaj Muljadi Dijojo- 
p “ martono, ketua  Djawa 

Tengah. Pembangunan ini Ka- 
barnja akan dilangsungkan di 

  

tanah dimana kompleks gedung2 | 
pemerintah dan 
berdiri, ialah di Djalan bak 
danaran. — Ant. N 

KONGRES RAKJAT 
UTK PERDAMAIAN 

3 Sokong sikap Palar. 
Kongres Rakjat untuk. Perda- 

maian “daerah Semarang tang- | 
gal 21 dan 22-8 dengan ara 
bulat a.l. menjokong sikap wa- 

Fa skil tetap Indonesia di 
IL N. Palar, jang mend : 
adakannja perundingan antara 
Pres: Ka nka Na Ag 
hower . dan P:M. Sovjet "3 
Malenkov untuk mengurangi ke 
tegangan2 internasional, seba- 

| gai, langkah kearah perum 
ngan dan persetudjuan perda 
maian antara Lima Ni 
sar. 'Amerika- | Serikat, ovje 
Uni, Inggeris, Bat nie Pan ran- 
tjis. 

Selain itu 1 pun kongres men. 

umum nanti 

   

   

  

    

    

ran 
sa mendes “adala 

| bolan 

PURWOKERTO 
maan aan AR SARA TE AI MARS 

. PENGANDJUR L.I.H. 
DIBUNUH D.I. 

Baru2 ini pihak jg berwadjib, 
menurut keterangan, tlh mensi- 
njalir adanja sedjumlah 400 ang- 
gota gerombolan D.I. jang bo- 
leh dikatakan bersendjata leng- 
kap sedang masuk desa Kran- 
degan, Wangon kira2 pada djam 
07.00 jang datang dari djurhsan 

Barat. Sebagian dari gerorm- 
tersebut kabarnja /ber- 

gerak kedesa Dukuh keran- 
djingan dan mentjulik seorang 
penduduk jang bernama Sar- 
kum. Menurut keterangan, ge- 
rombolan jang mentjulik Sar- 
kum. itu “ialah .P.II. (Polisi 
Islam Indonesia). Dan pentjulik- 
an terhadap Sarkum itu menu- 
rut kabar adalah karena Sar- 
kum tersebut pada waktu jg. 
aChir2 ini kelihatan giat seba- 
gai pengandjur agama ,,Kedjas 
wen” LI.H. (Igama Imam Pa 
— Ant. 

TENGAH | 

trah, agama, kepolisian, anggota 

-ngatakan ,bahwa Mesir 

  

Pasukan . Tionghoa di ul 
mundur 

kn & Pa siwa damai in 
- ADU? infanteri Amer ka, kemarin dulu telah memukul 

mundur sebuah serangan oleh pasukan? Tionghoa. disebe- 
  lah timur lemba 

setelah meriam? 

Serdadu2 Amerika jang mem 
beri perlawanan sengit achirnja 
dapat memukul mundur serda- 
du2 Tionghoa kearah daerah 
tak-bertuan. : 
Serangan dilembah Chorwon 

itu, ialah per tempuran jang pa- 

ling sengit selama terdjadi mulai 
Senin jl. Dibagian front Korea 
lainnja pada malam itu hanja 

terdjadi serangan2 vertjobaan, 
tetapi pihak Utara tidak menga- | 

dakan pertjobaan leinnja untuk 
merebut sesuatu sen, F- 
BB. 

' Diudara Mata B- 29. Ame- 
rika sementara itu terus mela- 
kukan serangan2nja terhadap 
djembatan2 di 

dan diantaranja, telah mendia- 
tuhkan 160 ton bom atas dua 
buah djembatan jang penting di 
bagian barat - laut Korea Uta- 
ya dekat Sinanju. 3 

“Delapan pesawat B-29 lainnja 
jang menggunakan alat2 radar- 
nja menjerang sebuah djemba- 
tan lagi jarg letaknja 35 mil. 
sebelah timur-laut Sinanju, jai- 
tu jang menghubungkan djalan 
kereta-api jang penting Cari 
Manpojin diperbatasan Mane 
ria. — UP. 

  

Naguib .pudji Ceffery 
P.M. Mohammad Naguib da- 

lam interpiuwnja dengan ma- 
djsilah Amerika ,,Unites States 
News and World Report”  me- 

tak 
akan dapat mempertimbangkan 
untuk masuk tiap Pakt Timur 
Tengah, sebelum pasukan2 Ing- 
geris ditarik kembali dari da- 
erah Terusan Suez. 

Dinjatakannja, walaupun Me- 
sir selama perang dunia ke-2 
jang lalu telah banjak memberi 
bantuannja, namun pasukan2 

Inggeris masih tetap tinggal di 
Mesir sebagai upahnja. Dan le- 

bih baik lenjap sama sekali ha- 
gi Mesir dari pada diperlakukan 
sematjam itu lagi. Bila Mesir 
tidak diperlakukan dengan dju- 

djur dan mendapat djaminan2 
jang luas, kata Naguib, maka 

ia tak akan dapat jkut serta da- 
lam suatu Pakt manapun djuga. 
Naguib selandjutnja mengata-|- 

'kan, bahwa ia selaiu mengada- 
kan hubungan erat dengan duta 
besar Amerika di Kairo, Jef- 
ferson Caffery dan dinjatakan- 

nja, bahwa Caffery selalu mem- 

. Chorwon dalam pertempuran jang seru se- 
lama 40 menit dalam mana kedua pihak mengennakan bajonet? 
dan geranat2 tangan. Serangan itu dimulai pada 

Utara separdjang malam memuntahkan pe 
laru? 2naja kearah kedudukan? pa sukan PBB. 

Korea Utara, | 

  Lakan tetap dalam tangan pem 

  berikan nasehat baik kepadanja.”   
  

Caffery adalah seorang jg taat 

dan telah pula memperbesar 
kepertjajaan Mesir terhadap 
Amerika, kata Ta kemu- 

dian. — AFP. 

6 £ 2. . 

Inggeris terima usul 
Sovjet 

Tentang konperensi 
mentjegah insiden. 

Dalam 'sidang madjelis 
dah Inggeris, perdana menteri 
Inggeris, Winston  Churehil, 
mengatakan bahwa  Inggeris 

akan menjetudjui usul Sovjet 

supaja diadakan suatu  konpe- 
Yensi antara wakil2 'Inggeris 
Gan Sovjet guna membitjarakan 

tindakan2 mentjegan insiden? 
Gikemudian hari diatas Djerman. 

Seperti telah diwartakan usul 

ini telah diadjukan oleh djende- 
ral Chuikov, ketua Dewan Pe- 
ngawas Sovjet di Djerman. be 

  

“Selandjutnja ia mengatakan, 
bahwa tindakan2 ini terutama 
akan menolong Perantjis dan 

“Italia jang perdagangannja  te- 
lah menderita karena batasan2 
jang diadakan oleh pemerintah 
Inggeris. 

| Tindakan kearah perdagangan 
bebas ini, diambil dalam batas2 

kemungkinan Inggeris | untuk 
| melakukannja, demikian 
Tacrney Croft. Dalam tindakan2 

“baru ini termasuk djuga pengu- 
rungan batasan2 import Inggris 
terhadap barang2 jang Hug 
dari luar negeri. 

Seterusnja diumumkan pula 
oleh Croft, bahwa uang jang 
dibolehkan dibawa oleh pelan- 
tjong2 Inggeris ke luar negeri 
'akan ditambah dari £ 25 men-" 
djadi £ 40 untuk tiap2 orang de 
wasa, dan dari £ 15 mendjadi 

£ 30 untuk tiap2 anak ketjil. 
“ Selain negara2 Eropah jang 

|akan dapat mengambil keun- 

  
 tungan dari pengurangan batas 

an2 import ini, djuga 22 negara 

| lainnja termasuk RRT akan da 

pat ikut mengetjap kenikmatan 
nja. 

kurang £ 32 djuta tiap2 tahun-   nannja, bahwa perang Ta JII 

  
nja, — AFP, 

kata" 

  
Ditaksir bahwa kerugian Ing 

geris dengan diadakannja tinda 
Ikan? ini akan berdjumlah lebih 

Inggeris kurangi batasan: 
— batasan importnja 

Untuk tolatng Perantjis dan Italia 
RESIDEN dari Balai Perdagangan 

1 Oreft, mengumumkan di Madjelis Rendah Inggeris, bahwa 
peraerintah Inggris akan mengadakan beberapa tindakan? 'un- 
tuk meliberalisasikan perdagangannja dengan Eropah Barat. 

. Inggeris,  'Thorney 

  

Dunia sana sini 

k Mac Dermott, Djurubitjara 
“Kementerian LN AS menerang- 

kan, bahwa pemerintah A.S. te- 

lah memerintahkan Konsol Djen 

deralnja di Hongkong, untuk 
menjelidiki peristiwa 3 orang 
A.S. jang ditangkap R.R.T. 

kk Takdijro Inou, duta baru 
Djepang untuk Vatican, dalam 

beberaya hari lagi akan me- 
njampaikan surat kepertjajaan 

nja kepada Paus. 

x Radja Hiaakon VI, dari 
Noerwegia, telah tiba di Stock- 
holm dalam  suasiu kundjungan 
resmi kepada Swedia, 

X ,Die Welt”, surat 
Djerman jang tidak berpihak 
mewartakan, bahwa ,,pasukan2 
bersendiz:ta nasional” .Djerman 
Timur, akan disjahkan dalam 
Tana dekat. 

2 Radio Peking, mewartakan, 
bahwa 200 serdadu bangsa Afri- 

'ka Utara jang ditawan Ho, tgl. 
30 Maret   jang akan datang 
akan dibebaskan, 

Ha 

FERI 

kabar : 

  

pada djam 5 pagi   
sama dana penjesalan Chuikov 8 
atas tewasnja 7 orang anak bu- 
ah pesawat pembon »LincoIn” 
angkatan udara Inggeris, jang 

telah ditembak djatuh oleh pe- 
sawat2 ,,MIG”  Sovjet diatas 
Djerman baru2 ini. Usul Chui- 
kov tsb. telah diadjukan sebagai 
djawaban terhadap protes Ing- 
geris atas Ingiden udara itu. — 
Meta 

  

BANK DUNIA IKUT 
BIAJAI 

Projek? pabrik badja di 
India. 

Sumber2 resmi di New DPeihi 
mengatakan, bahwa sebentar 
lagi pemerintah India akan me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 
Bank Dunia mengenai projek 

pabrik pengetjoran besi dan ba 

dja. 

Selandjutnja oleh sumber2 tsb 
diterangkan bahwa pemberian 
bantuan tehnik atau iku: serta- 

nja dalam soal keuangannja 
dari orang2 asing akan diteri-   ma asalkan dengan sjarat, jaitu 
bahwa pengawasan umum dan 
pimpinan dari industri-dasar ini 

rintah India. 
Segera akan dilakukan usaha2 

untuk mendirikan sebuah pa- 

brik pembantu jang besar dan 

bila misi2 tehnik telah menga- 
Gjukan rentjana dari projek js. 
Inodern itu maka. tindakan2 

akan diambil supaja Bang Du- 

  

  nia dapat ikut dalam pembiaja- 
an pabrik pada tsb. — Ter 

  

“Pada waktu Kai “se diak Len gdisi 213-653 Jang Ta -dirawar di 
R.8. Boromeus Bandung anak 
Let. 1. Fachroeddim jang diberi 

Hamid: Maclimud. 
Gumbar: Anak kembar 4 tersebut sedang Hiban bean te- 

dri @alam peti2 gelas. 

kembar 
nama 

empat dari kelwarga 
Achmad, MENaN Puing 

— (IPPHOS). 
  

Insiden" Sudan selesai 
Salahuddin boleh 

beri kekuasaan oleh 

PM .Mesir djender al Moham- 
mad Naguib jang memprotes | 

tindakan gubernar djenderal 
Sudan 'ini'menuduh, bahwa Ing- | 

gris tidak mentaati persetudju- 

an mengenai Sudan jang telah 
ditanda-tangani pada bulan Fe- 
bruari jl, “dan dikatakannja 
bahwa pihak Inggris dengan 
buat2an sedang berusaha' me- 
misahkan daerah Sudan Utara 

dari daerah Sudan Selatan. 
Insiden ini dapat diselesaikan 

setelah pembantu menteri LN 
Inggris Selwyn Lloyd 

oleh pemerintah Inggris ke 
Khartoum. Selwyn Lloyd -sendiri 

tidak akan mengundjungi Su- 
dan Selatan, tefapi ia akan me- 
ngadakan per temuan dengan se 

» djumlah pemimpin dari daerah 
  

Dari konsulat at Djepano : 

  

Penggantian kerugian perang 
pada Indonesia masih gelap 
Indonesia belum 

JURUBITJARA dari kensulat djenderal Djepang di Dja- 
karta T. Shirahata menerangkan, bahwa hingga sekarang ' 

dari pemerintahnja belum didapat keterangan, bilamana akan ' 

meratifikasi Frisco. 

dimulai perundingan dengan pihak Indonesia mengenai soal 

penggantian kerugian per. oleh Dijapang kepada Indonesia. 

Sebagai diketahui beberapa 
waktu jang lalu pembesar Dje- 
pang Wajima telah dajang « di 

Indonesia dan mengadakan per- 

tukaran fikiran - dengan pihak 

pemerintah Indonesia. dan me- 

agenai soal perundingan peng- 
gantian kerugian perang pada 
waktu itu ia belum dapat Kata- 
kan, kapan akan Gunula: 

Atas pertanjaan mengenai 
persetudjuan sementara menge- 

:nai penggantian Kerugian pe- 
rang dengan Pilipina jang di- 
tanda tangani tgl. 12 Maret jg 
lalu, dinjatakan, bahwa persetu- 

djuan sementara mengenai pe-   ngangkatan kapal2 jang teng- 
gelam diperairan Pilipina jang 
merupakan sebagian dalam hu- 
bungan penggantian kerugian 
perang Djepang kepada Pilipi- 
na, pun masih harus menunggu 

persetudjuan parlemen Djepang. 
Dinjatakan, bahwa pada wak- 

tu ini parlemen Djepang telah 
dibubarkan dan tgi. 19 April jg 
akan datang akan diadakan pe- 
milihan umum, Dapat dimenger- 
ti, bahwa pemerintah Djepang 

“tidak akan mengambil sesuatu 
putusan penting, -misalnja soal 
pembukaan pembitjaraan peng- 
gantian kerugian perang dengan 
pihak Indonesia, sebelum diada- 
kan pemilihan umum tgl. 19 
April jang akan datang itu. 

Persetudjuan jang di- 
tjapai antara Pilipina 
dan Djepang.   Mengenai persetudjuan semen 

tara jang ditjapai antara Pili- 
pina dan Djepang di Manila tgl. 
12 Maret jl., kantor Djepang 
Kyodo mengabarkan, bahwa per 
Setudjuan sementara itu dilaku- 
Kan dalam lingkungan penggan- 
tian kerugian perang Djepang 
kepada Pilipina. Pihak Djepang 
menurut persetudjuan sementara 
itu akan mengangkat kembali, 
atau menjingkirkan dan me- 
ngumpulkan kapal2 jang teng- 
gelam di perairan Pilipina sela- 

ma perang dunia jl. Perkataan 
»sementara” dalam persetudju- 
an tsb menurut -kantor Kyodo 
digunakan, karena persetudjuan 
tsb hanja sebagian sadja dari 
“persetudjuan seluruhnja menge- 

nai penggantian kerugian pe- 
rang jang akan dibitjarakan 

tidak lama lagi antara Pilipina 
dan Djepang. 

Menurut rentjana jang akan 
dikerdjakan dalam usaha peng- 

telah tenggelam diperairan Pi- 
lipina itu ialah 64 buah kapal 
diantararija')?!. termasuk bekas 
kapal2 Djepang, beberapa kapal 
Pilipina dan kapal2 asing, se-   muanja dengan tonnage 228.000 
ton, Sedjumlah 100.000 ton ba- 
dja rosokan jang dapat dikum- 
pulkan dari kapal2 jang teng- 
gelam itu nanti disendirikan 
dan dikerdjakan kembali untuk 
pembajaran penggantian. keru- 
gian perang berupa ,,diensten”. 

Ongkos jang akan dikeluar- 

jam itu akan diambilkan dari 
djumlah 10.000.000.000 yen jang 
telah ditetapkan dalam angga- 
ran belandja Djepang untuk 
pengeluaran guna penggantian 
kerugian perang Djepang kepa- 
da negara2 Sekutu. 

Persetudjuan sementara itu 
masih menunggu  persetudjuan, 
parlemen Djepang dan diharap- 
kan sedapat mungkifh pekerdja- 
an pengangkatan kembali ka- 
pal2 tenggelam itu dapat dila- 
-kukan mulai achir April hingga | 
permulaan Mej .sebelum mulai | 
musim ,,Typhoon” . di Pilipina. 
Baru2 ini ahli2 pengangkatan 
kembali kapal2 tenggelam dari 
Djepang telah mengadakan per- 

djalanan penindjauan mengensi 
pekerdjaan jang akan dilaku- 
kan di Pilipina itu selama 53 

hari. Demikian Kyodo. 
Sebagai diketahui Pilipina se- 

:perti djuga Indonesia hingga 
kini belum meratifikasi perse- 
tudjuan perdamaian Djepang di 
San Francisco —' Ant, 

  

INSIDEN DI KAM- 
CHATKA. 

Kementerian luar negeri A.S. 
telah menolak dengan tegas ke- 
terangan2 jang diadjukan oleh 
Rusia mengenai' penembakan 
oleh pesawat MIG kepada pesa- 
wat terbang penjelidikan tjuatja 

Amerika. 
Tetapi terdapat tanda2 bah- 

wa soal insiden tersebut akan 

dimasukkan. sadja kedalam ar- 
sip2 dengan pertimbangan bah- 
wa, pertjektjokan diplomatik itu 

tidak akan ada gunanja.     

angkatan kembali 'kapal2 jang 

mengatakan bahwa pesawat 
terbangnja tidak melanggar ba- 
tas-batas Rusia seperti didak- 

wakan oleh pihak Rusia, tetapi , 

terbang ana perairan inter- 

nasional. en 

EKAS menteri LN Mesir Mohammad Salahuddin, telah di- 
gubernur djenderal Sudan Sir Robert 

Hovwe untuk 'mengundjungi Sudan Selatan. Idzin untuk mema- 

suki daerah Sitdan Selatan tadinja tidak diberikan oleh Sir Ro- 
bert Howe, dengan alasan bahwa tingkah laku Salahuddin ba- 

ru? ini telah mienjebabkan adanja perpetjahan jang membaha- 

jakan antara Morin dan Mesir. 

dikirim | 

( djandjian 

Sebagai diketahuj pihak A.S. | 

ke Sudan Selatan 

itu jang ("9 didatangkan di 
Khartoum dengan pesawat ter- 
bang. AFP." 

SEKITAR PERTJOBAAN 
ATOM. 

Di Las Vegas   Sumber2. jang” “boleh diper- 

an kedua dari rangkaian per- 
tjobaan atom jang sekarancs 
dilakukan di Las Vegas, adalah 
bertudjuan : 

Pertama, penembakan jg un- 
tuk pertama kalinja dilakukan 

dengan meriam “atom. kaliber 

280 mm. 
Kedua, untuk  mebiasakan 

20.006 serdadu dengan pemakai- 
an dan akibat2 dari penggunaan 
sendjata2 atom Sirategis. 

Ketiga, penjelidikan untuk 

keperluan pertahanan sipil ter- 
hadap akibat2 ledakan atom ke- 

pada rumah2, mobil2 dan ba- 
rang2 lain jang ditempatkan di 

  

sekitar pusat ledakan. — AFP. 

PARLEMEN 
: YUGOSLAYVIA 

Ratifisir perdjandjian 
Balkan. 

Parlemen Yugoslavia, dengan 
suara bulat telah meratifisi per- 

persahabatan dan 
kerdjasama antara Junani, Tur- 
ki dan Yugoslavia jang ditanda- 

tangani di Ankara-pada tanggal 
28 Februari jang lalu. 

Sekretaris komisi luar negeri 

parlemen Yugoslavia, Vladimir 

Decjer, menegaskan sifat perta- 

hanan darj perdjandjian ini Ke- 
tika ja mengadjukannja kepada 
na utk ratifikasi, - AFP. 

tjaja mengatakan, bahwa ledik- | 
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PERSIS Mokassar— PERSIS 
Solo 1—3 

Tjan Koh Bie 3 kali mentjetak goal 

Dibawah hudjan rintik2 kema 
rin sore dj Stadion Sriwedari So 
lo telah dilangsungkan pertan- 
dingan antara XI PERSIS Ma- 
kassar lawan XI PERSIS Solo, 
pertandingan mana sebagai per. 
tandingan ulangan ketika ber- 
hadapan di Jogjakarta pada ha- 
ri Selasa tanggal 17-3:53. 

Perhatian penonton tjukup be 
sar, tetapi berhubung dengan 
keadaan turun hudjan, maka se 
bagian besar menjerbu di tribu- 
ne, 

Pertandingan dibawah pimpi- 

nan wasit Dwidjo. Masing? Ke- 
sebelasan mengeluarkan pasa- 
ngannja sebagai berikut: 

XI. PERSIS Makassar : 

Achmad 
Sampara H., Mana 

Max Zainuddin  Lahimba 
M. Zaid. Situmurang Mamang 
M. Nur Nazaruddin 

Oo 

Bagio Medi 

Harto Kotjo Tjan Koh Bie 
Sarsito Sutomo Radji 

Sie Tjien Boen Tan Ping Tjan 

Sutarto 

X. PERSIS Solo: 

Meskipun keadaan lapangan 
litjin, pemain2 dari masing2 ke- 
sebelasan menundjukkan tehnik 
Ian taktik jang baik. Bola tidak 

ada henti-hentinja,” saling se- 
rang menjerang dan tutup me- 
nutup. Tjan Koh Bie jang dapat 
djedjulukan si DKW atau siku- 

da besi, permainannja seperti 
belut, tidak mengenal pajah, 
pandai . mempermainkan bola. 

Sebagai imbangannja  darj fi- 
hak Makassar jang tidak me- 
ngenal letih ialah Lahimba. Mes 
kipun toch-ia sebagai tempat ke 
dudukannja jang pasti di Half 
kiri, tetapi dimana tempat ia 
selalu ada, sehingga betul2 atas 
semangatnja jang kuat itu, ia 
mendjadi bintang lapangan. 

Selama pertadinga berdjalan 

4 menit barisan muka Makassar 
mengadakan penggrebegan, ten- 
dangan bola dari M. Nur jang 
diterima oleh Tjing Boen, tapi 

karena kesalahan perhitungan- 
nja diberikan kepada keeper 
Sutarto, sehingga dapat dike- 
djar oleh M. Nur dan dapat di- 

rebutnja dan terus dimasukkan 
dalam djaring Solo, stand men- 
djadi 1-0 untuk Makassar, 

lagi, nampak lebih besar sema- 
ngat dari kedua pihak, sehingga 
dalam beberapa menit sadja 
Harto dapat kesempatan baik 
pengepakan bola kepada Koh 
  

karta dalam tahun jang 

Perdjandjian lama itu melipu- 

ti kontingen export Indonesia 

sedjumlah F. 20,9 djuta jang 

sebagaian terbesar terdiri atas 

kopra, karet, tembakau, katjang 

tanah dan rempah2. Dari konti- 

ngen ini hingga achir bl Desem- 

ber jl: direalisirkan F'18 djuta 

jalah Ik 1157» rata? sebulan kon- 

tingen import meliputi djumlah 

EF. 6,6 djuta jang hingga achir 

bulan Desember 1952 hanja di- 

pakai F. 1,4 djuta, jang berarti 

reaklisasi 3046  rata2 sebulan. 

Kontingen import ini meliputi 

djenis2 kertas, woodpulp kimia, 

rayon, alat2 perikanan, talk, 

ikan kaleng, minjak cod-liver 

dan sebagainja. 

Diantaranja jang dianggap 

“bisa dipakai disini ialah minjak 

cod-liver fish-hooks utk mem- 

perluas prodiiksi ikan dalam 

negeri, serta kertas newprint, 

collulose, dan kraftpapier jang 

tersebut terachir untuk indus- 

tri semen kita. Karena Norwe- 

gia adalah anggauta E.P.U. 

maka kelebihan export kita da- 

pat dikonverting melalui E.P.U.     itu, 

  

  

'Perundingan2 dagang 
Indonesia Norwegia 

CHER bulan ini akan dimulai 
dengan Norwegia jang kali 

Delegasi Indonesia jang terdiri darj beberapa pegawai perwa- 

kilan di Eropa Barat akan diketuai oleh E.J. Lapian dari Ko- 

misariat Agung R.I. di Den Haag. 
Seperti diketahui, perdjandjian jang lama dibuat di 

lalu dan berlaku dari 1 April 

hingga achir bulan Maret 1953. 

perundingan “perdagangan 

ini akan diadakan di Oslo. 

Dja- 

1952 

Dengan Perantjis. 
Pada bulan depan akan dimu- 

lai pula perundingan perdaga- 
ngan dengan - Perantjis, jang 
akan diadakan di Paris. Dele- 
legasi R.I. jang akan mengada- 
kan perundingan ini akan di- 
pimpin oleh Basuki Djatiasmo- 

ro, kepala Dinas Hubungan 
Perdagangan Internasional dari 
Kementerian Perekonomian. 
Perdjandjian lama jang dibu- 

at di Djakarta tahun lalu ber- 
laku dari 1 Mei 1952 hingga 

achir bulan April 1953, dan me- 

liputi kontingen export sedjum- 
lah F. 134,6 djuta dan konti- 
ngen import sedjumlah F. 130 
djuta. Hingga achir bulan Dja- 

nuari 1953 (9 bulan) maka re- 
alisasi export adalah F, 58,6 

djuta ( — 59X rata2 sebulan) 
dan realisasi import adalah WF. 
817,9 djuta ( — 394 rata2 se- 

bulan). Djuga Perantjis ter- 
gabung dalam E.P.U. 

Dengan angka? realisasi ini 
nampak adanja- tendens menu- 
run dalam hubungan dengan 
Indonesia — Perantjis  sedjak 
tahun 1950, Sekalipun demikian 

:Bte 

  
| pemain2 Ngesti: Pandowo 

  

  

Gan diteruskan dengan ten- 

dangaf rendah kedalam djaring 
Makassar, sehingga, stand: men- 
djadi 1-1. 

Sampai waktu mengaso 

stand tetap 1-1. 

Pada babak kedua, djalannja 

pertandingan agak berobah. Pi- 

hak PERSIS Solo menguasai bo. 

la dan sselalu menutup. Rupa- 
rupanja fihak Makassar me- 
mang sengadja menghemat te- 
naga, karena hari besuknja 

akan bertanding menghadapi 
XI. P.S:S.I. Djawa Tengah. 

Dengan samenspel jang rapih, 
posisispel jang bagus, fihak So- 

lo selandjutnja - membikin mo- 

rat maritnja barisan Makassar. 
Kemudian Harto dapat kesem- 

patan lagi memberi umpan ke- 

pada Koh Bie jang meneruskan 

nja kedalam goal “Makassar, se 

hingga stand mendjadi 2-1 un- 

tuk Solo. 
Tidak lama kemudian disusul 

pengoperan bola darj Bagio dan 

diteruskan pula oleh Koh Bie 

lagi kedalam djaring Kakassar, 

stand. mendjadi 3-1 untuk Solo. 

Sampai pertandingan berachir 

stand tetap 3-1 untuk kemena- 

ngan Solo. 

  

IRAS — Ngesti Pandowo 
8 - 0 

Kemaren sore distadion Kri- 

dosono telah berlangsung . per- 

tandingan sepakbola antara kes. 

RAS dengan kes. Ngesti Pan- 

dowo dengan kesudahan 8 — 0 

untuk kemenangan RAS. Sebe- 

lum mengaso stand 3 — 0. 
Kekuatan kedua pihak tidak 

seimbang. Pada pertandingan 

itu nampak ' sekali kelemahan 

ka- 
rena kurang latihan. Samenspel 
.dan balcotrole tidak ada sama 
sekali. Tetapi semangatnja bo- 
leh dikatakan tetap. Diantara 
para pemain Ngesti Pandowo 
hanja keeper Dosomuko keliha- 
tan baik. 

. Sebaliknja permainan pihak 
RAS lebih teratur dan rapihl 
RAS lebih teratur dan rapih . 
Terutama barisan penjerang ' 
nja nampak giat dan. selalu me- 
ngadakan Serangan - serangan 
jang berbahaja terhadap 
benteng lawannja. Sampai per- 
tandingan berachir keeper RAS 

| hanja satu kali menangkap bo- 

Setelah pertandingan dimulai na e 

TUNTUTAN , PROPINSI 
SULAWESI SELATAN 

Djangan dipergunazan 
untuk dapatkan kursi. 

Pernjataan partai2 politik di 
Makassar baru2 ini jang meng 
hendaki pembentukan propinsi 
Sulawesi Selatan dapat dipela- 
djari tetapi, belum dapat dide- 
sak dalam waktu sekarang ini. 
Demikian komisaris Partai In- 
donesia Raya (Parindra) daerah 
Sulawesi, Hadjarati, dalam 
sebuah pertjakapan. Dikatakan 
seterusnja, bahwa Parindra da- 
pat menerima dan menjetudjui 
Indonesia dihagi lebih darj 10 
propinsi sesudah dipertimbang- 
kan masak2 oleh rakjat' selu- 
ruhnja, bukan oleh kemauan 
beberapa pemimpin partai sadja. 
Soal jang begitu penting, hen- 
daknja “djangan dipergunakan 
untuk pemilihan umum 'atat 
untuk mendapatkan. sesuatu 
kursi, 
Dalam hubungan ini dikemu- 

kakan pendapatnja, bahwa. « 
dalam memperdjoangkan ter- 
bentuknja suatu propinsi atau 
daerah otonom, terutama harus 
dilihat dari sudut kesanggupan 
daerah itu sendiri untuk berdiri 
sendiri dan tidak merugikan 
daerah2 lain. — Ant, 
  

kini ada harapan “baik bahwa 
volume export maupun import 
ke dan dari Perantjis akan da- 
pat diperluas, Export kita ke 
Perantjis terutama meliputi 
hasil2 karet, timah, kopra, tem- 
bakau, kopi dan lada. Import 
dari Perantjis terdiri dari tjeng 
keh (dari djadjahan Perantjis), 

pupuk, hasil2 kimia, kertas si- 
garet, sutera dan tektil lainnja, 
alat2 pengangkutan. 'barang2, 
logam, mesin2 dsb. Demikian 
Bagian Pewartaan Kementerian 
Perekonomian. — DeN 

  

    

KING OF THE ROYAL . MOUNTED (21) 
  

  

p—amme VITA 

KING TOLD ME TO 
HELP $OV), La 

  

TM ALL RIGHT, YOL CO & 
NEXT BOOR AND PHONE 
THATALARM ABOLT “ 

  

  

  

  

IG EEE ARE THE KEY, KINGS 

Kk ROOKEB BUTLER OF 
MIWEL 

  

  
ing PUN supaja sa ja me- 

nolongmvwu, tuan hakim. 
— Saja sudah baik lagi, pergilah diru- 

mah tetanggaku dan teleponkan ten 

  

  kan oleh Djepang dalam usaha   pengangkatan kapai2 tengge- 
tang Hatcher, jang telah Teen 
mobilmu itu f 

  

— An, santa itu tidak: boleh ters 
latu djauh dari kita sa... adwuh ! 

"— Memang siat saja! Dean tidak me- 
meninggal sebuah PAN TIDUN dalam, 
moviinja! 

Inilah. Ieuntji2nja, King! Mari kita 

mengedjar budjangku jg djahat itut 

 



   
   
    

      

  

     

            

  

19.15 

“ 

: 3 

     

  

      

    

   

  

    

    

Tn 

2 2 

    

  

  

NIA DAN PROS- | 

| Bertepatan dengan ,,Hari Ke- 
sehatan Dunia” pada tanggal 7 
April jang akan datang 
kota Been akan mengada- 
kan pertemuan dengan djawat- | 
an2, instansi2 dan perkumpul- 
an2 sosial, wanita, pemuda, ru- 
kun kampung, dsb., untuk mem 
perkuat usaha2 pemberantasan/ 

pengurangan prostitusi dikota 
Surabaja. Dalam pertemuan itu 
Prof. Dr. Sutopo direktur dari 
Lembaga  Penjakit Kelamin 
akan mengutarakan keadaan 
pen Gi Surabaja dan usa- 
'Ha2 pemberantasanjpengurang- 
annja. Dalam pertemuan itu 
djuga diadakan pameran dari 
keadaan tempat2 tjabul didalam 
kota Surabaja. — Ant. 

Radio 
— KAMIS 26 MARET 1953. 

|. Gelm.1 42,25 59,2 & 122,4 m. 

“HARI 

   

    
2 an 

10.00 Ujon2 dari Puro - 

3 Pakualaman. 
12.30 Riang ringan oleh 

Primo Scala. 

14.00 “Musik siang harj oleh 
st. “Korps Musik Tiup Jo- 

gjakarta. 
Gelanggang PODOMORO 
RRI Jogjakarta. 
Dunia Olah Raga oleh 

, Insp, Pend, Djasmani 
Daerah VI. - 
Tindjauan Mingguan 
ekonomi. s1 
Gadon malam oleh Kel. 

Kes. Djawa studio Jogja- 
karta, : 
Mimbar Islam oleh 
'Djazim Hamidy. 
Dari Padang Pasir oleh 
Orkes Gambus Al-Munir. 

22.15 Hiburan dimalam sunji 
: oleh OK. Mekar Sari. 

9 
18.00 

19.:40 

2613 

21.30   

“| dengan bataljon Worang agar 

" IWwaktunja belum masak untuk 
Litu, : 

.musuh,melainkan saudara. Teta- 
| pi apabila ia mendarat djuga 
Andi Azis akan  menembaknja 

rang tetapi balabantuan Apris 

oo 5 Imendjawab pendek : Mati ! 

rontak? 

klakukan perbuatan insubordina- 

1 wabnja : ,Ketika itu saja -pan- 

“Andi 

Af, Pemeriksaan Andi Azis 
D. (Sambungan hal 1) 

pendaratannja ditunda” karena 

Worang tidak dianggapnja 

meskipun dengan" hati 
-. 2 1 Y, 

.. Diakui sepenuh- 
4 7 penuhrja! 

| Ketika ditanja, apa jang akan 
terdjadi dengan Andi Azis apa- 
bila ia melawan bataljon Wo- 

terus menerus. datang, terdakwa 

Hakim bertanja: Apakah tidak 
dipikirkan, bahwa dengan per- 
'buatannja itu Andi Azis telan 
melakukan perbuatan membe- 

Djawabnja: Tidak 
memberontak. Saja hanja me- 

si, karena telah menangkap 
oversie Mokoginta, Majoor Pi- 
ters, majoor dr: Sutedjo, majoor 
Saleh Lahade”. (Penangkapan 
terdjadi pada tgl. 5 April pagi2| 
Red.).- 
“Oleh hakim diterangkan, bah- 
wa bagaimana pun djuga perbu- 
atan Andi Azis adalah perbuat- 
an memberontak. Ketika dita- 
nja apa ia mengakui tlh. bersa- 

lah karena perbuatannja mem- 
berontakan itu, djawabnja: ,,Sa- 
ja akui dgn. sepenuh2-nja !”. 

Dipengaruhi . oleh 
.  Somokel, 

Atas pertanjaan hakim me- 
engapa pada pemeriksaan Per- 

tama oleh kedjaksaan agung di 
Djakarta Andi Azis tidak suka 
menjebut nama Somokuil, dja- 

dang verraad  (pengehianatan 

   
dituduhkan kepadanja. Seperti 

-rapa banjak perwira dan Kepa- 

“djutkan, Jang akan dGjadi per- | Es 

'Mokoginta jang telah ditawan 

| saksi Tjokorde 

-ia masuk. dinas militer,   apabila menjebut namanja !” | 
Hakim : pandang aneh, halnja | 

| terdakwa menurut sadja segala | 
| perintah Somokil. Tetap: ketika | 

b 

| 

| 

ditanja apakah ia terpengaruh 
oleh Somokil, terdakwa mendja- | 

wab ,tidak. er 

Baru setelah hakim mengurai. 
kan, bahwa Andi Azis jang de- 
ngan pendidikannja tidak dapat 
mengikuti pertumbuhan politik | 
di Indonesia tentu tidak dapat 
memahamkan peristiwa? politik, 

sehingga oleh karemanja ia dja- 
tuh kebawah pengaruh .Somokil, 

2is mendjawab, bahwa 

ia memang terpengaruh. 
Total djenderak terdak- 
Wa jin volle confessie : 

Melihat djalannja peperiksaan 
kemarin boleh disimpulkan, blnv 
terdakwa adalah in volle confes 
sie, jaitu mengakui telah me- 
lakukan segala perbuatan? jg     

TELAH TERBIT 

2 “Selain Ken. PR. & E 

pu 

JOGJAKARTA : Toko Buku 

Penerbit I 
, Toko Buku 

. Toko Buku 
Toko Buku 
Toko Buku 
Toko Buku 

3 Toko Buku $010: Toko Buku 
, Toko Buku 
“Toko Buku 
Pendjual B 

: 2 : . Toko Buku 

. KLATEN 1 Toko Buku 
PURBOLINGGO : Toko Buku 
PURWOREDJO : Toko Buku 
NGAWI : Toko Buku 
TEMANGGUNG : Toko Buku 
TJIREBON : Toko Buku 

Kk PURWOKERTO : Toko Buku   SEMARANG — : Toko Buku 

  

menerima langganan baru. 
Hak 3 $ 

Pembajaran diperhitungkan 

sLatihan Sedjarah Indonesia 

Bagi Sekolah Rakjat 
(Oleh Wasista Dwidjawijata) 

Harga: Rp. 6,—. Ongk. Kirim tambah 1075 

» x 3 £ 4 
N.V. Badan Penerbit NASIONAL 

Bagian Toko Buku 

(Djl. Gondomanan 1 — Telp. 323). 

Toko Buku: 

1 Toko Buku 

MAGELANG 1 Toko Buku 

PATI -. : Toko Buku 
DELANGGU  : Toko Buku 

'Mulai tanggal 27. Maret 1953 »Kedaulatan Rakjat 

(persediaan terbatas) 

” 

didjual kepada Umum. 

SAT PENDJUAL: 

4 pet . 

.Hier Hoo Sing”, Gang Lor 
Pasar, 2 : 3 
ndonesia, Petjinan 9. 
Ganeca, Djl. Margomuljo. 
Usaha Kita” Djl. Ngabean 24. 
Mercuur,- Tugu Kidul. 
Pembangunan, Tugu Kidul. 
K.R, Tugu Kidul 42. 
Garuda, Tugu Kidul. 

Koe Jong Tjwan, Djl. Raja 31 

Santosa, Dji. Raya 3. a 
mana”. 

Rias. 

Lauw, Pasar Pon Solo. 
A.B.C. / 
Budi Laksana”. 
Slamet. 

uku 1001, Dji.. Kebalen III/18. 
Merdeka, Wetan Pasar Pon 137 

Naga. : 
Gan. 

Kartosentono. 

Hono, 

Ima Peni, 

»Libra”, Djl. Kanduran 43. 

Pantjawarna, Djl. Raya 270 A. 

April, Djl. P. Djohar. 

LANGGANAN BARU 
7 

mulai 1 April 1953. 
Dengan begitu sampai tanggal 31. Maret 1953 ini 
“pengiriman ,,K.R.” dilakukan dengan pertjuma. 

28
 

ee gunting 

  

2 aa 
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Ag 
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Ta 

| djadi langganan ,,K.R.”. 

3 Seda et tra 

2 Alamat 
aka 

$ 
Penanannaannn 

mendjadi langganan "1 

4 .Jth : 

Mulai tanggal 27 Maret 1953 harap saja ditjatat men- 

disini 

Kepada 
Adm. Harian ,,K.R.' 
Tugu 42 — Jogja. 

#enunanukanunnnu raha 

Tanda tangan : 

Besargnoangnnnanuerenanaana 

  

    
  

  

pernah diberitakan dim harian 
ini terdakwa tidak suka mema- PA Na Tp. 
kai pembela, karena ia toch |: 
mengakui segala kesalahan, Pa 
da peperiksaan kemarin itu, 
hadlir  diantaranja: — overste 
Sarbini, Major  Worang bebe- 

L
h
a
.
 

la Polisi Jogjakarta, Sudjono, 
Diluar gedung kehakiman ten- 
tera, jaitu dialoon?2  Pakualam, 
Ik. 2000 orang mengikuti sidang 
dari mikrofoon R.R.I. 
Hari ini peperiksaan dilan- 

tanjaan ialah feiten (perbua- | 
tan2 serta. kedjadian2) - dalam 
peristiwa Makasar. jang telah | 1 
terdjadi bulan April 1950 itu. 5 

Apabila djalannja tetap lan- 
tjar, pemeriksaan -akan dijan-| 
djutkan tanggal 30 Maret un- 3 
tuk memeriksa saksi overste 

oleh “Azis 3 tahun jang lalu 1 
tanggal 1 April akan diperiksa | 

Gde Sukawati 
jang pada peristiwa imi djadi 

presiden NIT. so 
"Hubungan dengan Wes- 
“terling ? 

Atas'  pertanjaan tentang 
Westerling terdakwa  mene- 
rangkan, bahwa ja memang per 
nah bertemu dengan Wester- 
ling di Colombo pada - tahun 
1946 Tetapi selandjutnja tidak 
pernah adakan perhubungan, 
baik setjara tertulis maupun 
setjara mondeling. ' Pembunu- 
han2 jang dilakukan oleh Wes- 
terling di Sulawesi - Selatan di- 
pandangnja kedjam. Untuk 
mentjegahnja sedapat mungkin 

Tentang peristiwa Bandung 
(Westerling) ia tidak tahu mer 
hahu. Proklamasi R.I didengar 
nja di Simpapura, ketika ia pu- 
lang dari negeri Belanda.  Ha- 
tinja dingin  sadja. Terhadap 
aksi militer I dan II ia berasa 
pedih: hati.: Tjinta kpd negara 
baru timbul Setelah pengakuan | 
kedaulatan oleh Belanda, tetapi 

ia sendiri menganut paham fe- 
deralis, meskipun tidak tahu 
bet-l apa maknanja,   

  

Dengan berduka tjita 

   

2 

  

Memberitahukan kepada permili, sobat2 dan sdr.2 han- . 
dai taulan, bahwa abu djenazah dari kami punja Papah, 
Papah-mertua jang tertjinta 

“Dr. Yap Hong Tjoen 

gal 29 Maret 1953 akan dimakamkan di tanah-kuburan di 
  Mrisi (Bantul). 3 ag 

Berangkat dari rumah 
djam 8 pagi hari. Ta 

dan istri. 

jang pada tg. 29 Nopember 1952 dengan tenang telah me- 

ninggal dunia di Den Haag, pada nanti hari Minggu tang- 

z 

l 

    

“Dr. YAP KIE TIONG, 

“1 

  

“baik dalam hal tahan lama maupun ketjepa- 
'tan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 
.De Luke All-Weather”. Telapak-ban jang 

Ng liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 
serta diudji, demikianpun badan jang ham- 
pir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggu- 

hannja dan dapat dipertjajainja. 
  

£ 

Vlebih banjak 'orang berkendaraan de.   
dari pada lain merek 

Ge reva 

“Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA : 

ngan memakai ban GOODYEAR 

GOODAVEAR 
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"PERDANA" vjh RIS TRA DING CO. “TOKO A.B.G, 
N. V. KILAT dan N. V, PRAWIRA- MULJA — Malio- 
boro'43-.di JOGJA, TOKO ONG di. SOLO dan semua 

  

   

    
IMPORTIR2 ' AUTOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. '275-8 

Pn Be Be an Ta an Be sunan 23 
    BANTULAH bla MN Oi 2 : 

PALANG MERAH 
INDONESIA. sekarang 

  

1 

   

      

   

      

   

2 ,KEDAULATAN RAKJAP" ag 

Lisa jung libeh yah? 

    

, / 
Utjapan terima kasih kepad 

        

  

   
    

   

dalam kaleng? dari 

Yakg-Yo kg-1 kg-2 kg     

  

a ribuan njonja rumah. 

  

kaja.akan.vitamin dan mempunjai warna bagaikan sinar Surja. 

  

  

1 HALAMAN 4.” 

  

aw snjonja rumah”! 
Meme a AP 

  

1 -4 a9h 19 jong ON AGYA ka 9 5 tenja f p nda . ali 

Nana Magna do Mena pattant 
NW INA TAMAN La anita gapa, Tan 1 TN MAA AAA YA SAS Lembut ad Sang: 

rn PAP Aa GO Jang Lengga Mengat, 
| (ha K3 5 (33 2 Karen, ag 

AON asa Koma Abiku 
: T “Ag 3 | Wi Tan p 2 D s ui | : 3 ari & “Ngharg 

. a 
Demikianlah hk Tari Pemaka 
Blue Band ini dibuat dan diatur! Kendang Seicn) 

2 " , Pe NG at S1 
Dengan berbagai-bagai pertjobaan oleh para Aikan F3 J8' jang 

ajonja rumah jang ahli tentang rasa, bau ND menga “Pat ka 
dan warnanja, maka tertjapailah pili- YA pe aa Sam 

an KJA 5 3 3lni 

han ini! Kini Njonjapun dapat imang 7 
B3 La » jae ee "man 

mengetjap perenang tatanan, "BLUR p 

dua Te PE “Tpak 
SS2 Lihatlah! SNT bang tuan 
dat, tt mperojen LI Nja1 
492 Tjiumlah! s0 2 s Cah 
Pan an Pera 3 2 ' a23 LU Rar 402 Tiitjiplah! 40x IMA koh E Banp 

tik. matan $ 

    

NA Na 

  

  

  3 

Pengumuman 
Kami pengurus dari 

N. V. Motor Ingag Company (M.L.C.) 
an 

Perusahaan Transport Mataram (PETRAM) 

di Jogjakarta 

PIHAK KESATU, 
LIEM. SIAUW ING, LIEM IOK LIAN,- di-Jogjakarta dan 

. GAN THWAN LOK di Semarang, 

Semarang. 
LIEM KIAN HOK di 

« PIHAK KEDUA, 
dengan ini memberj tahukan kepada umum (publiek) dan 
jang berkewadjiban, bahwa Saudara LIEM SIAUW ING 
mulai IL NOVEMBER 1952 telah mengundurkan diri dengan 

hormat dari kedua N. V. tersebut M.I.C. dan PETRAM. 
Mulai 1 JANUARI 1953 tjabang (bengkel) N.V. M.LC. di 
Purwodinatan 43 Semarang, tidak djadi tjabang lagi dari 
N. MW. M.L.C. lalu berdiri sendiri dibawah lingkungannja Sdr. 
LIBM SIAUW ING «c.s. dan tidak ada hubungan lagi dgn. 
N.V.. M.IL.C. F 

LIEM SIAUW ING es. 

Jogjakarta, 290 Maret 1953 

Pengurus : 

# N. V, Motor Import Coy. 
dan N.V. PETRAM. 

pihak kedua. pihak kesatu. 
    

      
| 

| 

  

Panitya Perumahan Rakiat 

  

« 

Pengumuman 

Kotapradja Jogjakarta. 

s
a
n
a
 

  

AHLI NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG OCCULTIST. 

TOP ALA HI 
t 

| 

SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 tahun ber- | 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- | 
HI. .Mendjawab “setiap pertanjaar dari hati sanubari 
Tuan/Nona /Njonja. Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

pergian promosi, pengadilan perkawinan, pertjintaan dan 
sebagainja. Cozsult Rp. 10,—.  Djuga ada sedia sepesial 
Obatnja kurang tenaga en linu. Perempuan datang bulan 
tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan). 
Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie), 

| 
l 

Hotel , GARUDA" | 
| Kamar No. 18 — Jogja. 

Kaaianr - Anggur KOLESO M 
(TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) gas 

1. ANGGUR OBAT KOLE- £ 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 

JAP 

bikin dari Tjampuran 

5 KOLESOM 

Djam bitjara 8 — 1, 4—7.   
  

Obat-obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, an- 

: taranja Kolesom dll. Obat 

jang sangat penting untuk 
tambah kekuatar tubuh 

dan darah. Ini Anggur pun 
tjampur dengan sarinja 

Buah Anggur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/pe- 
rempuan jang berbadan 

lemah, Kurang darah, mu- 
ka putjet, air muka ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 

bersemangat, kaki tangan 
dingin, bua pinggang sakit, 
tulang linu, kepala suka pu- 
sing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, semangat laki? 
kurang. Paras perempuan kelihatan tua, dll, Penjakit 

kelemahan. Minum ini Anggur dlm sedikit tempo sudah 

tentu lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan 

perempuan, tua atau muda. , 

    
TULANG MASUK 

ANGIN DL. 

AI 
TPI AAN 

Ti “ PESAPEN: KALI N?4 
:SURABAIA 
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RAHAJU 

  Dg. Pidr ANGELI 3 

Drama pertjintaan jang meadebarkan Hati . . . 
Romance antara Gadis Italia dengan Serdadu Amerika jang lagi mengindjak kerema- 

djaan mereka J 

Bagaimana Ra ea bahagiakah 
Djawaban ini terserah pada Penonton nan Budiman ! 

MAIN TIAP HARI EMPAT KALI: Djam 10 —5-—- 
Pg, teks Bahasa Indonesia ! 

J 

? 

The Story of a bride, revealing, intimate : 

"IE KE. 5 A" 
John ERICSON 

  

Kent 2. ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 
$ 3 rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 

IE: Tahun ini Panitya Perumahan Rakjat . Kotapradja kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak . 

Jogjakarta mendirikan 22 rumah. dll, Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 

a). 1 rumah untuk melajani peminat jang telah menje- sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 

dijakan pekarangan. 5 dalam kandungan tinggal Waras. 
b). “ rumah jang didirikan di: Batjiro 11, Minggiran 20, 3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum 

lagahsari 2 : j i inggaln 5 2 ks : TEA perempuan sesudah bersalin, agar: tinggalnia darah dim 
2. Kap naa aa bab 2 ajat b akan di berikan setjara badan menara bersih dan Santi darat bis) jang sehat 

undian kepada peminat. i Se € Aan : 3 

3. Paminat Jang" dapat ikut) undian jalah peminat jang Aa mendaftarkan diri dan telah menabung. s : Th 
4. Penabung jang sudah tjukup 20x dari harga rumah Aa aga beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

dapat diberikan prioriteit. (tidak usah turut undian). $ TE 1 

5j Peminat jang sampai tanggal 15 April 1953 belum ee & ANGGUR Or AL RHFUMA 1 Ini “Anggur Obati 
nabung tidak dapat turut undian rumah tersebut. Kenalan anak Mibusin TRAUMA, sudah termashnir 

turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
en jang mahal dan .mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

Jogjakarta, 25 Maret 1953. dil. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 
: ea rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik a.n. PANIT YA PERUMAHAN RAKJAT ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 

1 KOTA PRADJA JOGJAKARTA, lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 
nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 

Ketua, sekali, 

(R. P. PRODJOHANDOKO)! Terdapat di TOKO? OBAT dan TOKO? P. & D. diseluruh 
21-35 Indonesia, 122-2 

a " Mn. : “Selend 
LUXOR Na satu “ALOHA" Mariam. P Besok eiendang Gretiani Hamzah. 

malam ini : » Osman Gumanti.. malam : "44 A. Ramli 9 maa St | Pelangi ri a 

SEKARANG : mau beli 
SATU MESIN DJAHIT 

(2e hands, trap) keadaan baik 

dan ' sekotjinja sama dengan 
"SINGER” MH 

Ketr.: Nj. SISWANTO 
278-3  Panembahan 30 - Jogja. 

Gagah perkasa 
Tetap muda tetap re- 1 —I.          

na 

8 Ape 10 217 219 “31 
REX Bok Wah 

| Teks INDONFISIA. 

Kundjungilah Toko Buku ,,K. 

“MEET ME AFTER THE SHOW” 
Kk Betty GRABLE & Macdonald CAREY x Rory CALHOUN 

     

R.“ Tugu 42, Jogja. 

  

17 th, keatas! 2891-3 madja, karena tiap 3 

: harf sekali makan 2 
tablet: “ 

  

Iz MAHA TONIK —m—y 

Obat kuat jang tak ada ban- 
tingannja, penolong lelaki atani 
perempuan jang ingin awet 
aa selama hidup tidak bisa 
ua, 
Terdjual disemua toko obat, 

Typ #KEDAULATAN RAKJAT" 1692)52/8014, 

  

  

1 Aa GR ia TG y 

SPORT REVIEW "PLAY: | 

TIME IN SCANDINAVIA” 
17 TH, KEHATAS:! 

219-3   
 


