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nja peternakan itik dan perusa- | 
mi 

kaan gedung jatim tentara. 

akan bertolak ke Bukittinggi 
dan 
April jang akan kan datang. — Ant. 

  

    

    

mutasi dikalangan gubernur2. 

2 Yeyen mmg Sunda Ketfil dan 
Gubernur Maluku, 

mana kesanggupan mereka apa- 

    

| da2 tentang adanja 

  

“TUGU 4 
Adm. 

— JOGIAKARTA. 9 

  

"pem 3 & Fa 

Pa lain 'akan Na 

batubara jang » kan diadakan 
» Dean. e panu: 

  

kaan Na Na dan pembu- $ 

21 April sore wakil Presiden 

kembali ke Djakarta 27   
MUTASI 'GUBERNUR2 
Menurut keterangan 

ada waktu ini Kementerian 
Negeri sedang memper- 
kan untuk mengadakan 

| Kemungkinan besar mutasi 
ut akan mengenai Guber- 

akan tetapi 

"asih belum djelas kemana me- 
:ka itu akan dipindah: 
Didalam waktu terachir ini 

beberapa Gubernur oleh  Men- 
terian DN dipanggil ke Djakar 
ta untuk mengetahui sampai di- 

bila.rentjana ma yneai itu dilaksa- 
nakan. 

Dalam ' 'pada 1u dari pihak 
Kementerian Dalam Negeri ti- 
dak didapat pendjelasan hanja 
diperoleh keterangan mutasi di- 
kalangar pemerintahan daerah 
sampai sekarang berdjalan te- 
.rus jaitu dalam lingkungan pen- 

rai ul 
jang Lada AK 

t adakan perdebatan mengenai 

"menolak usul DPD itu dan mem- 
Pena ia sesuatu ke- 
pada Mr 

  

s 

. sekitag RESERVE-FONOS, 

EKA JANG TJURANG HARUS 
DIHUKUM 

  

    
HARIAN UMUM 

- PANITYA ENOUETTE. DIBENTUK. 

' Hanja djika perlu, diperiksa accountants 
(UNTUK ketiga kalinja DPRD Jogjakarta kemarin melandjut- 

kan pembitjaraannja mergenai masaalah reserve-fonis, de- 
ngan mendengarkan djawaban Pemerintah atas pemandangan 

umum ke-1. Seperti diduga semula, djawaban jang diutjapkan 
oleh Mr. Kasmat itu tidak menambah djernihnja suasana. 

Sebelum djawaban itu dimulai, 
terlebih dulu sidang membitja- 

DPD, jaitu supaja 
Kertonegoro, 2 

  

   pada aktu emerintahan jang 
-dulu diang 33 sebagai ,,beheer- 
der” daripada reserve-fonds, di- 
beri kesempatan untuk mem- 
berikan keterangan. Setelah di- 

soal ini, maka achirnja sidang 

Dalam Nalilimasnga itu Mr. 
Kasmat  menjatakan, bahwa 
DPD tetah menjanggupi untuk 
segera ambil tindakan terhadap 
Sutedjo dan Sudarsono. Selain 
itu kepada sdr. Honggowongso, 
jang seperti diketahui mendjadi 
borg atas pindjaman kepada 
toko buku Ganeca, sudah sering 

Giperingatkan, tetapi sampai se 
karang belum ada hatsilnja jang 
positip. 

Mr, Kasmat dapat menjetudjui   Gjabat2 sampai setingkat bupati 
Ant. Ca 

Tiap Gin dibajar 3 
ng a Rp.750 — Rp.1.500,-? 
TN pCt. Pelsdjar di Djakarta sudah 

mengetstul daftar udjian 

      

otarnja, dian 

“maya didapat . 
jang dituduh 
masih terus dilandjutkan. 

Dinjatakan, bahwa sesudah 
dilakukan dan dibuat proses- 
verbal atas diri 5 Inspektur Ke- 
menterian PP & K, maka poli- 
si Djakarta Raya telah mende- 
ngar keterangan2 dan membuat 
proses-verbal atas diri 5 orang 
peladjar, seorang wakil Pertje- 
takan Negara dan seorang gu- 

ru SMA. Mereka kesemuanja 
tidak ditahan, tapi hanja dipe- 
riksa dan didengar keterangan- 
keterangannja. 

Sumber jang sebabkan 
kebotjoran belum di- 
ketahui. 

'Dinjatakan selandjutnja, bah- 
wa sampai sa'at “ini, polisi be- 

didapat keterangan, bahwa 

ad Aja 
lebih Damkar, Reserse Kriminil Kepolisian 'Djakarta 

tersangkut dalam pembotjoran 

uni supaja Seksi IV memper-   
isan, SMP & SMA Sa sa 

pemeriksaan terhadap orang? 
tersebut, kini     atau daftar-udjian, telah ”di- 

bajar” oleh orang2 jang ber- 
sangkutan -antara Rp.150— 

sampai Rp4. 500,—. Berapa be- 

sarnja djumlah daftar udjian 

jang sudah botjor itu, masih be- 

lum diketahui. 
diketahui, ber- 

nak dengan terdjadinja pem 
oran udjian SMP & SMA, 

Saga Kementerian PP & K te- 
lah mengambil keputusan untuk 

menunda. — Ant. 

“Ketua D.E..P.:   lum mengetahui siapa dan sum- 
ber jang menjebabkan botjor- 
nja udjian SMP & SMA itu. Ta- 
pi sementara itu -pada -polisi 
sudah ada petundjuk2 dan tan- 

sesuatu 
orang/golongan jang mendjadi 
biangkeladi daripada kebotjo- 
ran ini, jang kini sedang diusut & 
dan diselidiki lebih djauh. 

Dalam pada itu dari pihak 
Kementerian Pengadjaran, Pen- 
didikan dan Kebudajaan sendiri, 
pihak polisi sudah mendapat ke- 
kuasaan 1004 untuk bertindak | 
terhadap orang jang bersalah 
dan jang telah menjebabkan ke- 
botjoran udjian tersebut, dengan 

tidak memandang siapa dan da- 
ri pihak mana orang itu. 

157, sudah engan 
— peladjar ? 

Menurut ke 1 polisi 

landjutnja, dikota TDjakarta sa- 
dja, kebotjoran udjian itu sudah 
sedemikian ngan megan 

tebang ada pada aa 
ditakoir va Aa 15”, murid? 

tar2 

se- 

1 mengetahui dat- 
tersebut. 

Brg aan er bahwa J 
polisi DER AN ini ada 7 Oni 
opgave- jang dibeslah da- 
ri sementara rumah pegawai | 
PP &K dan dari rumah lain? | 
orang, termasuk rumah bebera- | 

p3 orang peladjar, 
Untule tiap Maftar 

Eh 35 tep Pa 
Keterangan seland, 

diperoleh dari en ngga Mantan 
kan, bahwa ni "Hap opgave | 
  

TUNTUTAN2. BEKAS 
ORANG KNIL 

Mulai Ma 
Di Pengadilan Neg 

ditawan sebagai : 
. rang Djepang. 

Sebagai dikabarkan tuntutan 
ghendaki dibajar- 

'kannja gadji 14 bulan jaitu se- 
tersebut men 

“masa dalam tahanan. 
Pemerintah Belanda dan R.I. 

adalah sebagai pihak2 jang di- 
intakan tan, djawabnja. 
utusan Penga lan akan di- 

. Den! 
Haag kemarin pagi telah dipe- 
riksa tuntutan bekas orang2 
KNIL dimasa perang jang lalu 

tawanan pe- 

|tah 1 April jang lalu 

. 'Dikemukakan pihak DEIP su- 

paja ada pembebasan sebagian 
darj kewadjiban membajar du- 
lu itu. Soal2 lain jang dikemu- 

| kakan DEIP ialah soal konpe- 
rensi industri antara DEIP dan 

ajawatan2 Pemerintah dan bank 

Pemerintah, 
'DEIP ke Djepang (dalam bu- 

'lan Djuni jang akan datang) 
tentang registrasi dan standar- 
disasi import Indonesia. 

Ketua harian DEHIP Sjuchjar 
Tedjasukmana 'menjatakan de- 
ngan adanja peraturan 1 April 

itu maka kaum importir Indo- 
inesia tidak ikut serta dalam 
import barang2. 
Memang sedjak tanggal ter- 

sebut barang? diimport dan ba- 
rang? banjak dilepaskan dipa- 
|sar tapi kaum importir Indone- 
sia tidak dapat ikut serta da- 

|tlam amport tersebut karena ba- 

gi kaum. importir Indonesia itu 
sengat berat. 

-import harus dibajar lebih dulu 

dan ini dapat tertahan hingga 

13 bulan. Mengenai usul adanja 

registrasi dan standardisasi im- 

'portir Indonesia maka DEIP 

bermaksud . membentuk suatu 

komisi technis untuk merun- 

'dingkan hal itu. 

| Dalam pertemuan dengan 
Menterj Perekonomian Mr, Su- 
manang itu dibitjarakan pula 
soal 'barter handel antara Indo- 

nesia dengan negeri? blok So- 

vjet Rusia, antara lain dengan 

Polandia. 
| DEIP berusaha mengadakan 
organisasi chusus Mana menga- 

  

       

     mapan 1 12 ps jad:. — Ant. | te 
       

      
   

pengiriman missi | 

154 Dari harga barang di- 

dalam dan menjelidiki soal2 jg 
mengenai basisgoederen. Djuga 

usul utk, membentuk suatu Pa- 
nitya anggaran dasar reserve- 
fonds dapat diterima. 

Mengenai mobiel2 dikatakan 
bahwa barang2 itu didatangkan 

dari Djakarta atas nama Sri 
Sultan dengan maksud untuk di- 
bagi2kan kepada pegawai2 jang 
dianggap perlu mempunjai pada 
waktu itu. Tetapi tentang ke- 

djadian2 jang tidak diinginkan 
dalam soal pembagian itu, me- 
nurut Mr, Kasmat diluar reser- 
ve-fonds, Djuga pembagian ba- 
han textiel untuk Gunung Kidui 

dikatakan. diluar reserve-fonds, 
tetapi ia dapat menjetudjui utx 
diselidiki. 

Mengenai dasar2nja pindja- 

man kepada Blima-dan seluk-be- 

luknja mengenai pindjaman ke- 
pada Ganega didjawab dengan 
tegas ,,t dak tahu”. Djuga me- 

ngenai tempatnja basisgoederea 
jang masih ada, dan uang F.100 
ribu untuk kepentingan LBD, 
jang dikatakan hilang itu, ia 
tidak dapat memberi djawaban 

jang tegas. : 

Usul resolusi Seksi IV 

Djawaban jang kurang terang 
ini oleh 38 orang anggota jaitu 
Mr. Purwokusumo, Sumarto dan 
Istiadjid amat disesalkan dan ti- 
dak dapat diterima. Pokeknja 
mereka itu menghendaki posi- 

tivitet dah terutama terhadap 
mereka jang mendjalankan Kke- 
| rjurangan2 dalara 
uang reserve-fonds harus 
ambil tindakan jang setimpal. 
Sir. Hamam Hasjim selaku ang 
gota Seksi IV dalam keterangan 

.pengeluaran 

.nja kemarin itu mengulangi la- 

sus antara DEIP dengan 

L 

gi keputusan Seksi IV terhadap 
reserve-fonds ini, jaitu: 1. reser- 

|ve-fonds spj. diperiksa oleh ac- 
countants 2. Seksi IV menjesal- 
kan beleid pemer.ntah G.M., 3. 
reserve-fonds harus diatur de- 
ngan peraturan daerah dan 4. 
“supaja dibentuk Panitya Engu- 

ette. 
Mengingat pembitjaraan jang 

ruwet ini, maka sukar diambil 
sesuatu kesimpulan, sehingga si 
dang memandarg perlu memben 

$ 

Importir2 Indonesia merasa 

berat ! Barter Handel akan 
1 diperluas - 

Dewan Pimpinan Dewan Ekonomi Indonesia Pusat telah 

bertemu dengan Menteri Perekonomian Mr. Sumanang di- 

kantor Kementerian tersebut, Hac.ir pula dalam pertemuan itu 

Ta ba staf Menteri Sumanang, oleh DEIP diadjukan ber- 

si ai soal diantaranja usaha mendapatkan fasilitet2 bagi kaum 

importir Indonesia berhubung dengan adanja peraturan Pemerin- 

tentang kewadjiban membajar, 1870 lebih 

“dulu dari harga barang? jang akan diimport. arif 

tu ini sudah “dilakukan perda- 
gangan atas dasar itu dengan 

Tjekoslowakia dan Hongaria. 
Pun dibitjarakan pula dalam 

pertemuan dengan Menteri Su- 
manang itu soal supply tjeng- 
keh untuk pabrik2 rokok kre- 
tek dan bahan kambriks untuk 
pabrik2 kain batik. 
Pertemuan diatas itu akan di- 

susul dengan pembitjaraan chu- 
dja- 

watan2 jang bersangkutan. Di- 

njatakan Suchjar Tedjasukma- 

na hasil pembitjaraan Rebo itu 

memuaskan. — Ant. — 

pn 

Mengenai penolakan pemerin- 

tah Belanda untuk memberi izin 

tinggal bagi Chairul Saleh di 
Nederland, lebih landjut dika- 

'barkan dari Amsterdam sebagai 

berikut: 
Keputusan pemerintah Belan- 

da utk tidak memperpandjang 

visum ' Chairul Saleh telah di- 

| beritahukan kepada Komisaris 

Agung Indonesia pada tanggal 

11 April siang hari, 

Usaha Komisaris Agung Mr. 

Susanto Tirtoprodjo untuk se- 

gera pada hari itu djuga meng- 

adakan hubungan dengan Men- 

teri Luar Negeri Belanda. Luns 

tidak berhasil, sehingga baru   
barter hand itp. Pada wak. pada Pan Senin tanggal 13-4 

tuk sebuah Panitya Redaksi. 
Atas usul Ketua panitya redaksi 
jang dibentuk terdiri dari sdr. 
Purwokusumo, Sumarto dan Ha- 
mam Hasjim (wakil Seks: IV). 

Panitya Enguette di- 
bentuk 

Kemudian sidang membitja- 
rakan usul resolusi Seksi IV. 
Achirnja sidang dapat menerima 
3 dari usul resolusi tersebut ke- 

akan dipertangguhkan dulu sam 
bil menunggu pekerdjaan Pani- 

tya, jg akan menentukan apa- 
kah perlu atau tidak diperiksa 
oleh accountan. Panitya Enguet- 

te terdiri dari sdr. Purwokusumo 
(ketua),  Istiadjid,  Sumarto, 

Hamam Hasjim dan Hasjim, : 

SOAL PELANGGAR2? UU 
DARURAT No. 16 

Buruh/pengusaha jang 
melanggar dikenai ci- 

viele dan strafrechte- 
- Jijk sanctie. 

Berhubung dengan pertanjaan 
tertulis darj anggota parlemen 
Suparno kepada Menteri Per- 
buruhan mengenai pelaksanaan 
dan akibat2 undang2 Darurat 
no. 16, bagian Penerangan Ke- 

tjuali jang mengenai accountant | 

  

: Negeri Gadjah Mada Sura- 

DITERBITKAN OLEH BADAN PANEN #KEBAHLATAN RAKJAT" (ANGGAUTA SP.) 

  

  

| MAHASISWA2 SAMA 
:SURABAJA MARAH 

be 

diserbu. 

Beberapa puluh mahasis- 

Vrije Pers 

Pa
ma
n 

geg
ana

 

wa dari Facultit Hukum 

baja kemarin 
lah mendatangi kantor 
edaksi dan Administrasi 

surat kabar Belanda ,,De 
rje Pers” jang terbit di- 
ota Surabaja. Sebagai aki- 
at dari tindakan itu sege- 
ap milik dari surat kabar 

tersebut rusak sehingga 
,De Vrije Pers” terpaksa 

tidak dapat “terbit. Untuk 
“menguasai keadaan, pihak 
hg berwadjib telah me- 

djam . 11.30 

“ngambil tindakan dimana 
udah ditahan l.k. 100 orang 

'mahasiswa jang tersangkut 
Malam peristiwa tadi. 

' Tindakan para mahasis- 
wa tersebut dilakukan ber- 
hubung dengan tulisan ha- 
Tian itu jang mesjinggung 

hormatan dan perasaan 
sebagai dari mahasiswa Fa- 
Cultit Hukum Negeri Gadjan : 
Mada Surabaja. — R. Sb. 

    
Pun madjikan dapat dikenai ci- 

ctie, 

$ 

menterian Perburuhan - mene- 

rangkan, bahwa surat perta- 
njaan tsb. telah didjawab oleh 
Menteri Perburuhan pada tgi. 

31 Maret jang lalu. Dalam dja- 
waban Menterj Perburuhan itu 

antara lain diterangkan, bah- 
wa, pelanggar2 baik buruh mau- 

viele dan strafrechtelijke san- 
Adapun penangkapan dan 

pendjatuhan hukuman terha- 
dap pelanggar2 Undang2 La- 
rurat No 16 itu mendjadi ke- 

wadjiban kepolisian dan penga- 

  

  Sa — Ant. 

   

    

  

Sebulan . 
Etjeran . 

  

LANGGANAN : 

Dalam Na kna Kota, 

  

ADPPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

YAHUN IX — NOMOR 88. 

  

- 

' Perundingan Inggeris X 
Mesir tel. 20 

Mean Inggeris ditarik dari Suez 
EMERINTAH Inggeris mengumumkan, bahwa perundi- 

rgan antara Mesir & Inggeris akan dilandjutkan di Kairo 

tanggal 20 April j.a.d. mengenai soal2 jang masih menghen- 

daki penjelesaian terutama soal daerah Terusan Suez. Dalam 

perundingan ini akan dibitjarakan bukan sadja soal penarikan 

kembali pasukan? Inggeris dengan tiada bersjarat dan dengan 

tjepat, sebagaimana diduga oleh beberapa kalangan, 

AFP dari London mengabar- 
kan dugaan, bahwa Inggeris 
akan berusaha supaja pangka- 
lan2 militer di Terusan Suez te- 
tap terpelihara, bagaimanapun 
djuga kelak statusnja. Apabila 
ini sudah terdjamin, maka Ing- 
geris tidak lagi akan menghen- 
daki supaja sebagai sjarat ha- 
rus dipenuhi terlebih dulu sebe- 
lum pasukan2 Inggeris ditarik 
kembali, Mesir masuk djadi ang 
gota Organisasi Pertahanan Ti- 
mur Tengah, 

Dalam perundingan ini Ingge- 
ris akan diwakili dutabesarnja 

di Kairo, Sir Robert Stevenson 
dan djenderal Sir Brian Robert- 
son, panglima besar Angkatan 

Darat Inggeris di Timur Te- 

ngah. : 

Keterangan  koionel 
Anwar al Sadat. 

Sementara itu, Kolonel An- 

| war al Sadat, seorang anggota 
Dewan Militer Mesir, menga- 
takan dalam konperensi pers di 
Kairo, bahwa perundingan anta- 
ra Inggeris dan Mesir jang se- 
gera akan dimulai di Kairo, ter- 
utama akan mengenai penentu- 

an tanggal penarikan kembar I 

    
@i- | 

SEKITAR PERISTIWA 17 KAKI 3 
  

baik 

djadi apa-apa, 

Pemerintah, demikian Wilopo 

sedjak 7 April jang lalu telah 
mengadakan hubungan “dengan 
pimpinan Divisi Brawidjaja di 
Djawa Timur itu dan seperti 
telah diketahui Rebo kemarin 
dulu djuga telah diadakan pem- 
bitjaraan2 jang bulat dengan 
pimpinan Divisi tersebut keda- 

tangan  Overste Sudirman di 
Djakarta, demikian Ant. 

Ditanjakan apakah hasil jg. 

ngan pimpinan Divisi Brawidja- 

ja itu Wilopo menurut RD Men- 
teri mengatakan bahwa pada 

pihak pimpinan 
djaja sudah ada pengertian jg. 
baik terhadap kebidjaksanaan 
Pemerintah dalam usaha me- 
njelesaikan peristiwa 17 Okto- 
ber itu 

Sikap Let, Kol. Warouw 
sama dongan Div. Bra- 

widjaja. 

Djurubitjara TT VII kepada 

pers kemarin - dulu mengenai 

pernjataan - Divisi Brawidjaja 

jang bersifat "ultimatum” ke- 

pada Pemerintah Pusat dalam 

penjelesaian peristiwa 17 Oktox 

njataan itu oleh TT VII telah 

ditindjau dari seluruh sudut dan 

dalam menelaah pernjataan Di- 

visi Brawidjaja TT VII telah 
mengambil sikap sendiri jang 
akan diadjukan kepada Peme- 

srintah Pusat. 5 

- Tapi Kapten Rahasia belum 
memberi keterangannja, bagai- 

mana sikap TT VII itu. Ia ha- 
nja menambahkan bahwa  me- 

nurut panglima TT VII Let.   Kol. 

  

Warouw dalam mengha- 

dapat dilakukan hubungan "itu. 

Mr. Susanto merundingkan me- 
ngenai tindakan pemerintah Be- 
landa itu dan memberikan dja- 
minan setjara persoonlijk, bah- 

“wa selama berada di Nederland 
Chairul Saleh tidak akan mela- 
kukan sesuatu kegiatan politik. 
Menteri Luns dalam pada itu 
menganggap tidak mungkin pe- 
merintah Belanda mengubah 
pendiriannja, mengingat kegi- 
atan2 politik Chairul Saleh di- 
masa lampau. 

Chairul Saleh jang berada di 
Nederland dengan visum-dinas 
jang berlaku sampai tanggal 
154, dibolehk#n meninggalkan 

Nederland sehelum tgl, 22-4,.   
     

ditjapai dalam pembitjaraan de | 

Divisi Brawi- | 

ber menerangkan, bahwa per- | 

Wilopo $     
Sikap Warouw 

| 

| 

| | 

  

  
Lambsge Kebudajaan Indonesia 
»Kon Bataviserch Genootschep 
van Maa Yatoreekaapan” 

dah saka 

M. merangkap Menteri Pertahanan a.i. Wilopo atas perta- 
njaan pers kemarin pagi tentang perkembangan? 

Gjutnja mengenai penjelesaian peristiwa 
surat ultimatum dari pimpinan Divisi Brawidjaja 
Timur menjatakan dengan tegas bahwa pada waktu ini orang 
tidaklah usah gelisah karena djangan dikira bahwa akan ter- 

selan- 
17 Oktober dan isi | 

di Djawa 

dng! peristiwa 17 Oktober pen- 
dirian sama dengan Divisi Bra- 
widjaja. — Ant. 

  

SUBARDI KE PEKING 
DAN TJEKOSLOVAKIA 

Maasje Dachlan - Siwi 

ke Denmark.: 

Sekretaris umum Sobsi Sura- 
baja Soebardi telah bertolak ke 
Djakarta untuk seterusnja me- 
landjutkan perdjalanan ke Pe- 
king bersama2 dengan Tjugito 
dan Hardjowisastro masing2 
dari SBG dan Sebda. Setelah 
selesai mengikuti peringatan 
1 Mej di Peking, Soebardi akan 
meneruskan peladjarannja di 
Praha selama kira2 1 tahun. 

Maasje Dachlan-Siwi .seorang 

anggota pengurus Gerwis Dja- 
wa Timur telah dipilih mendjadi 
anggota delegasi jang akan me- 
ngundjungi konperensi WIFD 
di Denmark pada tgl. 6 Djuni 

jang akan datang. 
Dari Penerangan - ALRI se- 

landjutnja didapat kabar, bak- 
wa akan bertolak ke Eropa Ma- 
jor Dokter Lasmono bersamaz 
dengan Overste Dr. Oepomo. 
Mereka akan tinggal disana ki- 
ra? 2 bulan. — Ant. 

  

LULUS UDJIAN GAMA 
Telah lulus udjian Prop. Kan- 

didat pada Fakuitit Sastera, 
Paedagogik dan Filsafat djuru- 
san Sedjarah pada tanggal 15 
April j. sdr2: Tuti Wurjani 

dan Wurjanto. 

Telah lulus udjian pada Fa- 

kultit Hukum, Ekonomi, Sosial 
dan Politik Universitit Negeri 

Gadjah Mada, pada tanggal 14   
Rupanja, maksud semula da- 

ti pemerintah Belanda ialah un- 
tuk melaksanakan segala tin- 
dakan2-nja itu dengan diam2, 
djangan sampai ada siaran2 Me- 
ngenai penolakan izin tinggal 
itu sehingga Chairul Saleh de- 

ngan setjara "sepi2an”  sadja 
meninggalkan Nederland,  Be- 
rita Antara mengenai peristiwa 
tersebut 'telah menimbulkan ke- 
gusaran dikalangan mahasiswa2 
Indonesia di Nederland, pula 
pers Belanda terperandjat oleh 
berita itu. 

Perlu diterangkan , bahwa 
atas permintaan Chairul Saleh 
Kementerian Pengadjaran Be- 

dalam bulan Djanuari te-        

4 

pengertian 

divisi Brawidjaja 
Iw sama dengan Sudirman 

  

April jang lalu sdr.2: Tariksa 
Kartawidjaja, Muhamad Affan- 
di, Prop. Bacc. Pemerintah, Ali 
Amram Prop. Kand. Hukum, 

| Kun Subekti Prop. Kand. Sos. 
Pol., Baderun Prop. Bacc. Pe- 
merintah, Harry Suharno Prop. 
Kand. Sos. Pol., Hardjanti Prop. 
Kand. Hukum, Sumantri Sosro- 

amidjojo Prop. Kand. Sos. Pol. 
dan David Jats Prop. Kand, Sos. 

Pol. 

pasukan2 Inggeris dari daerah 
Terusan Suez. 

Ia mengatakan, bahwa pe- 
rundingan2 itu seluruhnja akan 
mengenai soal penarikan kem- 

bali pasukan2 Inggeris dar ti- 
dak akan disinggung soal per- 
tahanan Timur Tengah: 

Kolonel Anwar achirnja me- 
ngatakan bahwa bangunan2 mi- 
liter didaerah Terusan Suez di- 
kemudian hari akan mendjadi 
milik Mesir dan didaerah terse- 
but akan hanja berkibar bende- 
ra Mesir. — AFP. 

PRES PERON MAU DI- 
BUNUH 

2 Buah bom semalam meledak 
didekat gedung pem. di Bueros 

aires, “ketika Presiden Peron 
mengadakan pidato dimuka cha- 
lajak ramai jang diselenggara- 
kan oleh himpunan buruh Ar- 
gentina. Hingga kini belum ada 
pengumuman resmi tentang kor- 

ban2. peristiwa tersebut. . Te- 
tapi menurut laporan tidak res. 

m Borang mati dan 150 orang 
mendapat luka2. 

Presiden Peron berbitjara da. 
ri podium gedung pemerintah 
dengan menuduh, bahwa agen2 

asing harus bertanggung djawab   'atas peristiwa Lena, — BBC, 

  

Perundingan Panmunjom : 
  

segera 
Djenderal 

ALAM perundingan para 

tapkan adanja perundingan? 

Kalangan resmi 

ma tertinggi PBB di Korea, 
djenderal Mark Clark telah di- 
beri instruksi mengenai djawa- 
ban atas usul2 Komunis. Di- 
wartakan, bahwa Amerika Seri- 
kat akan menjetudjui dibuka- 
nja “kembali perundingan2 gen- 

tjatan sendjata. 

Kepada djenderal Mark Clark 
telah diberi kekuasaan. untuk 

mengusulkama 
antara para opsir staf Serikat 
dan Utara guna menentukan 

tanggal permulaan kembali pe- 
rundingan2 antara delegasi2 
gentjatan sendjata kedua pihak 

di Panmunjom. Selandjutnja 
djenderal Clark telah diberi ke- 
kuasaan pula untuk mengusul- 
kan salah satu negara netral 
jang akan mengurus tawanan2 
Utara jang tidak mau dikem- 
balikan 'kenegeri2 mereka. 

Rombongan pertama dari pa- 
ra tawanan perang PBB jang 
sakit dan luka2 jang akan dipu-   langkan, kemarin telah mele- 

  

Pd. Panglima Divisi Brawi- 

djaja dipanggil Menteri 

Pertahanan 

P.M. Wilopo menerima ketua 
seksi Pertahanan DPR 

MAN pagi djam 09.40 ketua seksi 
Zainul Arifin menemui Menteri 

Menurut keterangannja pertemuannja dengan 

Pertahanan DPR 

Pertahanan a.i. Wilopo. 
Menteri Perta- 

hanan a.i. ini untuk memelihara hubungan baik antara seksi 
pertahanan dan DPR umumnja dengan pemerintah dan 
itu untuk mentjapai suatu teamwork sehat dalam hg : 

Ine -. Pn Pompa diseluruh Dunia: Arab. 

selain 

pi penjelesaian apa jang dinamakan peristiwa 17 Oktober ber: 
dasarkan apa jang disampaikan oleh P.M, 

dimuka sidang teri Pertahanan a.i, 
minggu jang lalu, 

Z. Arifin tidak mau memberi- 

kan keterangan2 lebih landjut 
tentang apa “jang dibitjarakan 

atau ditindjau dalam pertemu- 
annja dengan Menteri Pertaha- 
nan itu. 

Hanja diterangkannja bahwa 
perkembangan selandjutnja ber- 
hubung dengan adanja surat da- 
ri Divisi Brawidjaja dapat pula 
perhatiannja dalam pertemuan- 

nja dengan Menteri Pertahanan 
a.i. itu, 

Seperti diketahui surat dari 

  

TJaMBUK KOLONIAL DIPUKULKAN LAGI 
Tentang penolakan izn tinggal Chairu! Saleh di Nederland 

lah memberikan beberapa fasi- 
litet kepada Chairul untuk me- 
nempuh udjian doktoral. 

Chairul akan berangkat ke 
Swis kemibali pada. tanggal 19-4 
jang akan datang. 

Seruan Perhimpunan 
Indonesia. 

Berkenaan dengan, peristiwa 
penolakan iZin tinggal bagi 
Chairul Saleh tersebut, maka 
Perhimpunan Indonesia, menge- 
luarkan seruan "Tjambuk Ko- 
lonial Dipukulkan Lagi”, jang 
mengadjak "marilah bersama 
menggalang persatuan untuk ke 
pentingan nasional dalam meng- 

hadapi kedjadian. tersebut”. 
Ant. 

merangkap. Men- 
pleno tertutup DPR 

Divisi Brawidjaja itu jang ber- 
sifat suatu ultimatum mendesak 

kepada pemerintah, menjelesai- 
kan peristiwa 17 Oktober itu 
dengan menentukan batas wak- 

barkan kemarin dulu siang be- 
rada di Djakarta pendjabat 

Panglima Divisi Brawidjaja di 
Djawa Timur Letkol. Sudirman. 

Kedatangannja itu menurut ke- 
terangan jang kita dapat adalah 
atas panggilan Menteri Perta- 
hanan a.i. 

Kemarin dulu pagi ujuga Let- 

kol. Sudirman telah menemui 

Menteri Pertahanan di Kemente- 

rian Pertahanan dan sampai ke- 

marin dulu siang tidak didapat 

sesuatu keterangan soal2 apa- 

kah jang mendjadi pokok-pem- 

bitjaraan antara Letkol, Sudir- 

Tn dan Menteri Pertahanan 

itu. 
“Tapi kalangan jang mengeta- | 

hui menjatakan bahwa 

.mendjadi pokok  pembitjaraan 

dalam pertemuan itu terutama 

tentang isi surat dari Divisi 

Brawidjaja, jang disampaikan 

kepada pemerintah baru? ini 
dan jang tembusannja  disam- 

jaitu jang berisikan desakan ke- 
pada pemerintah untuk selekas- 
lekasnja menjelesaikan peristi-:   wa 17 Oktober. — Ant, 

suatis pertemuan f 

tu sampai 15 April kemarin 
dulu. 

Let, Kol. Sudriman ' 
di Djakarta. 

Sementara itu dapat  dika- 

jang | 

paikan djuga kepada parlemen, , 

Soal perletakan sendjata 
dimulai 
Mark Clark 

diberi kuasa 
perwira fstaf di Panmunjom ke- 

marin pihak Komunis menanjakan lagi bila PBB mene- 

utk membitjarakan pembukaan kem 

bali perundingan gentjatan sendjata jang lengkap, seperti jg. 

diusulkan oleh perdana menteri Tiongkok, 

di Washing- 

ton menjatakan, bahwa pangli- | 

wati Pyongyang, ibu kota Korea 

Utara. Mereka kini sedang me- 
nempuh bagian jang penghabi- 

san dalam perdjalanan mereka 
ke Panmunjom pangkalan pe- 

nukaran tawanan dimana penu- 
karan tawanan perang Komu- 

nis dan PBB akan dimulai hari 
Senin nanti. — UP. 

PERANTJIS SOKONG 
“« LAOS: 

Pemerintah Perantjis hari Re- 

bo ini memutuskan untuk me- 
njokong protes pemerintah La- 
os, berhubung dengan terdjadi- 

nja penjerbuan pasukan2 Viet- 
nam Ho Chi Minh terhadap wi- 

lajah Laos. 
Menurut wartawan UP di Ha- 

noi, protes jang dinjatakan oleh 
perdana menteri Laos dan di- 
tudjukan kepada PBB, negara2 
sekutu dan “dunia merdeka” 
tadi merupakan protes formil, 
akan tetapi kalangan2 Peran- 
tjis jang berkuasa.di Paris me- 
nurut AFP telah mengemuka- 
kan, bahwa "seruan” Laos ke- 

pada PBB, karena Laos bukan 
anggota PBB 

Sementara itu kalangan jang 
berkuasa di Hanoi berpendapat 
bahwa intervensi PBB atau so- 
kongan Amerika di PBB tak 
mungkin, 'ketjuali jika dapat 
dibuktikan dengan tegas, bahwa 
RRT mengambil bagian dalam 
penjerbuan Laos itu. AFP, UP, 

  

PAN ARAB & KEMER- 
DEKAAN PERS 

Kongres Pan Arab jang per- 

tama kalinja, telah berachir pa- 
da hari Selasa ini di Kairo, se- 

sudah membentuk  suatu..,,per- 

satitan sutji” (holy union) utk. 

mempertahankan. kemerdekaan 

pers dan hak2-demokrasi lainnja, 

Kongres.» ini. dimulai “hari 

Sabtu jang "lalu dan telah ber- 

hasil mendirikan federasi syndi- 
kat2 pers Arab, “untuk melin- 

dungi kepentingan2 suratkabar 

terhadap sesuatu pelanggaran 

oleh sesuatu pemerintah negara 
Arab. 

Konperensi seterusnja meng- 

hasilkan sebuah  perdjandjian 

pers, jang dimaksudkan untuk 
mengatur setjara kolektif pem- 
belaan.kepentingan2 pers, mem- 

pertinggi ' mutu. djurnalistik 
Arab dan melenjapkan pem- 

batasan2 atas pers dan penga- 

ruh2 lainnja dari luar. — UP, 

RITA MINTA 48.000 
# DOLLAR 

Adpokat bintang film Ameri- 

ka Rita Hayworth mengumum- 
kan bahwa ia telah mengadju- 
kan tuntutan “kepada pengadil- 
an supaja bekas suami Rita, 
Aly Khan: memberi tundjangan 
tahunan sebanjak $ 48.000.—, 
Dikatakannja bahwa tundja- 

ngan ini ialah untuk perongkos- 
an. pendidikan Jasmin, jaitu 
anak perempuan jang dilahir- 

kan dalam perkawinan Rita dan 
Aly Khan. — AFP, 

Ming mman 

  

x Seorang pegawai Pamong 
Pradja ketjamatan Selo dikaki 
Gunung Merapi dalam pertemu- 
Han dengan seorang wartawan 
menanjakan, masul kemenkepim 
dn manakah warkuwan ibu?   
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2 Selatan | . Kepolisian & Kalin “an yes Pidana jang bersifat 
“baru2 ini telah melakukan Ope- | nasional sedang dikerdjakan dan 
rasi terhadap sar o- |bahan2 untuk itu masih terus | 

  

i Mena dan 2 
SES 

Bpr pa 

dikumpulkan dan sementara itu 
| telah Gisiapkan rantjangan- un- 

. darurat untuk berlakunja. 
Ha “Kitab Undang2 Hukum Pidana 
- 11946 dari Jogja untuk seluruh 

Ki Indonesia. 
' 2. Dalam lapangan bukun 

perdata. 
iDatani lapangan hukum per 

1 anta an Sedang disiapkar 

     
    
t-   

' Deteasi Higan Te kon- 
Hara membela hak2 

: . pemuda 3 
mugiasi ia Tbanh ke Konperensi Membela Hak? Pemuda 

23 Wina, setelah “selesaz tgl: 27 Maret, masih 
| tinggal beberapa waktu di Wina untuk mengadakan pertemuan? 

chusus Dea Sang TAN dan penindjauan keberbagai 
tempat. Ka 

Pp 

- 

  

Maret) Situmeang (Buruh) dari 
Hk Iangsurg megag ke Bana 

(.surjong Hamzah @inada 
) dan Umar Said (bekas 

awan Indonesia Raya”) 
se yja konperensi menudju 
ke Huteteeat untuk menghadliri 
sidang Panitya Ae AP Fes-i 

|tival disana. 
: . Wakil Indiunska Waduk 

dalam panitia. 
, Lebih Gdjauh dikabarkan.. bah- 
wa Surjono dan Umar Said da- 

5 | am, sidang “Panitia Persiapan |. 
| untuk Festival Se- 

aa ja. “Sebagai wakil Indo-! 
nesia. ,,Festival "Sedunia | sagi| 

muda “dan ""Peladjar “antu 
F Benbasnn dan Persaudaraan” 
itu akan . “diadakan p “bulan 
Agustus dari tgl. 2 sampai 16 
1953| di Bukarest (Rumania). 
Ketika diminta memberi tja- 

“tong untuk duduk dalam Panitia 
Persiapan Internasional unttik | 
Festival, delegasi Indonesia te- ' 

| Keterlatuan ajika di Ir di Indone- | lah mengadjukan Supardo (PB- 
«sia begitu banjak rakjat mati |APPI dan bekas ketua Badan 
Oleh malaria, karena tidak ae 4 as ag persedi “Kongres Pemuda 3 L) dan 
'dapat oba' ja, sedang Ikatno (Sekr. Djender: 
men ktia @ikebun2 kita 

Kembidka Hatta Singgin 
(PRRI), Utarjo (Perpebsi), 
lujo (APPI), Harsono (Pemuda| n 
Rakjat) dan Irawan Pandu 

. (Sarbupri) liwat Praha menudju | 
“ke Polandia, sedang Waldiman i 
(SBKB) liwat Praha menerus 
kan perdjalanan pulang. D. Su- 

— parta (Pemuda Pondok) dan 
Hasan Basri Sesuka Kere 

| konperensi selesai men 
.Bonn (Djerman Barat), ke Lon- 
don dan terus 4 UR z1 
“ditambahkan, Salwa Kedua pe 

"3 muda Na terachir ini « 

2
 

  

   

    

    

         

    

    
     

  

    

     
     

     
   

     

    
    

       

  

  

anti Kn 
        

   
ak Pemuda 

: Rakjat). Nama2 mereka ditjan- | 
tumkan dalam Panitia “Perma- | 
nen Persiapan Inte .    

demikian ma Bet 

     

ps aga tersebut. 2 Kata 

din onperensi. Ke 

sila 1 dai aa : Nama Indonesia Jani men 
ni djadi populer selama konperensi. 
mengamuk “dengan nat ma se. di Wina itu, setelah & si In- 
kan lebih hebat d pn donesia dengan be . mem    
belum perang: - 
Kritik ,,Keng Po" didasarkan | 

berikan pertundjukan pun 

atas keterangan mega jang | T 
kesenian Indonesia a 

  

     
   

   

    

belandjaan tidak 0 Hua T dalam tahun 1952 hanga “a00 | ya sadja populer di Wir 
kilogram kina jang disediakan ikan | Ginja Per 

“untuk rakjat. Padahal dizaman tria. me 25 
sebelum perang Pp tahun di-./| 
sediakan 120.000 Kn 
“Menurut surat kabar itu, f 

  

   

  

   

     
kan aa Herri itu, “ae 
gasi Indonesia diberi dj 

. all-round”. : 
| Sebagai diketahui delegasi im- 

      

   

         
an Nederlandse Kina- 
Sampai sekarang masih bs             

      
       

   

erdjandjian jang Naa on- | “udin sak jang kita 
Kama ne mena kinanja ke- F dwtkan kernapiti itu bukan 
tjuali kepada 3 Maa .kina 
Belanda. 5 

Orang luar tidak 'bolah mem- 
beli kina, melainkan an peran- | 
taraan Kina-Bureau jang mene- 
tapkan harga dan saratonja. 2. 
Harga dan sjarat itu ditetap 
begitu tinggi, sehingga “pelabaii 

    . Tan 11 Djuni Dah, 18- 18. 

  

      
   
    
    

     

   

    
    
   
    

    TE Eng» hatiku pari? 

  

   

  

   

    

   

  

t 
dari luar negeri ' ee nafsu. | Mede ai Te PN: 
membelinja. Gemes ora satu |” Dah makakarn Ha ee Tn 
sebab mengapa luar Ta ga Bila anakku pergi ke 
kemben Kp un sekolah dengan kaki telanajan o 

m. “bersepatu! ' Anakku 
iada kuberj uang djadjan, se- | 

  

dang si Sjam tiape berangkat Ti 
kesekolah diberi uang sa 

: Nag an se pleakan pi “An 
    

   
   

  

   

   

   

    

gup Mambo .se1 
   

   
       

   
   

      

  

   
    

   

  

    
    
   
    
       

  

    
  

   

     

  

h dengan si Sje 
— jang boros 
sekolahnja, . 

a- jang harus 
pembuat undang-undang dalam 

un- 

j Iketjit pendjelasannja diatur di- 

duduk. 

.saan penguau 

tc 

Bekasi, 

telah dipakai oleh M. Hasibuan 
untuk beli gedung2. 

suka anakku. djadi 

Lena Perbedaw 

Na “kelas tiga. Si 

Dua sekolah. Si Sjam tidak 

Atm Sa | Aa eta 

9. : aa aan da Ta An Getas 

SA ca Ben si. An ban 

“(dan si Parman bersama duduk 
dikelas Tima. 

man Jang 
tidak | bahwa paha kalah bagus 

dari pada pakaian 8i 

M matan jawaban 9 Menteri Kehakiman Tatan per- va ota Parlemen Mr. Soenarjo mengenai 
undang? nasional diterangkan, bihwa an ntah mem an undang? nasional itu kini $ an- £ ge Han pekan al ini suda dik ulkan, 

2-darurat sudah 

suatu undang2 tentang peratur- | | 
jang | Lan umum perundang2an 

disamping beberapa dasar umum 
dipedomani oleh 

Itugasnja untuk membuat : 
dang? seperti jang dimaksud 
dalam pasal.10a UUD Sementa- 
ra, menentukan hukum “adat 
dan kebiasaan (gewoonte) da-i 
lam lingkungan kekuasaan pe: 
rundang2an tsb. 

xl Mengenai hukum perkawinan | 
| Islam dan Kristen, begitu djuga 

ar |hukum kekeluargaan dan hu-| 
kum warisan dari golongan2| 

dalam undang? tersendiri. 
Undang2 tentang peraturan 

umum jang disebut diatas dju- 
ga mengatur pendaftaran pen- 

Perundang2an menge- | 
nai notariat, pendaftaran pen: | 
duduk dan urusan harta pening. 
2 telah hampir siap. 

Dalam lapangan 
1A 8 imigrasi. 

Dalan Nnnben imigrasi se- 
karang sedang disiapkan: 

1. Undang2 Izin Masuk: 2. Un. 
dang2 Penetapan Izin Masuk: 
3. Undang2 Pendaftaran Bangsa. 
Asing, 4. Undang2 Kependuduk- 
an Bangsa Asing, 5. Undang2 
tentang Kedjahatan Imigrasi 
dan 6. Undang2 tentang Kekua- 

LE Imi- 

x 

grasi. si 
Diksi pangan 
kependjaraan. 

Sedang dikerdjakan peraturan 
tentang pendjara dan peraturan 
tentang remisi. 

Dalam lapangan pen- 
daftaran tanah, 

Sedang. direntjanakan pada 
waktu ini undang2 tentang pen- 
daftaran tanah milik Indonesia. 

—. Dalam lapangan 
oktrooi. 

Sedang dikerdjakan suatu un- 
dang2 tentang oktrooi. 3 
Untuk mengatasi kekurangan 

tenaga hakim, maka Kemente- 
rian Kehakiman telah berusaha 
kearah jang dimaksudkan, jaitu 
orang2 jang tidak beridjazah 
sekolah hukum akan tetapi di- 
anggap tjakap, dapat diangkat 

| mendjadi hakim dan diluar 
Djawa dan Madura ' banjak 

tenaga-tenaga keluaran Osvia 
Gan . Mosvia 
mendjadi Hakim, 

aja untuk. 2 ae 

telah diangkat 
tidak. sa- 

, | nikentara di Medan didjatuhkan 

|jang berkepala 

  

Pengadilan Negeri di Medan 
telah memintakan kepada ketua 
sidang, supaja pemimpin umum 
harian ,,pendorong” Riphat Se- 

hukuman 3 bulan pendjara di- 
potong dengan waktu selama i 
'berada dalam tahanan: ' 3 

Kepada. terdakwa kedua, Sa- 
bar Sitepu, sekretaris umum 
'RTI tjabang kabupaten Lang 
ikat, oleh Djaksa dimintakan: 
pula supaja  didjatuhkan hu- 
kuman 2 bulan dipotong dengan 
waktu dalam tahanan, semen- | 
tara 8 orang terdakwa lainnja 

|. Seperti diberitakan, perkara 
Riphat Senikentara ini jang di- 

tuduh persdelict, karena telah 
menjiarkan dan membubuhi ko. 
mentar sebuah berita dalam ha- 

riannja tanggal 25 Pebruari jl. | 
»Kesan Rawi. 

gantung diri karena tanahnja di- 
lotre dan ditraktor.” 

' Pembelaan Mr. 
hunan Hamzah, 

“ Mr. Suhunan Hamzah, pem- 
bela dari terdakwa2 seluruhnja 
menjatakan, bahwa terdakwa2 
tidak dapat dituntut terhadap 
pasal 171 KUHP, karena pasal 
itu kini sudah ditjabut. Selan- 
djutnja ia menjatakan, bahwa 
dari hasil2 pemeriksaan selama 
4 kali bersidang tidak terdapat 
bukti2 bahwa berita jg disiarkan 
oleh ,,Pendorong” itu telah me 

nimbulkan keonaran dikalang- 
an masjarakat. Djuga saksi2, ses 

perti wedana, asisten “wedana, 
menteri ukur jang memberikan 
'keterangan2 didepan sidang 
itu, mengatakan bahwa saksi2 
tetap. tenang dan merasa se: 
bagai biasa sadja setelah mem- 

batja berita-tersebut. Oleh ka- 
rena itu pada achirnja pembela 
memintakan supaja terdakwa2 

seluruhnja dibebaskan dari se- 
gala tuduhan. 
Berhubung ketua sidang me-. 

merlukan waktu untuk mem- 
-peladjari pleidooi jang telah di- 
batjakan oleh pembela dan pem- 
belaan jang diutjapkan oleh Sa- 
bar Sitepu, maka sidang di- 
undurkan - hingga tanggal 28 
April jang akan datang, dimana 

1 

j Su- 
. 

nja. — Ant. 

Ng 

garan2 dan kedjahatan2 rin : 
akan tetapi sebagai Hakim 
nuh. Disamping itu telah 

tas jaitu untuk mengadili :   pelang- 
   kara2 tertentu. —£ Ant. 

  

- t 

| lian. padi! 23 

| Para : pemimpin rakjat dgu 
uang 

mu 

negara 
ENGENAI penangkapan atas diri ketua Dewan Perwakilan 

" Rakjat Daerah kab. Bekasi,M. Hasibuan, Midapat ketera- 
ngan dari beberapa pihak resmi, bahwa penangkapan itu Gilaku- | 
kan karena M. Hasibuan dipersalahkan telah menggelapkan | 
uang negara untuk beli padi pada th 1092, sebanjak Rp.418.000. | 

Menurut laporan dari “Bupati 
sebagian dari uang itu 

M, Hasibuan itu adalah sekre- 
taris Serikat Tani Islam Indo- 
nesia wilajah Djawa Barat dan 
sekarang masih ada dalam ta- 

ari hanan dirumah-sakit Bekasi. 
Selain dari pada itu didaerah 

|| kabupaten Bekasi masih ada se- 
|orang wakil rakjat jang djuga 

dan | telah menggelapkan uang nega- 
ra untuk pembelian padi tahun 

AS 1052, jaitu Abugadjal, anggau- 
-|ta DPRDS kabupaten Bekasi 

dan pemimpin 
1 | Gerak”. Abugadjali tjuma meng 

gelapkan sebanjak Rp.311.000.- 
Sebelum tertangkap oleh poli- | 

(Isi, wakil rakjat ini telah dibu- 
nuh orang-didaerah Bogor (Tji- 

“ Huwer?), ketika ia hendak per- 
LA gi ke Bogor untuk beli mobil. 

dari "Koperasi 

Barat, djumlah 
padi 

“ta oat - demikian, 
terdiam, tidak 

meradjuk lagi. Pergaulannja dgn 
si Sjam tetap baik, sering ku- 
lihat anakku Parno dan si Sjam 
“berangkat bersama-sama kese- 
.kolah, pulangnja bersama-sama 
pula. N 2 

Selatn dari pada kedua pe- 
mimpin rakjat tersebut diatas 
masih ada 22 organisasi rakjat 
di Bekasi jang belum mengem- 
balikan sisa uang pembelian pa- 
di itu. 

Selandjutnja dari daerah Su- 
bang didapat kabar, bahwa 
uang padi.jang belum dikemba- 

likan didaerah Subang itu ada- 
lah sebanjak Rp.700.000.—, Dju- 
ga didaerah itu ada sedjumlah 
pemimpin organisasi rakjat jg. 
harus. berhubungan dengan po- 
Sin AN 

KONPERENSI PARINDRA 
SELURUH KEDU 

Dari fihak jang bersangkutan 
diperoleh keterangan, bahwa 
pada tanggal 21 dan 22 April 
jang akan datang di Magelang 

  

fakan dilangsungkan Konperensi 
Menurut tjatatan di Inspeksi | 

Urusan Bahan Makanan Pro- 
.pinsi Djawa 
uang negara untuk beli 
tahun 1952 jang belum dikem- 

|| balikan kepada Pemerintah dari 
|daerah kabupaten Bekasi ada- 
na TAN H3 Pn rupiah. 

Parindra seluruh Kedu. Dalam 
konperensi tersebut akan hadlir 
:dr. Sugih komisaris Parindra 
Djateng jang djuga mendjadi 
anggauta parlemen. 
Atjara konperensi diantaranja 

mengenai pemilihan umum: dan 
organisasi. partai: — Sl 

  

2 Dot ch 
| putusannja tgl. 28: Aan 

Dalam reguisitoirnja Djaksa | 

    
    

     

    

dimintakan supaja dibebaskan, | 

4 

Hakim akan menetapkan vonnis. | 

angkat pula Hakim2 dengan Kl 
kuasaan mengadili jang terba- | 

Beban Rp. 
“ | nja sekali lagi Rp. 20.193,10,-. 

- Kemana uang sisa pembi 2 

  

  

| Jogjakarta. 

| dari Pembesar 

Surat kakak sekitar r 

pemerintah maupun dari 

kami jang disiarkan didalam 

| Atas initiatief kami sendi- 
ri, maka tanggal permulaan bu-: 
lan September 1949, kami me- 
indjau ke Djakarta guna mem- 

“beli barang2 jang perlu untuk 
Sesudah kami be- 

runding dengan Bapak kami, 
“maka didalam bulan October '49, 

'kami minta bantuan surat idzin 
| dari Haminte Kota untuk me- 

masukkan barang2 ke Jogjakar 
ta, jang mana kami diperboleh- 
|kannja. Selandjutnja kami da- 

sematjam itu 
Kemakmuran 

| Daerah Istimewa Jogjakarta, 
dan ari Pembesar Pekerdjaan 

pat pula surat2 

Umum Daerah Istimewa Jogja- 
| karta j ang ditanda-tangani oleh 
Pt Ir K.R.T. Mertonegoro. Di- 
datam bulan. November 1949 
kami berangkat lagi ke Djakar 
ta guna membeli barang2 jang 
kami butuhkan atau kami ang- 
gap perlu. Maka hasillah usaha 
kamj untuk membeli barang? jg 

kami butuhkan itu, dan selan- 
djutnja kami bajar sendiri. 

Kemudian kami berangkat la- 
gi kembal: ke Jogjakarta, dan 
segera kami laporkan kepada 
Pt, Ir. K.R.T. Mertonegoro, Ru- 
pa-rupanja beliau tertarik atas 
pembelian “dan kasil kamj itu. 
Selandjutnja kamj menguraikan 
kesulitan2 jang kami alami di 
Djakarta, kesulitan Mana me- 

ngenaj djiwa kami sebagai Re- 
publikein dan sulitnja pengang- 
kutan barang2 jang kami beli 
itu, "Akan tetapj sebagai pega- 
wai Pemerintah mungkin tidak 
akan diganggu. Maka karena- 
nja kami minta surat tugas ke- 

pada Ir. K.R.T. Mertonegoro gu- 
na dekking kami di Djakarta 
dan diberinja. Sebelum suray tu 
gas diberikan Kepada Kami, ma- 
ka beliau mengatakan, bilama- 
na Pekerdjaan Umum butuh ba- 
rang2 jang kami bel itu, diper 
bolehkan membeli darj kami, 
Ini pun kami sanggupi. 

Berangkatlah kami lagi ke 
Djakarta untuk meneruskan 
pembelian barang2 dari Bases 

| Goederen itu. Berhubung kare- 

na kami terus-menerus membe- 
li barang2 sadja, maka wang 
persediaan kami habis. Segera 

| kami mendjumpai Mr. K.R.T, 

“Kertonegoro jang: kebetulan di- 
“waktu itu berada di Djakarta 

tuk meminijam wang. Kami 

fiberi . pindjaman sebanjak mu 
25.000,— dan selandjut- 

kn kana inilah jang hanja ka 
“mjipindjam dan kami terima da 

| sk Kertonegaran. 
Jang Rp. 25.000,—  lainnja, 

mungkin pindjamannja Bapak 

kami jang akan diperhitungkan 
dengan. pekerdjaan ,,KRIDOSO- 
NO”. Diwakiu itu Bapak kami 

Ban mengerdjakan Krido- 
na inj semuanja di 

Ganti djadi satu, maka ter- 
dapat angka sebesar Rp. 
70.493, 10,— 

Sesudah. barang2 jang kami 
beli ini kami angikit ke Dja- 

|! karta Kota, maka ke-inginan 
untuk membeli barang2 masih 

ada, hingga kami mendjumpai 
Tuan Wentink, Directeur Ba- 
ses Goederen untuk- membe- 
lh. barang2 lagi setjara bon, 
dan dikabulkan asal kami ke- 
.mudian membajar. Kami am- 
bilah 'barang2 jang kami per- 
lukan sehingga pengambilan 
barang2 tersebut diatas mening- 
kat sedjumlah besar Rp. 186.000 
lebih. 
Berhubung karena diwaktu itu 

pengangkutan sangat besar 
beajanja pula Wang persediaan 
kami telah habis sedangkan ka- 

mj tidak dapat heriijumva la- 
gi dengan Mr. K. R. T. Ker- 

tonegoro untuk  memindjam 
wang, maka terpaksalah ba- 
rang2 tersebut sebahagian ka- 

  
mi djual untuk perongkosan ke | 
Jogjakarta. z 

Setelah barang? tersebut sam | 
pai di Jogjakarta, maka atas | 
permintaan Pekerdjaan Umum, 

sebahagian kamj serahkan ke- 
padanja seharga kira2 Rp. 
171.000,—, Sesudah itu, alangkah 

terkedjut kami, mendengar bah 
Wa kami masih disuruh mem- 

bajar lagi wang sebanjak Rp. 
111.337,30.—, Tak lama kemu- 

dian kamj dipaksakan menanda- 

  

sering berusaha 

| pimpinan Dr.- 

PENARI 

eserverfonds : 

Sudarsono beri pendjelasan 
TNTUK menghindarkan kesalah - fahaman dari Instantie? 

chalajak ramai mengenai nama 
surat2 kabar setempat tanggai 

15 April 1953 jang baru lalu, maka bersama ini kami menja- 
takan dengan tegas, bahwa kabar? tersebut tidak betul. 

“sebenarnja jalah sebagai berikut: 
Jang 

t 

tangani surat perdjandjian hu 
tang:. pihutang sebanjak ter- 
sebut” diatas. Kami mengang- 
gap, bilamana “kam sudah 
menanda-tangani  hutang-pihu- 
tang tersebut diatas, tidak usah 
membajar hutang kami di Ba- 
ses Goederen. Djakarta. Alang- 

kah terkedjut kami, bahasa ka- 
mi masih djuga ber ulang-ylang 
ditagih oleh Bases Goederen, 
Apakah artinja ini semua. Apa- 
kah berarti kami disuruh mem- 
bajar - dubbel (kepada Bases 
Goederen dan Pemerintah Dae- 
rah) Kami minta supaja orang2 

jang bersangkutan diperiksa ke- 
uangannja terutama mengenai 
kwitansi2-nja. Bilamana betul 
Pemerintah Daerah sudah mem 
bajar hutang kami kepada Ba- 
ses Goederen mana Kkwitansinja, 
akan tetapi bilamana belum, 
kenapa kamj disuruh membajar 
kepada Pemerintah Daerah seba 
njak Rp. 111.337,30,—. 

Demikianlah supaja Pt. mak- 
lum dan mengetahui, agar dja- 
ngan sampai ada kesalah faha- 
man terhadap Kami, 

  

KLEUTER - SHOW P.I.B.I 
DAPAT  SAMBUTAN 

BAIK 
Dengan akan diadakannja 

»Kleuter Show”, maka dalam 

2 hari sadja telah ada 40 anak2 
jang tertjatat, diantaranja ada 
Seorang putera dokter djuga jg 
ikut ialah puteranja Dr. Suwito. 
Tudjuan Kleuter- show selain 

untuk menjambut ,,Hari Keme- 
nangan Buruh”, -jang penting 
ialah membagun semangat para 

ibu dalam pemeliharaan kesehat- 
an terhadap para puteranja me- 
nudju kearah kesehatan keluar- 
ga chususnja, ra'jat pada umum 
nja. Dari para ibu2 ada jang 
mengandjurkan, agar P.ILB.I. 

mengadakan 
perlombaan sematjam itu. Oleh 
PIB.I. memang telah mendjadi 
rentjana, agar dengan djalan 
demikian tertjapailah kesehatan 
ra'jat jang sempurna. Perlu pu- 
la diterangkan, bahwa Kleuter - 
Show j.a.d. nanti akan dibawah 

Purwohosodo dan 
dibantu oleh ' tenaga2 dokter 
lainnja dan para bidan. Agar 

dari semua  kemantren dapat 
| mengikuti, maka pendaftaran 
diundur - sampai tanggal 25 
April jad. , 

  

HALAMAN », 
Kama Pee an 

      

| fogjabarta. 

PENGURUS BARU GERA- 
KAN PEMUDA AN- 

SOR JOGJA 
Dalam rapat anggautanja pa- 

da tanggal 12-4 bertempat di- 
ruang kuliah mesdjid Sjuhada' 
Jogjakarta Gerakan Pemuda 
Ansor Tjabang Jogja telah me- 

mutuskan “adakan - perubahan 
susunan pengurus sbb:.: 

Ketua umum sdr, Eddy 

Basuni, wakil ketua umum sdr. 
Zamrodi, penulis2 sdr2 Zainudin 

Rais dan Jusuf A.N. keuangan 
sdr2 S. Alhadi, bagian pendi- 
dikan / penerangan sdr2 Hadi 
Sutjipto dan Zainuri Basri, ba- 
gian kepanduan sdr2 Herman 
Suwardi dan Zahri, keolah-ra- 
gaan sdr. Hddy Basumi, R.M. 
Sugijono, Abdullah Azmi, Al! 

Fateh, Amin dan Munier. 

PENTJOPETAN, PEN- 
TJURIAN & GEDORAN 
Menurut laporan jang diteri- 

Ma oleh kantor besar Polisi Ne 
gara Jogja sdr. Gijono Asrama 
Polisi M. B. Batjiro  didjalan 
Lodjiketjil telah ketjopetan dom 
petnja berisi uang kontan Rp. 
120,—. Nj, Sutari darj Tjibang-. 

kong didalam kereta api dise- 
tasiun Tugu ketjopetan koper- 
nja berisi 23 potong pakaian, 
1 peniti mas, 1 surat pensiun. 
Bar tersebut ditaksir sehar- 
ga-Rp. 761,—. Sdr, Jacob Mar- 

djadi distasiun Tugu ketjopetan 
1 kartu mahasiswanja, sdr. Ab- 
dulkarim dari Djajengan 156 So 
lo disetasiun Tugu ketjopetan 1 
dompet berisi 15 bidj: berlian, 
dan 18 bidji intan seharga Rp. 
4.500,—, sdr. Rawan Polisi Ne- 

gara kantor Besar Jogja dide- 
pan toko ,,Hing Sing” Maliobo- 
ro ketjopetan 1 kap lampu sepe- 
da dinasnja, - 

Pentjurian & Penggedoran 
Kwan A Bi Bintaran Lor 11 

dirumahnja telah ketjurian ba- 
rang-barangnja seharga Rp. 
1346,— Gengan djalan membu- 

ka Menana Jang tidak terkun- 

tji 

  

Ie 
| 
| 

  

1, 

Pada bae 1-4 djam 02.00 
rumahnja Pawirohartond dju- 
ragan betjak didesa Maguwo, 
kel. Bangumpapan, Kotagede te- 
lah didatangi 8 orang penggedor 
berpakaian aneka ragam jang 
bersendjatakan 1 pentung. Me- 

LAMBANG KOTAPRA- 
DJA MASIH MENUNG- 
SU. PENGESJAHAN 
Anggauta. DPD Kotapradja 

Dalhar Maksum Ketua Panitya 
Lambang Kotapradja menerang- 
kan, “bahwa sampai sekarang 
Lambang Kotapradja Jogjakar- 
ta belum dapat dinjatakan ber- 
lakunja karena belum disjahkan 
Presiden... 

Kementerian Dalam Negeri te 
lah minta dikirim igambar lam- 
bang itu jang berwarna, untuk 
memudahkan pengesjahannja. 

Dinjatakan djuga, bahwa dji- 
ka lambang itu telah disjahkan 
maka pemerintah kotapradja 
akan mengadakan peraturan? 
mengenai tjara2 menggunakan- 
nja. 

REHABILITATIE PABRIK 
GULA 

Jogjakarta. 
DPD PUTTRI telah mengi- 

rimkan delegasi untuk menemui 
Instansi2 Pemerintah Pusat, 
perlu mergemukakan hasrat 
anggauta2nja dan rakjat tani 
umumnja didaerah Jogjakarta. 

Delegasi dipimpin sdr, Pring: 
godiningrat dan disampingi 
oleh sdr. Kiai Hadji Makmun. 

Hatsil perundingan delegasi 
PUTTRI dengan Pemerintah 
dapat dilaksanakan dengan 'te- 
nang. 
Penanaman tebu rakjat Jogja 

kurta harus dapat dilaksanakan 
| guna memberikan lapang peng- 
hidupan mereka, serta memper- 
kuat surat keterangan dari Ke- 
menterian Pertanian Kepala 
Djawatan Perkebunan. 

Hal ini diadjukan kepada se- 
kretaris djendral . Kementerian 
Keuangan dan Wakil Thesaurie 
Djendral. 

Kesimpulannja mengenai ke- 
uangan telah dapat kepastian 
dan kesanggupan dari Dr. Kui- 
per dan Mr. 'Tjokronegara dari 
Bank Industri Negara, 
Adapun pelaksanaan, akan di- 

atur setjepat2-nja, sehingga ti- 
dak mengurangi djangka waktu 
penanaman, bahkan tractor2 utk 
pengangkutan kemudian hari 
akan disediakan setjukupnja. 

Dengan .hatsil perundingan 
delegasi ini,  rakjat sekarang 
mulai pasang andjir untuk per- 
siapan penanaman, karena rak- 
jat sudah tidak sabar lagi.   reka itu memasuki rumah de- 

ngan djalanmerusak pintu dan 
berhasil menggedor 1 barang 
perhiasan, sepeda seharga Rp. 
3.600, —, Selain menggedor me- 
reka djuga menganiaja tuan 
rumah, jang kini dia terpaksa 
dirawat dirumah sakit Bethes- 
da. 

Oleh pihak kepolisian kedja- 
dian2 tersebut diatas masih da- 
lam penjelidikan. 

  
      

l 

tren2 jang dibuat oleh 

Djika perobahan itu dapat, 
terlaksana nanti, @jalannja pe- | 
merintahan akan lebih lantjar, 
demikian perbedaan kedudukan 
kemantren dalam urusan admi- 

nistrasi akan tidak ada pula, 
Sekarang ini menurut sdr. 

Prodjohandoko terdapat “7 ke- 

ringan, jang perbedaannja.ha- 

nja terletak pada luasnja da- 
erah, tempatnja serta urusan 
pekerdjaannja 

jang dinjatakan ,,berat” 
lah Djetis, Gondomanan, 
pingan, Ngampilaa, 
Mamtridjeron 

man. 
Tetabi dalam bentuk bari nan 

ti, banjak kemantren2 jang di- | 
(lebur atau. digabungkan atau 
| dibentuk, kemantren baru jang 
| pada dasarnja mempunjai kua- | 
djiban jang sama. 

Tentang 
serta formasi menurut pendapat 

| sdr. Prodjohandoko dengan sen- 
| dirinja djuga akan perlu men- 
dapat — tambahan, sedangkan 

itu ja-   Danuredjan, 

mantren 'berat dan kemantren | 

sadja. Kematren | 

Gam- | 

dan Gondokusu- ! 

status kepegawaian | 

Reorganisasi kemantren dalam 
kota Jogjakarta 

Akan lantjarkan pekerdjaan 
pemerintahan 

BEruu BUNG dengan adanja usul dari Seksi II DPK Kota- 
pradja Jogjakarta, jang pokoknja agar 

formasi, djuga disertai reorganisasi dalam susunan pemerintah 
Kotapradja dalam bentuk Kemantren sekarang ini jang djum- 
ahnja 14 buah mendjadi 7 daerah pemerintahan Pamong Pra- 
Gja. anggauta DPD Kotapradja seksi Pemerintah Umum Pro- 
Gjohandoko menjatakan, bahwa usul reorganisasi itu sebenas- 
nja sesuai sekali dengan rentjana reor ganisasi daerah2 keman- 

DPD sendiri. 

dalam menjusun 

djabatan Mantri Pamong Pra- 
dja masih tetap ada, tetapi 

| tempat pekerdjaannja dikantor- 
kantor daerah Pamong Pradja 
itu. 

| Pada sa'at sekarang djumlah 
: pegawai kementren2 dalam Ko- 

| ta Pradja tertjatat 170 orang. 

(Berdasarkan  formusi keman- 
Ltren2 ' berat” terdiri dari 10 
| orang dan: 'Kkemantren ,,ringan” 

| terdiri dari 9 orang. 
|. Tetapi untuk tiap2 kemantren 
Ljang penduduknja: lebih 
1.000 orang ditambah dengan 

(seorang djurutulis resort, se- 
| hingga bagi kemantren jang 
mempunjai 21.000 orang akan 
mendapat tambahan djurutulis 
resort 3 orang, demikian . se- 
landjutnja. 

Apakah dalam reorganisasi ig 

direntjanakan itu akan tetap ' 
demikian, tergantung nanti da- 
lam pembitjaraan2 dalam si- 

|dang2 DPR Kota Pradja djika 
membitjarakan hal itu. Demiki- 

an sdr. Prodjohandoko menga- 
| Chiri keterangannja 

| 

| 

  
  

Machlukunbenda - 
DIPLOMA   “anda 'kelamaan djadi biasa, 

@naleku tidak lagi membandiny- 
"antara dirinja dengan si | 

n pakaian, per- | 
lengkapan, uang djadjan dan ' 

d | taimaya, soal2 materi tidak lagi 
: masuk pikiran 

“| banjak kawan-kawannja murid 
| Sekolah Rakjat jang pakaiannja 
na. 1 Hg pu 

anakku, karena 

Pura dari pada 

satu SR naik ke- 

     

  

Dah Ma 

si Parno, menjusut 

Waktu si kekelas tiga. 
sudah: duduk dikelas 

Mukta nana 
"yhapisan, ber- lulus udjian pen 
M.P, Si Sjam siap men masuk 

Initjunja sekarang, iadi Piya 

genti suka mengadu.   5 "1 

: besar, makin sukar pula mentju 

akm melihat si Sjam jang pakai 
an sehari-ha 
| bodji, sering timbul panas ha- 

| Guna menimbulka Wi hari dian- 

djiadiannja djuga kalah banjale. 
Si Sjam punja segala apa, Par- 
mon punjanja terbatas. Ketika ' 
Parno mendengar 
adiknja segera kasih kete- 
rangan. bahwa si Sjam. jang di- 

mandjakan Abunja malah djadi 
anak tolol, pernah tiga kali ti- 
dak naik kelas dan kelak dike- 

las enam belum tentu bisa lulus. 
»Bukankah begitu, bu?” tanja- 

nja kepadaku. Aku mengang- 
guk: ,Benar!”, 

Mendengar keterangan itu, 
Parman terdiam sadia. Hatiku 
sendiri jang nvalah merasa Se- 
dih, kareng anak-anakku makin 

kupi kebutuhan mereka. Bila 

rinja seperti Sinjo 

tiku kepada ibunja, karena ibu 
Si Sjam 'itu seolah-olah senga- 
dja mendemonstrusikan kemam 
puannja memandjakan anaknja 

keluh kesah | 
| 

  
Bi 

tara Wiik? kempan donk dana-bis 
“ 
$ 

$ 

"ngan angkuh, 

dak sekaja. dia. Kebodohan si 
Sjam disekolah .hendak ditutupi 
dengan uang dan pakaian jang 
bagus. Kalau diasjan, bukan 
main beraninja si Sjam menge- 
lwarkan wang, sampai Rp, ?,50 

sekali djadjan- sadja, sisanja ju 
tidak termakan diberikan anak: 
djembel. Uang djadjan ananku 
dalam seminggu tidak ada Rp. 
P3 

Parman menempuh udjian pe- 
ngabisan S.R. Dia lulus, akan 
Disa menjusul abangnja ke 
SMP Negeri. Sebaliknja si Sjam 
tidak Tulus, 

Suatu hari ketika. kami ((bu2 

kampung) sedang berkumpul di. 

mi sediakan. modal untuknja! 
Banjak djuga pemuda? lulusan 
SMP dan SMA jang. hidupnja 
melarat!  Toch bapak si Sjam 
dulu tidak. lulus Sekolah Rak- 
ja?" 

Ibu2 jang Mmeralemnar djawa- 
ban demikian djadi tjingak-tji- 
nguk. Sindirannja pada si Sjam 
dibalas kontan oleh ibunja. 
Akupun merasa tersinggung. ' 

uja mati djuga, harta pusaka 
tkan berlipat djadi Rp. 500.000. 
Sebaliknja kalau 
ninggal (moga2 djangan, moga? 
unvur pendjang), paling banter 
si Parno dan Parman hanja mes 
warisi buku2 satw almari dan 
uang Timaratus ribu Sen. Mana- 
kah jang tebih berharga. mem- 
berikan modal ilmu dan idjasah 
sekolah pada anakmja, atukah 
kasi modal wang banjak?? 

»Diploma, sekolah “tu”, kata   satu rapat, salah seorang “bu 
menjindir . pada ibu si Sjam: 
Mengapa anakmu tidak. bisa | 
lulus Sekolah Rakjat ?” 

Biar!” sahur ibu si Sjam de- 
»Tidak usah se- 

kolah SMP, toch ncinti dia ti- 
dak " akan terlantar hidupnja 
sonder diploma Sekolah. Rakjat. 
Bila: dia besar“ hunti, sudah kas. 

    

ibu si Sjam. meneruskan, ,.hamja 
berharga untuk tjari penghidu- | 

Bila bapak si Sjam mati, anak- 
nja akan mewarisi kekajaan se | 
dikitnja Rp. 250.000. Kalau bu- 

Suamiku. mes | 

mn sekarang”, 
Perdebatan selesai, Pulang da 

ri rapat, kami lihat didjalan. ra- 
ja debu beterbangan dihembus 
sepeda kumbang jang dikenda- 
rai si Sjam sekentjang-kentjang 
nja. Pemuda jang masih tang- 
gung . umur eham belas tahun 

| tidak Iudus Sekolah BRakjat itu 
sedang  bermegah-megah mem 

| banggakan sepeda kumbangnja 
sebagai. pengganti diploma. se- 
kolah, 2 
Demikianlah tiap2 hari. dia 

mondar-mandir didjalan raja 
mengendara sepeda kumbany- 
nja, sementara kawang jang se- 
baja dengan dia sudah duduk di 
SMP. Mungkin ibu si Siam ikut 

mendorong  anaknja bergagah- 

gagah dengan sepeda kumbang- 
nja guna menutup rasa ketjewa 
karena si Sjam tak. bisa mene- 
ruskan sekolahnja. 

Suatu hari anakku Parno dan 
Parman pulang dari sekolah. de- 

| ngan krenggosan napasnja mem | 
| beri kabar buruk: ,Tadiduuka ! 

| sekolah SMP Negeri nomor 4 

  

  
pan, Kalau modal sudah. dise- | terdjadi ketjelakatm, lalu-lintas, 
diakan, guna apa diploma se- | si Sjam dengan 
kolah? Toh sonder 
orang bisa idup!” 

»Modal ditangan orang tolol 
akan lekas habis”, kata salah 
seorang ibu jang panas hatinja. 

soda “mu lebih bergung diss 

diploma 

TAMAN KANAK-KANAK 
Ditiap Kemantren. 

Kemarin malam di Dagen 44 
telah dilangsungkan rapat pe- 
njuluh sosial jang diselenggara- 
kan oleh Panitya Pekan Sosial 
Kotapradja Jogjakarta. 

Hadlir dalam rapat ini, wakil2 
Gari R.K. Gedongtengen, dari 
organisasi2 dan instansi2 jang 
ada dalam lingkungan daerah 
tersebut. 

Diantara para pembitjara, wa- 
kil dari Djawatan Sosial Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta -anta- 
ra lain mengandjurkan, agar 
ditiap-tiap  Kemantren dalam 
lingkungan kota Jogjakarta, di- 
adakan Taman Kanak2. Adapun 
mengenai biaja mendirikan ta- 
mar kanak2 tersebut antara la- 
in dengan pendjualan bunga se- 
lama diadakan Pekan Sosial Ko. 
tapradja Jogjakarta. 

PEMBAGIAN PERTANG.: 
GUNGAN DJAWAB 
DPD Istimewa Jogjakarta te 

lah memutuskan, bahwa seka- 
rang ini jang bertanggung dja- 
wab terhadap sekretariat Pemae- 
rintah Daerah jalah anggaurta 
DPD Moh, Mawardi, untuk kan 
tor urusan pegawai anggarta 
DPD Dr. Sahir, sedangkan wa- 
kil Kepala Daerah Paku Alam 
selaku ketua DPD bertanggung 
dijawab untuk Kantor Penga- 
was Keuangan Daerah. 

Menurut. keterangan dengan 
adanja penetapan itu, maka se-! 
mania masing2 kepala kantor | 
tersebur dapat mer ertanggu 
djawabkan peranti je 
da orang2 tersebut diatas. sa. 
bab sebelum itu | kedudukan me- 
reka seolah2 terkatung2 karena 
jang mengurusi langsung dari 
DPD tidak ditentukan orangnja. 

SEWA ASRAMA BURUH   
| WANITA PALING REN. 
| DAH RP, 75: . 

Dari kalangan pengurus Ja- 
jasan Sosial Buruh Wanita di 

. Jogja diterima pendjelasan, bah 
wa tentang ketentuan pemba- 
jaran sewa pemondokan dalam asrama Buruh Wanita jg akan 
didirikan di Gondomanan 1186 A 
terdapat perubahan. Kalau se- 
mula ditetapkan Rp. 60,—' kini 
sewa itu paling rendah Rp. 70 — 
dan paling. tinggi “454 dari ga- 
dji bersih. 
Asrama itu jang untuk semen 

tara, hanja dapat menerima 30 
orang adalah jang pertama, kali didirikan di Indonesia, maka 

oleh pengurus jajasan tersebut 
diatas dinjatakan, bahwa segala 
Sesuatunja masih merupakan su 
aa experiment, 

    

Tana malam ini 
SOBOHARSONO : The Great 

, Caruso”, Mario Lanza, Ann 
Blyth. 

SENI SONO': ,,Verboden Liede- 
ren” (Lagu jg 'terlarang). 

LUXOR : ,,Cover Up”, William 
Bendix, Dennis O'Keete, 

REX : st happens every” 
spring”, Bay Milland, Jean 
Peters. . 

RAHAJU : The Avengers ai 
John Carroli, Adele Mara. 

INDRA : , Target Unknown", 
Mark Stevens, Don Taylor, 

MURBA : (Tarzan and the 
sepeda Ieum- Green Goddes", - Herman 

bangnja ketabrak truck, remuk, | Brix, , : : 
si Sjam luka-parah, diusung ke | WETAN  BETENG : Bung 
rumah sakit, darahnja melim- Amat pulang kedesa” Ba- 
pah mengalir diaspal djalan ta- pet, Najaty, 
ju Kasian 8 Sjam, sj Sem Ketoprak TERIMU DO | mu MO: 
S4 BIO 0 00 Ud TE smk ken Wi satadtan! »Pangeran Darpo”, 

ud 

     



     

  

   

  

  

  

   
   

    

“SEPAKBOLA Di KEBUMEN 
|. Dalam menghadapi P.O.N. II 

| jad, maka untuk. memilih" ke- 
sebelasan Kedu, “oleh Panitia 
P.O.N. Kebumen selama 9 hari 
telah diadakan ema ana 

  

    

    

   
   
   
   

   
   

  

    

    

  

sepak bola dengan hasil sbb.: 
1. Bond A Km. — — Bond B Km. 

(2 Bond A Km. da B Km. 
pe ppsm Mgl. — ISK an 

t paten 

  

    Merpati B Km. — Sawung- 
2 D3. 

& . Merpati LE Km. — Sawung- 

“| sudah 6 
& 

"kanan Padjang: (perbatasan 

galih A Kta. 1-01: 

  

      

   

            

   

  

   

        

    
     

haabba aan ibe- 
tjak maup pengemudi serta 

: Iu lintas pada 
—' (Kor). 

— PINDJAMAN PEME- 
RINTAH KOTA 

at tu | Pitagih di Djakarta. 

Walikota Moh, Saleh disertai 
“| Ketua DPR serta DPD jang ber 

sangkutan pada hari Senin ini 
telah bertoli ke Djakarta un- 

“tuk menemui : 'beberapa kemen- 
Naa | merundingkan soal 

& erintah Kotabe- 
Ta Surakarta: guna pembangu- 

lain pindjaman Rp. 

    

4 Nan 
“Antara 

i Pr keperluan : i Ko- 

Pp. 3.500 tiga belas ribu 
ia ra ratus) guna unan 

“t Pasar Boedi” M3 “Mengenai pindja- 
man? itu : waktu achir2 ini 

kotabesar Surakarta 
Selain itu akan memperdjo- 

sangkan pindjaman Rp. 1,- djuta 
guna pembangunan assainering 

ko:a 

bagian Barat) melalui sepan- 
| djang tanggul Bengawan Soio 
guna saluran2 kokusg umum | 

| selokan2:. 
Selandjutnja tolak: Aina. 

rian Dalam Negerj akan diper- 
djuangkan Status Kalurahan2 
page .wilajah Kotabesar Sura- 
kar jang” sampai sekarang be 
lum ada ketegasan. 
'Pada “Kementerian Sosial 

'akan diperdjoangkan djuga ten- 
tang subsidi “guna Perawatan 
Baji2 Terlantar. — (Kor). 

BEAJA MALEMAN SRI- 
WEDARI Rp. 150.016 

: “Diperoleh kabar bahwa guna 
penjelenggaraan Ma- keperiuan 

laman Sriwedarj pada bulan Ju- 
ni jang akan: Pemerin- 

| da   
-   

     
2 a0 : PPSM. /I IS. 

Mataram Dk. 1-1 
(1 PPSM /ISK. — 2ro- | 

Me 3- 2 

Surakarta 
“WALI KOTA KE 

DJAKARTA 
Pada tgl. 20 bulan ini Wali 

kota Surakarta, Moch. Saleh, 
- dan ketua DPRDS kota besari 
Djakarta” akan bertolak ke 

ta untuk mengadakan 

t mengenai Tae 2 “soal- 
pa ' Pradjaan didaerah ko- 

Surakarta. 
gai mana diketahui kebe- 

an mereka adalah sbg. 
an Pn Siang 
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al 8 

    

      

   

  

    

     

    

   

  

& dja na 
Setahun Kota esar Surakarta. 

: Magelang 

  

tahudasrah Kotabesar Surakarsy 
- ta memberikan modal seb 

Rp. 150:000.— “Pada instansi 
Pemerintah jang akan mengada 
kan exposisi perekonomian Ga- 
lam Majaman nanti, akan Basa 

ri tanah guna stand der 
tjuma2 Mn, 

| KONPERENSI P.S.I. SE- 
'LURUH KEDU | 

Dalam bulan Mei jang akan. 
datang di Magelang akan diada 
kan konperensi Partai Socialis 
Indonesia seluruh . Kedu jang 
akan dihadliri oleh utusan2 da- 
iri tjabangZ2jranting2 dan par- 
tai.tersebut didaerah Kedu. 

. Akan “hadlir pula wakil2 dari 
Dewan Partai dan Dewan Dae- 
rah prov. Djateng. Dalam kori- 
'perensi tersebut akan dibitjara- 
ikan soal2 mengenai program 
nesional. 
“' Dalam pada itu dapat diberi- 

|takan, bahwa susunan sekreta- | 
:riaf Dewan Tjabang Partai So- 

| cialis “Indonesia Magelang ada- 
lah Tran berikut:   

    
  

Jah On na Ketan, 6 

"baal Ka 
ninggalkan Ind 
Kera penting 

' Dengan Yaa Ba 
, Medja Bundar pemerintahan ko- 

mengambil bsrian dit 
ini: menarik diri kedal: 
Banana 

Tee ai Iskan “provokasi 
Pe By 

cita Tentara, Sada Ja Mlhang & eni esia — belum 
3 Sa aa Kaka      

| RAVDA, | savabi Ram vas 1 

lorial pada hakekatnja masih, 
Keka. 

1 (| daja- 
Wak won Nota perekonomi- 

(Lan . Dengan. tidak malu me- 

nijarkan sa | 

    
    

          

wa Tatan Nanda Be- 
1 dengan resmi akan me- 

Psbirah kas pers In- 
oi kelambatan ini disebab- 
n.oleh adanja Yen an2 

penga- 

dan tidak menghen- 

  

     
  
   

        

   
   

  

   

    

   

  

   

      

    
     

Iu | daki spj gerombolan? itu dibas- 
“| mi. Dan sudah pasti peranan jg | 

| pengin didjalankan oleh adanja 
Missi Militer Belanda, jg. mem- 

ng kanan atas, kader mi- 

      

  
tindakan? jang dapat merintangi 

upaja “bangsa Indonesia 

minta dikembalikan 
njak aa Utara, 

sedang. dipimpin. oleh 
a. Sajangnja. ada 

gan bangsa Belanda 
ap Indonesia. telah me- 

perasaan tidak se- 
ata . rakjat Indonesia. 

bana umum di Indonesia 
meminta dengan tegas, supaja 
Un ng : i    

  

  

ajuta. pada “Kementerian 

#- negeri ini, 

aa 

5 Ga memegang ke- : 

Mi 

Dan ga kaum Beratjan ati 
landa Nan mendjalankan 

Ter dari Sa 

  

Manila da 

Pp Sia Aan akar 'Bersatuan 
Manila, Hongkong dan 

mutu permaian sepa 
kan pengalaman? atom 

Seland jutnja. memperkenaikan / 
negara Indonesia pada  umum- 

Lnja: dari sudut. kebudajaan, ke- 
olahragaan, “perekonomian dsb. 

pula pengalaman dalam pergau- 
lan dengan bangsa2 lain dan me- 
nambah pengetahuan tentang 

kehidupan dan keadaan masja- 
rakat dinegara2 tersebut”. De- 
mikian ketua umum jang nie- 
rangkap. mendjadi ketua rom- 
bongan PSSL,. M. Maladi, dalam 
konperensi pers jang diadakan 

harj ini distadion  Ikada, Dja- 
karta. 

Sebagai warga-negara Indo- 
nesia, setiap anggota rombong- 
an wadjib-menginsjafi akan ke- 
wadjibannja terhadap tanah air 
Gan bangsanja, . jang namanja 
'akan selalu terbawa-bawa oleh 
perbuatan dan tingkah-laku, di- 
manapun dan dalam keadaan 
apapun.  Sebagaj angota: PSSI, 
jang berdasarkan amateurisme, 
setiap anggota rombongan wa- 
djib menginsjafi akan tugasnja 
sebagai pemain amateur jang | 
dalam keadaan bagaimanapun 
harus: menundjukkan Sport-. 
manship jang sedjatiis 

Bukan kesebelasan 
nasional. 

Oleh Maladi lebih djauh di- 
terangkan, bahwa rombongar 
PSSI jang berangkat tangga | 
16 April ini keluar negeri, bu 
kan merupakan kesebeiasan na 
sional, “melainkan semata2 se 
bagai suatu kesebelasan PSSI 
Teamnasional jang  seluruhnja 
terdiri dari warga-hegara Indo- 
nesia, adalah team jang misal- 

nja pernah dikirim. kepertan- 
dingan Asiade di New Delhi 
tempo hari dan untuk pertan- | 
dingan2' olympiade. dunia. 

Hanja 7 pemain meru- 
pakan kern PSSI. 

Diterangkan. . selandjutnja, | 
bahwa. sesungguhnja diantara | 
18 pemain jg berangkat kehiar 

hanja 7 pemain G- 
antaranja jang benar2 merupa- 
kan ,,kern” atau  tulang-pung- 
gung | "PSSI. Selebihnja dari itu, 
terdiri “dari pemain2 jg disana- 
sini masih | mengalami . keku- 
rangan2 dan perlu mendapat ia- 
tihan serta Gidikan lebih sem- 
Na lagi: . “2 

Selama mengikuti Jatihan da- 
lam .training-centre” &i Ikada, | 
menurut Maladi” terutama seka- 
Ji dipentingkan penambahan ke- 
kuatan dan napas, sedangkan 
teknik Dok eAa bersnnei begitu 
    

Sererba umum: “Ann, 
“Bag. umum: 'Soechemi, P, Ru- 
diman dan Mustagjab, Bag. Or- 
ganisasi | Penerangan / Pendidi- | 
kan: Sukarto, Seksi Buruh: Tir- 
toutomo, Seksi Tani: Soekadar 

! Hardjoprawiro. Seksy Pemuda: 
' Rudiman, Seksi Wanita: Soedji- 
jah dan Pa Keuangan: Soemar 

sono. 
Alamat seeretariat: Putjang. 

sari 224 Magelang. — (Kor). 

| MEI JANG AKAN 
. DATANG 

Dalam rapatnja Panitya 1 Mej 
Magelang telah mengesahkan 

poknk programa perajaan 1 Mei 

akan datang dikota terse- 

    

sebagai berikut.: 
“Mengadakan rapay umum, de- 
“monstrasi, dan resepsi. 

Di 'kampung2 oleh Sarekat2 
Buruh setempat djuga akan di-- 
“diusahakan adanja peringatan 
itu, sedang ditempat2 jang ma- 
sih akan ditetapkan nanti, akan 
diadakan periombaan2 dilapa- 
ngan  kebudajaan,  misalnja 
olah-raga, tari, seni lukis, seni 

- suara, seni sastra, hiasan? pin- 
tu gerbang dsb. 

Oleh fihak jang hersangkutan 
pada tanggal 1 'Mej akan dikum 
pulkan tanda2 tangan perda- | 
matan. ' Teak 

Slogan2 pun akan dibikin dju- 

“nitya “Panitya- akan berusaha, | 
agar semua Sarekat2 . Buruh 
atau Sarekat2 Sekerdja ikut me 
rajakan hari tersebut dengan 
mendjadj anggotanja, begitu dju 
ga partai2 dan NONA la- 
innja. — (Kor), 

h 

Pekalongan - 
GEROMBOLAN TER- 

' DESAK 
“ Gerakan pengepungan dan 
pengedjaran dari pasukan2 Ban 

| teng Raiders . beserta. Kompie2 
dari. Bataljon lainnja, baru2 ini 
telah menemukan suatu pang- 
'kalan gerombolan pengatjau jg 
berada didalam hutan Pengara- 
san kl 12 km. sana Barat 
Bumiaju. 

Di pangkalan jang ratan d- 
tinggalkan mereka tersebut da 
pat dilihat adanja lapangan la- 
tihan, . badmintonbaan serta 70 
buah gubug jang sebagian he- 
lum Kan Pianta Minamas 

nuruy keterangan jang di- 
An Bar DA Hoa ap 

iang borpengkalan didalam hu- | 

| dengan Staf Resimennja. 
Lehih landjut dapat ditutur- 

'kan disini, bahwa, mereka me- 
ninggalkan pangkalannja dgn 
mengangkit 50 orang kawan- 
TAG Tamo enb dan. hiras 

“3 $$ BR) 8 
  

Kes pssi ke Hongkong, 

Bukan Mena team- S . 
nasional 

Bangkok pada Pass 16 Ta in, 
terutama sekali berkerttngn memperkenalkan: sportiviteit dan 

“Indonesia ig sebaik2nja mendapai- 

tentang. perkembangan sepakbola dinegara? tetangga. 

nja serta untuk. mendapatkan | 

lapalagi harus melatih pemain 

sungguhnja djauh Jebih baik dan 
teknik-permainan- | 

| HASIL2 PERLOMBAAN 

but. Pokok programa adalah 

ga dengan petundjuk2 dari Pa- ' 

tan tsb sebanjak k.l, 2 kompie | 

x 

n Bangkok 

Beban Bebarah 

   
dan menambah pengetahuan 

    

dipentingkan karena per la 
jang dilatih pada umumnja su- 
dah madju. dalam soal itu. 

! H Kesebelasan pasti 
belum: disusun, 

1 Batunan: (kesebelasan pasti jg 
akan main di Manila, Hongkong 
dan Bangkok, sampai sekarang:| 
Pa lagi tersusun. 

ladi sekali lagi menjatakan | 
Lin inannja, bahwa para pe- 
main akan sungguh2 sehat ba- 
dannja dan dapat bermain dgn 
tenaga 10074. dalam pertanding- 
an2 di Manila. Hongkong dan 
Bangkok kelak. 

Pertandingan? jang 
: akan dilakukan. 
Per tandingan? jang akan dila- 

kukan oleh rombongan PSSI, ia-. 

lah tiga pertandingan di Manila, 
jakni pada tanggal 18, 19 dan 21 

“April, 4 pertandingan di Hong- 
kong, jaitu pada tanggal -25, 25, 
j29.dan. 30. April dan 2 pertan- 
dingan di Bangkok, jakni pada 
tanggal 2 dan 3 Mei: Pertan- 
.dingan di Manila mungkin di- 
lakukan pada waktu malam 
hari dengan memakai bola pu- 
“tih. Untuk ini pemain2 PSSI 
akan mendjalani latihan main- 
malam  sesampainja di Manila 
kelak. Pada tanggal 4 Mei ja. Bs 
rombongan ini akan p . 

kembali ketanah air. La 

Perlu lebih banjak | 
latihan napas. 5 

Sementara itu pelatih “Choo 
Seng Gue dalam pers-konperensi 

  

kan.pendjelasan2 dan penerang- 
an2 disekitar latihan dan pela- 
djar an2 jang telah diberikannja 

PSSI. 
Diterangkan, bahwa waktu T| 

hari untuk melatih 32 pemain 
jg memasuki ,training-centre” 

| dirasakan- sangat berat baginja. 

    

jang sedemikian banjaknja.. 
Apa-jang masih perlu terus- 

menerus dilekukan oleh pemain? 
sepakbola - Indonesia, men 
Choo Seng (ue, ialah menekaaki 

4 

"GIYMPIADP : 

| (delegasi). 
(diperoleh U.P 

tersebut djuga. telah memberi- | 

selama 7 hari kepada  pemain2 

hdjadi dipelabuhan Pusan baru2 
“ini wartawan UP lebih 
mewartakan, 

| kapal jang mengangkut mereka 

  

RAPAT PENDAHULU- 
AN KOMITE OLYM- 
PIADE INTERNA- 

2. SIONAL 

| 
| 

| 
2 | 

Pengurus2 dari Komite Olym- | 

! 
| 

| 

# 

Ipiade Internasional 

|telah mengadakan pertemuan | 

(rapat) pendahuluan untuk 

menghadapi konperensinja hari | 

baru2 ini 

disekitar ' perkembangan2 pers 
tandingan2 Olympiade pada ta- 
hun 1956 jang akan datang. Ba- | 
gaimanapun  djuga pengurus? | 

| K.O.I. tidak akan menangguh- | 
kan pembitjaraan tersebut hing | 
“ga hari Djuny'at jang akan da- 
tang. Pertemuan pendahuluan 
tersebut dihadiri oleh 42 wakii2: 

Keterangan2 jang | 
P. dalam pertemu- | 

an pendahuluan ituvadalah an- | 
tara. lain ' bahwa konperensi | 
“Olympiade Internasional jang 
'akan diadakan hari ini itu ada- | 
lah sangat ,,berat” tetapi ba- | 
gaimanapun djuga konperensi 
akan mentjoba mentjari djaian | 
jang sempurna, Wakil dari dele- j 
gasi Swiss dalam per temuan | 
itu, mengharapkan agar Otyra- | 
piade Internasional jang akan | s 

dilangsungkan. di kodrkita da- | 
lam tahun 1956 itu, hendaknja | 
diusahakan dengan sebaik-baik- | 
nja. Agar supaja Ujalannja per | 
tandingan? nanti itu djangan | 
sampai menghadapi kesukaran2. | 
Dakui pula oleh wakil delegasi | 
Swiss itu (Otto Mayer), bahwa.| 
dalam melaksanakan hal2 terse- 
but adalah sangat sulit dan ha- | 
-Yus dipetjahkan” dengan pikiran? 
jang sehat. Selandjutnja dikata 
'kannja, bahwa Ia tidak akan! 
membitjarakan hal tersebut pan 
djang lebar dalam pertemuan 
pendahuluan itu, sebab katanju, | 
akan ditangguhkannja 
'konperensi 

hingga | 
Komite Olympiade | 

| mite negara2 jang 
| pada Australia, akan mengun- 

(lini jaitu dengan atjar 1 | bola 
: RA dipimpin oleh ketua umum. PSSI 

|.ke 

Internasional jang akan diada- 
kan itu. 

selain dari pada itu, pagi Au) 
wakil2 Rusia gan utiygyolaZ kur 

terdekat Be 

Australia untuk dang wakil2 
| mengadakan pembitjaraan, 

Demikian U.P. aari Mexico 

C3 ey , 
. 

KES PSSI BERANGKAT 
Rombongan Persatuan Sepak 

Indonesia keluar “negeri 

Maladi, 
rangkat dengan pesawat 
vair ,,/Merpati” : 
Pilipina. 
Keberangkatan rombongan di- 

antar sanipai dilapang terbang 
antara lain oleh Dr. 
sebagai wakil komite Olympiadie 

Indonesia,  sekdjen Kempen 
Ruslan A, Gani, duta besar Pi- 

lipina di Djakarta Sebasiian. 

Pelatih Choo Seng Chuo' tak 
turut berangkat dan akan me- 
njusul dalam satu dua hari ini, 
karena harus. mengurus lebih 
dalu visanja dari kedutaan Pi- 
lipina di Djakarta. « 

Dalam rombongan PSSI ter- 
sebut.turut pula Hamengku Bu- 
wono ketua Mena Indone- 
a. — Ant. 

kemarin pagi telah be- 

con- 

4 
$ 

BOLA KRANDJANG 
DJAWA TENGAH 

Adakan seleksi. 
Untuk menghadapi P. O.N. 

maka .persatuan?2 bala 
krandjang di Solo, Semarang 
dan Jogia akan mengadakan 
seleksi dj. sportlaan Semarang. 
Adapun atjaranja sbb.: 

Pada tg. 25-4-53 
Jogja. — Solo. 

Pada..tg. 26-4-53 
Semarang — 

Pada tg. 27-4-53 

  

& 
» 

Jogjakarta. 

  

. Mogok duduk di Pusan 
Pembesar2 P.B,B. kuwa:ir 

DEMBESAR2 Komando PBB di Mursan menjatakan kegeli- 
sahan mereka, bahwa mogok duduk jang dilakukan oleh 

tawanan? Utara jang sedang da'am pergjalanan kembali dipela- | 
buhan Pusan itu, adalah suatu tanda akan adanja kekeruhan? 
lagi dikemudian hari.: 

Mengenai kerusuhan jang ter. 

landjut 
bahwa - ,,pembe- 

rontakan” tadi terdjadi setelah 

berlabuh diPusan,   kan latihan napas dan mendja- | 
ga kondisi badan sebaik2nja. 
Pemain2 sepakbola Indonesia 

demikian kata pelatih Choo, 

lebih tinggi 
inja dari pada pemain2 sepak- 

bola dilain2 negara Asia, se- 
perti Singapura dll., tetapi satu 
hai jang masih kurang pada 
perhain2 Indonesia, ialah terlalu 
lekasnja mendjadi lelah. 
Seperti diketahui, rombongan 

.PSSI jang berangkat pada tgl. 
16 April ini, terdiri dari 18 pe- 
main, seorang pelatih, serta be- 
berapa anggota rombongan lain- 
nja dibawah pimpinan Maladi. 

Me Pe 

OLAH RAGA AURI- 
Bem 

Hasil perlombaan olah-raga 
dikalangan anggahta AURI PU 
Adisutjipto untuk menjambut 
ulang nana ke: 7 adalah 
sbb.: ' F 

1. ATLETIK : : 

Lontjat tinggi : 
No.1: LM.U.T Suparno | 

dengan lontjatan 1.60 M. 
2. P.U.IT Sunarto 
dengan lontjatan 1.55 M. 

Lontjat Gjauh : 
No.1. LMUV,IT Suparno 

  
“dgn lontjatan 2 5.68 M, 

3 K.U, Sadari : 

3 dgn lontjatan 5.62 M. 
Lempar tjakram : 
No. L-P.U, II. Walidi 

dgn lemparan 25.515 M. 
2. KU. Pratiwo 

dgn. lemparan 25.230 M, 
Lempar peluru : 
No.1. LM.UJ H. Achjar 

, dgn lemparan 11.505 M. 
2. P,U, IT Walidi 

| dgn lemparan 
Lang 100 m2. 

| No.1. LM.U N Suparno 
3 dgn waktu 12.40 detik, 

(02 PU. TI, Tarwoto 
! dgn waktu 13.00 detik. 
Lempar lembing : 

  
10.940 M. 

     

  

   

  

   

| run, tidak mau 

-ka akan tinggal di Pusan sebe- 

(Dunia sana sini 

“Para tawanan itu, ketjuali 24 
orang jang lebih dulu telah tu- 

meninggalkan 
ipal mereka, hingga serdadu2 

erika dengan bajonet2 . ter- 
hus dan dengan memakai ke- 

'dok2 anti-gas naik kekapal dan 
dengan bom2 gas air mata da- 
pat. membubarkan demonstrasi 
mogok duduk itu. Para tawanan 
itu Jebih dulu telah menolak 
perintah supaja turun dari ka- 

pal hingga dua kali, dan menun- 
tut supaja mereka diberi hak 
memeriksa kamp2 dimana mere- 

lam mereka. diangkut terus ke 
Panmunjom ,dengan kereta-api 
pada Minggu malam jang akan 

datang. 
Rombongan ini jang terdiri 

dari 1769 orang tawanan Utara 
jangvsakit dan luka2, ialah se- 
bagian dari 5.800 tawanan Ko- 
rea Utara dan Tionghoa jang | 
akan dikembalikan oleh pihak | 
PBB sesuai dengan persetudjuan ! 
mengenai penukaran tawanan? | 

  
  

“& Djen, maj. Prayun Bhamor 
montri, wakil menteri keuangai 
Thai. memimpin delegasi parle 

men negerinja dalam .perdjala- 
nan ke Eropa selama 7 minggu. 

£ Nj. Indira Gandhi, puteri PM 
Jawaharlal Nehru, dalam waktu 

jang singkat akan mengadakan 
kundjungan prive ke Rusia atas 
undangan dutabesar' India di 
Moskou, K. Mehon. 

& Juan Arreglado, kepala. bha- 
gian perdjandjian2 Kemlu Pilip- 
pina. mengepalai. perutusan ne- 
gerinja jang kini sedang di 
Bangkok untuk merundingkan 
soal2 penerbangan antara nege- 

rinja dan Thai: 
x Dr. Danicl Malan, PM Afri 

ka Selatan menuduh PBB, ,, Ko- 
munis Rusia, Semi - Komunis 
India” dan partai Buruh Ingge 
ris, bahwa mereka hendak men- 
tjoba mendesakkan prinsip per- 
samaan kulit di Afrika Selatan.     No. 1. PU: II Walidi “ 3 

dgn lemparan 
2. K.U. Sadari 

.! dgn lemparan 
“Lari 400 m,.: 

No. 1. KU. Sadari , : 
i dgn Waktu 57.4 detik. 

2. P:U. T. Suroso 
dgn waktu 

Maraton 2000 m : 
No.1. PU II Suroso dgn 

wkt, 31 menit. 03.1 detik. 

2. K.U, Sadari dgn. 

39.14 M. , 

3747 M., 

57.2 detik. 

wkt. 31 menit, 301 detik. | YAYMY 
3. P.U. HI Baliman dgn 

wkt. 31 menit. 30.2 detik. 
-3 VOLLY : 

Segi empat : d 

Staf P.U. Adisutjipto, 
Pendidikan, Idja, Cie VI 

“No. 1. Re: 
3. SEPAK - BOL. 

Segi tiga : 
Staf P.U. Compi Idja 
lawan Pendi “dan Cie VI. 

No. 1. Ke XT Cie VI. 
I. PING . PONG 3 

| No. 1. KU: Pratiwo, 
20. Suwito, 

5, BATMINTON : 
Single : 4 
Djuara ke 1. - PU. I. Mardijun. ' 
Djuara ke IL: S. U. Sudardji, 
Dowble : 
Ta, (ATA ka     Uu Martono) 

ikan, bahwa inflasi jang mera- 
|. djalela didunia 

X Kugene Black, presiden 
Bank Internasional  mengata- 

sedjak petjah 
perang Korea, kini sudah mulai 

Suri.   

perang jang sakit dan luak2. 
Sebagai dikabarkan, penukaran 
tawanan2 ini akan dimulai ber- 
tempat di Panmunjom spada 
hari-Serin jang akan datang. 
— UP. 

  

TUNISIA DI PBB 
Prantjis protes 

Delegasi Perantjis kemarin 
dulu meninggalkan ruangan Si- 
dang panitya politik PBB seba- 
'gai protes terhadap wakil Irak 
jang berbitjara tentang peme- 
rintah Perantjis di Tunisia dan 
Maroko. Wakil Irak menjerang 

pemerintah  Perantjis ditanah 
djadjahan Tunisia dan Maroko 
jang dilukiskan pengendalian 
jang keras hati tidak dengan 
alasan jang berdasar. Delegasi 
Perantjis kembali keruangan si 
dang sesudah wakil Irak menga 
Chiri pidatonja. Ketika soal pe- 

merintahan Perantjis di Afrika 
utara dimadjukan dalam madje- 
lis PBB tahun jang lalu, dele- 
gasi Perantjis menolak mengam 

bil bagian dalam perdebatan de 

ngan "memadjukan alasan, bah | 

wa PBB tidak berhak mengu- 

rus perkara tsb. — BBC. 

Charles E Wilson. 

GIA menudju 

AA. Halim | 

HALAMAN & “k 

  

Hasil panenan meningkat 

- dari pada sebelum 

perang. 

en. angka? dari Djawatan Pertanian Rakjat 

, opinsi Djawa - Tengah, dika dibandingkan dengan  kea- 

daan sebelum. perang, 
dalam wilajah propinsi Djateuy dalam tahun 
pada umumnja lebih meningkat. 

ma tahun 1952 tersebut dianta-ra daerah2 

hasik panenan padi dibeberapa daerah 
1952 jang lalu 

Mengenaj hasil panenan sela- 
Karesidenan jang 

ciapat mertjapai angka terting: gi jalah daerah Pekalongan ja- 

itu hasil panenan 5.8751957, 5cat, Inas panenan ada 224.915-ha, 

sedang hasil ubinan rata2 26,1Zgt. jha. 

Hasil panenan dilain-lain dae- 
rah menurut  tjatatan adalah 
sebagai berikut: 
Kedu: 4.536.369,75 gt, luas pa. 

nenan 187,157 ha, ubinan 24,24 

gt./ha. 
Banjumas: 4.478.554,76 gt, lu- 

as panenan 187.044 ha, ubinan 

23.94 gtjha, 
Surakarta: 4.275.288,14 gt, lu-   as panenan 187.044 ha, ubinan 

23.99 gtjha. 
Semarang: 3.909.655,46 at, lu- 

as panenan 186.250 ha, ubinan 
20.99 gtjha. 

Pati: 2.758.664,53 at, luas pa- 
nenan 149.284 ha, ubinan 18,48 
gtjha. 4 

Perlu diketahui, bahwa hasil 

panenan pada waktu sebelum 

perang (tahun 1937) adalah 

sebagai berikut: Kedu 4.583.582, 

64 at, Pekalongan 4.918.764,04 

at, Banjumas 4167597,89 gt, 

Surakarta 3.792.253,68.at, Sema. 

tang 3.621.876,90 gt dan Pati 
-2861.274,28 gt. —— (Korj. 

— it 3 
AS 

HARGA MAS DI DJA- 
KARTA 

Pasar mas dj Djakarta kema- 
Tin” dalam keadaan rama: lagi 
sedang harganja pun meningkat 

diantara Rp. 1000,— per kg. da- 

ri harga kemarin dulu, 
Harga kwalitet A Rp, 39,50 

dan B Rp, 389,— pergram, - Ant. 
ina 

PABKIR MINJAK SINGA- 
PURA DITUTUP 

Karena Indonesia me- 
naikkan tjukaj export. 

Pabrik2 karet dan minjak 

Singapura mendapat pukulan he- 

bat dan beribu2 buruhnja meng- 

anggur, setelah pemerintah In- 

donesia menaikkan tjukai untuk 

export dan pembatasan lain2nja, 

demikian UP dari Singapura. 

Lim Kim Tek, ketua Perhim- 

punan Pabrikan Minjak di Singa 

pura menerangkan, bahwa 6 da- 

ri 8 pabrik minjak kelapa jang 

besar telah ditutup, sedang jang 

lain2nja bekerdja beberapa djam 

sadja sehari. Lebih 1.100 burun 

jang kini menganggur, dan dji- 

ka keadaan begini berlangsung 

terus, ada kemungkinan dua pa- 

brik jang belum ditutup itu 

akan ditutup, dan kini berarti 

400 orang burun lagi jang akan 

menganggur. 
Selandjutnja ia menerangkan, 

bahwa selama Djanuari dan Pe- 

bruari hanja 9.100 ton ,kopra jg. 

.diimport ke Singapura. Dan ki- 
pl “Tabita Telah 

berkirim surft kepada direktur 
3 POT 3   Perdagangan dan Industri, supa. 

ja pemerintah Singapura berhu- 

bungan dengan pemerintah Pi- 

Upina, buat meminta import ko- 

Usul perdamaian Sovjet 

Tak pengaruhi politik A.S. 
di Eropah 

HARLES E. Wilson, menteri pertahanan AS, dalam konpe- 

4 yensi pers 
atu pertanjaan, 

tidak iboleh mempenga 

Wilson mengatakan bahwa 

pem. Eisenhower telah mengam- 

bil keputusan untuk mengguna- 

kan setjara effektif semua. sum- 

ber? tidak hanja untuk memper- 

besar potensi pasukan2 A.S. 

tetapi djuga untuk memper- 

besar kekuatan semua negara, 

jang bekerdja sama dengan A.$. 

Wilson membantah »kabar2 

bahwa ia akan mengusulkan da- 

lam. konyerensi NATO j.a.d. 

suatu rentjana. djangka -pan- 

djang ja'ni 20 sampai 30 tahun. 

Ia menolak untuk: memberi 

komentar terhadap berita  ten- 

tang rentjana untuk mengura- 

ngi “pembuatan pesawat2 pem- 

di Frankfurt mengatakan dalam mendjawab su- 

bahwa usul perdamaian Sovjet tidak akan dan 

ruhi politik A.S. di Eropah, 

bom dan memperbesar produksi 
pesawat2 pemburu dan peluru2, 
jang dapat dikendalikan. AFP. 
AP. 

USUL SOVJET DITOLAK 
Mengenai penghapusan 

Corridor - Udara. di 
Djerman, 

Amerika Inggris dan Peran- 
tjis telah mengambii keputusan 
utk menolak usul Sovjet Umie, 
supaja. 2 diantara 3 corridor 
udara di Djerman di hapus. Ala 
san penolakan itu, jalah karena   adanja satu coridor sadja be- 

“sar — UP. 

  

    
— Pileran. saja djadi katjau. 

maksud sarung tangan “ini, 
Dari mana kau dapatnja? 

SMU S.H, Bronto. | 

    

dan Hatcher harus ado disini! Apa 

CANON 2 

      

King 

Vicki? 
ke dokter! 

Stephen Seringer 
933 by King Fe Na e Synddare, 13 
EN 

KAY BACK FRO: 
orng 2 

La Tatu? Oh... saxsdja Eun Na Nai 
nja dalan djurang pada wa ktwu sd 
ja kembali sesudah membawa ajah 

  
c OF THE ROYAL MOUNTED (38) 

Yo SAW NO MOLINTIE? GOOL: GELEFI TAS, 
KING MAY BEONA/S. Ke naga 9 
LOCKER., ME LL FIND THOSE 

pranja, agar pabrik2 minjak ber- 
djalan lagi. : 
Dalam bulan? jang: lalu ham- 

pir 10 pabrik karet jang ditutup, 
karena export.slab dari Indone- 

sia telan. diawasi, dan beratus2 

perahu jg dipergunakan untuk 
mengangkut hasil bumi Indone- 

sia ke Singapura, kini mengang- 
gur, kata Lim Kim Tek. —Ant. 

  

SEKITAR UANG Rp. 22.—- 
RIBU 
Sangkalan 
Sukohardjo, 

Mengenai berita Sukohardjo 
tg.,19-3 jang lalu tentang ka- 
burnja uang Rp.22.000—  di- 
sangkal kebenarannja oleh Bu- 
pati Sukohardjo. — (KR). 

Bupati 

  

HARGA PASAR 

Tjatatan di Bering-hardjo 

tanggal 15-4, 

Barang perhiasan : 

Emas 22 karat 1 gr. Rp. 38,— 
Perak 1 latak 1 1201—- 
Beras: 

Beras gil. no. 1 1 kg. Rp, 1,65 
Beras: ,,' no: 2 13 1 1,55 

Beras ,, no. 3 S3 2 1,50 

Beng tan ap. Te 1,40 
Beras ,, no. 2 # 1,30 

Djenis ubi dan katjang : 
Kentang 1 kg. Rp, 3,— 

Gaplek 3 - 0,70 

Ubi kaju Et 0,£0 

Ubi manis Ta 0,35 
Katjang hidjau ,, ,, 1,85 

» tanah wose ,, E 3,10 

» merahj/tolo ,, si 1,50 
Kedele putih Ta ik onh 

3 hitam # ig 1,69 

Djagung pipilan 

putih Ba ma 0,95 

Telur dan ternak : 
Telur ajam bt. Rp. 0:59 

Telur itik TAN 0,55 

Daging sapi Tempe 8,— 

Daging kerbau 23 8, — 
Daging kambigg 
domba j 2 6,- 

Daging babi na El 
Daging ajam kak, T,—— 
Djenis bidji: 
Kemiri kupas 1 kg.Rp. 3.50 

Sop Png Sm Il 
Kopi bubuk . 8 14, — 

Rempah - rempah : 
Lombok merah 

basah lee Rp, “125 
Lombok rawit Arga 2,— 
Lada putih MA nk aa 
Asam kupas HA 1,40 
Brambang 1» ” 1,75 

Bawang Pai 9,— 
Tumbar Ag 8,50 
Trasi » ” 10,-— 
Manis djangan PAP 5,— 

Kelapa Lp 0,60 
Garam kristall 1 kg. ,, 0,50 
Garam briket IR Ta 0,30 

Lain - lain: 

Gula. pasir 1kg.Rp. 2,85 

Gula batu KE AA 3,15 
Gula Kelapa AN 1,35 
Teh B.O.P. Hp 115 
Teh Rakjat Tea, 0,50 
Minjak tanah 11. ,, 062145 

Minjak kelapa ne 5,— 
Ikan asin ke »,— 
Kentjur Se aa yak 
Djae Pa ap 1,25 
Klembak Bi na Hape 
Tembakau rakjat ,, ,, 6,— 
Tembakau: Virgi- : 

nia ” » 43, — 

Gambir kembang ,, ,, 16— 
Gambir pesagi SE aa Tara 
Areng ” 53 0,50 

Katjang NA 1,70 

Bahan pakaian: 
Sarung tjap.padi Ihl. Rp. 40,— 
Sarung gojor biasa, ,, . 21,-— 
Kain batik no. 1.» 90 
Kain tjap pe Aga 
Blatjo I TPA 4,50 

2 Ne 4,25 
Popelin polos 1m. ,, 5,50 

Pike ” y 2,50 

Kain piama » » TI 

Poplin kembang ,, 5,50 
Kastup Pro Tn 
Mori tjap Nogo 11,50 
Mori tjap Unto.. ,  &00 

    
      

1 NERIMA IN API 
( EWDENCE La aa ME. 

“ 

   

siun 3 

-. Rui. Udar melihan we 
        

orang polisi? 
Diadii kirania King imi sedan g pergi 
untuk mengambil kunti: bra nkas Sktta 

. dia akan aga 2 Stm 
rat2 tentang pembunuhan, 4 : 
onkti2 jong. akan dana meni Panu ts, 

saja digantung, 

  

 



    
      

   

  

     

    

Menurut keterangan dam terse- 
but diharapkan d: 

wah2 seluas 80 | 

“sama-sama Bakjat” 
Na bana 

kekuatannja dapat ber- 
5 APE Ik. 3 th. lamanja. 

| Pemberantasan kemin.: 

  

    

  

Kn pula, 'bahwa dalam usa- 
epa. | ha memberantas as hama. bahbi-hu- 

ja | tan ja 
"| butan / emin”, fihak tentara 

     anget tidate isa, er | 
dapa dadi Ja 

  

 PANITYA - — PENOLONG 

ALAM & KESENG- ' 
| SARAAN UMUM 

BERDIRI $ 
Baru? ini di Jogja telah didi- 

rikan Panitya Penolongan. Kor- 
ban Bentjana Alam dan Keseng 
saraan Umum jang Anang 
oleh sdr, Pengeran Murd 
rat (pers€orangan). Panitya ikan 

“ 

an menjediakan dan mentjeri- 
kan bahan2 pertolongan sebe- 
Jum bentjana Alam datang. De- 
ngan demikian dimaksudkan, 
agar sewaktu? ada bentjana / 
“kesengsaraan umum menimpa 

“ rakjat pertolongan dapat segera 
diberikan. 

Jang djadi anggauta Panitya 
itu selain perseorangan djuga 
wakil? organisasi. Adapun  su- 
sunan pengurusnja 
nja Sbb: ketua sdr. Pengeran 
Murdaningrat, wakil ketua sur 

. Dr. Purwohusedo (perseorangan) 
penulis, I dan UI sdr. nj. Sar 
djono dan H. Suwito masing2 

dari PIBI Pemuda Rakjat 
dan penulis III sdr. Bs. Iso (Pu-" 
sat G.R.K.). Keuangan I dan II 
sdr? Judaningrat (perseora- 

| ngan) dan Kwik Tjud Sing 
- (CHTH), pembantu2 sir?  Su- 

.. harno'dan Basuki (IPPI) John 

    2 siswa Kristen Indonesia 
25. jabang Jogja), Suprapto, (pan- 

du.H.W.), Sudjinah (Gerwis), 
dan penasehat2nja sdr2 Mr. Su- 
mantri dan Kusumaningrat. 
Panitya itu bertempat didja- 

lan Lempunjangwangi 17 Jogja. 

FUHRI — MIEROP 
: Belum terima perintah 

5 amtuk meninggalkan. da 
ta ' donesia. ka 

Pemimpin Redaksi , Nieuw 
'Soerabajasch Handelsblad”, Njo- 
nja Fuhri- -Mierop, atas peria- 

njaan menerangkan, bhw ia he- 
lum menerima surat printah da- 
ri Djawatan Immigrasi utk me 

sminggalkan Indonesia.” 
| Baginja sedikit aneh, mende- 
—ngar berita, bahwa ia diusir 
"ipa Indonesia dengan alasan ia 

  

BA « tidak punja surat2 immigrasi jg. 
"3 |. sah, sebab ia dilahirkan dj Sura- 
& " baja dan selama ini bertempat 

tinggal di Surabaja dan dibesar- 
kan di Indonesia, — Ant, : 

, DAM NGOBARAN 
€ DIBUKA” 
Be. EN Rakjat dan: :tentar: 

: Pr , kerdja sama.: 

Dam Ngobaran TI didesa Djo 
gomuljo (Tempuran Magelang) 
jang telah selesai Sean oleh 
Rakjat dibawah 1 inan Dja- 
watan (Pengairan Kab. Mage- 
lang, pada alur 15 April jl 

telah diresmikan Bana aa 
Tangan pengguntingan 

ukan Oleh w: ken 
aa R: 'Sosrobusono. “Upatjara 

  

      

pembukaan dihadliri oleh Bu- 
pati Magelang Judodibroto 
Wali Kota R. M , Major 

|.«'  Sukarjadi, Direktur Sekolah Ka. 

der Infanterie di Magelang dan 
beberapa pembesar lainnja. 

Pembangunan dam semut jg 

- gal 8-1 jang lalu, telah selesai 
dalam tempo Ik. 114 bulan, dan 
telah menelan beaja sebesar Rp. 
17.900,—, diantaranja jang Rp. 

J 10.000,— dipikul oleh Rakjat 
Bi sendiri, sedang sisanja menda- 
Ke: pat bantuan dari NN 

  

   
   

   
    

        

    
   

     
    

   

   

———- 

“Telah nikah-gantung 

SOEPRIJANTI BAWOEK 
dengan 

— SOENARTO SARWONO — 
Panin 1 Sa 1953. 

snnonamena 

  

  

    KORBAN BENTJANA ' | 

didirikan dengan maksud tudju- | “ 

selengkap- | 

Luois Leleng - Beto (Gerakan | 

mulai dikerdjakan pada tang- | 

  

jat diberj se- 

bersama-sama 'Rakjat telah ber 
Z as membunuh 3855 &kor, dian- 

taranja jang 60 ekor. telah ter- 
tembak mati, sedang ng 
ekor 1 mati karena tante. ( or). 

   gt RALAT 
3 Dalam £ rita kota jang ber- 

| kepata ,Murid S.T. Negeri con- 
| tra Wk, Inspektur Tehnik” se- 

' Forang utusan dari kantor Inspek 
“ eh si Pengadjaran Tehnik Daerah 

Djawa Tengah jang tertulis sdr 
| Gunawan se Ken sdr Gunadi. 

—x Dalam Na pengurus Ja- 
: || jasan Sosial Buruh Wanita per- 

lu ada ulan, jaitu: sdr. 
Hardikardejo sebetulnja Hadi- 

mapta 

Hah 

B 

x 

Dari Djakarta turut hadir 
Menteri Pertanian ' .Sardjan 

bersama dengan rombongannj di 

| Pada 

sat. R. S. Atmohardjono, jang 

|membentangkan soal2 disekitar 
pekerdjaan dan pertumbuhan 
Djawatan tersebut serta mak- 

sud konperensi. Dikemukakan- 

nja antara lain, bahwa baru pa- 
da tahun 1924 dilahirkan ' satu 

nan Darat. Demikian selandjut- 
nja dalam zarian Djepang sam- 
pai proklamasi. Dan dalam th. 
1951 sebagian hak pemerintah 

pusat dalam lapangan perika- | 

pemerintah? propinsi. 
Dalam “perbandingan dengan 

Jain2 negeri, menurut Atmohar- 
“|djono, perikanan darat di Indo- 

pesia tidak rendah ngkatnja. 
FAO-IPFC dim. tahun 1951 dan 
1952 bersama? dengan pemerin- 

Indonesia telah mengadakan 
International Seminar on Fish 
Cuiture dipulau Djawa dengan 
diikuti oleh T negara2 di Asa. 
Suatu bukti akan pentingnja ke- 
dudukan Indonesia dalam soal 
Pena ini. si 

Rakjat tiap tahun bu-. 
| tuhkan . 10.000 ton 

Seterusnja dibentangkan, bah- 
“Wa berdasarkan keterangan Dr. 
Purwo dari Lembaga Makanaw 
Rakjat, kebutuhan protein dim. 
setahun di Indonesia ada 0.375 
djuta ton atau 1.875 djuta ton 
daging dan ikan. 
Dalam tahun 1949 hasil daging 

di Indonesia ada-230.000 ton se- 
dang , ikan “421.600 ton, jaitu 
156.000 ton ikan darat. dan 

:1266.000 ton ikan laut. Djadi per- 
bandingan : daging, ikan laut 
dan darat « ada BT 
Berdasarkan perbandingan di- 

atas seharusnja hasil perikanan 
draat ada 440.000 ton. Sedang- 
kan hasil perikanan darat se- 
luruh Indonesia dalam tahun 
1951 ada 185.100 ton, adi Te 
jum separohnja. 
bar suaminja berpiiakukan 

“Berdasarkan hai ini dapat di- 
tarik kesimpulan bahwa, rakjat 
Indonesia 'sangat kekurangan 
makan ikan. 3 
Menurut tjatatan dalam tahun 

1951, jaitu dari hasil ikan Indo- 
nesia ditambah import dan di- 
potong export, pemakaian ikan. 
diseluruh Indonesia. rata-rata 
tahun. PN RA buat seorang 

RADIO model BIN 
i Philips dan Erres : 

Menangkap suara 
seluruh dunia, 
- 595, $ t 

  

|auromanic RECORD- 
€CHANGERS 

|| taramoton listrik otomatis) : 

Tx Merk "VOLMAR?' ikom- 
pleet dg, versterker dan spea- 
ker (langsung pada Pa 
zonder melalui radio). 

£ HARGA Rp. 2.650,— 

: Merk Sgorapno” 
ngan melalui radio, 
HARGA Rp. 2.100,—. 

n berikut tas 'rigiheel, - 
(2k untuk 10 platen,     £ platen besar dan ketjil,   

    
   

    
   
   

Ka » Marle W 
ate Naa 

Ska" by Edward Oytak 

Ff (£ dgn. stelan ketjepatan. 

FA PERSEDIAAN TERBATAS DI: 

   1000, nc 2 
. PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

P » 

(basa-d kare 

selesai tempo satu hari 

am pada itu patut dibe- | 

4 

/ 

B 

Tentang pemeriksaan jang 
dimuldi-bulan Nopember 1952 
terhadap anak2 Sekolah Rakjat, 
diterangkan oleh Dr. Knut Berg,. 
bahwa sampai sekarang sedju- 
.mlah 70.000 anak telah diperik- 
sa, Dari djumlah 70.000 anak jg 
telah mendapat Manthoux test 

5» Jatau vaksinasi tuber culin itu 
|ternjata ada 5096 jang positif, 
jang berarti bahwa kira2 35.000. 
anak Sekolah Rakjat ada me- 
ngandung bibit penjakit tbc da- 
lam tubuhnja.. 5 
Seperti diketahui Dr. Knut 

Berg itu adalah ” seorang ahli 
| dari World Health Organisation 
jang turut dalam .kampanje 
pemberantasan - penjakit paru2 

di Bandung. 
Dr. Knut Berg menerangkan, 

ah Sekolah Rakjat dalam. kota 

Bandung sudah 150 buah .jang 
didatangi. Ia mendjelaskan lagi, 
bahwa anak2 jang telah menga-   

|Rakjat BA rang makan ikan 

Meneaa perikanan darat 
se-Indonesia 

pertemuan ini kepala | 
Djawatan “Perikanan Darat Pu- | 

djawatan chusus untuk Perika-' 

nan darat ini diserahkan pada | 

de- 

| lami Manthoux test ternjata pa- 

“ 

ERTEMPAT digubernuran, Palembang telah dilangsungkan 
malam pertemuan dan perkenalan darj konperensi 

watan Perikanan Darat se-Indonesia. Hadir pada pertemuan ini 
kalangan? terkemuka kota Palembang, terutama kalangan? ins- 
tansi resmi antara lain anggota? DPD prepinsj dan Major Has- 

san Kasim jang mewakili Panglima T.T.H, 

Dja- 

(Seharinja 50 gram atau 18 kg. 

| setahun disamping makan da- 
| ging. 

Menurut taksiran, kira2 dalam 
tahun 1960 barulah Perikanan 

Darat dapat mentjapai hasil jg. 

direntjanakan jaitu 4401000 ton, 
mengingat hasi! jang diperoleh 

Galam tahun 1952. 
Luasnja usaha Perika- 

nan Darat di Indonesia 
sekarang, 

Dalam mengemukakan luasnja 

. 

— Pemberantasan An 

paru-p 

Selesai anak2 sekolah, dilandjutkan 
kekampung2 

pkuBoNG 2 gay hampir selesainja pemeriksaan terha- 
lap murid? Sekolah Rakjat dalam wilajah Kotabesar: Ban- 

dung jg dilakukan “oleh Balai Penjelidikan dan Pemberantasan 
-Penjakit Paru?, maka pemeriksaan selandjutnja akan dilakukan 
terhadap penduduk desa? didalam wilajah Kotabesar Bandung, | 
jaitu jang berumur antara 1 dan 20 tahun. 

hingga untuk sementara ini be- 

bahwa dari lebih kurang 180 bu- | 

terhadap serangan penjakit pas) 

-hanja didapat 30x sadja anak2 

aru 

sitif sebetulnja harus abah 
lebih landjut dengan X-rays te- | 
tapi pada wakturini alat2 ront- 
gen dan tenaga tidak ada, se- 

lum dapat diambil tindakan2' 
selandjutnja. 

Diterangkan selandjutnja, bah 

wa djuga kesukaran2 terdapat 
dalam usaha menolong mereka 
supaja mendapat perawatan da- 
lam sanatorium2, sedang usaha 
pemberantasan penjakit paru? 
ini djuga dapat rintangan ber- 
hubung dengan masalah -sosial- 
ekonomis, dimana masih terda- 
pat kesukaran mendapat maka-. 
nan sehat, perumahan sehat dan 
kesempatan berolah-raga. 

Disemua tempat tak 

tief dalam | pemeriksaan Man- 

thoux itu kemudian mendapat | 
suntikan Baccile Calmette Gue- 
rin (BCG) sehingga selandjut- 
nja untuk sekurang-kurangnja 

'6 bulan akan mendjadi kebal 

ru2, 

'Kamipun setudju pula dengan : 
'pendapat Sdr. 
soal udiian penghabisan 180, 1g. 
“mang tertjantum. di antaranya: 

mengambil tindakan seperlunya 

kepada jang bertindak tJjuramg 

oleh jang berkepentingan. 

“Selain tersebut diatas, selam 

umum merasa lal itu mengetje- 

wakamn, Ajuga bagi Para peladjur 

njarun demikian djuga Kkalnja, 

sehingga kami dapat menjinurut 

an beberapa hal jg benkena- 

an dengan itu, seoerti: 
I. Bagi mereka (peladjar) ig. 

sudah siap untuk meng haxoi 

udian itu kebanjakan 

ketjewa 
udjian tsb. 

2. Sedang bagi mereka jang - 

“belum siap, hal ini suatu ke- f 

sempatan jang baik sekati. 

Golongan jang pertama ber- 

pendapat bahwa mereka dipet- 

DIPERMAIN KAN 
Udjian penghabisan S.M.P, — 

S.M.A diundur untuk beberapa 
waktu lamanja. 

Orang (umumpun) berpenda- 
pat dahi ya udjian tersebut ,,bo- 

t 3. 

sama perbandingannja. | mainkan sadja. Kami 'harap 
Kira2 5094 dari murid2 Seko- | hendaknja jang berwadjib mem- 

lah Rakjat jang ternjata nega- | perikan pengumuman  udjian 

beberapa waktu sebelum udjian 

dimulai, agar supaja mereka da 

W.H. mengenut 

METaASA 

dengan — diundringa 

    

Knut Berg, ti- 
dak disemua tempat terdapat 
perbandingan jg sama antara 
anak2 jg posifief dan negatief, 
tergantung ada tidaknja kontak 
dengan penderita2 penjakit pa- 
ru2 dan sebagai  tjontoh dike- 
mukakan keadaan disesuatu de- 
sa didaerah Lembang, dimana 

Menurut Dr: 

jang positief, 
Dalam pada itu diterangkan 

pula, bahwa keadaan. orang2 
jang sudah dewasa atau jang 
sudah berumur “disekitar 25 
tahun lebih menjedihkan, ham- 
pir 1007 kedapatan positief, 

Sebagai tjontoh 
hasil pemeriksaan di Laborato- 
rum PTT, dimana 96 kedapa- 
tan positief. 
“Dr. Knut. Berg djuga mene- 

rangkan, bahwa usaha2 mentje- 
gah (preventief) adalah lebih, 
menguntungkan dari pada 
usaha penjembuhan 
Untuk setiap orang 

usaha preventief seperti 

    
dalam 

jang:   usaha Perikanan Darat dapat 
ditjatat sbb : 

Pengusahaan di Air Pajau ada se 
luas 112,446 ha, kolam air tawar 

(14.000 ha, sawah 270.000 ha, di- 
rawa2.dan danau2 dan aing ada 
9.000.000 ha, Tidak terhitung 
juasnja disungai2. 

“Usaha2 menambah hasil 2 

| pada tahun2 jang sudah dilaku- 
| kan dengan berbagai tjara, an- 
tara lainnja dengan perbaikan 
saluran tambak sepandjang 338 
km. jg. sama dengan 15.760 ha, 

dikatakan madju sekali. Seterus- 

nja pemupukan tambak dengan 

pupuk hidjau terus dilakukan. 
Penebaran benih ikan ada ber- 

djumlah kira-kira 6.737.50 ekor 

diperairan seluas 17.000 ' ha. 

- Kursus2 untuk keachlian dlm. 
tahun 1952 didesa2 ada 97 buah 

kaan pengikut2nja rata2 se- 

| tiap bulan 3432 orang. 
Produksi 1952 lebih 
baik dari 1951, 

Djuga diterangkan, bahwa ha- 
sil Perikanan Darat dalam th. 
1952 dibanding dengan tahun 
1951 naik 12,07, pCt., jaitu kira- 

kira 22.450 ton bertambah. .Ha- 

sil tahun 1951 185.1 djuta kg. 
Tahun 1952 207.55 djuta kg. 

Achirnja “dikatakan, bahwa 
konperensi jang diadakan ini 

akan membitjarakan usaha2 ba- 

gaimana dapat menambah hasi! 
ikan darat selandjutnja, . Kon- 

perensi dihadiri oleh segenap 

djawatan2 propinsi diseluruh In- 

donesia dan. akan berlangsung 
dari tanggai 13-4 sampai tang-. 

gal 18-4 jang akan datang. 

Menteri Pertanian djuga mem- 

telah didjalankan itu 
perlukan btaja Rp. 1.— dan dis 
samping itu pun pelaksanaannja || 
lebih mudah. Sebagai tjontohf 
dikemukakan, bahwa satu team j 
jang terdiri atas seorang doktor 
“dengan beberapa pembantu. 
Yaksinator tiap bulannja hanja| 
memerlukan biaja kira2 Rp. 15, | 
ribu sedang selama itu ia dapat.| 
melakukan pemeriksaan 'ter- | 
hadap antara ' 15:600 -sambai | 
20.000 -orang. Biaja penjermibun- | 

an, menurut Dr. Knut Berg ada- | 
lah lebih mahal : hampir Rp. 10. | 
000 utk. seorang ? penderita jang | 
dirawat disanatorium, sSetiap'bu | 
lannja. 

Djawaban Kesehatan Kotabe- | 
sar Bandung, berhubung  de- 

  

ingan akan dilakukannja peme- | 
riksaan didesa-desa, mengharap | 
kan supaja penduduk menaruh | 

perhatian sepenuhnja, djangan | 
seperti terhadap  penjuntikan2 
anti pes dan anti. typhus jang 
rata2 hanja 157 sadja, jang 
memenuhi panggilan. — Ant. 

HASIL PANENAN DI 
KEDU 

Selama tahun 1952 jang lalu 
Gaerah Kedu telah menghasil- 
kan padi 'sedjumlah 4.536.369,75 

kwintal. Djumlah tersebu, ada- 
lah merupakan hasil panenan 
dari Kab. Magelang 927.219,42 
kwintal, Temanggung 635.551,80 

Purworedjo 1.138.506,60, Wono- 

sobo 409.439,13, dan Kebumen 
1425.652,80 kwintal. Luas sa- 

  

  wah jang telah dipanenj seluruh 
Kedu ada 187.157 ha. Hasil ubi   nan rata2 24,24 dewan per ha.     

berikan sambutannja. — Ant. — (Kor). 

AR Alan LADD 
Tel main B R A N D E D Tociagiih 
  

  

  
LEN dan HWEE DJOEN.   

  

yu KOLEON 
TAP GARUDA BOLA BUNYA 

BAN SAN N Yok PANG 
KAPASAN 816-220 SURABAIA.BISA DAPAT BELI VISEGALA TOKO? OBAT, 

AGEN SEMARANG : Toko Obat HWAY AN TONG, FIE 
MIN, ENG THAN HO, JANS EN DISPENSARY, WENG 

|   

177 « 4. 

(curatief)sh | 

hanja df 

13.15 Disekitar Rumah tangga 

1345 Hiburan siang oleh O. K. 

31, 00 Mari 
GSRM dengan iringan Mu- | 

$ sik Irama Masa. 

Musik 
tarian barat 

Artie Shaw, Woody Her- 

17.49 

18.30 
dikemuk akan 1915 

DJUM'AT 17 APRIL 1953. 

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

1215 Chotbah / sholat Djum'at 

dari 

Peni. 

man 
Pela 

bul II oleh O.K. Mustika 

Warna. 

21.15 Siaran Tritunggal Ban- | 

tjak 

Tindjauan tanah air. 

120.15 Langgam Krontjong/Stam 

    

    
  

mesdjid Sjuhada. 

ta'lebih mahal. 
bergembira dengan 

untuk mengir ingi 

oleh Ork. 

dan lain2. 

djaran njanji Pemuda   Dojok. 

      

    

            

   
      

  

  

« SOBOHARSONO » | 
MALAM PERTAMA Segala Umur. 

"Teks Indonesia. 

'The magical young singer who 
captured the heart of America 
with “Be My Love" recreates 
the Tooh of Caruso! 

MUSICAL 
LOVE STORY 1 

MARIO TANan : ANN SBY 

KIRSTEN - . NOVOTNA- .THEBOM 
Teresa CELL - Richard HAGEMAN - Carl Benton REI 

  

Satu “untaian fragment2 dari opera-opera 

masjhur : 'CAVALIERIA, RUSTICANA, RI- 

GOLBTTO, AIDA, LA BOHEME, PALJAS, 

dinjanjikan oleh MARIU LANZA dan bintang2 

dari METROPOLITAN OPERA di New York. 

'Musik sematjam itu hanja saudara dengar 

dan lihat sekali sadja daiam hidup saudara 

ialah “mengagumi CARUSO biduan . agung. 

Didalam waktu 2 djam saudara akan dapat 

menjaksikan suasana diseluruh dunia, dimana 

CARUSO mengadakan tournee ! 

THE Djika penonton dahulu kagum akan 

GREAT WALTZ, kini akan lebih kagum akan 

THE GREAT CARUSO, teristimewa dengan 

gilang-gemilangnja film jang bertata“ warna 

kan lagi beladjar mengulangi b menjehat Sai 
Nan menghadapinja. Hal wi pUSAK Tah banjak an 
untuk mendjaga sesuatu jg tak keluarga — membangki 
dingin oleh para peladjar. minnja, jang 

Johnny S.P. tenaga 

  

nan indah! N 
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Javaansch Leesboek at Dro Mu Pr ijo- 
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Julius Caesar —— William Shakes- 

DANPe Ga saat » 10,— 

Tundjung Sari KR, Be Siamet- 
NON O at Rea ea 

Angkatan 45 See PA BOR Ma oa be 
Tifa Penjair dan Daerahnja — HB. Jassin ee 
Peroempamaan sne PROISLOY ata Uda » 8,50 
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» Ijobalah PUSAKA sekarang: djuga! 

wo 

HIALANAN 4.     

  

KA MARGARIN 
NN L 1s 

“menolong 
.. Yan 
gurihnya rasa kuweh? 

Digoreng de 

emas. k 
PUSAKA 

Margarine PUSAKA ini tulen, Tera dan gurih, 
lebih enak dan lebih banjak vitamin dan bahan 
berguna jang dikandung, sedang harganja pun 

Agar lauk-pauknja 

an PUSAKA NN ae 
empuk: pun keraknja mendjadi 

lantjar segala-galanja. 

Tah 

» bada 

€ 

k33 

E 

mereouikan 
menambah 

kering - empuk 

rwarna 

Menggoreng dengan 

  

Sedap rasa rotinja 
PUSAKA menjungiap roti biasa men- 

(djadi santapan djamuan. Anak -ausx 

gemar. benar akan itu djaga para 

      

        
  

PENGUMUMAN. 
Murid -murjd kelas III S.M. A. /C Negeri No. I.dan II 

diharap kedatangannja disekolahnja pada hari Saptu tang- 

gal 18-4-1953 djam 8.00 pagi. 
Jogjakarta, 16 April 1953. 

Sekolah Menengah Atas Negeri Bag, C No. 1 -- II 

Direktur, 
(A.. DJAKATIRTANA). 
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—— PEMBERITAHUAN. :” 

praktijk Nj. 
| Berhubung dengan keperluan diluar kota 

dokter SUNU ditiadakan 
mulai Hari. Senin tanggal 20 April 1953 sampai dengan 
Hari Djuma'at tanggal 24 April 1953. 

Nj. dokter SUNU 

Tg. Panggung 44A. 
Na ana ea ea NA DNAN 
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“Tang dibuat istimewa dari bahan2 jang ter- 
pilih seteliti-telitinja dan terudji, itulah 
GOODYEAR ,,DE LUXE ALL-WEAT- 
HER", ban jang kenamain sedunia dalam 
hal. keselamatan Pee n : 

EftA ybanjuk orang berkendaraan dengan memakai 
ban Goodyear daripada Iain 'merek 

GOOD/YEAR 
RIS 

Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA : 

“PERDANA” vlh 
N. V. KILAT dan N. V. PRAWIRA MULJA — Malioboro 
43 di JOGJA, TOKO ONG di SOLO dan semua IMPORTIR2 
AUTOMOBIREL. 
Selandjutnja Agen - Agen 

TRADING 0O., TOKO A.B.€. 

d seluruh Indonesia, 
176 -4. 
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