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DARI SIDANG KABINET : 

PERUNDINGAN — INDO- 
NESIA NEDERLAND 

, Mengenai MMB dibi-- 

Kabinet telah mengadakan 
sidangnja kembali jang berlang- 
sung dari pukul 17.00 sampai 
pukul 19.00 Dalam sidang ter- 
hut telah dibitjarakan soa!2 
:tine 
Angkatan lain oleh kabinet 

disetudjui Rantjangan Pe- 
Iv scan Pemerintah tentang pe- 
rupehan Peraturan Pemerintah 
No. 2 tahun 1951 jo. Peraturan ' 

Pemerintah No. 11 tahun 1951 
tentang pensiun djanda dan on- 
Gerstand anak jatim piatu dari 
anggota2 Angkatan Perang dan 
Rantjangan Keputusan Presiden 
tentang perubahan paragraf 7 
Putusan Penjelenggara Zegel- 
verordening 1921 mengenai me- 
terai tempel. : 

Selain dari pada itu dalam si- 
Gangnja itu kabinet telah mem- 

bitjarakan djuga laporan2 bagi- 
an DPR atas rantjangan Un- 
dang2 untuk merubah 'undang2 

N. 6 tahun 1951 tentang kedudu- 
kan keuangan Ketua dan ang- 
gota DPR. 

Panitia urusan tenaga 
ahli asing dihapuskan. 

Dapat dikabarkan lagi, bahwa 
Dewan Menteri telah menerima 
baik usul untuk menghapuskan 
Panitia Urusan 'Tenaga2 Ahli 
Bangsa2 Asing, dengan menja- 

usaha dan hantuannja kepada 
9 1 Pekerdjaan sela 

         
    

    

£ Giserahkan kepada 
kepala dan staf dari Kantor Uru- 
san Pegawai dibawah pimpinan 
Menteri Urusan Pegawai. 3 

' Demikian menurut keterangan 
keterangan dari Menteri Pene- 
rangan Mononutu. 

— Dikatakannja lagi, bahwa oleh 
kabinet didalam sidangnja itu 
telah dibitjarakan djuga tentang 
perundingan jang akan datang 
diantara Indonesia — Nederlani 
mengenai soal2 Misi Militer Be- 
landa di Indonesia. Tetapi Men- 
teri tidak sedia memberikan ke- 
terangan?2 lebih landjut menge- 
nai soal ini, karena beberapa so- 
al mengenai perundingan itu 
masih didalam penjelidikan dian- 
tara pihak2 Indonesia dan Be- 
landa masing?nja. — Ant, 

SUPAJA PERKERAS 

Ceylon dan Burma. 

Ke | Indonesia memberikan 
takan terima kasih atas segala   
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: EMBARGO TERHADAP RRT. 
— Indonesia sukar untuk tidak turut 

DEMERINTAH INDONESIA SAMPAI SEKARANG BELUM LAGI DIBERI- 
£ TAHU ATAU DIMINTA DENGAN RESMI MEMPERKERAS PEMBERIAN | 
FASILITEIT2 PELABUHAN KEPADA KAPAL? JANG AKAN MENGANGKUT | 

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ..KE    

      
BAHAN2 STRATEGIS KEDAERAH RRT SEPERTI DILAKUKAN PIHAK ING- 
GERIS. DEMIKIAN KALANGAN PEMERINTAH BERHUBUNG DGN. BERITA 
U.P. WASHINGTON, DIMANA DINJATAKAN BAHWA INGGERIS DAN 
AMERIKA AKAN BERSAMA-SAMA MEMADJUKAN SUATU PERMINTAAN 
KEPADA INDONESIA AGAR MEMBERIKAN 
TINDAKAN TERSEBUT DIATAS. 

' Dalam berita2 tadi dinjata- 
kan, permintaan untuk turut 

serta memberikan bantuan ter- 
hadap tindakan tersebut di- 

atas, dimadjukan djuga kepada 

Kalangan 

tadi selandjutnja tidak bersedia 

memberikan keterangan2 lebih 

landjut . bagaimana seharusnja 

sikap Pemerintah Indonesia, dji- | 

ka permintaan untuk turut ser- 

ta membantu tindakan tersebut 

diadjukan. 

Hal itu adalah kompetensi 
Kabinet, karena mengenai soal 

|jang amat penting jang sangat 
djauh pen dan akibatnja. 
Dalam hubungan ini ditegaskan- 
nja, bahwa kedudukan Indonesia 
adalah berlainan dengan Ceyion. 

, Kedudukan Indonesia lebih sulit. 
Kesulitan ini sudah lama berla- 
ku, sebelum tindakan m y- 
keras pemberian fasiliteit?2 pela- 
buhan itu didjalankan, jaitu se- 
waktu diterima putusan? untuk 
mengadakan embargo terhadap 
RRT oleh PBB. : 

Seperti diketahui dalam hal 
penerimaan resolusi embargo ini 

suara 
blanco, Tapi bagi Indonesia jang 
mendjadi anggota PBB. agak 

turufgserta 
     

       

ini kedudukan Ceylon terhadap 
embargo ini, berlainan dengan 
kedudukan — Indonesia : Ceylon 
bukanlah anggota PBB, tapi 
mendjadi anggota common- 
wealth Inggeris, sehingga Ce- 
yion dengan tidak mendjalankan 
embargo tadi, masih dapat ha- 
rapan pemberian bantuan dari 
pihak selain dari pihak PBB. 

Akan tetapi, demikian kala- 

"ngan itu, lepas daripada perso- 
alan embargo dan tindakan 
memperkeras pemberian fasili- 
teit2 pelabuhan tadi, mulai se- 
karang ini Pemerinian Indone- 

sia memang sudah seharusnja 
berusaha dengan sekerasnja un- 
tuk mentjari kemungkinan2 gu- 

|na mempertinggi export bahan2 
| mentah Indonesia. 

  

lar negeri Parlemen Mr. Djody 

Keterangan ketua 
seksi LN DPR. 

Sementara itu ketua seksi lu- 

Gondokusumo atas pertanjaan 
tentang ini menjatakan dengan 
tegas, bahwa ia tidak setudju 

djika Indonesia nanti akan turut 
serta memberikan bantuannja 
dalam tindakan jang diharapkan 
Inggeris dan Amerika tersebut 
diatas. - 

Ditegaskannja bahwa tidak 
setudjunja ini didasarkan pada 

alasan, bahwa dalam rundingan2 
artara Amerika dan  Inggeris 
untuk membitjarakan langkah2 
tersebut, pihak Indonesia tidak- 
lah diundang sama sekali, se- 
hingga dengan demikian Indo- 
nesia nanti djika. memberikan 

bantuannja hanjalah akan di- 
djadikan alat sadja oleh Ameri- 
ka dan Ihggeris tadi. — Ant. 

  

DELEGASI PEMUDA 
BERTOLAK KE 

EROPA 
Kemarin bertolak dari Dja- 

karta rombongan pertama dele- 
gasi pemuda Indonesia untuk 
menghadliri kongres internasio- 
nal pembela hak2 pemuda jang 
akan diadakan diantara tgl. 
22-27 Maret ini nanti — diibu | 
Ke striasgV ina. Ror 1 t friz 

  
    

  

kedua direnjahakan & - 5 

rangkat pada tgl. 16 Maret jad. 
Seluruh delegasi Indonesia ter- 
Giri dari 18 orang. (R.D.). 

  

. TJERAMAH DR. A. 
PLESMAN 
Kemungkinan? Hari 
Kemudian. 

Dr. A. Plesman, president di- 
rektur K.L.M. atas undangan 
President — Balai Perguruan 
Tinggi Indonesia telah membe- 
rikan tjeramah dimuka para 
maha S$uru, docent dan maha- 
siswa tentang: kemungkinan2 

untuk hari kemudian. 
,Dr. Plesman ' menundjukkan 

pada perkembangan tjepat da- 
lam segala lapangan selama 50 

tahun jang terachir ini dan me- 
  

Apa sebabnja barang2 Exim- 
Bank dimasukkan melalui 

importi:2 asing? 
Bangsa Indonesia tidak sanggup ? 

Dazan pertjakapan dengan Ir. Darmawan Mangunkusumo, 
Direktur Djenderal dari Kementerian Perekonomian mene- 

rangkan, bahwa pemerintah memang mempunjai prinsip, bahwa 

barang2 berupa alat? pembangunan jang dibelandjai muelatui 

saluran Exim-Bank jang dibutuhkan pemerintah seharusnja di- 

import oleh pengusaha? nasional, 

Atas pertanjaan, apakah se- 

babnja sebagian ketjil sadja dari 
barang2 Exim-Bank ini dimasuk. 
kan melalui importir2gnasional, | 
Ir. Darmawan . men@rangkan, 

bahwa mungkin offerte2 jang di. 

masukkan oleh pengusaha2 na- 
sional itu terlalu tinggi harga- 

nja dibandingkan dengan im- 
portir2 lain, dan selain dari itu 
umumnja pengusaha2 nasional 

'belum mempunjai kesanggupan 

buat melaksanakan order2 pe- 
merintah karena kekurangan 

tenaga2 ahli teknik atau-tidak | 
mempunjai perwakilan2 diluar 
negeri. : 3 na ga 

Bagaimana djuga, demikian 
Ir- Darmawan, disamping kita 

memikirkan akan perkembangan 
pengusaha nasional, kita harus 
mengingat djuga kepentingan 
negara jang tidak boleh mende- 
rita kerugian karena mau me- 
nolong suatu perusahaan nasio- 
nal jang belum mempunjai ke- 
sanggupan buat melaksanakan 
order2 jang melalui 
Exim-Bank itu. 

Atas pertanjaan Ir. 
menerangkan, bahwa jang me- 
mutuskam importir . mana jang 
mendapat order buat melakukan 

   

pesanan2 barang2  Exim-Bank | 
itu ialah Kantor Pusat Pembe- 
lian Pemerintah dengan kerdja 
sama dengan kementerian2 atau 
djawatan2 jang bersangkutan 
jang membutuhkan  barang2 
pembangunan tersebut, karena 
instansi2 inilah jang bertang- 
gung dirwvab atas kwalitit ba- 
rang2 to ut. | 

saluran 

Darmawan 

Pengusaha2 nasional 
5 tidak pernah diberita- 

ik hu tapi pengusaha 
asing dapat keterang- 
an dari penasehat ke- 
mernterian2, 

Sementara itu dari kalangan 
pengusaha nasional didapat ke- 
terangan, bahwa selama ini ke- 
pada pengusaha2 nasional oleh 

pemerintah tidak pernah diberi- 

tahukan sama sekali projek2 
apa jang akan dikerdjakan oleh 
pemerintah dewasa ini, dan dju- 
ga tidak pernah diberitahukan 
prosudure2 jang harus diturut 
dalam menghadapi persaingan2 
dengan importir asing sekitar 
pelaksanaan pemesanan barang2 
Exom-Bank ini, sehingga peng- 

| usaha2 nasional terus ketinggal- 
an kereta api. 

Importir2 asing sebaliknja 
mendapat keterangan2 jang-se- 
tjukupnja dari penasehat2 bang- 

'sa asing dalam  kementerian2 
dan djawatan2 jang sesudah 
diam2 kerdja terus berhubungan 
dengan mereka, umpamanja Ir. 
'Helsdingen dari. Koopmans & 
Co- dengan Ir. Segond v. Banc- 
het, kepala Djawatan Pelabuhan 
dan Ir. P.F. Binkhorst dari 
D.K.A. . 

Kalangan2 pengusaha nasional 
itu berpendapat, bahwa penase- 
hat2 bangsa Belanda itu jang di- 
anggap sebagai experts toh ti- 
dak memegang monopoli, kare- 
na kalau pemerintah kita betul2 

datangkan dari negara2 lain, se- 
perti Amerika, Djerman, Swedia   dan sebagainja, 

mau.tenaga ahli, masih bisa di-| 

II mempunjai pengalaman dan ti- 

“kan pendapatnja, bahwa penase- 

  

Bangsa Indonesia tidak 
sanggup masukkan ba- 
rang pemerintah, kata 
penasehat, 

Selama imi sambutan penase- 

hat2 itu dalam menghadapi im- 
portir2 nasional umumnja sudah 
dipengaruhi oleh ,,vooroordeel”, 
jaitu bangsa Indonesia tidak 

dak mempunjai tenaga experts 
sehingga tidak bisa memasuk- 
kan baramg2 pemerintah. 

Ini terbukti, waktu seorang 
pengusaha Indonesia bersama 
seorang ahli teknik, jaitu se- 
orang insinjur dari Verenigde 
Ijsfabriek bertemu dengan V, 
Aagten untuk mendapat ,,tech- 
nische gegevens” tentang ijsfa- 

briek jang akan didirikan buat 
perikanan laut, antara lain Van 

Aagten menjatakan: Djika ti- 
dak bisa bikin offerte, tidak per 
lu turut”. Pengalaman2 ini bu- 
kan ,,uitzonderimng” tetapi sudah 
djadi ,,kebiasaan”, Sekarang ini 
jang harus ditegaskan oleh pe- 
merintah, apakah pemerintah 
ingin, bangsa - Indonesia terus 
memasuki lapangan ekonomi se- 
tjara sebelum perang djuga ? 

Kita tidak meminta bantuan . 
uang, demikian kalangan peng- 
usaha nasional tadi, tetapi hanja 
,Mmorele steun” dan pemerintah 
harus memberikan order2 pada 
pengusaha2 nasional. &. 

Sebagai penutup kalangan2 
pengusaha nasional ini menjata- 

hat2 asing jang bekerdja pada 
kementerian2 dan djawatan2 itu 
menganggap, bahwa mereka be- 
kerdja pada pemerintah kita 
sebagai pengorbanan”, pada 

hal mereka bekerdja dengan ba- 
jaran sebagai ,,experts” jaitu de 

ngan bajaran istimewa. Mereka 
seharusnja djadi tangan kanan 
kepala2 djawatan, djangan ke- 
pala2 djawatan djadi kaki ta- 
ngan mereka. (IR). 

LULUS DOKTER II (ARTS) 
Fakultet Kedokteran Djakarta 

mengabarkan telah lulus udjian 
pada Fakultet tersebut sebagai 
dokter II (arts) ialah Winarso 

Soemardjo, Kadri dan Samsoel 
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BANTUANNJA TERHADAP 

  

njatakan, bahwa dihari depan- 
pun akan ditjapai kemadjuan2 
jang besar dengan kemungkin- 
an2 pemakaian tenaga atom. 
Pendapatan2 baru telah menim- 
bulkan pertanjaan apakah dunia 
ini tidak makin tjepat menudju 

keruntuhan. 1 

Menurut Plesman hal ini ter- 
gantung pada umat manusia 
apakah hasil2 kemadjuan itu 
diarahkan kepada peradaban 
kemanusiaan atau sebaliknja. 

ti 
2: 

M. Mesir 'Djenderal Moh. 

5 b suatu hal jang bertentangan 

sama 

|. Naguib Menuntut 
Dikosongkannja daerah 
Terusan Suez oleh pa- 
sukan Inggeris. 

(Naguib telah menuduh pembe- 

'Sar2 Inggeris di Sudan Selatan 
berusaha sekuat tenaga untuk 

memperlambat pemilihan2 jang 

@kan datang. 
Dalam keterangannja dimuka 

    
   

(pers Naguib menganggap kegi- 
'atan2 jang demikian itu seba- 
: 
dng djiwa persetudjuan  Ing- 
hgeris — Mesir mengenai Sudan 
(jang diadakan baru2 ini. 
'K- Dikatakan bahwa pembesar2 
Inggeris di Sudan Selatan mem- 
“pergunakan kekuasaannja tidak 

5 Dikatakannja pula bah- 
wa Mesir akan minta diadakan- 
inja penjelidikan internasional 
dalam soal tersebut. 
- Selandjutnja AFP mengabar- 
'Kan darj London, bahwa Ke- 
(menterian Luar Negeri Inggeris 
“telah membenarkan pada ma- 
'lam Rebo jang lalu, bahwa da- 
Jam suatu konperens, pers jang 
Birunya mengenai masalah 
Sudan, P. M. Naguib telah me- 
runtut dikosongkannja daerah 
'Merusan Suez oleh  pasukan2 
“Inggeris dgn tidak bersjarat. 
“Kalangan resmi di London 
kabarnja menerima berita2 
tentang tuntutan Naguib ini 

ngan tenang sadja. 
“sementara itu kalangan jang 
bertanggung djawab di London 

rharap bahwa perundingan 
engenai masalah Suez ini 

an dapat dimulai dalam wak- 

      
   

  

  2 PD, “th dekat di Kairo. — UP. 
". 

PEMERIKSAAN SULTAN HAMID : 

Sultan | 
dan Su 

8 untuk metandjutkan pe 

Sesudah itu dibatjakan kete- 
rangan saksi Anton Willem 

mengadakan penjerbuan di Ban- 

dung, mendjadi pegawai kepoli- 
sian di Tjimahi, Sebelum Wes- 
terling mengadakan penjerbuan 
di Bandung, Westerling menga- 
dakan pertemuan2 dgn. orang- 
orangnja dirumah A. W. Burger 
itu. Kini Burger ada di Neder- 

land. P 
Sidang ditutup djam 11.45. 
Selandjutnja dinjatakan oleh 

ketua sidang Mr. Wirjono, bah- 
wa reguisitoir Djaksa Agung 

akan dilakukan dalam sidang 
Mahkamah Agung jang akan di- 
langsungkan tg. 25 Maret j.a.d. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
pembela, Mr. Surjadi, telah me- 
madjukan pertanjaan kepada 
ketua, apakah ia diperbolehkan 
membatjakan pleidooinja pada 
tg.(25 Maret itu djuga, kalau 
andaikata pembela dapat menji- 
apkan pleidooinja itu dalam tem. 
po 14 hari, Djawab ketua : boleh. 

Susunan Mahkamah Agung 
pada hari Rebo itu sama seperti 
susunan jang dulu2 dan perha- 
tian wmum tetap besar. 

Keterangan Overste 
Daan Jahja. 

Dalam keterangan saksi Over. 
ste Daan Jahja dinjatakan, bah- 
wa. sebelum dilakukan penjerbu- 
an di Bandung, maka ia telah 
menerima  laporan2.. Overste 
Daan Jahja pada waktu itu men. 

djabat Gubernur Militer Djakar. 
ta. Laporan jang  diterimanja 
pada waktu itu, merjatakan 
tentang maksud  Westerling 
akan mengadakan penjerbuan, 

selain di Bandung, djuga di Dja- 
karta. 

# 

umur 28 tahun, sekarang mendj 
la-kepala staf pada Kementerian Pertahanan, : 

Selain itu oleh ketua sidang Mr. Wirjono- dibatjakan pula 

keterangan-keterangan dari saksi? Mr. Djumhana dan 

Gde Agung, masing? sekarang mendjabat 

Vatican dan duta di Brussel. Mereka 
didalam bulan April dan Mei tahun 1951. 

Burger, pada waktu Westerling | 

  

    

  

     
mengadakan sidangnja lagi 

a perkara Sultan Hamid. 

4. Overste. Daan Jahja, ber- 
abat sekretaris gabungan kepa- 

Mr, Anak 

Indonesia di 
diperiksa 

duta 
itu keduanja 

  

Overste Daan Jahja selandjut. 

mengenai kemungkinan penjer- 

buan Westerling di Bandung dan 
Djakarta jang diterimanja wak- 

(vaagjes) ada disebut nama Sul. 
' tan Hamid. 

Dalam hubungan itu tidak di- 
sebutkan dalam laporan terse- 
but apakah terdakwa mendjadi 
pemimpin ataukah memegang 
komando dari gerakan Wester- 
ling itu. 

Dalam keterangan saksi A. W. 
Burger, jang kemudian dibatja- 
kan oleh ketua, dinjatakan bah- 
wa Westerling pernah menjata- 
kan pada saksi A. W. Burger, 
bahwa diantara orang2 jang 
berkedudukan tinggi jang me- 

njokong gerakan Westerling ada 
disebut antara lain nama Sultan 

| Hamid, Sunarjo, dan Surjakar- 
  

  

hadap 
EMARIN Dewan Keamanan 

djenderal PBB jang dipegang 

negara2 sekutunja melakukan 

hadap dirinja karena, sikapnja 

Sovjet dengan negarna2 pengi- 
kutnja selama hampir 3 tahun 
menolak untuk mengakuj ia se- 
bagai Sekdjen PBB. 

Dikatakan, ibahwa hal inj ada 
lah pelanggaran jg paling. be- 
sar atas fatsal piagam PBB 
jang menjebutkan, (bahwa se- 
mua anggauta harus menghor- 
mati setjara internasional tang- 
gung djawab seorang Sekdjen 
PBB,   Maarif Akman. — Ant, Lie kemudian menjatakan ke 

LIE TUDUH SOVIET 
Lakukan tekanan kasar ter- 

untuk membitjarakan penggantian 

nja dimuka madjelis umum Trygve 

dirinja 
mengadakan sidang tertutup 

djabatan sekretaris 
oleh Trygve Lie, Dalam pidato- 

Lie menuduh Sovjet dan 
tekanan jang paling kasar ter- 
mengenai soal Korea. 

ketjewaannja, bahwa gerakan 
dibawah tanah. dikalangan pe- 
kerdja2 PBB  'jang berbangsa 
Amerika telah melakukan peng 
Chianatam dan bahwa dar, peme 
rintah Amerika tidak diperoleh 
banjak perhatian, Tidak masuk 
akal demikian Trygve Lie me- 

ngachiri pidatonja, kalau raha- 
sia2 militer mengenai soal pe- 
perangan di Korea dipertjaja- 
kan kepada kepanitraan PBB. 
— BBC, 

   

  

   

  

NSIDEN UDARA : 
  

hari Selasa jang lalu, oleh dua 

Menteri LN John Foster Dul- 
les menjatakan di Washington, 
bahwa peristiwa tersebut adalah 

merupakan suatu kedjadian jang 
genting. Sebuah maklumat jang 
dikeluarkan oleh markas besar 
angkatan udara Amerika di 
Djerman wmenjatakan, bahwa 

pesawat jang djatuh tersebut   

  

| 
| 
| 

nja menjatakan, dalam laporan2 ' 

tu itu, memang setjara samar2 | 

| amendemen 

adalah salah satu dari 2 buah 
pesawat jang sedang mengada- 

kan penerbangan perondaan di- 
atas daerah Amerika di Djer- 

man. 

Dua buah pesawat yet MIG 
tiba2 muntjul dari tapal batas 
Tjekoslowakia pada tinggi ki- 

ra2 4 ribu meter dan segera me- 

reka melepaskan tembakan2 

atas salah satu pesawat Ameri- 

ka itu, 
Salah satu diantaranja tepat 

kena bagian tank benzin jang 

amid, Sunarjo 
jakartalegawa 

) agai penjokong Westerling 

|, Pasundan beri bantuan 
talegawa. Westerling menjata- 

kan pula pada saksi Burger, 

bahwa pemerintah Pasundan 

pada waktu itu menjokong selu- 

ruhnja gerakan Westerling. 

Dalam keterangan saksi Over. 

ste Daan Jahja diterangkan Se- 

terusnja, bahwa saksi Najoan 

mulaj 1 Pebruari 1950 mendjadi 

pembantu aktip dari saksi Daan 

Jahja jang pada waktu itu men- 

djadi Gubernur Militer. Sesudah 

mendjadi ' pembantu aktip dari 

Gubernur Militer, Najoan mem- 

berikan keterangan2-nja lang- 

sung kepada Major Parman, ke- 

pala staf Gubernur Militer. Ant. 

SEMUA WARGA- 
NEGARA 
Didalam maupun di- 
luar negeri akan di- 

bolehkan memilih. 

Pembitjaraan R:U.U, Pemilih- 

an Konstituante “dan Parlemen 
diadakan oleh sidang pleno ter- 
buka Parlemen malam Rebo 
jang setelah mengadakan per- 

debatan jang ramai mengenai 
usul2 amendemen, belum dapat 

menjelesaikan fatsal Kesatu da- 

ri R.U.U, tersebut. 
Pemungutan suara atas usul 

fraksi Masjumi 

jang menghendaki supaja batas 

umur ,,genap 18 tahun pada th. 

pemilihan” ditambah dengan 

sjarat ,,atau jang sudah ka- 
win lebih dulu” tergan- 
tung, karena djumlah suara pro 

dan kontra sama, jaitu masing2 
58. Pemungutan suara ulangan 

akan diadakan dalam sidang si- 
ang ini. 
Kemudian sidang menjetudjui 

dengan suara 61 lawan 49 usul 
amendemen Abulhadjat cs. jang 

meminta, bahwa jang boleh me- 

milih anggauta Konstituante 

atau Parlemen jalah warga- 

negara jang sudah genap 18 th. 

dalam tahun pemilihan, tidak 
usah harus tinggal di Indonesia. 
Dengan diterimanja usul amen- 

demen ini, maka semua Warga- 

negara Indonesia boleh memilih, 

apakah ia ads di Indonesia apa- 
kah tinggal diluar negeri. 

Usul amendemen Hutomo Su- 
pardan cs. jang minta supaja 

batas umur pemilih diturunkan 
mendjadi 16 tahun ditolak dgn. 

suara 93 kontra dan 28 pro. — 

Ant. 

USUL MOSI. SUTARDJO 
DITOLAK D.P.R. 

Sidang pleno terbuka parle- 
men siang tadi dengan suara 87 
melawan 20. telah menolak usul 
mosj Sutardjo Hadikusumo dgn 
kawan2-nja jang menghendaki 
supaja rentjana undang2 pemi- 
lihan umum hanja ditudjukan 
untuk pemilihan anggauta con- 
stituante sadja. Dalam pendje- 
lasannja Sutardjo Hadikusumo 

tuk, maka jang akan mengganti 

constituante, Adapun jang me- 

constitu-   lah badan pekerdja 
ante. — (R.D 

    
al. menerangkan, bahwa kalau' 
constituante nanti telah terben- 4 

kedudukan D.P.R, adalah dewan: 

lakukan pekerdjaan sehari2 ia-4 

PP BT NT TAN ANU 2 EN PU MM TA SO AN 2 TJ UN mag Ten ba 

  

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

2 Sebulan .caveunranaa Rp. l Ll. 

Etjdran sag.ucoc.um 1 0.60 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 59. 

untuk 

buah yet MIG bikinan Sovjet, 

kemudian terbakar habis dar 
djatuh. Djuru terbangnja sela- 

mat dengan menggunakan pa- 

jung udara melontjat dari pesa- 
wat. Maklumat selandjutnja me. 
nambahkan, bahwa pesawat 

Amerika jang lain tidak mele- 
paskan tembakan2 pembalasar 

tetapi kembali terbang kepang- 
kalannja. Serangan ini terdjadi 

dalam keadaan udara jang sa- 

ngat terang dan paling sedikit 
25 KM. disebelah pedalaman -da- 
erah Amerika. Pembesar2 ting- 

gi Amerika di Djerman semalam 
mengatakan, bahwa serangan ini 

merupakan peristiwa genNing jg. 
mengandung perkosaan atas da- 
erah tapal batas Amerika. Me- 
reka jakin, bahwa tentara Ame. 

rika mengetahui bagaimana 
menghadapi . peristiwa tersebut 
dihari2 jad. — BBC : 

  

PESAWAT2 DJET AME- 
RIKA 

  

a 

esawat A.S. ditembak 
pesawat yet MIG 
Dulles: peristiwa jang genting! 

UTA AMERIKA di Praha telah diberi petundjuk?2 
menjampaikan protes keras kepada pemerintah Tjekoslowa- 

kia karena peristiwa penembakan djatuh sebuah pesawat penem- 

pur Amerika diatas daerah pendudukan Amerika di Djermar 

  

PERWAKILAN DIBUKA 
DI RIO DE JANEIRO 

Pegawai tinggi pada kemen- 
terian luar negeri Mr. Sudjono 
achir bwan ini akan berangkat 

ke Rio de Janeiro untuk mem- 

buka perwakilan Indonesia di 

Brazilia dan meletakkan dasar 

kerdja sama jang lebih erat an- 
tara Indonesia dengan negara2 
di Amerika Selatan. 

Persahabatan dari negara2 
Amerika Selatan itu demikian 

»Merdeka”, jg. merupakan fak- 
tor jang kuat dalam perseim- 

bangan di Perserikatan Bang- 

sa2 dianggap perlu oleh Indone- 

sia untuk mendapat bantuan 
mereka dalam soal2 urusan dja.- 

djahan, soal trusteeship dan soal 

   

ekonomi. Pengalan#an dalam 

perhubungan dengan . negara2 

Amerika Selatan hingga seka- 
ang memperlihatkan bahwa wa- 
laupun dalam lapangan militer 

negara2 Ameria Selatan berpi- 
ak kepada Amerika Serikat, da- 

lam soal2 urusan djadjahan, 

trusteeship dan ekonomi pan- 

dangan mereka sedjalan dengan   
Untuk Yugoslavia 

Pesawat2 pemburu djet Ame- 
rika jang pertama telah disam- 
paikan kepada Yugoslavia, ber- 
dasarkan program bantuan mi- 
liter, demikian kantor berita 
»Tanjug”. 5 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa pesawat2 itu telah diserah- 
kan dilapangan terbang Baxraj- 

nica didekat Beigrado o'eh duta- 
besar Amerika Serikat George 
V, Allen. — U.P 

  

TITO BERANGKAT KE 
INGGRIS 

Marsekal Tito dari Yugoslavia 
telah berangkat ke Inggris utk. 

Ae 

  

Indonesia. 
Untuk sementara waktu per- 

wakilan itu akan terbatas ke- 

pada Brazilia sadja. 
  

NJONO TIBA DARI WINA 
Tanggal 10 - 3.53 telah tiba 

dari Wina di Djakarta Sekre- 

taris Djenderal SOBSI Njono. 

Keberangkatannja ke Wina 

adalah untuk mengundjungi Si- 

dang Komite Eksekutif WFTU. 
Disamping itu, karena kebetulan 

saat ia berada di Wina itu ber- 

langsung Konperonsi Internasio- 
nal Djaminan dan Kesedjahte- 

raan Sosial, ja djuga mengun- 
djungi konperensi ini. Dalam ko- 

ramist Kerdja konperensi tersebut 

mengadakan kundjungan resmi | 
kenegeri itu, Demikian diumum- | 
kan dengan resmi di Belgrado | 
pada hari Senin jl. Pengumum- | 
an jang singkat itu tidak mem- 
beri keterangan2 

mengenai perdjalanan Tito. 

Di London putjuk pimpinan 

“angkatan laut Inggris sementa- 
ra itu mengumumkan bahwa 
Tito diharap akan menumpang 
kapal ,,Galeb” dari angkatan 

laut Yugoslavia, dan dari pulau 
Malta hingga ke Inggris kapal 
jang ditumpangi oieh Tito akan 

di-eskortir oleh kapal2 perusak 
Inggris. —, 

Menurut kabar2 jang diteri- 
ma ai London Tito akan sampai 
di Inggris pada "tanggal 16 'Ma- 
ret jang akan datang. UP. 

lebih landjut | 

| Njono 

  

mendapat kehormatan 

mewakili kaum buruh selurun 

Asia. — Ant. 
  

KAPAL DJEPANG DI- 
TANGKAP 

Dari Djawatan Kepolisian 

Propinsi Maluku didapat ketera- 
ngan, bahwa kapal patroli polisi 
»DKI 102” sesudah singgah di- 

pulau Gebe jang letaknja diper- 

batasan perairan daerah? Malu- 

ku dan Irian, sesampai dipulau 
Sajafi telah menangkap sebuah 
kapal Djepang jang mempunjai 

ukuran 90 ton dengan anak buah 

| 22 orang. Pada mereka ini tidak 
terdapat surat? keterangan jang 

diperlukan. Tidak diberitakan 
| nama dan type dari kapal itu. — 
Ant. 

  

Sengketa minjak: 

Iran tolak usul Inggeris 
Mossadegh akan beri laporan penuh 

kepada madjelis 
EMERINTAH Iran akan menolak usul? Inggeris jang ter- 
achir mengenai penjelesaian pertikaian minjak jang minggu 

jang lalu telah disetudjui dengan sepenuhnja oleh Amerika, de- 
mikian dikabarkan diibukota Iran. 

Penasehat? P.M, Mossadegh dalam “urusan minjak Karim 
Sanjabi dan Kazem Hassibi kedua-duanja anggauta "madjelis” 
menerangkan kepada pers, bahwa Iran tidak dapat menjetudjuj 
usul2 Inggeris itu sebagai prinsip. 

Dikatakan selandjutnja bah- 
wa P.M. Mossadegh dalam wak- 

tu dua hari jang akan datang 
akan memberikan laporan penuh 
tentang hal itu kepada madje- 
lis dan akan mengemukakan si- 
kap pemerintah terhadap usul2 
itu. Dan setelah sidang2 maldje- 
lis itu berachir djawaban resmi 
dari pemerintah akan segera 
dikirimkan ke London. Demiki- 
an Sanjabi. 

Keterangan Fatemi. 
Sebelum - itu Menteri L.N. 

Iran Hussein Fatemi menerang- 
kan bahwa Iran tidak dapat me 
njetudjui  diadjukannja soal 
pembajaran penggantian keru- 
gian kepada AIOC kepada sua- 
tu anbitrage ketjuali djika 'he- 

sar ketjilnja pengganti kerugi- 
an itu ditentukan dengah tegas 
lebih dulu. 

Dikatakan, bahwa usul2 Ing- 
geris itu tidak tegas dan me- 
ragukan dalam soal penggan- 
tian kerugian, dan soal inj pu- 
lalah jang mendjadi penghalang 
terbesar bagi usaha menjelesai- 

kan seluruh soalnja. 
Menurut Fatemi Inggeris te- 

tap tidak ' mau dengan tegas 
menentukan djumlah penggans 
tiam kerugian jang harus dibas 
jar Iran dan soal2 jang diang- 
gap perlu untuk diadjukan ke- 
pada arbitrage 
“Achirnja “diterangkan, kabi-   "net telah membitjarakan usul2 

Inggeris terachir dan bahwa 

  

2. 

Mossadegh dalam pidato radio- 
nja minggu depan akan mengu- 
mumkan teks lengkap dari 
usul2 itu. — U.P, 
  

  

Xx Naik kereta api, . . 2. takut 
ditahan oleh : D.I. Naik. kapat 
berbang, « .«... « takut kalang 
tumpah2. Tetapi pergi ke Dija- 
karta mesti, jaitu untuk mengu- 

rus perselisihan - tentang sol 
kantor perburuhan di Jogjakar- 
ta. 

Achirnja pegawai tinggi jang 
bertugas itu ambil mulusan . .. 
nuik mobi dengan membawa   
dua orang sopir! 

   



  

sebuah g 
Nan hn, jang 

kelas diantaranja dibikin dari 
beton. Sekolah ni pet Tai 

  

kan masing2 Tebar amal babi, 
dan uang Rp. 3,—. .sebelumnja, | 
untuk dipelihara. Dalam waktu | 
5 tahun, babi itu tidak boleh di- 
djual, serta anak pertama dari | 
babi itu kelak akan ' mendjadi 

- milik Djawatan Sosial. 
WAINGAPU — Pa. Guverni 

  

  

PEMIMPIN Umum UP” 
AAN PAK 

   

  

3 propinsi   
: Laga . 1 sunah 

  

        

telah an 

  

ai 

Pa ea un 

Pa pertolongan. 
jan meletus, |” 

5 Buk Bean 

          

2 karena Mnet perundi-| 

|antaraan Komisi Tiga Negara 
itu, uskan pula menjingkir. 

: an? itu dilakukan, se- 
   

2 |kalipun Dr. De Neve, dari 'Dja- 
sri- | watan Gunung Berapi Bandung, | 

jang pada tanggal 5/3 jang lalu | 
melakukan pemeriksaan dari 
“udara atas kawah gunung itu, | 
“dalam 'laporannja menjatakan, 
.bahwa keadaan tidak segenting | 
"jang dibajangkan orang, tetapi | 
dalam pada itu membenarkan 
ajuga, bahwa gunung jang be- 
kerdja itu mengeluarkan magma 
jang panasnja 600 deradjat Cel- 
cius. 

Instruksi? 
Kedu. 

Buat penduduk Djawa Tengah | 
Kebiatan, kiranja perlu diketa- 
hui apa jang diinstruksikan oleh 

| Residen Kedu itu, jang pokok2- 
nja adalah sebagai berikut: 

Fa) Banganpma keadaan ada tanda? | 
asa berupa tarunnja - 

Yalan Tatap, “belur pena" Ia 
Naa terdengar sua- 

Residen 

ra gemuruh 
menga. : “letusan? Ketjil, pendjagaan dari 

  

i ka 
kundjungannja “jang luas dik 
Asia. Ia telah mengundjungi 
Penang, Pilipina, Dat, ha Par 

“ kistan, Burma, Indochina, Thai 
land dan Malaya. 

Hoberecht akan kembali ke' 
Tokio dengan G.L.A, lewat Ma- 
Nila pada hari Kemis ja. se- 

| dang Gruening akan kembali 
ke Singapura dalam minggu de- 
pan. SANG , 

Aa, Ti 

badan atau Krintjing harus mem 
beri tahu dengan tanda "awas 
Merapi” dengan telepon kepada 
“Kantor telepon di Muntilan, jang 

| selandjutnja menghubungkan- 

nja dengan instansi? pemerintah 
di Magelang, Jogja, Solo: 
tor telepon Bojolali meneruskan 
kepada asisten wedono Solo, bu- 
“pati Bojolali dan pihak kepo- | 
Isian, 
Djalan2 jang menudju ke Ta- 

“Tun, Babadan, Dukun, Keminjar   dan Ngepos-Gedjugan ditutup.. 
HN | Bilamana gunung Sau me- 

Mahasiswa aries: berani bertin- 
dak utk 2aorakal, 

gan djadi' penonton ai 
AAN dengan Hari St. Thomas baru? ini, ililta di- 

aula Realino Kotabaru, Jogja 

  

0 

PD ERKENAAN     

Jerman oleh 

L 

telah dilangsungkan malam 
para mahasiswa Katholik. Hadir dalam malam peringatan Harj St. Thomas (St. Peliridung P.M.K.R.I. Jogja) 

tsb. a.l. Mgr. 

Kota Jogja, orang2 “terkemuka 
Sugijopranoto, Mgr. A. Djdjoseputro, wakil Wali 

uka dikalangan Katholik dan Wa- 
kil2 organisasi mahasiswa Ne di Jogja. 

Setetah diuraikan . tentang, 
arti Hari St. Thomas oleh “Mo- 
derator serta sambutan2 dari | 
ketua dan penasehat P.M.K.R.I. 
Jogja jang pokoknja, agar para 
mahasiswa Katholiek mengikuti 

. teladan - St. Thomas Aguinas, 
maka : Mgr. Sugijapranata 
berkenaan memberi amanat jg 
chusus tertudju kepada para 
anggauta P.MK.RI. Antara 
lain dipesankannja, ar pa- 

ra mahasiswa jang didengung- 
kan sebagai bunga dan harapan 
bangsa, negara dan geredja, 
sungguh2 dapat memenuhi dan 
tak akan menjiaZkan harapan 
tersebut. 5 

Sebagai putera “bangsa, ne- 
gara dan geredja jang diharap- 
kan, mahasiswa harus berani 
bertindak, berani mengarungi 
gelombang zaman mengantar 
masjarakat jang lajak, tidak 
hanja berdiri djauh sebagai pe- 
nonton. Mahasiswa diberi kur- 
nia Tuhan untuk beladjar, dan 
itu harus dipergunakan dengan 
sungguh2 hati, supaja dapat 
memetik buah sebagai bekal 
nanti sewaktu. rima. beban | 
dalam masjarakat. 
Selandjutnja Mgr, Ka Djaja- 

seputra berkenan pula menjam. 
paikan kata perpisahan dan 
amanat jang berguna bagi ma- | 
hasiswa jang akan ditinggalkan 
nja . 
Pertemuan dinehiri” dengan 

“piala berg: 

   

  

   

   

        

Si pengumpulan -angka hasil x 
padi sawah di Djawa. Ma- 

tur. li dan mina ert 
mn mula: 

4 

     
pa- | beri kesempatan bagi seseorang 

| mengalami perkembangan aji 

| 
luas | longan orang2 jang 

ES 

1 

IT punig kami 
raga | pergi margembara, kira2 enam 
ang- | tahun jang 

| kembali pulang kekampung da- 
Ham keadaan jang  djauh ber- 

“ Haiman dengan dulu. ketika akan 

kam 
| Pkarena tama 
i (Mungkin bagi dia sendiry atau 
korang jang mengikuti dia pergi 

“kmengembara. 
ng | setjara berangsur hingga tidak 
a- terasa. Entah bagaimana sebab? 

katau @jalannja 

   

| seperti dia jang 
Me 

| :|ranidangan terhadap masjarakat | 

Lbendran hanja ada dipihakpja, | 

salah sah aliran (partai poli ik 

TO0dtmbar b. To luas tana- 
man padi sawah 700.desa, padi | 
gogoadang 400 desa, djagung. 

mimpin Pertanian upaten di 
rentjanakan diadakan di. Ban- 
dung, Semarang, Surabaja, Pa- 
lembang, Bukittinggi dan Me- 

|.dan, antara tanggal 20-30 mane 
jang akan datang. — Ant 

USAHA JAJASAN .PAN- 
—. TINASIONAL" 

Ketua muda Jajasan Panti 
“Nasional” Djakarta R. Thamtu 
menerangkan. bahwa Jajasan 
,»Panti Nasional” - dengan ban- 
tuan dan perlindungan Djawat- 
'an Pendidikan Masj: Kat Ke- 
menterian PPK sekarang ber- 
usaha keras untuk mendirikan 

  

dung2 perpustakaan, keseman, 
"penginapan pemuda, tempat pe- 
mandian serta lapangan2 olafi- 
raga di Kebajoran, bangunan2 
mana diperuntukkan bagi para 
pemuda akan didirikan setjara 

| setempat. Untuk keperluan ba- 

telah disediakan sebidang tanah 
"seluas 3 HA. Beaja untuk men- 
dirikan 'bangunan2 itu lebih 

5. Ban Tp 6.000. Pen Nk 

  

Aaw seorang penduduk bak 

jang sudah. “lama 

tiba2 lalu, jang 

“berangkat mengembara. 5 
Perobahan perangainja “bagi 

kelihatannja mengaget, 
tidak bertemu. 

perobaham. itu 

perokahan itu, 
tidak kami ketahui. Jang te- | 
rang, dia jong -sekarang  tid 

asa enam. tahun. telah mem- 

      

   

wa din alam pikiran, merobah 

gaya ditengah-tengah, 'kan- 
tjah revolusi, didi termasitk go- | 

golek”, 

kalau berdebar tak mau mex | 
ngalah, kalau - bertindak tak 
mau kepalang tanggung $ (kes 

pada orang lain tidak adr kes 
| benaran. Kalau dia mengikuti   

  

LA ata dian, PebonNeh Pinta 

“Dykwa 3 

Pa :    

  

   

   
ngan? « dit: 1948 antara In- |: 
| donesia — Belanda dengan per-| 

dalam tanah dan | 

Dinas Gunung Berapi dipos Ba- | 

kan- 

Keaaid 

Kena kilat bagi para Pe- 

bangunan2 jang terdiri dari ge- 

ingunan2 tersebut di Keba joran 

er 

    

rah. dan Manan aga 

ra Tatin “dib 
was gi Folk” di Naa! 

Segera. dibunjikan kentongan 
| Sapa -toto” 

" luduk harus segera 
apat jang djauh | 

3 Penduduk Trono, 

    

  

  

nerad Mantan kali 
1 Kalibatang me- 

i kearah Barat. Untuk 
“pa aa" telah disediakan | 
Itruck2 militer: pemeliharaan ke- 
'amanan dikerdjakan oleh pihak 
ketentaraan dengan pihak ke- 
polisian. 
Bilamana jada tanda ”gloed- | 

-wolk”, maka Ve 
urang, desa? disepandjang K: 
“Woro, Kali Gondol dna Kalittu- | 
ning diharuskan segera mening- 

tempatnja sampai paling 
sedikit djarak 150 meter dari ti- 
ap? sungai itu dan berlari me- 
nudju ke Selatan, Kalau didekat 
pesanggrahan Kaliurang kede- 
ngaran tanda ”Iari” penduduk 
 disepandjang kali Bojong harus 
mengungsi |ke Timur, Kalau tu- 
run hudjan lebat disertai bahaja 
'lahar dan bandjir, dan diberi 
tanda ”mengungsi”, — penduduk | 

Batang dan lain? dih. 
mengungsi. — ar 

WALIKOTA TJIREBON 
.DIMOSI" DPRDS 

DPRDS Kotabesar Tjirebon te 
|lah menjampaikan mosi kepa- 
“da pemerintah propinsi dan pe- 
merintah pusat, menjatakan ti- 
dak pertjaja terhadap bbeleid 
dan sikap Walikota Tjirebon dan : 
mendesak supaja pemerintah 
menggantinja dengan orang la- 
in, 

Selandjutnja dalam mosi itu- 
| pun diminta kepada Dewan Pe-: 
merintah Daerah Propinsi Dja- 
an Barat supaja melaksanakan 

n DPRDS dan DPD 

Hae sesar Tjirebon sesuai de- 
- (gan U.u. No. 22 tahun 1943. 

— Dalam. mosij itu diterangkan, 
bahwa valikota 'Tjirebon sela- 
ma DPRDS itu berdiri sedjak 

| tahun 1950 sampai achir -1952 
hanja 5 kali menghaliri sidang? 
DPRDS jang sudah berlangsung 

19 kali. Dikatakan, Walikota di- 
dalam tahun 1950 hadir 4 kali, 

didalam tahun 1951 sama seka- 
L tidak pernah hadir dan dita- 
“hun "1952 hanja 1 “Kali: sedang” 

'kdidalam rapat2 DPD Kotabesar 
pun Walikota hanja hadir 4 kali, 
pada hal rapat2 sudah dilang- 
sungkan “13 kali dan sampai 
achir 1952 masih ada 7 buah ri- 
salah rapat Dewan Pemerintah 
jang oleh Walikota ibelum di- 
sahkan, — Ant. 5 

MUKTAMAR ILMU ULA- 
. MA DI MEDAN 

Diundur tanggal 11 -4 
—G-L 

Pihak Muktamar Alim Ulama 
dan Muballigh Islam seluruh In- 
donesia mengabarkan bahwa 
Muktamar (Kongres) Alim Ula- 
ma dan Muballigh Islam selu- 
ruh Indonesia jang tadinja akan 
diadakan di Medan dari tanggal 
24 sampai 28 Maret 1953, kini 
telah ditetapkan akan berlang- 
sung di Medan dari tanggal 11 

sampai 15 April 1953. 
Diterangkan, bahwa Kongres | 

ini diharapkan akan dikundjungi 
oleh para utusan dari seluruh 
Indonesia jang banjaknja Ik. 150 
orang. Di samping itu djuga Ji- 

harapkan perutusan dari luar 
negeri diantaranja dari Mukta- 
mar El Alam El Islamy, Kara- 
Chi, Pakistan. 

Seperti dikabarkan, Kongres 

  

gai soal mengenai agama Islam, 
diantaranja tentang pemilihan 
umum jang akan datang di In- 
donesia dipandang dari segi aga- 
ma Islam dan tentang kedudu- 
kan dan tanggung djawab para 
Alim Ulima ditengah2 Pa 
kat Indonesia. — Ant. 

my ke htk Hi phan, G5 

    
PER aa 

orang kampung jang tidak se- 

aliran dengan dia dipandang | 
salah, -diedjekkan dan diki- 
“maki : kalau dia memudja se- 
orang. pemimpin,  diadjaknja 

orang lain memudja seperti dia, 

“jang tidak mau dan jang meng- 
anggap. sepi sadja pada. 'pe- 
mimpin itu, lalu  dimusuhi. 
Ringkasnja, kekanan dan ke- 
“kiri dia mentjari silang selisih 
dengan orang2 jang tidak. se- 
pendirian dengan dia, hingga du 

tidak disukai orang kampung. 

Orang kampung serag  me- 
ngedi€ek dia itu seperti long 
kosong jang Herbunji njering , 
kedamgkalan ilmunja hendak 

ditutupi dengan banjak omong 

“dan suka berdebat » namun 
orang kampung tahu. bahwa 

“dim bukdm orang  terpeladjar, 
'sekolahnja  hanja sampai  di- 
| kelas empat Sekolah  Rakjat 
| model tama. 

  
Dan ketika dia. tahu orang 

kampung makin, membentji di- 
tinja, lalu dia diam? pergi mau 
. mentjari, kawan? ha ditempat 
jang belum. kemal dia. Kepada 
bekas kawem2 lama dikatakan- 

.nja dia. mam berangkat  me- 
ngembara, mau men tjari keta- 
hagiaan, ditempat lain, mu 

-bergaut dengam ording?2 jg lebih   mengerti ddri pada orking kamu 

P La Anti 

berduka tjita 
: saudara membimbing Wanita 
LSovjet . 

, pak Stalin, — Ant. 

Ingeluarkan : asap tebal xemerab- | 

jang berarti | 
n Suara Rakjat” telah 

| menghentikan pentjetakannja 
di Soerabaiasch - Handelsblad” 

ix | dan kirj ditjetak di Pers Nasi- 

| Java Post” mungkin pula: da- 
|lam sedikit -hari ini menghenti- 
(kan: pertjetakannja pada pertje 

penduduk Kali- | 

disepandjang kali Biongkeng, | 
aruskan 

akan memperbintjangkan berba- | 

| jang mendapat Sukses 

         RP, B. Gara Kimi 
am kepada Panitya Ta 
jet Anti Fasis (Sovjet 

Fascist Committee), 
sebagai berikut: : 

Gerwis mengutjapkan 
.atas ketabah 

rat 

dalam .mendjundjung 
andji2 perdamaian jang tinggi » 

olen ditinggalkan kepada 'kita 

  

DUNIA PERS DI 
—. SURABAJA 

Dikalangan harian dan wai 
'tawan2 di Surabaja, belakang- 
an ini ada beberapa perubahan. 
   

onal. Dalam pada itu harian 

'takan,,de Vrije Pers”, dan pindah 
ke ,Soerabaiasch Handelsblad”. 
“Rekan A. Rivai jang . semen- 

'tara waktu bekerdja pada 
Bouw-hureau Lambooy kini du- 
duk dalam redaksi Merdeka jg 
ditjetak pada pertjetakan ,,de 
Vrije Pers”. Rekan Rustamaiji 
dan. Kusnio masing2 dari ,/Java 

Post” dan ,,Suara Rakjat” sa- 
ma pindah pula ke ,,Merdeka”. 
Rekan Tio Ie Soei tidak beker- 
dja lagi pada ,,Pewarta Soera- 

tawan, free-lance. 
dipertimbangkan - 

Kini sedang 
menerbitkan 

i,Panjebar Semangat” bagian 
bahasa daerah Madura, Dari 
Malang didapat berita, bahwa 
Go Gien Tjwn akan berikan .tje- 

tsb, 

ilmu bumi 

murid harus 
“djaran2 mengenai ilmu2 penge- 

“baja” dan kini mendjadi war- |   -ramah kepada P.W.I. tgl. 12 
.jang akan datang. — Ant. 

.A 

Untuk memenuhi kebutuhan 
maka dalam bulan imi di 

(Magelang telah dibuka kursus 
juntuk para guru agama negeri 
iselama 7 bulan, dimana mereka 

diberi peladjaran mengenaj se- 
djarah, tata-negara, administra. 
si keuangan dan kepegawaian, 

dan  kosmografie. 
Kursus tsb diadakan dua kali 
sebwuan jaitu pada tiap2 Djum'at 
pertama dan ketiga, diikuti oleh 
45 orang. 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa djuga dimadrasah2 jg ter- 
masuk pengawasan Kantor Pen- 

didikan Agama  'kepada para 
diadakan  pela- 

tahuan umum dan menurut ke- 

tetapan paling sedikit sepertiga 
dari seluruh mata2 peladjaran 
jang diberikan, 

Diseluruh kabupaten  Mage- 
lang pada dewasa ini terdapat 
sedjumlah 56 madrasah tingkat 
rendah dan 2 madrasah tingkat 
landjutan dengan djumlah murid 
masing2 9.747 dan 262.0rang. 

Selama tahun 1952 jl terhi- 
tung sedjak kwartal kedua hing- 
ga achir tahun djumlah bantuan 
pemerintah berupa uang jang 

diberikan kepada madrasah2 tsb 
dengan perantaraan Kantor Pen 
didikan Agama ada sebesar Rp. 
33.240,78. - 

  

| baru mengenai baran? import, 

naik harga 190765. 

Keterangan2 jang dipertleh 
dari sementara pengusaha ru- 

mah2 makan menjatakan, bah- 
wa dalam hari2 belakangan ini 
“mereka tidak dapat lagi mela- 
Geni permintaan publik jang 
mem-bestel minuman susu. 
Dinjatakan, bahwa mereka bi- 

sa membeli Susu dipasar bebas 
dengan harga tinggi, tetapi un- 
tuk mendjualnja dengan harga 
tinggi pula, pengusaha? runtih? 
makan tidak berani karena ta- 

| kut dikatakan melanggar polisi 
Kan barga, dan dengan 4 

TN ae Pa 
Tekan 
Dikatakan, bahwa susu. nia: 

nis jang tadinja berharga 1 ka- 
leng Rp.3,50/ kini meningkat 
mendjadi Rp.7,50. Diwaktu susu 

manis masih berharga Rp.3,56. 
maka rumah2 makan pada 
umumnja mendjual harga minu- 
man susu dengan harga Rp.1,50 
per gelas besar, 

Stock lama memang 
“sudah habis ? 

Sementara itu atas pertanja- 
an, pihak resmi menerangkan, 
bahwa pemeriksaan jang- telah 
dilakukan . pada importir susu 
manis dikota Djakarta menun- 

djukkan, bahwa importir terse- 
-but sudah tidak mempunjai per- 
sediaan susu lagi karena telah 

didjual kepada masing2 

ganannja. 
Tetapi masih mendjadi perta- 
njaan, apakah pemborong2 susu 
itu benar2 telah pula mendjual 

habis susunja, ataukah mereka 
| main "spekulasi” untuk men- 
djual susu dari stock lama itu 
dengan harga dua kali lipat se- 

karang ini. 
Dalam. pada itu diketahui, 

bahwa sampai sekarang polisi 
ekonomi Djakarta telah membe- 
slah I.k. 2000 peti susu manis 
jang kedapatan. sengadja di- 
timbun oleh pemilik2nja, 

juga bola - tennis 
Tenjap. 

Ketjuali susu, djuga  bola2: 
tennis. buatan luar negeri, se- 
Gjak waktu2 belakangan ini mu- 
lai lenjap dari peredaran atau 
sangat terlalu tinggi harganja. 

Dikabarkan, bahwa pengge- 
mar2 tennis didalam kota Dja- 
AL PERAN Ea lama ini 

pung kami jang tak mau me- 
ngerti. $ 
Demikianlah . dia berangkat 

— enam tahun jang Talu — de- 
ngan persangkaan bahwa di- 
tempar lain dia akan mendapat 
kebahagiaan . lebih besar dari 
pada orang kampungnja jang 

Gipandangnja tolol2 itu. Tidax 
seorang djua jang menahan dia 

pergi,. bahkan dipudjikan bah- 
wa orang jang keras kepala dan 
sombong ' itu sudah tak bikin 
ingar bingar -lagi dikampung. 
Biarlah dia pergi membawa ke- 
jakinannja sendiri, tak ada 
orang kanupung jang akan diru- 
gikammnja lagi. 

Itulah maka sawangan, 
orang kampung menganggap 
sepi sadja pada dia, tak ada jg 
menanjakan kemana dan dima- 
na tempar tinggatnja jang baru. 

Dan sekarang. — enam tahun 
kemudan — dia datang kembali! 
Datang bukan sebagai orang 

selama 

IBU- KOTA 
Dibanjak rumah makan tidak bisa didapat 

. lagi minuman susu 
ALAM hari? belakangan ini, dikebanjakan 
didalam kota Djakarta orang sudah tidak bisa atau sangat 

sukar sekali mendapatkan meniman? susu, sebagai akibat le- 
njapnja susu manis dari peredaran sedjak keluarnja peraturan 

rumah? makan 

dimana susu manis termasuk di- 
antara barang? jang berobah dari daftar A Maan B II atau 

'agak mendjadi gelisah karena 
lenjapnja bola2-tennis dari pere- 

.daran, sehingga menurut kete- 
rangan, banjak penggemar2 ten- 
nis jang terpaksa masih djuga 

|) memakai bola2 tennis jang se- 
mestinja sudah tidak bisa dipa- 
kai lagi, atau biasanja sudah di- 
"afgekeurd”, 1 

Patut diketahui, bahwa dju- 
ga bola-tennis “berobah dari 
daftar A mendjadi B II. — Ant. 

PENGIRIMAN BESI 'TUA 
KE DJEPANG, 
Beribu? ton besi menung- 

gu alat pengangkutan. 

| Tanggal 93 jang lalu untuk 
pertama kalinja kapal Djepang 
»Gekkomaru” meninggalkan pe 
labuhan Tjilatjap dengan mem- 
bawa muatan besi tua sebaniak 
7.860 ton. KirTman tersebut me 
rupekan kiriman jang pertama 
jang dilakukan oleh N.V, Kar- 
ma Can firma Windu. 
Menurut keterangan, Kinj te- 

lah tersedia beribu2 ton besi tua 
jang menunggu alat pengang- 
kutan. Pengangkutan jang ke- 
Gua akan dilakukan pada per- 

tengahan bulan April jang akan 
datang.   

:Iang-j 

  

Dapat dikabarkan lebih djauh, 

bahwa dalam pengangkutan 4r: 
disebaibkan pelabuhan Tjilatjap 
tidak dapar dimasuki kapal2 ig. 
lebih besar karena terhalang ka. 
pal2 jang tenggelam dimuka 
pelabuhan. 

Seperti diketahui kapal ,,Gek- 
komaru” besarnja hanja 10.000 
ton. — Ant. 

  

PERGU RUAN2 PAR-. 
TIKULIR 

Akan berkonggres di Ban- 
dung. 

Di Bandung telah terbentuk 
Panitia Kongres Perguruan Par. 
tikulir Seluruh Indonesia jang 
bertugas mempersiapkan penje- 
lenggaraan suatu kongres untuk 
seluruh perguruan partikulir In- 
donesia. 
Kongres tersebut akan diada- 

kan pada pertengahan liburan 
Puasa jang akan di Ban- 
Tupek — Ant, 23 

| lhohlobankondu 

ACHIRNJA .... INSJAF 
ngan kepala tegak, dada mem- 

| busumg karena merasa dirj ie- 
bih unggul - dari pada bekas 
kawan, dan lawannja dulu, Dia 
datang dengan kepala menun- 
duk kebawah, dada jang agak 
membungkuk. 

Karena aku harus menjangka 

buik kepada seseorang, maka 
.kuanggap dia itu dulunja perkji 
dengan kepula tegak seperti pa- 

di hampa, dan sekarang datang 
dengan kepala membungkuk 
"seperti padi penuh berisi, 

Ternjata — persangkaamku itu 
ada djuga benarnja. Suatu hari 
aku berkesempatan omong? de- 
ngan dia Berterus terang dia 
mengatakan $ Djauh sudah sa- 
ja berdjalan mengembara, pan 
djang. sudah djalan jang sa- 
ja jera guna mentjari bar 
hagia. Pernah saja djadi orang 
kaja,  banjak — uang, memdi- 
ami rumah gedung, punja 
mobil, disegani orang banjak     mengembara, datang bukan de- 
karena saja mempunja: banjak 
pengikut, Pernah saja djadi 

2 Gta wa Sani perlu mi- 
Tiki pengetahuan umum 
'Murid2 madrasah supaja mengikuti djuga 

DNAN HARUN Acting Kepala Kantor Pendidikan Agama 
Kabupaten Magelang menerangkan, bahwa disamping pe- 

ngetahuan agama, para guru agama negeri perlu memiliki da- 
sar pengetahuan umum didalam memberi) peladjaran disekolah2. 

SEKARANG | 

Hanja ada 

pemilih, 

| Ja ang merupakan kesulitan ba- 
gi Kantor tsb didalam mengada- 
Kan pengawasan atas sekolah2 
dimana. diberikan peladjaran 
agama, demikian pula atas ma- 
drasah2, jalah kurangnja tenaga 
penilik, Untuk seluruh kab. Ma- 
gelang kini hanja ada 2 orang 
penilik, termasuk kepala kantor 
sendiri, Djumlah Sekolah Rakjat 
dimana diberikan  peladjaran 

agama (Islam) ada 80 buah, se- 
dang Sekolah Landjutan ada 7 
buah. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
di Kab. Magelang kini tertjatat 
ada 40 tempat pengadjian/pon- 
dok, masing2 dengan djumlah 
pengikut rata2 100 orang. Hanja 
di Pajaman terdapat & “3000 pe- 
ngikut. — (Kor) 

BRIGADE ,,LERENG 
TJINTA" 

Menjerahkan diri. 

Baru? ini telah menjerahkan 
diri pada jang berwadjib dalam 
kota Makasar, satu kompi ge- 
rombolan pengatjau dari ”pasu- 
kan istimewa brigade Lereng 
Tjinta” bersama sedjumlah sen- 
djatanja, Sebelum itu polisi te- 
lah berhasil menangkap koman- 
Gan kompinja dari brigade itu, 
djuga komandan? seksi lainnja 
telah tertangkap. 

Lebih djauh pihak polisi te- 
rangkan, bahwa sebagian besar 
dari anggota2 gerombolan pe- 
ngatjau itu terdiri dari pegawai? 
kantor dan anak2 sekolah diko- 
ta Makasar. Kegiatan mereka 
terutama dalam mendjalankan 
paksaan derma dengan antja- 
man2. Djumlah mereka jang 

menjerah itu 113 orang. — Ant. 

PERKARA PENTJULIKAN 
KUASA TOKO BARES 
Pengadilan Negeri Sutabaja 

telah memeriksa kembali lan- 
djutan dari perkara pentjulikan 
kuasa toko Bares, dimana ter- 
sangkut uang tebusan sedjum- 
lah Rp. 200.000,—. Seperti kita 

kabarkan seminggu jang lalu Pe 
ngaidilan Negeri telah mendja- 
tuhkan hukuman pendjara 10 
tahun kepada Untung Ramku- 
sen karena kesalahan mereka 
telah terbukti dlm, perkara pen- 
tjulikan tersebut. 
- Pada sidang itu dimadjukan 
dakwa2 lainnja, jaitu Tan Ping 
Djien jang didakwa mendapat 
tugas. mentjarikan, tempat ur- 
tuk jang ditjulik. One Khe (usa 
ha auto), Soeparman (pendjaga 
tempat penahanan), Liong Kiem 
Tjay, KP. van Domburg (jang 
ketempaitan) Oei iSie Tjiang 
dan Tan Sian Tjiong. Pemerik- 
saan jang sedikit ruwet ini sam- 

dua orang 

  

  

    

    

    

    

Ana oa ea men Pa bina sebutan 

Jogjakarta. Penataan 

  

SIAPA KEHILANGAN PE- 
NITI EMAS ? 

Oleh pengusaha Rumah Makan 
HADI Danuredjan Jogja, kema- 
rin pagi telah diserahkan kepa- 
da Redaksi ,,K.R.” k 

Sebuah peniti emas, bermata 

berlian 5. 
Siapa jang merasa kehilangan, 

dapat mengambilnja dikantor 

ngan membawa surat ketera- 

ngan dari “R.T, dan R:K. dan 
MPP serta surat kWitansinja. 

160 ORANG DIKUM- 
: PULKAN 
Akan menerima pen- 
djelasan soal penanam- 
an tembakau. 

Hari ini mulai, djam 10.00 de- 
ngan bertempat di S.R. Potro- 

djajan (Matjanan) Kl. Madure- 

djo akan diadakan pendjelasan2 

dari Pemerintah Daerah dan 
Perrin mengenai sekitar terlak- 

sananja penanaman tembakau 
daerah KI. tersebut. 

Dalam pada itu dua hari ber- 
turut2 (Senin Selasa) jang lalu 
oleh Panitia kalurahan telah di- 

adakan penerangan2 ditiap 
kring2 dan setiap kring dari 
sedjumlah 16 kring mengirim- 
kan 10 orang sebagai wakilnja. 

LATIHAN KERDJA MU- 
DJA"MUDJU ADAKAN 
UDJIAN PENGHA- 

BISAN 
Sedjak tgl. 1 sampai tg. 7 Ma- 

ret jl. Kantor Penempatan Te- 
naga Jogjakarta telah menje- 
lenggarakan udjian penghabisan 
bagi para pengikut latihan ker- 
dja Pertanian di Mudja-Mudju. 

Jang mengikuti semuanja 42 

orang, tetapi tentang hasilnja 

masih akan diumumkan dikemu- 

dian hari. 

S.D. HABIRANDA ADA- 
KAN UDJIAN 

Tanggai 18 hingga 27 Maret 
jang akan datang, di Pratjima- 

sana. akan diadakan udjian da- 
lang oleh Sekolah Dalang Habi- 
randa.- 

Akan turut menempuh dalam 
udjian ' tersebut delapan siswa 
dari kelas C atau kelas jang ter 
tinggi. Udjian beriangsung tap 
hari pada djam 20.00 - nngga 
23.00. 

Perlu diterangkan, bahwa 
kini Habiranda mulai menerima 
siswa baru. 

PENTJURIAN KAWAT 
GAGAL 

Tanggal ' 10-3 sekira djam 
23.15 “didesa Njamplungan, kel. 

Sidemuljojs Godean' dua orang 
pentjuri mentjoba mengambil 
6 bidji kawat telepon jang ma- 
sing2 pandjangnja 60 M. 

Pertjobaan itu diketahui oleh 
pihak Polisi jang ketika sedang 
mendjalankan ronda. Pentjuri 

lari, sedang kawatnja masih ke   pai kini belum berachir. — Ant. 

S 
kungannja sendiri, 

Pada upatjara tersebut oleh 
Sudisman, - jang memimpinnja 
dibatjakan "seruan CC PKI" jg. 
dikeluarkan berhubung dengan 
peristiwa wafatnja Stalin, jang 
maksuinja mengabadikan dja- 
sa2 dan adjaran2 Stalin untuk 
didjadikan pedoman bagi jang 
ditinggalkan. 

Partajy Islam Indonesia 
turut “belasungkawa, 

Disamping seksi2 comite PKI 
diberbagai tempat diseluruh In. 
donesia, menurut CC PKI, djuga 
dewan pusat partai Partai Islam 
Indonesia dibawah pimpinan Ha. 
dji Achmad Darwis Djambek 
dan Mansjur Thalib, jang berke.   

  

dudukan di Bukittinggi, minta 

  

orang buruan, ditjari mam di- 
bunuh karena saja pernah me- 

njuruh “bunuh. seorang pemim- 
Pin lawam saja, Pernah saja ne 
masuki gerombolan jang ber- 

tualang digunung dan dihutan. 
Pernah saja djadi orang tarvan- 
an. Pernah saja djadi seudagar. 
Pernah saja diam ditengah kota 

besar, pernah sembinii @desd 
sepi. Ja, berbagai pengalaman 

pahir dan manis pernah saja 
tempuh. Djika ditanjakam untuk 
apa semua itu ? Saja djawab : 
Untuk mentjarigke- 

dahagyroan! Ja saja 
selama enam tahun ini mentjari 
bahagia dengan modal ,,kemer- 
dekaan” jang Saja miliki. Kira- 
nja jang saja kedjar tiada da- | 

pat, jang saja tjari tiada ku- 
peroleh. Segalana hampa. Be- 
lum, pernah saja hidup tenteram 
dan aman, Selalu ada bajangan 
jang mengedjar - ngedjar saja, 

waldupn, disaku tjelama. saja ada 
pistol. Makin djawh saja mer- 
deka, makin  erar dibelenggu 
oleh berbagai ketakutan dan 
kekuatiram. Djadinja saja bukan 

orang merdeka lagi. Saja lihat 
petani jang bekerdja diswwah- 
njas Iebih merdeka dari pada 
saja: saja lihat buruhg jang 

tinggalan. 

Saat pemakaman djenazah 
Stalin diperingati 

Partaf Islam Indonesia djuga turut serta 
njatakan belasungkawa 

AAT pemakaman djenazah J. V, 
diperingati oleh CC PKI dengan sederhana bertempat dikan- 

bondan di Djakarta. Upatjara tersebut dihadiri oleh pihak ling- 

Stalin di Indonesia djuga 

disampaikan kepada CC Partai 
Komunis Sovjet Uni, bahwa Par- 
tai Islam Indonesia menjatakan 

turut berduka-tjita atas me- 
ninggalnja Stalin. Dunia telah 
kehilangan seorang pemimpin 
besar disamping pemimpin? be- 
sar lainnja, demikian PII. 

Sobsi memperingati djuga. 
Djuga Sentrai Biro Sobsi ke- 

marin dikantornja mengadakan 
upatjara peringatan Saat ' pe- 
makaman Stalin, selaku pembe- 
rian saluutnja jang terachir. 

Dapat ditambahkan, bahwa 
pernjataan belasungkawa djuga 
telah disampaikan. oleh organi- 
sasi kebudajaan LEKRA dan   pemuda ACOMA atas mening- 
galnja Stalin itu, — Ant. 

aan aa naa Nae AAN 

  

gawai2 dan orang2 jang beker- 
dja teratur, punja keluarga ser- 
ta rumah. tangga jang tetap. 
merdeka, mereka lebih bahagia 
dari pada saja, sekalipum saku 
saja padat uang kertas, TUAaN 
kediaman saja tebih baars as 
ada pengawal. saja Siang “Tan 
malam. Saja merasa, selama 
enam. tahun ikut ramai2 seba- 

| gai petualang dan. pengembara, 

hanja sebagai andjing adjay 

jang dikedjar- kedjar pemburu. 
Achirnja  bosdniah saja ber- 
Inaleing. Saja ingin kembali ke- 
tempat. asal, hidup tenteram 
ditengah  kawan2 dikampung. 
Demikianlah saja kembali ini, 
selagai orang jang menyulami 
kegajalan dalam mentjari Cl 

hagia dan kekehrudn memprak 
tekan kemerdekaan. Saja ingin 
merdeka dari pendjadjaham ha- 
wa nafsu diahat. Saja harap, 
sahabat? lama dikampung suka 
menerima saja kembali.” 

Dia terdiam,  kepalanja mo- 
munduk kebawah, seperti rai 
padat berisi, — ja, otak kepala 
nja sudah padat berisj pengala- 
manz pahit jang menjebabkan 
dia mentjani dsalan kembali ! 
Mackiuk jang gagal Merturm4 

pulkan harti - benda setjaru   bekerdja dipaberik dengan ten- 
teram, lebih merdeka dari. pada!   

  
saja, saja lihay pedagang2, pe 

  

ugg - ugalan,  achirsja insidf, 
henna ost Oodoontah os tadi ran 

“yidup 3 

    
HALAMAN 2. 

  

  

Redaksi setiap hari kerdja, de- | 

MENANGIS: KA- 
. RENA DJUAL 

LUKISAN 
Seorang pelukis muda di 

Jogja baru2 ini telah men- 

djual Tukisannja. Tindakan- 
nja itu dilakukan, karena 

dia mengalami ,,Krisis keu- 

angan”, dan dia butuh:alat2 

untuk melukis. 
Kepada  kawannja. dia 

mendapat keterangan, bah- 
wa lukisannja jang akan di- 

djual itu, bila dibeli Rp. 
300 tidak terlalu rendah. 

Tanpa memberi tahu ke- 
bada temannja dia djual lu- 

kisan tadi, dan dibelinja Rp. 

125, sedang jang diterima- 
kannja baru Rp. 15,—. Me- 
longo pelukis muda meneri- 

ma uang dan tidak dapat 
mengeluarkan kata2.' 

Setibanja dirumahnja pe-     Jukis ini menangis menjesali 
lukisannja. 5 

SIRENE TARU MARTA- 
NI BOLEH DIBUNJI- 

KAN 
Atas permintaan N,V. Taru 

Martani djl.. Argulobang Jogja 
pihak Polisi Negara K.B. Daerah 
Istimewa Jogjakarta tidak ke- 
beratan perusahaan tjerutu itu 
memakai tanda bekerdja dan 
bubar bekerdja dengan membu- 
njikan sirene selama setengah 
menit pada tiap2 hari Senin s/d 
Djum'at djam 06.45 dan 14.15, 

pada tiap2 hari Sabtu djam 
06.45 dan 12.15. 

MOSI PPDI GUNUNG 
KIDUL 

PPDI kabupaten Gunungkidul 
dalam mosinja baru2 ini jang di 
sampaikan kepada Pemerintah 
amtara lain mendesak,  supaja 
Kantor Urusan Agama-didaerah. 
daerah tidak hanja terdiri dari 

pegawai2 satu aliran agama sa- 
dja, melainkan ajuga dari Iain2 

aliran. 

Sebab2nja, jalah bahwa sering 
terdjadi kesulitan2, sesuatu soal 
jang berhubungan dengan ke- 
agamaan mengalami tidak Jlan- 
tjar penjelesaiannja, karena pe- 

gawai jang mengurus dari lain 

aliran. 

SOKONGAN  BANDJIR 
. SUM. UTARA DISE- 

RAHKAN 
Dengan pesawat terbang ke- 

marin telah berangkat dari Jo- 
gjakarta ke Djakarta dalam 
perdjalanannja mengikuti rom- 
bongan Presiden Sukarno jang 
akan mengadakan kundjungan 
kedaerah Atjeh dan Tapanuli jg 
baru2 ini terserang bandjir sar. 
I. Hutauruk, wartawan harian 

yo BR Kita ag : 
Ikut serta dalam penindjauan 

itu digunakan oleh sdr. Huta- 
uruk jang kebetulan mendjadi 
pengurus Panitya Korban Ban- 
djir Sumatra Utara di Jogjakar. 
ta untuk menjerahkan- hasil2 
pengumpulan derma jang diper- 
oleh Panitya serta Barat, KUR.” 
sendiri. 

Kepada daerah Atjeh akan 
disampaikan uang sebanjak Rp: 
10.000,— sedangkan untuk dae- 
rah Tapanuli Rp. 4.000,—, dan 

| merupakan  bantuan2 . berupa 
uang jang pertama. Sebab2nja 
Atjeh akan menerima bantuan 
lebih banjak dari Tapanuli, me- 
nurut pendapat Panitya, karena 
daerah Atjeh mengalami bentja. 

na bandjir jang lebih besar dari 
pada Tapanuli. 

Uang2 itu nantinja oleh sir. 
Hutauruk selaku utusan Panitya 
di Jogjakarta akan diserahkan 
kepada  koordinator2- pemerin- 
tahan daerah Atjeh dan Tapa- 
nuli. 21 

Seperti diketahui, bantuan pa. 
ra dermawan di Jogjakarta utk 
para korban bandjir itu tidak 
hanja berupa uang sadjaj tetapi 
djuga Bahan pakaian dah telah 

dikirimkan. beberapa hari jang 
lalu melalui Garuda Na 
Airways. 

BANDJIR SUMATERA 
UTARA. 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di! 'Suma- 
tera Utara dari : i 
Sekolah Rakjat Lem- 

pujangwangi Jogja 
Kalurghan Pandjang- 
redjo. Pundong Kab. 

4133 

Rp. 66,20 

  

Bantul. Jogja. ,, 165,60 
Serikat Buruh Pendi- 
dikan Pertanian. Ba: 

lapan Jogja ,, 73,50 

.'“Rp.305,30 
Djumlah kemarin ',, 6346,03 

» hingga hari ini. Rp. 6651,33 
  

1 "3 . . Tontonan malam ini 
REX: "No Man of Her Own”, 

Barbara Stanwyck, Jonn 
Lund, 

WETAN BETENG : . "Tokyo 
Joe”, Humpnrey Bogart, 
Alexander Knox. 

INDRA : ,Bud Abbott & Lou 
Castello Meet The Invisibte 
Man, 

SOBOHARSONO : "Story of Ro. 
hin Hood”, Richard Todd, 
Joan Rice, 1 

SENISONO: Story of Robin 
Hood”, Richard Todd, Joan 
Rice, y 

LUXOR : “Cavairy Scout”, Rod 
Cameron, Audrey Long, 

“Jim Davis, 
MURBA : ,,/The Monster and the 

Ape,” (Serie II), obert 
Lowery, George Macready,   RAHAJU: .,l Walk Alone” 
Burt Lancaster, Lizabeth 
SEWA Uya 1 

Na Mega en RR AUT sGatut- 

kotjo Kromo”, 
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Seek untuk menjitjil (pangem al 
E3 uang) an “dit 

    

   

Aa 

  

       

      

12 MARPT: 1953. 

  

  

| num, jang pada po 

rip b: 

setahunnja, sedangkan. 

:1.368.284,-, 

|aran routine Rp. 305.651, - dan 
untuk alat2 lain Rp. 25.114-| 

'- djadi mendapat keuntungan 
| bersih Rp. 28.065,— sebulan. 
" (Kor.). ' f 

“bahwa plan 5 tahun reboisatie 

. sedapat mungkin akan diselesai- 

Ra semestinja. 

   

    

     
   
    
   

        

   
   

   

    

“lah menerima baik : ntjana : 
»raturan baru tentang ah air 

  

air Hn “di Surakart 

.rangan 
itu kira2 BOP “da 
Kana, ettaa d du 

  

Komik rusak an l 

re olu dan akan parang 
r d djangka 

a atruinja ada 9.000 | 

  

. Aan Desember | 
aa Isbih: kurang 2 tahun, 

ghasilkan lebih 
: Dapat tidak- | 

tu dipersingkat 
ahun semata2 ber- 

ri keadaan keuangan. 
| reboisatie hutan di- 

arta Barat jang        

  

dengan 

    
'hunnja harus 
. uang voorscho Ka kera Sa 
“tah Pusat se Ir : 
Maka untuk na Si Gea 
djumlah sebesar itu, perusaha- 

ambahan hasil pal sedikit 
p Sea 700, setahun. 

'arip baru akan meng- 
: I 1.396.350,-. | 

g an akan berlakunja ta- 

   

  

     aru itu maka akan didapat | 
hasil sebesar Rp. 1.396.350.- | 

penge- 
luarannja akan mendjadi Rp.| 

jaitu untuk gadji | 
pegawai Rp. 339.520,- pengelu- 

PLAN 5 TAHUN RE- 
, BOISATIE | 

Sedapat 
i tahun. 

Dalam Terlama 

R..S. Atmosupono menjatakan, 

daerah hutan Surakarta Timur. 

kan dalam waktu 4 tahun. 
  

    

Ta mak ELAR 2 
: Pena telah. kita ketahui 

'a-sekd bag Ketetata yen | 

    

    
      

   
  

    E aa aa ar? te saja rasa h, Natan barth 

, — karena selain Tana 

aah djuga berbuar jang tidak 

Et 
Perlu kami semnlmbin disini 

bahwa kedjadian tersebut. per- 
pn diderita oleh kelwarga saja 
Rumah gyadai ne 

La ua Ngupasan Jo- 
giakarta. : 
:Bagaimanakah  halnja dru- 

mah gadai laijinja saja tak 
ngerti hanja katanja sematjam 

“edjuga halnja. 
Dengan demikian saja minta 

dengan hormat, agar Jang ber- 

“ wadjib memperhatikan etut 
“betul hal tersebut. 

EDY SURAMTA 
PRENADIA E 

i | ta et — Ant, 

- NS kansalkan Lo pang Kotabesar Ka 

Surakarta telah mengumumkan, 

b. 

t 1 

| a 

Kepala |. 
- Daerah Hutan Surakarta Timur | 

hadiah kedua : 

rah: — (Kor). 

: dirj atas 154 djiwa. 

AIA 

aa 0 nak 

  

     

     

eng hektar, 
bahkan - disini, 

  

   

    

  

ane 2 Arinou dan 
hebtar didaerah Surakar- 

Rp. '7.000 HADIAH 
| Untuk Sajembara Lam- 

karta. 

Panitya Lambang Heo kasai 

bahwa sajembara untuk mem- 
buat ontwerp . Lambang Kota 
akan ditutup pada te "15 Mei 

| jang akan datan ng. 
Adapun sjara bagi gambar? 

rentjana 1 g Kota jang 
berukuran 25X 35 cm. dengan 
lukisan. berwarna, jalah : 

. Mengandung sedjarahjri- 
1 “legende Kotabesar 

      

karta.. 
2g Mengandung keistimewa- 

an Kotabesar Surakarta, ten- 
tang : #N 
Tan Watak PN Sitat Kotabesar 

Surakarta, 
Pera | Kotabesar Sura- 
karta,: 
Keadaan penduduk dan ma- 
“sjarakat (kesedjahteraan, ke 
makmuran, ketjerdasan, 
ethiek, moraal, dll). 
Kedudukan Kotabesar Su- 

rakarta, dalam dunia kebu- 
“dajaan. 
Hadiah2 jang akan diberikan- 

jalah: hadiah pertama : Rp.3000, 
Rp.2000, hadiah 

ketiga : 'Rp.1000, 4 hadiah hibu- 
ran masing2 Rp.250. 

Pe etapan hasil sajembara di- 

lakukan oleh Dewan Pemerintah 
Daerah, berdasar atas pertimba- 
'ngan jury jang dibentuk oleh 
DPD, sedangkan hak tjipta akan 
mendjadi milik Pemerintah Dae- 

  

  

  

PERMINTAAN KARTU 
LEGIMITATIE PADA- 

) 'UPBA 
“Dari Kantor Urusan Perana- 

“kan dan Bangsa Asing (UPBA) 
Kotabesar Surakarta didapat 

keterangan, pangan hingga tgl. Ik 
1 si “Ker 

'banjak 80 “kartu Ten man ke- 

pada jang berkepentingan. 5 
Permintaan seluruhnja adalah 

sbb. : 
1x, Tionghoa 53 keluarga ter- 

   

2. Belanda 12 keluarga, terdi- 
ri atas 20 djiwa. 

3. Arah 3 keluarge, terdiri 
atas 12 djiwa. 

4. Indra 1 keluarga, merana 
ates 1 jiwa. 

Lebih landjut didapat kete: 
rangan bahwa darj sedjumlah 
permintaan2 iku, atas pertanyaan | 
kepara UPBA Na Jang ner- 
Kepentingan, aisebahkan bepe- 
rapa alasan, m. sainja : y 
1. Untuk pegangan. 
12. Untuk pelbagai kebutuhan, 

jalah :     

jepang dan dja- | 

diatur soleh PM.L., GLA. 

  a. Idzin perusahaan, 

TEMBAK 

,KEDAULATAN RAKJAT" 
Djangan firda satu p 

|. nja, tapi sekaligus 10 bidji. £ 

“sampai tanggal 26 Maret ja.d., 
— plop »Sajembara”. 

| Keterangan djangan- lebih 

Ba Ten, kita muat. — 

Djumlah 

ersatu gambar & Ketartaraan 

aling lambat tebakan sudah 'f 

dibubuhi disudut atas am- 
hadiah - Rp. 1.500—. (f 

50 perkataan. (Sjarat2 jang 

Re4d.). 

  

5 Lai adalah delegasi dari 

|| setelah Stalin meninggal. 

ce. 

Bl 
Te Bepergian keluar negeri | 

sebagay warganegara Indon 3 
nesia. (Korj. 

SEMARANG : 

“MELIHAT SEMARANG 
» DARFUDARA 

| Tyithik pertama kali dalam 
send tanggal 8-3 lapa- 
ngan terbang Kalibant eng, e. 
marang, telah dibandjiri atusan 
penduduk antara lain terdapat 

- 

  

“Ipara guru, tjarik, -Jurah daerah 
Magelang jang telah mentjatat- 

   

'kan diri untuk "terbang” de- 
1 Ingan GIA. | $ 

Seperti dikabarkan, hasil pe- 
nerbangan keliling akan diamal- 

| kan pada korban2 bentjana alam 
didalam dan luar Indonesia, jg. 

dan 
harian "Utusan Nasional”. Ne Bas 
tapi berhubung dengan ' kerusak. 
an2 pada pesawat, penerbangan 
keliling selandjutnja terpaksa 
ditunda sampai waktu jang ma- 
isih akan ditetapkan, setelah pa- 
da hari tersebut dilakukan pe- 
nerbangan jang ke-8 dengan 
mengangkut l.k. 160 orang pe- 
numpang. — Ant. 

PENGURUS BARU PWI : 
. SEMARANG 

Tanggal 9-3 Persatuan Warta. 
wan Indonesia kring Semarang 

telah menetapkan susunan pe- 
ngurus kring tersebut untuk 
periode tahun 1953 1954 sbb: 

Ketua Mashud Hardjokusumo | 
(Utusan Nasional): penulis Wa- 
lujosedjati (Tanah Air): benda- 
hara M.S. Mintardjo (Antara): 
Surjohadi (free lance), Tjan 
Dhwan Soen (Suara Merdeka) 

dan Tjo Tjie Liang (Kuang Po), 
pembantu2. Alamat sekretariat: 
Balai Wartawan, Pa 116, 
Semarang. — Ant. 

« 

MAGELANG ee 

RAPAT SBLGI TJABANG 
1 MAGELANG 

SBLGI Tjabang Magelang dlm 
rapatnja baru2 ini telah mem- 
bitjarakan soal2 mengenai Kong: 

res jang akan diadakan di Dja- 
Karta pada tgl 5 sjd 8 April-jad. 
Dalam rapat tsb telah diputus- 
kan untuk mengirimkan per- 
utusan ke kongres, terdiri dari 
'Sdr.2 Sujitno Prawirodibroto, 

Hadisanjoto, Sunarjo dan .Sugi- 
arto, — (Kor). 

HASIL PERLOMBAAN 
BRIDGE DRIVE 

Atas usahanja . Organisasi 
Gabungan Wanita Magelang, 
di Magelang tih dilangsungkan 
pertandingan Bridge Drive, ang 

kesudahan ai berikut : 
arjono — Dar- 

ma madapat nilai 1054 dng 
mendapat angka rata2 11 13/18: 
Dr. Sutjipto — Khristian 9615 

| angka rata2 10 7/8: Rachmat — 
Simamdjutak 79 angka rata2 
9 7/8: Hellie — Surjadi 79 dgn 

angka rata2 9 7/8 dan hadiah 
| kelima Gjatuh kepada pasangan 
overste Sarbini — Sono menda- 

patkan nilai 83 dengan angka 
.rata2 9 2/9. —. (Kor). 

BARTER MESIR — RUSIA 
Mesir telah menanda-tangani 

perdjandjian barter dengan Ru- 
sia, Polandia dan Bulgaria. 

Menurut. perdjandjian itu, 
Mesir mengirim kapas kepada 
3.negara tersebut jang ditukar 
dengan gandum. — UP. 

Kalangan 
bahwa 

pemimpin2 Sovjet telah berusa- 
'Iha untuk memberikan. tempat 

No. 1 kepada RRT antara seku- 

tu2 Rusia semendjak mening- 
galnja Stalin, 

Dikatakan, bahwa Chou En 
luar | 

negeri No. 1 jang djalan dibela- 
kang pemimpin2 Sovjet dalam 
upatjara pemakaman 'djenazah 
Stalin hari Senin jang lalu di 
Moskou dan bahwa pada hari 
Djum'at dalam proklamasi Pre- 
sidium Tertinggi Sovjet, Ma- 
lenkov telah mengatakan ten- 
tang ”Rakjat Tiongkok jang 
besar” sebelum  menjebut2 se- 
kutu2 Sovjet di Eropa. 

“Tak ada perdjandjian 

  

Ia sebuah karangan hari Se-' 
Ain jl. Mao Tse Tung antara la- 

| in tulis, bahwa persahabatan an. 
tara RRT dan Sovjet Uni akan 
senantiasa makin “erat. "Kami 

| iakin bahwa pemerintah Sovjet 

“dibawah pimpinan 
akan meneruskan pekerdjaan 

Stalin”, demikian 

itu. # 4 
Menurut para penindjau di 

adanja perdjandjian 

sendiri, hingga Mao merasa be- 
bas dari perdjandjian , tersebut 

Sedikit tentang 
uznetsov. 

Tentang duta besar baru Ann 
Te Pe Ie ae Ada   

Terus an pegawai Men Es 

| serangan2 

| pasukan2 gerilja terhat 

:gu jang lalu 

  

: World News” mewartakan 

tentara resmi dari Tai 

  

   Menurut World News" : 
mengutip sumber2 dinas rahasia 

di Taipeh, Sesudah dilakukan 
pendahuhian . leh 

P- 

tai Tiongkok, pasukan2 Ti ut. 
kok Nasionalis kemudian akan 

digunakan dalam kekuatan? ha 

lebih besar. 
Penjerbuan2 dari Taiwan itu 

    
   

dikatakan merupakan bagian da- 
ri kampanje memertinggi moral 

serdadu2 di Taiwan dan penga- 
nut2 Chiang Kai Shek “didaratan 
Tiongkok dibawah rangka gera- 
kan perang uratsjaraf oleh pe- 

merintah Tiongkok Nasionalis. 

Kantor berita resmi ,,Central 

News Agency” sementara itu 

mewartakan bahwa pada meta 

sabuah irin 

kapal2 angkatan laut Monekek 
Nasionalis telah melakukan pe- 

nembakan jang. tiba2 terhadap 

kapal2 RRT jang berada dipe- 

labuhan Amoy, 200 mil sebelam 

timur - laut Hongkong. 

Menirut berita tersebut dalam 

serangan itu sedjumlah perahu 
jang sedang berlabuh dipelabu- 

han Amoy mendapat ker usakan2? 

besar, sedangkan sebuah dianta- 

ranja dapat dirampas dan diba- 
Wa oleh kapal2 jang menjerang. 

— Rtr, 

    

PERUNDINGAN TURKI — 

PERANTIJIS. 
P.M. Turki Adan Menderes 

dan menteri LN Fuad Koprulu, 

telah mengadakan perundingan2 

dengan pemerintah Perantjis di 

Paris. 
Pembitjaraan2 dj Paris itu 

akan meliputj masalah2 interna- 

sional jang mengenai Perantjis 

din Turki, kedua2nja anggota 
NATO, tetapi masalah2 Bal- 
kan dan Timur Tengah diharap 

akan mengambil tempat terpen- 

ting dalam perundingan2 anta- 
ra kedua negerj tersebut. 

Pengakuan oleh Turki. 
Kedutaan Turki.di Paris se- 

mentara itu telah memberita- 

hukan kepada kementerian luar 
negeri Perantjis bahwa peme- 

rintah Turki telah mengambil 
keputusan untuk mengakui ne- 
gara2 Vietnam, Laos dan Kam- 
ibodja. 

Sebagai diketahui Vietositi 

(Bao Dai), Laos Kambodja pada 

waktu ini mempunjai status ne- 
gara2 bagian dalam Uni Peran- 
tjis. — Rtr, TT ag » Ng 

5   

PRESIDEN DI PHILIPINA 
Kalangan partai Liberal dari 

presiden @uirino telah gempar 
berhubung dengan bersedianja 
Ramon Magsaysay ditjalonkan 
oleh partai Nasionalis (opposi- 
si) dalam pemilihan presiden bu- 
lan Nopember jang akan datang. 

Menurut berita, Ramon Mag- 
saysay tak lama lagi akan mu-   

jang berkuasa di' 
Ih Hongkong menjatakan, 

Pen Mao — Stalin, 
Selandjutnja kalangan terse-| 

On mengingatkan, bahwa da-: 

Malenkov 

, nik ditegaskan 
oleh Mao dalam karangannja 

Hongkong, pernjataan Mao itu: 
Il telah mentiadakan desas-desus 

| tentang 
IN | pribadi antara Mao dan Stalin 

lai berusaha untuk memperoleh 
sokongan kepala2 daerah dalam 
perebutan djabatan presiden 
Philipina jang akan datang itu. 

Presiden @uirino dalam pada 
itu tidak duduk. diam. Pada 
tanggal 18 Maret iapun akan 
mengadakan perdjalanan ke ber 
bagai propinsi dengan maksud 
sama seperti Magsaysay. AFP.     

Renggantizn Duta Besar Scvijet di Peking : 

Memperbesar prestige RRT 
(Dalam dunia Komunis 

IGANTINJA Alexander Panyushkin oleh Wassili Kuznet- 
sov selaku duta besar Sovjet di Peking, telah ditafsirkan 

di Hongkong, sebagai Suatu tindakan jang bermaksud memper- 
besar deradjat (prestige) RRT dalam dunia Komunis. 

kan dari Moskou, bahwa dia 
pernah. mendjadi ketua serikat 
sekerdja Sovjet dan satu dari 
25 anggota Presidium Sentral 
Komite Partai Komunis Sovjet 
jang lama semendjak th. 1937. 

dalam bulan Oktober 1950 dan 
dalam bulan Oktober 1952. dipi- 
Jih lagi sebagai anggota Sentral 
Komite 'Partai Komunis Sovjet. 

Seperti diketahuj setelah Sta- 
lin meninggal, Kuznetsov telah 
diangkat mendjadi wakil men- 
teri luar negeri. — AFP. 

Dunia Sana sini 
k Husein Fatemi, menteri 

L.N. Iran bilang, bahwa negeri- 
nja akan membuka kembali hu- 

“dengan Djepang. 
x A. Menders, P.M. Turki dan 

menteri LN- -nja, Fuad Koprulu 
kini berada di Paris untuk me- 

pembesar2 Perantjis 
x John Foster Dulles, menteri 

L.N. Amerika Serikat bulan Msi 
jang akan datang akan mengun- 
djungi Mesir dan Timur Tengah 

|& Asia Tenggara. 
xx Pemerintah India menerima 

baik usul2 Djepang untuk mem- 
perlunak peraturan2 impornja 
terhadap bermatjam - matjam 
barang. 

x Pasukan? pemerintah Bir- 
ma telah berhasil memukul mun 
dur 5000  gerilja Kuomintang 
dari negeri itu bagian Timur 

ilaut: markas besar dan gudang 
  

v (mosm mereka didelta Irawadi di 

AKP selandjutnja meniboritas | hantjurkan, , e 

La serbu daratan Tiongkok 
f KN RORBERNTA setengah - resmi 

Lakan melakukan penjerbuan2 
dap pantai daratan Tiongkok 1 berhadapan dengan Tawian. 

PEREBUTAN DJABATAN | 

Kuznetsov adalah anggota 
jang terpilih lagi dari konpe- F 
.rensi perdamaian Sovjet Uni 

bungan diplomatik & dagang 

ngadakan pembitjaraan dengan 

   

        

  

! 

Tiongkok Nasionalis 
bahwa tidak lama-lagi pasukan? 

'terha- 

  

Tjalon2 pengganti 
Trygve Lie 

| Sebagai tjalon2 pengganti se- 
kretaris djenderal PBB, Trygve 

Lie, hingga Kini disebut? nama2 
dari ketua Sidang Umum PBB 
Lester Pearson, brigadir djende- 
ral Carlos Romulo dari Philipi- 
na, menteri luar negeri Polan- 

dia Stanislw Skrezewski, 
lah Entezam dari Iran, menteri 
luar negeri Mexico Padilla Ner- 
vo dan Eduardo Zuleta Angel 
dari Colombia. Djuga nama Vi- 

jaya Laksmi Pandit dari India 
disebut2 sebagai tjalon, tetapi 
kemungkinan sedikit ia akan 
terpilih karena sudah dapat di- 
pastikan, bahwa ia akan diveto 
oleh T. Nasionalis, karena In- 
dia telah mengakui pemerintah 
RRT. 
Dalam sidang Dewan Keama- 

nan pada hari Rabu jang akan 
membitjarakan pergantian se- 
kretaris djenderal PBB itu, per- 
soalannja akan berkisar kepada' 
mentjari tjalon jang tidak akan 
diveto oleh salah satu negara 
5- Besar jang mempunjai hak 
tersebut. — UP. 

  

TUBRUKAN DITERUSAN 
SUEZ 

Seorang penumpang tewas 
dan 4 orang lainnja mendapat 
luka2 berat sewaktu kapal Ita- 
lia ,,Toscana” bertubrukan de- 
ngan kapal minjak Amerika 
»Cowanesguae” diterusan Suez 
achir minggu jang lalu, — UP. 

PILM TERBAIK UN- 
TUK 1952 

High Noon” dari Western- 
Motion Picture telah dipilih :se- 
bagai pilm terbaik untuk tahun 
1952 di Amerika, demikian di- 
beritakan di New York. 

Pilm2 lainnja jang dianggap 

  

baik dan memperoleh hadiah 
.antaranja. adalah: ,,The @uiet 
Man”, ,,The Greatest Show in 
Earth”, ,,Ivanhoc', With A 
Song in My Heart” dan ,,Five 

| Fingers”. — UP. 

Nasro- | 

AMERIKA, RUSIA, IN. 
DIA DAN TIONGKOK 

Akan jadi negara 

besar. 
Atvar Singh, sekretaris kesatu' 

delegasi India pada PBB, menga 

takan, bahwa harapan akan per- 

damaian dunia akan terus ter- 
dapat selama negeri2 dapat me- 

ngadakan pertemuan dan mem- 

bitjarakan soal2 dunia. 
Atvar Singh jang berbitjara 

dalam pertemuan mahasiswa in- 
ternasionai jang mewakili 36 
negara, selandjutnja katakan 
bahwa RRT perlu sekali diteri- 
ma mendjadi anggota PBB dan 
meramalkan bahwa negara2 1g 
akan mendjadi Empat Besar di 
dunia adalah Amerika, Rusia, 

India dan Tiongkok. — UP. 

  

DELEGASI INDONESIA 
Kekonperensi buruh di 

Havana. 
Ir. Sungkono dari bagian so- 

sial dan perburuhan pusat per- 
kebunan negara ditundjuk Pe- 
mMerintah mendjadi anggota pe- 

rutusan Indonesia pada sidang 
internatieonal labour organisa- 

  

tion jg akan diadakan di Hava- 
na pda 5: — Maret jg akan' 
datang. Setelah sidang selesai 
ia dad ukm Oleh mentri per- 
tanian watuk melandjutkan per- 
“djalannja ke Nederland guna 
memperluas pengetahuan pada 
lain lapangan perburuhan jang 
kini hangat mendjadi persoalan. 

— Ant,   

  

HALAMAN 3. ' 

Rakjat Jogja setahun rugi 

5 djuta rupiah 
Karena serangan penjakit kelapa 

»artona catoxantha" , 

(OLEH : 

ARI kalangan perkebunan 
Da penindjauan Wartawan , 

PEMBANTU, "K:R:”). 
pohon kelapa jang baru-baru ini 

Fx R.” mendapat kete- 

rangan, 3 djuta pohon kelapa didaerah Jokja, menurut pemerik- 

saan sebagian besar terkena pen jakit ulat kelapa (artona cato- 

xantha), 

Rakjat rugi 5 djuta 
rupiah setahunnja. 

Kalau penjakit ulat kelapa ter 

sebut tidak lekas2 diadakan pe- 
ngobatan jang effesien, maka 
baru dalam 2 tahun lagi pohon2 
itu akan dapat berbuah, kalau 
tidak mendapat serangan baru, 

karena matinja ulat2 itu baru 

setelah 2 tahun. Dalam keadaan 
biasa satu pohon kelapa meng- 

hasilkan 36 butir. Djadi kalau 

dihitung tiap2 butir harganja 
Rp. 0,50,— maka dalam 3 djuta 

pohon .didaerah Jogja, dalam 

satu tahunnja kerugian Ik. 5 

djuta rupiah. 
Dengan demikian, maka ber- 

arti pula kemakmuran rakjat 
akan terhambat karenanja. Ka- 

  

Sukur jang 

dibuka tgl. 9 Maret j.b.L, 

but ialah Amerika dan Kanada 

kuwe. 

Paberik ,,dessicated coconut” 
tersebut mulai dibangun sedjak 
Djuli 1951 dengan memakan bi- 

aja Rp. 15 djuta. Perusahaan 
Penggilingan Kelapa di Sukur 
itu mulai kerdja 16 Pebruari j.l. 
dengan 900 orang buruh. Sete- 
lah bekerdja 3 minggu lamanja 
.tinggi produksi ada 11.000 kilo 
tepung dalam 15 djam seharinja, 
hasil dari 75.000 butir kelapa. 
Ongkos produksi setiap 100 kilo 

tepung rata2 Rp. 200.—. 

Kini baru 4076 terpakai dari   seluruh kapasitet paberik ka- 

  

“adalah tidak ternilai besarnja. 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
Wa kegiatan2nja telah membim- 
bing rakjat Sovjet Uni dan Ka- 
um buruh dari semua negeri un- 
tuk merobah - keadaan2 dunia 

dalam arti, bahwa keadilan de- 
mokrasi rakjat dan sosialisme 

telah mentjapai kemenangan di- 

suatu sektor jangipenting dari 

dunia ini, jaitu sektor jang me- 

Iiputi lebih dari sepertiga djum- 

lah penduduk dunia, lebih dari 

800 djuta orang penduduk. 
Partai Komunis Sovjet Uni, 

sebagai suatu partai jang dipim- 
pin oleh Lenin dan Stalin sendiri 

adalah partai jang paling madju 

dan paling banjak ,,makan ga- 
ram”. 

Dan partai inilah jang men- 

djadi tauladan bagi kita, baik 
dimasa jang lampau, Maupun se- 
karang dan dimasa datang De- 

mikian Mao. 
“Selandjutnja dalam karangan 
nja itu Mao mengemukakan ke- 
pertjajaannja penuh, bahwa sen- 

tral komite Partai Komunis So- 
vjet Uni dan pemerintah Sovjet 

jang dipimpin oleh Malengkov 
akan dapat mengikuti djedjak 

jang telah diajunkan oleh Stalin 
kearah kemegahan komunisme 

dan kemenangan2 lebih landjut. 

Komentar Tokyo 

ena United Press, dalam 
komentarnja mengenai karangan 
Mao Tse Tung tersebut, kala- 
ngan setengah resmi di Tokyo 
menaruh “arti jang besar dalam 

susunan kalimat Mao, dimana 
Partai Komunis Sovjet Uni se- 

akan-akan lebih dipentingkan 
dari pada pemerintah Malenkov. 
pan BA ka je ai 

   

      
   

WHAT HI TME: #: 

CASE mem J' 

  

UNTOLK HEDI KING 2 
MA FDI THE 24 ANYTHING HAPPENED, 
MURDEKED 173) 7HI5 £ 
NAN BEE ja 

# an f EA 

kg sapaan 
Lung Ha isa 0... Ta” 

pa Mao Ise Tung 
Atas meninggalnja Stalin 

AO Tse' Tung telah menjambut meninggalnja Stalin dengan 

suatu karangan dalam ,/Harjian Rakjat” 

»Persahabatan”, dimana ja memudji Stalin sebagai seorang ,,ge- 

nie jang terbesar dari abad sekarang”. Selandjuinja Mao me- 

nempatkan Stalin disamping Lenin dalam daftar orang? besar 

dan berkata: ,,Sumbangan kawat Stalin kepada abad kita dengan 

kegiatan2nja baik dilapangan teori maupun dilapangan praktek, 

jang berkepala 

| Dalam hubungan ini kalangan 
Ipenindjau di Tokyo berpendapat, 
8 bahwa dgn meninggalnja Stalin, 
Mao akan merenggangkan ika- 

| tannja dengan Sovjet Uni, baik 
| dikalangan politik dalam - ne- 
| geri maupun dalam soal2 inter- 

nasional, sehingga RRT dibawah ' 
pimpinan Mao akan mempunjai 

arti jang lebih besar lagi di 
Asta UP. 

EKSPORT KARET CEY- 
LON KE RRT. 
Dimonopoli pemerintah. 

Eksport seluruh karet Ceylon 
'ke RRT akan mendjadi mono- 
poli pemerintah Ceylon. Untuk 
selandjutnja tak akan diberikan 
permit kepada pedagang2 par- 
tikelir untuk meng-eksport ka- 
ret itu, tetapi kontrak2 ' jang 
Pel Gisetuajui akan dipenuhi. 

me Ceylon mengam- 
untuk memper- 

aret jang sebaik2- 

  

   

   

BANTUAN — AUSTRALIA 
Kepada Indo China. 

Menteri L. N. Australia Ri- 
chard Casey. menjatakan bahwa 

pada waktu ini ia belum dapat 
mengatakan bantuan apa jang 
akan diberikan oleh Australia 
kepada Perantjis untuk perang 
di Indo China. Menurut Casey 
bantuan Australia jang sedang 
dimintakan oleh Perantjis itty 
dapat berupa bahan2 perang 
atau hanja bahan2 makanan 

Oa h Pa — Rtr. 
Mike kw Iaga El 2D “amal ta jan 

  

Amerika ian Kanada 
langganan pertama 
Dari Peberik Penggilingan Kelapa di 

baru dibuka 

EBIH djauh tentang Paberik Penggilingan Kelapa di Su- 

kur (Minahasa) jang sebagai telah kita beritakan, 
dapat dikabarkan, bahwa untuk 

mentara negara pembeli pertama dari produksi paberik terse- 

telah 
se- 

guna industri barang gula dan 

rena buruh, terutama bagian 
pengupas, belum terlatih. Di- 
rentjanakan seluruh  kapasitet 
paberik akan menggunakan 350 
orang dalam 3 ploeg dan, beker- 
'dja 24 djam masing2 8 djam. 

Maksimum produksi 
diharap mendjadi 
tepung. 

Pekerdjaan menggiling dan 
mengering .tepung sehingga 
tinggal 275 darj seluruh tingkat 
kebasahan  (vochtigheidsgehal- 
te) berlangsung dengan proses 
.lopende band”. Tepung ini lalu 
melalui mesin pemisah jang 
menghasilkan tepung berdjenis 
kasar, setengah halus dan halus. 

seharinja 
30.000 kilo 

Buruh wanita peranan 

penting. 

Produksi tepung tergantung 
darj pada kepandaian buruh 
pengupas jang semuanja terdiri 
dari wanita. Pada permulaan 
tiap wanita hanja berhasil me- 
ngupas. 50 sampai 100 butir da- 
lam 7 djam. Sekarang rata2 su- 
dah tertjapai 500 butir, dan 

ngupas 800 butir (di  Pilipina 

buruh wanita sudah mentjapai 
1200 butir). 

Buruh wanita dipaberik ini 
mendapat gadji Rp. 5,- sehari 
dengan tambah 1 sen buat tiap2 
kelapa meliwati djumlah 50 bu- 

tir sedjam. 
Dipelabuhan Bitung kini su- 

dah tersedia 1500 pak tepung 
kelapa halus berat 50 kilo ma- 
sing2 untuk diangkut ke Ame- 
rika. 

Paberik tepung kelapa 
tama ini didjalankan ' dengan 
3 generator dan sampai pem- 
bungkusan tepung pekerdjaan 
berlangsung otomatis. Paberik 
ini djuga diperlengkapi dengan 
mesin “pembuat minjak jang 

terbikin dari kulit tipisnja ke- 
lapa sebagai sisa setelah kulit- 

nja dikupas. Pun batoknja ti- 
dak terbuang, tetapi dibakar 
untuk mendjadi bahan industri 
sabun. Dari sabutnja direntja- 
nakan untuk: pembikinan ,.wall 

board”, matjam dinding tipis 

sekeras eterniet. 

per- 

Asal usul paberik. 
Tentang asal-usul paberik, 

menurut keterangan jang di- 
dapat, dapat diterangkan, bah- 
wa inisiatip pembikinannja di- 
ambil oleh Ir: Laoh selaku Men- 
teri Perhubungan dulu tahun 
1950. Semula  direntjanakan 
untuk mengoper seluruh per- 
lengkapan suatu paberik tepung 

kelapa di Pilipina jg mandek 
karena gangguan kaum  Huk. 
Tawaran ini tidak  disetudjui 
senat Pilipina sendiri karena 
chawatir konkurensi produksii 
tepung kelapanja oleh Indone- 

sia, Hal ini menjebabkan pem-       bangunan paberik sedjak Djuli 
1951 aa Peranan dan yk 

dimaksudkan supaja dapat me- |   

langan tersebut menambahkan 
harganja, agar Pemerintah Dae- 
rah dalam: 'hal ini lekas2 ber- 

tindak. Kalau tidak, maka pe- 
njakit itu akan ' bertambah 

berkembang. Menurut kalangan 
tersebut, dalarai satu tahun men- 

djalarnja penjakit ulat kelapa 
tersebut adalah 9 kali. 

Tjara memberantasnja. 

Selandjutnja “kalangan terse- 
but menerangkan, bahwa guna 

memberantas penjakit ulat ke- 
lapa itu tiap2 pohon dibutuhkan 

biaja untuk alat2 dan obat2an 

Rp. 3:— dan untuk pekerdja 
Rp. 1— Djadi untuk daerah 

Jogja untuk pemberantasan pe- 

njakit tersebut dibutuhkan Ku- 

rang lebih biaja 12 djuta rupiah. 

Biaja ini perlu sekali diperhati- 
kan oleh pemerintah kalau di- 

lihat tadi kerugian rakjat seta- 
hunnja sebesar Rp. 5 djuta. 

Ketjuali pemberantasan jang 

memakan biaja sebesar tersebut 

diatas, ada satu tjara lain jang 

dapat didjalankan. Ialah dengan 

tjara menggunduli daun2 pohon 

kelapa dan dibakar, supaja ulat- 

ulatnja mati. Tapi dalam hal ini 

masih ada kekuatiran dikalang- 

an rakjat, takut pohon2nja men- 

djadi mati, padahal sebenarnja 

“dengan menebangi daun2 kelapa 

tersebut pohon2nja tidak akan 

mati. 

Selandjutnja Kalangan terse- 

but menerangkan, bahwa hingga 

kini Djawatan Pertanian Sen- 

diri seakan-akan tidak berdaja 

dalam hal pemberantasan, ka- 

rena kekurangan alat2 dan 

obat - obatan. 

Demikian keterangan jang di- 

dapat ,,K.R.” dari seorang ahli 

perkebunan pohon kelapa dari 

Djakarta, jang baru2 ini menga- 

dakan penindjauan di daerah 

Jogja. 

IRAN TUDUH IRAK 
Djadi pangkalan agen? 

Inggeris. 

Iran telah menuduh negeri 

tetangganja, Irak, didjadikan 

pangkalan untuk operasi2 agen2 

Inggeris terhadap Iran. 

Menteri LN Iran dalam nota- 

nja kepada pemerintah Irak, 

menuntut supaja Irak mentje- 

gah kegiatan2 agen2 Inggeris 

jang mengadakan operasi2-nja 

jang merugikan kepentingan2 

Iran dan menghasut rakjat su- 

paja memberontak terhadap pe- 

  

merintah Iran. — UP. 

PULAU CHRISTMAS MIN 

TA SADIS 
Pulau Christmas, dimana 

terdapat tambang fosfaat, me- 

ngalami Kesulitan dengan wani- 

ta. Kaum laki2 di pulau ini jang 

ingin mempunjai isteri telah 

mengirim tanda ,,5.0.5. Tk 

Singapura, minta dikirimkan ga- 

dis2. ,,Young girls only, please,” 

demikian dikatakan dalam per- 

mintaan itu. 
Permintaan tersebut kini Se- 

dang diurus oleh Miss Kwok da- 

ri Departemen kesedjahteraan 

“sosial di Singapura. — UP. 

PENDUDUK BENUA ERO- 

PAH JANG PERTAMA 
Diketemukan. 

Sebuah suratkabar Berlin Ti- 

mur menulis bahwa di Sonder- 

hausen daerah Djerman Timur, 

telah diketemukan sebuah ku- 

buran jang berumur kira2 5.000 

tahun dan berasal dari Djaman 

Batu, 
Orang2 “dikuburan tersebut 

diketemukan dalam keadaan ber 

djongkoKk. Diantara alat2 rumah - 

tangga jang diketemukan  ter- 

dapat pula pot2 tanah jang ber- 

garis2 mendatar, — Rtr. 

  

    

dapat didjalankan oleh biro 
pemborong Karpi seperti diren- 
tjanakan. semula. Lalu usaha- 

nja diserahkan kepada firma 
pemberong  Dijning dari Ma- 
nila. Pemerintah Indonesia te- 
tap pada rentjananja dan mem- 
beli perlengkapan dari Amerika 
seharga Rp. 9 djuta, sedang 
pembitjaraan pembangunan pa.   berik meliputi R». 6 ah Ant. 

KING OF THE ROYAL . MOUNTED » 
  

  

  

TKEAKWEHILE,AT LAWNYER DEANS HOME.,. 
  

  

  Apa jan memukul saja. tadi? 

    

2 "7 OL, DEAN... KorikD BE Fwelous 1F ) Na patas DEA THE MAN 

Sementara, dirumah. hakim. Dean, 

  

  

TE OMEONEE TRUING TO FRAME ESA NYONE COLI) 

Ben ee aa Tata $ L age 

at 4, 

"#3 

—— Ada orang jang mau menjeret 

        
Alhamdulilah! Tasnja si-korban 
selamat. - .aduuh tetapi ter- 
buka! King akan marah kalau 
terdjadi apa? dengan tas Ini!   —— Saja.akam terus terang kepada- 

mu, Dean . ... . orang didalam 
mobil itu mati sedjam. sebelum 
mobilnja terdjungkel! Orang 1g 
menelpon. mengatakan, bahwa 
Si-korban itu dibunuh disi! 

saja, King! Suara telepon jang 
ta? terkenal itu harus dapat 
membuktikamnja ! 

— Ja, siapa sadja dapat merga- 
takan demiklan « .. « « Ajuga 
engkau! 
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: Kayong ganja “orang acting. 
sekretaris djendral. Hadji Ra- 

5 

olitik. K 
acting kepala direksi Asia. Mr. 

      

   

  

  

  

— Swoanto djadi acting kepala 
reksi e 1 -F acific. : LA 2 : 2 es 

Dengar itu si mBah djadi me 
ngeluh. Katanja: ,,Kami jang | 

  

 Kabarmja menghadapi kesulitan: 

— duduk telah kiri seng “ti £. 

              
Garis Jang kirim S.O.S. | ju tru 

karena direpotkan oleh wanita.. 
“Ini penduduk , pulau Christmas 
malah kirim 3.0.8. untuk min- 
ta wanita. 5 ta Na 

Tapi kalau Berabe pikir, biar 
tidak usah pikir dalam2, me- 
mang ja patut djuga itu Pen- 
duduk pulau Christmas (Hari 
Natal) diberj christmas-presemt 
atau hadiah Hari Natal seperti 

Tjuma susahnja, apa sabar. 
tunggu sampai bulan Desember. 

Wong sekarang baru bulan Ma- 
ret, kata mBah Nur. 5 

- 

  

  

HANJA DUA PERSELI- 
SIHAN PERBURUHAN 

« Dibitjarakan P4 Daerah 
Wakil Ketua Panitya Penje- 
lesaian Perselisihan Perburuhan 

Daerah Istimewa Jogjakarta 
(P4 Daerah) sdr. Wasito me- 
nerangkan kepada "KR", bah- 
wa sedjak dibentuknja P4 Dae- 
rah di Jogjakarta, kira2 2 tahun 
jl. P4 daerah hanja pernah meng 
hadapi 2 kali perselisihan perbu- 
ruhan, jang kedua2nja tidak ha- L 

. nja bersifar sosial ekonomis, te- 
tapi djuga politis. Pen 

| Perselisihan perburuhan jang 
pertama jalah antara buruh ho- 
tel Garuda dan pihak direksi NV 
Marba, tetapi karena P4 Daeran 
tidak dapat mengatasi, perseli- 
sihan ini dilandjutkan pada P4 
Pusat di Djakarta jang kemu- 

. Gian dengan bahan2 dari P4 
daerah dapat diselesaikan dgr. 
persetudjuan baik pihak2 jang 
bersengketa. : 

Perselisihan jang kedua teu- 
“tang perbaikan nasib dari bu- 
ruh Industri Metaal Gamstow 
Jogjakarta jang diwakili oleh 
PBSBIM Surabaja dan pihak per 
usahaan Gamstow. Tetapi dapat 

diatasi oleh P4 daerah sendiri. 
Tentang sebab2nja tidak ba- 

njak perselisihan2 perburuhan jg 
sampai dihadapi oleh P4 Daerah, 
menurut sdr. Wasito, sebenarnja 
karena keuletan Kantor Pe- 

njuluh Perburuhan Daerah Is- 
timewa Jogjakarta sehingga 
soal2 jang tadinja bersifat prin- 
sipieel tjukup diselesaikan di 
Kantor Penjuluh Perburuhan 
Sadjas 3 : 

Ia mengharapkan pada achir- 
nja, supaja keadaan, perburuhan 
di Jogjakarta 
stabilnja, sehingga tidak akan 
timbul hal2 jang menjulitkan. 

LAGI SEORANG MATI 
DILANGGAR TRUCK . 
Kemarin « siang sekira djam 

“10.30 didjalan - Sentool, Paku 
Alaman terdjadi ketjelakaan jg 
ngeri. Seorang pengendara se-, 

peda, loper susu, dari Djajaning 
| prangan, ketika ada didjalan 

Sentool akan . mendahulu: bis 
EVA jang ada dimukanja tapi 
tidak lihat kalau darj muka 
datang sebuah truck H, 1013. 

“Pada sa'at mendahului bis itu 
ta' sempatlah loper susu tadi 

— Hanna kedatangan truck, 

n Gia terpelanting tertabrak 
truck tadi. an 5 ix 
Pengendara tersebut menda- 

pat luka2 berat dan segera di- 
angkut kerumah sakit Bethes- 
da. Tapi siang itu djam 11.30 si 
korban jang bernama Djojosu- 
marto meninggal, 

NAFSU PINDAH KELUAR 
DJAWA MAKIN BESAR 
Menurut “keterangan pihak 

Kantor Penempatan Tenaga da- 
erah Jogjakarta, berdasarkan la- 
poran2 pada tiap2 diadakan zit- 
dagen dikabupaten2, kini ternja- | 8 
ta bahwa djumlah penduduk jg 

menginginkan pindah keluar 
Djawa, terutama ke. Sumatera | 
Selatan makin besar. 

Sebab2nja disamping merasa- 

kan tekanan ekonomi didaerah- 
nja melihat pada umumnja ke- 

: aga atau saudaranja jang su- 

“dah lama bertempat tinggal di- 

Ika menindjau kedesa asalnja 
enupndjukkan orang2 jang 

pu hidup. bin Ka YR aa 

entang djumlah penganggur 
ah2 kabupaten, menurut 

antor Penempatan Tena- 

umumnja tiap bulan ra- 

da F g sesuda) 
sekolah di SR tidak dapat 
landjutkan peladjarannja K 

3 Beberapa hari Il. sdr, 2 radit 
wakil dari Kl. Ma 
@iberi : 
gantian wang rakjat dari penga- 

wee Diie Hoo djadi | ole 

bahw         
am | SOLOPERLU2DJUTA | 

“dapat 

'9 |rang ini M2 
'untuk menghentikan pembagi- | 
an itu. 

  

| Surakarta 

| duksi tersebut 

tetap demikian | 

zerah transmigrasi umumnja | 

“ialah : 

| ta dokumen 

  

      
— GREMBJANGAN 

“Dibajar. ' 

duredjo jang 
“tugas menguruskan per- | 

  

sebagaimana jang telah ka- 
i beritakan kemarin dulu, kini 

oleh sdr. Sumarto Opzichter da- | 
ri Pengairan Opak-Progo, telah | 

didapat pendjelasan jang pasti | 
wang segera akan dibe- 

  

   

  

reskan.. Hari Djum'at ini pembe 
   ulai.- 

  

  

Sa APD 
| Berhubung dengan kabar2 jg | 

menjatakan, bahwa pembagian 
cambrig akan. dihentikan ' di- 

'keterangan dari fihak 
gabungan koperasi batik In- 
donesia (GKBI) sampai seka- 

tidak ada rentjama 

Jang benar ialah, 'bah- | 
I sedang mengadakan | 

  

wa 

£ seleksi diantara perusahaan2 

batik jang menerima pembagi- , 

an mori. Kepada mereka dila- 

rang untuk memperdagangkan 

lisensi dan pada dasarinja pem- 

bagian itu memang tidak boleh. 
'diperdjual ibelikan. 1 

| Atas pertanjaan diterangkan 

selandjutnja, bahwa pembagian 

Peambrig untuk seluruh daerah 

Surakarta satu bulannja ber- 

djumlah 2 djuta yard, tetapi Ka- 

rena beberapa hal pembagian 

tersebut dikurangi mendjadi 1 

(Idjuta . yard. Pengurangan itu 

berlaku tidak hanja- didaerah 
sadja tetapj djuga 

daerah2 lain. 
'Diterangkan, bahwa produksi 

bulanan dari perusahaan batik 

diseluruh Surakarta berdjumlah 
Lk. 400 ribu lembar kain. Pro- 

sesudah diada- 

kan pengurangan pembagian 

cambrig dan meliputi lebih da- 

rz 900 (sembilan ratus) perusa- 
haan batik diseluruh daerah Su 
rakarta. 

Djumlah anggauta batik asli 

rep. Indonesia Surakarta ada 
128 perusahaan. Sedang peru- . 
sahaan batik milik bangsa In- 

donesia diluar Basari ada 70. 

Disamping itu masih terdapat 

perusahaan batik :milik bangsa 
Tionghoa dan milik bangsa 
Arab — RS. : 

"KEPALA2 PERAMPOK 
DITEMBAK MATI: 

Daiam pertempuran 
2 di Pasar Minggu. 

Empat orang kepala peram- 

  

rombolan ,,Bambu Runtjing”. 

kira 2 djam 04.20 pagi tgl. 9/3 

jl. ditembak mati dalam per- 

tempuran jang terdjadi “sela- 

ma Lk. 20-:menit didesa Djaga- 

karsa, Pasar Minggu, Djakaria, 
antara sepasukan polisi kontra 
gerombolan tsb. Ketjuali itu 

2 perampok lainnja mendapat. 

luka2 parah akibat tembakan2 

polisi dan 1 perampok lagi di- 

tangkap hidup. T 

Dipihak polisi tidak terdapat 

korban jang djatuh. Seorang 

wanita penduduk desa Tjigan- 

djur, bernama Nami binti Djiat, 

' mendapat luka2 berat terkena 

sasaran peluru gerombolan. 

Semua korban kemudian diang- 

kut kerumah sakit umum ne- 

“geri. Sisa gerombolan jang ter- 
diri dari beberapa orang melari- 

kan diri. — Ant. 

' MERAH PUTIH TERBIT 
. DI DJAKARTA 

Di Djakarta mulai tanggal 14 

Maret jg akan datang ini akan 

terbit madjallah minguan baru 

dengan nama ,,Merah Putih” di- 

  

sjah Simawang. 
Menurut keterangan dari pi- 

(hak pimpinan madjallah terse- 

but, maka mingguan itu akan 
diasuh oleh orang2 jang berpen- 

dirian: - ,,kepentingan rakjat 

| dan negara adalah diatas kepen 

|tingan golongan dan kelompo- 

| kan. Bersuara bebas dan menu- 

dju tudjuan terachir sebagai ke- 

landjutkan dari djiwa prokla- 

| masi 17 Agustus 1945. Akan 

turut membantu dengan segala 

daja jang dapat dikerdjakan 

pemuda jang bertanggung dja- 

wab untuk menjelesaikan revo- 

lusi jang ternjata sekarang lagi 

dirusakkan dan dinodai orang2 

| dari dalam dan dari luar”. Kan- 

tor madjallah tersebut adalah 

  

di Djalan ' Krankatau No. 13, 

Djakarta. —.Ant. , 

. PEMBERSIHAN DI 

BRINGIN 
Tanggal 10 Maret 1953 pada 

djam 11.00, pasukan TNI dari 

Kompi II Bn. 441, mengadakan 

erakan : pembersihan didukuh 

Soklatan, desa Sambiredjo da- 

€rah Bringin. 
Hasi dalam gerakan pember- 

sihan ini: ialah. 3 orang angga- 

uta gerombolan pengatjau mati. 
2 putjuk sendjata (karabijn 
dan mauser) “kita rampas. '—— 

Tembak menembak di 
Timur Laut Kota, 

Baru2 ini dari djam 02.00 
sampaz djam 04.00 pagi telah 
terdjadi pertempuran 
kompie Radiders Bn. 441 de- 

ngan gerombolan pengatjau di- 
desa Bulu Dadapajam sebelah 
Timur-laut Salatiga. 

Kesudahan pertempuran itu 
3 orang pengatjau ma- 

ti, 7 orang luka2 dan 18 orang 
tertawan. 
| Pihak T.N.I.: 3 orang pendu- 
duk mati, 2 orang luka berat 

(KR). 

'Idan 1 orang luka ringan. 
Beberapa putjuk sendjata ser 

dari gerombolan 
dapat kita rampas. Tetapi ada 
djuga beberapa seniijata jang 
mereka lemparkan kedalam su-     tidak mampunja orang tua, 

“ 

8, ngai, — (KR,) , 

aa . 

Juang. penecANTIAN | 
| TANAH SLOKAN DAN 

  

diikuti oleh 

pok jang termasuk dalam ge-|, 

bawah pimpinan Sutan Alar- 

antara | 

e oa Btibraga Mobiele Brigade 
“ 

(ENGAN mendapat 
'sian dan segenap 

ngan 

Penutupan pekan tsb. dilaku- 
kan oleh wakil kepala Kepoli- 
sian Propinsi Djawa Tengah 

Pembantu Komisaris Besar Dar- 

jokusumo.. 
Wdapun hasil kedjuaraan pe- 

kan tsb. selama 6 hari bertu- 

rut2 Adalah sbb: - 

Sepakbola : £ 
1) Kes. Mobrig Rayon Jogja- 

| 'karta Cie 5155. $ 

2) Kes! Mobrig Reserve Djawa 
Tengah Cie II/5133. 

3) Kes. Mobrig Pekalongan 
Compi 5146. . 

Volley - ball : Si 
1) Regu Mobrig Rayon Peka- 

longan Compi 5146. 
2) Regu Mobrig Rayon 

karta Compi 5142. 
3) Regu Mobrig reserve Djawa 

Tengah Compi 5114. 

Sura- 

Bulutangkis (regu): 
1) Regu Rayon Jogjakarta 

. Compi 5146. 
2) Regu Mobrig Rayon Sura- 

karta Compi 5142. 

3) Regu Mobrig Reserve Djawa 
Tengah Compi 3/5144. 

Menembak (rombongan): 

Tengah Compi 2/5138. 
2) Regu Mobrig Rayon Pekalo- 

ngan Compi 5146. 

3) Regu Mobrig Rayon Sema- 

rang 5110. E 

Menembak (komandan patroli): 

1) Komandan regu Mobrig re- 

serve Djawa Tengah Compi 

1pol3. 
2) Komandan regu Mobrig re- 

serve Djawa Tengah Compi 

5114. : 
3) Komandan regu Mobrig Ra- 

yon Jogjakarta Compj 5155. 

Menembak revolver: 
1) Inspeksi Polisi I. 

Compi 1/513. 
2) Pembantu Inspektur I. Su- 

.. xono Compi 2/5138. 1 

3) Pembantu Inspektur Polisi NG 

Maksum Compi 5155. 

Sudono 

Kesudahan pertandingan 
finale tgl. 9-3-'53. 

Volley - bali: $ 
Mobrig Rayon Pekalongan 
Mobrig Rayon Surabaja 

1 15-9, 15-6, 15-4. 

Mobrig Rayon Surabaja — 
Res. Cie I Djawa Tengah - 

1-15, 15-8, 5- 15. 

Bulutangkis (single): 

Rusjamadi (Mobrig Rayon Jo- 

gjakarta) Sukirno (Mobrig 

Rayon Surakarta) 15-6, 15-7. 

Paeran (Mobrig Rayon Jogja- 

karta) — Sumardi (Mobrig Ra- 

yon Surakarta) 15-12, 15-3. 

Double : : 
Rusjamadi/Paeran (Mobrig Ra- 

yon Jogjakarta) — Sukirna/Su- 

mardi (Mobrig Rayon-Surakar- 

ta) 12-15, 18-15, 6-15. 

Sepakbola: 
Inspekioraat — 

Surabaja 2-1. 

Res. Cie 2 Djawa Tengah 

Mobrig Rayon Jogjakarta 1-0. 

PERTANDINGAN2 
OLAHRAGA 
PELADJAR 

Di Calcutta. 

Reuter mengabarkan dari 

Calcutta, bahwa dikota tsb. te- 

lah dinjatakan oleh suatu pa- 

nitia proffessional, bahwa per- 

tandingan2 olahraga antara re- 

gu2 peladjar dari negara2 Asia 

dan Pasifik akan dilangsungkan 
| di Calcutta's Eden Gardens pa- 

  

# 

4 Selandjutnja dikabarkan dju- 

ga, bahwa negara2 Latin Ame- 

rika akan turut serta pula da- 

lam pertandingan olahraga Ppe- 

ladjar tsb. 5 

Pertandingan tsb. meliputi 

tjabang olahraga: Atletik, Vol- 

ley-bail, Bulutangkis dan Bas- 

ket-ball. . : 
Achirnja diharapkan juga 

diadakannja demonstrasi olah- 

raga dari pada regu2 Hongaria, 

Italia dan Sovjet Rusia, - Ant. 

PEKAN OLAH RAGA 

  

MILITEIR — 
Pada “hari: Minggu “pagi 

jang lalu bertempat dila- 

pangan militer Setjodiningratan 

(belakang beteng) Telah dilang 

sungkan pertandingan volley 

ball guna merebut djuara olah 

raga militer Djawa Tengah. Da- 

| bak pertama : : 

Ke: 1. C.P.M. compi 46 Jogja- 

C.P.M, Bat. 4 Semarang dengan 
angka 2 — 0 kemenangan CPM- 
compi 46 Jogja — C.P.M. com- 
pi 48 Semarang dengan angka 
2 — 1 kemenangan C.P.M. Jo- 

a. 
M Ka! III, C.P.M. 46 Jogja — 
C.P.M. compi 41 Magelang de- 
ngan angka 2 — 0 kemenangan 
pihak C.P.M. compi 46 Jogja. 

Sebagai landjutnja pertandi- 
ngan Olah Raga Militeir Djawa 
Tengah pada 'sorenja telah 
berlangsung pula:  pertandi- 
ngan volley ball jang tak ku- 
rang sengitnja, antara C.P.M. 
compi 46 Jogja — Resimen 13 
Evantri Jogja dengan angka 
2 — 0 kemenangan di pihak 
CP.M. 
Untuk djuara ke: 1 pekan 

Olah Raga Militair Djawa Te- 

ngah dalam pert, Volley 'ball   

— Seluruh Djawa Tengah 
Ten aalatat 

Kes. Rayon Jogja djuara 
perhatian besar dari kalangan kepoli- 

keluarganja pada hari Senin jl. dilapa- 
Sportlaan Semarang telah dilakukan upatjara penutupan 

Pekan Olahraga Mobiele Brigade Seluruh Djawa Tengah jang 
Ik. 600 orang peserta dari seluruh Djawa Tengah. 

1) Regu Mobrig reserve Djawa | 

Mobrig Rayon 

da tahun 1954. - 

lam pertandingan berturut2 ba- 

  

dipegang C.P.M, Jogja sebagai 
tuan rumah. Dalam pertandi- 
'ngan ini Sdr. Rabikin jang se- 
ring kita djumpai dalam per- 
tandingan2 sepak bola, dalam 
pertandingan volley  ballpun 
mendjadj pemain jang ulung, 

  

'PENGURUS BARU GA- 
MA BG. ATHLETIEK 

Gama bagian Athletiek telah 
membentuk Pengurus Baru utk 
tahun 1952/1953, dengan susu- 
nan seperti berikut: 

Ketua: Soehadi (H.B.S.P), 
Wakil Ketua: Rasman Sudarto 

(Techniek): - Bendahari: 
Saelan (Sastera). 

Komisaris wilajah H.E.S.P.: 
Soeharno. 

3 » Techniek: 
Soelaiman. 

ta ke Sastera: 
Dickij Mukardi. 

1 » Kedokteran: 

21 Pa Tojib Salim. 

Komisi Techniek & perlombaan: 
Soemali (Techniek) 

Pratiwi ( Ta ) 
Soegiri ( Hukum ) 

Soetrisno ( 2 ) 
Soertio ( 1 ) 

Soekamto ( 3 ) 
  

ITALI KAMPIOEN SE- 
PAKBOLA EROPA 

UP mengabarkan dari Zurich, 

bahwa menurut tjatatan dalam 

kedudukan persepakbolaan di 

duki tempat paling atas dengan 

djumlah 2 bidji kemenangan 

dari 1 pertandingan. 
Menurut tjatatan itu kduduk- 

an negara2 mendjadi sebagai 

berikut : 
F neo ae 

1. Italia PS Ia en 
Agen 2d 212 

3. Inggeris na Ian 

4, Perantjis aa at aa 

5. Nederland 1 - 1 - 3 5 

suk dalam hitungan penetapan 
kedudukan dalam dunia sepak- 
bola Eropa. — Ant.   Ss — Inai. b -— menang, 
C — kalah, d — kemenangan, 
e — masukkan dan f — kema- 

sukan, 

  

OLYMPIADE : 

HONGARIA AKAN 
. PROTES . 

| Terhadap maksud pengu- 
rangan aftjara. 

Menurut UP., Komite Honga- 
ria akan menjampaikan protes 
kepada Komite Olympiade In- 
ternasional terhadap maksud 
untuk mengurangj djumlah dje- 

nis2 olah-raga 
pertandingkan dalam Olym- 
piade 1956 di Melbourne nanti. 

Dr. Ferenc Mezoe ketua Ko- 
mite Olympiade Hongaria me- 
ngatakan dalam suatu pertemu- 
an, bahwa perotes keras jang 
akan disampaikan nanti itu 
meliputi, tuntutan supaja  se- 
mua nomor dari djenis2 olah- 
raga jang dipertandingkan da- 
lam “Olympiade 1952 diperta- 
hankan. 

Mezoe mengatakan djuga, 
bahwa Hongaria akan berdaja 

upaja supaja Olympiade th. 1960 

diadakan di Budapest. 
Sebagaimana diketahui, 

lam Olympiade Helsinki 
da- 

tahun 

  

    

Hate 2 

NO MAN OF HER OWN 
(Paramount). $ 

Regie: Mitcheli Leison pasti 
njerasa bangga kepada permai- 
nan Berbara Stanwyck 'jang bi- 
sa berhasil membawa, peranan- 
nja. Tjeriteranja tidak boleh di 
katakan besar. Tapi karena 'ba- 
iknja memindahkan kelajar pu- 
tih film ini dapat mengikat per- 
hatian penonton. 
“Dibagian belakang (penjele- 

saiannja) tarmpak kepintjangan- 
nja karena perasaan subjektive 

pengarangnja dikemukakan, se- 
hingga terasa membonong. 

Film produksi dari Richard 
Mai-Baum, dan sereenpiay di- 
kerdjakan: Sally Benson dan 
Catherine 'Turney, Kini se- 

dang diputar di Rex. 

THE ADVENTURES OF 
ROBIN HOOD . 

Film tjiptaan Walt Disney 
jang penuh sensasi ini agaknja 
sangat menarik bagi mereka 
jang masih berdjiwa muda. Pe- 

ranan jang Idipegang oleh Ri- 
chard Todd dan Joan Rice, 2 bin 
tang film muda, 'boleh dikata- 
kan baik, tidak kaku. Ditambah 
pula tehnik dan adegan2 'jang 
tinggi nilainja. 

Disinj Kita dapat mengata- 
kan, bahwa Walt Disney tidak 
sadja pentjipta cartoon films jg 
ulung tetapi djuga sebagai re- 
giseur jang berhasil menggam- 
barkan apa jang dimaksudkan 
dalam tjrita itu, Disampng teh- 
nicolor 'jang menarik, dapat 
menjaksikan opname2 jang ba- 

gus. Y 
Film ini sedang diputar di So- 

boharsono dan Seni Sono, 
      

  

(HLE.S.P.), Becretaris: Martono. 
Ellj |. 

Eropa, Italia sementara mendu- |: 
1 
M
O
 

Pertandingan jang dimainkan (If 

kesebelasan Swiss B tak terma-| 

Mamee - 

  

  

  

  

  

  
  

1952, Hongaria menduduki tem- Ba 
pat ketiga dalam  klassement R “a d 1Oo 

|negara2 peserta. — Ant. . : 

js KAMIS 12 MARET 1953. 

Par PRADA un Gelm, 42,25 59,2 & 122,4 m. 
“ KOPPEL  NEDERLAND 
"MENANGKAN 2685 "|" 0 Tembuksan Altar Mang 

5. ! 1 ari Ujon2 dari Pur - DAAGSE MADRID" Ron aan 
4 2 12.30 Rangkaian njanjian2 

| Koppel Nederland jang terdi- merdu, G1 
ri dari djago2 balapan sepeda, 13.45 Musik salon, 

Gerrit Schulte dan Yerrit Peters | 14.00 Suara siang oleh ORJ 
telah Kanaan balapan ,6 ha | . Suwandi. 
ri" di Madrid, dmikian U.P me- | 17.00 Gelanggang P 
ingabarkan dari Madrid. Lebih | 17.45 Be Na 
| kurang 17.000 penonton menjam oleh H. Buchori 
but koppel Nederland itu de- | 18.00 Dunia Olah raga oleh 
ngan tepukan tangan ketika Insp. Pend Djasmani 
'Schulte dan Peters mengachiri Daerah VI. - : 
perlombaan jang berlangsung |18.35 Dji 5 
145 djam itu. Perlombaan terse- | 19.15 Pn ane 

but diikut oleh 11 regu (kop- Ekonomi SEA 

pel). Ant. 19.45 Pantjaran sastera oleh 
aa Tunas Muda, 

Ka 20.15 Gita gembala, 
$ HARGA EMAS DI: 20.30 Hiburan malam oleh 

DJAKARTA slig MAN Malar Sari 
Kemarin tertjatat kwaliteit A | »» 15 Tana Islam.» 

Rp41,50 dan B Rp-41,10 per . : anasuka lagu2 Arab/Me- 

gram, Keadaan pasar kuat. Ant. Ah 

— : GLE i TJAPEK ? LESU ? LETIH ? Na 
- Lantaran bekerdja ke- 

ras sepandjang hari THE 

tidak berhenti. Malam ” 

mau tidur makan 2 
tablet : GREEN 

| MAHA TONIK —— 

Bangalinw GLOVE 
ne pagi segar kembali, One aa 

bah sehat tambah kuat. i 
Terdjual disemua toko obat. daan Senat   
  

Udjian masuk ,,Taman Dewasa” Klaten. 
.Waktu udjian : tgi. 7 dan 8 April 1953. 
Jang diudjikan : tgl. 7-3-53: 1, Berhitung 2. Sedjarah. 

tgl. 8-3-53: 1, Bhs. Ind. 2. Ilmu Bumi 

SJARAT-SJARAT : 1. Keterangan Kep. Sekolah, 
FR anak akan tamat klas VI S.R, 

Tempat udjian dan pendaftaran: TAMAN DEWASA 

“Waktu pendaftaran : 
a. Mulai sekarang dan ditutup tgl. 4 April 1953. 
b. Tiap hari-kerdja djam 8.00 — 12.30.   

bahwa 

2. Uang udjian Rp. 5,— (lima rupiah). 

KLATEN (Djl. Raja No. 26). 

 PANITYA UDJIAN MASUK TAMAN DEWASA KLATEN. 

  

      
  

V. S. U., @GUICK. 

TUGU 29 — TELP. 600 
  

  

- Ketua, Panitera, 
HILMY JUSUF. SUHARDI. 123-3. 

TOKO ,IMEXI" ” 

Berdagang: AUTO — SEPEDA MOTOR — SEPEDA — 

RADIO — MESIN DJAIT — MESIN TULIS 

— SEPEDA BERMOTOR: VICTORIA — Al- 

PINO — AVADA — MAGNEET — BISMARCK 

JOGJAKARTA. 

  

  

PUTRA-PUTRI ISLAM, 

   

  

di Ketjamatan2, Kawedanan2, Kabupaten2, Kota2 Besar, di 

dalam Karesidenan Surakarta, Kedu, Banjumas dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta, jang beminat aktief mengabdikan diri 

kepada Agama Islam serta berbakti kepada Bangsa dan 

Negara dengan djalan mendjadi Pandu (Pad'vinder — Pad 
vindster — Penundjuk djalan — Pelopor Masjarakat), ha- 

rap mendaftarkan dirinja dengan surat kepada : 
KWARTIER DAERAH X (sepuluh) ,.KAMI” 

(Kepanduan Angkatan Muda Islam) dj/a Pos-restan Jogja- 
karta, dengan menjebutkan Nama, Umur, Pekerdjaan atau 

127-3. jang akan - di-   Sekolahnja dan Alamatnja jang lengkap. 

  

PROF. ALAHI 

HI. Mendjawab hati 

Tuan/Nona/Njonja. 

setiap pertanjaan dari 

sebagainja. Consul Rp.10,—. Djuga ada sedia 

tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan). : 
Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie). 
Djam bitjara 8—1, 4—7. Hotel 
16-3 Kamar No: 18 

AHLI NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG OCCULTIST. 

SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 tahun ber- 

praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 

5 sanuhari 

Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

pergian, promosi, pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 
sepesial 

obatnja kurang tenaga en lin: . Perempuan datang bulan 

s GARUDA" 
Jogja. 

  

BARU TERBIT 

mulaan. 
BUKU 

Stenografi Indonesia 
DASAR ,,GROOTE” 

Djilid I. 
Oleh : CHADIDJAH ARIEF. 

£ 
PELADJARAN: 

tidak usah memakai guru. 

Harga .... Rp.8,50 
pembelian banjak korting bagus. 

Ongkos kirim 10 Yo. 

| & JOGJA. 

Bagi para penulis? rapat, para mahasiswa, dalam mengiku- 
ti kuliah? tjepat, djawatan?0, dan bagi para peladjar per- 

Isinja tjukup djelas dan mudah untuk dipeladjari dengan 

Toko Buku ,,K, R." 
TUGU 42 — TELP. 900-901 

    

    
Dengan dj 
pemberian do'a panges 

segala sumbangan baik £ 

dan fikiran sewaktu pernikahan anak kami 

130-3. 
  

  

alan ini kami utjapkan banjak? terima kasih atas 

tu para Ibu2, Bapak2, saudara2 serta 
jang berupa benda maupun tenaga 

  

SOEMANIJAH dengan SLAMETO 
pada hari Minggu tgl. 8 Maret 1953 di Surokarsan No. 24. 

Keluarga : 

TJITROSOEDIRDJO: 
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PERTJETAKAN 
KEDAULATAN RAKJAT” 
Pertjetakan ,, Kedaulatan Rakjat” Tugu 42, 

telp. 901, Jogjakarta, masih dapat menerima 

pekerdjaan tjetak - mentjetak besar ketjil. 

Dari kartiis nama, kartiis bus, kartjis pasar, 
staat2, etikei2 sampai pada pentjetakan ma- 
djalah2 dan buku2. 

Semua dikerdjakan memakai alat-alat jang 
terbaru. 

  

| 
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MODES DAN COSTUUMSCHOOL 

nE LIS ABETH" 
Memberi opleiding Costuum - Coupeuse dan Lerares. 
Telah lulus dari udjian diselenggarakan pada tg. 5-6-7 

Maret 1953 sebagai : 4 

LERARES : COUPEUSE : 
Nj: S. A. Pulungan Nj: Yong Hing Giok 

» 1 Sunarjo » 1 Sujadi 
» 1 Oei Thian Ik Nn: Tjan Lioe Nio 
Nn: Liem Giok Nio “31 Oh Gwat Hiang 

» 3 M. Isbinar Tjokrowardo»jo ,, : Njoo Djoen Niang 

» & Ong Lioe Nio "3 Suginanti 
» 1 Lena Tan 53 Go Siok Hiang 
» ? Marie Yap. » 31 Njo Bie Nio, 

COSTUMIERE 

Nn: Liem Kiem Fong — E. F. KWIK SIOK SWAN 
» 1 Bundari. Pontjowinatan ? - Jogjakarta.   
  

  

  

1. 

Anggur - Anggur KOLESOM 
(TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) 

ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 

TJAP 

bikin dari Tjampuran 

5 KOLESOM 

Obat-obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dll. Obat 
jang sangat penting untuk 

tambah kekuatan tubuh 

     
   

    

    
     

dan darah. Ini Anggur pun UNTUK 

tjampur dengan sarinja aa 

Buah Anggur jang terpilih. : Ng TULANG MASUK 
Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan jang berbadan 
lemah. Kurang. darah, mu- 

ka putjet, air muka ke- 
lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 

dingin, bua pinggang sakit, 
tulang linu, kepala suka pu- 

sing, bernapas pendek, urat sjaraf lemah, semangat laki? 

kurang. Paras perempuan kelihatan tua, dll. Penjakit- 

kelemahan. Minum ini Anggur dlm sedikit tempo sudah : 

ANGIN DLL 

PESAPEN “KALI N24 
SURABAIA 

tentu lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan 

perempuan, tua atau muda. 

ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 

rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 

kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 

dil. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 

sampai tjukup agar badan -ibu tinggal sehat dan baji 

dalam kandungan tinggal waras. 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum 

perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnia darah dim 

badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 

air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 

menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 

sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

dipudjikan. 5 1 

ANGGUR OBAT RHEUMATIKEK. Ini Anggur Obat 

Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 

turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 

jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

dll. Ini Anggur: Obat melulu untuk sembuhkan segala 

rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 

ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 

lama atau jang baru. Sesudah minum 8 botol tentu 

nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 

sekali. 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO? P. & D. diseluruh 

Indonesia, 39-3. 

      dgn Extra: KELANA GANDRUNG dimainkan oleh pemain 

Ngesti Pandowo 
KEMIS MALAM tgl. 12 MARET 1953. 

ambil tjeritera : 

,Gatutkotjo kromo” 
jang bermutu tingi. 

Jang menjelenggarakan 

PANITYA PON HI DAERAH. f wa 

  

Modevak & 
Bl oemenschool 

sf EN" 
Tugu Kulon 125 Jogja. 

Menerima muria paru. utk: 

BURT LANGASTER 
LIZABETH SCOTE 

— HAL WALUS/ 
COURSAGE ek Ma ai 
waktu les: SIANG. 126-3. E WALK: 

  

BOEKHOUDEN A 
bond dimulai nanti SORE. 

Pendaftaran di ,/MITRA” 

Bintaran Wetan 11. . 124-3. 

witn WENDELL COREY- KIRK DOUGLA 
and KRISTINE MILLER “- 
Directed by BYRON HASKIN 
A Paramount Picture 

ha 

        

  

  132-3. ” 
  

and 

    

   

    

        

  

and 
GEORGE RIGAUD : MARC LAWRENCE 

MIKE MAZURKI « MICKEY KNOX - 

RAHAJU 
Sekarang: 
— 17 Tahun — 

MAIN djam 5-7. 9. 
Teks Bahasa INDONESIA! 

MATINKEKE: 
Tgl. 13 - 14 . 15) Maret 1953. 
—— Djam 10.00 pagi. 

2 Mu Keadaan Kisah didalam 
Film ini, . ... Sdr.2 akan men- 
djumpai Bintang? terkenal, ka- 
rena Actie dan mimik?-nja jang 
seperti sungguh? terdjadi ....! 
Film jg tak asing lagi bagi sdr.?. 
TAMBAHAN : 

»I remember 

    

      

  you” 
sma. 

  

DJAGALAH ! 

tanggal main: 
MEN 

Sorga terachi 
Sebuah drama dari Pulau Dewa 
Diseling tari-tarian aseli 10076 

—— pengambilan di BALI -— 

cma 

Disediakan 

HADIAH!!!! 

    
      

TUNGGULAH KEDATANGAN : 
S 1 G F R E D 0 (SIEGFRIED EN DE DRAAK) 

FILM FILIPINA TERBESAR DENGAN BAHASA INDONESIA. 133-3. 

Typ ,KEDAULATAN RAKJAT” 1522/52/8.0.14, 

  


