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K3 Uti — 
Mt, WONGSONEGORO : 
KALAU MENUNTUT 

Djangan melampaui 
Bean batas Maximaal. 

» Berhubung dengan adanja per- 

njataan partai2 di Sulawesi Se- 

Yatan. jang menuntut terbentuk- 
Inja daerah otonoom propinsi Su- 
#awesi: Selatan, Mr. Wongsone- 
goro jang untuk sementara me- 
“Wakili Sekdjen Kementerian Da- 
lam Negeri menerangkan, bahwa 
kehendak dari partai2 di Sula- 

'wesi Selatan itu sudah lama di- 
ketahui, dan mendapat perhati- 
an sepenuhnja dari Pemerintah 
so'Tapi dlm pada itu Mr. Wong- 
8onegoro mengatakan, bahwa da 
dam. memadjukan tuntutan jang 
sematjam itu dari daerah ma- 
napun djuga, hendaknja orang 
jangan melampaui batas2 jang 
#maximaal mengingat bahwa su- 
sunan kenegaraan kita ini ber- 
sifat negara jang gedecentrali- 
seerd. : s 
»'Dam apabila kita menuntut 
'hal2 jang mlampani batas, maka 
ibe berarti kita akan kembali 
Jagi kepada suatu susunan jang 

meskipun mungkm 
bukan demikian jang dimaksud, | 

3 Mrs Wongsonegoro selandjut- 
nga menerangkan, bahwa perha- 
“tiar Pemerintah dewasa ini se- 

Gitjurahkan sebulat2nja 
1 penjelesajan penjusunan 

pemilihan umum dan 

   

    

Pe 17 sepert 

Giatas itu sefigat mung 

  

1 nungkin 
8 dikesampingkan “dulu un- 

« sementara Waktu, jaitu hing 
“terbentuknja konstituante. 

DPD PROPINSI DJAWA. 
TENGAH 

| Mentjari penjelesaian Se- 
kitar sengketa DPD/DPR 

£.. Bupati Temanggung. 

“Tanggal 19-3 dibawah pimpi- 
nan wakil ketuanja, D.P.D. pro- 

pinsi Djawa Tengah menudju 
Magelang untuk mengadakan 
“pertemuan dengan pamongpra- 
“@dja dikeresidenan Kedu dar Re- 
isiden disana. Pertemuan tersebut 
dimaksudkan chusus utk men- 
:tjari djalan penjelesaian menge- 

Indi ketegangan Antara D.P.D 
-D,P.R.D.S. Temanggung dengan 
ikepala daerah jang bersangku- 
tar'ialah Bupati Sumarsono. 
“Lebih landjut dapat dikabar- 
kan bahwa sikap D.P.D. propin- 
:si-Djawa Tengah jang tidak da- 
pat membenarkan 
sD.P:R. Temanggung dengan ti- 
“ada batas sehingga berdasarkan 
'fatsal 25 dari U.U 22 tahun 
13948 D.P.D. propinsi berhak me- 
mgambil oper pemerintahan jg 
“bersangkutan sampai ada penje. 
ilesaian. Ternjata sikap D.P.D. 
propinsi tersebut mendjadi ber- 
-ubah setelah pada tanggal 18-3 
sebuah mosj dari D:P.D/D.P.R. 
rTemanggung disampaikan ke- 
“pada D.P.D. Propinsi Djawa Te- 
ngah untuk dilandjutkan kepada 
pihak instansi jang lebih atas. 

Seperti diketahui mosi terse- 
but merupakan ,,mosi tidak per- 

“tjaja” terhadap dirinja Bupati 
Siimarsono sebagai kepala dae- 
rah, jang antara lain dinjatakan 
bahwa D.P.D/D.P.R. tidak se- 
dia. bekerdja” bersama dengan 
kepala daerah tersebut dan men 
desak agar supaja segera Bupa- 
ti itu dipindahkan. f . 

KONGRES PERGURUAN 
#0. PARTIKELIR 

“. Tentang kongres Perguruan 
'Partikelir seluruh Indonesia jg. 
akan dilangsungkan di Bandung 
dari spanitianja didakat  kete- 
srangan, bahwa kongres itu akan 
dilangsungkan pada bulan Pua- 
sa -atau kira bulan Mei 1953. 

pe Berhubung dengan itu pihak 
»panitia kini mengharapkan per- 
hatian dari perguruan? partikelir 

ikuti kongres tersebut, 
Rentjana dari atjara permusja 

waratan dalam kongres itu ia- 
lah. antara lain bentuk/susunan 
organisasi gabungan perguruan 
'partikelir, pembaharuan pendidi 
kan pengadjaran Indonesia, na- 
sib /buah hasiljidjazah perguru- 
anfpartikelir, pentingnja bagian 
chusus urusan perguruan parti- 

kelir di Kementerian P.P.K dll. 
Dapat diterangkan, bahwa pa 

nitia kongres tsb berada di Ban 
sdung diketuai oleh Ki Sjamsu, — 
Ant, 

2 Ya 
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(Oleh WARTAWAN 
$ EPAT DJAM 09,30 Selasa 

dah keliling 

menjesal tak dapat datang sek 

dara2. 

Dalam rapat raksasa d' Gu- 
mung Sitoli jang dihadiri 25000 
orang, Sukarno bilang bahwa 
tidak guna Merah-Putih berk:- 
bar djika djiwa rakjat tidak ber 
ubah. Perubahan djiwa ini pa- 
Ing penting. Kita harus buang 
rasa budak jang ditanamkan 
bangsa pendjadjah selama bera- 
tusan 
bangsa kita”, kata Sukarno. Di- 
riwajatkan nja bagaimana Be- 

landa dulu melakukan tjara2, su 
paja bangsa Indonesia mendeng- 

ki jg satu dgn jg lain, pendu- 

ki penduduk pulau lain. Dengan 
demikian kita diadj lemah, 
Sukarno mengadjak rakjat 

Rakjat Nias menjambut rom- 
bongan Presiden setjara adat 
“pulau itu dan mempersembah- 
kan tongkat dan pedang pusa- 

“ka. Kalangan Tionghoa djuga 
sampa'kan hadiah. 2 

Dirapat besar di Ba- 
tangtoru.. « 

. Senen Presiden dalam rapat2 
di Batangtoru dan Padangsidem 

puan tekankan  pidatonja de       
    

racesnja - 

   
       

| 
| 

| 
| 

| ngadakan perhubungan 
Per, | sung dengan Indonesia 

diseluruh Indonesia untuk meng | 

  

tai jang pandjang dan tentara 
Gan armada jang mendjadi ben- 
teng pertahanan jang kuat, me- 
lainkan ,,love of liberty”, djiwa 

merdeka jang tertanam dalam 
dada setiap rakjat. Dengan dji- 
wa itu kita harus membangun 
negara republik mempertahan- 
kannja dengan ta: dja- 
wab besar. " Na 

Rapat samudera Padangsidem 
puan dihadliri 120000 orang dan 
mempersembahkan sehelaj se- 
lendang kurung ules dan ma- 
inan untuk Megawati, berupa 
gadjah2an. 
Djuga di Batangtoru sampai- 

kan ulos, Siborong-borong per- 
semhahkan dengan sebatang 

   

INDONESIA —— 
JAWA, ADALAH GULA INDONESIA 

mbalikan dulu Pagarrujung, baru rasionalisasi 

tahun kedalam  djiwa | 

duk pulau jang satu mendeng- | 

untuk bersatu terus dan beker- | 
dja keras, karena perdjuangan | 

| nasional belum selesai. 
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K.R. IL HUTAURUK) 
pagi catalina pembawa Presiden 

$ Sukarno meluntjur diperaican Nias sesudah melajang ren- 
Barus. Rombongan tidak djadi kesana karena ke- 

adaan perhubungan, tapi delegasi daerah itu diterima Sukarno 
di Sibolga dan memberi gambarnja bertuliskan : 

ali ini. Tapi bapak ,,mendo'a ke- 
pada Tuhan moga? dalam waktu dekat dapat mendjumpai sau- 

den jang dihibur dengan ma- 
tjam2 tarian? Senen malam di 
Sibolga akan meninggalkan Ni- 
as hari Kemis menudju Bangka. 

Kempbalikap untuk ba- 
taljon Pagerujung. 

Catalina ,,Buru” jang ditum- 
pangi Presiden dari Nias tiba 
d. Padang Kemis si dalam 
perdjalanan ke Bangka. Dimu- 
ka lapang-terbang nampak pos- 
ter2 jang berisikan tuntutan 
rakjat Minangkabau ,,Pulang- 
kan Pagarujung utuh”, Sebagai 

| diketahui, bataljon Pagarujung 
| kin' berada di Djawabarat dan 
akan dirasionalisir, telah menim 
bulkan reaksi. . 

Tahun 1950 bataljon itu diang 
| kut ke Kalimantan Barat, ke- 
| mudian ke Djawa-Barat. 

Menurut apa jang wartawan 
»K.R? dengar, rakjat disana 
minta supaja rasionalisasi didja 
lankan di Sumatra-Barat nanti 
sesudah 
utuh dari Djawa-Barat. Itu ada- 
lah logis dan tepat, seperti jang 
terdjadj dengan bataljon2 lain- 

knja, kata kalangan? terkemuka 
jang berbitjara dengan warta- 
wan ,K.R” dilapangan terbang 

    
   

  

   

la andjurkan supaja tetap persatuan . untuk y   
elihara AN NAS 1 
Kolonel Simbolon jang mengi 

kuti perdjalanan Presiden di Su- 
matra Utara kembali: ke Medan 
dari Padang, demikian djuga 
wakil gubernur dan kepala poli- 
si. 

   

Pangkal pinang. 
Dalam rapat umum di Pang- 

kaipinang Kemis sore Sukarno 
mengadjak rakjat supaja mulai 
“berpikir luas setjara Indonesia. 
»Djangan rakjat disini berp'kir 
soal Bangka - sadja. Kekajaan 
Bangka adalah kekajaan Indo- 
nesia, Timah Bangka adalah ke- 
punjaan Indonesia, karet Kali- 
mantan dan Sumatera adalah 
milik Indonesia gula di Djawa 
dju kepunjaan kita seluruhnja”,   ulos ragidup. Rombongan presi- kata Presiden. 

  

Indonesia satu 2nja negara di 
Asia jg punja ,dollar account" 

Blokkade ekonomi dapat ditembus ' 
M AKSUD Djerman Barat dengan mengirimkan missi per- 

dagangannja ke Indonesia 
kegagalan di Amerika Selatan 

sesudah negara itu mengalami 
dan menghadapi kesukaran? be- 

sar di Asia Tengah oleh beikot negara? Arab, digambarkan di 
sini oleh ahli2 perdagangan sebagai bertambah pentingnja In- 
donesia dalam lapangan perdagangan internasional pada waktu 
ini. Demikian a.l. tulisan dalam harian ,/Merdeka” kemarin. 

Selandjutnja diterangkan bah- 
wa Indonesia pada waktu ini 
adalah satu2nja negara jang 
mempunjaj ,/dollar account” di 
Asia oleh karena dia mempu- 
njai bahan2 mentah sebagai ti- 
mah dan karet jang untuk se- 
bagian besar diexport ke Ame- 
rika Serikat untuk mana dia 
mendapat dollar, 

Darj seluruh produksi timah 
di Indonesia hanja 2.000 ton sa- 
dja jang tidak didjual kepada 
Amerika Serikat menurut per- 
setudjuan jang diadakan antara 
Indonesia dan Amerika sedang- 
kan dalam tahun jang lalu In- 
donesia —mendjual sedjumlah 
450.000 ton karet kepada Ame- 
rika Serikat. 

Usaha2 untuk merintangi per- 
hubungan langsung antara In- 
donesia dan negara2 di Eropah 

tidak akan dapat dipertahankan 
lebih lamasoleh pihak Belanda 
oleh karena Indonesia mempro- 
dusir bahan2 mentah jang di- 
butuhkan oleh negara2 industri 
di Eropah, sehingga dgn sen- 
dirinja negara2 itu akan men- 
tjari djalan sendirj untuk. me- 

lang- 
supaja 

perdagangan dengan Indonesia 
djangan melalui Nederland lagi 
jang bagi mereka sendiri meru- | 
pakan ongkos2 tambahan beru- 
pa ongkos2 administrasi assu- 
ransi dan melambatkan pe- 
ngangkutan barang2. 

. Djermian . Indonesia. 
Djerman hendak mengachiri 

keadaan jang berlaku selama 
ini, jang memaksa dia membeli 
tembakau Indonesia dj Neder- 
land, karet Indonesia di Singa- 
pura dan kopra Indonesia di 
Brussel,   Pihak Belanda gelisah. »Antara” dari Amsterdam, 

Janda terhadap tindakan? jang 
didjalankan oleh Indonesia utk 

mengadakan perhubungan lang- 
sung dengan negara2 lain di 
Eropah jang ternjata merugi- 
ikan kepentingan ekonomi - Be- 
landa dinegeri inj telah terbukti 
darj suara jang pedas jang di- 
keluarkan oleh harian Belanda 
jang berpengaruh, ,,Algemeen 
Handelsblad”, tentang pidato jg 
diutjapkan oleh Presiden Su- 
karno di Atjeh baru? ini. 
Kedatangan missi2 perdagang. 

an dari Swis, Perantjis, Belgia, 
Djerman dan dalam waktu jang 
akan datang, djuga Polandia, 
adalah tanda2 dari semakin 
pentingnja Indonesia dalam Ia- 
pangan perdagangan dunia, 
Sumber itu achirnja menjata- 

kan kepertjajaan bahwa semua 
alat penghalang jang diadakan 
akan dapat diatasi oleh Indone- 
sia untuk melepaskan  dirinja 

dari blokkade ekonomj jang di- 
adakan pada waktu ini. — Ant. 

  

5 | 
Perundingan Belanda - 

Indonesia 
Tentang missi Militer 
Belanda akan terdjadi 
antara 21 — 30-3. 

Kementerian Luar Negeri Be- 
landa mengumumkan kemarin, 
bahwa antara tanggal 21 dan 

30 Maret 1953 di Djakarta akan 
diadakan perundingan antara Pe 
merintah Belanda dengan Peme- 

rintah Indonesia tentang soal 
Missi Militer Belanda. 
Pangkal haluan dari perunding 

an ini ialah: persetudjuan ten- 
tang Missi Militer Belanda tidak 
akan diperpandjang. ' Demikian   Kegolisahan dikalangan 

  

Be- | Ant, Sa 

»Bapak amat. 

“bataijon itu diangkut | 

Padang. Sukarno pidato singkat | 
    

     
  

      

  
  

HARI:N 

Diriwajatkannja serba ring- 
kas tentang sedjarah perdjua- 
ngan kita, dimana @katakan 
bahwa sampai tahun "49 masih 
berkibar bendara tigawarna di 
Bangka. Tetapi, semangat ke- 
merdekaan rakjat menjala, ti- 

nesia seluruhnja. ,,Meskipun ada 
seribu Sukarno dan seribu Hat- | 

ta, tapi kalau semangat rakjat | 
melempem, kemerdekaan jang ' 
diproklamasikan itu tidak miing 
kin terpertahankan. Tapi seba- 
liknja walaupun tak ada Sukar- 
no dan Hatta, djika semangat 

ra'jat menjala-njala, pasti ke- 
merdekaan tertjapai” kata Su- 
karno. Dikatakannja bhw kemer 

dekaan. adalah sekedar alat un- 
tuk mentjapai negara jang »di. 
dan makmur, Itu bisa tertjapai 

apabila semua bekerdja dengan 

sekuatnja, sebab perubahan dan 
kemakmuran - tidaklah 'djatuh 
begitu sadja dari langit. 

Ruslan Abdul Gani sebelum 
Presiden berpidato mengatakan 
bahwa negara mengalami deficit 

hampir dua milliard. Diminta- 
nja agar lebih giat bekerdja un 
tuk menutup deficit itu. sai 

Kem's malam diadakz 

si jang dihadiri berat 
diantaranja Ir. .Bra 
kepala pertambangan 

        
    
    

     

  

Risiko kerugian tidak ada 
ERHUBUNG dengan berita?disementara pers. bahwa R.R.T. 

tidak dapat memberikan djaminan atas pengiriman beras ke 

H TIMAH 
-UMUM 

SN 
OLEH BADAN PENERBIT ,.KEDAU LATAN .RAKJAT” JANG GAUTA S.P.) 

Telah dimadjukan pada '52. 

Menteri Urusan pegawai me- 

ngumumkan bahwa RUU ten- 
|tang gadji Presiden, wakil Pre- 
siden dan Menteri? telah diadju- 

'kan pada Dewan Menteri dengan 
| Surat tg. 26 Djuli "50. 

—a
 

Seperti diberitakan golongan 

'progressif dari DPR memadju- 

“kan usul RUU tentang gadji dan 
pensiun tsb. — Ant. 

'MUANGTHAI AKAN ME- 
NEMPATKAN DUTA 
Oleh pemerintah -keradjaan 

Muangthai (Siam) dalam waktu 

singkat akan ditempatkan se- 
Orang duta sebagai kepala per- 
wakilannja, di Djakarta. Per- 
mintaam argeement mengenai 
duta Muangthai ini telah disam 

paikan pemerintah Indonesia, 

Seperti diketahui sampai se- 

  

  |warang legasi Thailand 
Inja dipimpin oleh seorang ku- 

dak kalah dengan daerah2 la- ' 
in. Benteng pertahanan kita ter : 
letak dalam kalbu bangsa Indo- | 

“kertas 

Iimembuat projek dan mengenai 

| diperoleh dari EXIMBANK. atau 
IAVORLPBANK. — Akit. 

itu ha- 

asa usaha. — Ant, 

PABRIK KERTAS DI 
MATERA ? 

Menurut keterangan Dewan. 
Ekonomi dan Keuangan telah 
mengadakan sidang digedung 
dewah menteri, dimana telah di- 

bitjarakan beberapa soal routi- 
ne, a.l. dibitjarakan masalah se- 

'ikitar perkebunan di Djawa Ba- 

rat jang pada waktu belakangan 

ini mengalami gangguan keama- 
nan dda onwettige occoupatie 

sehingga banjak digntaranja ti- 
ak sanggup lagi mengusahakan 

perkebunan itu seterusnja. 
Kabarnja djuga dibitjarakan 

soal pendirian sebuah pabrik 

di Takengcs, didaerah 

Sumatera jang akan memakan 

biaja Ik. Rp. 300 djuta. 

Soal ini kabarnja kepada sa- 

lah satu. maskape luar negeri 

Gisampaikan permintaan untuk 

  

SU- 

beaja akan diusahakan supaja 

  

in pertukaran 
“beras 

   
aa Sa mama Maman Pena alan 

ETELAH selesai merundin 

simpulan? jang 

di Eropa. 

Disamping itu, Menteri Luar 

Negeri Jugoslavia telah  ber- 

pidato dimuka madjelis Rendah 
Inggeris bahwa hendaknja sega- 

la usaha dilakukan untuk me- 

nisndjukkan kepada agressor, 
kalau agresi tidak akan mem- 

kian . menurut BBG. 

Peranan apa jang akan 
dimainkan oleh Tito. 

|. Sementara itu, kalangan res- 

Lmi di London menjatakan, hah- 

wa. dalam pembitjaraan2nja jang 

sangat dirahasiakan dengan 

perdana menteri Churchill, .men- 

  
teri luar negeri Anthony Eden 

dan menteri pertahanan Lord 

Alexander, Tito berbitjara ten- 

tang makin eratnja hubungan 

antara pertahanan Yugoslavia 
dan, pertahanan Inggeris serta 
negara2 Barat lainnja. 

Dalam pembitjaraan2 ini per- 

hatian kabarnja berpusat kepa- 

da pertahanan di Eropa Tengga- 

ra berkenaan dengan masah 

“adanja lobang2 didalam pertaha- 

nan daerah Laut Tenggh bagian 

Timur dan usaha untuk memper- 

kuat sajap selatan dari pertaha- 
nan Nato. 

Perlu diterangkan, bahwa 
pembitjaraan mengenai tinda- 
kan2 keamanan, jang sangat 
intensif, diadakan sekitar ge- 
dung2 kementerian pertahanan 
dun luar negeri Inggeris dimana 
dihadiri oleh menteri pertaha- 
nan Inggeris, Lord Alexander, 
menteri negara Inggeris Selwyn 
Lloyd, duta besar Inggeris un- 
tuk Jugoslavia Sir' Ivor Mallet, 
menteri luar negeri Jugoslavia 
sKocha. Popovic,, wakil... menteri 

uar negeri Jogoslavia dr, Ales 
Bebler, duta besar Jugoslavia 
untuk Inggeris Vladimir Vele- 
bit dan para adjudan2 militer. 
— UP.   

  

Indonesia sebagai pertukaran pendjualan karet kita, maka | CHUKOV ADJAK INGGE- 
atas pertanjaan oleh Mr. Tandiono Manoe dari persuhaan dagang | 
,Mas Kenchana” -dinjatakan, 
berikan, 

Dalam pembitjaraan2 jang tlh, 

kita lakukan 
faris R.R.T. disini saja telah 
mendapat keterangan2, bahwa 

R.R.T. mendjamin segala sesu- 
atunja untuk pengiriman karet 
rakjat Indonesia jang akan ditu. 
kar dengan beras R.R.T., demi- 
kian Mr, Tandiono Manoe me- 

njatakan. 
Pemerintah ragu-ragu. 

Akan tetapi, demikian Mr. 
Tandiono menjatakan dalam ke- 
heranannja, saja tidak mengerti 

mengapa pemerintah sampai se- 
karang masih ragu2 untuk me- 
ngidjinkan kita membuka dja- 
lan dan mengirimkan karet. ke 
R.R.T., sedangkan harga 'pen- 
djualan kepada R.R.T, djauh le- 
bih tinggi dari pasar dunia dan 
harga beras jg akan didjual pada 

kita djauh lebih murah. 
Atas pertanjaan selandjutnja 

oleh Mr. Tandiono dinjatakan 
bahwa dalam pembitjaraan? dgn 
pihak pemerintah ia pernah dibe 
ritahukan, bahwa pemerintah 
bermaksud untuk mengadakan 

dgn. charge d'af- Fr 

bahwa djaminan itu sudah di- j 

| 
seller) karet rakjat Indonesia | 

kepada R.R.T. dan pembeli tung- 
gal di R.R.T, 

Untuk maksud sistim pendjual 
& pembeli tunggal itu katanja 

pemerintah telah memintak 
»Mas Kenchana” melakukan per. 
tjobaan pertama guna dilihat 

hasilnja, tetapi sesudah segala 
sesuatu dikerdjakan dengan su- 
Sah pajah dan persiapan2nja su- 
dah beres, mendadak. pemerin- 
tah memerintahkan penundaan 
kiriman karet tersebut. 

Achirnja Mr. Tandiono Manoe 
menjatakan bahwa jang terpen- 
ting harus diinsjafi oleh peme- 
rintah dan pihak2 jang tjoba 
menentang atau menghalang- 
halangi pendjualan karet ke 
RRT ituialah kenjataan bahwa 
perdagangan itu akan dapat me- 
naikkan produksi dan harga ka- 
ret rakjat jang kini ditekan oleh 
pihak Amerika jang mau main 
monopoli. Semua karet jang 

RIS. BERUNDING 

Kepala komis: pengawas So- 
vjet dj Djerman, Djendr. Chu- 
kov telah menolak protes suatu 
serangan Sovjet atas pesawat2 
terbang Inggris. 

Oleh Chukov malah diandjur- 

bawa suatu keuntungan, Demi- | 

  

Sebulan 
Etjoran 

LANGGANAN : #: 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Pa Kena en Beda” hlm 

0.60 sarvecvacam 93 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN IX — NOMOR 41. 

£ kan mengenai peranan politik j 

dan militer Yugoslavia dalam pertahanan militer “dengan 

Perdana menteri Winston Churchill serta pembesar? Inggeris 
lainnja, kemarin Presiden Jugoslavia Tito menerangkan kepada 

para wartawan di Landon, bah-wa mereka telah mentjapai ke 

sama, tentangtjara? memelihara perdamaian 

|kan supaja wakil2 Inggeris dan. 
Sovjet mengadakan - pertemuan 

di Berlin untuk merundingkan 

tindakan2 keamanan  penerba- 

ngan. 
Ia mengulangj keterangannja 

jang lalu, bahwa pesawat Ing- 
gr's pada minggu jang lalu me- 
lepaskan tembakan2 ketika di- 

suruh mendarat oleh pesawat2 
Soviet. Tetapi oleh fihak Inggris 
dikatakan, bahwa pesawa4 itu 
tidak membawa apa2. — BBC, 

  

  

Djenazah Gottwald di- 
makamkan 

Radio Praha telah menjiarkan 

upatjara pemakaman djenazah 

presiden Tjekoslowakia Clement 

Gootwald serta pidato jang di- 

lutjapkan oleh wakil “perdana 

menteri Tjekoslowakia, Villiam 

Siroky. 

Siaran itu dimulai pada djam 

12.00 GMT dengan memperde- 

ngarkan lagu2 kebangsaan Tje- 
koslowakia dan Sovjet Rusia. 

Dalam pidatonja jang diutjap- 

kan diruangan Sepanjol dari 

istana di Praha, Siroky antara 

lain memperingatkan kembali 

akan djasa2 Gootwald jang 

memimpin partainja dalam ,,per 

djuangan melawan imperialisme 
dan memperkokoh . sosialisme 

serta mendjamin perdamaian”. 
Kita harus lebih mempererat 

kerdjasama dengan Savjet. Uni 

dajn negara2 demokrasi rakjat 

lainnja”. 

Sesudah pidato Siroky peti 
djenazah Gootwald dipanggul 

oleh para anggota Biro Politik 

Senteral Komite Partai Politik, 
Zapotocvy, Siroky Dolansky, 

Bacilek, Cepikka, 

dan oleh marsekal Bulganin, dan 

diletakkan disebuah kereta me- 

riam, iDibelakangnja berdialan 

djenderal2 jg membawa tanda2 
dan bintangz kehormatan Goti- 
wald, anggota2 pemerintah So- 

vjet Uni, RRT, delegasi2 dari   geri. — AFP. 
  

A.S.-Inggeris 

Utusan Inggeris, Sir Gladwyn 
Jebb, menjatakan, bahwa asal 
sadja pemerintah : Sovjet Uni 

mau mengambil pendirian baru 
dalam hal ini, maka setidak-ti-   akan didjual kepada R.R.T. ada- 

lah karet rakjat, djadi bukan 
karet onderneming2 besar,.kata   sistim. pendjual tunggal (single Mr, Tandiono Monoe kepada HR 

daknja ada sesuatu hal untuk 
' dimulai. 
| Dalam pidatonja itu Jebb se- 
' landjutnja menuduh, bahwa 

  

MERAPI 

  
Sekira djam 24.00 pada tang- 

gal 19 menghadap 20 Maret, di 
Magelang telah kedengaran su- 
ara gemuruh jang berputus- 
jang datang dari arah timur, 
mungkin djuga dari gunung Me- 
rapi jang saat itu ditutup awan. 
Pihak resmi belum mau membe- 

    

»Kon, Bataviassch G 

van Kunsienen Wate 

  

KELUARKAN 

rikan keterangan mengenaj su- 
ara itu, 

Selandjutnja didapat kabar, 
bahwa pos? pendjagaan gunung 
Merapi jang ada diwilajah Ke- 
dua ini diperkuat, diantaranja 
akan ditambah dengan 13 orang, 

Selain itu perlu ditambahkan, 

Lambaga K ebudajasa ladonesis 

enootschap 
nschappen'' # 

SUARA ? 

bahwa pos Babadan akan diper. 
baiki dengan biaja Rp. 116.000,— 
dam penjelenggaraannja dise- 
rahkan Djawatan Pekerdjaan 
Umum daerah Kedu, djuga per- 
hubungan tilpon telah dipasang, 
Krindjing, kabarnja djuga akan 

tentang Sovjet 
Agar buktikan hasrat damai Kremiin 

Panrria Politik Sidang Umum PBB, telah melandjutkan de. 
batnja mengenai masalah pengurangan persendjataan dan la- 

rangan pemakaian sendjata2 atom dan kuman, 
Dalam sidang ini Inggris memperkuat 

Serikat, supaja Sovjet Uni membuktikan keinginan Malenkov 
akan perdamaian dengan djalan mengadakan persetudjuan de- 
ngan Barat mengenai soal pengurangan persendjataan, 

tantangan Amerika 

idee Sovjet Uni tentang pengu- 
rangan persendjataan itu sema- 
ta-mata adalah dimaksudkan un 
tuk meniadakan sendjata2 atom 
negara2 Barat dng dim pd itu 
tetap memelihara kekuatan mi- 
liternja sendiri. : 
Sementara itu orang2 di PBB 

menanti-nanti kedatangan An- 
drej Vishinsky dari Moskow dgn, 
harapan, bahwa ia akan memba- 
wa bukti2 tentang kesungguhan 
hasrat Kremlin akan perda- 
maian, 

Sementara itu Radio Moskow 
mengumumkan, bahwa: hingga 
sekarang tidaklah ada peroba- 
han dalam politik pemerintah 
Sovjet Uni mengenaj larangan 
sendjata2 atom. 

Sebagai diketahui usul2 Rusia 
“diwaktu jl. mengenai larangan 
sendjata atom dianggap tidak 
m»acceptable” oleh negara2 ' Ba- 

rat karena pihak Rusia tidak 
menjetudjuj diadakannja pems- 
riksaan2, 

Komentator Radio Moskow jg 
membitjarakan tentang bom 
atom itu mengatakan dengan 
mengutip kata2 Malenkov dalam 
pidatanja dimuka Sovjet terting. 
gi barii2 ini bahwa menurut pen- 
dapatnja semua masalah2 in- 
ternasional dapat diselesaikan 
dengan djalan damai, — UP, 

  

  

A. MONONUTU AKAN 
KE TERNATE 

Didapat kabar bahwa Menteri 
Penerangan Arnold Mononutu 
akan mengadakan kundjungan 
ke Ternate pada waktu jg bersa 
maan dengan kundjungan Moh. 
Natsir dari Masjumi keglaerah 
tersebut. i 
Kundjungan Menteri. Mononu- 

tu ini menurut kabar tersebut 
'adalah atas undangan partai2   diperbaiki, — (Kor), 

pa 

/ PNI dan Masjumi didaerah ft, 
| — Ant, 4 

N 

Novotny : 

negara2 demokrasi rakjat, serta : 

wakil2 dari partai2 komunis dan | 
partai2 buruh dari pelbagai ne- | 

  

Perundingan Tito - Chur- 
chill berachir 

—.. Agressi tak bawa keuntungan 
  

PANDHIT DITOLAK 
Dewan Keamanan kemarin du 

lu menolak atas tjalon jang di- 
setudjui oleh Rusia, Nj. Pandhit 
dari India untuk mengganti Sek 
djen PBB, Trygve Lie. Nj. Pan- 

dhit hanja memperoleh 2 suara 
dari 12 suara, '1 suara tidak 

menjetudjui dan anggauta2 lain 
tidak mengeluarkan | suaranja. 
Untuk itu dibutuhkan 7 suara. 

Pemufigutan suara dilakukan 
dalam sidang rahasia jang ber- 
langsung selama 5 djam, Ach r- 
nja Dewan meminta kepada 5 
negara besar Perantjis, Ing 
Amerika, Rusia dan Tion 
nasionalis supaja mener 
usaha2 mereka untuk pengganti 
Trygve Lie tersebut dan mem- 

beri laporan pada harj selasa 
Minggu depan. — BBC 

B-36. AMERIKA - DJATUH 
djenderal Ells- 
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Brigadir 

werth tewas 

Sebuah pesawat B-36 Ameri- 

ka jang mengangkut 3 orang 
| telah djatuh didekat St. Johns, 
"New. Foundlard. Penjelidikan 

| menundjukkan, bahwa diantara 

| para penumpangnja tiada se- 

|orangpun jang selamat. 
|. Diantara penumpang2njas itu 
| terdapat brigadir djenderal Ri- 
| chard E. Ellsworth,. komandan 

| kesatuan angkatan udara Ame- 
| rika Serikar dipangkalan Dako- 

ta Selatan. — UP. 

  
  

2 
Gempa bumi hebat 

Di Turki Barat. 

Gempa bumi, jang kuat, telah 
menimpa Turki Barat kemarin 

(dulu. Menurut keterangan para 
| pembezar maka paling sedikit 
150 orang telah tewas. Berita2, 
jang telah diterima di Istambul 
mengatakan bahwa korban ter- 
banjak terdapat didaerah Gonen 

dimana ratusan rumah telah 
roboh. 

derita banjak korban 
dan kerusakan. 

Berita terachir dari 
menjatakan, bahwa menurut 

|angka2 tidak resmi, didistrik 
| Yenice sadja djumlah orang jg 
| tewas sebagai akibat gempa 
| bumi mentjapai angka 400. 
| Kantor pos dikota Yenice kabar- 
| nja rusakjsama sekali. Yenice 

| terletak didaerah Dardanella, 
| propinsi Cnakkale. 

Menurut angka2 resmi, 101 

orang tewas dan 120 orang 

mendapat luka2. Dikota Gonen 

dan sekitarnja jang termasuk 

propinsi Balikesir, djumlah 

orang jang tewas ada 36 dan 

jang luka2 24. Dikota ini ka- 

barnja banjak sekali “gedung2 

jang rusak. — UP. 

SENERBANGAN DIDEKAT 
"TIRAI BESI" 

Angkatan udara Amerika Se- 

rikat memperingatkan, bahwa 

Semua pesawat jang tak diketa- 

hui kebangsaannja jang terbang 

diatas wilajah pendudukan Ame. 

rika di Djerman akan: disergap 

oleh pesawat2 Amerika. Selan- 

djutnja diumumkan pula" bahwa 

lebih dulu angkatan udara Ame- 

rika telah mengadakan peratu- 

ran2 untuk pesawat2 militer ig 

mengadakan penerbangan dide- 

kat perbatasan2 ,,Tirai Besi” 

'diantaranja larangan terbang 
dalam daerah jang luasnja 30 

mil disepandjang perbatasan an 
tara Djerman Barat dan Djer- 
man Timur. 

Djurubitjara angkatan udara 
Amerika mengatakan, bahwa 

dengan adanja daerah larangan 
seluas 30 mil itu pesawat2 Ame- 

rika tidak mungkin mendekati 

perbatasan2 Tjekoslowakia atau 

daerah2 pendudukan Sovjet Ru- 

sia “di Djerman “dan Austria 
kurang dari djarak tersebut. Di- 

katakan bahwa peraturan? wi 
pada hakekatnja telah berlaku 
sedjak dari satu tahun, — UP, 

Ankara   

  

  DAGANG PAKISTAN 
— RRT 

Pemerintah Pakistan dan 
RRT telah menandatangani per- 
djandjian2 dagang mngenai ka- 
pas dan. batu bara, demikian me 
nurut berita NCNA. jang disiar 
kan «di Hongkong. 
Pendjelasan tentang perdjan- 

djian2 tersebut tidak diberikan 
Halnja dikatakan bahwa perdjan 
djian2 tadr. mempererat perhus 
bungan antara RRT dan Pakis 
tan. — UP, 
  

  

x Aneh bin adjatb bagi diaman 

kemadjuan fi seorang peladjar 
puteri sekolah landjutan di Jos 
gja telah membatalkan pertund- 

ngamnja, ketika diketahuinja 
bahwa kekasilmja ternjata , ".$   1 seorang pengemudi mobil, j 

'keluar “dari ruangan “tersebut Wal. “Yenice dan. Gonen men... 
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e “Ya Bank ! 
“vb 

  

da Hmdibor 2 
kan “oleh biro reci 

dikota “ini, “Untuk 
          
        

  

ersebut 
tertjatat sedjumlah 14 orang 
dangkan menurut pihak jg ber- 
sangkutan angka itu AUGA 
tambah Tag: , 

   

    

BANTUAN KUSTRAUA 
KEPADA INDONESIA - 

.. Dalam rangka rentjana 
Kolombo. 

Menteri luar negeri Wustralia, | 
R.G. Casey, atas pertanjaan me- 
nerangkan dalam dewan perwa- 
kilan rakjat-di Canberra, bahwa | 
Australia segera mengambil tin- 
dakan setelah Indonesia memu- 
tuskan untuk menggabungkan 
diri dalam Colombo - plan, 
telah mengirimkan beberapa 
pembesar “ke Djakarta untuk 
merundingkan dengan pemerin- 
tah Indonesia mengenai soal ke- 
butuhan2 Indonesia, 
Dikatakan selandjutnja, bah- 

wa Australia kini besar hara- 
pan dalam tahun padjak ini 
djuga dapat membantu Indone- 

sia dalam transmigrasi pendu- 
, Xnt dari Hawa 3e Sumatera. — 

it: J 

  

“PEGAWAI AGRARIA 
- KEMEDAN 

Berhubung dengan peristiwa 
pentraktoran tanah di Sumatra 
Timur jang telah menimbulkan 

. Korban, kementrian dalam nege- 
“ri akan kirim 

  

INDONESIA — “BELANDA 
BERUNDING 

Membitjarakan soat MMB, 
Rundingan Indonesia dan Be- 

janda mengenai soal misi militer 
Belanda akan diadakan di Dja- 

karta sekira tanggal 25-3 jad. 
ini. Rundingan akan dilakukan 
oleh delegasi? dimana akan du- 
duk wakil2 

hak. 

Sepandjang rentjana sekarang 
ini, baik delegasi Indonesia mau. 
pun delegasi Belanda, tidak 
akan dikepalaj oleh sa- 
lahseorang dari men- 
terinja 
Besar sekali kem 

delegasi Belanda upea Nana 
oleh wakil komisaris tinggi Be- 
landa di Indonesia dan Indonesia 
akan diketuai oleh salah seorang 

F 

    

“Tentang 
2 Tajen tidak menundjuk- 

jang sudah2. Gunung ini dalam 

    

  

kan 'aktivititnja. Solfatar 

egawai agraria - 

pemerintah dan ang- | 
katan perang dari masing? pi- |! 

  

ra Kal Dat berapi 
3 de werking”, selain G 

Hasil I 

ngairan, 

BO 
ak Instansi setempat se 

tapi 

jg bon ini Hn sin ver- 
G. Lamongan dan Semeru, ialah 

djauan. atas gunung Raung itu telah 
La Jen hebat dari jang lampau. 

jatakan, bahwa. 'kenaan dgn 
12-38 jang terus men 

per 
Kehutanan, Pamong PA a. 

2 menjelamatkan penduduk. 
: i telah dilakukan pula. 

3 Naa Y itu. kering, 
a ti . bukan | 

sae Ra 
“lain menjatakan batu2 

jatuh dalam djarak 5-10 
itu dalam daerah 'kering 
penduduk. 

G. kekapuna dan ke- 

kan kegiatan jang luar biasa. 
nja G. Lamongan jang ke- 

tika hari itu (tgl. 18-3) nampak 
mulai giat bekerdja. lebih giat 

  

bulan 
dari darat. 

ngan me 

“Oktober sudah diperiksa 
'Sedjak dulu Lamo- 

telah menundjuk- 
-ak- 

tiviteit dewasa ini lebih besar 

| bila-dibanding dengan aktiviteit 
jang lampau. Untuk keperluan 
'pengawasannja sekarang telah 
ditempatkan 3 orang a.l. di G. 
Aloon2. Didalam pos-pendja- 
gaan G. Aloon2 ini belum ada 
seismograafnja. Alat ini sedang 
atasan dari Bandung. 

Lava keluar terus. 

Dari atas nampak djelas dja- 
lannja | lava jang keluar 
kawah' G. Djonggring Seloko 
dan Mahameru.. Lava jang ke- 
luar dari Semeru didalam ke- 
dua kawah tsb. tidak mengecha- 
watirkan bagi daerah disekitar- 
nja, selama kawah2 itu. belum 
penuh. Bila lava itu t€rus me- 
merus “keluar sadja, besar ke- 
mungkinan timbul bandjir be- 
sar. Inilah jang akan menim- 
bulkan bahaja. Menurut Drs. 
de Neve bahaja bandjir ini di- 
duga terdjadi dalam bulan Mei - 
September jad. Terutama da- 
erah disebelah Timur gunung 
ini jang terantjam bahaja. 
Berhubung dengan 'itu pi- 

hak Dinas Gunung Berapi telah 

-pihak Pengairan, 

dari | 

- 

   Pos2 pen- 
djagaan segera diadakan, jaitu | 
karena tenaga sangat kurang- 

| nja, maka pihak  Djawt. 
(ngairanlah jang ditugaskan utk | 
| memperhatikan gerak-gerik gu- 

IL, | nung itu. Untuk sementara G. 
a | Semeru ada 2 pos. Dimaksud- 

Pe- | 

Ikan disekitar gunung itu didiri- 
kan -pos?nja. Semeru benar2 | 
minta perhatian achir2 ini. 

,Gesteente akan en” 
berbahaja. 

Dalam perdjalanan kita “dgn 
Catalina P. B-504 pada tgl. 19-3 

pagi diatas G. Kelud kelihatan 
djelas kali2 dan djurang2 jang 

pada letusan tahun 1951. La- 

har2 'ini,: meskipun lapisan 
luar sudah dingin, namun ' 
dalamnja masih panas. Oleh 
'air hudjan lahar2 itu mendadak 

mengeluarkan letusan2, jang 
kedengarannja seperti letusan2 
didalam kawah. Njatalah bah- 
wa berita2 jang tersiar tentang 
meletusnja, G. Kelud, tidak 
benar. Dari atas G. Kelud hanja ' 
gesteente materialen jang ke- 
lihatan mengalir kebawah ha- 
njut oleh air hudjan, Lahar 
dingin inilah berbahaja djuga 
bagi desa2. 'Tebing2 kalipun 
dapat rusak didesak. Oon dja- 

lannja lahar. : 
Lahar gunung ini: sn ba 

kesegala djurusan. Bahaja la- 
har ini sudah datang. Betapa 
besar kerusakan2 jang ditim- 
bulkan oleh djalannja lahar: 
dingin itu belum dapat diketa- 
hui. Jang dapat dituturkan di- 
sini, seperti apa jang terlihat 
Gari pesawat Catalina dalam 

dam lahar. tepi2 kali tertutup. 
ada djuga tebing kali sebelah 
“atas dilereng gunung makin le- 
bar. Sebagian dari daerah Bli- 

tarpun sudah ada jang terse- 
rang lahar. 

Menurut keterngan Ir. Suma-   
  

mengadakan kerdja-sama dgn 

       

  

   

  

  pegawai tinggi megan ara ant 
Ant 3 en bi 

Rambenak ulapeta": “mbah dari 
Sumatra 

Technik P 

Australia di 
ma enam bari 'men| 
latan dan Banten. Na 

Pembitjaraan2 “jang diadakan 
dengan Gubernur Sumatera Se- 
latan ialah sekitar soal2 hak ta- 
nah dan produksi kaju dan usa- 
ha2' untuk "melantjarkan 'trans- 

  

    

migrasi. Pada umumnja trans- | 
migrasi disambut oleh marga2 
dengan baik, em Gubernu      

    

Penang berdjak bih 
lantjar diseluruh sn PI Ta 

    
sama ditebang | 

' perusahaan pertanian 
ring di Redjosari 2 

kat HN 

    
     
   
   
    
   
   

    

  

    

  

  

      

pe usul an tari 
kan 250 Me 
aa | 

  

          

  

    

  

      

OMBONGAN: pengurus Jajasan Pembukaan Tanah. C,Jape- 
ta”) jang diwakili .oleh.Mr. Iman. Soedjahri sebagai ketua 

Dewan Pengurus Japeta dan Gaos Hardjasoemantri pemimpin 
direksi ,,Fapeta”, dan disertai pula oleh ahli-ahli dari Bantuan 

Lana. Biro Perantjang Negara serta Duta Besar R.I. 
di Australia Mr, Oetojo serta seorang pedjabat dari kedutaan 

jakarta, telah 5 megapai :di Djakarta, setelah sela- 

  

ur (wah), tempat C.T.N, Cie C jang 
“mengadakan usaha per 

Pa dan ekepiottayi 
1 Nan 

    

     
    
    
   
        

   

“dari kundjungan itu, ialah bah-    

menghadapi banjak kesulitan, 
|-usaha2 pembangunan dapat ber- 

: Re resentatieve UNTAMI me- 

Lian Wilain negara mungkin 

| 1 menjat 
| mungkinan2 ' pembangunan $ 

a| ngat besar, 

dari | tj 
“ 9 (Oleh dunia, maka. demikian 

Selatan 

Pa mega Sumatera Se- 

maja lokal didistrik Suka. 
dana, daerah transmigrasi jang: 
tertua (1905) Gedung - Tataar,, 
Rawa 'Kementara (berdasarkan 
rentjana tahun 1937 akan dibuat 
dan besat jang dapat menam'ah 
pengairan untuk 45.000 ha/sa- 

hian, 

per 

(sesar. 
'Diterangkan, bahwa ' kesang 

wa meskipun pada permulaan 

-djalan dengan lantja “ “Orang2 
| dari luar pegeri jang turut serta 
menjatakan kagum atas apa jg 
telah tertjapai dengan, tenaga 
sendiyi, 

Mr. John S. Reid, Resident 

(takan, bahwa jang dikerdjar, 

  

     
    , disini ternjata diker- 

dalam “tempo 5 tahun. 
akan pula” paha 'ke- 

dan seperti Ong y 
ah membantu R.I. dalam men: 

i kemerdekaannja jang di- 

                                  

  

        

Warna hitam 

! gambar tersebut 

“abu jang dike- 

luarkan oleh G. 

| Raung. Disebe- 

  

djuga asap pu- 

tih memibubung 

keatas, 

  

sedang 

depan itu ada- 

lah “awang pu- 

    

   

    

   

    

   

  

lih jang meng- 

“ganggu pengli- 

   
   pula uno Shi membantu usa- 

ha2 pembangunan R.I. dengan 
tenaga2 tehmik dan peralatan 

 (eguipment). 
 Perdjalayhan kembali dilaku- 

kan de dengn kapal Djamrut dari 
Pandjang' ke Merak, dan di Ban- 
ten Utara pun diadakan kundju- 
ngan kedaerah2 transmigrasi di 
Terate, dan Pamengkang. Dgn 
perempatan transmigrasi pe- 
ngungsi2 dari Priangan Timur 
didaerah ini, maka 704 dari ta- 
nah bera (ditinggalkan tidak di 
tanami selama 8 tahun) seluas 
3.000 ha dapat didjadikan sawah 
dan dipungut hasilnja dan seka- 
r sedang tumbuh tanaman 
padi kedua kalinja. 
“Umumnja diatur bahwa para 

transmigran dapat menanami 3 
kali dan memungut hasil sela- 
ma 3 kali, kemudian akan diada- 
kan perdjandjian dengan jang 
punja tanah. (jang sudah mem- 
biarkan tanahnja tidak digarap 
selama 8 tahun, hingga produksi 
tidak ada dan negara pun tidak 
dapat memungut padjak). 

Jang bisa didapatkan 
melalui saluran Colom- 
bo- 

ta pula Prof. Dr. Higgings ahli 
keuangan dan ekonomi dari De- 
wan Perantjang Negara, jang 
menjatakan bahwa melihat ha- 
sil2 jang njata dan kesungguhan 

  jang sebesar2nja, 
diberikan hot jang tjukup 
buat usaha2 pembangunan tsb. 
Sebaiknja bantuan dengan salu- 
ran Colombo-plan dari Australia 
mengenai ' -eguipment “— Selekas 

dim | mungkin dilaksanakan, dan tu- 
rut sertanja Duta Besar R.I. di 
Australia dan wakil dari kedu- 
taan Australia di Djakarta - me- 
mang dengan maksud untuk me- 
ngetahui apa jang diperlukan | 
buat usaha2 transmigrasi dan   | lain2 tsghag RD ENAA itu. 
— Ant, 

Lahar Kelud mengalir ke segala .durusan 

| mur tindakan2 

berisi lahar, jang dikeluarkan | 

perdjalanan pulang “ kembali 
kepangkalan Maguwo. Jogja, 
ialah beberapa tegalan teren- 

dijo, Kepala Djawatan Peker-: 

Jah kiri nampak 

- jang ada dilatar 

-plan, 
Didalam rombongan turut ser. 

serta kegiatan dari para petugas | 
“perlu sekali 

| x 

| 

| timbul. 

     

  

mum Prop. Djawa Ti- 
tuk menghin- 

Gari atau' Aa baan akar 
adanja “bahaja Jahar itu telah 

dilakukan sedjak tahun 1950. 
Tunow n untuk menjalur- 
kan djaiannja lahar itupun di- 
maksudkan untuk menjelamat 
(kan setidak2nja untuk mengu- 
rangi kerusakan jang mungkin 

Ketika pesawat Catalina sam- 
pai diatas kota Kediri, nampak- 
lah air kali Brantas jang 'ber-. 
warna tjoklat itu meluap. Suatu 
tanda, bahwa air kali itu naik. 

k . Kaum onderneming 

$ rugi. 
Kalangan jang tertentu di 

| Surabaja. menjatakan pendapat   nja mengenai kegiatan gunung 
| berapi didaerah Djawa Oa 
itu akan membawa kerugian 
kepada kaum onderneming. Be. 
-tapa besar kerusakan tanaman 
onderneming jang ditimbulkan 
oleh hudjan abu, dll, belum ada 
jang dapat memberikan  pen- 
Weaagona. 

Sementara itu pihak instansi2 
resmi di Bondowoso kabarnja 
akan mengadakan penindjauan- 
nja sampai di Dampit daerah 
onderneming terkenal dj Djawa 

Timur. 
Sekianlah laporan permirdjau- 

'an wartawan ,,K.R.” di Djawa 
Timur jg mengikuti Drs. G. A. 
'de Neve pada tgl. 17 s/d 19- 3 jl. 

Id dengan menumpang Catalina 
P. B-504 AURI. 

SARBUPRI Cs BELA 
. SUNGKOWO 

  

2 ' Gottwald. 

Kemarin dulu pagi delegasi jg 
terdiri dari wWakil2 pengurus 
(besar Sambupri, SBKA, SBTI, 
Perbum, SBPP telah datang ke 
'konsulat Tjekoslowakia menjam 
paikan rasa sedih dan dukatjita 
atas wafatnja Gottwald Presi- 

den Tjekoslowakia, Demikian 
berita dari sentral biro SOESL 

Ant. ( 

| 

. Dengan wentnakainf ja | 

|ces pertumbuhannja. Dapat ki- 

Sa rataan 

  

HALAMAN 2. 
  

  

— KONSER 
Sekolah musik: Indonesia Jowlkarta" 

(Oleh : K 

' hasil menjelenggarakan Konser 

jang dibagi dalam orkes Symph 

orkes tiup, ditambah pula kelas 

Usaha ini sangat mengedjut- | 
kan. | 
Mengingat susunan orkes ter- 

sebut diatas dan tidak dapat di- 
lupakan, bahwa para siswa pada 
waktu itu baru melangkah sam- 

pai pada tingkat pertama dalam 

gelanggang dunia musik, ibarat 

tanaman kini sedang dalam pro- 

ranja para pembatja memba- 

jangkan, betapa sukar dan berat 
beban para siswa, meskipun bu- 

ah2 musik jang dimainkannja 

menurut hemat saja sudah dise- 

suaikan dengan kepandaian jg 
telah ditjapainja, ini masih perlu 
diperhatikan dengan seksama, 
merupakan beban jang tidak 
ringan bagi para pengasuhnja. 

Saja akui bahwa usaha ini ber 

tudjuan kearah seriosa, jang 
mendjadi inti pendidikan seni 

musik, jang tidak dapat diabai- 

kan, usaha“ mana merupakan 

dorongan pula bagi para olah 
musik untuk mengingat. tugas 

dalam hidup kemasjarakatan 

sosial. 
Malam pertama chusus untuk 

para peladjar dan malam kedua   untuk para undangan dari ka- 

  

masuk negara? blok Sc 

dikabarkan oleh korespond 

ard” di Dj baru? ini, 

|Dikatakannja lebih Jand 
vjet terus-menerus membu 

perdjandjian: barter berd 

beras seperti dilakukan oleh 

Sekalipun kedudukan karet 

dalam seluruh export bahan 

mentah Indonesia 

kali, banjak politisi disini tidak 

menjangkal . tentang besarnja 
kemungkinan timbul tantangan 
hebat dari pihak blok Barat, 

retnja kepada negara2 blok So- 
vjet melalui barter. Menurut 

koresponden itu, kalangan ahli 
urusan Karet di Djakarta sang- 
si akan kemungkinan terwudjud 
nja perdjandjian barter jang 

Giandjurkan Moskow dan Pe- 
King, mengingat akibat buruk 
'bagi kedudukan ekonomi Indo- 
nesia. 

Koresponden ,,Singapore Stan- 
dard” selandjutnja mengatakan, 
bahwa hasil produksi karet per- 
kebunan dalam tahun 1952 le- 
bih besar daripada 1951, dan 
hampir lipat dua djumlah ta- 
hun 1949. Produksi karet onder- 
neming pada tahun 1952 ber- 
djumlah 305.000 ton dibanding 
dengan hanja 162.000 ton dalam 
tahun 1949. Harga semua karet 
perkebunan 1952 sedjak devalu- 
asi ruviah dalam bulan Pebru- 

ari 1952 ditaksir sebanjak Rp. 
2.257.000.000, 

R.R.T, tidak bisa kirim 
beras. 

Dim pada itu, keterangan da- 
rj sumber jang berkuasa dj Ke- 
menterian Perekonomian R.I. 
mengatakan, bahwa pada. awal 
1952 benar oleh pihak pemerin- 
tah telah dipeladjari kemungki- 
nan membuka perdagangan bar- 
ter dengan RRT dengan penuka 
ran karet dengan beras dari ne- 
geri tersebut. Usaha pemerintah 
Indonesia kearah tudjuan itu di 

“sebabkan, karena keadaan ba- 
han makanan Indonesia diwak- 
tu itu agak genting, sehingga 
kepentingan rakjat dilapangan 
makanan dianggap lebih mende- 

ID itik. 
Tetapi pembitjaraan informil 

apabila Indonesia merdjual ka- 

Karet Indonesia ja. masuk 

    

   
   
         

  

uk Inc 
nilan dengan RRT. 

penting se- 

a tahun Ea demikian 
/.s.k. »Singapore Siand- 

nesia untuk Nan 
bukaran bahan karet. dan! 

jang diadakan oleh kalangan jg 

berwadjib dengan wakil2 peme- 

rintah RRT disini tidak meng- 

hasilkan apa2, Karena ternjata 

pihak RRT tidak sanggup men- 

djual beras kepada Indonesia, 
dengan alasan persediaan beras 

negeri tersebut dalam “tahun 

1952 tidak tjukup untuk keper- 

“luan export. Oleh kalangan per 

wakilan RRT lebih landjut dika- 

katjang  kedele 

— Ant. 
menawarkan 
(soyabeans). 

  

KESATUAN ..RESIMEN 
RAJASA" 

Dihentikan usaha 

bentukannja. 
Guna pengembalian keama- 

nan serta “untuk lebih tegas 
menghadapi segala kemungkin- 

an2 jang sering mengatjau kea- 
daan, maka oleh Angkatan Da- 

rat mulanja telah direntjanakan 

pada tahun 1952 dan tahunzZ 

berikutnja latihan anggota2 ten- 

tera dari semua sendjaia dan di- 

nas Angkatan Darat ketjuali 
CPM, untuk didik guna ditem- 
Pe » Resimen Raja- 

ngkah2 kedjurusan ini 

pem- 

  
sak daripada pertimbangan2 po-   

dititik beratkan kepada usaha 
untuk mengembalikan keamanan 

didesa2, mengembalikan -pe- 
merintah sipil, antara lain dika- 
tjamatan dan kalyurahan su- 

paja orang dapat bekerdja se- 

perti biasa. Tugas dari pada 
Resimen Rajasa” pada mulanja 

dimaksudkan untuk mengganti 
satuan2 infanteri jang  se- 

karang ditugaskan untuk mem- 
berikan bantuan Militer kepada 
alat2 kepolisian negara dalam 
aksi pembersihan dalam negeri. 
Berhubung pada umumnja ke. 

adaan er in later didaerah? itu 

turun dan keamanan semakin 
“baik, maka dianggap tidak per- 
lu lagi melandjutkan usaha pem 
bentukan kesatuan ,,Resimen 
Rajasa” tersebut, maka segala 
persiapan dihentikan. — Ant. 

    
Drs, G, A. de Neve (nomor 2 darj kiri) duduk pegang kom- 

pas, sedang memperhatikan pe ta, setelah menjaksikan G Ra- 
ung. Gambar imi diambu didala m koepel Catalina P.B, 504 dia- 
tas G, Raung. — (Gambar: D.GB), 

  

ADA tanggal 13 dan 14 Maret 1953 bertempat di Gedung 

Negara Jogjakarta, Ikatan Siswa Sekolah Musik telah ber- 

| hatian besar, 

takan, negerinja hanja sanggup | 

'nutupan kur sus tanggal 17-3 jg. 
: terdiri 30 orang, telah menamat. 

PERTAMA. 

USBINI). 

Pertama dengan susunan orkes 

ony, orkes gesek A dan B, kelas 
koor dan permainan? tunggal. 

langan resmi dan peminat seni. 
Malam kedua mendapat per- 

meskipun hudjan, 

suasana memuaskan. 
Atjara. berdjalan lantjar, 

Perlu saja terangkan disini, 
djika dalam tulisan saja ini saja 
mengemukakan kritik2, hendak- 

nja dianggap sebagai bahan? 
untuk menudju ke-kesempur- 

naan. 

Dalam buah musik Concerto 
grosso no. 1 dalam ,,G” terts 

besar, tjiptaan Handel (1685 - 
151) 

Idris dan Sujono dibantu oleh 

lain2 menundjukkan adanja ke- 

sanggupan dan kemampuan. 

Dalam buah musik Solveig's 

Song tjiptaan E, Grieg, Suharjo 
mula2 agak ragu2 (zenuwach- 
tig) hingga inzetnja kurang ba- 
ik, tetapi selandjutnja ia dapat 
menguasai diri. 

Dalam buah musik Oriental 
buah tjiptaan Cesar Cui, dengan 
banjak susunan nada chromatik, 

Suharjo menundjukkan kesang- 
gupan dan kemampuan bermain 
clarinet, ketenangannja dan ba- 
njak berlatih terutama berlatih 
menguasai napas, kelak pasti 
menguntungkan baginja.- Ada 
baiknja Suharjo banjak berlatih 
dengan pianist jang tertentu, 
untuk mentjapai permainan jg 
sempurna. 

Dalam buah musik ,,Connais 
tu le pays” dari Opera ,,Mignon” 
Meta Surjaatmadja (Soprano) 
menundjukkan beberapa kele- 
mahan, a.l. bernapas, ini meru- 

pakan suatu penghalang besar 
baginja, hingga kadang2: meng- 
akibatkan suara menurun pada 
tiap bagian buah musik jang 
terachir. kadang2 meninggi ka- 

  

  

  

MINTA DITAMBAH 
PENDUDUKNJA 

Anggauta2 DPRD Istimewa 
Jogjakarta baru2 ini telah men- 

desak kepada Pemerintah dae- 

rah supaja memperhatikan ke- 

adaan kalurahan Djangkaran di 
kabupaten Bantul. 

Antara 
diusahakannja tambahnja pen- 
duduk dengan mendatangkan 

dari lain tempat karena kalu- 
rahan itu desa2nja kekurangan 

penduduk. 
Djumlah seluruhnja hanja 160 

kepala somah: terdiri dari 383 
djiwa, sedangkan sebah2nja ka- 
rena banjak jang mati, teruta- 
ma anak2 dibawah umur 3 
tahun. 
Kalurahan Djangikaran selain 

daerahnja minus dan terpentijil, 

Naga merupakan daerah sa- 
rang malaria. 
Diusulkan Sma Djawatan 

Kesehatan segera mengambil 

|usaha2 memberantas malaria 

| dengan sempurna. serta mem- 

buat saluran2 air jang tidak 

mengakibatkan berhentinja air 

jang tjotjok sekali untuk sa- 

rang njamuk, 
Selain dari itu supaja Ajalan2 

diperbaiki dan diperbanjak, se- 
hngga kalurahan itu desa2nja 
dapat mempunjai perhubungan 

satu sama lain lebih baik dan 
mungkin akan melantjarkan pe- 
rekonomian rakjat. 

SB DJAW. PERBURUHAN 
DESAK PEMERINTAH 

PUSAT ' 
Dalam rapatnja S.B. Djawatan 

Perburuhan Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta baru2 ini telah memu- 
tuskan mendukung bulat sikap 

DPR Daerah Istimewa Jogja- 
karta dan tegak berdiri dibela- 
kang Dewan Pemerintahnja. Se- 

landjutnja mendesak kepada ka- 

binet dan parlemen utk segera 
melaksanakan kehendak DPR/D 

PD Daerah' dan mengadjak ke- 
pada segenap sekawanan SB di 
daerah chususnja dan massa or- 

ganisasi pada umumnja untuk 

bergerak setjara frontaal meng- 
halaukan dualisme  diinstansi 

Perburuhan Daerah dan dukung 

ian decentralisering Pemerintan- 

an Daerah jang luas. 

MENDAPAT TAMBAHAN 
2 STOOMWALS 

Dan 150 ton aspal. 

Sedjak beberapa hari ini dari 
Semarang ke Jogjakarta diang- 
kut 150 ton aspal dari Sema- 
rang jang menurut keterangan 
pihak jang berwadjib pada Pe- 

merintah Daerah adalah bantu- 
an aspal dari Kemerdekaan Pe- 
kerdjaan “Umum dan Tenaga 

untuk. perhaikan djalan2 NP, 
ogjakarta. derah "Jo 

Selain dari itu telah Biang 
djuga sedjak beberapa waktu 
jang lalu 2 buah stoomwals   rena paksaan, hal ini terdjadi 

pula pada inzet, Banjak sport. 
terutama minta advis dokter ! 
dengan pemeriksaan jang ter- 
tentu, saja jakin pasti mengun- 
tungkan baginja. Sajang djika 
ini tidak diperhatikan, mengi- 
ngat bakatnja. Latihan kemur- 

nian nada masih perlu. 

Djanad (Tenor) dalam 'buah 
musik Una Furtiva Lagrima 
fjipiaan Donizetti,. menundjuk- 

kan kesanggupan dan kemampu- 
annja, meskipun, masih banjak 
faktor? jang harus diingat, ter- 
utama bagian susra jang ter. 
tinggi dan jang terendah. Pads 
bagian tinggi jang terachir ha 
rap hati2, napas djangan sampa: 
habis sebelum mustinja: hanjak 
berlatih suara tinggi dan rendan 
pasti menguntungkan, djangan 
menjan'ikan buah musik tanpa 
minta advis pengasuhnja, meng- 
ingat bahwa pada waktu ini ma- 
sih dalam beladjar, waktu ber- 
njanji djangan mengendorkan 

das', haik diperiksa sebelumnja. 
Sujono dalam buah musik Der 

Sohn der Heide tjiptaan Keler 
Bela, menundjukkan kesanggup- 
an Gan kemampuannja. Iringan 
piano oleh Jos. Bodmer. mengun- 
bungkan baginja. Pengasuh ini 

(Bersambung hat, 4). 

U Tengah sangat dibutuhkan 

Usaha 
diantaranja telah membuka Se- 
kolah Kader Guru Pertanian di 
Pati: dalam angkatan jang per- 
tama telah lulus 30 pengikut dan 
pada achir tahun inr akan me- 
njusul hasil jang kedua jang di- 
ikuti oleh 28 orang. Kursus kilat 

di.Salatiga jang telah berdjalan 
dalam 7 angkatan terhitung pe- 

kan 210 orang. 

Sekolah Kader Guru Pertanian 
dan kursus kilat di Salatiga tsb. 
masing2 chusus utk pegawai? 
pertanian jang telah lama dinas. 
nja jang lamanja masing2 2 th. 

dan 5 hylan. 
Lebih djauh diterangkan, bah- 

| modal baru dengan kekuatan 
lebih besar jang baru sadja di- 
datangkan dari Djerman oleh 

| Pemerintah. Maksudnja untuk 
menambah djumlah stoomwails 

bagi daerah Jogjakarta. 
Dalam hubungan ini anggauta 

DPD seksi Pekerdjaan Umum 

Gokter Sahir menerangkan, bah 
wa djika alat2, stoomwals serta 

aspal dan tenaga pekerdja su- 
dah lengkap, jang akan diker- 
Gjakan jaitu djalan2 rusak su- 
dah ada, tetapi akan sia2 be- 
laka, djika beajanja tidak ada. 
Karena itu ia mengharapkan 
diika rentjana keuangan tahun 
1953 dbitjrakan oleh DPRD su- 

paja urusan pekerdjaan umum 
itu benar2 diperhatikan anggar- 
annja. 

SBKA PERINSATI ULANG 
TAHUNNJA KE 7 

Berkenaan dengan hari ulang 
tahunnja ke: 7 S.B. Kereta Api 

Tjabang Jogja akan mengada- 
kan peringatannja bertempat 
digedung Negara dimulai djam 
19.00. Setelah diadakan pen- 

djelasan sedjarah perdjuangan/ 
riwajat S.BKA. dan SBKA 
Tjabang Jogja, kemudian akan 
diadakan pertundjukan petilan 
Kombokarno - Sugriwo, Pandu-   

sing2 djenis pekerdjaan pertanian, jang bersifat 
theori maupun praktek, Kebutuhan? tenaga itu sangat 
pada waktu mengadakan rentjana2 gerakan pertanian, misalnja 
sekitar memperhebat produksi pertanian. 

untuk  mengatasinja . 

  wa mulai pertengahan bulan Mei   
u 

jang akan datang, akan dibuka 
Sekolah Usaha Tani di Tegal- 
gondo Solo jang akan diikuti 
oleh 30 orang dari luar djawat- 
an, jang sedikitnja tamatan Se- 

Norosomo dan Handogo-Bogis. 

Usaha mengatasi keku- 
rangan tenaga ahli 

' Kader2 digembleng dimana? 
NTUK mentjukupi rentjana2 Djawatan Pertanian Djawa 

tenaga2 ahli jang nueliputi ma- 

ketjerdasan 
terasa 

Setelah tamat, sebagian, “bila: 
mana diperiukan, dapat diterima 
sebagai xegawai Djawatan Per- 

tanian. 
Untuk menambah pegawai? 

ahli jang tertentu, Djawatan 
Pertanian propinsi Djawa Te- 
ngah telah mendapat kesang- 
gupan dari Djawatan Pertanian 
pusat 15 pemuda tamatan Se- 
kolah Pertanian Menengah Atas 
(SPM). Meskipun jang di- 
perlukan lebih dari itu, akan te- 
fepi berhubung di Djawa baru 

ada S.P.M.LA, 3 buah, ialah di 
Jogja. Bogor dan Malang, jang 

belum mentjukupi kebutuhan, 
maka hanja mendapat bagian 15 
tenaga tersebut, 

Waktu  ditanjakan tentang 
adanja tenaga akademisi, dite- 
rangkan, bahwa dalam Ispeksi 
Pertanian Djawa Tengah 'hanja 

ada seorang  Insinjur tenaga 
asing, jang diserahi pekerdjaan   kolah Rakjat untuk lamanja 2      tahun, 

menjedilidiki pelbagai pupuk. 
— Ant, 

lain diminta supaja | 

P. : diri, 

) Sebelah 

salah pahaman «M 

ap Dag 

PERTJOBAAN BU- 
NUH DIRI 

Semalam kira2 dj. 21.00 

seorang laki2 bernama Su- 
krman darj Surokarsan, 
berumur Ik. 23 th. tlh tergi- 
las KA disebelah timur 

kreteg Kewek. Menurut ka- 
terangan jang kita peroleh 
keadaan Sukirman tersebut 

sangat ' mengchawatirkan, 
karend satu kakj telah pu- 
tus, sedang jang la'nnja 
hampir patah. Korban itu 

. membawa kamus bahasa 
Inggeris dimana terdapat 
seputjuk surat jang menga- 
takan, bahwa ja ingin bunuh 

karena .dalam hidup- 
| nja sering putus asa dan ti- 
“dak mempunjai semangat 

bekerdja lagi. Sampar beri- 
ta ini ditulis, Sukirman se- 

dang dirawat dirumah sakit 
Bethesda dan dalam keada- 

an membahajakan, karena 
kekurangan darah. Menurut 
pihak D.K.A. (Station Tu- 

gu) Sukirman tergilas oleh 
“kreta api convooi no. 4616 
jang pada djam 20.45 diki- 
rim ke Lempujangan untuk 

urusan dinas, 

  
  

| 

    
  

utara Hotel 

Garuda utk Taman 
Hiburan kanak2 

Anggauta DPD  Kotapradja 
seksi Sosial Wazir Nuri mene- 
rangkan bahwa Pemerintah Ko- 

| tapradja merentjanakan mem- 
buat park disebelah utara Hotel 

Garuda Jogjakarta untuk didja- 
dikan Taman Hiburan Kanak2, 
Seksi2 IV DPR Kotapradja dju- " 
ga sudah menindjau dan pada 
umumnja dapat menjetudjui, te- 
tapi lebih landjug akan dikemu- 
kakan kepada DPR Kotapradja 
jang akan datang supaja dibi- 
tjarakan masak2. : 
Menurut Wazir Nuri, sebenar 

nja rentjana park hiburan utk. 
kanak2 sudah lama, tetapi kar 
rena soal2 financieel, terpaksa 
ditunda2. Taman disebelah utara ' 
hotel Garuda nanti akan me- 
rupakan usaha pertama dan 
Gjuga sebagai experiment untuk 

mengetahui reaksi daripada ka- 
nak2 kota sendiri. 

Rentjana kotapradja sebenar-, 
nja paling sedikit untuk tiap2 
kemantren harus diadakan Ta- 
man Hiburan Kanak2 dengan 

perlengkapan permainan ' ka- 
nak2 jang bersifat sederhana. 
Pemerintah Kotapradja. meren- 
tjanakan akan memberikan ban- 

tuan financieel untuk usaha2 di- 
tiap2 Kemantren tsb. 

PUTERA ' MUHAMMADI- 
JAH GANTI NAMA 

Berkenaan dengan adanja ke- 

dan umum mengeni nama. 

ra Muhammadjjah jang tertjinta : 

hammadijah di Jogja, jang sebe- 

narnja tidak mempunjai hubung 
an organisatoris dengan organi- 

sasi tsb. diatas, maka setelah.di 
adakan rapat gabungan baru2 
ini telah diputuskan merobah na 
ma Putera Muhammadijjah :de- 

ngan Gabungan Keluarga Pela- 

djar Muhammadijah, G.K.P.M. 

Gabungan ini kelak akan meli- 

puti peladjar sekolah landjutan 

Muhammadjjah, tapi bukanlah 

merupakan suatu front peladjar 
disamping P,LI. dan IPPI. 

HABIRANDA ADAKAN 
UDJIAN 

Mulai tg. 18:3 jl. sekolah da- 
lang Habiranda telah mengada- 
kan udjian bertempat di Pra- 
tjimosono mulai djam 20.00 — 
23.00. Udjian itu dadakan djuga 

pad tg. 20,21,22,23,24,25 dan27-3 
jang akan datang. 

DOKTER DJASA 
Hari Saptu tgl. 21-3 djam 18.0 

sampai hari Senen tgl. 23-3 djam 

06.00 pagi adalah dokter. Moh. 
Saleh alamat djl. Semaki 25 Hip 
TO. LA aena al Jogja. 

Kendaraan pada malam Nu 
disediakan oleh PMI Tjb. Jogja, 
Gondokusuman 14 tilp, no. 206. 

APOTHEEK ».... 
Buka pada hari Minggu tang-: 

gal 22 Maret 1953, apotheek' 
WISNU, djam 09.00 — 12.00. - 

BANDJIR SUMATERA" 
UTARA 

Telah kami terima sokongan 
untuk korban bandjir di Suma- 
tera Utara dari: 

Keluarga S.R. VI Lepujangan 
II Jogja Rp. 48,50 
Djumlah kemarin » 1590,03 

  

Djumlah hingga hari 
ini Rp. 1638, 53 

Tn malam ini 
SOBOHARSONO : ,My Time”, 

Jeanette MacDonaid, Ne son Eddy. : 
SENI SONO : “The 

Horse Winner”, 
son, John Howard Davies. ' 

LUXOR : »Aloha" Mariam, Os 
man Gumanti. 

Tn »Sigfredo", 
onde, Elvira Reyes, 

REX: Santa Fe”, Randolph 
Scott, Janis Carter. 

WETAN BETENG : 
“imond 
Britton, 

MURBA: Cinderella” 
Sepoester). 

INDRA : ,Sigfredo”, Manuel 
Conde, ilvira Reyes, " 

Ketoprak Trimudo - Tomo : 
jung Wanoro”, 

Rotking 
Valerie “Hob 

Manuel 

ah LA 
e Brien, Pamela 

(Asi 

Si- 

NGESTI. PANDOWO: Minggu   malam: 
13 

»Alap?an Surtikan: 
(Surjatmadja maling). 

    

    
pada peringatan 40 tahun Mu-..



   
   
    

  

4 

    

—. hui Universitet 

    

1 Berabe sebetulnja heran heran 

Fx 

- 

   
   

| memberantas pengganasan ,Fa- 

“tjinta. Djumlah laki2 djauh te- 

Na 

idak keruan. Kok ada grombo- 
lan mjerbu Lapanewon Pakem, 

    

padahal tempo harj dikabarkan, 
grombolan pada pergi mengung. 
si, karena takut gunung Merapi. 
Tapi menurug mBah Nur ti- 

dak perlu heran. Katanja, ka- 

mendengarkan kk 

   

    

    
| Pi sambil lari, tembak sana, tem 
bak sini. Memang ja selamat jg 

| Berabe belum habis mangkel- 
ja sama itu Farouk Kotara- 

CE 
Setika Barata minta nasehat | 

si mBah, bagaimana tjaranja 

rouk" dan Imam Mahdi”, dja- 

“ »Begini, #jutjunda jang ter- 

ih sedikit da djumlah 
aa sa Itu antara lain se- 

babnja, didunia ini meradjalela 
poligami. Oleh kardna itu, ku- 
ranigi djumlah kaum puteri. Ten 

tu lenjap segala matjam poliga- 

mi?” tu en 
Tap: bagaimana tjaranja bi- 

kin sama, djumlah wanita de- 

ngan djumlah laki2? 
Menurut si mBah gampang 

sadja. Boleh disuntik, boleh di- 
operasi! . 
Aduh, si mBah! 1 

   

    

  

KUPD MENINDJAU K.R. 

Kemarin siang para pengikut 
Kursus Ulangan Pendidikan 

Djasmani sebanjak 32 orang te- 

lah datang kepertjetakan K.R. 

dibawah pimpinan sdr. Sugio. 
Oleh sir. Moh. Nur para pengi- 
kut KUPD tadi diberikan 
“pendjelasan2 sekitar djalannja 

dan kerdjanja tjetak-mentjetak. 

| BERITA KONGRES | 
S.B.K.P. 

:« Kongres Serekat Buruh Ke- 

menterian Pertahanan jang -se- 

mula akan diadakan di Jogja- 

karta, berhubung dengan behe- 

rapa hal dialihkan ke Surabaja, 

dan akan berlangsung pada tzi 
10 s/d 16 April jad. : 

|. Guna kelangsungan kongres 
“tsb. pada tgl. 12 Maret jang ba- 
ru lalu telah dibentuk Panitya 
Penjelenggara kongres dan ter- 
diri dari, Tjabang2 S.B.. Kem. 
Pertahanan: Pemuda Rakjat, S. 
B. Kereta Api, S.B. Pelabuhan 

Pelajaran, S.B. Pemegang Kas 
Negeri, S.B. Listrik dan Gas In- 

donesia, S.B. Pertjetakan Indo- 
nesia, S.B. Biro Rekonstruksi 

Nasional, GERWIS, S.B. Kenda- 

raan Bermotor, S.B, Postel, S.B. 
Kementerian Perburuhan dan 
Lekra, jang berada di Surabaja. 

s»Adapun alamat - Sekretariaat 
Panitya: Djl. Kapassari VII/is 
Surabaja. : ai 

  

TANAH UNTUK ,,SA- 

DJAH MADA" 
Didjual harga Rp. 2,— 

Dari pihak resmi disini dida- 
pat keterangan, bahwa tanah ig 

disediakan untuk Universitet 
Gadjah Mada Fakultet Hukum, 

Ekonomi, Sosial dan Politik di 
Surabaja bertempat di Karang- 
mendjangan (Surabaja) oleh Ko- 
tapradja telah didjual dengan 
harga Rp. 2.—, jaitu Rp. 1,— 
untuk p€tak pertarva dan Rp.1— | 
pula untuk tanah perluasannja. 

| KONPERENSI. DINAS PE: ' 
- KENOMIAN, UMUM |      

Pala ANA tni Sean : ia | dak melupakan tugaf sebagai 
mengungsi, Tana Ngap sehat jg ajah jang menuntun anaknja. 

ja, Tiba2 ada berita tentang | n 
Na pa Kanak 1” dari Makas- 

| njakan, apa sebabnja Idris wak- 

-djalan jang baik untuk menga- 

Harga itu dimaksudkan sebagai 
harga simbolis. Tanah jang di- 

. sediakan kira? luasnja 161, ha. 
Pembuatan bouwklaar dari ta- 

nah itu diserahkan kepada pihak 
Gadjah Mada sendiri & ngan | 
mengikuti rentjana Kotapradja 

. jang sudah ada. Pada saat ini 
tanah itu masih ditempati oleh 
penghumi? liar, Seperti diketa- 

itu kini masih 
belum dapat memulai dengan 
pekerdjaan membangun gedung 
itu sebagai akibat dari penghe- 
matan umum jang telah dilaku- 
kan oleh pemerintah. Beberapa 
hari jang lalu seperti kita ka- 
barkan komisariat seuat maha- 
siswa Gadjah Mada telah men- 
desak kepada jang berwadjib 
untuk segera memberikan biaja 
jang diperlukan atau mengang- sur biaja ita berturut - turat. — 

PERSDELIK PENDORONG 
Pemimpin  Umumnja 
ditahan. 

Berhubung dengan ditahannja 4 
Riphat Senikentara, pemimpin 
umum harian ,,Pendorong” di 
Medan karena persdelik, Sek- 
djen Serikat Perusafiaan Surat- 
kabar telah mengetok kawat 
kepada kepala polisi di Medan 
jang isinja menganggap pena- 
Han karena persdelik itu, ti- 
dak perlu. 
Karenanja. SPS minta supaja 1 

Senikentara ditahan diluar, Dan 
kepada surat2 kabar di Medan 
.diminta memberikan laporan 
selekasnja tentang penahanan 
itu dan Supaja angauta2 SPS 

- ditempat usaha bersama2 agar 
rekan tersebut dikeluarkan dari 9 
t a £ 

| Pada tanggal 24/3 jang akan 

mengiringi Sujono dengan hati2, 

 gende tjiptaan Wieniawshy dan 
The Bee tjiptaan Schubert, dgn 

  

| 

Diselaruh Djawa Tengah. 

datang di Purwokerto, -oleh Ins- 
peksi Perekonomian Umum (Dja | 
watan Organisasi Usaha Rakjat | 
dulu — Red) Djawa Tengah | 
akan dilangsungkan konperensi | 17.45 
|dinas dengan para pemimpin? 

| daerahnja untuk membitjarakan. 

gsian | 
" Ingendalian harga, Lembaga Ka- $ 

fi | puk dan Jajasan Kredit Daerah. , 
klenengan | ' 

a.l soal pengawasan harga, pe-/ 

Konperensi akan berlangsung $ 
2 hari. — Ant." ? 

  

|. Konser pertama | 
| (Sambungan hal. 2). 

penuh dengan rasa dan gaja, ti- 

Idris dalam buah musik ,,Le- 

iringan piano oleh Gerald Ken- 
V, memperoleh hasil seperti 

Sujono. . 
“5 f sk 

Ada suatu hal jang saja: ta- 

tu bermain bersikap selalu me- 
nurunkan tangan kiri dan kepa- 
la biolanja ? Tidakkah ini me- 

njalahi methode (tjara) “atau 

djar ? Menurut hemaj saja hal 
ini dapat mengganggu sikap ta- 

ngan kanan dan permainannja. 
Sundoro (bass) dalam buah 

musik ,,Lagu  Toreador” dari. 
Opera ,,Carmen' tjiptaan Bizet, 
menundjukkan kesanggunan dan 
'kemampuannja, Rene Tafanos 
sebagai pengasuhnja boleh me- 
rasa bangga dengan hasil jang 
kini ditjapai oleh Sundoro. 

S. Abdul Sukur dalam buah 
musik Invitation to the Dance 

  
| fjiptaan C.M. von Weber dan 
Wedding Day tjiptaan E. Grieg 
menundjukkan kesanggupan dan 
kemampuannja. Sajang sedikit 
melupakan atau memang belum. 
tahu hal2 s.b.: 

Gjangan tergesa-gesa atau 
tergopoh2 waktu sampai pa- 
da giliran bermain: harap 
dengan tenang berdjalan ke 

    

SAPTU 21 MARET 1953 

13.15 Beberapa langgam .oleh 4 "74 KN COMING... 3, . Bing Slamet, Nien dll. ““ PA NAN 
13.45 Penawar lelah hidangan  nn saman 
17.00 Bae Mus : Tiup Jo-| | PJANGAN LUPA 

giakarta "LUAS TAILOR & 
Aneka Warna oleh Irama | SHOEMAKER 
Masa 5 : | Djl. Demak 22 'FL. 601 Semarang. 

18.30 Kwartet Bharnoto Menjediakan matjam2 barang | 
19.15 Bingkisan Penjiar /TOPI Polisi: Pelajaran, KEME- | 
19.40 Meraju malam oleh Empaj | DJA merk. Moonlight, Golden 

Sedjoli 
Riang ria malam 
O.K. Peni : 

21.15 Dagelan Mataram 

MINGGU-22 MARET 1953 
Gelomb : 42,25 59,2 dan 122,4 m 
07.15 Instrumental pagi oleh 

Tiga Sekawan 
Tebaran lagu oleh Putra. 
Purbaja 

20.15 oleh 

08.15 

09.00 
dja Kristen Klitren . 
-“Ujon2 

Kraton Jogjakarta, 
Bunga rampaj oleh ORJ 
Iengkap dbp Suwandi 
Taman Ksatria 4 
Chotbah dan njanjian2 
Katholik 
Njanjian Tionghoa oleh 
Ta' Chung Bi 
Hidangan Orkes studio 
Bandung 
Panggung 
karta 
Djawaban surat2 

Konsert malam 

10.15 

13.45 

Y7.00 
17 49. 

18.30 

19.15 

20.05 radio Jogja- 

21.15 
21.30 

da 
a 

   

     
   
  

piano, periksalah lebih dulu 
tempat duduk, - bergojang 
atau tidak, oleh karena djika 
masih bergojang mungkin 
dapat mengganggu kesatuan 
rasa dan buah pikiran, letak- 
kan djari2 untuk menekan 
wilahan2, adakan concentra- 
tie atau pemusatan. Inilah 
merupakan sjarat2 jang ter- 

  

(Solis), supaja dapat mengu- 
asai seluruhnja. f 

Dalam buah musik Api Ke- 
merdekaan tjiptaan Djoko Lelo- 
no dan Martono, Indonesia Su- 
bur tjiptaan Moh. Sjafei, dua- 

duanja dengan arr. Nicolai Var- 
folomeyeff untuk, orkes dan 
koor, Meta Surjaatmadja dalam 
koor merupakan tenaga jang 
besar gunanja. Sajang suara 
Purwanto (Tenor) sebagai solis 
agak lembek, tidak dapat ber- 
padu dengan koorbezetting pada 
wakta itu. Dalam dua buah mu- 
sik itu beban pada siswa tidak 
ringan, mengingat arrangement- 
nja, jang sangat membutuhkan 
permainan bersama (samenspel), 
terutama functie alat masing2. 

tertentu dan makan waktu ber- 
bulan2. Untuk menghadapi masa 
jang akan datang, baik. djika 
para siswa mengadakan latihan2 
jang tertentu” pula bergabung 
-dalam orkes. 

Mengingat kekuatan para sis- 
wa pada waktu itu, dapat dipa- 

hami, betapa berat beban jang 
dipikul oleh para pengasuhnja, 
terutama ddlam hal ini beban 
dan djerih pajah Nicolai Varfo- 
lomeyeff jg mendirigeer orkes 
itu Pengalaman membuktikan 
-betapa sukar dan beratnja men- 
dirigeer peladjar2 musik dalam 
suatu orkes, karena semata? 
tidak hanja membutuhkan ke- | 
pandaian musik, tetapi djuga 
kesabaran dan keahlian dalam 
pendidikan jang merupakan fak. 

| tor2 terpenting. p 5 
Usaha ini dan seluruhnja ti 

dak sia-sia. 
Ditindjau dari berbagai sudut 

penjelenggaraan konser Perta- 
ma jang diselenggarakan oleh 

Ikatan Siswa Sekolah Musik 
dalam tahun 1953 ini berhasil 

baik, , 
Hendaknja para Siswa dja- 

ngan lekas merasa puas engan 
hasil jang diperoleh sekarang. 

Perlu saja kemukakan disini 
bahwa hubungan antara para 
siswa dengan para pengasuhnja 
sangat erat, merupakan hubung. 
an keluarga jang baik sekali. 
Mudah-mudahan usaha seko- 

  
    

   

penting bagi pemain tunggal « 2 

Ini perlu adanja latihan2 jang | 

ICHSAN 

£ £ ADRES 
JANG 

i TERTENTU 
bs X BUAT 

TUAN2 OX 

Si N 
NA 

1 N Perusahaan 

Pendjahit & 
Penatu 

Judonegaran 
18 Telp. Jk. 

853. 

Buka djatn : 
11 830 — 17.30 

Djuga 

menerima 
.“ SPOED 

ORDER 

HARI MINGGU TUTUP. 

GOEI KIEM GIOK 
ACHLI BIKIN GIGI 

Tanggung baik dan kuat. 
Mentjabut gig, tanggung 

tidak merasa sakit. Dengan 
harga pantas, 

  

Alamat : 

9 .GANDEKAN No, 2 
4-3. JOGJA. 
  

  

GANECA 
STRIJKPATRONEN Model Baru 
SEDJARAH IND. Bergambar 

ILMU KIMIA — ADANG, 
  

  

“ DIDJUAL :- 
SEBUAH RUMAH BATU 

(model Lodji) 
kompleet dgn karang kitri- 
nja -- 3 buah pohon kelapa 
4 sumur -- listrik -- garasi, 
terletak di kamp. Penumping 
12 kidul tugu lilin Surakarta. 
(pinggir djl- besar) dan terus 
dapat ditempati sekutika. 
Dengan harga Rp 40.000-—. 

Keterangan pada : 

Glmbg. 142,25 59,2 dan 122, 4 mts 

Kebaktian pagi dari gere- 

Hadiluhung dari| 

g 

   

@ 

»KEDAULATAN RAKJAT” 

        

     

Radi Oo S BETTY GRABLE 

S (kene kie Keane 
SNN UNI 

Crown, SEPATU laki? /perempu- 

  

Kuna 
tie Show. 

Te 

        
x 

  
an. Bikin KAP Jeep, Pickup. 
BEKLEED Hus anto. t 
Terima komisi segala barang 
keluaran Indonesia, Conditie me- 
njenangkan. 

2217-3. Bikinlah pertjobaan! 

  

' DITJARI DGN LEKAS 
1 PICK UP merk: 

Chevrolet/Dodge 
Model 49 keatas. 

t 
Keterangan pada 

Petjinan 131, Jogja. 
| 235-3. 

    IbiBuka 4 APRIL "53. 
Auto monteur ke IV. 1 

Mengemudi auto ke II. 

Segera dibuka : 
Mengetik: & Steno, Pegang 
buku A & B. Bahasa Inggris 
A & B. 
Pendaftaran dimulai 

rang di 
Dji. Ngabean 59. 

seka-' 

Jacoub's College.   
8 

MEME PA INN KU MERE MER TERAS. KUA pnyana 

222-3. 

S. M.P. STENSIL 
Ilmu Aldjabar KI. I.. Rp. 5,50 
Ilmu Aldjabar KL. TU . 5,15 
Iimu Aldjabar KI. II. ,, 6&— 
Soal2 Aldj. KL IH- dj. ,, 4,50 
Soal2 Aldj. KI-IT-., ,, 4,25 
Soal2 Aldj. Kl. NT A 3 ka 
Ker Barat TA, 4,— 
Timu Ukur KL. JT... 6,— 
Se Ukur Kl. TN 5, 
Soal? Ilmu Ukur KI. III Ay 
Pramasastra Djawi .. 3,50 
Kawruh Basa |... ».. Aag 
Hitung Dagang .... CT — | 
Pengetahuan Dagang . ,, 4,— 
Ilmu Falak oleh 
P. Simamora buat SMA ,, 7,50 

PUSAT TOKO BUKU 

»sEKONOMI" 
Tugu Kidul 2-P muka Sta 

Jogjakarta 

  

Didjual murah : 

Z WEMBAD 
» Parangtritis” : 

dengan tanah 10350 M2 

Harga Rp. 25.000,— 

Keterangan pada : 

LIE DJIEN HAN 
Petjinan 137 Jogja. 

  

    
BAHAN UDJIAN MASUK S.M. 

“tetap dalam keadaan siap sedia 

At 

“SIAP SEDIA 
Bikinlah Tuan punja sekudjur 

badan selalu tinggal sehat dan 

— siap sedia untuk datangnja 
segala gangguan kesehatan — 
dengan tiap kali minum : 

. 

Djamu kuat 
( SERI No. 19) 

Djamu ini benar? dipudji oleh 
para Largganan, karena Djamu 

Kuat selalu dapat memberikan 
kegembiraan hidup. 

1 bungkus Rp. 8,50 

LEO Dn ani 

“NJONJA MENEER 
DJL: DEMAK 129 TILP. 611 

SEMARANG 

  

Agen Djokja : Petjinan 18, Tugu 

Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 
jangan Wangi 80, Kemeti- 
ran Kidul 18a, Kintelan 94. 

Agen Surakarta : Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl. Stamet 
Rijadi 394, Pasar Nusukan 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Ki-   Ss. SOSROLESONO dul 170. 

Djl. Prawirotaman 55 Magelang : Djl. Tidar 2, Patji- Telp. 880 . Jogjakarta. nan 96, 13. 190-3 
    lah musik dapat berlangsung. 

Iu 

| SELALU SEDIA: —- 
Buat pembangunan rumah | 
& tambal sulam, Kaju2 | 
djati, suren, nangka, glugu 

| dan lain2 

| TERIMA PESANAN : 

Segala pekerdjain  per- 
tukangan. 
HARGA MEMUASKAN. | 
en man 

   

  

mangan Ja 
ana 

  

  

      

2 
  

tjintaan, “perdjodohan, 
berikut: NAMA 
poswesel Rp. 10,—. 

AHLI NUDJUM H.B. AZAD Kotakpos 132 BANDUNG 
Menerangkan segala hal penghidupan rumah tangga, per- 

pekerdjaan.. Kirim 4 pertanjaan 
dan, UMUR dalam satu envelop dengan 

Tuan/Njonja akan dapat djawaban jg 
tjotjok dan berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. 

 lainnja. 

Memperbaiki 
Mesin? tulis — itung — re- 

.ken — duplikator. 
Radio . versterker —— Tape- 
recorder, dan alat? Iistrik 

Alamat tuan i Ne ee OTO 3 SINDRA" 
Buat | TILP. 186 Tamat. TILP. 654 | 

Merawat "SIGFERED O" | 
(DE DOOD VAN SIEGFRIED) 

Starring: Manuel CONDE 

Saudara? akan KETJEWA, djika tak menjaksikan tamatnja film inj 
akan kedjadian dan nasib SIGFREDO ... 

Lebih SERAM dan MENARIK! . 
MAIN  djam: 10- 5-7 -9. — 17 Tahun. 
TAMBAHAN : Gelora Indonesia No. 100 (Isi: darj No. 4 sd. No. 100). 231-3. | 
Haa Sa ea  — Ma sa 

  

— EbWira REYES — Erlinda CORTES. 

bagaimana 
. baiklah dibuktikan sendiri.       

  

  Al 
  TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

  

  

Battery untuk RADIO (BIN) 
Radio LOEWE OPTA (7 lampu) 
Radio Champion, Radio auto dll 

23313: 5 £ 

TE NN TN AAA S3 

Telah lahir dengan selamat di 
R.S.S. Solo, pada tanggal 14 
Maart 1953, djam 11.45 tengah 
"malam, Kita punja anak perem- 

Onk. kir. 1075. Sedikitnja 75 sen, | 

    

        
MINGGU MALAM 

Masih sedia: 

ToKo 

1960 KipuL 77-70 

  

Didjual: JUWELIER 
1 SEPEDA BERMOTOR 

KREIDLER K 50 
compl. dengan eoupling, 
Speedometer & katja, Ke- 
adaan: 1007, baru. 

Boleh dilihat di : 
TUGU KULON 107 

Jogja. 

138-3. 

228-3. 

£ 

8. puan jang ke 5: 

OH GIOK KWIE JANNA 
Srenta kita utjapkan trima ka- 
sih dj perbanjak kepada Dokter 
Gan Bidan2 di R. S.S. 

Tuan dan Njonja 
O. T. SIEN — SIE 

Djl. Sindoro 9 Magelang.   

KERADJINAN PERAK JG. ISTIMEWA 
Baru terima matjam2 Keradjinan perak model SIAMEES. Pembikinan modern dan sangat 
lux untuk dipakainja. Bentuk : 

BROS LETTER MODERN — GELANG SCHAKEL ISTIMEWA — KALONG RIT sangat 
Indah — DASSPELD — DASELIP — dan MANSJET KNOOP, 

JANG DI 

Saksikan sendiri, ditanggung barang Istimewa. Persediaan terbatas. 
HARGA dan SERVICE tetap 

TOKO MAS INTEN BERLIANT, 

SI pUrtAh oat AM SATEMBARA "DAMUDMAN! 
Keterangan? bisa dapat pada agen? dan Toko? Djamu 
tjap Djago diseluruh tempat. 
“p Sajembara ini untuk menjambut hari ulang tahun ke 35 i 

dari Djamu Industrie tjap Djago. # 

JOGJAKARTA BELUM PERNAH ADA, 

MELAWAN. 

OKSING wowocee 
PETJINAN 30 TILP. 533 1 

—JOGJAKARTA     
  

   2 

  

  

  

—TOKO SEPEDA— 

BAN TJHING LIONG 
-Patjinan No. 141 — Jogjakarta 

SEDIA RUPA-RUPA SEPEDA 
MERK JANG TERKENAL, 
UNTUK LAKI2 | PREMPUAN 
DAN ONDERDEL2 SEPEDA 
LENGKAP. 

HARGA MEMUASKAN. 
226-3. 

  

WAJANG Orang Ngesti Pandowo 
MAIN DI GEDUNG C.H.T.H. 

MENGHIDANGKAN TJERITERA : 

ALAP-ALAPAN SURTIKANTI 
f 3 (SURJATMADJA MALING) 
PERHATIAN! 
SAPTU MALAM Ngesti Pandowo tidak MAIN, karena ge- 
dung terpakai untuk rapat. 

: Penjelenggara : 

PANITYA PON III DAERAH 230-3. 

  

DIPAKAI! PADA ' 

Akademi Perniagaan Indonesia 
Djakarta dan Lain2 Fakultet2 

ALLEN, W. STANNARD: LIVING ENGLISH 
: STRUCTURE 

Practice book , for 
foreign Students 
and key Geb. 
USAHA 
Commercial & Eco- 
nomic English for 
Indonesa Punah 
BEKNOPTE 
SPRAAKKUNST 
OP DE BAHASA 
INDONESIA Geb. ,, 

Semua harga tersebut diatas itu 
nerima uang harga buku. 

“PERSATUAN TENAGA" 
Djalan Pekalongan No. 7, Djakarta. 

Apakah telah menerima ,SHUISORGAAN” (Pemberitahuan 
mengenai penerbitan? jang terpenting dalam segala ilmu) 
dan »BOEKBESPREKING” (Penundjuk: untuk memilih 
dari lektur) dari kami? 
Dapat diminta dengan pertjuma. 

Rp. 38,15 
BOUWENS, C. , 

16,50 ” 
BEDEN, W. Kr. van 

13,75 
perangko pos setelah me- 

224-3. 

Ma! 
  

  

  

BANTAHAN 

Berita Nasional tg. 2 Maret 53 
Berhubung dengan berita Nasional jang dimuat pada 
tanggal 2 Maret '53 jang lalu. Dengan berkepala , HASIL 
PENANGKAPAN DI PURWOREDJO” antara lain berbu- 
nji »-... terdapat bukti sebuah pistol dirumah Kjaj Sja'- 
roni dan Seputjuk stengun di rumah M. Jusuf dengan be- 
berapa peluru, seterusnja”. 
Berita itu tidak betul sama sekali. Kerna diwaktu diada- 
kan penggeledahan dirumah tersebut tidak terdapat bukti 
apa-apa. Penggeledahan tersebut disaksikan djuga oleh se- 
orang pegawai kalurahan Baledono bernama: SARIDJAN. 
Supaja dapat melantjarkan djalannja pemeriksaan terha- 
dap dirinja kjai Sjakronj dan M. Jusuf jang sampai kini 
masih ditahan, maka kami selaku keluarga oraifg2 tersebut 
membantah dengan keras atas kebohongan berita diatas! 
Dari itu kami harap pada sidang pembatja dan jang ber- 4 
wadjib. memperhatikan seperlunja. 2 

Menjaksikan : Wassalam. 
1. Pegawai Kalurahan 

Baledono. 

(SARIDJAN). 
K ei uarga 

KJAI SJA'RONI & M. JUSUE. 
2. Lurah Desa Baledono Desa Baledono Purworedjo. 

Purworedjo. 

(MOCH. TOLKAH). 1813. 4 

INSTITUUT CRSNA BHARATA « 
JOGJAKARTA. 

     
Perhatian. 

" 
Mulai tg. 21-3-'53 I.C.B. tjabang S.P.D. membuka Cursus: 
Pentjak untuk Umum. Pendaftaran di kantoran: & 
223 -3. Dj. Ngasem 10 — Jogjakarta." 
Ba 

ia 

2 & AHLI NUDJUM (GWAMIA) ASTROLOOG OCCULTISTY 

PROF. ALAHI | 
SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 20 tahun ber-i 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA,.NEW DEL-/ 
HI. Mendjawab setiap pertanjaan dari ' hati sanubari: 
Tuan/Nona/Njonja, Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be-' 
pergian, promosi, pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 
sebagainja. Consult Rp. 10,—. Jjuga ada " sedia sepesia | 
obatnja kurang tenaga en lini . Perempuan datang bulan? 

“tidak tjotjok atau telat. (Rahasia disimpan), $ 

j 

f 

Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie), 5 "Nam. bidara 3-1 4-9. Hor 5 GA pan 
179-3. Kamar No: 18 — Jo gia   NM

MA
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dng Obat 
is V 

   
   

(0omOke SEMBILANBLAS 

        

     

| PAN Dapat menyembuhkan. 
BUSA BADAN LEMAH 
sah MUKA PUTJAT 

KURANG DARAH 
TIDA NAPSU -   

217 -3. 
  

  

kos kirim tambah 107. 

Rp. 25, 

Masih tjari agen2 lagi, 
PUSAT:     63-3 

“ PIL SEXANOL 
Tak usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki 

“lemah, sebab beliau merasa sendiri bahwa KEKUATAN- 
NJA semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pen- 
dek temponja, lekas tjapai, djengkel hati 
(neurasthenie). PIL SEXANOL tanggung atasi 
matjam KELEMAHAN LAKI, isi santar2 sjahwat jang 
sudah kosong dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20,—. Ong- 

dan zenuwen 
segala 

Rambut putih mendjadi hitam 
Atom Hairdye 

j Kwaliteit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR. 
Harga per. doos A4 3 gr. Rp. 10— 5 gt. Rp. 15,— 10 gr, 

AGENTEN : R. Obat ,,KARUHUN” Djokjakarta : Maison 
»AROR” Kaliasin 19: Tabib Abdulhamid Baliwerti 29: Ie 
Djin San Kembang Djepun 75 dan Toko REDJO Ps. Besar 
Wetan 11 di Surabajas Balinese Art Works Der Passar 
Bali. Toko Obat ,,HOK AN”, Djil, Raya 114, Magelang 

»DC PHARMA" Djl. Ternate No. 12 Bandung, 

    

TERBIKIN OLEH: 

IE KIM TIE 
Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 
bahannja sukar didapat dan mahal harganja. Ini adalah 
berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 
kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' berguna, karena 
anggur ini ta” ingin karangan bunga baginja. 

    
  

Chemicaliin Handel 

dJE KIM TIE» 
“ Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp, U, 19 dan U. 1316 Surabaja, Naga 
Agent: KIAN GWAN Afa. Import, 
Solo R. Obat ,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 162, 
Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat TT dan P, & D. di seluruh INDONESIA. Na 

BANTULAH : 
  

      
MASIH SEDIA: "yg 

x Bahasa Djerman 1 

  

— E. Situmorang) 

  

3 
H. J, Lammers Ipoln £ Batjaan Bhs. Djerman TA — F Situmorang/ yi H. J, Lammers ,, 1250 Xx Peladj. Bhs. Njerman I — B. M. Ichwan gp x Elements de Ia langue — AL, Van Sam- francaise Dee anen) eU A2 Kk KEtudiez Langue Francaise — H. A. Malik $ Chalidi Taib.. 750 k Dites en Francais I — Imam Roesdi , Pe Ona £ Dijalan Ringkas ke Bhs, Ti Inggris mb Sardjito Si 11, — xk English Grammar PNG KS Adu 
TACNMNAMN Aa MG pe x Everyday Britain — William Came. 2 
TON Men NN Pa aorta x Business Talks — IL. Van Over- 
beeke / W. H. 9 Howard/S. Wojo- 
Wasito 05 TEA & Improve Your English Tb ain 
Han / Haru- 3 
mani Sudirdjo —— Xx Practical English Gram- " a " mar , — St. Suleiman Yak 53 & English Indonesian Idioms — A, Diapari Na- : SAN apaan £ Sarikata Peribahasa yu- 

nia — Imam Siiparai AA, — »x« Kamus Modern Ingg.-Ind. — Sastraman we Ofeaa Xx A Sovereign Vocabulary j 
(Engl. - Ind., Ind. . Engl.) — A, Samah 117,50! x Kesatria Vocabulary 2 
(Ingg. - Ind... Ind. - Ingg.) — Mohd uh Lo ato 

Tiap pesanan tambah 1095 Ongk. kirim, gedikitnja Rp. Pa 

g Toko Buku ,K. R." 
Tugu 42, telp. 901   Jogjakarta.   15 

PALANG MERAH INDONESIA | 
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   Dinambilg gedung, bal 
sebut djuga mempunjai sawah 

|1 HA dan pekarangan M HA. 
' Kemudian rombongan tamu 

meresmikan pembukaan djem- 
batan desa dj Sarangan, meme- 
riksa kolam pemuda dari KTD, 

persamaian Karangkitri seluas 
14 HA ditanami pete, rambutan, 
albizia dii. pemiaraan kambing 
dari desa Kembangsari, Rowo, 

.' Tlogoputjang dan expossi per- 
tanian. 

s |. Achirnja oieh wakil Residen 
| Kedu diberikan hadiah, menge- 

3 gerakan tanam ubimanis. ke- 

        
2 ih 1 MT LA Tu 

| Dan 4 fihak: Kapatsian daerah. 
$ pabean, maupun fihak Pa $ 

   

    

     

  

    

NS Dada Tang £ PN aa MN 

mal mag 5 IKLATEN 
: an — RUMAH GADAI 

- PARTIKELIR.     
g ? : b di &.4 tahun telah memiliki sifat2 Ga Nana Dapdtya 

dukun jang mengadjaibkan. gadai partikelir. disamping su- 
Beberapa peristiwa, demikian | dah ada sebuah Rumah Gadai 

Chabar luar itu, telah terdjadi, Negeri. 
alnja kerbau orang tuanja Dengan adanya rumah “gadai 

pernah sakit, tapi berkah djamu | baru ini, kini di Delanggu terda- 
berudjud daun2 jang telah di- pat dua buah rumah gadai. 
   

berikan, anak2 itu pada kerbau | (Kor.) sn 
itu, maka I erbau mendjadi sem Bt, 
buh,Djuga ja pernah sakit SURAKARTA | 

K mata diobati kanak2 itu dengan Tea BE ae 
daun,itelah mendjadi sembuh | . PATUNG.RONGGO- 

, "pula, Setelah berita tsb. tersiar, : W ARSITO. 
maka tidak sedikit orang dari | 
daerah tsb. dan sekitarnja sama | Dimuka Museum Sriwe- 

| datang kerumah dukun kanak? | “dari. 

  

Moh.. Radjun jang masih dim. 
gendongan ibunja dan itu, untuk. 
nya , 5 

k Kepolisian dan P. Pra- 
dja setempat benar telah djuga 
mendengar chabar itu, dan se- 
karang masih didalam proces pe. | 
njelidikan jang berwadjib. 

Lagi Tain dukun aja. 
Djuga fihak P. Pradja 

Grabag, meskipun djuga Sh 
mendengar, tapi belum dapat 
membenarkan tersiarnja berita, 
jang menjatakan, didaerah tsb. 

terdapat seorang bernama Juzuf 
jang memiliki kepandaian2 adja- 
ib. Juzuf tsb. menurut chabar 
luar, berasal dari desa Gedono 
(Sidomuljo). Belakangan ia ada 
Gidesa Talun daerah tsb. Cha- 
barnja ia dapat mentjeritakan ri 
wajat2 seseorang, jang tjotjok 
dengan 'kedjadian jang sebenar 
nja. Djuga dapat meramalkan 
hari.kelak dari seseorang. Lebih 
aneh lagi, pernah dia dapat mem 

| bikin lobang didalam tanah jang 
Mu | kering, jang dapat mendjadi sum 
» |. berair. Lain sifat lagi, demikian 

K3 “berita tsb., sering dia makan 
: barang2- tadjam, seperti djarum, 

. gelas dsb. tapi tidak apa2 pun ke 
| adjaiban ini, masih pula dalam 
Ar La 3 . 

  

   

    

    

    

      

Walikota Surakarta Moh. Sa- 
leh menerangkan, bahwa kini 

'dang diusahakan dibuatnja pa- 
La Manan Indonesia ter- 

ken 
| Girentjanakan akan selesai 

13 bulan sehingga 

.mikan. 
Batu untuk patung didatang- 

pembuatnja. 2 orang seniman ter 
kemuka di Surakarta diantara- 

Beaja pembuatan pating itu 
sebesar Rp. 27.000 dan patung 

Museum Sriwedari. 

DEMONSTRASI - RIT SE- 

Pada hari Minggu 22/3 jang 
.akan datang kota Solo akan 

speda-motor darj "Persatuan 
Penggemar speda -motor Se- 

(dari Persatuan “Sport a- 
motor Jogjakarta (PSSJ.), 

trasi-rit” mendjeladjah kota 
Solo. 

- Motor di di Solo paling 
sedikit 100 Orang akan turut 

atas usaha Pemerintah Kota se- 

Ronggowarsito. Patung 

dalam 
pada tgl. " Agustus dapat dires- 

kan dari Wurjantoro sedangkan 

nja da seorang dari Kraton. 

itu akan ditempatkan dimuka 

PEDA - MOTOR 

kedatangan 100 . pengendara 

marang (PP.S:S.) dan 30 lagi 

untuk mengadakan ,,demons- 

Diharapkan dari penggemar? 

aga meramaikan . Gemonstrasi: | 

   

  

      
   

Nan Pan k kita menja 
| bahwa didesa Bringin (da 

| Terah Muntilan) terdapat sebuah 
tjikal (pohon kelapa ketjil) jang 

T baaan Pariitya Penjambutan 
telah dibentuk jang diketuai 
oleh Sir. Mamiek Martosudiro, 
dan kemungkinan besar di Solo 

ng dapat mengeluarkan buah kela- pun akan dibentuk suatu Per-' ai pa sampai Ik. 23 bidji. Tjikal tsb. | satuan dari penggemar? Speda- Pena DAU berumur Ik. 5 bulan. — - | motor. — (Kor). 
& 3g “ag Kor). 

aa SEORANG BUTA-HURUF TEMANGGUNG 
. . BPMD .MARDI TANI" 

DIRESMIKAN 
Baru? ini telah dilangsungkan 
pembukaan gedung Balai Pendi 
dikan Masjarakat Desa ,,Mardi 
Ta Naa dik. Ploso ds. Gesing 

dihadirj para 
Bana dar Mana Mage 
lang dan Temanggung. Beaja 
untuk gedung dan Baik me- | Jang menarik perhatian jalah 

makan kl. Rp. 85.000,— diantara : bahwa terdakwa bernama Tikro 
nja Rp. 25.000,— didapat dari | Mo umur 30 th. adalah seorang 
“pemerintah serta termasuk i buta-huruf, tetapi “ mempunjai 

nitjana pekerdjaan tagjun "51. | kepandaian memalsu tjap. Be 

| Paviljun Indonesia dika- 
2... gumi rakjat Pilipina 

: “Mengapa sampai berpenduduk 80 djuta 
AMPIR seribu orang setiap hari datang berdujun-dujun - 
kepaviljun Indonesia didalam. Philipines International 
”, kata Boes Effendi, pegawai Kementerian Penerangan. 

Effendi mengatakan lagi, bahwa pada hari pembukaannja, 
hampir 3 bulan jang lalu, lebih dari 1000 lembar pamflet jang 
dibagi-bagikan kepada publik, jang kebanjakannja bangsa 
asing. Meskipun Peprllgan. Indonesia, lebih dari Rp. 500.000,— 
ongkosnja, tetapi ah ini tidaklah berarti pemborosan 
karena Paviljun Inc papat” Paku umum TA jang terbagus 
didalam Fair ini. 

Setengah harian: Am La 'me- 
ngatakan, . bahwa Indonesia 
mengambil bagian dengan sega- 
la kepantasannja”. Diapit Pavil 
jun Vietnam dan Spanjol, bagi- 
ar luar Paviljun Indonesia ham- 
pir sama dengan jang dibuat 
pada pertundjukan- .Kolombo, 
tetapi bagian dalamnja berlain- 
an. Didalamnja terdapat ruang- 
arm tempat. mempertundjukkar | 
pelbagai kain batik, pelbagai 
matjam barang perak, kaju be 
ukir/dari Bk AN 
ketinggalan 
Bali. 
“Menurut Fittenai, 1 1 

MEMALSU UANG 
TE KERIAS " 

Dihukum 3 tahun. 

Pengadilan Negeri-di Surakar 
ta baru2 ini telah memutus su- 
atu perkara pemalsuan uang ker 

tas ringgitan, jang dikerdjakan 
Foleh suatu komplotan suami-is- 
teri dan saudaranja di Purwan- 

toro, kabupaten Wonogiri. 

  

  
  

F 

tjasila. Tongkak Pantjasila -di- 
tjat dengan air mas, dan terdiri | 
diberanda paviljun. 

sangat laku. 
' Dengan tidak resmi Indonesia 

djuga diwakili di Manila oleh 
»Warung Indonesia” di Dewey 
Boulevard, sebuah djalan besar | 
ditengah kota itu. Warung atau 

Alfonso — kelahiran Surabaja 

      

    

   

mu-tamunja, kebanjakan bang- 
sa Amerika, sate, nasi lengkap 
dengan sambal, kerupuk, udang, 

tu.dan dinding jang sang t sajur dan lain2. | 
narik hati penonton. | Didalam restoran ini oleh | 
Tn Sg Chris Broekhuyzen sebuah su: 

ari KP RR: | dutnja diubah mendjadi ,,Sudut 
pada bahasa. jang I ta Bali” jang dihiasi dengan luki- 

   

  

nis:, Mengapa “anton 
pai 80 Uut at pend 

P jaan gini 
TN Effendi. 
Untuk. menguruk, nj ini 

'pressionistis, dan menurut At 

tamu Amerika. Restoran Indo: 
nesia adalah kepunjaan Djama- 

Effendi dibantu oleh 4 orang ka |juddin Malik, Presiden Persari 
wannja, studen pada Far Eas- di Polonia, Djatinegara. 

tern dan Manila University, jg| Tetapi makanan jang didjual 
membantunja. diwaktu. 1 disana bukanlah untuk kantong 
gang. Bantuan Indonesia ini, ka. | Indonesia, karena 
ta Effendi, menatana pengeta- sate jang terdjadi dari 6 tusuk, 
huan orang2 Filipina 'ttg In 

donesia dan sedjarah Indone- |ah, Tetapi tamu2 
5 | keberatan  membajar 

    

  

sia dilukiskan MAPAN jang 

Warung Indonesia | 

restoran inj dipimpin oleh Peter | 

dan telah mendjadi warga ne-| : 
| gara. Disini didjual kepada ta- | 

|san dan ukiran Bali jang im- | 

fonso, sudut ini banjak menarik | 

satu porsi | 

'harganja 5 pesos atau 35 rupi- | 
asing tidak |4 

sekian, | 

Dalam pemalsuan ini ia dibantu | 
oleh Saudaranja, bernama Karno 
umur 20 th. dan isteri Tikromo 
membantu mengedarkannja. Pa 

kan, 3 

porkan kepada jang berwadjib. 
Oleh Djaksa “dimintakan hu- | 

kuman kepada Tikromo, Karno 
Gan isteri Trikromo masing2 $ | 
th, 3 th, 4 th. Achirnja mereka 
didjatuhi hukuman. sbb. : 

untuk memaisu, "Karno 2 (dua) 

tahun untuk membantu memalsu 
dan isteri Tikromo 9 bulan utk, 
mengedarkan uang palsu. 

Perlu diketahui bahwa isteri- 
nja Tikromo mempunja seorang 

anak jang masih menetek jang 

turut diadjak masuk pendjara. 
(Kurj. 

PARTAI MURBA DJAWA- | 
TENGAH 

Akan mengadakan koun- 
perensi. y 

Pada tgl. 15 s/d 18 April jang 
akan datang Partai Murba Dja- 
wa Tengah akan menjelenggasa 
kan konperensinja jang ke-II ber 
tempat di Solo. 

Konperensi tersebut akan me- 
rundingkan 'masaalah2. organi 
sasi. kedalam dan 'keluar,. dan 
akan dikundjungi oleh tjabang2 
nja seluruh wilajah— Pjawa-Te- 
ngah. — Ant. 

PASAR BESAR soto 
Akan diperbaiki dgn, uang 
"pindjaman Rp.1.300.000,— 

Sida. istimewa Dag 
Kotabesar Surakarta baru2 . 

antara lain telah Naa 
menjetudjuj pindjaman  Peme- 
rintah daerah Kotabesar Sura- 
karta kepada Pemerintah Pusat 
uang sebanjak Rp. 1.300.000,— 
guna memperbaiki Pasar Besar 
bagian tengah. 

Sebagai diketahui, kini seba- 

gian darj Pasar tersebut sudah 
@perbaiki, terutama bangunan 
pinggir sekehlingnja. Ka Kap 

SEMARANG 
aa MN AL LA Lama 

KONGRES PEMUDA RAK- 
—— JAT SELESAI 

Telah Selesai kemarin dulu 
kongres Pemuda Rakjat daerah 
Djawa Tengah di Semarang jz. 

dihadiri oleh 35 tjabang2nja de- 

ingan mengambil 6 buah resolusi 

|jang-ditudjukan kepada peme- 
rintah untuk antara lain men- 
desak a. hari 10 Nopember 

didjadikan Hari libur resmi, men 
tjabut adanja peraturan jang 
mengharuskan alat2 pemerintah 
menghadiri rapat2 intern sesua- 
tu organisasi al. 

Selandjutnja seluruh pemuda 

Gan organisasi2 pemuda diadjax 
| untuk mengadakan fetival nasi- 
onal dan mengikuti kongres pe 

kan pada bulan Djuli tahun ini 
dan perajaan pemuda dan pelz- 
djar sedunia dalam bulan Agus- 

tus aa di Bukares. — Ant. 

3 'TAWARAN | DAMAI Ma 
Babak” uang kertas ringg:tan & 

jitu dikerdjakan dengan 'seders 
|hana mempergunakan tjap dari 
kaju, seperti tjap kertas rokok. 

da at Pebruari telah dedar- P 
d (lima) helai kertas' rings 4 

Sitan kepada seorang bakul be- 
ras didesa Pratjimantoro, biasa- ! 
nja pada waktu pagi2 benar di- | 
pasar. Karena kasarnja pemal- ' 
Suan, mudah ditjurigai dan dila- 

Bagi Tikromo- 3 (tiga) tahun | side 

muda sedunia jang akan diada- 

'SAMBUT 

. LENKOV 
Prosiokai Risenhower - .mene- 

rangkan, bahwa Maika Seri- 
kat senantiasa bersedia menjam- 

“but tawaran perdama'an SovJet 
Uni. Dalam konperensi pers di- 
katakannj ja, bahwa tawaran itu 
akan anambia dengan kegembi. 

besarnja seperti ke- 
ovjet Unj dalam me- 

ngadjukan tawaran dama:nja 
Pen ba 

Setiap kali ,orang”  mengu- 
sulkan supaja melupakan sega- 
Ja sesuatu jang telah lampau 
dan memulai lagi darj baru. 
Amerika bersedia untuk me- 
ngerd iakan usul Itu, demikian 

nhower. 

S jutnja liatlikas, bah- 
pe erintah Amerika tidak 

   

  

   
     

   

d snerbangan baru? ini ten 
ig diserangnja sebuah pesa- 

mt terbang Amerika oleh MIG- 

aan ' 
— Mengenai Korea diterangkan- 

.nja, bahwa perang Korea tak 
boleh. dipersamakan dengan pe- 
perangan jang mengusahakan 
kemenangan atau kekalahan To- 

tal. PE AFP, - 

    

sangat penting im- F- 

  

  

Konrad Adenauer: 

Meninggalnja Stalin 
Kesempatan bernapas bagi Ljerman 
EDJUMLAH orang mendapat luka2 dan beberapa orang 
klinnja ditangkap sewaktu yatusan orang kaum demonstran 

kiri Kemis sore jang lalu mentjoba menrobos pendjagaan polisi 
. jang kuat sekali disekitar gedung parlemen Djerman Barat, jg. 
waktu itu sedang membitjarakan soal ratifikasi perdjandjian 
Masjarakat Pertahanan Eropa 
man Barat dalam babak jang terachir. 

Sebelum itu pembesar2 seteri- | 
pat telah mengambil tindakan2 
keamanan jang istimewa diseki- | 
tar gedung parlemen, diantara- | 

Lja uengan memasang rintang- 
an2 kawat berduri serta menem. 
patkan pasukan2 pendjaga jang 
kuat. 

dan bahwa kesempatan ini oleh 
negara? Barat harus diperguna- 
kan untuk mendjamin keaman- 
annja. Akibat meninggalnja Sta. 
lin terhadap masalah2 dunia 
adalah belum terang, demikian 
Adenauer. 
Akan tetapi satu hal adalah 

sudah pasti, jaitu bahwa antja- 
man terhadap ,,dunia merdeka” 

dan terutama sekali terhadap 
Djerman sedikitpun belum ber- 
kurang. Demikian Adenauer, 
Dalam hubungan ini ia lalu 

menegaskan, bahwa tiap2 orang 
Djerman harus menjadari.baha- 
ja2 jang terkandung dalam de- 
wasa ini, tertutama sekali sete- 
lah terdjadi penembakan2 atas 

Pidato Adenauer. 
. Sewaktu diluar gedung parle- 
men terdjadi perkelahian hebat 

antara polisi dan kaum demons- 
tran, didalam parlemen perdana 
menteri Konrad Adenauer men- 
Gesak, supaja Djerman Barat 
lekas mengesjahkan perdjandji- 
an Tentara Eropa. 

Dikatakan, bahwa meninggal- 
nja Stalin telah memberikan ke- 
  

China. Kundjungan djenderal 

Bantuan militer 
6 Amerika. 

United Press, sementara itu 
mewartakan dari Washington, 
bahwa laporan djnedaral Clark 
mengenai keadaan di Indo Chi- 

na diharap sudah akan diterima 
di Washington minggu depan, 
djika perundingan2 nanti  di- 
mulai antara perdana ' menteri 

Perantjis Rene Mayer dan pre- 
siden Eisenhower. 

Dikemukakan, bahwa bantuan : 
militer Amerika ke Indo China 
jang berupa sendjata2 dan me- 
Sin pada waktu ini dianggap jg 
terpenting sesudah Korea. Se- 

luruh program bantuan militer 
Amerika jantuk Kep Pe- 

” 

  

Banik sana sini | 
x Ernest Gross, wakil Ame- 

rika Galam panitya politik P 
telah Se bennjuran per minta, 
kepada. waki!2 Sovjet, 
menjatakan anakah mereka 
sedia merundingkan soal perlu- 
tjutan sendjata.: 2 

k Djend. Shishakki, Orang 
Kuat” dari Syria, telah berdjan- 

3 

djr akan memberj hak suara jg- 
penuh kepada kaum wanita Sy- 
ria, setelah keadaan normal da- 

pat dipulihkan. 
x Sarday Pannikar, duta be- 

sar India untuk Mesir, telah 
“minta diri kepada Menteri LN. 
Mesir Mahmoud Fawzi. 

xx Richard Casey, menteri L.N. 
Australia, dalam sidang parle- 
men — Australia | mengatakan, 
bahwa djatuhnja kabinet Yo- 
shida akan mempengaruhi per- 
sendjataan kembali Djepang. 

x Harolt Holt, menteri Imi- 
grasi Ausiralia telah memberi 
izin kepada 35 orang Djepang,   untuk bekerdja di Australia. 

Lap coran Clark ditung g9u 
th Washington 

Sebelum pertemuan Eisenhower—Mayer 
ANGLIMA tertinggi pasukan? PBB djenderal Mark Clark 
telah tiba.di Saigon dalam. kundjungannja resmj ke Indo 

telah "menimbulkan banjak spekulasi? 
Clark, telah dihubungkan dengan kundjungan Inspektur djen- 
deral pasukan? Perantjis marsekal 
Djauh baru? ini, serta kundjungan menteri negara? bagian Pe- 
rantjis Jean Leteurneau ke Australia. 

      

     
    

“Chase, kepala misj militer A.S. 

supaja | 

  

pesawat2 Amerika dan Inggeris 
didaerah Djerman oleh pesawat2 
Sovjet dan Tjekoslowakia. 

“ Mosi Sosial Demokrat 
' ditolak, 

Sebelum Adenauer berbitjara, 
suasana sidang agak hangat se- 
bagai akibat perdebatan sengit 
mengenai soal atjara. Pada per- 
mulaan sidang, sebagai golong- 
an opposisi kaum sosial demo- 
krat mengadjukan suatu mosi 
jang menghendaki, supaja selu- 

ruh pembitjaraan mengenai soal 
ratifikasi perdjandjian2 tersebut 
ditunda dulu. Seorang djurubi- 
tjara partai tersebut dalam pen- 
djelasannja menjatakan, bahwa 
ja menganggap isi persetudjuan2 
itu mendjadi kabur, karena Pe- 
rantjis telah menjodorkan pro- 

tokol2 tambahan jang harus di- 
masukkan 'didalamnja, 'sedang- 
kan pem. Perantjis nampak ber- 

sedia utk menerimanja. Ia me- 
njatakan kekuwatirannja, ka- 
lau2 pemerintah dengan itu akan 
memberikan terlalu banjak kon- 

sesi kepada pihak Perantjis, se- 
hingga kedudukan Djerman men 
djadi terdesak. 

Mosi kaum Sosial-Demokrat 

ini ..kemudian ditolak oleh. si- 
dang. — UP. 

BOHLEN DISETUDJUI 
Pan'tya senat Amerika uru- 

sam hubungan luar negerj telah 
menerima baik pengangkutan' 
Charles Bohlen selaku duta 'be- 
sar di Moskou. Dengan demiki- 
an soal Bohlen kini dapat dika- 
takan telah selesai. 

Seperti diketahui, soal pe 
ngangkatan Bohlen itu telah me 

  
Mark Clark ke Indo- China, 

di Saigon, Kundjungan 

Alphonse Juin ke Timur 

rantjis di Indo China telah di- 
taksir sebanjak kira2 1000 
djuta dollar, dari djumlah mana 
400 djuta dollar hingga seka- 
rang telah dikirim berupa tank2, 
bulldozer2, dan alat2 'sendjata. 
Selain itu terdapat pula pro- 
gram ekonomi jang kini hampir 
selesai dan jang akan memakan 
biaja kira2 100 djuta dolar. 

Para ahli sirategj dikemente- 
rian pertahanan Amerika ka- 
barnja berpendapat bahwa ,.pi- 
hak komunis harus dikalahkan 
di Indo China guna mentjegah 
penjerbuan mereka keseluruh 
Asia Tenggara, — UP. 

BANTUAN A.S. KEPADA 
TAIPEH 

Djenderal major 

  

William G. 

| Formosa mengatakan, bah- 
ya dalam 2 bulan terachir ini 

23 buah kapal dengan memba- 

perlengkapan militer dari 
. telah Sampai di Taipeh, 

F Perlengkapan tersebur a.l, ter 

  

    
    

    atas pesawat2. pemburu | nemui banjak Kg di Wa 
lerjat F-47” dan ,,Mus- Shington., — AFP. 

F-51”, “meriam? mitra- 
1jur2,. mesiu, kendaraan2 dan 2 Me iban tehnik. Didapat | STEVENSON TEMUI “ 
kabar bahwa misi militer A.S. ROHITO $ 

tadj telah meminta supaja djum | Dengan diantar oleh: duta 
s|lah penasehat2 militer dalam | hasan AL untu Tookpe” Mp 

misi tersebut diperbesar, Misi2 
militer 'itu kini terdiri atas 

kira2 750 orang opsir dan serda- 

bert Murphy, Kemis jang lalu 
Adlaj Stevenson, 'bekas tjalon 

Demok . ili- 
du biasa. Para pembesar militer aa ag. aa 
A.S, djuga mengataks/1 bahWA | djungi kaisar H rohito. 
dalam tahun depan kira2 900| “Sesudah pertemuan selama 35 
orang opsir Kuomintang akan | menit Stevenson mngatakan ke- 
mendapat latihan di" A.S., seba- | pada pers bahwa dengan kaisar 
gaian besar diantara mereka | Hirohito ia telah membitjara- 
akan mengikuti latihan2 angka- | kan soal Korea dan perhubu- 
tan udara. — UP. “ngan A.S. — Djepang. — UP, 

    

    

  

  

   

  

seorang Samurai. 

nja Anggui 

bekerdja, selalu tjapai, 

IL ANGGUR 

kaguguran. 

salin): 

Indonesia,   .dengan 5 
Tambang Pan- | 

meter pand, 

tonggak, se aga   Indonesia asli. — Ant. 

  
asal dapat mengetjapi makanan ||   

  

    

  

era abi A4 GULA aya 
PA AAA BULAN 

T,KEPALA Lan Ya 
5 Hi 

Dengan minum j 

badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 
r SOM YONG ini istimewa, utk orang laki2 

“dur, suka. (marah, kurang darah dan 
orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur 
merupakan satu penolong jang besar. 

(Ontuk perempuan 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil, Selain dapat me- 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 
dupan bagi bibit jang masih dalam karidungan, djuga 

| penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
| pat djuga menjegarkan badan dan menjegah behajA 

: ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
Chasiatnja Anggur Ini: 

rah jang kotor, bikiu bantjar air .susu dan menjegah 
segaia demam (meriang) jang 
bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja, 

'ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 
| YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI, 

PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, — Petji- 
nan 130 MALANG, AGENT UNTUK 
REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U. DAN PADA 
SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D, seluruh 

ui 3 han You 

2 ERAMPUAN 
byar BAN FTUDA 

    

       
   

  

    

  

ANGGUR SOM yong Casa Kuat untuk laki2): 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang 192): 

kuat .ini, 

jang dirinja ingin disebut Djantan. 

ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 
minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit ku- 
at orang perempuan seperti: 
tjok, dapat bulan perut sakit, kepala 
mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- 
kit, itu semua dapat disembuhkan. ' 

ANGGUR TENIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 
pun 'mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini, Segala kelemahan tubuh seperti: 

tidak napsu makan, susa ti- 

datang bulan, tidak. tjo- 

sering. pusing, 

tidak gumbirah 

terutama bagai 
nic ini 

Ganti 

membikin bersih da- 

sangat dikuatirkan 

SURABAJA: 

61-3 

    

  

3        

  

        

          

           

    

UII 

dan perdjandjian Sekutu . Ha 5 

sempatan bernafas kepada dunia 

  
tadi 87 

  

        

  

f ik 

PAHAMFAN. Se 
moveanonng 

dn 

' Hari Kemis tanggal 19“ Maret jang lalu pertandingan segi 
tiga babak pertama telah diacherj antara PSIM Jogja dam 
Persis Solo dengan amgka s 3. 
Gamwar diatas menundjukkan suatu serimmage dimuka € ga- 
wang Persis, — (Gamb, SKR"). 
    
  

EKONOMI: 

Sekitar jajasan kredit 
Djawa Tengah 

P. 
nja- belakangan 
pat di Djawa Tengah. 

ADA tanggal 31-3-jad, di Semarang akan diadakan pertemu. 
an untuk menentukan pemberian kredit jang 

telah datan 
permintaan- 

Iemembandjir dari pelbagai tem- 

Menurut keterangan hingga kini telah tertjatat Ik. 35 peng. 
usaha nasional jang masuk kompetensi Djawatan2 Per- 
ada jg. memadjukan pindjaman sarapai sedjumlah Rp. 250,000,— 

Patut dikabarkan, bahwa pin- 
djaman maksimum jang dapat 
diberikan oleh J.K.D: adalah 
Rp. 100,000,— sedang selebihnja 
mendjadi Kompetensinja Jajasan 
Kredit Pusat. 

Lebih djauh dari pihak Pe- 
ngawas Pemberian Kredit di 
Djakarta Djawa Tengah ,,Anta- 
ra” mendapat kabar, bhw sedjak 
50 sampai pertengahan th. '51 
untuk seluruh Djawa Tengah, — 
tidak termasuk daerah Jogja- 
karta — besarnja kredit jang di. 
berikan. oleh C.K.I. 'ada Rp. 

1.823.750,— dan sampai aChir th. 
1952 masih tertjatat ada tung- 
gakan sebesar Rp. 473.495,32. 
Dari daerah Jogjakarta sendiri 
Gjumlah uang jang dikeluarkan 
selama achir th. 1092 tertjatat 
ada tunggakan Rp.79,554,— atau 

dari djumlah pokok. — Ant, 
  

PELABUHAN DJEPARA- 
AKAN DIPERDALAM 

Oleh jang berwadjib di Djawa 

Tengah sedang diusahakan un- 
tuk segera memperdalam pela- 

buhan di Djepara jang nampak 
sudah dangkal itu. 

Kapan dimulai dan berapa be- 
sar perongkosannja belum di- 
ketahui. 

Pelabuhan Djepara adalah pe- 
labuhan kuno diwaktu VOC: te- 

28 

KABAR. 
: x 

1"Uitak wenia jang suka COPLON. 

mengantuk  dan- rasa- x 

malas. Djamu ini memper- KA 

baiki perut, menambah- xx WIN. 

kan nafsu makan, bikin 

segar dan kuat badan. KATJA. 

Istimewa untuk wanita »k 

jang kasi minum susu pa- 

da “anaknja (meneteki.) x 

x 

'dan OFF.C, 

  

: tapi belakangan ini mendjadi ra. 
mai dan tiap bulannja rata2 ada 
200 kapal | perahu keluar-masuk 
membawa dan menurunkan ba- 
rang2 export — import. — Ant. 

  

KAPUK NAIK, BERAS 
TURUN 

Diantara barang2 perdaga- 
ngan jang menarik « perhatian 
achir2 ini ialah kapuk, jang ma- 
Kin hari Makin meningkat. Se- 
perti diketahui, dalam minggu2 
jang lalu harga kapuk paling 
tinggi antara Rp. 800,— dan 
Rp. 900,—, tapi hari ini tertja- 
tat masing2 Rp. 1.025,— dan Rp. 
1.000,— dari matjam kapuk C 

Menurut kabar 
pembelian2 kapuk itu merupa- 
kan perdagangan dalam negeri, 
karena diluar negerj harganja 
lebih rendah. 

Pasar beras terus me- 
hurun, 

Menurut keterangan, tengku- 
lak2 beras dari UBM. dalam 
memperdagangkan beras ma- 
tjam T.SP. dan Siam D mende- 

rita kerugian, karena terpaksa 
mendjualnja dengan harga di- 
bawah harga pokok, berhubung 
bandjirnja beras tuton dipasar2. 

Harga beras tuton jang ter- 
baik kini adalah Rp. 190,— se- 
kwintal. — Ant. 

    

Apa dan Siapa: KJAI HADJI EDRIS. 
Suka Duka : SEORANG PENULIS PODJOK SURAT 

Spionase contra Spionase : PROSES JUDITH 

Skets Masjarakat : MENJUMBANG PERALATAN 

Tjerita Pendek : GENDANG DAN PETJAHAN 

Djaka- Tingkir : PRADJURIT TAMTAMA BERLATIH 
UNTUK BERTANDING DENGAN KEBO DANU. 
Bintang Film : Rd. MOCHTAR. 
Dan lain2 lagi jang menghibur ! 
  

  

      Dan, 
Malioboro 35 Jogja. 

Kranggan Barat 128, Semarang. 

TELIA 
Ph      

  

HABIS DJUGA. 

"MINGGU PAGI" No. 50, DIKANTOR PUSAT 

Ta 42, — JOGJA. 

    

  

WITH ME, 

      ti, belaian dulu, ba gtimana tja. 
ranja merintangi saja! 

— Kali ini kam salah. terka, Dean! 

«socacian   
«AND YOL WON'T SOLYAKIK TO-TH (OPS ABOUT “ 
THAT EIETY GRAND TS GOIN' 70 Ka MESIN 

..ddm kau tidak akan 
berteriak? 

uang 50.000 dollar itu kepada 
polisi... « « sebab uang itu 
akan hilang bersamag saja | 

  
tentang 

SIAGE 8 SET FOR ANOTHER MURDER AT 
aa E A02 KIE" vz 201 70 2102. THIS ONE, Z 

  

Pa. 1 jangan tatuut dari data Ketlepatan ia. 
— barous ! Kita menghadapi pembunuhan 

baru dirumahnja Dean, dan: kita harus 
mentjegahnja | 

  

   

   


