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| Yumtuk mengatakan 
ngan dengan sastrawan2 Belan- 

ab Gan seterusnja akan mengha. 

    

ai jang telah bekerja pada pe- 

: njatakan ,tertutup”. — Ant, 

  

  

Pemimpin Red.: 

TELEPON : : 

  
TEMPAT TINGGAL 

—.. BU SOSRO 
“Kini Ha tinggal Tbuns 
da Ir. Sukarno telan 
Mann sangat . bagus. 
Kursi?s dimuka sudah baru IK 
pun almari2 dan tempat2 : 
tidur. Bangsal serambi kini 

. 
3 

nak?. Kelihatan sudah gem. || 
bira. Hanja Bu Sosro telah | 
tak dapat djalan2 sebagai 

tahun jang latu biarpun ke- 
Ihatannja 
Ini mungkin karena pende- 

-ritaan2 semasa  perdjoa- 
ngan Bung Karno ulu, — 
(KR),       

aan SUWARSIH KE- 
KONGRES PEN. 

Atas undangan jajasin ker 
dia sama dalam lapangan kebu- 
dajaan, kemarin dulu telah ti- 
'ba di Schiphol Nj. Suwarsih Djo 

'jopuspito. Ia terkenal dalam ge- 
rakan Wanita Indonesia dan per 

. nah menulis sebuah buku dalam 
bahasa Belanda mengenai gera-: 
Kan nasional Indonesia, 

Nj. Suwarsih akan tinggal di 
Nederiand selama empat bulan 

perhubu. 

“diri kongres Pen. (Perkumpuian 
“Pengarang2 Internasional) jang 
“diadakan . di Dublin “lerlandia 
Utara). RRI : 

. PEMBEBASAN DARI LA- 
2... RANGAN 

. Untut mendjalankan 
praktek bagi dokter. 

pesanan an Kesehatan me- 
rkan makiumat jang ber- 

Sasa sbb. 

Dengan inj Abaikan, 

«bahwa dengan memperhatikan 
. putusan? Muktamar 1.D.1. ke-1IT 
tgi 14 sAT 20 Desembe r 195p di 
An tantara Iain 2 nnn 
pembebasan dari larangan utk 
“"mendjalankan praktek ditem 

| pat2 atau daerah jang telah di- 
Lana Tertatup bagi dokter 

., seperi dmnaksudkan daiam 
- No $ tahun. 1951), pa- 

“da Tamuamnja: 

  

  

  “ merintah sekurang2nja lsth 

(“dan berhenti dengan hormat | 
- Gari dinas pemerintah itu, 

“diberi kebebasan atas larangan 
“berpraktek dalam kota jang di 

- Pemimpin Umum : SAMAWI 
f Telp. Rumah : 902. 

WONOHITO 
Telp, Rumah : 903. 

Redaksi No. 900. 
Adm, No. 901. 

TUGU 43 — JOGJAKARTA. 

dibuat latihan serirhpi ka- It 

“segar - bugar. | 

Nat 

SENEBN 4 MPI 1953. :n 
   

      

      

aka tidak membenarkan 

(akan tetapi tentu akan 

  

ten- 

jang 
Saja belum mengetahui 

tang . apa sesungguhnja 
hendak dimintakan - votum itu, 
sebab apabila Pemerintah me- 
minta votum tentang apa jang 
sudah dan sedang dikerdjakan- 
nja, maka orang mengetahui 

' bahwa sampai sekarang setelah- 
nja Pemerintah memberikan ke- 
terangan didepan rapat pleno 
tertutup Parlemen jang lalu, 
tidak atau belum ada suatu.re- 
aksi: jang konkrit dari Parlemen 

tin- 

Gakan?2 itu. 

»Katau Pemerintah hendak me 
minta nta-yoliim tentang apa 

an Moh. Natsir seterusnja — 
| maka menurut pendapat .saja 
|apa jang akan dikerdjakan oleh 
Pemerintan tentunja bukan lagi 
bersifat satu program jang 
umum mengenai soal tersebut, 

lebih 
  

Djaksa Agung 
»bungkem” 

DJAKSA AGUNG DAN KEPALA RESERSE 
PUSAT TEMUI WAKIL P.M. 

InJarsa Agung Saprapto bersama dengan Kepala: Djawatan 
Peserse Pusat, Sosrodanmukusumo, telah menemui dan me- 

Ngadakan pembitjaraan dengan Wakil Ferdana Menteri Prawoto 
. Mangkusasmito dikamar Wakil P.M. digedung Dewan Menteri, 
MP - 

' Tentang pertemuan dan pem- | Agung mulai kira2 ajam. 09.30 
bitjaraan jang berjangsung di- 

2ntara keliga pediabat tinggi 
in, baik Djaksa Agung Suprap- 

fo maupun Kepala Djawatan Be 

serse Pusat Sosrodanukusumo 

sayaa sekali tidak bersedia mesir. 
berikan keterangan kepada 
pars. Tapi sementara itu — me- 

rtdut dugtan —, pembirjaraan- 

tersebut mungkin berpusa:  di- 
sekitar soal penjelesaian peris- 
“tiwa 17.Oktober 1952. 

| St. Sjahrir beta! 
5 diperiksa, 

Berkeraan dengan tersiarnja 
kebar dam . sementara pers 
tentang sudah dimulainja #ipo- 
riksa St. Sjahrir, oleh Djaksa 
Agung tentarg peristiwa 17 Ok- 
tober dari karangan Kedjaksaan 

| Agang diperokih kabar, banwa 
jaksa Agung same sekali ti- 
dak” melakukan. pemeriksaaa 
terhadap sesesrang dikantor Ke. 
djaksaan Agung, karena itu ada. 
lah Nana dari Igjaksa 
Agung, z 

Simatupang batim 2 nan 
diperiksa? 

“Tentang. pemeriksaan jang 

sudah mulai dilakukan Djaksa: 
Agung atas diri Djenderal Ma- 
jor Simatupang atas pertanjaan 
apakah pemeriksaan itu sudah 

| selesai atau masih akan dilaku- 
kan lagi, Djaksa Agung Su- 
prapto tidak bersedia: memberi: 
kan banjak -keterangan, ketju- 
“ai mendjawab bahwa .saja toch 
tidak bisa periksa orang begitu 
sadja”. Dengar demikian orang 
merduga, bahwa pemeriksaan 
atas diri Djenderal Major Sima- 
Ban hingga. kini Pena sele- 
sai 

Djenderal Major “Siban 
tupang masih diperiksa 
Djaksa Agung. 

“ Samvaj dengan hari Sabtu 4. 
pemeriksaan atas diri Djenderal 

.. Major Simatirpang masih terus 
dilandjutkan oleh Djaksa Agung 
Suprapto bersama dengan Ke- 

Reserse Pusat pala Djawatan 
Sosrodantikusuimo, . 

Djenderay. Major gimatupang 
jang mulai Masuk kantgr Djak- 

dan Agung dikantor Mon jAkgpaN - 

“| gung terhadap lain2 pedjabat —- 

“ 

dan Sosro 

pagi sampai jam 12.30 siang 

masih tampak belum keluar dari 
kamar. Djaksa Agung. - 
-Ketjuah Djenderal- Masjor Si- 

matupang, tidak terlihat. lain? 
Orang atau pedjabat.pada hari 
Sabtu jang lalu berada dikantor, 
Kedjaksaan Agung. 

Mengenai pemeriksaan “atas 

diri Djenderal . Major Simatu- 
pang itu — seperti djuga peme- 
riksaan jang sampai kini telah 
dilakukan oleh Kedjaksaan A- 

dari pihak resmi tidak terdapat. 
sesuatu keterangan tentang. si- 
fat pemeriksaan jang dilaku- 

| itu, 

  
bi E! 

Nan “dikerdjakannja na Sah 

'nentukan atjara2 sidang, 

krwa Umum Partai Masjumi, Moh, Natsir, atas beb tandi 
an rers sekitar maksud Pemerintah utk meminta votum 

 mepenlepadaa dari Parlemen, memberikan, keterangan sbb: 
Menurut pendapat saja persoonlijk — demikian Moh, Nat- 

Sir — saja belum dapat memahamkan benar apa sesungguhnja 
jang dimaksud oleh Pemerintah dengan mengadjukan permin- 
taan votum kepertjajaan kepada Parlemen pada saat ini, ten- 
tang soal penjelesaian jang sedang berdjalan berkenaan dengan 
perisawa 17 Oktober serta akibat-akibatnja. 

banjak bersifat tindakan2 jang 
konkrit jang akan dilakukan. 
Dan ini termasuk dalam lingku- 
ngan executief jang sedang me- 
lakukan - tugasnja. Demikian 
Moh. Natsir. 5 

#3 Tidak lazim. 
Selandjutnja dinjatakannja, 

bahwa djika Pemerintah mem- 
punjaj kejakinan - jang tjukup, 
bahwa tindakan2nja jang akan 
dilakukannja itu mempunjai ha- 
rapan baik untuk penjelesaian 

apakah untuk melaksana- 
kan tindakan? itu Pemerintah 
harus, meminta izin lebih dulu 

dari 
dapat saja — demikian . kata 

| Moh. Natsir — tidaklah ada ke 
lazimannja jang sematjam itu. 
Mehdjawab suatu pertanjaan, 

Moh. Natsir selandjutnja menja- 
takan, bahwa Pemerintah me- 
mang menghadapi matjam2 ke- 
sulitan, malah dapat saja kata- 
kan —- demikian ditegaskannja : 
— bahwa umum dapat merasa- 
kan, bahwa keadaan dewasa ini 
sedang mengandung bibit2 jang. 
explosief. Tetapi menurut pen- 

dapat saja, titik-berat dari ke- 
sulitan2 itu tidak, terletak da-: 
lam lingkungan Parlemen, me- 
lainkan lebih banjak diluarnja. 

|Oleh karena itu, saja rasa hal 

ini baik dipikirkan lebih men- 
dalam. 
“Achirnja atas pertanjaan, ba- 
gaimana nanti djika emerin- 
tah atas satu dan lain sebab, 
mengundurkan diri, Natsir de- 
ngan tegas mendjawab : "Kami 
belum sampaj kesana”. 

Selasa Pemerintah be- 
runding dengan partai? 
nja disekitar maksud 
meminta votum, 

Hari Senin irjy Parlemen me- 

mulai masa - sidang “ ke-dua 

1953. 
Hari ini panitia permusjawa- 

ratan berapat untuk menentu- 
kan atjara, dihadiri djuga oleh 
Wakil Perdana Menteri Prawo- 

to jang atas nama Pemerintah 
' ILmeminta supaja ditentukan atja 

ra mengenai pember.an ketera- 
ngan Pemerintah tentang penje- 
lesaian peristiwa 17 Oktober 
1952. Keterangan itu akan di- 
berikan Pemerintah pada hari 
Senen tanggal  11-5 jang akan 
datang. Dalam pernjataan Wa- 
kil Perdana Menteri Prawoto 
'kepada rapat panitia permusja- 
-waratan itu kabarnja tidak d.- 
djelaskan apakah Pemerintah 
akan meminta votum atau -tidak 
kepada Parlemen mengenai soal 
tersebut, hanja dinjatakan, bah- 
wa hendaknja panitia permusja- 
waratan memberikan prioriteit 
kepada soal tersebut dalam me- 

kare- 
na "mungkin dapat mempenga- 
ruhi atjara2 sidang lainnja”. 

Tentang maksud Pemerintah 
meminta . votum dari Parlemen 
mengenai penjelesaian peristi-   kan itu, — Ant. | wa 17 Oktober itu hingga hari 

  

- Bandjir kali2 pasir Kongkla- 
ngan, Pandansimping dan Lu- 
sah pada tanggal 30 April jang 
lalu mengakibatkan 19 rumah 

'Ipenduduk hantjur dan 158 ter- 
endam air, serta 503 djiwa ma- 

nusia terantjam. 

| Bentjana ini terdjadi pada ki- 
ra2 djam 4 sore, sebagai akibat 

'adanja hudjan lebat - dibagian 
daerah Utara, Tanggul2-kali2 
tersebut dibeberapa tempat ka- 
nan dan kiri telah putus, ber- 
pwluh-puluh meter pandjangnja, 
sehingga desa2 jang berdekatan 
langsung menerima  aKibatnja 
dan menjebabkan  kerusakan2 
jang hebat: Didesa2 itu air 
menggenang sampai 1.k. 4 djam 
lamanja. Pada ketka itu dju- 
ga setelah air meresap oleh 
djawatan2 kesehatan  rakjat 

setempat2 kepada para korban 
'bentjana ini dibagikan pil kini- 
ne dan buikdrank. Djuga oleh 
Djawatan sosial kepada mereka 
ini dibagikan beras 300 gram 
serta uang 50 sen seorang dalam 

(1 hari untuk selama waktu ter- 
tentu. 

Dengan adanja peristiwa ini   

Sekira 503 djiwa terantjam 

BANDJIR DI DAERAH KLATEN 
Prambanan dan Gantiwarno jg 
luasnja tidak kurang dari 25 ha. 
telah mendjadi lautan pasir dan 
beberapa Ha. terendam air. 

Menurut keterangan  fihak 
Pamong Pradja jang bersang- 
kutan, karena - tebalnja pasir 
jang menutup sawah2 itu — di- 
desa Tlatar sampai 1 meter Ie- 
bih — dalam waktu 2 tahun jg 
akan datang ini, tanah2 itu ti- 
dak mungkin dapat ditanami Ia- 
gi, ketjuali apabila sawah2 itu 
diubah sipatnja  mendjadi te- 
galan. Dalam hubungan ini Ba- 
pak Bupati atas -pertanjaan 
menerangkan akan memperdjo- 

langkan supaja padjak tanah 
untuk daerah2 'jang - tertimpa 

| bentjana ini dikurangkan. 

Ketjuali jang sudah putus 
itu, tanggul2 kali2 pasir ini d:- 
Sana sini sudah banjak jang 
longsor, sehingga sangat meng- 
,chawatirkan apabila ada ban- 
djir lagi jang menusul, Bertali- 
an dengan ini oleh Bupati telah 
dikandung maksud untuk me- 
ngadjukan usul kepada Guber- 
nur Djawa.Tengah supaja me- 
ngenai kerusakan? ini tidak tju- 
kup diadakan tambal sulam 
sadja, tetapi   tanaman2 padi jang sedang harus diadakan 

'menghidjau dan kematak dibe- | pembangunan #tjara Page 
berapa kelurahan dalam daerah — (K.R.), - 

. metancan OLEH BADAN PENERBI 

|tudjui olen 

Parlemen ? Menurut pen- 

“HARIAN | 

  

aa : Apa ketbab Pemerintah me-| 
minta votum kepertjajaan ?| 
Selasa Pemerintah berunding dgn partai2Znja 5 

Pemerintah menghadapi matjam- 
matjam kesulitan 

- 

ini belum ada ketentuannja, 
apakah maksud itu akan dise- 

Dewan2 P.mpinan 
Partai2 Pemerintah ataukah ti- 

dak, dan diharapkan didapatkan 
ketegasan mengenai soal per- 
mintaan votum inj dalam perte- 

Konperensi P.W.I. daerah 

     
UMUM 

  

! BAMBANG SUGENG 
5 FANGGIL SU- 

DIRMAN 
Telah tiba di Djakarta dari 

Surabaja Pd, Panglima T.T, V 
Letnan Kolonel Sudirman diser- 
tai oleh Pd, Kepala Staf TT. V 
Major Surachman serta bebera- 

pa perwira lagi dari staf terri- 

toriam tersebut. 3 

“ Kedatangan Letnan Kolonel 

Sudirman dengan stafnja itu ada 
h atas panggilan Pd. KSAD 

Kolonel Bambang Sugeng dan 
xda pula hubungannja dengan 

Soal kundjungan Menteri Perta- 

'hanan a.i. Mr. Wilopo dan Pd. 
SAD Kolonel Bambang Sugeng 

ke Djawa Timur baru? ini. 
"Demikian diwartakan Biro 

| Penerangan S.U.A.D. — Ant. 

Le
Ta
n 

“Ig e 

  

  

'muan antara Pemerintah “dan 
Dimpinan2 partai Pemerintah   

  

pada hari Selasa.besok. 

  

Djawa Barat dan Djawa Te- 
ngah dengan P.W.I Pusat bert empat di Kaliurang telah bera- 

chir kemarin dengan ramah-ta mah bertempat di Press room. 

(Gambar atas. (Stindo). 
Para utusan konperensi be rgambar bersama? dengan ang- 

gauta2 Ranitya Konperensi didepan gedung RRI Katon berun 

ding (gambar bawah). 
  

Ketua seksi ma DPR: 

'ETUA seksi luar negeri Pa 
“terangkan dalam konperensi 

Tokio, bahwa Indonesia ' tidak 

gantiap kerugian perang. 

Ia mengharapkan, supaja Dje- 

pang menundjukkan kedjudjuz- 

an Galarf soal tersebut, berhu- 
bing dengan pesatnja pemna- 

ngunan kembali ekonomi Dyje- 

pang. 
- Menurut Djody, Diepang da- 

pat menundjukkan kedjudjuran 
itu dengan menjetwijui untuk 
membajar kerugian perang de- 

ngan mesin dan perlengkapan, 
selain pembajaran berupa djasa. 

Selandjutnja - ia terangkan, 
bahwa Indonesia lebih suka me- 
ngadakan perdjandjian damai 

setjara bilateral daripada per- 

diandjian Frisco, karena daiam 

perdjandjian Frisco ini teraapat 

pasal jang tidak menguntung- 

kan pihak Indonesia, jaitu pasal 
jang menetapkan garis perbata- 

san,tanah Djepang seperti se- 
karang. (? Red), 

Mengenai hasil - pemilihan 

umum di Djepang baru2 ini ia 

njatakan pengharapannja, supa- 

  

6—2 
Kesebelasan P.S.S.I hari 

Saptu jang lalu di Bangkok 

telah mengalahkan kesebe- 
lasan Bangkok ,,Chaisod” 
dengan 6 —-'2, 

Pertandingan tersebut jg” 
diadakan di stadion nasio- 
nal di Bangkok jang men- 
dapat kundjungan penonton 

lebih separoh dari stadion 
tersebut. Den dihadiri pula 
oleh menteri luar negeri 
Muangthai pangeran Nara 
thip dan duta Indonesia pa- 
ngeran Bintoro sebaga, ta- 
mu kehormatan. 
Kemarin pagi P.S.S.I me- 

nurut rentjana bertanding 

2 

    
Di ebakaa supaja menundjuk- 

kan kedjudjurannja 

LEBIH SUKA PERDJANDJIAN DAMAI SETJA- 
RA LAIN DARI PADA FRISCO. 

rlemen Mr. Djody Gondokusumo 

pers dikonsulat Indonesia, di 
akan meratifikasi perdja: adjian 

/damai (dengan Djepang) sebelum tertjapai penjelesaian peng- 

ja kabinet Djepang jang mem- 
punjai kedjudjuran dalam seai 

penjelesaran pembajaran kerugi. 

an perang selekasnja dapat di- 
bentuk agar dapat melaksana- 

kan perhubungan dipiomatik jg 

normal- dengan Indonesia 
Djody jang kini berada di To- 

kio telah mengadakan pertuka- 

ran pikiran mengenai berbagai 

soal mengenai kedua negeri Je- 

ngan pihak pemerintah Djepang 

dan pemimpin berbagai partai, 
'demikianpun dengan kalangan2 

pengusaha Djepanzg, —- Ant, 

'PATUNG EDDY SUNAR- 
SO HADIAH No. 2 

Menurut kabar dari London, 

pada tg. 30-4 jl. di Tata Gallery 
dikota itu diadakan pertundju- 
kan patung internasional. Para 
peserta dan djurinja semua 
orang Barat, 'ketjuali seorang 
India jang mendjadi anggauta 
djuri dan seorang Indonesia, ber 

  

nama Eddy Sunarso, mendjadi 

peserta, djadi satu-satunja dari 
bangsa Asia. 

Djuri mula2 menundjuk seba 

gaj djuara “ pertama seorang 
Inggeris, Butler, jang mendapat 
hadiah 4524 pounfsterling, se- 
landjutnja hasil2 seni pahat 
orang2 Italia,  Inggeris, USA 
dan Perantjis, jang masing2 
mendapat hadiah 175. pounds- 
terilng, 

Tetapi publik merasa tidak 

puas dengan putusan djuri ini, 
jang dikatakannja tidak bidjak- 
sana, dan minta supaja diada 

kan pemungutan pendapat Ppu- 
blik. 

Patung? itu kemud'an dipa- 
sang kembali, tetapi tidak diser- 
tai nama pembikinnja dan na 
sionalitetnja.       

dengan - kesebelasan angka- Hasilnja:  djuara pertama 

Sama ma PG tr toge, dan ega 
Lembaor Keb 
,Kon Batavias 

udajan ndorea « 
cek Gennotschap » 

Watenschaonan . 4 di vanKuasen en Ba 

Ant. 

1 dimana 

-landa, supaja 
1 disana” berusaha memasukkan 

Meine Pot 

   

      

  

   

      

        

T sKEDA ULATAN RAKJAT" (ANEGAUTA P.S): "Esem 

  

  

LANGGANAN : | 

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan .......«.. Rp. Il— 
Etjoran 00 12 

ADPERTENSI : 

  

0.60 

  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 9.380 

  

- TAHUN 

"Perundingan Panmuniom : 
  

PBB: 

  

MEINE POT BELUM ME- 
LARIKAN DIRI ? 
Perkembangan pertjoba- 
an pembunuhan tak enak. 

Pokrol Djenderal pada Mah- 
kamah (Den Haag menerangkan 
bahwa setjara resmi oleh P.G. 
Meine Pot belum ditetapkan te- 
lah ,menghilang”. Ditegaskan- 
nja, bahwa Meine Pot telah naik 
appel terhadap putusan Mahka- 
mah Den Haag bulan April j.l. 

| Ia tidak diwadjibkan untuk me- 
"laporkan diri atau dibatasi ke- 
'bebasannja bergerak di Neder- 
land, dan iapun tidak mempu- 
njai paspor untuk pergi keluar 
negeri. 

P.G. selandjutnja tegaskan, 
bahwa ia tidak mempunjai ke- 
wadjiban melakukan sesuatu 
tindakan dalam perkara ini, se- 
lama belum ada ketentuan me- 
ngenai harus didjalankannja pu- 

tusan mahkamah itu, dan ini, 
menurut P.G., berhubung  de- 

ngan appelnja Meine Pot, ma- 

  
sih akan makan waktu bebera- 
pa bulan lagi. 
Pada waktu ini ia tidak tahu 

tempat-tingal - Meine 
Pot. Ini baru diselidiki. 
Dalam pada itu dapat dika- 

barkan, bahwa tidak dapat di- 
sangsikan kini ada sedikit kegu- 
gupan dikalangan jang bertang- 
gung-djawab di Nedorland me- 
ngenaj perkembangan pertjoba- 
" pembunuhan jang tidak enak 
itu. 

Komissariat Agung Indo- 
nesia menuntut Meine Pot 
difahan. 

Kommissariat Agung Indo- 
nesia dinegerji Belanda telah me 
ngirimkan sebuah nota kepada 
Kementerian Luar Negeri Be- 

jang berwadjib 

kedalam " tahinan 
kembali, sambil “menunggu pu- 
tusan hakim jang terachir. 

Pengiriman nota ini adalah 

bersangkutan dengan kabar-ka 
bar, bahwa Meine Post telah 

melarikan diri — Ant. 
  

DJUANDA DI HONG- 
KONG DAN MANILA 

Bitjarakan soal per- 
hubungan udara. 

Menterj Djuanda terangkan 
di Hongkong, bahwa pemerintah 
Indonesia mengharapkan akan 

selekasnja dapat mengadakan 
perundingan dengan Inggesis 
tentang persetudjuan perhubung 

an udara umumnja. Ia harapkan 

tidak lama lagi Djakarta akan 
mempunjai hubungan udara dgn 

Hongkong. Selama 5 hari diko- 
ta ini Djuada dan Ir. Sugoto 

(Direktur Penerbangan Sipil) 
serta penasihat Penerbangan Si 
pil L. Barton menindjau berbagai 

perlengkapan lapangan terbang. 
Demikian Reuter Hongkong. 
Sementara itu UP Mania ka- 

barkan, Djuanda cs telah tiba 
dikota itu dari Hongkong. Ia 
terangkan, maksudnja talah utk 
bertemu pihak penerbangan si. 
pil Pilipina guna mentjapai sa- 
ling-pengertian mengenai soal2 

bersama dilapangan penerbang- 
an. Mereka akan menindjau per. 
lengkapan2 penerbangan dan sis 

tim latihan peladjar2 penerbang. 
— Ant, 

ia menganggap Swis dan Swedia 
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Perbedaan tentang tawanan 
tetap tingeal di Korea 

Korea Utara: UAN ke negara netral 

ERBEDAAN pendapat pada tingkat sekarang ini dalam 
perundingan di Panmunjoin antara delegasi PBB dan Korea 

Utara, ialah PBB berpendapat, bahwa tawanan perang jang ti- 
dak mau dipulangkan 
Korea Utara menuntut, supaja 

harus tinggal di Korea. Sedangkan 
tawanan? itu dikirimkan kene- 

gara netral untuk ditampung dan diurus. TE AKAN dilandjut- 

kan bari ini. 

Dalam rundingan hari Sabtu 

delegasi Korea Utara telah mie- 
njebut India, Pak stan, Birma 

dan Indonesia. sebagai negara 
netral. 

Djendeal Nam Jl menerang- 

kan, & negara tersebut dapat 

dipandang netral, tetapi ia ti- 
dak bersedia mengusulkan sa: 

lah-satu antaranja sebelum pi- 

hak PBB menjetudjui supaja 
tawanan perang Korea Utara di 
tempatkan disatu negara netral. 

Dikatakan oleh Nam II, bahwa 

djika ia menentukan salah-satu 
dari 4 negara Asia itu, maka 
hal ini dapat menimbulkan ke- 

sulitan kepada negara jang di- 

tundjuk itu bila nantinja negara 
ni tidak disetudjui olen PBB. 

Nam Il menerangkan, bahwa 

sebagai negara netral seperti 
djuga Polandia dan Tjekoslowa- 
kia. Tetapi ia berpendapat adu- 
lah tidak praktis untuk memba- 
wa tawanan perang tadi ketem- 
pat jang sedemikian djauhnyja. ! 
— UP. 

Amerika  setudjui 
.. Pakistan ?" ' 

Dari Washington AFP se- 
mentara itu mewartakan bahwa 
menurut sumber-sumber jang 

mengetahui, Amerika Serikat ba 

njak sekali kemungkin 
menjetudjui, djika Pakisi 

dipilih sebagai negara 

jang akan mengurus tawanan2 

    

tidak akan setjara aktif berusa- 

ha mendjadi penampung iawa- 

nan2, bahkan sesungguhnja aken 

segan untuk terlibat dalam ma- 

salah ini. Selain 'itu beberapa 
Sumber di Washington merasa. 

bahwa dekatnja letak India de- 

ngan Rusia telah menghilangkan 

kemungkinan dipilihnja negara 

jang pertama itu, karena mung- 

kin dapat mengalami .,tekanan 
jang Kuat oleh pihak negara? 
Komunis”, 

Pertempuran 

Di Korea pertempuran terdah 
sjat sedjak diadakan perunding- 

an gentjetan sendjata dimulai 
telan terdjadi kemarin pagi di- 

dekat daerah netral Panmunjon. 

Tentara Tiongkok melepaskan 
tembakan2 atas kedudukan? div 

Coromonwealth inggeris dan ke- 
mudian mereka menjerang. 

Pertemuan orang lawan seorang 

berlangsung selama 3 djam di- 

parit2 pertahanan sebelum tihak 
Kominis dipukul mundur. Pesa- 

Wwat2 penempur et dan pembom 

ringan PBB kemarin mengada- 
kan lebih dari 1100 penerbangan 

dalam menjerang sasaran2-nja 
di Korea Utara, Pada mgiam 
harinja serangan tersebut dilan- 
Gjutkan oleh pesawat2 beriteng 

udara Amerika. — BBC. 

DUA RADJA ARAB 
BARU   perang Utara jang tidak mau 

di kemb: 'kenegeri2 mereka. 
Menurut ber2 tersebut Ko 

: pena PBB kabarnya djuga ber- ! 
dia “ibempertimbangkan” In- | 

dia sebagai negara netral itu, | 
tetapi India telah memberitahu | 

Dua radja Arab muda dino- 
batkan kemarin, jaitu Faizal II 

endjadi radja Jrak d mM radia 
Ig mendjadi ea “ania, 
Keduanja kini baru mentjapai 

uSia masing? 18 tahun. 
  

Peperangan Indo : China : 

Amerika kirimkan bantuan 

PERTEMPURAN DIMUK:-A LUANG PRABANG. 
ENTERI LN Amerika, John Foster Dulles, semalam mene- 
rangkan, bahwa Amerika Serikat telah mengambil bebe- 

rapa tindakan untuk mempertjepat pengiriman perlengkapan? 
tentara kepada pasukan? jang mempertahankan keradjaan Iua- 
o$ di Indo China - Dulles menjatakan, bahwa hubungan? antara 

Laos dan Perantjis dengan Amerika senantiasa selalu erat. 

Serbuan Ho tersebut dikata- 
kan oleh Dulles sebagai agressi 
jang mendjadi bagian dari per- 
djoangan dunia bebas. Achirnja 

'@ menguwatirkan nasib rakjat 
Laos jang telah meninggalkan 
tempat kediamannja untuk .me- 
ngungsi. Dlm hubungan ini dika- 
kan, bahwa MSA akan menga- 

tur dan melaksanakan keperlu- 

an2 untuk memberi pertolongan 
kepada mereka. 

Pertempuran jang pertama 

kali telah terdjadi antara pasu- 

kan2 Vietminh jang bergerak 
menudju Luang Prabang dan 
tentara Uni Perantjis “ terdjad 
didekat ibu - kota tsb. ' Hudjan 

lebat telah menghalang?i sera 

ngan2 Perantjis “atas tempat2 
kedudukan tentara Vietminh. 

Pasukan2 dan alat2 parleng-   kapan kini terus menerus dida- 
  

Gub. Djateng Budiono 

Rakjat masih diliputi suasana 
revolusi 

HATI? ADAK AN KAMPANJE. 

GSPERNUR Djawa Tengah Budiono, dalam seruannja jang 
ditudjukan kepada pemimy in? organisasi dan parta'?2 ber- 

kenaan dengan mendjelangnja pemilihan umum jang akan da- 
tang, a.l menjatakan, bahwa dengan diterimanja Undangan? 
Pemilihan Umum, agar supaja 
si2 bertindak bidjaksana dalam mengadakan kampanje? propa- 
ganda, guna mendapatkan backing dari rakjat. . 

Karena pada umumnja, rak- 
jat kita masih diliput: suasana 
revolusi, artinja rakjat jang de- 
mikian itu mudah bertindak dgn 
tidak dpikirkan jang dalam2 
lebih dulu. Maka sukar untuk 
terlaksananja pemilihan umum 
dengan baik, apabila rakjat kita 
masih terlandjir berbuat demi- 
kian rupa. 

Selandjutnja Gubernur me- 
ngatakan, pengalaman mem- 
buktikan, bahwa adanja keka-s 
tjauan2 itu dan jang sekarang 
masih sering terdjadi, “sebetul- 
nja ditimbulkan oleh perasaan 
tidak puas ,dan tjara mengemu- 
kakan tidak pantas, hingga me- 
nimbulkan kekatjauan, Mung- 
kin maksud jang mengadakan 
kekatjauan itu baik, tetapi ke-   SNN mengadakan oposisi ke-   

pemimpin? partai dan organisa- 

pada pemerintah dengan me- 
tode mereka seperti waktu za- 
man pendjadjahan, oposisi se- 
matjam  pendjadjahan diguna- 
kan kepada pemerintahnja sen- 
diri. 

'Selandjutnja Gubernur Budi- 
ono mengatakan bahwa pemi- 
han «umum adalah sebagai 
arena perdjoangan parlemen. 
Dalam menghadapi soal it 
Sendaknja pemimpin2 partai 
dan organisasi2 dapat bidjak- 
sana bertindak, sehingga pemi- 
Ihan umum dapat terlaksana 
dengan selamat. 

Achirnfa. “dikatakan, bahwa 
Pemerintah djuga akan berusa- 
ha memberi penerangan kepada' 
penduduk di. pelosok2 tentang 
arti pemilihan umum,   

jang. berunding mengenai 

tangkan dengan pesawat ter- 

bang ke ibii kota keradjaan La- 
OS. — BBC. 

PERUNDINGAN ME- 
SIRJINGGRIS 

Ada perbedaan prinsip ? 
Delegasi Inggeris dan Mesir 

hari 
kemudian daerah terusan Suez 
hari Sabtu diadakan lagi untik 
ke 4 kalinja di Kairo. Tentang 
hatsil2 perndingan itu tidak ada 
kabar jang dikeluarkan. Seorang 

djuru bitjara Mesir menjatakan 

bahwa pembitjaraan2 berlaku 

dalam suasana baik, tetapi ia ti- 

Gak mau memberikan keterang- 

an sedikitpun tentang kemadju- 
an2nja. ! 

. Wartawan BBC di Kairo me- 
njatakan, bahwa nampaknja ter 
dapat perbedaan2 prinsip menge- 

nai panitya2 tehnik jang akan 
dibentuk oleh para perunding 
sebagai langkah jang pertama. 

Perundingan tersebut akan di- 
landjutkan pada,  harj Selasa 
besok, 

KONSULAT TJABANG 
Di buka di Davao 

: (Philipina). 
Kabinet “Philipina mengu, 

mumkan bahwa kabinet negeri 
tsb telah memberikan idzin ke- 
pada Pemerintah Indonesia utk. 
mendirikan satu kantor konsulat 
tjabang (vice consulaat) di Da- 
yao untuk mengurus wargane- 
gara Indonesia jang berdiam 
ci. Mindano dan Sulu. 
Selandjutnja pengumuman itu 

menjatakan bahwa kabinet dju. 

ga telah menjetudjui pembukaan 
satu kantor “ konsulat tjabang 

  

  

Philipina disalah satu puian di 
Indonesia dan mungkin disalah 
satu kota di Sulawes . “Ala 

  

  

Xx Tjeritera seorang wanita das 

ri Djakarta: Saja selalu berebus. 
tam madjallah Minggu Pagt" 

dengan ibu mertua sitja, sebab 
meskipun usianfa sudah land put, 
ibupun Ingin batja lebih dut 
rubrik ,Boal Tinta” jang dises 

Ulenggarakan oleh Asmaradja Tea 
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ma 

  

katan menerangkan | 
tuk konsepsi tersebut h 
serah kepada Mes 

KANDANG 
gerombolan di Kandan 
kelihatan giat lagi, dan pe pal 
kan? terhadap .pere mipuan 
dalan MN gan Ea 

BALIKPAPAN 

  

r 

  

kan. djamg an 

npapkan diri un tuk 

   vANg pendidikan kali ini akan 
kami atas pertanjaan dari Sir. 

ig Sikap Au Ta au 5 

| mandjakan, teta pi djuga 
Tag rasa kurang harga diri. 

2. Didalam rumah ajah dan ibu perlu mem- 
beri bantuan kepada. anaknja pada uegaktu. me, 

Nag: isi dengan ajawadah 

Warni, jang selitu me 

  

SAMPAI bersifap meman 

£. SE, udjian. Ke 

“Oteh: S. Bradjanagara 

  

   
    

  

raga » 
djangan sampai me- 

“dan oleh karena 

i | | bangsa dan negara 

  

uraian kami. Terlebih 

  

IK perhatian 

balm bana pembangunan 
'akat “dan negafa pada 
“mi didikan | adalah 

ng ing. Tertjapainja 
ter- 

mtung dari angkatan - muda 

kita, Meng 'sekarang ada dibang- 
Fs 3 Mereka dikemudian 
(nari harus mendjadi pendukung 

      

   

   
   

   

Kp 

      

  

sul RRT dari Banana dan pedjuang” Maa bGio negara 
Uibanja di Balikpapan “0 1 jang sekarang jaitu ideologie 
ngadakan BENYeA AA (an TE 
»Kutai" 

bag Ona 
jaran Nasiona jang akan ad kan di Makassar, pada tangga 
20 — 24 Mei jang akan datang, | 
akan dibuka Oleh Ian, Sne 1 
  

(IS, Warni berbunji sebagai be- 
3 #rikut: ,»Baikkah sapabia ajah 

Hj TAHUN PENDJAR 3 |dan ibu dimintai putra2nja Untuk terdakwa M juang guna pembeli alat? seko- 

Hukuman 15 tahun | 
isitu 9 tahun “karena telah me- 

| Jakukan pembunuhan dan 6 ai 
hun Karera melakukan per osa 
am, telah didjatuhkan 
ngadilan Tentera & Territorium 
I (Bukit Barisan) Te di-| 
Ii senang, 0 peradjurit ber 
Ibrahim mrbiring. 

rahim naa man aga tarei “aan! 
Pengadilan T Na 
da bulan juni tai makan 
telah membunuh seorang pera- 

  

     

      

   

      

“Pertanjaan Hat dari Sdr. 

es tane djawabnja dengan me- 
: ajurun putera2nja menghitung | 

| belandja jang “dikeluarkan Ti 
hari-harinja, sehingga hal. 

an ingin bekerdja guna miem- 
-orang 

' Pendapat kami tentang soal | 
| tersenut adalah demikian : 
“1, Kalau putera2nja tadi ma- 

#sih ada disekolah rakjat, jaitu 
berumur 6 & 7.-- 12 th, jang 

| menurut kedjiwaanmnja harus se- 
lalu hidup dim suasana gembira " lam jang tinggal seasra | (vreugde), djadi harus selalu se- “ma di Tg. Pura, nang hatin gani | Sebelum itu terlebih dulu'ia SG an aman: “bak melakukan pula : 

:— terhadap Kek tirinja jang 
baru berumur $ tahun. — Anto 

HASIL ba 

    

"ta Hurur tingkat. Kega a | 
(daerah Kota. Besar Semarang 
jang Siselenggarakan oleh 2. 

   
baru? ing 
orang laki2 dan - 
menghasilkan sebagai | berikut: 

. Djuara hat & . Korik . 
16 th Mn 
   

'UTUSAN WHO AKAN s 
KE JOGJA. 

Didapat kabar, bahwa utusan? | ' 
dari WHO jang selama ini be- 
rada di Indonesia, nanti pada 
tanggal 20 Mei jang 'akan da- 
tang akan mengundjungi 
Di Jogja mereka akan menet: 
selama satu minggu dan ant 
lain akan mengadakan pe 
an dengan wartawan dan .rang tegas, mengenai seleksi Perguruan Tinggi » Gadjah Tn “keanggautaan, mengena' Press da”, SA Rooms, mengenai Komisi Per- Fa 3 al t S 

ban diet oleh Aa | 

“| tang perlunja menindjau kem- 
   

   

Jang dis ami Na dan ibunja. 

kasih kepada Sdr. S. Warni, jang tel 
sana kami, dan ga pertanjaan, j4 

k ertanjaan ini memberi bukti, bahwa sig pe 
1. ian masjarakat, £ 

“kepada realisatie Pan- | 
“masjarakat gotong-. 

- .rojong, jang akan membawa ke- 
| Sp hidup - lahir batin. 

: asjarakat ) jg an Gan makmur. 

menimbulkan rasa  ketjil hati | 

tua). | 

dahulu kami utjapkan ba 

Ne ! ih mau 
ng Giadjukan kepada k 

saha, supaja ' didalam lingku- 
ngan Keluarga selalu ada sua- 
sana gembira. Perkembangan 

djiwa anak memerlukan suasa- 
na jang menjenangkan hati, da- 
pat bergerak dengan bebas dan 

| merdeka, tidak tertekan. Seko- 
lah2 Rakjat kita pada djaman 
jang normal — memberi alat2 
sekolah setjukupnja. Djadi se- 
sungguhnja, untuk keperluan 
sekolah, anak2 tidak perlu mem 
beli alat2 sendiri. Peralatan ini 
mendjadi tanggungan sekolah. 

Tetapi kami tahu, “bahwa 

Janak2 itu kadang2  mengingin- 
kan alat2, untuk keperluan sen- 
Giri, guna bekerdja dirumah 
atau memenuhi perhatian atau 
kesenangannja, 
'hara kegembiraan ini perminta- 

Jan anak2 tadi seberapa boleh 
harus dipenuhi. Sudah barang 
tentu pemenuhan ini dilaraskan 
dengan keadaan jang njata dari 
keluarga. Agar supaja peralatan 
sekolah ini tidak memberatkan 
beban ajah dan ibu, ada baiknja 
anak2 dibiasakan -. menabung, 
sSungguhpun tiap2 hari hanja 10 
sen (menurut, harga sekarang) 
sadja. Kalau ada keinginan dari 
anak, jg harus 'dipenwai, ini da- 
pat dipenuhi dengan  uangnja 
sendiri. Dan anak2 . mendapat 

latihan tentang  kehematan 
(Zuinigheid). 3 j   ' Menurut hemat kami, tinda- 
Kan paedagogis sematjam TA 

  

| Bandung, Semaran 

Werk-Contferentie 

    

- dalam bulan 

$ rensinja di Kaliurang itu boleh 
| dikata telah dapat ditjapai kata 
sefakat terhadap saran2 

pada pa Kring mengenai 
soal? jang pentng jang diha- 

: dapi Oleh Persatuan Wartawan 
ia, baik mengenai lang- 

  

   

    

n organisasinja GH. -lagi, 
Ba mengenai suatu saran 
daripada “sementara Kring /ten- | 

i Peraturan? Dasar dari PWI 

nja kurang sempurna dan ku-   
& 5 z 

  

  

Hita: 23 

  

2 

SA 

Ss gian Mata, dengan b 
bekerdja dengan | 
mata-buatan utk y mi Rat 
garakan oleh Maak, ehni 

    

  

Jah tehniker 
di RSUP terher 

Diluar RSUP Naa ma- 
ta-buatan.. diusahakan - setjara 
partikelir oleh seenak 281 aye 
gigi asing. 
Hasil pembikinan setjara parti 

' Kelir ini sangat mahal sehingga 
bagi rakjat ketjil sukar sekali | 
untuk membelinja.: Persediaan 
mata-buatan da | gelas : L 
rutama di import dari luar 1 nex 
geri djuga sn Pa ngeh, Ea 
ka oleh pihak 

   

  

lalu diandjurkan. Pn Na 
Mustopo dengan erdja sama 
dengan seorang dokter mata | 
Isak NUR ant berusaha mem 

    

BUATANNJA TIDAK DIDJADIKAN 28. 
   

EDJAK tahun 1950 3 Buman Sakat 

, diseleng » rakan. pemb kan nan : 
en gara tersebut diseleng- 

bangsa Asing. Akan tetapi sete- 
' ig pekerdjaan pemnbekklaasi mata 

Mak pinstik 

lebih praktis. kain. dari pada itu 
mata-buatan jang diimport har- 
ganja terlalu mahal bagi pa- 
sien biasa jaitu 250 rupiah, se-, 

| dangkan mata plastik buatan di 
(sini harganja tjuma 30 rupiah 
Selama 6 bulan ini klinik Dr. 
'Mustopo telah banjak menerima 
Lan dari pasien? jang 

| an mata, baik melalui 

   
sung setelah mengetahui adanja 
pendapatan baru itu. 

Akan mendidik kader 
& sebanjak-banjaknja, 

Dalam pekerdjaannja dilapa-. 
| ngan pengobatan ini, Dr. Musto- 

dan Dr. Isak Salim dibantu 
du: 3 pemuda . jang. 

tara bekerdja dididik dju- 
ndjadi. tehniker mata. La- 

: boratorhimnja sangat sederha- 

      

  

   

   

  

    

        

Laka an tergantuni 
pesanan Tea N 1 ang dari    

  

    
   

diimport Sat Inar ne 
dibuat dilaar negeri 

4 a 

Be anaga ha, 

  

   
   

   

   

      

     

     

  

    

dan alat?nja, . “Kalau diban- 
: n dengan laboratorium? 

jang lain, djauh dari pada men-' 
jukupi jang sebagian besar ter- 

          

   

palsu. Dengan alat? jang serba 
sederhana itu dapat dihasilkan 5 

'pai 10 pasang mata- buatan. 
Menurut keterangan Dr. Mus- 

pembuatan mata-plas 
tidak. akan & did jadi kan 

  

   
   
   Y 
     
     
   

 hanja dua orang “jang bi- 
en n mata2 buatan | 

adalah dimaksndiean Kn 

    

   

       

| Djanuarj jL, Ha dalam Konpe- 

dari | 

| kah2 dalam pekerdjaannja, me- | 

jang sekarang jang dipandang- |! 

upun jang datang lang | 

| Djepang sedarjg diadakan peri- 

diri dari “#lat2 pembuatan gigi- | 

P. w. Lu siap2 untuk kongres- 
0 aja di Bali 

— WARTAWAN INDONESIA KE SIDANG PBB. 

dulu, dgn. bertempat digea RRI di 
telah Min one Ea Kortperdis Sa Kaliurang 

A Djawa Barat dan Djawa Tengah, jang terdiri 
antara P.W.L 

dari Kring? Dja- 
, Solo dan Jogjakarta, jang dihadliri 

oleh anggauta?2 Pengurus Pusat PWI. Konperemsi tsb 
(Konperensi-Kerdja), jang semata? 

: keputusan? dari kongres jl. , jang 
jang masih akan harus Gilakganakan, 
napak rentjana P.W.I. dalam waktu jad. 

Apaan, Kerdja, mengenai re- 
Ksi dari G.LA. dan D..A. ba- 

r # war tawan, mengenai penang- 
apan2 dan tindakan2 pihak in- 

stansi atau partikelir terhadap 
menorang wartawan, dl... 

Kongres di Bali. 
Tentang Kongres P.WL.I. dim 

| Wa Kongres itu, jang menurut 
| rentjana semula akan diadakan 

| Kongres iin akan dilanggungkan 
diBali pada tanggal 16, 17 dan 

118 Agustus jad. : 

.Ke Inggeris. 
Mengenai undangan pemerin- 

tah Inggeris kepada PW.I. Pu- 
sat 1k mengirimkan 4 orang 
wartawan Indonesia buat me- 
nindjau negeri itu dalam bulan 
Djuni- Djuli jad., dapat dikabar 
kan, bahwa selain rekan Bam- 
bang Sindhu dari ,,K.R.” dan 
M.P.” Jogja, ialah rekan2 Dja- 
laludin Hassan dari Merdeka” 
Djakarta, Alex Mendur dari 
Tophos, Djakarta, dan A. Sjarie 
Musafa dari ,.Indonesia Beraju- | 
ang”, Bandjarmasin. 

Selain itu, oleh PW.I. Pusat 
sedang di-usahakan utk dapat- 

| nja mengirim seorang wartawan 
| anggauta P.W.I. menghadiirj Si- 
dang Umum PBB.: Untuk itu 
PWI Pusat bermaksud mengu- 
tus rekan Hidajat, darj Da 
dung. f 

Setelah selesai konperensi di 
atas, pada malam harinja, ma- 
lam Minggu, di . Prezss-Room 
Jogja diadakan pertemuan ra- 
mah tamah antara wartawan2 
Jogja, anggeuta2 Pengurus 
Pusat P.W.I. cian beberapa pem- 
besar darj Pernerintah Daerah. 

Orang Djepang 
perla dipu- 

“ “langkan 
Pembitj tan antara Ke- 
menfterian Luar Negeri 
an Konsulat Djepang. 

Dari sumber jang bia 
mengetahui i dapat kabar, bah- 
Wa diantara. Kementerian Luar 

Negeri dan Kussulat Djenderal 

  
  

bitjaraan untiik . memulangkan 
ketanah: Airnja, orang? Djepang | 
jang Pan ada di Indonesia 
dan dat: jai ' ber-sama2 
tentara - “penktudukan Djepang 
diwaktu Ind PK diduduki Dje- 
pang. : 

Pemietintakk Indonesia berpen- 
dapat bahwa “pengiriman mere- 
ka kembali ke Djepang perlu 
unbuk mendjernihkan suasana 
sebelum diadakan kembali per- 
hubungan normaal diantara In- 
donesia. Tn. Djepang, karena 
menurut kenjataam adanja 
Orang? Djopang itu tidak sesuai: 
dengan peraturan?  immigrasi. 

  

n |ibunja. Kalau ternjata, bahwa 
Ibagi ajah dan ibu tidak mung- | 

Th “untuk memenuhi perminta- 
Djadi ajah dan ibu harus beru- jin, tah tt 

Untuk memeli-. 

'badapi masuk kesekolah landjut. 

# dan dapat menambah dan mem- 

tahun 1953 ini Giterangkam, bah... 

di Medan, tapi tidak djadi, dan 

4 Orang Wartawan 

  

apat didjalankan. 
berumur 12 & 13 

5 tidak perlu diberi tahu tentang 
bagaimana dipergunakannja ga- 

ih orang tua oleh ajah dan 
ibu, Mereka belum mempunjai 
perhatian anak menBEara | 
belandia”". 

2 Bata" jang Jensen 

    

  

sekolah menengah dan umurnja 
telah 'berumuh 13 & 17 tahun, 

“sudah dapat 
| memikir dan merasakan keada- 
Tan “kehidupan keluarga dalam 

lapangan keuangan, maka anak2 
itu boleh diberi tahu tentang" 
keadaan | keuangan ajah dan 

annja, maka patut sipeminta di-. 
beri keterangan seperiunja, de- 
ngan setjara halus. Dan ketera- 
ngan tadi akan diterima, dengan 
tidak menimbulkan rasa TN 
harga diri. 

Tetapi ajah dan ibu harus 
ingat, bahwa anak2nja bergaui | 

| dengan teman2nja, jang mampu 
' memberi alat2 sekolah. Ini jang: 
"mungkin lalu berakibat timbul 
nja perasaan, jang kurang enak. 
Ljika anak ingin menolong. ajah 
dan ibunja, dengan djalan beker. 
Gja, ini tidak mendjadi apa, oleh 
karena timbul dari pengertian, 
dan anak itu sudah dapat be- 
kerdja. Akan tetapi harus di- 
djaga pula, djangan sampai pe- 
kerdjaan tadi memberatkan ke- 

| wadjibannja beladjar. 

. ak 
Pertanjaan kedua dari sdr. 

Warni -berbunji : 
kah sikap orang tua terhadap 
putera2nja, jang hendak me- 
nempuh udjian (tentang Menag 

an sehari-hari). 
I, Kalau anaknja masih ada 

Gisekolah rakjat, maka pertolo- 
ngan dari orang tua sesungguh- 
nja tidak perlu, sebab tingka-. 

tan peladjaran di SR itu belum 
begitu tinggi. Asal pendidikan 

dan pengadjaran dalam sekolah 

berdjalan dengan baik, dan 
anak2 mengikuti peladjaran de- 

ngan saksama, tidak perlu ada 
persiapan istimewa untuk meng- 

"7
 

S. 

an. Jang penting bagi ajah dan 
Ybu ialah mentjiptakan suasana 
beladjar (leersfeer) didalam ru- 

mah. Anak supaja diberi buku? 
batjaan, jang menggembirakan, 
jang - mendjadi perhatiannja, 

perdalam peladjaran, jang isti- 
mewa disekolah, umpama jang 

berisi tjeritera, jang mengan- 

dung keluhuran budipekerti, 

atau jang mengenai ilmu bumi, 
ilmu hajat, sedjarah dan iimu | 

alam. Kalau usaha ini dapat ter: 
laksana, maka anak akan dgn. 
tentang menghadapi udjian ke 

SL. 
MH. Kalau anak2 sudah ada se- 

kolah Na atau sekolah 

landjutan pada pada umumnja, .ma- 
ka keadaan agak lain, dan sikap 
ajah dan ibu harus lain pula. 
Tingkatan peladjaran si S.L. su- 
dah agak tinggi, dan. matjam 
mata peladjaran djuga bertam- 
bah banjak. Dan mungkin sekali 

ada anak, jang tentang bebera- 
pa mata peladjaran tidak mem- 
punjai bakat jang tjukup, se- 
hingga mereka dalam mata-pe- 

Jadjaran itu agak terbelakang. 
Tetapi kebelakangan itu mung- 
kin djuga disebabkan oleh kare- 
na Kurang perhatiannja tentang 

  

mata peladjaran itu, ataw be- 
'lum terbuka hatinja terhadap 
mata peladjaran itu. Mendjadi 

kewadjiban ajah dan ibu untuk 
mengawasi atau mengikuti per- 
tumbuhan dan perkembangan 
anaknja. Ini ,,ouderplicht” tidak 
boleh dihindari atau diabaikan. 
Kesehatan anak harus didjaga, 

kegembiraan dipelihara dan ha- 
rus ada pula ketentuan waktu 

beladjar, untuk - S.M.P. tiap2 
hari 2 djam - beladjar, djam 
7.30 9.30. Untuk. S.MA. 
djam 7.30 — 10 (paling banjak 
sampai 10.30). Kalau ini dibia- 
sakan, pemuda? tidak perlu cha- 

watir menghadapi udjian peng- 
habisan. Kalau memang ternja- 
ta, bahwa terhadap “suatu 
atau lebih mata peladjaran agak 

lemah, supaja “anak memaksa 

diri sendiri, perhatiannja lebih 
ditudjukan kepada mata pela- 

djaran itu. Djika masih kurang, 
boleh orang tua memberi kesem 
patan kepadanja, utk. mengam- 
bil »bijlessen”. "Tetap: ini dja- 
ngan sampai terlambat. Maka 
dari itu pengawasan ajah dan 
ibu harus selalu ada thd. pela- 
djaran anak2. Dan dalam hal2 

jang demikian itu ajah dan ibu 
mengadakan hubungan dengan 
kepala sekolah, “untuk minta 
pertimbangan. 

Sikap jang terbaik menurut 
pendapat kami ialah demikian : 
Sebelum anak masuk ke S.E, 
terlebih dulu. harus ada penjeli- 

ha dikan jang saksama, bakat? apa 
"jg tersimpan dim sanubari anak 
anak. Kalau ini telah dapat dite 
tapkan, apakah anak melandjat- 
'kan peladjaran ke S.MLP. atau 
Sekolah Vak, seperti S/EP 
SGB. S.K.P., SM.E.P, dan la 
'indnja, Kalau anak dgn. tepat 
mengikuti peladjaran, jang se- 
sesuai dengan bakatnja, maka 
soal udjian tidak perlu menim- 
bulkan kesulitan. 

' Tetapi praktek atau kenjata- 
annja bim sedemikian rupa. Pe- 
nentuan -beladjar beliim. dapat 
dilaksanakan dengan tepat. Dja- 
di pengamatan dan pengawasan 
atau bantuan dari ajah dan ibu 
masih tetap ada. 

USKUP BARU UNTUK 
—. SURABAJA 

Ta
ng
:   

  

  Berapa djumlah orang2 Djepang. 
Ijang ada disiny semendjak pen- 
Sai mjepbata itu aan at 
ke 
Kabarnja penterlatak: “jepang 

masih merasa keberatan terha-   1 dng Sa Jgn ate di 

Bertempat digeredja di Dja. 
lan Rayu Dr. Sutomo dinobat- 
kan uskup baru untuk Surabaja 
Mgr. “Drs, J. A. M. Klooster. 
“Tanggal 3 jad. akan diadakan 
resepsi tahibisan @ibangsal Bru-   

th. kebawah, 

permintaan anak2, jang ada di : 

»Bagaimana-.! 

  

   

kan seruan tertudju ibaik kena 
merintah, pekadjar, tentora dan 

gambar pahlawan2 buruh. Gan 
Besar dengan bitar belakang 

tih. Jang nampak itu 

1 MEI Di JOGJA : 
  

terhadap PSI. 

Setelah menjanjikan lagu, 
donesia Raya” dan lagu , Inter- 
nasonale”, berturut2 berpidato 
Ketua Panitya Perajaan, Wakil 
Sekretaris Umum Tjabang PSI 

“Jogja, dan kemudian utusan dari. 
“Dewan Daerah Djawa Tengah 
dari partai tsb. Pokok urdian 
Gari utusan Dewan Daerah tsb 
ialah antara lain, bahwa Hari 
Raya 1 Mej mendjadi hari raya 
kaum sosialis, sebab didalam se 
gjarah pergerakan dan perdju- 
angan kaum buruh, sosialisme 
adalah mendjadi bentuk serta 
Ba pa tiknja jang ter- 
lingga 

(In-. 

: Tugas buruh sekarang. 

Selandjutnja  diterangkannja 
apa jang mendjadi tugas. kaum 
buruh dimasa sekarang. Tugas 
pergerakan buruh sekarang ti- 
dak hanja memperdjuangkan 
serta membatasi perdjuangannja 
pada kepentingan kaum buruh, 
melainkan sudah lebih Tuas, ia- 
lah memperdjuangkan hal2 jg 
leb:h pokok dan'penting bagi re- 
ruruh kemanusiaan, Gimana ti- 
dak Pa soal PK jang 

  

Wak Sobsi Jogja vada ga mbar atas 

  

   

  

   

        

      
     
     

      
      

    

    

   

  

        

    

  

     

   
        

         

             

       

       
       

          

  

         

         

        

      

     

      

   

    

   

   
   
    

    
   

    

    

St ta Mg Me njampai- 

da kaum buruh wartikelir, Pe- 

wakjat.. Hiasan podium selain 

perdamaian Ljuga bendera lima 
kain merah. 

Pada gambur bawah suasa na meriah sambutan rakjat Jo- 
gja dengan barisan bendera Me rah, Perdamaian dan Merah Pu- 

seba giam 
nusia sepdndjang dalan Aloon2 Utara sampai Tugu. — (KR). 

ketjil dari deretan. ma. 

Tugas buruh adalah mengha- 
silkan kebutuhan masjarakat 

PSI TJABANG JOGJA MERAJAKAN 

ERTEMPAT digedung Taman Siswa Djetis, pada tgl. 1 Mei 
sore diam 20 jol. Partai Sosialis Indonesia 

telah djuga mengadakan perajaan hari 1 Mei. 
adakan oleh para anggota dan orang? jang menaruh simpathi 

Tjabang Jogja | 

Perajaan tsb. d 

lebih merata, 
mengenaj soal penghatsilan dan 
menghatsilkan kebutuhan masja 
rakat seluruhnja. Dengan be- 
gitu sebenarnja lebih merupakan 
soal tehnik dan organisas dan 
soal kedjiwaan jang banjak se- | 

Juk-heluknja. 

S.B.H.G. merajakan. 

Bertempat diruangan makan 

Hotel, semalam Serikat Buruh 

Hotel Garuda pun tirut meraja: 
Kan 1 Mei diantara anggauta2-' 

nja, keluarga dan undangan2 
lainnja. S.B.H.G. ini umurnja 

belum lama, belum ada setahun, 
karena Serikat Buruh Hotel jg 
dulu, berhubung dengan peristi- 

wa antara Direksi Hotel Garuda 
dan buruhnja tempo hari, Seri- 

Meskipun 1 kat Burun-nja bubar. 
S.B.H.G. ini masih baru, tapi 
salah satu kegiatannja sekarang 
ialah, dapat segera turut mera- 
jakan 1 Mei. 

oleh ke-insjafannja, ini adalah 
pula berkat kerdja sama jang | 
baik antara Direksi dgn kaum 
buruhnja. 

Selain disebabkan | 

   

    

  
| 
! 

melainkan sudah | 

  

    

  

  

RAPAT2 PLENO D.P.R.D 
ISTIMEWA JOGJA 

Atjara rapat2 pleno DPRD 
Istimewa Jogja jang diadakan 
digedung DPRD Djl. Malioboro 
16 diatur sbb : 

Selasa tgl. 5 Mei mulai djam 
3. 00 (terbuka). 
L. .Djawaban - Pemerintah atas 

pemandangan umum Ang- 

gauta2 DPRD pada tanggal 
29-4-1953 dan tanggal 30-4- 
1953 mengenai Laporan Pe- 

Merintah, . 
Meneruskan usul Mosi Sdr. 
Achid Masdukj dkk. tentang 

mengatasi kekurangan air 
(Kalau  pembitjaraan pada 
tanggal 30-4-1953 belum se- 
lesai). 

Rebo tgl, 6 Mej 
10.00 (terbuka). 

Tentang idzin keramaian. 
Kemis tgl. 7 Mei mulai djam 

10.00 (terbuka). 
Hal bahan makan dan Lum- 
bung Patjeklik (Usul Mosi 
sdr. Tjokrodihardjo dkk. dan 
sdr. Rawan dkk.). 

3 SJARAT POKOK HA- 
RUS DIPENUHI 

Untuk dapat kredit 
Dalam keterangannja kepada 

#KIR”, sir. Prodjalalito, Ketua 
Jajasam Kredit Jogjakarta, me- 
ngatakan, bahwa. dari 33 peru- 
sahaan jg memadjukan permin- 
taan pindjaman kredit, hanja 3 
jang memenuhi sjarat2, jaitu 
tr ansport onderneming , ,Garung 
Sewu” "Perusahaan pipa2 riole- 
ring Suwitowerdojo dan Peru- 
sahaan Gamping. Djumlah uang 
kredit kepada ketiga perusaha- 
an tersebut sebesar Rp. 79.000, 
dan menurut  perdjandjian ha- 
rus sudah dikembalikan dalam 
2 a 3 tahun, Selandjutnja me- 
nurut sir, Prodjolalito masih 
ada satu perusahaan lagi jang 
mungkin mendapat ' pindjaman 
Rp. 100.000,- 

Menurut sar. Prodjolalito, ada 
3 pokok 'sjarat jang harus di- 
penuhj oleh perusahaan? jang 
menginginkan pindjaman, jaitu 
bonafide, kedhlian dan hak 
hidup. Sebab 3 sjarat pokok itu, 
merupakan djaminin bagi pihak 
Jajasan akan dapat dikembali 

| Kanmja uang jang dibindj: amkan, 
Sebab menurut pengalaman jang 
sudah2 beberapa perusahaan? 
jang tidak mempunjai sjarat2 
mapeaa Tekan diatas, 2 Siak a& 

mulai djam 

  

PERDJANDJIAN 
DAGANG 
Indonesia - Perantjis. 

Perdjandjian dagang antara 
Ingonesia dan Perantjis telah 
ditandatangani oleh kedua belah 
p.hak. 

Dalam kawat itu selandjufnja 
diterangkan, bahwa pertukaran 
barang antara kedua negara 
sp. ditentukan meliputi harga 
215 djuta gulden dalam 
perdjandjian jang lama 100 dju 
ta gulden. Perdjanfdjian dagang 

jang baru ini akan berlaku mu- 
iai 1 Mei 1953 sampai 30 April 
1954. Indonesia menurut per- 
djandjian ilu akan mengexport 

terutama karet, | timah, 'sisal, 
rotan, remnah2. kopi dan teh 
ke Perantjis sedang Perantjis 
akan. mengeXport ke Indonesia 

mesin2, barang2 djadi,  alat2 
listrik, telekomunikasi Can 

pengobatan, pipa besi dan ba- 
| dja, ala2 pertambangan dan 

| traktor2. “5 Ant. 

  

ran2 jang dialami kawm buruh 
nja sehari?. Diterangkan oleh 
rut basket PGP 1948 ongkos hi- 

upah jang diterima hanja Rp. 

Upah kaum buruh padh tahun 
1952 rata2 hanja naik 18,8 kali 

upah tahun 1938 sedang menu- 
rut | Kantor Pusat . Statistiek 
harga 19 matjam makanan sa- 
dja meningkat 27 kali harga da- 
lam tahun 1938, jang berarti 
bahwa keraikkan harga adelah 
5040 lebih besar dari pada kena- 
ikan upah. Menurut pembitjara 

semuanja ini disebabkan strik- 
tur ekonomi Indonesia ,,jang ma. 
sih tetap bersifat djadjahan jg 
pokok sumbernja adalah per- 
djandjian K.M.B. jang mendja- 
minsepenuhnja kekuasaan mo- 
dal “monopoli asing Belanda — 
Inggeris - Amerika dll. atas 
segala Mapangan penghidupan 
rakjat Indonesia bertjampurnja 
tangan asing dalam soal2 dalam. 
negeri Indonesia”, 

Resolusi 1 Mei di Ibu. 
Kota, 

1. Kenaikan gadji pokok mi- 
himuim bagi pegawai neger 
mendjadi Rp. 185,- berarti mini- 

mum gadji pokok baru ditambah 

(dengan tundjangan kemahalan 
'mendjadi paling sedikit Rp. 240. 
buat seorang pegawai jang be- 
lum kawin di Djakarta, " dan 
kenaikan? jang seimbang untuk 
lain2 daerah atas dasar kenjata- 
an setempat, djuga berlaku buat 
buruh pemerintah jang tidak di- 
gadji menurut PGP. Kenaikan 
gadji pokok ini berlaku gurut 
mulas 1 Djanuari 1962. 

2. Turtutan, Hari Raya. bagi 

    Geran didjalan tersebut, -- Ant, 

ngan di Djakarta berdasarkanharga2 
Kantor Pusat Statistiek Djakarta 

dalam menghadapi penghidupan 

pembatja resolusi bahwa menu 

dup bagi seorang buruh budja 
jang ditetapkan “oleh 

adalah Rp.. 639.— ' sedang 
14 —, 6 

kerdja harian tetap, lepas, bo- 

rongan dan pensiunan, sebesar 

SV tiap2 bulan dari gadji atau 
pensiun kotor (gadji atau pen- 
siun pokok ditambah dengun 

segala matjam. tundjangannja,, 
dibajarkan ltahun sekaligus pa- 
da waktu menghadapi Hari Ra- 
ya menurut agamanja masing2 

dan berlaku surut mulai 1 Dja- 

nuari 1952. Tundjangan Hari Ra. 
ya'ini djuga berlaku bagi poli- 
Si dan tentara, 

3. Kenaikan upah bagi buruh 
partikulir untuk  mengimbanzsi 

kenaikan harga dan upah tahun 
"1938 — 1952, paling sedikit 504 
dari upah bulan Djanuari 1953. 

4. Tundjangan Hari Raya bagi 
buruh partikulir -baik bulanan 
masupun tetap, lepas dan borong- 

an paling sedikit 1 bulan gadji 
kotor (gadji'» pokok ditambah 
dengan segala  matjam tundja- 
ngannja), dibajarkan pada wak- 
tu menghadapi Hari Raya menu- 
put agamanja masing2. 

5. Menghentikan segala tinda- 
kan2 mengenai pemetjatan2, 

massaontsiag - dan afvioeling, 

baik oleh . madjikan2' maupun 

Oleh pemerintah. 

Mentjabut dengan segera Ont 
slagrecht 396. 

6. Segera berlakunja seluruh 
pasal2  Undang2 Kerdja' No. 
1/1951 (Undang2 Kerdja tahun 
1948), 

7, Segera ditjabutnja Undang? 
Darurat. No.16.   buruh pemerintah, termasujk pe- ' 8 Digantinja P.P, 1 tentang 

' Penderitaan disebabkan 
struktur ekonomi jang 

bersifat djadjahan 
EBAGAI pendahuluan dalam resolusi jang diambil dalam 
upatjara 1 Mei di Djakarta di gambarkan betapa kesuka- 

hukuman djabatan bagi pegawai 
negeri dengan peraturan jang 

progressief dan dilarangnja pe- 
makaian P.P. 11 terhadap pega- 
wai2 jang mogok. 

9. Segera ditjabutnja P.P. 8 

tentang schorsing pegawai nege- 
Ya 

10. “Segera  diwudjudkannja 
Undang2 Pokok Perburuhan jg 
meliputi “antara lain, djaminan 

hari tua (pensiun) jang lajak 
dan tepat, djaminan perumahan 
jang lajak untuk mendjamin ke- 

sehatan, djaminan jang  lajak 
untuk mentjukupi baik ongkos2 
perdjalanan maupun perongko- 
san lainnja pada waktu istira- 
hat, djaminan perawatan dan 

kesehatan jang mudah dan Ia- 

jak, djaminan terhadap kaum 

penganggur dan lain sebagainja. 

11, Menindjau kembali dan me 

njempurnakan penerimaan dan 

penempatan tenaga ahli bangsa 

asing jang ' ternjata menggeli- 
sahkan. 

12. Segera menghapuskan per- 
djandjian K.M.B., jang berarti 

terbukanja djalan untuk mema- 

sukkar Irian Barat kedalam wi- 
lajah Indonesia, menolak. tjam- 

pur tangan asing dalam soai2 

dalam negeri 

perluas perdagangan setjara be- 

bas dan saling menguntungkan- 
menasionalisir setjara sewadjar- 
nja perusahaan2 vital untuk ke- 

makmuran rakjat, menghapus- 

kan semua  undang2 kolonial, 
mendjalankan politik luar negeri 
jang betul2 jang bebas, membe- 
rantas semua kekatjauan dan 
terror terhadap rakjat, dan ig 
djuga sekaligus berarti hapus- 
nja Uni Indonesia — Belanda 
dan tjampur tangan Misi Mifi- 
ter Belanda dalam soal kemili-   teran dan pertahanan Indonesia, 

Indonesia, mem-. 

  

pat mengembalikan pindjaman 
nja, sehingga menimbulkan ke- 
rugian jang tidak sedikit, se- 
dangkan Pemerintah sendiri ti- 
dak sampai mengambil tindar 
kan2 jang keras, mengingat bah 
wa keadaan perusahan? itu me 
mang tidak mengidzinkan untuk 
mengembalikannja. Maka oleh 
karena itu selain untuk men- 

dorong perusahaan2 sematjam 
itu supaja berusaha keras un- 
tuk tetap berdiri, dan pula un- ' 
tuk mendjaga djangan sampai 
Pemerintah menderita kerugian 
lagi, maka Jajasan Kredit ter- 
paksa harus mengadjukan 3 sja 
rat pokok tersebut diatas. 

LOGE DHARMA ADA- 
“KAN TJERAMAH 

UTK UMUM - 
- Tanggal 6-5 jang akan datang 
Loge Dharma akan mengadakan - 
tjeramah tentang ,,kebudan” ig 
akan dibatjakan oleh 3 angga- 
uta Theosifi. 

Tjeramah tsb utk umum dan 
dimulai 19.00. 

BROMFIETS SIAPA ? 
Pada hari Djumat jang lalu 

ditengah . tengah sawah da- 
ri desa  Sudagaran Jogja 
telah diketemukan 1 sepeda MmiO- 
tor (bronifiets) merk A.B. no. 
6227 bertjat Kuning Gading de- 
ngan 1. mantel, sepasang sepatu 
dan 1 handdoek dalam keadaan 
baik. Kepunjaan siapa barang2 
tersebut sampai sekarang belum: 
diketahui, tapi oleh Sdr. Djuma- 
di telah diser ahkan kepada jang 
berwadjib. 

RAHAT PENGURUS 
LENGKAP 

Keluarga Peladjar Se. 
kolah tehnik Menengah 
Jogjakarta. 

Dalam rapat pengurus leng- 
kap Keluarga Peladjar S.T.M. 
Jogjakarta baru? ini dengan su- 

ara bulat telah diambil keputu- 
san antara. lain sbb.: 
1. Tetap tidak menjetudju: pe- 

njebaran pamflet P.P.T.L, 
karena dianggap merugikan 
dan menghalangi tjita2nja, 
Memberj kepervjajaan penuh 

kepada menteri P.P.&.K. dan 
Badan Perantjang Pendidikan 
Nasional untuk menjelengga. 
rakan perbaikan sistim Pen 
didikan tehnik jang nasional 
dan demokratis 

Mendesak kepada menteri 

P.P.&.K. agar segera melaksa 
nakan prbaikan2 sistim pen- 
didikan tehnik, 
Memperluas penerangan2, 

agar tehnik-minded dapat 
Gimiliki oleh tiap pemwia 
Indonesia. 

LAILATUL IDJTIMA' DI 
MESDJID SJUHADA' 
Baru2 ini hertempat dj Mes- 

Gjid Sjuhaida' olen Nadlatui Ula. 
ma' Tjabang Jogjakarta telah 

diadakan Lailatuy Idjtima' (ma- 
Jam Berkumpul) untuk memperi 
ngati djasa2 atas wafatnja K.H. 
Wahid Hasjim almarhum. Sete- 
lah diadakan sholat Ghoib jang 
dipimpin K. H. Moh Cholil, se 
landjutnja diterangkan sedja- 
rah dan riwajat perdjuangannja 
K H. Wahid Hasjim, Diantars 
pembitjara ialah. K. H, Adnan 
dan K. H. Fatchurrahman, dite- 

remgkannja bahwa atas wafat- 
nja K. H. Wahid Hasjim selu- 
ruh -umat Islam dari segertap 
golongan merasa kehilangan se- 
orang pemimpin / tokoh besar 
jang dapat membawa pengaruh 
bagi umat Isiam seluruhnja. 

Perlu diterangkan bahwa Lai 
latul Idjtima' tadi dikundjungi 
oleh lebih kurang 2000 orang, 
diantara para pengundjung se-. 
lain kaum Muslimin dan Musli- 
mat djuga terdapat para Alihy 
Ulama, Mahasiswa2, peladjar3, 
Pemuda? dl. 

SENI DRAMA DAN FILM 
Tgl. 10-5 jad. Sekolah ' Sfni 

Drama dan Film Jogjakarta 
akan mengadakan pertundjukan. 
sebuah drama modern dalam, 1 
babak, dengan tjerita ,Awal dan 
Mira” karangan Utui T. 1nd, 

| Sandiwara ini diadakan tuk. 
penutup tahun peladjaran, perta 
ma dari Sekolah Seni Drama 
dan Film dan sebagai 'peraktek 
pertarna dari siswa? baru. 

Tempat penjelenggaraan di 
Gedung Negara, dan, undangan 
disediakan untuk aniggauta 1.K. 
I. dan undangan Jainnja, 

KETANGKASAN BADAN 
SEKOLAH LAN:   Ka

 

  

DJUTAN KAB. 
WONOSARI 

Mulai 9 dan 12 Mei jad, di ka- 
bupaten Wonosari akan dise 
lenggarakan udjian ketangkasan 
badan, "jang akan diikuti seluruh 
sekola/a landjutan kabupaten 
Wonosari Gunungkidul. 

Kejua  penjelenggara “sdr. 
Slamet dan sir. Margono seha- 
gai penulisnja. i 
  

Tontonan malam ini 
INDRA. : ,,Sev “Sinners”, John 

. Wayne, arlene Dietrieh. 

REX: Submarine Command”, 
William Holten, Nancy 
Olson, 

RAHAJU: Don Ricardo Re- 
turns”, Fred Coby, Isabkiita 

SOBOHARSONO: »About Fa- 
ce”, Gordow Mac Rae, Eddie 
Bracken, 

SENI SONO: , ne Half Breed”, 
Robert Young, Jants Carter. 

LUXOR : Tang Po Hn memin- 
ta Chiu Siang”, film 1. 
kok, 

MURBA: , Here Corrfes Kimer” 1 
WETAN BETENG : , Tangise 

Raider”, Seri L, 
KETOPRAK TRIMTJDO- TOMO: 

»Pusaka Pasiryuhur”, sk



    

   

  

   

  

  
  

di Ketjamatan hak dan Tja- Ia 
penderita sakit ini 

| Oleh Djawatan tsb. sedianja di- 

| bahan? udjian dan kemudian di- 
“berikan kepada para murid. Se- 

  

— fjara pengoperan 

  

'p PEMBERANTASAN PE. 
NJAKIT CHOLERA - 

" Menurut penjelidikan2 
Wutan Kesehatan Kabupatan 
Klaten bersama2 fihak 
TN didaerah ing te 

  

t 69 

  

ang penderita sakit : kugja. | 
jain antara Jain jang 

was Para pen 

kirim ke rumah perawatan 
ae Goda oa Wa eta Sama. 

  

wasan mengenai penjakit pes. 
Hal ing dirasa pertu, karena me 
purut penjelidikan2 timbulnja pe | 
njakit pes didaerah Klaten ada- 
lah berasal dari ketiga kabupa- | Jang 
ten tsb. diatas. Didaerah2 per 
batasan itu setiap 6 bulan sekali 
“adakan suntikan pes me 3 
umum. (KR). 

Wonogiri 

KEBOTJORAN 'UDJIAN 
S.R. DI WURJANTORO - 
Balam udjian S-R. jang baru ' 

lalu telah terdjadi  kebotjoran 
di Sk Wurjantero katupaten 
Wono, 
'Kebotjoran tsb. telah diketa- 

hui oleh para guru dari sekolah 

tsb. karena pekerdjaan dari mu- 
rid? sanga, baiknja, Hanya me 
nimbulkan ketjurigaan. Hal tsb. 

segera dilaporkan Kepang, polisi, 

dapat 
Mennatny: aa Kobar 

  

    
TETAP BERLAKU 

Berhubung d'dalam/luar kota 
Wonosobo ternjata ai hala- 

Pamong man jang dalam keadaan kotor 

     

   

  

   

   

    

   

Gan tidak terpelihara sehingga 
apat menimbulkan berdjang- 
KN “matjam2 'penjakit menu- 
Ter ian ka sedapnja 

1, Maka oleh 
setempat dise- 

Lkar ai pemilik dan 
engi LAN rumah agar dalam -bu- 

April, semua halaman 
ah PAD an" dan pa- 

lg rapi menurut 
£ | Bagi me- 

  

Iakan Le Apaan Gndaton sesuai 
“U.U, Kebersihan tgl. 29-6-1934 
jang hingga kini masih tetap 
berlaku, — - (Kor. 2.   
Semarang 
KETJELAKAAN NGERI 

Sebuah panserwagen ter- 
djerun us dalam kali, 

Dua, NU me 1 dunia 
sebagai akibat dari ketjelakaan 

panserwagen jang dikendarakan 
Gidjalan | an dan terdje- 

  

rumus dalam Kali Baru Semau- 

ika 4 tsb. terayaar wak 
. siang hari pradjuriy I Sukar 
0) Batam. rem dari kendaraan 

am pertjobaan itu rem 

dimaksud | belum ternjata 
Na Tan sebagaimana 
mepini 

  

da Nara Tatan kali dan 

: eng jang sangar 

ena ketjelakaan itu peng- 
s| Menag Sukardi dan sorang 

lainnja meninggal &unia dengan 
“Iseketika, sedang seorang lain 

nja yak menjelamatkan diri. 
f nam ANT, 

ANGGOTA2 CTN SERTA 
CA KELUARGA " - 

Dalam bulan Mei dan. Djuni 
jang akan datang berturut-turut 
dua kompi CTN dari Kudus dan 
Magelang serta keluarga jan 
semuanja terdiri dari 1.703 
orang akan meninggalkan Dia-   "Seorz 

sekolah rakjat tsb. ternjata te- 
Jah mentjuri beberapa hera, dari 

“sudah diketahui, bahwa perbu 
catannja itu & Ketahui oleh Po 

UDJIAN PERSAMAAN 
SGB: 

“ajian persamaan S. a “bagi. 
guru2 jang belum beridjazah | 
setingkat dengan itu, misalnja 

  
   

na ihi, diadakan pada bulan wi 
dan dikuti oleh 57 guru2,. dian- 
taranja 30 guru2 putri. Udjian 
itu (tertulis) telah selesai diada- 
kan, tetapi hasilnja behan. da- 
pat diumumkan. 4 

“ Dalam tahun jang lalu, udjian 
sematjam itu telah diadakan pa- 
da bulan Maret 152 dan Septem. 

  

ber '52, jang masing2 diikuti oleh 
128 guru (jang Iilus 25 orang) 
dan 50 guru (jang “Julus 18 
orang). Udjian tsh. chusus bagi 
guru? dim. wilajah 
Tea — (Kor). 

Kk LODJI GANDRUNG - 
Mendjadi rumah xetia 1 
man walikota. 

Di Solo telah berlangsung upa | 
»Lodji Gan- 

arung” dari tangan pihak mili- 

ter ke ada sipil. : 2 

Kapten Bardosono dari T.T. 
Iw “dan Sutono, sekretaris wali- 

kpfa Solo, m melakukan timbai 

terima, Masing? selaku waki | 
dar | Territorium. IV Divisi “Dipo- 

2 0 dan pemerintah: daerah- 
'besar Solo. 

bana 'keterangan setelah 
diterima gedung itu akan ditem- 
pati Oleh walikota Solo Moh. Sa- 
eh sebagai tempat tinggal. 
"Patut ” ditambahkan, hana 

$ Li 

,Lodji Gandrung" sedjak penje- | 
rahan kedualatan jang lalu di- 
kuasai oleh pihak militer jang 
digynakan sebagai gedung pe- 

zrahan Panglima La NG 
Dan Presiden sewaktu 
djungh Solo pernah bermalam di. 
sela ANE Ant. Aa 

| diakala, 

wa Tengah menudju daerah 
Pembangunan Pertanian di Sing | 
kawang (Kalimantan). 
. Ke-2 kompi.itu jang masing2 
Sep oleh Perwira pertama 
U Herri Suhardjo dan Suharto 
telah beberapa lamanja mendja- 

(ani latihan? dan peladjaran ten 
| tang pertanian setjara teori dan 
praktek. 

Jitu didaerah “Kalimantan “akan 
ada 9 kompi. Sebelum itu telah 
ada 7 kompi dengan Ik. 5.000 
jiwa keluarganja. 

Di Djawa Tengah masih ting- 
gal 12 kompi jang keluarganja 

Ik. 8.000 orang. Mereka Giharap- 
(kan an Saga Mipindatean. Kn 

2 keluaran CN.O. untuk ta- Ta 

  

27, LULUS UDJIAN S.R. 
Dari jang bersangkutan” di- 

Rakjat jang diadakan baru? ini 
telah Julus 290 anak dari djum- 

1310 murid laki/perempuan | 
un ini boleh dikatakan ham- 

pir sama dengan tahun jl. hanja 
“pengikut udjian djumlahnja ber. 
tambah. Jang menarik perhati- 

Kotabesar « anvadalah nilai para murid dari: 
| daerah sebelah Utara Temang- 
1 gung di dekat. perbatasan jang 
tampak merosot dari pada se- 

akibat adanja  gang- 

guan keamanan diwaktu jl. di- 
mana ketenangan beladjar tidak 
dapat ditjapai. — (Kor.). 

Magelang 
PENGATJAU TER- 

TANGKAP s 
Didapat keterangan, bahwa 

penduduk desa Kaliabu, ketjama 
Ka Salaman, Magelang, baru? 

ti 

  

gota D.I. bernama Sadji. Ia be- 
rasal dari Salatiga dan kabarnja 
mempunjai hubungan dengan 
Kjai Djuweni residen Kedu 
Ne api kalangan jang ber- 

engan diperoleh keterangan, 
bahwa rakjat didaerah2 jang 

tadinja pernah mendjadi sarang 
gerombolan bekas bataljon 426, 
kini sudah berani bertindak ter- 

| hadap anggota2 gerombolan itu. 
2 Ant.   

    

  

    

   tar Am 
    

  

- 

  

28-53 di Dining telan Mitangsingyko & imbung te- 
aa Ao : darar ad baha, 

ian Matrieel kemenm- 
ebi kepada 

1 Kol. Hisajat. 
tersebut. 

(PPHOS), 

| Akan berangkat ke Kali- | 
: $ | 

“dapat keterangan bahwa dalam | 
udjian penghabisan " Sekolah! 

telah dapat menangkap ang- 

PEMUNGUTAN GERA- 
KAN UBI-MANIS 

Dengan disaksikan oleh rom- 
bongan Dewan. 
Rakjat daerah Kedu dan para 
undangan lainnja, "pada tgl. 29 

an ubimanis jang Pe aan kali 
di Gemolong Kalimang is Kalo- 
ran seluas Sha jang gerakan 
penanamannja “hotakan oleh 
rakjat. dalam bulan 11 dan 12 
tahun jl. dan bertudjuan untuk 
meringankan patjeklik dan 
memberantas tanah kosong. 
Djuga pesemaian  karangkitri 
sebanjak Iha dari “desa tidak 
luput dari penindjauan ' rombo- 
ngan tamu. Uraian mengenai 
gerakan tsb. diberikan oleh Ke- 
pala Desa dan Pemimpin Per- 
tanian Kabupaten Temanggung 
dan ditutup dengan sambutan2 
dari para hadlirin. 

Selandjutnja “bersamaan dgn 
itu dilangsungkan pula peresmi- 
an Pertjobaan Perusahaa. a 
nah Kerng »Girimuljo” tinggi 
kl. 680 dari permukaan air ter- 
letak di desa “Geblog Kaloran 
Setelah pita digunting, para pe 
nindjau menjaksikan keadaan 
kebun dan mendengarkan pen: 

| Gjelasan2 dari Pamong Pradja 
Gan Djawatan Pertanian menge. 
nai maksud dan tudjuan PPTK 
serta manfaitnja ter hadap ma- 
sjarakat. Perumahan jang ada 
terdirj dari rumah manterj dan 
pekerdja serta kandang hewan 
dimana dipelihara kl 13 kam- 
bing sedangkan 
kini d siapkan, Luas tanah 17,02 
ha bekas tanah G.G. ditanami 
ubikaju, djagung. ubimanis, ke- 
dele, kopi dan karangkitri. Ta- 
nah tsb. jang semula mendjadi 
'sarapg babi-hutan dibuka dgn 
pembakaran grumbul2 dan pem- 
brantasan babi-hutan dan ber- 
hatsil kl. 360 ekor. Hama jang 
kini masih ada walaupun tetap 

! dibasmi adalah burung betet. 
| untuk pemeliharian tanaman, 
| upah pekerdja dsb.nja djawatan 
| mengeluarkan uang rata. rata 
Rp. 1090, sebulan. — (Kor). 

  

  

  

LULUS UDJIAN MUA- 
LIM PELAJARAN 

Perekonomian | 

telah dilangsungkan pemungut- | 

tjalon gudang | 

  

—tamnja. 

Suasana merak gataan malam 
menangan Buruh digedung Negara Jogja, Nampak hadir pada 
gambar atas anggduta2 DPD di barisan 

Kota Jogja jang dalam malam itu tidak. memberikan sambu- 

BAKJAT? 

      
         

            

    

    

  

      

Sapi 

"resensi perajasn Ham Ke- 

kursi depan dan Wali 

Pada gambar bawah per yerahan bendera Perdamaian Du- 

Wia jang sedang dilakukan oleh delegasi S.B. Pertjetakan Indo- 

nesia D.P. Tilebang Jogia. Ben dera tersebut @daiah Pen gan 

dari basis organisasi SBPI Ke Mantan Kakjat. — (KR 
  

UTARA TETAP 

Untuk ke-enatn harinja bertu-   
| Dan ahli mesin kapal. : 

Dari 28 orang jang ikut udjian | 
mualim pelajaran besar dan ahli | hi 
mesin kapal jang berlangsung | 
di Djakarta, telah lulus 11 orang 

Jang mendapat idjazah mualim | 
III pelajaran besar, ialah Muljo- | 

|no, R, Taya Sjaried dan S. Su- 

  

itopo Supardjo. Mendapat idja- 
zah mualim II P.B. ialah Harun | 
Rasidi, idjazah sementara ahli | 
mesin kapal (V.D-) ialah J.W. ' 
Sipasulta,. S. Moh. Sjaaf, The | | 
Bian Liong, Hatmono Sastrohas- -| 
moro, R, Soetomo dan P.Lybaart | 
Mendapat idjazah ahli mesin ka 

“Ipal BI. ialah Sudarsono. Demi- 

kian diumumkan Djawatan Pe- 
lajaran. — Ant. 

  

rut-turut ini pihak Utara tidak 
m3u mengumumkan nama ne- 

| gara netral jang hendak dipilih 
oleh mereka, dan tetap menun- 

| tut supaja tawanan2 perang itu 

"dipindahkan keluar Korea,- se- 
|kalipun ini sangat di tentang 
oleh Komando PBB. 

Tiga soal jang harus 
diselesaikan. 

DPjenderal Harrison seni 
| kan kepada pihak Utara bah: 
kedua pihak harus AM 
persetudjuan mengenai 
soal, ialah pertama, negara 
tral mana, kedua, Gimana tawa- 

(nan? itu akan ditahan: dan. 
tiga, berapa 

ig harus berlangsung. 
  

“TAK HALANGI "USAHA 

tahanan mereka selama tahun 

Dikatakan oleh Eisenhower 
bahwa negara2 sekutu Amerika 
bersama2 dengan Amerika 'telah 
Memutuskan untuk mengganti | 
rentjana pertahanan darurat se- 
karang dengan suatu program 
pertahanan djangka pandjang. 
Perobahan ini menurut penda- 
patnja tidak “akan membawa 
perbedaan2 jang radikal, Dite- 
rangkannja bahwa Amerika Se- 
rikat terutama hendak memu- 
Satkan usaha2nja pada sendja- 

"a22 baru. 

Bantuap Juar negeri, 
Eisenhower selandjutnja me- 

njatakan, bahwa pengurangan 
anggaran belandja ini tidak 
akan menghalang-halangi Ame- 
tika untuk setidak2nja memper 
tahankan 'bantuannja kepada 
Iuar negeri. 

| Menurut Eisenhower kredit2 
Amerika jang sekarang belum 
digunakan. berdjumlah 81 mil- 
jard dollar, dari djumlah ini 10 
miljard disediakan untuk bantu- 
an luar negeri. Oleh karena itu 
sekalipun anggaran belandja jg   akan dikurangi dengan kira2 
1076, program2  persendjataan 
  

Dunia sana sini 

» Sayid Salema, telah diang- 
kat mendjadi Perdana Menteri 

| Lisabong,' merangkap Menteri 
Pertahanan dan Dalam Negeri, 

xXx Kuo Mo Jo, ketua Panitia 

Perdamaian Tiongkok dan Mao 
Tun, pena ng panitya tersebut, 
telah berangkat ke Stokholm 
untuk hadiri sidang panitya ker 
dja Dewan Perdargaian Dumia 

| tanggal 5 — 6 Mei jang akan 
datang. 

| sk Horace A, Hildreth, telah di 
angkat oleh Hisenpower mendia 

| di duta besar A.S. di Pakistan. 
. & Pibun Songram, Perdana 

| Menterj Muang Thai telah mem- 
bantah tuduhan harian. Sovjet 
"Pravda” jang mengatakan, bhw 

| ditindas oleh pembesar2 Negara 
(Thailand. 
Ik Antonin Zapotochy, Presi- 
|den Tjekoslowakia dalam peri- 
ngatan 1 Mei di Praha, a.l. me- 

ngatakan, bahwa tiada satu so- 
al jang tak dapat diselesaikan 

ih Pan damai,   km iba nda sasis 

$ Presiden A. S. Eisenhower : 

| Pengurangan budget Amerika 

para keterangannja mengenai maksudnja untuk mengu- 
rangi anggaran belandja Amerika utk. tahun padjak 1954 

$ dengan $ 8.400.000. 690 presiden 
bahwa pengirangan ini tidak akan 
dan negara? serikat lainnja untuk menambah pasukan? per- 

semula diusulkan oleh Truman : 

orang2 Tionghoa di Thailand | 

PERTAHANAN BARAT 

menegaskan, 
Amerika 

Eisenhower 
mentjegah 

japg akan datang. 

kembali dan bantuan itu akan 
dapat dilandjutkan dengan ira- 
ma jang sama, demikian Hisen- 
hower. 

Ia tidak mengumumkan djum 
lah bantuan luar negeri jang 
hendak diusulkan olehnja kepa- 

NEGARA ASIA. 

ETUA delegasi PBB djenderal William Harrison mengu- 
sulkan, supaja Swedia ditundjuk sebagai negara netral utk 

mengurus tawanan? perang Korea Utara dan Tionghoa jg tidak 
mau dikembaiikan kenegeri - negeri mereka. V 

lama penahanan| 

  da Konggres, tetapi menurut 
dugaan  djumlah ini ialah 
$ 5.800.000.000. — AFP. 

PBB wani @wedia negara netral 

MENGHENDAKI gi 

Harrison mengemukakan kem 

bali bahwa bada tahun jang 
lalu pihak Utara membutunkan 
waktu dua bulan untuk memilih 
tiga negara jang akan audguk 
dalam rombongan2 . pengawas 
genfjatan sendjata, 

Ketua delegasi Utara djen- 

derai Nam Il menjatakan, bah- 
ihak Utara bersedia untuk 

Memi:iu salah satu negara Asia 
jang netral, tetapj dengan sja- 
rat bahwa semua tawanan? pe- 

rang jang tidak langsung dikem 
balikan sesudan  persetudjuan 
gentjatan sendjata nanti, akan 

   

-|dikirim kenegara netral jang 
telah dipilih itu dan jang telah 

ke- diseludjui oleh kedua pihak. 
Mendjawab statement  Harri- 

son, Nam II mengatakan ban- 
wa harja. suatu negara Asia 
jalah ,,praktis dan lajak” untuk 
bertindak sebagai netrai itu Ia 
menambahkan bahwa hanja dit 

luar Korea para tawanan xu 
lambat laun akan dapat “dibe- 
baskan dari akibat2 hidup da- 
lam tawanan jang lama. 

Pengembalian tawan- 

nan selesai. 

Darj kamp. delegasi PBB di 
Munsan sementara itu diumum- 

kan bahwa gerakan pengemona- 

lan tawanan2 jang sakit dan 
juka2' akan selesai pada hari 

Minggu kemarin. djika pihak 
PBB nanti mengembalikan rom- 

borgan terachir dari sedjumlah 
6665 tawanan Utara jang sakit 
dan Iuka2 kepada pihak Utara. 

Ibengan demikian pihak PBB 
akan mengembalikan $65 orang 
tawanan Utara icbin banjak da- 

ri pada jang didjandjikan S-- 
mula menurut persetudjuan di 
Panmunjom. AFP. 

  

pemerintah Perantjis pada 

Menurut kalangan? tadi pembi- 

tjaraan2 ini bersifat normaal dan 
masalahnya telan OdUJuna po 
kepada anggauta2 lainnja dari 

Dewan Keamanan. Kalangan2 
itu achirnja menegaskan paiwa 
pemerintah Perantj!s tidak akan 
mengambil sesuatu putusan se- 
belum segala soal jang bertalian 
dengan masalah ini telah di- 
kumpulkan dan dipeladjari dgn 
seksama, : 

“Keterangan Dulles. 
Dari Washington, sementara 

itu diwartakan bahwa menteri 
L.N,. Amerika John Foster Dul- 
les dalara keterangannja telah 
menjatakan, bahwa ia merasa 

,sSangat gelisah” oleh. adanja 
penjerbuan  pasukan2 Ho Chi 
Minh terhadap Laos.” 

Dulles jang memberi . kete- 

rangan itu dalam sidang tertu- 

ta kepada kementerian luar ne- 
geri Amerika supaja mempela- 
djari kemungkinan diadakannja 
tindakan2 pembalasan oleh Ame 
rika terhadap , “penjerbuan di 
Laos itu. Menurut Senator Mc 

panitya Senat, Dulles telah me- 
njatakan kechawatirannja pula 
bahwa ,,seluruh Asia Tenggara 
akan djatuh djika penjerbuan 
komunis terhadap Laos itu ti- 
dak dihentikan,” 

Ta Keadaan di Laos, 
Tentang situasi di Laos sen- 

diri, - berita AFP dari Hanoi 
wartakan bahwa. meriam2 dan 
pasukan? pajung Perantjis mu- 
lai datang didaerah Luang Pras 

  
tup panitya Senat selandjutnja . 
menjatakan bahwa ia telah min 

Carran, seorang anggauta dari P 

Dulles ,sangat gelisah” 

TERHADAP SERBUAN HO KE LAOS 

ALANGAN2 jang mengetahuj di Paris menjatakan bahwa 

waktu ini sedang mengadakan 

pembitjaraan? dengan pemerintah Amerika mengenaj kemung- 

kinan utk ,,meng-internasionalisir” pertkiaian di Indo China. 

(bang untuk membantu pertaha- 
nan ibu kota tempat radja Laos 
itu, jang sekarang sudah ber- 
ada dalam djarak kira2 30 Km. 
dari kesatuan? pelopor" pasukan 
pasukan Ho Chi Minh. 
Luang Prabang rupanja men- 

djadi tudjuan pertama dari kot 
mando pasukan2 Ho jang me- 
nurut tanda2 mempumnjai mak 
sud tegas hendak mentjapai 
kota itu didalam waktu jang 
sesingkat2nja. — TS 

kek 

KomJuafisi PSSI Bina 
. 

PERSIS: — P. 

PERSIS. — 
pisan DINGAN antara P 

kan bukan sadja lapangan me 

Selama 5 menit pertandingan 
berdjalan benteng Persis meng- 
hadapi serangan? dari P.S.ILM.   

  

-genpunt. Malahan telah dua kali 

dan dikuntji. Trio Rabikin, A- 
mir dan Suharno merupakan ba- 
risan jang sangat membanaja- 
kan. Berkali-kali mereka da- 
pat melepaskan tembakan2 jang 
baik- sekali kedjurusan gawang 
lawannja, tetapi keeper Tarto 
tidak mudah menjerah. Umpan2 

tinggi atau rendah dapat  di- 
tangkisnja dengan tepat “dan 
djitu. Tan Tjien Boen jang be- | 
kerdjanja seperti alap2, menje- | 
babkan serangan2 P.S.IJM. men- 
djadi kandas. Setelah 15 menit 
Persis berganti mendjadi pihak 
penjerang, formasi P:S.I.M. men 
djadi Kalut. Pada suatu ketika 
centerhalf Radji-dapat membe- 
rikan umpan kepada Sukatjo, 

jang dapat diteruskan kega- 
wang P.S.LM. Keeper Wirdun 
tidak berdaja menangkap, stand 
mendjadi 1-—0 untuk Persis. 

Pada pertandingan sore -hari 
itu, tampak tehnis maupun tak- 
tis, fihak Solo lebih unggul. 

Sampai. waktu turun minum 
stand tidak berobah, 1-— 0 un- 
tuk Persis. 

Setelah pertandingan dimulai 
lagi, ternjata pihak P.S.ILM. 
mendjadi p:hak jang terkurung, 
Baru 3 menit berdjalan, Kok Bie 
Gapat mendjebolkan djari P.S. 
LM. Stand mendjadi 2—-0 'un- | 
tuk Solo, 

Sesudah “kemasukan 2 goal, 
PSIM, mendjadi lebih kalut 

dan tidak mampu membikin te- 

  
terdjadi frekicbal dari Suparpto 
dan Kandiatmo, tetapi untung 
pinalty tidak membawa hasil. 

Karena banjak pemain2 PSIM 
kehabisan napas, maka benteng 
PSIM 2 kali djebol lagi, ma- 
sing2 oleh Kok Bie dan Bagio. 
Sampar pertandingan bera- 

chir stand" mendjadi 4 — 0 untuk 
Aging au PERSIS, 

PERSIS. — LSB. 0 —0. 1 

Pada hari Sabtunja sore tg. 
2 Mei 1953 pertandingan dilang- 
sungkan antara XI PERSIS la- 
wan XI LS.B. 

Sungguh diluar dugaan bahwa 

pada pertandingan sore har: itu 
XI Banjumas dapat memberikan 

perlawanan jang ulet dan keras 
terhadap XI Solo jarg physolo- 
gisch tehnis dan .taktis lebih 
unggul. Pada pertandingan itu 
XI Solo agak kotjar-katjir mes 
kipun sering2 mengadakan se- 
rangan2 jang berbahaja. 

Pasangan masing2 sbb. : 

KI PERSIS : : 
Suradi 

Tan Ping Tjiang Sie Tjien Boen 
Alan Radji Tan Liong Hoo 

Tjan KohBie Sukotjo Harto 
Madi Bagio 

Oo 
Rasman Sutardjo 
Tjie SieHan Hardono Sutino 
Abdulrathman Sudio Didi 

Riswan S. Prapto 

Sugiono 

IX LS.B.: 

Dalam babak pertama selama 
pertandingan 5 menit berdjalan, 
pihak Solo kelihatan lebih ung- 
gul dan selalu menutup dan me- 
njerang benteng Banjumas. A- 
  

ANGGOTA2 PANITIA 
PERMUSJAWA- 

RATAN 
Diundang Presiden ke 
Bogor dan Tjipanas. 

Para anggota dan ketua Pani- 

tia Permusjawaratan “ Parlemen 
dengan 'isterinja Minggu “kema- 
rin diundang Presiden untuk 
beramah-tamah di Istana Bogor, 

kemudian didjamu di Tjipanas.   
  

mendjadi berat. Meskipun demikian 
sangat soru danhebat, kedua belah pihak bermain dengan penuh 

semangat dan bersungguh?2 untuk mentjapai MOMENANEAA, 
Pasangannja masing? sebagai berikut : 

 perobahan 

.sugihan stand 1 -— 1. — 

muanja . 
Surakarta, guna, merebut... b c - 
ker.kedjuaraan S.R. 

“diadakan di 

Tengah : 

S.LM. 4— o 

ISB. 0 —0. 
PRSIS lawan P.S.LM, kemarin 

sere berlangsung dibawah turun hudjan, jang mengakibat- 
ndjadi litjin, tetapi djuga boia 

pertandingan — berdjalan 

XI PERSIS: Tarte 
Tan Ping Tjiang Sie Tjien Boen 

Radji Sutomo Yan Liong Hoo 
Madi Tjan Kok Bie Sukotjo Harta Bagio. 

Kartawa Aamir Rab kin Suharno Hirlan 
Sumarme Suprapto Gilik 

Gadir Kandiatmo 
XI P.S.LM.: Wirdun, 

tas ketangkasan keeper Sugi- 
ono, umpan2 dari pihak Solo 
dari segala sudut dapat ditang- 
kis dengan tepat. Djalannja per 
tandingan seru dan forsch, teta- 
pi masing2 kesebelasan tidak 
dapat menundjukkan mutu per- 
mainan jang baik. Bola berdja- 
lan kian “kemari, kedua belah 
pihak saling serang menjerang, 
tetapi sajang pada sore hari itu 
untuk PERSIS maupun I.S.B. 

mengalamj pech semua, 
Sesudaa pertandingan dimulai 

lagi, pihak I.S.B. mengadakan 
susunannja, tetapi 

pertandingan tiada kemadjuan 

  

dan sampai achir stand tetap 

0—4. 

SEPAK - BOLA UNTUK 
AMAL 

Dengan bertempat dilapangan 
bola Tambak (Distr, Sumpijuh), 

Panitya pertandingan sepak-bola 
telah menjelenggarakan pertan 
Gdingan2 sepakbola diantaranja 
ialah : 
Antara XI AMOR B lawan XI 

Garuda B stande — 2 — 1 XI 
AMOR A lawan XI GARUDA 

As (Kutowinangun) berachir de- 
ngan stand 1 — 0 untuk AMOR. 
AMOR A kontra T.O.R. Ke- 

(Kor). 

  

KASTI & ATLETIK 
RINGAN 

Untuk kedjuaraan S.R. 

Diperoleh kabar, bahwa mulai 
tg. 7 hingga 9 Mei jad. akan 
diadakan perlombaan kasti dan 
atletik ringan untuk kedjuara- 
an S.R, jang meliputi Kotabesar 
Surakarta aan Kabupaten? Kla- 
ten, Sragen, Bojolali, Sukohar- 
ajo, Karanganjar dan Wonogiri. 
Perlombaan tsb. jang akan di 
ikuti oleh masing2 4U anak da- 
rj tiap Kabupaten atau 280 se- 

termasuk  Kota'besar 

'Mengenai atletik ringan, akan 
diperlombakan lari tjepat, lem 

par lembing dan lontjat tingg”. 
Perlombaan2 itu akan diadakan 
dilapangan Mangkubumen, se- 
dangkan finalnja pada tgi. 9-5 

stadion Sriwedari, 
demikian djuga penerimaan ha- 
diah2 beker tetap dan beker 

berganti, jang menurut rentjana 
akan dilakukan oleh Bapak Re 

siden Surakarta. 
Disamping itu akan diadakan 

malam ramah tamah dengan de- 
monstrasi ringan, bruggen dan 
angkat: besi. 
pemutaran film PON, Otympia- 
de dan film sepakbola. (Kor). 

  

DUNIA TJATUR : 

PERSATUAN TJATUR 
Mengadakan konperensi. 

Di Solo dilangsungkan konpe- 

rensi Persatuan Tjatur Seluruh 

Indonesia jg dikundjungi oleh 

wakil2 dari Bandjarmasin, Sema 

rang, Makassar, Tegal Pekalo- 
ngan, Jogja Djakarta dan Mage- 
lang. Konperensi tsb antara lain 
mengesjahkan peraturan tjatur 

mengesjahkan anggaran dasar 

dan anggaran tetangga Pertjasi, 
menentukan dasar2 pertanding- 

an selandjutnja dan pemilihan 
pengurus besar baru, 
Hingga kini Pertjasi berke- 

dudukan di Jogja dan diketahui 

oleh Dr. Suwita. 
Bertepatan dengan konperensi 

Persatuan Tjatur Seluruh Indo- 
nesia dari tanggal 1 s/d 6 — 5 

ini di Solo diselenggarakan per- 
tandingan tjatur untuk merebut 
djuara Pertjasi tahun 1953, 

Djago2 tjatur jang bertan- 

ding merebutkan kedjuaraan In- 
donesia itu ialah Hadji Maksum 
djuara Djawa ' Tengah, Hadji 
Rachmad djuara Solo, Darmadi   

Ha Ant, & 

  

  
      

(7 was an ee pen | 
kartu HER KAS ONLY TEYING TO MAKE 1 

| De neEr An OsulesnOkl, PL AGE DEK, : 
2 

djuara Semarang, Suljantoro dju 

AT LEAST 

  

  

  

Blackie Dingo . 

  
sa "Barekan melihat saja man aa 

. dia ben dok mema 
beri tahu kepadamu, Dalam pada 
itu dia mau mempergutakan kesem- 

pahan itu untuk memuksa saja supaja ! 

membajar usahanja menolong saja! 

Mulai besok pagi tjeriterg baru 4 

  

atas kerugia 

Irup hal 
King! 

ba “Saja bertanggung dimerb 

cher hanja menghendarci Sus 
atu contrak dari saja... 

1 Itu. . Hat- 

baik. 

imi dipikirkan, ' 
nja jang 

PENGUMUMAN 1 
THE GENTUS (Seorang ge nie) Ld 

Tidak ketinggalan | 

    

   

      

    

wa Makasar, Tan Ek Tjae dju- 
ara Tegal, Hutagahing djuara 
Djakarta, Ang Tjin Sing djuara 
Pekalongan, Abdul. Azis. djuara 
Jogja, Arofah djuara Bandjar- 
masin dan Moh, Saleh djuara 
Magelang, 

Bagi para pamenang disedia- 
kan piala2 jang akan dibagikan 
pada tanggal 6-5 jang akan da- 
tang. —- Ant. 

PERSATUAN VOLLEY 
BALL MATARAM 

BERDIRI 
Pada tanggal 30 April 1953 

malam jl, bertempat diasrama 
SGPD Surjaden, telah diadakan 
pertemuan pernlitupan Competisi 
Volley-Ball Jogjakarta. Perte- 
muan dipimpin oleh Kepala In- 
speksi Pendidikan Djasmani Da- 
erah VI Jogjakarta — Surakar- 
ta, dan Ketua Panitya Competisi 
Volley-Ball Jogja. Competisi ini 
diselenggarakan oleh Inspeksi 
Pendidikan - Djasmani, dimulai 
kira2 pada bulan Nopember '52 
sampai dengan bulan Maret '53. 
Didalam pertemuan tersebut, 

ketjuali mengachirj  competisi 
dan mengumumkan siapa2 dju- 
ara dari kelompok2, djuga me- 
ngadakan suatu ikatan Volley- 

Ball di Jogjakarta, dengan na- 
ma : Persatuan Volley-Ball, se- 
dang susunan pengurusnja : 
Ketua : Sujono (SGPD), wa- 

kil ketua : Sudiardjo (GAMA), 
penulis I & II: Martoko (IM) 
dan Sudjiah (KIM), bendahari 
I: — (SMABI puteri), benda- 
hari IE: (SMA BI putera), 
commissaris : Muahalib (Resi- 
men Infanterie 13), sebagai pe- 
nasehatnja : sdr, G.K.H. Riet- 
berg. 

Untuk sementara sampai ki- 
ni baru 13 perkumpulan masuk 
mendjadi anggauta. 

Adapun tugas jang terberat 
pada sa'at ini, melatih diri un- 
tuk menghadapi seleksi daerah 
Jogjakarta untuk pemilihan 
PON III Djawa Tengah. (Meng- 
hadapi Solo — Semarang — Ma. 
gelang dan lain2). 

Alamat pengurus Persatuan 
Volley Ball Mataram : 1). Asra- 

ma SGPD Post-box 4, 2). Ter- 
bantaman no. 29. 
Adapun hasil competisi, jalah 

sebagai berikut : 
Pemenang I tingkat SMA pu- 

tera ! Resimen Infanterie 13. 
Pemenang I tingkat SMP pu- 

tera : SMP I Jogja, : 
Pemenang 1 tingkat 

SMP putri : SGPD puteri, 

240 ATLEET | PEMAIN 
DJATENG 

Akan berlomba di PON 
HI Medan. 

Diperoleh kabar, bahwa Dja- 
wa Tengah akan mengirim se 
djumtah “ 240 atleet2 pemain? a 
untuk “berlomba di PON ke III 
di Medan jad. Mereka terdiri 
dari tjabang2 olah raga. 

Atletik 72 putra, 30 putri, 
Berenang 24 putra dan 21 pu- 

  

SMA) 

  

. tri, Polo 11.putra, Sepakbola 18 
orang, B#Sxet I2 putra, angkat 
besi 14 orang, anggar 21 orang, 
tennis 5 putra dan 2 putri, ping- 

pong 5 putra dan 5 putri, boa 
kerandjang 9 putra dan 9 putri, 
bwu-tangkis 7 putra dan 2 pu 
tri, hockey 18 orang, volley 11 

orang, Menembak 12 orang dan 
balapan speda £ orang, 
Mereka akan berangkat dari 

Semarang tg. 12 September jad. 
disertai 24 komissarissen dau 
Ik. 10 offisials. 

Beaja baru terkumpul 
Rp. 15.608,88. 

Menurut rentjana beaja2 PON 
Djateng sebanjak Rp, 600.000.-, 

tetapi hingga kini baru terkum- 
pw sedjumlah Rp. 15.608,88, 
jaitu bulan Djanuari Rp. 442,01, 
Februari Rp. 852,46, Maret Rp. 
5:115,22 dan April (s/d tg. 16) 
Rp. 8.599,15. (Kor). 

P.K.P.N.JH.F. DAN 1 MEI 
Bertepatan dengan 1 Mei, ma- 

ka Pagujuban Keluarga Per- 
pustakaan Negara/Hatta Foun- 
dation Jogjakarta (PKPN/HF) 

Tjabang Bulu tangkis telah me- 
ngadakan pertandingan2 dian- 
Ya anggauta2nja, jang berke- 
sudahan sbb.: 

A. Single wanita: : 
Sudarmidjah — Titiek Sukas- 

tijah : 14-13, 13 14, 11-10, 
. Dowble lelaki 
Sewojo/Suhardiman — Sugi- 
toy Surjadi: 15-7, 15 7, 
Sugito/Surjadi — Umar Sa- 
id/Tukul: 15-2, 8-15, 15-13. 
Umar Said / "Tukul — Mat. 
Dhelan / Muljono: 15 9, 15-7. 
Sajekti / Dirdjo — Muksanj 
Hadisumarto: 15-11: 
Dengan demikian, maka dju- « 

ara single wanita dipegang oleh 
sir, Sudarmidjah dan double le- 
laki oles sdr2. Sewojo/Suhardi- 
man. Kepada para Mn di- 
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E   
— Kun boleh ai Pnbarp sea 

bahwa saja telah TN IR A sesuatu jg 

berikan hadiah2, 

TME 2 | 
HANG KNOKING 1 VE) TRYAL IT Na 

4 TANKOFOI au? aa 
| Tej :    

tetapi petamkak 

— Sambil kau menunggu Sket saja. ha- 
rap kau dup at memikirkan kesalahang lama 

masih dapat diperuniki. 
ta bh 

Ame DA Kabar TAP Si, OT pik Wat AO “0 Oa 

  

 



        

       

                  

  

Zaki him bisa melupakan 

   

      

    

  

Bm 

| rakan “ditetapkan 
hitja negata urusan statistik dan 

PA Bag Being Meine 
Tag. jang tempo. heari- tjoba. bu- 
(mah koi. Harjonh, tetah lari. 
“Ada berita lagi katanja -belum 
“boleh. dinamakan Tari ssebub ia 

“tidak dihutsarrest atau-stadsar- | 
2 KERU biaai hee aib Uk Ht, “ah 

“rumahnja, ja tidak 'apd2. Itu 
La Sg Paten, resma | 

| Kulau 2» gt, ate 
    

  

   

     

    
    
    

   

  

Lolang2 Indonesia sekar 
  

sBLseperli jang dikerdjak 
didjaman kkotoniat Gubis 
Pemerintahuja sendiri 
TAN seperti Pemertutah 

2 ia Banua, memang. otr) 

4 anosisi jang belum beru- 

Ta Tapi kata mBah Nur. 

adalah keliru pula, kalau pem, 
besar? didjamnan kemerdekaan 

aa ini. bertindak sepgrti pembesar 
"didjamam kolonial. 
Dl Aduh, si 'mBah! Apa ada. sik 

Nan Da DN. ie? 

  

  

asia MPIN DUNIA 
HS WANITA" 
gn Depan. Pengadilan. 
"pjaksa Pengadilan Negeri di 

Medan telah memintakan kepa- 

@a ketua. sidang supaja kepada 

diri pentimpin madjalah Dunia: 
Wanita” Ani Idrus 

hukuman denda Rp.201,— -Sub- 

sidair 2 minggw -pendjara, jaitu 

dituduhkan terhadap” dirinja me- 

| danggar taun ae tahun 1912 

pasal 3. 2 » ad 

: Perkara Ani- Jarus ini diun- 

durkan sampai tanggal 6 Mei 

“jang akan datang. "bersubung 

“hakim "menjatakan: berhak me- 

robah tuntutan djaksa. Gari na- 

“sar: 31 mendjadi -pasal 35 au- 

“teurswet tahun 1912. Seperti di 
beritakan, Ani Idrus tera Uta 

. dapkan kedepan pengadilan Me- | 

.Gan karena adanja tuntutan da- 

“Ia Letnan Emir Eh Sipirok, bah- 

Wa madjallah "Dunia. Wanita” 

“dengan tiada -seizinnja terlebih 
“dulu, pada tanggal 1 Me: tahun 

"1952 telah memuat-gambar Pe- 

“kan Olahraga Militer Sumatera 

“Utara (POMSU) 
Sa At 

C PANITIA URUSAN STA- 
6 TISTIK DAN PRO- 

Ta MAKOL:22 
Tanggal 2-5 akan berdiri. 

  

Dari “kalangan resmi didapat 
Mag aga bahwa pada 2: Mei jad. 

panitia negara urusan protokol. 

“Kedua panitia tersebut 

“ “digdo, sekretaris kabinet 
siden. MAA 
/ Maksud gidirikannja “panitia 
negara urusan statistik itu utk. 

| menidjau sedalam2nja pekerdja- 
-an,statistik dinegeri ini teruta- 

ma kantor statistik di Djakarta 

“dan untuk mengadakan perim- 
-bangan antara keperluan dan ' 

- persediaan dilihat. dari sudut 
- Kebutuhan hasionai.. 2.9 

Panitia urusan Tanaka akan 
“mengusulkan kepada Pemerin 

h.suatu peraturan tentang pro- 

tokol negara, lagu kebangsaan, 
"bendera - nasional dan pakaian 

resmi: — Ar na In 

didjatuhkan k 

AP 

jang difoto 

“berdirinja" pa-' 

akan 

diketuai oleh Mr. 1A.K: Pringgo- 

Apre- 

Peristiwa Makale : 

Kata 

BRISTNVA 

“jang 1 njelidikann 
Kukan 'didaerah2 Makale, Ran- 

| tepao, Pare2, Rapang, Singkang, 
| Sopping dan Enrekang. 

Manai menerangkan djuga, 
sahwa pemetjahan soalnja su- 

tah terselenggara pada tanggal 

17-4. dengan diadakan peminda- : 
aan bataijon Andi Sose ke Pom- 

panoa (Bone) dan ditaruhnja 
kompi Frans Karangan adminis- 
iratif pada bataljon Suroso jg 
menggantikan bataljon Andi So- 
se di Makale. Peresmian pelak- 

-sanaan timbang-terima menge- 
nai keamanan Makale dilakukan 

|| pada tanggal 17-4 antara Kapten 
Andi Sose dan Kapten Suroso, 

| disaksikan oleh perwira distrik- 
militer Letnan Hamid, kepala 
pemerintahan negeri Makale, 
Ambo Tjatja dan kepala kepol.- 

sian Makale Th. F. Rey. — Ant. 

KURSUS PEGAWAI DJA- 
WATAN2  PERE- 

". EKONOMIAN 
Ae tt Orang mendapat 

idjazah. 

Telah dilangsungkan upatjara 
pemberian idjazah kepada 17 
orang jang telah lulus dalam 
udjian2 terachir dari Kursus Pe- 

gawai Perekonomian seluruh In- 

donesia, jang diselenggarakan 
oleh Kementerian Perekonomi- 
an, bagian Djawatan Perekono- 
mian Umum. 

Upatjara itu selain dari pada 

dihadiri -oleh direktur . kursus 
tersebut dan para gurunja, dju- 
ga mendapat perhatian dari Sur- 

jaatmadja. (Kepala Direktoriat 
Perekonomian Rakjat) dan Se- 
tijoso- (Kepala Djawatan Per 

ekonomian Umum Pusat). Da- 
pat- dikabarkan selandjutnja. 
bahwa selain dari 17 orang jang 

Julus itu, masih ada 3 orang jg 

s menempuh udjian ulang- 

Ne taniukan 5 5 orang lagi akan 
mendapat kesempatan - untuk 

mengikuti lagi udjian dalam ba- 
“bak kedua: — Ant. 

  

  

DJEMAAH HADJI 
PERTAMA 
Berangkat “dari Sura- 

“baja Tg. 11-5. 
Rombongan djemaah hadji jg. 

pertama dalam tahun ini, me- 
purut rentjana jang diumumkan 
oleh Panitia Haaji Indonesia 
Pusat. akan  diberangkat 
pada tanggal 17-5 jang akan 
'tang dengan ms. ,Langkoeas”. 

Kapal ini akan berangkat pasa 

Gengan membawa 500 djemaal 

hadji dan akan singgah di Tg. 
Priok menambah . muatannja 
dengan 569 orang dari Djakarta 

sehingga dengan angkatan per- 
tama itu akan berangkat 1069- 

orang djemaah hadji. 
Selandjutnja rentjana pembe-   
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tanggal tersebut dari Surabaja : 

  

P 

$ Bukan barselhan agama 
atau suku bangsa”. 

— HANJA DISEBAB KAN FAKTOR2 t 
PSYCH OLOGIS. 

Makale bukanlah karena iis menge- 
nai perbedaan agama, dan 'bukan perselisihan antara suku 

tikajan jang satu dengan suku bangsa jang lain, 
perpetjahan dalam suatu bataljon karena faktor? psychologiseh 

am masa peralihan antara suasana gerilja dengan Suasana 
: teratur, seperti sering dialami dilain? daerah 

ikan revolusi jg lalu, demikian keterangan ang- 
1 0 Sophiaan (PNI). 

tetapi suatu 

  

rangkatan itu adalah sebagai 
LI ms: ,Kota Agung”: 
27-5-'53 Surabaja 250: 30 5 53 

Disikarta. 273: ms. ,,Tabian”: 
4.653 Semarang 497, 6-6-53 
Djakarta 500: ms. ,,Langkoeas": 
28-6-53 Surabaja 569: “30 6 53 
Djakarta —-. 2-7-'53 Padang 

500: ms. Tyndareus” : 110-1-5& 

Surabaja 200: 15.753 Makasar 
1.300 termasuk 250 djemaah 
dari Maluku, ms Borneo”: 
18-7-53 Surabaja 500, 19 7 53 
Semarang 342, 21753 Dja- 
karta 500. | 

Lebih landjut  dilapat ke:e- 
rangan, baliwa rombongan ke- 
sehatan jang akan mengikuti 
rombongan? djemaah hadji ini 
terdiri dari 4 dokter dan 20 dju 
rurawat jang pemberangkatan 

nja diatur sedemikian rupa se- 
hingga mereka meliputi tiap 
rombongan. — Ant, 

  

DARI MEDJA HIDJAU 
A.P. 

4 ' 

Dalam sidangnja Pengadilan 
Tentera di Bandung telah men- 
djatuhkan hukuman: 

-—- 8 Tahun 6 bulan kepada 
Letnan Muda S:. b. K., jang d- 
bersalahkan, sebagaj - tentara 

telah menjuruh melakukan atau 
memberi kesempatan dan/atau 
memberi keterangan dgn tjara 
berunding dan petundjuk2- utk 
melakukan kedjahatan penje- 
topan bus ,,Nasional”, 
— 8 Tahun dipotong tahanan 

kepada Kopral I. R. bin I. dan 
Kopral E. S. bin M., karena di- 
persalahkan dengan sengadja 
membantu melakukan pentjuri- 
an dirumah Nji Roekiah didae- 
rah: Lembang dengan disertai 
antjaman kekerasan terhadap 
orang itu dan dengan maksud 
memudahkan pentjurian jang 
Gilakukan diwaktu malam itu., 
— 2 Tahun dipotong wakti 

tahanan kepada Kopral S. alias 
-K., jang dipersalahkan ia telah 
memindjam pistol dari Sersan 
R. dan memindjamkan lagi pis- 
tol itu kepada . kawan2nja (3 
orang), jg melakukam pengga- 
rongan dengan menggunakan 
pistol itu. Terdakwa sendiri 
“menunggu didekat rumah “ita 
dan kemudian membagi2 hasil 
penggarongan tsb. 
— 1 Tahun 6 bulan kepada 

peradjurit B. bin-D., karena di- 
persalahkan sebagai anggota 
tentera telah melarikan diri 
dari rumah pendjara tentera di 
Tjimahi dan terus pergi keas- 

rama. Tjibangkong (Bandung) 
dengan Maksud hendak mentju 
ri dengan. mengambil barang2 
paka an kepunjaan teman2nja 

SEKITAR PEKAN RAYA 
“INTERNASIONAL 

Pihak Djepang minta 

tamenetaria Tatsuichi Kono, 
djenderal "Jetro” (Japan Tra- 

de and Export Research Orga- 

nization) jang berada di Dja- 

karta, telah mengabarkan ke- 

pada kantor . gubernur Osaka, 

bahwa turut sertanja Djepang 

dalam International Fair Indo- 

nesia di Djakarta telah ditentu- 

Pemerintah Indonesia. 
Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa kira2 40 orang wakil peru- 
'sahaan Djepang jang bersang: | 
kutan “akan dapat diharapkan 
mendapat visum. Pihak Djepang 
sendiri telah minta supaja. dibe- 

rikan visum kepada 70 orang, 

: , Keterangan Kempen. : 
Menurut keterangan Kemen- | 

ta "Antara" 
Raya Internasional terdapat he- 
berapa kesalahan. 

wa gampai kini belum dapat di-' 
katakan sampai dimana tjam- |. 
pur tangan Kempen dalam 
kan Raya ini. 

rut pihak jg dekat dgn ,,Jajasan 
Pekan Raya" 

(Dalam berita "Antara” 
dinamakan 
ganda, dan Visueel Kempen”): 
Keterangan dari spihak jang | 

dekat dengan:Jajasan itu, 

lapangan seluas 2000 m? diban- 
tah pula oleh Kempen jang me- 
njatakan, bahwa jang menurut 
rentjana disediakan untuk Kem- 
pen.5000 m2, dan selain itu ren- 
tjana biaja pembikinan gedung 
disitupun belum . ditetapkan. 
(Menurut keterangan dari pihak 
jang. dekat dengan Jajasan itu, 
dikatakan akan memakan biaja 
kira2 Rp.2 djuta). — Ant. 

  

RIPHAT DAN SABAR 
MASING2 SATU BULAN 

Kedua 
adjikan appel. 

“ 

  

visum orak 10 orang. | 

kan resmi dalam pembitjaraan | 

terian Penerangan, dalam beri- :. 
mengenai Pekan | 

Antara lain ditegaskan, bah- | 

Pe- 
Sebaliknja menu- 

itu, Bagian Vi- 
Sueel Kementerian Penerangan 
sudah tertjatat sebagai peserta. | 

keliru. | 
"Djawatan Propa- | 

£ bah- | 
wa untuk Kempen disediakan | 

     

  

   

    

“PASAR DITRorroIR. 

Sepandjang a@jalan Lempuja- 
ngan (antara per-empatan pen- 
“djahit De Locomotief 
muka Oldas) pagi dan sore sam 

pa, malam, banjak sekali orang 
berdjualan ditepi djalan hingga 
menjukarkan orang. berdjalan di 

Htrotoir maupun u. pengendara 
kendaraan, hingga kadang2 ter- 
djadi ada ketjelakaan (tumbu- 
kan), dan menimbulkan banjak 
sampah “ditepi djalan tersebut 
jang mengakibatkan menggang- 
gu kesehatan umum dan tidak 
"enak dalam pandangan mata. 

Tidak djauh dari tempat ter- 

“sebut sudah ada pasar, jalah pa 
“sar Tegal Lempujangan. Apa- 

kah tidak ada baiknja kalau 
“Sdr. Jang berdjualan ditepi dja 
lan tersebut berdjualan dipasar 
ku?   

i
a
 

S8. TRIJONO - Jogja. 
  

INDONESIA DIUNDANG 
Ke Konperensi Unie Inter 

departemental, 

Indonesia telah menerima un 

|dangan untuk menghadiri Kon- 

|perensi Unie interdepatmental 
|jang ke 42 jang akan dilangsung 
kan pada tanggal 9 October jg 

|akan datang di Londen. Unda- 
(ngan tersebut dimadjukan kepa- 

Lada 'golongan nasional Indonesia 
| Unie ihnterdepartemental jang di. 

  

| ai Swedia, untuk menggantikan 
hingga | 

Lngan tersebut masih 

ketuaj oleh Mr. Sunarjo, Unda 

akan di- 
bitjarakan dalam suatu rapat 

| golongan nasional Indonesia unie 
interdepartemental, 

Menurut pendapatnja ada ba- 

iknja Indonesia mengirimkan 
utusannja ke Konperensi itu 
mengingat bahwa Djepang seba 

terdakwa 

Pengadilan Negeri Medan jg 

  

gai anggauta muda dari Unie 
interdepartemental jang sama 

halnja seperti Indonesia telah 

menjatakan akan mengaundju- 
ngi Konperensi itu. 

Selandjutnja dinjatakan penje- 
selannja bahwa dalam konperen- 
si unie interdepartemental Gi 
'Bonn beberapa bulan jang laiu 
Indonesia tidak dapat mengirim 
kan utusannja. Demik'an djuga 

ICKSAN 
Berangkat ke Stokholm 
Tanggal 10/5. 

Mr. Ichsan Inspektur bjen- 
deral Kementerjan Luar Negeri, 
jang sebagai diketahuj telah di- 
angkat mnjjadi duta Indonesia 

Mr. Tamgzil jang diangkat men 
djadi duta besar Indonesia di 
Australia, akan berangkat 
dengan | pesawat terbang ke 
Stokholm, ibu-kota Swedia pa- 
da tgl. 10-5 j.a.d. — Ant, 

RADIO 
SENIN 4 MEI 1953 

Gelmb: 42,25 59,2 dan 1224 m 

12.30 Hidangan Dikala Beker 
dja oleh ORJ. dibawah 

pimpinan Suwandi 
Tino Rossi Bernjanji 

Serba-Serbi Siang Hari 
Dongengan Kanak2 oleh 
Pak Dal 
Hidangan Sambil Minun 
Teh oleh Gema Teruna 

13.45 
"14.00 
17.00 

17.15   18.15 Ruangan Djamen Kota- 

18.30 Peladjarim Njanji Kanak2 

pradja Jogjakarta | 

oleh Pak Tono | 

19.15 Tindjauan Luar Negerj 
21.30 Wajang ' Orang Ngesti 

Pandowo. Tjeritera : 
Lahirnja Antaredja, 

  

S.M.P. ,.BACHTERA" 
(SORE) 

(usaha IPPI Jogja dan PPD. 
Pusat) 

Menerima murid - baru untuk 

klas I, II, Illa, dan Illb. 

Tempat pendaftaran : 

1. Tugu Kulon 70 djam: 10-12. 

2. Gunung Ketur 24 ,, 09-12. 1 

Uang pendaftaran : Rp. 5,—. 

Sjarat? dapat d minta ditempat 
pendaftaran. 

40-5 PENGURUS. 
  

  

KURSUS BARU 
BOEKHOUDEN B 
BOEKHOUDEN A 
MENGETIK 

BAH. INGGRIS 
BAH. BELANDA. 

dimulai bulan Mei.   
  

      

  
  

Kesempatan Penerbangan Keliling diatas Kota Jogja, Sura- 

karta sambil melihat Gunung Merapi . Bengawan Solo, 

Pend 

-Bagi penduduk Jogjakarta di Kantor G.LA, Tugukidul 

2 Solo di Kantor Naptravo 

# Djalan Slamet Rijadi 149. 

7 1 1953. ada setiap hari kerdja tgl. 4. 5. 6, 7, 8 Mei 19: ena 

Pendapatan bersih untuk FONDS PALANG MERAH INDO 

NESIA. 
39-5. 

35-5. 

| 
|   

MINTA DIRI : 

  

Yana 

| BERTUNANGAN : 

DJAKARTA 

SURABAJA 

  

Buku Sedjarah Indonesia mulai 
Zaman Purbakala sampai sekarang 

SIAPA-TURUT. 

Tanggal: 9 MEI 1953. 
attaran terbatas: 

hartini mardihardjo 

JOGJA —— #BANDUNG 

    

SOEDARSONO O REKSOSOEPONO 

SOEKATNAH  DIOIOSENTONO 

25 APRII, 1953. 
38 - 5. 

  

ma mama mama ma ama 

TELAH SIAP TJETAKAN JANG KE II: 

Untuk 

k 

p 

Buku Sedjarah jang 

terdiri dari beberapa djilid, 
tambah dan disesuaikan dengan mata peladjaran sedjarah 

Sekolah Rakjat           Aan Karangan A. M. PULUNGAN.   
olah Rakjat diseluruh Nusantara ini jang dahulu diterbit- 

kan oleh Penerbit Pustaka Timur Medan dan semula akan 
kini setelah diperbaharui, di- 

ada Sekolah Rakjat, oler Penerbit ,,GUNUNG AGUNG” 

  
sedjara 

Pesana 

  

diterbitkan hanja dalam 

pai pada 
Kata - kata 

dapat dimengerti oleh murid2 Sekolah 
dan VI. 

Rp. 1:50). 

satu djild sadja, jang memuat 
h Tanah Air kita mulai dari zaman purbakala 

.Penjerahan Kedaulatan”. 
dan bandingan -bandingannja 

| 
tak asing lagi bagi para Guru Se- 

sam- 

dengan mudah 

Rakjat dari kelas V | 

AN. 

HARGANJA SEDJILID Rp. 4.80. 

1807 1570 (paling sedikit 
Untuk Toko2 dan Pedagang-2 buku potongan 

n untuk luar kota tambah porto 

   

     

    

    
   

       
  
    

        jang sedang didjemur. — Ant. 

DINANTih! 
Film luarb'asa 

i BERWARNA 

  

| Tidak Mengherankan 
: “Djika banjak 'Badan2, Organisasi2, 

san2 jang menjerahkan penjelenggaraan 

“UNDIAN UANG 
Firma ,MATARAN Tt Malang, kar ena: 

pelajanan selalu correct, 

netto provenue dibajar tepat pada waktunja, 

c. penarikan, selain disaksikan oleh Bapak? Kepala 

Daerah, djuga oleh Notaris. 

Pendjelasan dengan kenjataan dapat diperoleh dari Ba- 

“kepada : 
a. 
h. 

dan2 jang telah mengadakan 
an langsung pada : 

(Firma "MATARAM" 

292-4. 
EN RAP | Me   

| 
| T. B. Indonesia ! 

3 

Deras 

Tiap Pagi MATINEE dj. 10.00 

  

——.."DO0N RICARDO RETURNS” 
Dengan 

FRED COBY — ISABELITA. 

TAMBAHAN : 

"LL NEVER FORGET YOU 

Pergur uan2, Jaja- 

Undian Uang atau berhubung- 

bji. Welirang 24 — Postbox 64 

Telp. 947 
MA L AANG. « 

  

    

  
F f 

13 Tahun. | 
Stan Lvwurel & Oliver Hardy. 21 

Xx Tyrone POWER 
K Am BLYTH 

Michael RENNIE   
  

| BARU TERBIT! Buku - buku 
Rakjat. 

PERTJAJA DIRI PRIBADI, 
nasib dan bergulat dalam 
berlomba - lomba  dizaman 
Ole GAN EN Ai SO RK aa 

SUNAN KALIDJOGO., riwaja 
tjara wetensehappelijk 

SAWUNGGALING, riwajat 

perang melawan pendjadjah 

  
  

aa Pendjara2 

Lelang Borongan 
' Bahan Makanan 

. RI: pemborong? bahan makanan untuk : 

aa 1 2 daerah JOGJAKARTA (Wirogunan, Wates, 

Ongkos kirim tambah 104, sedikitnja Rp. 0,50. 

Beli sekaligus 20 buku, potongan 2044. 
Beli sekaligus 100 buku, potongan 304. 

PANJEBAR SEMANGAT 

bahasa Djawa untuk batjaan 

tuntunan guna memperbaiki 
perdjoangan hidup serta 

kemadjuan, oleh Imam Sw 

PER NE Ke RA Rp. 3,— 

t seorang wali ditindjau se- 
A Bana batabaga SERA na edot AA Rp. 4,— 

pahlawan Surabaja dalam ber- 

Kek Ga tel AN Ran Rp. 3,50 

Bagian Penerbitan. 
Bubutan 87 — Surabaja. 

    KANTOR URUSAN DEMOBI LISAN PELADJAR 

RAYON II JOGJAKARTA. 

—000— 

PENGUMUMAN 
Wonosari dan Kaliurang). 

IT. Pendjara2 daerah SURAKARTA (Surakarta, Klaten, 

No.: 19 | Peng | Jo |33. 

  

   
   
TERBIKIN KEM TOKO OBAT BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-2/8220, 5. BAIM TEL.837 4. aKan 

. sangat kz 
Pa Sana untuk aa pada sidang dewan unie jang Pendaftaran di MITRA" Tea Pee AI, 
enam inja dalam pemeriksa- | diadakan di Macao baru2 Ini. — i 3 j PERMATIAN an perkara persdelik ,,Pendo- | pp Bintaran Wetan 11. . Jogja. Maak 
rong”, telah mendjatuhkan von- SANA PANEN Dalam tempo jang singkat akan terbit: 
Pa ena un 1. ILMU BUMI INDONESIA & NEGARA TETANGGA, 
Riphat ai herba Dera Harga turun 50”, agar Pak Tani bisa membeli. oleh A.M. Pulungan (dahulu memakai titel ILMU BUMI . 

umum harian tersebut, dan Sa- Ma hat didjalankan zonder LISENSI, utk TNOERTA). 
: Na - i/Gabah/ Beras, Tepung beras da a, ka- 5 : Tk 

Es L jabang kabupaten ae. pasitet besar sekali harga Seruan Fb Aa Se en 1 ear Bea ta RN ne en , HULLER 1P.K. diputar t Ta kat, Delapan terdakwa? lainnja putar tenaga 2 'orang, keadaan hampir 9 pa Bb Net Kn Tn Ba vaat KR. Pa Ki sama seperti d'atas, bisa tarik motor 1 PK. harga Rp Na Mas Nan Pe on Deanang dapat Piekukan Ketan 
Mag Mimijarsinembah, diboha Gilingan kofy model REMSCHEID djalan lager Kuat sekali sekarang. rangan lebih landjut dapat diperoleh pada : 

kan sesuai dengan tuntutan harga sebuah Rp. 300,-. k Tijakma. Krallinias toksobut ME kajjasu Macelang suda termashur dimana?, djangan beli Toko Buku - Penerbit »SUNUNG AGUNG" 5 : ing dalam. karung, : an dak dipotong waktu tahanan bukti Ra 8, mintalah dulu Demonstrasi dengan Kwitang 13 — Kotakpos 135 
jang pernah didjalani kedua ter , LIEM BAN GOEI. Telpun 4618 Gmb. 
dakwa selama 5 hari. Mereka Mx Terbar S 87-5. Gi 4 IDJAKARTA. 1g 
memadjukan appel. — Ant. : ngkon 2? — Magelang. ta SN Sting ta me 2 

s 
: Pamen — 

F , PAGI INI: g aan TA AN Ea NN an Pena En KESEHA- : marisa : »M PLACE IN THE SUN RAHAJ Uu». Gta sen ea TAN 
: La Pan PA ANN MENDATANG j 8 e” 2 TL 2 & x MALAM HARINJA : PREMIERE —— j- 5.00: 7.005 9.00. KAN 

BAHAGIA, 

2 KESEHAT. 

AN merupakan 
mustika bagi 

manusia. a 
e ORANG jang 
bertubuh sehat 
adalah kenik- 
matan bagi ke- 

hidupannja, apa 
vila anggauta? 
sekeluarga se- 

V , sea KOLESOM/ muanja bertu- 
bul hat - 

(ena MULIA ka keluarga itu 
merasa- 

  

kan kenikmatan dan kebahagjaan hidup jang tidak terhingga. 

@e UNTUK memperoleh kesehatan tubuh, minumlah dengan te- 
tap ANGGUR KOLESOM tjap GARUD A - BOLA DUNIA. 

8 ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA DUNIA didai 
patkan oleh Shinshe OEI KIM BING menurut kejakinan? dan' 
pengalaman?-nja jang lebih dari dua puluh tahun lamanja, ter- 
bikin dari sari? obat Tionghoa dan Barat jang bernilai tinggi 

@e ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA. adalah 
Suatu obat mensehatkan tubuh jang paling boleh 
karena 
semangat, menguatkan otak dan menebalkan darah. 

dipertjaja, 
untuk menambahkan 

Anggur 

didalamnja terkandung bahan? 

dapat mentjitjipkan kesehatan sebagaimana jang harus dimili 
Ki oleh orang muda, 

ini memberi tenaga baru bagi tubuh manusia, membikin ine 

Pd 

e ORANG dimasa kemudaannja kebanjakan berbadan kehat 

dan bersemangat tjukup. Pada masa itu orang dapat mewrasa- 
kan kebahagiaan hidup. Akan tetapi banjak orang mendjadi le- 
mah seliwatnja usia tiga puluh tahun, jang mana mempenga- 
ruhi djuga semangatnja. Didalam keadaan begini orang terdje- 
rumus kedalam kemasgulan, semangat senantiasa letih 

Diantara suami-isteri tidak bernenti?-nja terbit. pertjektjokan. 
Siang hari malam orang selalu timbul suatu pertanjaan: 
ngan tjara bagaimana dapat mengembalikan kesehatanku ? 

e TJARA jang betul jalah minumlah ANGGUR 

lesu, 

“N 

3 
1 

De- 

KOLESOM 
tjap GARUDA-BOLA DUNIA. Saban seloki ANGGUR KO. 
SOM ak an memberikan tenaga jang baru, dan membawakan 
kebahagiaan hidup kepada peminumnja. 

III. Pendjara2 daerah KEDU. 

panam. (tiga) bagian : 

I. BERAS.. 
- TI. DAGING, IKAN 

2. IM, SAJUR MAJUR, 

lelang, ja'ni : 

(Jogjakarta). 
1. 

III. 
: daerah Kedu bertempat 
Para peminat dihkrap lebih 
djelasan2 dan blanco? surat 
kerdja antara ajam 09.00 — 

bersangkutan,   245.   
  

  

Wonogiri, Sragen dan Bojolali). 

Wonosobo, Purworedjo, Kebumen dan Kutoardjo). 
bagian triwulan ke III dan ke IV/1953 
sampai dengan 31 Desember 1953). 
Surat2 Pena buat tiap2 Nan dipisah- pisahkan 

Penjerahan surat2-penawaran, 

Pada tanggal 11 Mei 1953 djam 9 pagi, untuk Pendjara2: 

& daerah Jogjakarta, bertempat di Pendjara Wirogunan 

Pada tanggal 15 Mei 1953 djam 9 pagi, untuk Pendjara2 

daerah Surakarta, bertempat di Pendjara Surakarta, 

Pada tanggal 18 Mei 1953 djam 9 pagi, untuk Pendjara2 
di Pendiara Magelang, 
dulu minta keterangan2/pen- 

penawaran 
11.00 di pendjara-pendjara jg 

DIREKTUR KEPENDJARAAN 

DAERAH JOGJAKARTA 

(Magelang, Temanggung, 

(1 Djuli 1953 

ASIN, TELUR ASIN. 
KAJU BAKAR, dsb.-nja. 

dilakukan pada hari2 

pada tiap2 Mari     

Ditudtukan kepada warga K.U. D. P. Rayon III Jogjakarta, 
dengan mendapat penghargaan Chusus B (chusus . Penuh), 
jang mengikuti peladjaran di S.M.A. Bag. A, B dan C. Parti- 
kelier ta' subsidi. 

ISI PENGUMUMAN : # 
« 1 

1. Sebelum tanggal 13 Mei 1953 supaja datang di K. U. D. P. 
Rayon III Balemangu Kepatihan Jogjakarta dgn. mem- 
bawa buku saku, menemui bagian Pendidikan. 

2.. Pengumuman ini berlaku djuga bagi warga K.U.D.P. 
mutasi sementara dengan status sekolah tersebut diatas 
jang telah bersekolah di Jogjakarta. 

3. Harap jang bersangkutan mengindahkan panggilan ini. 

|. Jogjakarta, 2 Mei 1953, 

KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 

RAYON III. JOGJAKARTA, 

p 

Kepala : 

TA (E. Soewandi Setjodipoero). 

KEEA 

  
e Bagi orang jang berasabat lemah, baik lelaki matun pe- 

tempuan, baik tua maupun muda, dapat ditenangkan asabat- 
nja oleh ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA ' DUNIA. 
Begitupun dapat menjembuhkan orang jang memprunjai sakit 
diotak dan sakit dilambung (tempat makan). Bagi “orang jang 
baru sembuh dari sakit, ANGGUR KOLESOM akan mengem- 
bal ikan kewarasannja dengan tjepat, 

@ ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA "DUNIA sang- 
gup menjembuhkan: penjakit? sebagai berikut: 'Kurang darah, 
badan lemah, tidak suka makan, peloh (impotericy), usia belura 
tua badan sudah mendjadi lembek, datang biilan tidak tetap, 
badan lemah sehabis beranak, tidak bersemangat, buah tetek 
terkulai, tempat kandungan dingin, mengeyarkan manik di- 
waktu tidur, tjepat melampiaskan, badan “lesuh sehabis sakit, 

kekuatan otak berkurang, muka putjat dgn lain. 

@ CHASIAT?-NJA ANGGUR KOLESOM '/tjap GARUDA-BOLA 
DUNIA jalah menambah semangat, menambah darah, 
bah 

menam- 
napsu makan, menguatkan gindjel, membikin orang mem 

djadi muda kembali, datang bulan mendjadtetap, buah tetek 
mendjadi padat, menguatkan otak, mensehatkan tubuh, membi- 
kin 

Agen Magelang : 

air muka mendjadi kemerah-merahan dan sebaginja, 

Terdjual oleh Rumah? Obat dan Toko-Toko P. & D. 

TBK TJIE YOK FONG, Toko LIFIM 
PING GWAN, Toko LEE SANG, Tok6 Obat ENG TAY 

« HOO, Toko VICTORIA, TJIN TEK YOK PANG, 
34-5 
      

« Typ, »KEDAULATAN RAKJAT" 1509/52/8.0.14,


