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2 ai ye 

13 Igengan Menteri2 PNI Iainnja te- | 
— 9ah. mengadakan pertemuan de- 

  

    

' Pemimpin Rek: V 
F Na 

S 

    

— DJAMU 
Kat Para pengikut 

. 'Pengikut2 lalulintas dan 

.peladjarannja, kemarja telah di- 
| X terima oleh Presiden dijstana. 

RS Dalam pertemuan tersebut ha- 

djuga Menteri Perhubungan 
      
    
   

it Kementerian Perhubungan 
nnja serta Kepala2 Insepksi 

(Lalu-lintas dari seluruh Indone- 
isia jang kini sedang berkonpe- 

'yensi di Djakarta Dalam perte- 
.muan itu Presiden memberikan 

amanatnja jang pokoknja beri- 

si pendjelasan? akan arti pen- | 

.tingnja lalulintas baik didarat 
maupun dilaut bagi bangsa In- 

donesia chususnja dan dunia 
umumnja, — Ant. 

IMENTERI2 DAN ANG- 
GAUTA 
Membahas peristiwa 
17 Oktober. 

Bertempat dirumah Menteri 

:N Mukarto, Perdana Menteri 

»gan anggauta2 dewan pimpinan 
“partai PNI dan anggauta2 frak- 
sSi.PNI dalam DPR. 

Menurut kalangan PNI jang ! 

ialah soal | telah dibitjarakan 

penjelesaian peristiwa 17 Okto- 
-her jang kemarin mendjadi po- 
«kok perundingan antara Perdana 
. Menteri dengan fraksi2 pemerin- | 
tah. j - ' 

Pertemuan ini diadakan mu- 
lai djam 10.00 ditempat kediam- 
an resmi Perdana Menteri. Dan 
kemarin sore kabinet menga- 

dakan sidang pula. Hasil: pem- 
bitjaraan diantara Perdana Men- 

“teri dengan fraksi2 pem tah 
ini merupakan salah satu atjara 
.didalam sidang kabinet kemarin 
sare itu disamping pembrtjara- 

.an beberapa soal routine. Ant. 
  

. DJEPANG MENGAKUI 
. POUNDSTERLING 

Sebagai alat pemba- 

jaran dengan Indonesia 

“Berkenaan dengan akan ada-. 

".nja perundingan antara Iridone- 

asia — Djepang di Tokyo nanti 

Gjian dagang jang berachir bu- 
| Ian Djuni jang akan datang, su- 
:yat kabar Mainichi mengabarkan 
- bahwa sudah pasti Djepang akan 
mengakui pounsterling sebagai 

salat pembajaran selain dollar 

- Amerika, 
-Tapi Mainichi mengingatkan 

Gjuga tentang tidak adanja per- 
sediaan sterling sekarang di- 

. tangan Indonesia. Naskah per- 
: Gjandjian pembaharuan Kini di- 
 peladiari Kementerian Luar Ne- 
geri Djepang. Ant “ 

  

-BUKU ,,PERDJUANGAN 
TAMAN SISWA" 

' Bagian 1 sudah disiapkan | 

oleh madjelis luhur. 

. Oleh madjelis luhur Taman 
Siswa sedang disiapkan suatu 
“buku besar tentang seluk-behuk 
“perguruan kebangsaan Taman 

' Siswa. Jang sudah siap ialah 
| bagian pertama jang. bernama 
»”Perdjuangan Taman Siswa”. 

: Meskipun namanja demikian de- 
ngan sendirinja bagian ini pada 
hakekatnja rapat berdjalin de- 
ngan riwajat  perdjuangan Ki 

| Hadjar Dewantara dilapangan 
sehingga | 

bagian ini pun isinja amat pen- 

ting untuk menelaah kenidupan 
K.H.D. dalam dunia pendidikan. 
“Bagian kedua pun akan ber- 

naraa "Perdjuangan Taman Sis- 
wa" sedang bagian ketiga akan 

Se- 

pendidikan nasional, 

diberi nama "Pendidikan". 
bagai penutup rangkaian ini ia- 

“Yah hak-ichwal K.H.D, persoon- 
ljk jang sekarang sedang disi- 
apkan oleh K.H.D, sendiri. Tapi 

“penutup ini, 
| K.H.D. kepada madjelis luhur, 
baru boleh ditertibkan setelah 
“beliau meninggal kelak. 

sake 
memanas 

ROMBONGAN PSsi 
DIDJAMU PRE- 

SIDEN 
Sesuai ' dengan rentjana, 

kemarin siang rombongan 
' PSSI jang hari Senin jang 

lalu tiba kembali di Djakar- 

ta dari perlawatannja ke 

Manila, Hongkong — dan 
Bangkok, telah didjamu 
Ogah Presiden Sukarno di- 
istana Merdeka, Hadir pula 

' dalam perdjamuan itu, Ke- 
tua K.O.1. Sultan Hameng- 

''ku Buwono, Sekretaris Djen 

deral Kementerian PP&K. 

: ak 

. Presiden Sukarno menjata- 
“kan g 
sebesar2-nja atas kemena- 
ngan2 jang diperoleh oleh 
PSSI diluar- negeri baru2 

ini, sehingga dengan keme- 
| nangannja itu nama Indone- 

sia tetap akan terdjundjung 

1 singgi, 1 2 "ta 
'Penjambutan oleh Presi-. 

« den ini terhadap rombongan 
PSSI dipertjepat berhubung 
dengan satu dan lain hal.   tg, 7 Mei jang dkan datang. 

   

908. 

TUGU 42 — JOGJAKARTA. 

“BUNG KARNO MEN: 

aju- 
“ruperiksa kendaraan bermotor 
“jang baru2 ini| selesai dengan 

juanda dan berbagai pedja-. 

Na. 900. : 
Na. 901. 

3, 
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Nota ini diserahkan kepada 

pembantu Menteri L. N. untuk 
urusan Timur Djauh Walter Ro- 

“bertson oleh duta besar Indone- 
sia untuk Amerika Serikat Mr. 
Ali Sastroamidjojo. - 

Nota itu meijatakan, minta 
kepada. pemerintah - Amerika 
Serikat supaja mendjaga dja- 
nganlah politik jang demikian | 

ha2 partikelir. 
Selandjutnja pihak 

menjatakan 

Indonesia   

demikian pesan 

' Dalam kata sambutannja | 

penghargaannja jang 

Tadinja direntjanakan pada. 

'NOTA INDONESIA: 

  
itu diteruskan, bila Amerika Se-j 
rikat mau mendjual pabrik2 ka- | 
ret sintetisnja kepada pengusa- dengan merendahkan harga ka- 

| 

: | Serikat 
a -kekewatirannja, | pembeli bangsa? Asia jg peng- 

“Gjika pabrik2 karet sintetis jang | hidu 

ada.itu didjual kepada, b e b e-| Mn Sana Tag oa ha 
karet besar di 7Amer | 

rika Serikat jang baru2 'ini beli | 

8072 dar: producesi karet Simti- 

tis, m:ka mereka itu akan dju- 
al jang 2074 lagi dengan harga | 

| harga jang merugikan- harga 
karet alam. 3 Ia : 

Pengumuman kedutaan 
besar Indonesia di Wa- 
shington. : 

Kepada pers kedutaan Indo- 

|nesia di Washington mengu- 

mumkan, sebagian dari pendi- 
mengenai 

sebagai 

, 

rian pemerintahnja 
masalah karet sintetis 

berikut: 

.Pendjualan pabrik2 karet sin 
tetis di Amerika Serikat kepada 

pengusaha2 partikelir akan. be- 
sar pengaruhnja atas kestabilan 
politik dan ekonomi di Indone, 

| sia: Export karet adalah export 

| jang tenpenting “dari Indonesia. 

|. Pengaruh tu mungkin baik 
| . , : 
| tapi mungkin pula merugikan, 

pertama, supaja prosedure 
pendjualan paberik2 karet sin- 
tetis itu djangan sampai meru- 

Kedutaan Indonesia minta: 

  

   

UMBER Amerika mengatakan di Washington, bahwa dim 

suatu nota jang dikirimkan kepada Menterj L. N. Amerika 
Serikat John Foster Dules, Pemerintah 
Amerika Serikat telah banjak merugikan 
alam di Timur Djauh dengan penetapan harga jg seewnang- 
wenang darj karet sintetis jang dihasilkan oleh pabrik2 kepu- 
njaan pemerintah Amerika sendiri, demikian UP. 

Indonesia. menuduh 
penanaman karet 

gikan kepentingan karet alam 

dan hendaklah selamanja ada 

persaingan jg djudjur antara 
dua djenis karet tsb Kedua, 
supaja harga karet sintetis jg. 
dibikin aleh pemerintah Ameri- 
ka ditetapkan dengan sepantas 
nja. Ketiga, hendaklah di- 
hentikan pemberian subsidi jg 
sangat banjak kepada. produksi 
karet .sintetis. Keempat, 
hendaklah ditentukan lebih lekas 
oleh pemerintah Amerika Seri- 
kat pembelian karet sintetis. 
Kelima, hendaklah lebih le- 
kas dihentikannja pemakaian 
beberapa djenis karet sintetis 
atau membatasi pemakaiannja. 

Reaksi isi nota Indone- 
sia di Washington. 

Selandjutnja dapat kita ka- 
barkan bahwa sumber2 Ameri- 
ka itu mengatakan bahwa bunji | 
nota Indonesia itw sendiri lebih | 
tadjam lagi. Disebutkan bahwa | 
pemerintah Amerika Serikat 

bermaksud mendjual pabrik2 
karet sintetis dengan harga 35 
djuta dollar kepada tuan2 pabe- 
rik partikelir Amerika, jaitu 
kira2 separo dari nilai2 jang 
sebenarnia. 

Tambahan “lagi ' dikirakan 

  
ret sintetis pemerintah Amerika 

"melemahkan tenaga 

nnja tergantung kepada 
karet jang dihasilkannja. 

Aa aa EN Meta. 

Politik harga merugikan | 
penanam? karet. | 

Win har   
N 

Nota itu menjatakan seterus- 
nja, bahwa njata sekali politik 

jang sewenang2 dari 
recontruCltion finan.| 
ce.corporation seka- | 
rang sangat merugikan kepen- | 
tingan penanam2 karet 
Politik ini makin disesali pe-' 
nanam2 karet alam ini, karena | 

import jang diperlukannja, me- 
reka bajar beberapa kali lipat 
dari harga sebelum perang. 

Menurut naskah nota jang di- 
peroleh UP, pihak Indonesia me- 
ngatakan bahwa . pemerintah 

Amerika Serikat memungut na- 
Cjak dari rakjat 12 sen dollar 
dalam satu ton untuk memberi- 
kan subsidi kepada industri ka- 
ret sintetis. #Nota.ini minta 

supajz politik ini dihentikan bila 
pemerintah Amerika Serikat 
mau melangsungkan . niatnja 
hendak mendjual pabrik karet '   sintetis “kepada tuan2 paberik 
karet. — (UP.- Ant.). 

  n , 

  
jang dituntut Indonesia, 

gara, demikian Djody. maka su- 

Ipang untuk selekasnja memba- 
jar ganti kerugian perang: ter- 

an Soal ini, maka antara Dje- 
pang dan Indonesia dapat diada- 
kan hubungan. normal kembali 
dalam segala lapangan seperti 
dlapang diplomatik dan ekono- 

PA 
Menigenai soal ini Djody me- 

negaskan bahwa rakjat Djepang 
sendiri terutama pihak partai2 
op#osisi terhadap pemerintah 

ingin selekas mungkin soal ke- 
rugian perang segera dipetjah- 

''kan, 

Pemilihan umum. terpe- 
ngaruh luar negeri ? 

|. Mengenai pemilihan umum di 
Djepang sekarang dimana dia 
sendiri menjaksikannja, dikata: 
kan oleh Djody bahwa pemilih- 
an umum itu tampak djelas ada- 
nja pengruh luar negeri. 

| 2 Hari sebelum « pemilihan 

kan     "| Bisenhower ' dimana dinjatakan 

penindjauan ke Djepang kini telah tiba 
Atas pertanjaan mengenai hasi/?2 perdjalanannja itu Mr. Djody 

- mengatakan bahwa djika melihat kemadjuan produksi Djepang 

, sekarang ini, maka ia jakin bahwa pihak Djepang mampu un- 

| tuk membajar ganti kerugian perang kepada Indonesia seperti 

Untuk kepentingan kedua ne- ! 

dahlah tiba waktunja bagi Dje- 

sebut karena dengan penjelesai- 

Yomida dan kaum dagang, | 

umum dimulai disana diumum- 
statement dari pemerintah 

- Mr. Diody Gondokeama , 

— Djepang mampu membajar 

kerugian perang pada kita 
PEMILIHAN UMUM MENDAPAT PENGARUH 

LUAR NEGERI 
Brass Ketua Seksi Luar Negeri Parlemen Mr, Djody Gon- 

dokusumo jang sedjak 3 m inggu jang lala mengadakan 
kembali di Djakarta. 

» 

kesanggupan pemerintahan ini 

kepada rakjat Djepang akan te- 

tap memberikan pesanan (or- 
der) untuk merehabilitir Korea. 

Diterangkan selandjutnja bah 

wa sekarang industri Djepang 

ini bangun dengan pesatnja un- 

tuk keperluan perlengkapan ang 

katan perang di Korea. 

Tentang ,,harga” dari partai 

Yoshida dikatakan bahwa  da- 

lam penmiilihan umum ini partai- 

nja  mentjapai banjak suara. 

Tapi ini belum, berarti “suatu 

kemenangan mutlak. — Ant. 

DJEMBATAN DKA 
Antara Djombang — Ker- 

.. tosono rusak 4 

Djembatan ketera api antara 

  

Djombang dan Kertosono dekat 

Sembung telah mendapat keriui- 

sakan2 disebabkan derasnja air 

kali jang dilintasi djembatan itu 

(Kali Konto ?). Pekerdjaan pem 

betulan akan makan waktu 7 

hari lamanja. Para penumpang 
mendapat bantuan angkutan de- 

ngan truck dari DKA, tetapi 
para penumpang tidak dibolen- 

kan membawa barang melehihi   | berat 30 kg, — Ant, 

| dja Topografi Indonesia itu un- 

sa 

mereka insjaf, untuk barang2 | 

       

   
     

      

      

   

“HARIAN 

larga karet sintetis USA 
gikan karet alam kita 

Dapat pengaruhi kestabilan : 
economie Indonesia 

4 

politik 

  

HANJA ADA SATU 

Serikat sekerdja topo- 

grafi Indonesia” dan ti- 

dak akan memasuki vak- 

sentral. , 
Setelah mengadakan konperen 

si maka kaum buruh dari Kan- 
tor Djawatan Topografi, jang 

mula2 tergabung dalam 2 or- 
| ganisasi (satu berpusat di Dja- 
karta dan satu berpusat di Ban, 
dung), sekarang telah berhasil 
mengadakan fus: dengan nama 
Serikat Sekerndja Topografi In- 
donesia”. 
Selandjutnja konperensi itu 

telah membentuk djuga sebuah 
Pengurus Besarnja untuk tahun 
1953/1954 dengan Umar Suraat- 
madja sebagai ketua umum. 

Konperensi, jang dihadiri oleh 

wakil2 dari 10 tjabang diseluruh. 
Indonesia itu, memutuskan an- 
tara lain, bahwa Serikat Seker- 

tuk sementara waktu tidak akan 

UMUM 

Nehru mau di- 
    

     
   
    
   

    
   

    

   

! bunuh? 
Pemerintah India telah me- 

hjangkal dengan resmi sebuah 
erita jang menjatakan, bahwa 

(suatu pertjobaan telah digagal- 

'kan hari Senin untuk membu- 
huh P.M. India, Nehru, dengan 
nenempatkan sebuah bom di- 
el jang akan dilalui oleh kere- 

ta-api jang  ditumbangi oleh 
“Xehru, 

“Berita tersebut telah disiar- 

'kan oleh surat2 kabar India. 
“Dikatakan, bahwa seorang ang- 

auta polisi melihat 

Tel kereta-api. Ditembakinja 
Kung itu tetapi luput. Anggau- 

ta pulisi tersebut kemudian me- 
mindahkan benda itu dari rel ti- 

ang ditumpangi P.M. lewat. 
Ka @&periksa ternjata -bah- 
wa benda tersebut bukan bom, 
tetapi tidak disebutkan benda 

apa. 
| Maklumat resmi menjatakan, 
bahwa kini sedang diadakan pe- 
'hjelidikan untuk mengetahui 
(lari mana sumber berita itu. — 
—— BBC. 

  
. PESAWAT INGGRIS 
j DJATUH 
# 5 

“ 'Djong2 penangkap ikan RRT 
telah menolong sebuah pesawat 
emburu dengan tanda2 kepu- 

njaan Inggris didekat pulau Tai- 

pa 
Maccao. 
“Dikatakan, pesawat tsb. mem- 
Kn 4 meriam “dari 29 mm. 

'Konsul Inggris sementara itu   memasuki salah satu vaksentral. 
— Ant. are 

Ban metan 
"Hadap pesawat tersebut. — Rtr. 

Pendirian pabrik obat2an 

PEMERINTAH TIDAK TAHU . MENAHU 
     

     
   

   
   

  

   

  

PAK pimpinan Kemente iar 
sekitar berita? jang menja ts 

DP orms oleh beberapa pengusaha 
kinan? untuk me | 
Jogja, menjatakan bahwa s 
Kesehatan tidak mengetahui tenis 

Lagi pula, menurut pihak Ke- 
enterian Kesenatan tersebut, 

belum pernah diterima oleh Ke-' 
menteriannja sesuatu perminta- | 
an dari pengusaha? asing (luar | 
negeri) untuk mendirikan -pa- | 
brik obat2am di Indonesia. | 

Ditanja tentang sikap Peme- | 

rintah  seandainja ada suatu 

permintaan dari pihak luar un- 

tuk maksud tersebut, kalangan 

Kementerian Kesehatan itu me- 

njatakan, bahwa sampai seka- 

rang ini Pemeriitah belum lagi 

menentukan sesuatu sikap me- 

ngenai kemungkinan tersebut. 

Tapi apakah permintaan untuk 

mendirikan suatu pabrik obat- 

obatan disini itu akan @dilulus- 

kan atau tidak, ini akan ter- 

gantung daripada obat2 apa jg 

akan dihasilkan oleh pabrik ter- 

pinan Kementerian Kesehatan. 

Pemerintah sendiri ren- 
tjanakan pendirian pa- 
brik obat. 

Dalam pada itu Menteri Ke- 

sehatan Dr. Leimena atas per- 

tanjaan sekitar kemungkinan 
pendirian suatu pabrik obat di 

Indonesia menjatakan, bahwa 

Pihak Pemerintah sendiri telah 
mengambil inisiatif untuk mak- 
sud tersebut. Pabrik obat2an 
jang direntjanakan oleh Peme- 
rihtah, akan didirikan dikom- 
pleks Kramat Tengah dekat 
perusahaan pertjetakan negara, 
dimana pada waktu ini sudah 
didirikan beberapa buah bangsal 
untuk maksud itu. 

Menteri selandjutnja menja- 
takan, bahwa pabrik obat2an 
jang direntjanakan oleh Peme- 
rintah tersebut, besar kemung- 
kinannja baru akan dapat be- 
kerdja dan menghasilkan pro- 
duksi dalam waktu 2 atau 3 ta- 
hun lagi, mengingat bahwa me- 

sin2 jang diperlukannja masih 
harus didatangkan lebih dulu 
dari luar negeri. 1 

Selain daripada itu, demikian 
ditegaskannja, jang perlu diper- 
hatikan sekali ialah bahwa ki- 
ta sekarang. ini kekurangan 
'atau tak mempunjai tenaga2 
ahli sendiri sama sekali jang 
akan memimpin pabrik obat- 
obatan itu, jaitu berupa tena- 
ga2 chemis-insinjur. Maka un- 
tuk “keperluan ini, oleh pihak 
Kementerian Kesehatan sedang 
ditjarji  kemungkinan2 untuk 
mendapatkan seorang tenaga 
ahli dari luar negeri untuk ke- 

''Iperluan pabrik obat-obatan tsb. 

bahan-bahannja ? 

Atas pertanjaan, dari mana- 
kah akan diperoleh bahan2 jang 
diperlukan nanti dalam pembu- 
atan obat-obatan oleh pabrik di- 
dalam negeri . sendiri, Menteri 
Leimena menerangkan, bahwa 
bahan2 jang diperlukan nanti 
akan diperoleh dari dalam ne- 
geri sendiri. 

Untuk keperluan ini, sedjak 
Republik berpusat di Jogja du- 
lu, di Tawangmangu. (daerah 
Solo) telah diadakan suatu Hor- 
tus Medicus atau kebun tanam-   

Lembaga Kebu 

Kan. Baravastch 

benen 

Lrus diselidiki 

sebut. Demikian kalangan pim- | 

Dari mana didapat | 

Kesehatan atas pertanjaan 
kan bahwa pada waktu ini 

sedang dipeladjari kemung- 
obat-obatan. didaerah 

sekarang ini Kementerian 
g soal tersebut. 

   mengha silkan bahan? un- 
k pembuata    
Didalam kebun ini,- demikian | 

diterangkannja, terdapat tidak 
kurang dari 38 matjam tanam- 
an jang sekarang ini masih te- 

tjara bagaimana 
memupuknja dan memperba- 

| njaknja. 
Diantara ke 38 matjam tana- | soal proteksi 

| man itu, menurut Menteri, an- 
| taranja terdapat tanaman jang 
| mengandung zat2 untuk pembu- 
latan obat penjakit djantung jg. 
'nilainja tak kalah dengan zat2 

| jang terdapat pada 

seorang | 
enempatkan suatu benda di- | 

dak lama kemudian kereta-api | 

dekat djadjahan . Portugis | 

-penjelidikan ter- | 

tanam?an | lar 
i | Djakarta, telah. : dilangs gkan. Kaka Eat 

| pertemuan antara Na Ika 

n Obat-obatan. | tan Penerbit Indonesia (IKAPD) | 

tanaman | 

  
| 

| 

| 

! 

ok 
PENERBIT ,,KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.5.) 

    

3 

Sebulan... 

  

1. Rp. HM, 

0.60 usus iua 0 ” 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 9.80 

LANGGANAN : 

| Dalam dan Luar Kota. 

Etjsran . 

  

. TAHUN 

Peperangan Indo China: 

RADJA LAOS DITAHAN 
PERANTJIS? 

Pasnukan-pasukan Ho menerobos 
ketapal batas Thai 

MPETURUT rentjana penjerb 
akan memasuki Luang Pra 

Sri Swangwong akan menjerahkan pemerintah Laos 

uan, pasukan? Laos Merdeka | 

bang pekan ini dan radja Laos | 
kepada 

keponakannja pengeran Souphanuwong, demikian menurut ka- | 

langan jang mengetahui di Bangkok. | 

Penindjau2 asing di Bangkok | 

dalam pada itu menjatakan | 

bahwa radja Laos jang diberita- | 

kan sakit dan tidak mau  me- | 

| ninggalkan Luang  Prabang | 

mungkin ada dalam tahanan | | 

| 

| 

| 

| 
| 
! 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
1 

| 
| 

| 1 

i 
1 

| 
| 

| 
| 

| sematjam itu diluar negeri, dan | 
|seterusnja tanaman jang  me- 
ingandung zat2 untuk pembu- 
latan obat batuk serta pembu- 
| nuh kuman2. 

|. 'Dari tanaman2 tadi, telah di- 
| kirimkan tjontoh2nja kebalai 
| penjelidikan untuk diperiksa 
|dan diadakan pertjobaan2. 

|. Achirnja Menteri menjatakan, 
bahwa dengan  siapnja pabrik 
| Obat2an jang direntjanakan oleh 
Pemerintah itu manti, “maka 

obat-obatan jang selama ini di- 
datangkan dari luar negeri, da- 
patlah nanti diprodusir didalam 
negeri sendiri. — Ant, 

  

KEKONGRES WANITA 
SEDUNIA 

Sebagian delegasi Indo- 
nesia berangkat. 

Senin jg lalu rombongan per- 
tama delegasi Indonesia ke- 

kongres wanita sedunia jang 

akan berlangsung 5 sampai 12 
Djuni jang akan datang di Ko- 

penhagen dengan kapal ,,Sur- 
| riento” telah bertolak dari Tan- 
ajong Priok. 
Rombongan terdiri Nj. Setiati 

gai ketua delegasi, Nj. Maasje 
Siwj dan Nj. Kartinah kedua2- 
nja dari Gerwis masing2 sekre- 
taris dan anggauta delegasi. 

Dalam kapal ,,Surriento” telah 
ada djuga delegasi dari Austra- 
lia jang terdiri dari 8 orang di- 

pimpin oleh Alice Hughes se- 
kretaris Union of Women, se- 

hingga delegasi Indonesia ber- 
angkat bersama-sama dengan 
delegasi Australia. | 

Sekertaris delegasi Australia 
Elleen Baxter dalarn pertemuan 

sebentar dengan para pengantar 
di Tg. Priok menerangkan bhw. 
kongres wanita sedunia djuga 
mendapat sambutan hangat di 
Australia. 

Selandjutnja Elleen menerang- 
kan kewadjiban tiap organisa- 
si demokratis adalah memelopori 
perdjuangan wanita untuk men- 

tjapai persamaan hak dan upah 
jang sama buat pekerdjaan jg. 
sama bagi wanita dan Karum la- 
ki2. 

Achirnja Elleen berpendapat 
kongres wanita sedunia ini akan 
merupakan kesempatan sebaik2- 
nja djuga bagi, wanita diseluruh 
dunia untuk bersahabatan satu 
sama lain, Ant,       

dajaen Indonesia 

Gencotichap
 

Surasto dari DPP Sarbupri seba-. 

| 

| gian jang besar 

Perantjis (di-istananja). 

Dikatakan memang mungkin 

radja Laos itu bermaksud me- 

njerah kepada pasukan2 jang 

menjerbu Laos. Kalangan jang 

mengetahui di Bangkok semen- 

tara itu tak dapat memastikan 

pangeran Souphanuwong presi- 

den ,,Laos jang dibebaskan” se- 

sungguhnja seorang pemimpin 

sedjati dan bukan ,,boneka”. 

— UP, 

Keselatan. 

Lebih landjut BBC - menjiar- 

kan, bahwa pasukan? - Ho Chi 

Minh jang bergerak madju ke- 

arah Selatan Laos telah mere- 

but sebuah benteng pertahanan 

Perantjis jang kuat kira2 56 KM 

dari tapal batas Muang Thai 

dan 200 Km. Selatan Luang 

Prabang. Djuru bitjara tentara 

Perantjis berpendapat, bahwa 

gerakan ini ditudjukan terhadap 
  

PERTEMUAN IKATAN 
PENERBIT | 
Dengan menteri P.P.K. | 

| 
| 

    

  

Bertempat digedung Kemen- 

terian P.P,K. djalan Tjilatjap 

dengan Menteri P.P.K., jang ke- | 

mudian dilandjutkan oleh Sekre- | 

taris Djenderal Mr. Hadi dan | 

stafnja oleh karena Menteri P.P. | 
K. harus segera menghadiri Si- 

dang kabinet. | 
Perundingan berikisar dalam : 

pemerintah ter- | 

hadap penerbit2 Indonesia dan | 
dalam soal melantjarkan usaha2 | 

kegiatan penerbitan, pertjetakan 

hasil produksi didalam negeri jg | 
berupa buku2 dll. keperluan pe- 

merintah sekolah2 dan Lektuur 

masjarakat 

Berkenaan dengan politik res- 

titusi pemerintah jang didjalan- | 

kan oleh Jajasan Lektuur tahun | 

jang lalu, menurut keterangan2 | 
IKAPI telah menimbulkan keru- ! 

bagi penerbit2 | 
Indonesia, sehingga apa jang di- | 

tudju semuia oleh Jajasan Lek- | 
tuur telah meleset dari pada da- | 
sarnja. Semua ini telah disesal- | 
kan djuga oleh pimpinan Kemen. | 
terian P.P. walaupun Jajasan 
Lektuur sebenarnja tidak, bera- 

da dibawah pengawasan Kemen- 

terian P.P.K. — Ant. 

  

|kaan INDONESIA, berhentinja 
| blok kade Berlin, penjelesaian 
| perselisihan2 antara Israel dan 

sdiadakan pembentukan Panitia 

pusat pemerintah Laos jang te- | 
lah menjingkirkan diri kedae- 

rah aman. Sementara itu Peme- | 

rintah Kambodja mengumum- | 

kan kemarin, bahwa andai kata 

Kambodja diserbu oleh pasukan2 | 

Ho, maka pasukan2 Kambodja 

akan memberi bantuan sepenuh- | 

nja kepada tentara Uni Peran- | 

tjis, asal sadja Kambodja diberi | 
kemerdekaan penuh oleh 
rantjis. 

Pe- 

  

i 

KONP. PERS TERACHIR | 
TRYGVE LIE | 

Di New York, bekas Sekdjen 

PBB Trygve Lie, menjatakan | 

dalam suatu koperensi pers jang | 

terachir sebelum ia kembali ke | 

Norwegia, bahwa soal2 inter- | 

nasional dewasa ini tidak begitu | 

membesarkan harapannja sepe- 

ti sebulan jang lalu ketika ge- 

rakan perdamaian rupanja telah 

sampai pada puntjaknja. 

Dikatakan seterusnja, bahwa | 
peristiwa2 jg. luar biasa dalam | 
PBB selama ia memegang dja- 
batan Sekdjen ialah kemerde- 

negara2 Arab serta tjampur 
tangannja PBB di Korea. 

  

KEBAKARAN BESAR DI 
Bs BALTIMORE--- 
500 Orang telah diungsikan 

waktu timbul kebakaran besar 
didalam distrik perdagangan La- 
fayet di kota Baltimore. 

Kerusakan benda sangat besar 

tetapi korban manusia tidak ada, 

  
$ 

i 
4 

i 
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i 
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PANITIA ISTIMEWA | 
Untuk selidiki perusa- 
haan dan sumber? 
penghasilan, i 

Kemarin dikantor Gupernur- | 
an Djawa Tengah, Semarang, 

Istimewa untuk menjelidiki pe- 

rusahaan dan sumber? pengha- 
silan diseluruh Propinsi Djawa 
Tengah. Panitia tersebut dike- 
tuai oleh sdr. Suwarto Reksosu- 
broto dan wak:l Ketua sdr. Su- 
karno, Masing2 adalah darj ka- 
langan D.P.D. Tegal dan Ketua 
DPRDS kab. Kendal. Telah di- 
bentuk pula pihak pelapor ialah 
sdr. Sukarno Hw. 

Panitia ini akan segera me- 

nunaikan kewadjibannja dengan 
menjusun rentjana penindjauan 

dibeberapa daerah perusahaan2 
dan tambang2. 

  

njatakan, bahwa pada tingkat 

di negara penjelenggara netral 

senang hati. 

Djenderal Nam Il selandjut- 
nja menegaskan, bahwa dapat 
menjetudjui suatu negara pe- 
njelenggara netral asalkan fihak 
PBB mau mendjawab 2 pertanja 
an: pertama maukah PBB seka- 
rang. mengirimkan  tawanan2 
perang jang tidak ingin dipu- 
langkan kesuatu negara netral: 
kedua, djika “PBB tetap 
menghendak, supaja. tawanan2 
perang tetap tinggal di Korea, 
maukah mereka. memberikan 
keterangan selengkap2-nja ba- 
gaimanakah penjelenggaraan 
negara netral akan: mengambil 
Over pengawasan atas mereka. 

Ketua utusan PBB Djendera 
Harison, mengulangi pendapat 
PBB, bahwa tawanan2 perang 

jang tidak mau dipulangkan 
tidak boleh dibawa keluar Ku- 
rea, karena banjak diantara ta- 
wanan lebih suka bunuh diriy 
dari pada meninggalkan Korek. 

Djika fihak Komunis menje- 
tudjui, bahwa tawanan2 perang 
tetap tinggal di Korea, demiki- 
an Harrison selandjutnja, maka 
ia. jakin bahwa garis2  ketjil 
tentang pengawasan negara ne- 
tral atas mereka dapat diberes- 

/     kan dengan tidak. mendjumpai 
kesukarani2, —- BBC,   

Perundingan Panmunjom: 

Pakistan tak ditolak & 
tak diterima 

ALAM perundingan gentje an sendjata di Panmunjom ke- 
marin ketua delegasj Kore: Utara, Djenderal Nam Il 'me- 

rima atau menolak usul PBB supaja Pakistan diangkat mendja- 

enggan dipulangkan, sesudah tertjapai 
Korea, tetapi sungguhpun demikian ia menjambut usul ita dgn 

L dan B Rp, 388,2519, »— Ant, 

sekarang ini ia tidak man mene- 

bagj para tawanan perang jang 
gentjatan sendjata dl 

  

MOTOR-BOOT KAJU 
50 TON 
Dengan motor diesel. 

Kabar dari pulau Talise, se- 

beiah utara Minahasa, telah di- 
turunkan ke-air sebuah motor- 
boot dari 50 ton dgn diperleng- 

kapi motor diesel dari 40 P K. 
Motor-boot tersebut adaiah 

hasil pertama dari suatu perusa 
haan nasional dipulau tsb. mak- 
sudnja utk keperluan pengang- 
kutan kopra, antara Minahasa 
— Sangir — Gorontalo. 
Menurut keterangan dari pi- 

hak pengusaha, beaja pembiki- 
nannja l.k. Rp. 250.00y,— Perahu | 
- motor tersebut dibikin dari 

kaju linggua dan kaju besi serta 

dapat memuat 750 karung berisi 
kopra, 

Dikandung maksud utk mem- 
bikin banjak2 motor-boot type 
tersebut, -—- Ant, 

HARGA MAS DI 
DJAKARTA 

Harga mas di Djakarta tang- 
gal 5 Mei segram A Rp. 38,75 

| Tjipunegara 

|nukan - hilir. 

IX — NOMOR 105. 

|TJIPUNESARA MELUAP 
Kampung? terendam air 
1200 Penduduk diungsikan 

Karena rusaknja tanggul kaii 
akibat meluapnja 

air hudjan dikali itu sekarang 

daerah Pamanukan (kabupaten 
Subang) tergenang air. Menurut 

laporan2 resmi, mula2 jang 

  

| sak ialah tanggul Kalimati di- 
kampung Lengkong desa Pama- 

Lobang dalam 

| gili2 itu ditaksir kira2 selebar 4 

| meter. Kemudian djuga tanggul 

disebelah kiri rusak jaitu dikam- 

pung Mesir, desa Bobos, Lobang 
disini meluas sampai 80 meter. 
Peristiwa ini terdjadi pada tanz- 

  

| gal 1 Mei jang lalu. 
Kampung Lengkong dan kam- 

| pung Kaum didesa Pamanukan- 

| hitir, kampung Bunder, kampung 

Astana dan kampung Mesir 

desa Bobos tergenang semua. 

Airnja mempunjai arus jang 

agak deras djuga dan tingginja 

diantara 50 dan 100 centimeter. 
Djuga ibu kota distrik Pama- 

nukan tergenang air. Diantara 

sebanjak 1k. 250 buah rumah ig 
tergenang itu terdapat Rumah 
Gajai, Kant. Pekerdjaan Umum 

Pasar, penggilingan bera : 
Tindakan2 jang telah di 

kan oleh jang berwadjib 

usaha untuk menutup loba 

dalam tanggal itu dengan ka- 

rung berisi pasir. Selandjutnja 
Ik. 1200 orang penduduk terpak 
sa diungsikan ketempat? jang 

agak aman. Mereka ini menda- 

pat djaminan 

3 

  

   

      

  

seadanja dari 
Djawatan Sosial, — Ant. 

» “ts Ketat Ne aa Haa P3 . x 

GEROMBOLAN BOSCH 
DAN SMIT 

. 20 Orang pengikutnja 
dihantjurkan. 

Menurut pengumuman Biro 
Penerangan SUAD, sepasukan 
gerombolan bersendjata di E 
sir Angin sebelah Utara Tiji- 
andjur dibawanr pimpinan Bosch 
dan Smit telah digempur oleh 
tentara dari bataljon 313 dgn 
mempergunakan tembakan? pe- 

luru mortier dibawah pimpinan 

   

Letnan Kabul. 
Setelah pasukam mortier ten- 

tara menembaki geromholan di 
Pasir Angin tersebut, mereka 
mengundurkan diri kekampung 
Tjitande jang tidak djauh dari 
Situ dan mengadakan pengan- 
dangan, untuk menjerang ten- 
tara. Disimi terdjadi  tembak- 
menembak beberapa lama de- 
ngan sengitnja. Oleh karena pi- 
hak tentara semakin mendesak 
gerombolan mengundurkan diri 
dengan menderita 20 orang ter: 
tembak mati dan sendjata Si- 
korban djatuh pula ketangan 
tentara. 2 

| Pihak tentara 2 orang luka2 
ringan, jaitu kopral Djama. dan 
peradjurit Ito dan seorang gu- 
gur, jaitu peradjurit Adi, Pihak 
penduduk seorang anak perem- 
puan berumur 7 tahun tiwas 
dan Pak pemuda luka berat, 

nt. 

  

WARTAWAN DEMO. 
KRASI" DIPERIKSA 

Supeno bekas pemimpin Re, 
dactie madjalah demokrasi jang 
terbit di Surabaia, telah diper! x- 
sa jang berwadjib berhubung de. 
ngan tulisannja dalam madjalah 
tsb. jang dianggap melanggar 
fatsal 160 kitab undang? hukum 
pidana. Pemeriksaan selandjut- 
nja akan dilandjutkan oleh pe- 
ngadilan negeri. — R Sh. 

UDJIAN PENGHABISAN 
SMAJA NEGERI 

Tetap tg. 22-23 Mei 
jang akan datang 

Mengenai udjian penghabisan 
SMA/A Negeri Jogjakarta lebih 
landjut didapat keterangan, bhw 
Panitya Udjian dalam rapatnja 
kemarin telah “memutuskan 
bahwa: ' 
15 Udjian tambahan tetap akan 

diadakan'pada tg. 22 dan 25 
Mei jang akan datang, 

2. Vdjian lesan bahasa Inggeris 
dan Indonesia, dimuiai tg i 
Agustus 52? jad,, sesudah udjf 
an tertulis jang pertama. : 
Adapun susunan anggauta Pa 
nitia tetap. FA 1 

  

  

K Ketika. hdikin 
Negeri dy Ngandjuk 
kan apa agamanja, salesi men, 

pengadilan 

mendanjan   Ojawab dengan tegas : Islam statismtoka, DU 

     



   
  

    

   

     
    
   

     

   

     
     
     

     
   

   

   
   

     
   
   
    

    
   
     
    
    

      
   
    
    

    
    
    

     

   

    

    

     

   

    

     

   

      
     

   

      

       
   
   
    
   
   

   
    

   
   

  

     
    

     
    

   
   
      
   

     

       
   

   

    
    
       

    

  

      

     

     
    
    

    

   

    
    

    
    

    
     

   

  

     

    

    

   

  

    
     
     

     
     

     

  

    

       

   

s Lebaran 

1 menjebasikan £, Ta 

— dilakukan TN 10 Mej jang | 
edung tersebut 

$ dilangsungkan di 

    gal dunia sesudah m menderit 
kit Ina sebulan make 3 
PADANG — (Buah: 
   

  Pneetrake dad 

    

   
    

  

jang tertua di Pematang Siantar 
| EH Abdul bihan Ja Aa 

a12 rang lamanja, 
  

ta gula pasir sebanjak 
xung Ka 
PALEMBANG — Pervu 
lembang teluh. monuntut             

kepada 1 
SVPM, SVSC dan 
njak sebulan paajit Koi or 

SN      

    
    
     

    

  

dan 5 or 
NEGARA —. Penjempr tan DDT 

  kesarang2 malaria 

Guamberih, Jeh Ban, : 
Tjandikusuma 1   

kan oleh mantri2 malaria 

   
     
    

    

       

          

      

        
    
    

    
   

    

  

djawatan kesehatan di Negara. 
SINGARADJA . Peresmian | 

gedung SKP oler Perwari. akan 

akan datang. 
biajanja Rp. 70.800,——' 
“ MAKASSAR — Untuk meng- | 
hadiri. kongg. Perguruan Parti- 
kulir seluruh Indonesia j    

   lai tanggal 21 hingga 24 
akan datang, kini Balai Pers 
ruan Sawerigading telah .memu- | 

antuk mengirimkan dua |: 
an 

tuskan 

orang wakilnja jakni 
Mgrnan dan : TE —' AP 

  

KEADAAN MERAPI 
' Fonbikan renang 
PPU ng ungaran 
isl. 5 Mei djana 7 pagi dilihat | 

gunung 

Ka 

“pihak m 

dari pos pendjagaan 
Merapi Selo adalah sbb : 

| Merapi tang 

Umumanja gunung Merap? ter- 
tutup oleh, kabut, Petang dan 
malam harj djadi hudjan le- 
bat dan angin kentjang. Suara 
sgaguran besar terlihat 14 kali, 
dan guguran ketjil 10 kali. Gu-! 
sguran lahar besar dan ketjil 34 
kali dan guguran tidak berapi 
50 kali. dari gu- Kebanjakan 
garan tersebut mengalir kedju- 
rusan kah Asu dan 

ketjil mengalir ke pasar Bubar. 
Sinar api terlihat 3 kali. Awan 
panas terdjadi vada djam 12.04 
Suara gemuruh dan keadaan is- 
Hana — tidak ada. RS. 

Bahaja jang diakibatkan afeh 
penjakit andjing gila 

ORANG JANG Dit AN - GILA BISA (| aa 
— MENDJADI GILA DAN MA 

£ Sampai sat inis .masih ba- 
| njak orang — baik darj golong- j 
an atas maupun bahwah — dari 

tahui betul apa 
jarakat belum menge- | 

guhnja 
(arti dan akibat orang jang di-i 
gigit oleh andjing, lebih2 lagi 
andjing gila. Satu garis tegas 
jang bisa diambil dalam hal ini 
ialah bhw seseorang jg digigit 
oleh andjirig-gila, maka orang 
itu dalam masa antara 2 ming- 
gu — 6 bulan bisa mendjadi | 
gila atau djika tidak kuat, me- 
ninggal dunia setjara mendadak, 
Demikian keterangan Dr. Ju- 

suf Hardjadiparta, dalam kon- | 

  

Tiape tahun Pertjasi » me- 
ngddnloo, pertar uk 
"merebut djuera djatur. Jang 
Diinginkan jalah djuara na- 

dukirmm keinar Negeri untuk 
turut serta dalam. pertan-. 
dingang internasional, 

. Tetapi “begrip stasfona?” 
disim tidak. ta hu - 

wa dengan begrip ,nasi. 
onal” memuirut tata huksuan 
Negara. Nasional disini ber- 
ari  supa sadja jang Oor- 
ganisatoris masuk keluarga 
Pertjasi. Siapa sadja jang 
telah masuk dalam. keluar- 
ga Pertjasi, sudah barang 
tentu sanggup menjumbang- 
kan harta benda aa ke. 
pameran guna 
tia Pertjasi, ja 

Moda Panah nanti 
mendjadi &. biasanja 
diuga seorang Na meme- 
nuhi  sjanat2 nasional me- 
nurut tata hukum Negara, 
Loyis, sebab . djumlahnja 

| pi andaikata tidak, hat itu 
buat Pertjasj € mem- 

  

onal, jalah Kk : 
- Tea .orangja, Sebatik. 
nja muak djuga ter 

   

daannja diperguna 
hal jg a-nasfonal, 1 
buag Pertjasi / 

pada  tindakamnja, bukan 
an sh prangnja,. 

Di masjarakat perkataan 
,masional — kerap pula di- 
pergunakan, umpamuanja te, 
naga nasional, “usaha nasi- 
onal, modal nasional dis. 

dudui nasional, usaha- 
njas modalnja pun,   

2 3 

. orangnja | nasional, ke pe I 

tidak Sitik beres 2 

Ditanah nasional pen. | 

, 

aga
n   

memang lebih besar. Teta- AI bahwa 

djadikan soal, Jang dinasi- | 

    

   

lagi jang napa dalam Panitya 

Ea oa “ Kata? penghargaan dan utja- 

  

| ketua Hakultit Kedokteran. Da- 
1 a sambutan dari ketuaf 

(Bali), baru2 ini Pn bahwa 
dari: 

3 an-undangan, — Ant. 

keputusan untuk. melekatkan 

eh giatnja pemberantasan penjakit 

    
5 ilapan an “terbang mereka 
2 Par Ba didjemput oleh 

1 Sat Zainal, Prof. Dr. Su- 
' Dr. Rehatta dan sementa- 

Kter2 terkemuka laianja 

« 

   

selamat datang “dalam upa- 
. s3 'ini telah diutjapkan | 

z Zainal, Dr. .Rehatta se-' 
wakil kepala Inspeksi Ke- 

Men “dan Dr. Sjaaf selaku 

  

.S. selain kata2 penghar- 
da pula dinjatakannja, 
sekalipun Indonesia itu 

sangat kaja, tidaklah berarti 
bahwa kekajaan itu djuga telah 
meliputi lapangan kesehatan. Ia 
"katakan bahwa Indonesia mis- 
'kin dalam hal tenaga2 kesehat- 
jan, seperti dokter, “djururawat2 
dan sebagainja. 

Seper ti diketahui maksud kun 
djungan mereka ke Surabaja 
ini asalan untuk mengadakan 
tj ah2 dan pertukaran pi-i| 
|kiran dengan para -ahli kedok-! 
| teran dalam kota Surabaja dan 
upatjara tersebut diatas dimak- 

sebagai pembukaan res- 
mi dari kegiatan2 itu Setelah 
Petaak menit lamanja, ma- 
ka tjerama' jang pertama te-j 
lah diberikan abi Dr. Arvid 

| Wallgren, ketua dari rombong- 
Jan itu, mengenai hal penjuntik- 
an dengan B.C.G. (terhadap 
TBC). Baik .upatjara maupun 
tjeramah : mendapat perhatian 
dari dokter2 dan para undang- 

  

    

  

    

Ak F 

TUANKU IMAM BON- 
Ga DJOL KE - 

Muntjul di Pasaman. 
Berita dari Talu (Sumatera 

Barat) mengabarkan, bhw Par- 
tai Politik Tharikat Islam (PP 
TI) dikabupaten Pasaman da- 
lam konperensi telah mengambil 

gelaran pahlawan tanah air ke- 
pada tjutju Tuanku Imam Bon- 
Gjol, jaitu Sjech Muhammad 
Said jang sekarang di Bondjot, 
serta 2 Haber gelar Tuartu   
  

tjara 
| wa of Medical Belah tlutu 

sarjana? -. Nona itu kemarin dengan TN ter- | 
an  Penyee aassnebn di Djawa Timur. 

    

     
      
   

            

      
   

i aa pekerjaan? 
Na WHO... 

  

  

usg an Ng He 

'kan pertimbangan, bahwa Sjech 
Muhammad Said adalah satu2- 

nerima gelaran pusaka 

tapi karena belum mungkin un- 

sud ini didiamkan sadja, 

perensi PPT di Talu teiah res- 
mi memanggil Sjech Muhammad 

Said dengan sebutan Imam Bom 
djol ke-2. — Ant. 

  

KETUA DAN WAKIL 
— KETUA SEKSI DPR 

Untuk masa sidang 1953. 
Dalam rapatnja kemarin Sek- 

si2 Parlemen telah memilih Ke- 
tua dan Wakil Ketuanja ma- 
sing? untuk masa sidang ba- 

pemilihan? itu adalah sbb : Sek- 
|si Perekonomian : Ketua Tjik- 
wan dari partai Masjumi, Wa- 
kil Ketua Siau Giok Tjan (tidak 

'b tai), Seksi Keuangan: 
| Ketua Hutomo Supardan dari 
(PKI dan Wakil Ketua Mr. Mo- 
Sa 'Daljono dari Masjumi. 

si Pertanian : Manuabe dari 
PNI Ketua. dan Sardjono dari 
BTI Wk. Ketua. Seksi Perhubu- 
ngan & Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga : Ketua Asrarudin dari 
Partai Buruh, Wk, Ketua Ateng 
Kartanahardja dari PNI. Seksi 
PPK, Agama dan Kesehatan : 

Ketua Zainal Abidin Ahmad 
dari Masjumi, Wk. Ketua Ibnu 
Hadji Prawirosudirdjo dari PNI. 
Seksi Perburuhan, Urusan Pega- 
Waj dan Sosial : Sumarto dari 
Parkindo, dan Muis dari Ma- 
sjumj sebagai Wk. Ketua, Seksi 
Dalam Negeri dan Penerangan : 
Ketua Sjamsudin Sutan Mak- 
mur tidak berpartai, Wk. Ketua 
Hadikusumo dari PNI. Seksi Ke- 

Keamanan dalam. ne- 
geri: Ketua Abdul Hajat dari 
Persatuan Progressif dan Wk. 
Ketua Mr. Iwakusumasumantri 
djuga darj Persatuan Progres- 
sif. Seksi: 
Arifin darj Majumi, dan Wk. 
Ketua Zainal Baharuddin tidak 
berpartai, dan achirnja sebagaj 
Ketua. Seksi Luar Negeri telah 

kat Mr. Sunarjo dari PNI, 
k. Ketuanja Rondonuwu 

sa Persatuan  Progressif. —   4 
“perensi pers jang diadakan 'di- 
gedung Djawatan Kehewanan 
Pa Perwira, Djakarta, 

Kampanje dahi 
3 bulan. 

“Untuk memberikan penerang. 
an2 serta memberi pengertian 
kepada masjarakat betapa bet 
sarnja bahaja jang ditimbulkan 
oleh penjakit andjing gila, ma- 
ka oleh  Djawatan Kehewanan 
Daerah Djakarta Raya dengan 
mendapat bantuan penuh “dari 
pihak polisi dan  Kotapradja 
Djakarta Raya, selama 3 bulan 

| berturut2, jakni Mei, Djunj dan 
Djuli 1953. diseluruh daerah 
Djakarta Raya diadakan kam- 
panje penerangan serta diper- 

andjing - gila. 
Selama kampanje ini diada-   

| selandjutnja dikirim ke Djawa-f 
3 

sional, yang kemudian dapat | 

" njerukan supsija tiap orang 
| gera meminta pertolongan Dja- 
watan 

   
   

     
     

    
    

    

Ga ita andjing 

: nagih mb eparaLang den an dja- 
am djukup minta. aa 

penanam . Ki e nan ng 

& 

Tag 

kan, pengawasan terhadap an- 
djing? akan diperkeras. Andjing? 
jang terdapat bergelandangan 
ditengah djalan atau. ditemaat 
mana sadjd, akan ditangkap dan 

tan Pemeliharaan Hewan didja- 
lan Gunung Sahari 11, dan apa- 

| bila tidak “diambil | oleh pemilik- 
nja dalam tempo 3 hari, maka 
Pen yana itu akan Mibinasakan, 

dana segera ke Dja- 
: .apa- 

P “Maan andjing. — 
Dr. Jusuf seland, Na 

£ 

se- 

Kehewanan didjalan Per- 
wira No. 8 “Djakarta apabila 
digigit oleh tiap2 utk 

sa apakah andjing dang | 

menganggap ringan Ka ea 

    

    
a se- 

am soal ini D 
banjak orang jang me- 

gap «tidak apa” apabila 
kira2 10 hari ia € g 

       
          

            

   

          

   

    

     

k 

Tk 

dikirim ke Bandung. 
Menurut: tjatatan resmi, tiap 

bulan berpuluh orang tim 
na daerah Djakarta aa ke 

tituut Pastur di 
mentara it dalam 

Maret peni lalu, didaerah YP 
r Raya tertjatat. 142 orang | te 

“ho oleh 16 ekor Sang 
emudian ditangkap), 

uan segera Abe”            

#4 sdr. 

ingin memasuki Sekolah Rakjat. 

wa Pemerintah 

Pena 
voegd itu sukar memberi pela- 
djaran dikelas 6. Demikian an- 

Djawatan PPK Djawa Tengah, 
sdr. Sumadi, — R.Sg. 
-— 

kan, bahwa | 

berlaku untuk berita2 jang ada 
hubungannja dengan soal2 ke-. 
amanan dalam wilajah TT VY 
atau djuga permberikaan2 .lafn 
belum diketahui. 

: buah kawat "Antar a Makr.ssar 

  

II tgl. 25 April 
Pet Mei jang baru Yalu, 
polisi se) 

Itelah d 
djing jang kedapatan bergelan- 
dangan dite 
gian 
tangkap itu telah dibinasakan 
karena tak diambil oleh pemi- 
lik2nja dalam tempo 8 hari. 

Jah korban jang meninggal du- 
nia sebagai 'akibat digigit an- 
djing-gila, tidak bisa diterang- 
Hae oleh Dr. Jusuf, karena tu 

keuan tegas dinjatakan, bahwa 
sangatlah besarnja bahaja jang 
ditimbulkan oleh penjakit 

Ong pak Ya Ant, 

(RRI). 

HANJA 30”/, MASUK 
SEKOLAH2 VAK 

Dalam perijakapan dengan 

Sumadi, Inspektur Djawa- 
tan PPK Propinsi Djawa 'Te- 
ngah, didapat keterangan, bah- 
wa dari 48.449 orang murid jg. 
akan melandjutkan kesekolah 
landjutan hanja 30x sadja jang 
ingin memasuki sekolah2 vak. 
Sedangkan sebagian besar ingin 
melandjutkan kedjurusan hu- 
kum, dokter dan lain2. 
Mereka itu pada umumnja lu- 

pa, bahwa negeri kita ini sa- 
ngat kekurangan 'ahli2 teknik 
dll. Kemungkinan besar mere- 
ka. hanja tertarik dengan 'ka- 
bar2 bahwa Pemerintah kekura- 

ngan tenaga hukum. 
Djumlah peladjar2 jang kelu- 

jar dari Sekolah Landjutan un- 
tuk tahun ..ini tidak seimbang 

dengan djumlah Kkanak2 jang 

  

Dikatakan pula bahwa negara 

kita ini sangat Kekurangan gu- 
untuk Sekolah Rakjat, se- 

hingga banjak jang mengadjar- 
nja itu siang dan sore, jang 
mana dapat mengganggu kese- 
|hstan. Akibatnja lain ialah ban- 

terpaksa me- 
ngangkat guru jang masih on- 

jang onbe- 

tara lain keterangan Inspektur 

  

3 Orang | 

Pemberian gelar ini berdasar- 

nja tjutju Tuanku Imam Bondjol | 
jang hidup didalam zaman ke- 
merdekaan ini. Dizaman pendja || 
djahan dulu ja telah berhak me- 

itu, te-. 

tuk melaksanakannja maka mak j 

Kini sedjak tanggai 13 April : 
| 1958, semua pengundjung kon- 

bak kedua tahun 1953. Hasil | 

Pertahanan : Zainal | 

Laman   

— HAMIL JG. ANEH N 
Sewaktu? isi”, 
dapat ,,kosong”. 

Berhubung dengan tersi- 
arnja kabar jang sampai di 

Magelang, jang menjata-.| 

onderay Salaman ada se- 
Sae ibu jang hamil, dima- 
na baji kandungannja se- 

waktu? 'bisa pergi” dan 

| sewaktu2 bisa ,,kembali” 
“lagi, kalangan resmi di Sa- 

| laman, (kabupaten Mage- 
| lang) membenarkan tersi- 

“| .arnja berita tersebut. 

Berita itu, demikian ka- 
Jangan itu, berasal dari se-” 

. orang Lurah Menoreh, jang 
“telah melaporkan kepada 

1 jang berwadjib di Salaman, 
“bahwa  didesanja, masuk 
Dukuh Karang, ada seorang 
ibu jang sudah hamil lehih | 
kurang 8 bulan lamanja. 

| Anak jang masih dalam ' 
kandungan itu, sewaktu? 

| Gjika perlu (?) dapat per- 
gi, entah kemana, dengan 
berpamitan lebih dulu sanga. 
ibunja dan pada saat kemu- 
dian, perut ibu itu mendja- 
di kosong (seperti tidak 

|'menganaung). Lain waktu, 
| djika baji itu kembali, ibu 

| mBok Karjomud, demikian: 
“nama ibu jang hamil itu, 
mulutnja menguap lebar 
(Djawa, angop) dan seke- 
tika itu, perutnja mendjadi 
besar (isi) kembali,  se- 
olah2 baji itu masuk dari 
mulut, 

Ibu tersebut menurut ke- 
terangan, pernah menanja- 
kan kesuatu dukua di Mung 
kid, dimana didapat kete- 
rangan, bahwa baji itu baru 
akan lahir sesudah 2 tahun 
dalam kandungan. 

Berita an@h jang menarik. 
perhatian itu, masih dalam 
penjelidikan jang berwa- 
djib. — (Kor). 

“ab 

kan, bahwa disuatu desa di $ 

pembagian air dengan 

      

   

    

    

   

  

Kemudian sidang mengambil 
atjara membitjarakan usul mo- 

'si Achid Masduki cs. mengenai 
kekurangan air mmum di Gu- 
nung Kidul. Berlainan dengan 
jang sudah2, mengenai soal ini 
tidak diadakan pemandangan 
umum, dan sidang dengan bulat 
menerinia naik usul mosi tsb. 
Dalam pendjelasan mengenai 

usul mosi tsb. ditegaskan, bah- 
wa kekurangan air mmum di 
Gunung Kidui ita terutama di- 
sebabkan.oleh sukarnja menda- 
“pat dan djarak. Salah satu dja- 
lan untuk mengatasi kekurang- 
an itu diandjurkan supaja Pe- 
merintah mengadakan waduk2 
pengairan, jang setjara lang- 
sung 'atau tidak, akan menda- 
tangkan kemakmuran. Waduk 

ini dapat dibikin besar jang da- 
pat menampung “air. hudjan, 
atau ketjil untuk  rumah2 
penduduk jang dapat menam- 
pung air dari tritisan. 

Selain itu dapat dibuat 

Mur artetis, jaitu untuk ime- 

naikkan air daripada  aliran2 
air jang ada dibawah tanah. 
Dalam pada itu sumur2, kali 

atau daman jang sekarang ada 
“perlu dipelihara setjara hygie- 
nis technis. 

Achirnja : dalam pendjelasan 
itu dinjatakan, bahwa untuk 
mengatasi kesukaran? air -mi- 
hum di Gunung Kidul Pemerin- 
tah Daerah perlu membantu 

setjara 

Su-       Kk gotong rojong. 
  

: DPRDS. Djateng : 

antaranja telah menerima 
ter atas aecijn bensin 

terima. 

.Mosi jang tadinja 
kan untuk ' menambah 

Ipembangunat sekolah -r 
ersebut diubah mendjadi “ 
dangan untuk menutup kekura- 
ngan rentjana beaja seluruh 
otonom Djawa Tengah. Berapa 
akan didapatnja dari opsenten 
tsb. belum diketahui dan untuk 
penjelenggaraannja diserahkan 
kepada. Panitia ' Penghasilan 
propinsi iDjawa Tengah jang 
akan segera dibentuk dai akan 
memperdjoangkan putusan tsb. 
kepada pemerintah pusat , 

ai 

Ba    

  

Kekurangan gadji pe- 
gawai sebesar Rp, 34. 
000.000 akan  diper- 
djoangkan, 

Sidangpun memutuskan akan 
memperdjoangkan kekurangan 
pos gadji pegawai kepada pe- 
merintah pusat sebesar Rp. 34. 
000.000. Seperti diketahui, gadji 
pegawai otonom Djawa Tengah 
tahun 1953 ini jang besarnja 
Rp, 181.000.000 dalam keuangan 

dan anggaran belandja jang 
baru diterima itu hanja disedia- 
kan Rp. 147.000.000. Selandjut- 
nja kekurangan beaja sekolah 
rakjatpun mendjadi perhatian 
sampai dapatnja tambahan, 
Ant. 2 

hasil mosi jang diadjukan oleh 6 anggota diketuai 
| Karno, Tuntutan untuk memungut uang sekolah yakjat ditolak 
Gan usul untuk mengadakan Ma aras pun tidak di- 

astaga. , sh 

PEGAWAI2 SUNILEVER" 

Uang SR dan sehool-belasting 
ditolak 

PRINSIP MEMUNGUT OPSENTEN ACCIJN.BENSIN/ 
MINJAK TANAH DITERIMA 

GA pleno DPRDS propinsi Djawa Tengah haru? ini 
baik prinsip memungut opsen- 
tanah. Keputusan tsb. sebagai 

oleh Su- 

  

“Ke Eropa utk. berlatih. 
Dengan kapal Ms. ,,Surriento” 

teiah berangkat ke Nederland 

pegawai2 . ,,Unilever” Asmedi, 

Sarjo dan Subardjo Wongsodi- 

medjo. 
Mereka ini selama 6 bulan 

akan menerima pendidikan isti- 
mewa kantor2 perusahaan ,,Uni- 
lever” dipelbagai ibu-kota nega- 
ra2 Eropa, antara lain London, 
Brussel, Rotterdam, Stockholm, 
Ziirich., 

Setiap tahun beberapa tenaga 

muda dari Indonesia dipilih un- 

tuk mengikuti pendidikan isti- 
mewa ini, rombongan jang be- 
yangkat ini adalah jang ketiga. 

— Ant. 

KEHAUSAN BELADJAR 
Di MINAHASA 

Ibnu: Tadji, wakil ketua Seksi 
PPK Parlemen jang baru tiba 

Gari penindjauannja ke Minaha- 
sa, menerangkan, bahwa keada- 
an pengadjaran, terutama pe- 

ng/adjaran rendah, 
Sudah sangat meresap dalam ma 

Sjarakat, Menurut penjelidikan   
MEINE POT I MENGUM- 

PET 
Pada seorang Petani 

Menurut ,,/Pelegraaf” Meine 

Pot kini ada pada seorang pe- 
tani di Nederland dimana ia 'me- 
nunggu putusan Mahkamah 
Tinggi tentang permintaan kas-   

In 

sea pers-sensur ini 'hanja 

Dapat diberitakan, bahwa se- 

“'Diterangkan, bahwa 
sampai 

selama 
dengan 

' oleh 
V, (daerayi Meriteng) 

ngkap 350 ekor an- 

ngah djalan: seba- 
dari andjing2 ' jang di- 

Tjatatan resmi tentang djum- 

apat di Institut Pastur” 
an an Tapi sementara itu 

an 

Akan ada sensur pers lagi 
ARI pihak TT Vu didapat kabar, bahwa pers-sensar di 
Makassar jang severti diketahui belam lama berselang tes), 

ut kembali oleh pihak tentera 
tang akan mulai berlaku “pula. 

| Makale/Ranteryao. 

sasinja (penghapusan vonnis- 

nja). Ant. 

tanggal 5 Meiji jang 

jang hendak dikirim hari Achad | 
tanggal 1 Mei jang baru lalu: 
mengenaj rentjana perdjalanan, 
Menteri Penerangan Menonutu : 
kedaerah2 Indonesia bagian! Ti- 
mur, ditolak pihak Kantor Ka- 
wat dengan mengemukakan pe- 
rintah  djurubitjara TT VII, 
Kapten Rahasia, Kawat itu da- 

pat diteruskan sesudah. diada- 
kan pembitjaraan singkat an- 
tara wartawan jang bersangku- 
tan dan djurubitjara “sersebut. 

Gubernur Sudiro akan 
ke Palopo, 

Hari Rabu tanggai 6 Mei, gu- 
bernur Sulawesi Sudiro'dan rom 
bongan “akan menwdju Palopo 
dengan maksud unf ik melantik 
Dewan Perwakilan Rakjat Da- 
erah Sementara Jaribupaten Ju- 
wu disana, 

Menurut rentjana sesudah me 
lakukan pelantikan itu guber- 
nur dan ronalbongannja akan 
adakan penindfauan didaerah 

Kabarnja ia 
akan bermalarn disini. 
Dalam ronypongan ini akan 

turut serta  sedjumlah wakil? 

sudah mempunjai alasan 
kuat, Tetapi permintaan suatu 

. nja, djumlah murid2 S.R. sudah 
mendekati keadaan kewadjiban 

beladjar, artinja hampir 1576 da- 

ge buta huruf di Minahasa sa- 
Yygat ketjil, jaitu dibawah 1075. 
Berhubung dengan itu maka pem 
berantasan buta huruf didaerah 
tersebut hanja ada beberapa bu- 

ah sadja. 
Permintaan dari Minahasa un- 

tuk mendapatkan suatu facul- 
teit, menurut Ibnu Tadji, adalah 

jang 

faculteit hukum kuranglah pada 
tempatnja, karena tidak sesuai 

dengan vkeadaan sosiologis dan 
economis negara kita demikian 
Ibnu Tadji jang dalam hal ini 

sesuai dengan pendapat Ke- 
menterian PPK. — Ant. 

MALAM KESENIAN 
INDONESIA 

Di Amsterdam, 
Oleh ,/Tropen — Instituut” di 

Amsterdam telah diadakan ma- 
lam kesenian Indonesia. dengan 

pertundjukan tarrian, musik dan 

sandiwara dengan tjeritera ,,Bu- 
nga  Rumahmakan” gubahan 
Utuy Sontani, “dipimpin oleh 
Mochtar Apin. Permainan pada 
umumnija baik, ruangan penun 
dan sambutan meriah. 

Hadir djuga Komisaris. Agung 
Mr, Susanto  Tirtoprodjo jang 
dalam kata sambuatannja me- 
njatakan kebanggaan terhadap 
pemuda2 Indonesia diluar ne- 
geri, tetapi djuga mengingatkan 
djangan para pemuda tersebut 
sampai melupakan tanah airnja, 

Penghasilan malam ini guna 
fonds bandjir untuk Indonesia. 
Dapat dikabarkan, bahwa djum- 
lah uang fonds tersebut pada   persurat-ka'ptaran dan radio di   

Makassar, $ Ant, 
Komisaris Agung ada 89,000 gul- 
deng, —- Ant, 

di Minahasa : 

ri djumlah penduduk. Procenta- 

. sidang DPRD Jogjakarta: : 

“Usul mosi Aechid: Masduki ' 
diterima 

DJAWABAN DPD MENGENAI BEGROTING DIUN- 
DUR TG. 12 MEI JA.D. 

-EMARIN sidang DPRD aan berlangsung hanja 5 
$ menit. Memarut rentjana sidang kemarin itu akan mende- 

ngarkan keterangan Pemerintah Daerah atas 
umum mengenai anggaran belandja daerah tahun 19583. Tetapi 
berhubung: dengan belum siapnja djawaban maka atjara 
diundur sampai tgl. 12 Mei jad. 

pemandangan 

ini 

Sidang selandjutnja ' membi- 
tjarakan tentang idzin keramai- 
an setjara tertutup. 

PANITYA UDJIAN KE- 
TANGKASAN ATLE- 
TIK WONOSARI 

Baru2 ini di Wonosari telah 
terbentuk suatu Panitya udjian 
ketangkasan olah-raga (atletik) 

buat murid2 sekolah landjutan 
Wonosari: a.l murid S.M.P Ne- 
geri: STP, SMK, SSMM, SMI, 
SGB, dan KPEKPKb. Hari udji- 
an didjatuhkan pada tanggal 9 
dan tanggal .12 Mei 1953 dan 

  

| tiap2 jang lulus akan diberi su- 
rat Kjazah. 

Susunan. pengurus 
tersebut a.l: 

1, Ketua: Sdr. Slamet Kepala 
S.T,P Wonosari, 2. Peneulis: Sdr 
Margono. guru STP Wonosari. 
3. Tehnis leider: Sdr. Soengko 
no Kepala SMP Negeri Wono- 
sari. 4. Juri: Para guru jang 
mengadjar , gerak-balan. pada 
Sek2 tersebut. 5. Pengawas2: 
Wakil2 Instansi Kabupaten Gu- 

nungkidul. — (M.S) 

TEA — RARTY" 
Mahasiswa? U.IL. dan 

C.L Itty M.A. 
Mahasiswa? Progressief seksi 

Fakulteit Ekonomi pada Uni- 
versiteit Islam Indonesia sekali 

Panttya 

  

| lagi akan mengadakan ,,tea -—— 
party” dengan C.I. Itty, M.A. 

jaitu General Secretary Student 
Christian Movement (GMK) In- 
dia, Pakistan dan Ceylon, jang 
hingga kini masih berada di Jo- 
gja. 

Tudjuan tea-party ini, ialah 

untuk saling mempererat per- 

sahabatan dan hubungan? lain 
dengan mahasiswa India, Maha- 
siswa Progressief melihat kebu- 

tuhan akan  mutual-understan- 

ding didalam masjarakat dan 

akan berusaha kearah itu, demi 

keinsafan, bahwa ,,the society 

in the world to come, is the so- 
Ciety .. of the yuth. Let it be 

build up by the yuth”, 

PELADJAR2 ANGKATAN 

DARAT 
Kembali dari Nederland. 

  

1 

Diumumkan oleh Biro Pene: | 
rangan SUAD, bahwa tg. 5 Mei 
1953, dengan kapal Oldenbarne- 
velt 8 orang peladjar Angkatan 
Darat dari negeri Belanda jang 
telah menamatkan peladjaran- 
nja disana pada S.R.O, (School 
voor Reserve Officieren), telah 

tiba kembali di Djakarta. 
Jang datang pada hari itu 

adalah mereka dari S.R.0. Ge- 

nie dan Infanterie, sedang jang 
lain2nja akan menjusul pula. 

Dari S.R.O. Genie ialah : Su- 
djoko, Budojo  Kartohardjo, 
Mursit, Sudiardjo Sumosaputro 
dan K. Darmadi. 

Dari S.R.O: #nfanterie ialah : 
Suprapto, Isak Ondang “dan 
Jusuf Sukandar, — Ant. 

PENARIKAN UNDIAN 
UANG 
»Pelukis 

Muda”, 

Kemarin pagi telah dilang- 
Sungkan penarikan undian uang 

usaha ,,Pelukis Indonesia Muda" 
Jogjakarta, bertempat di - Bin- 
taran | Tengah 15 Jogjakarta. 
Penarikan dipimpin oleh Sdr. 
Sajogo, Ketua P.I.M. dan disak- 
sikan oleh Wakil2 dari Pemerin- 
tah daerah, Djawatan Kepulisian 
Gaerah dan dari Djawatan Sosi- 
al daerah Jogjakarta. 
Adapun pendapatan bersih da- 

ri pada pendjualan undian akan 

dipergunakan untuk kepentingan 

usahanja dalam lapangan seni 
lukis dan seni patung Djumlah 

hadiah ' besarnja Rp. 25.000,—- 
Hadiah pertama sebesar Rp. 10,- 
ribu djatuh pada nomor 42326, 

pada nomor 11571 dan hadiah 
hadiah ke 2 sebesar Rp. 2.500,- 
ke 3 besarnja Rp. 1000, pada 

nomor 34116. Penarikan dilaku- 
kan setjara sysieem penarikan 
undian uang besar. 

ORGANISASI DESA 
VERBAND 
KI. Sumberardjo ambil 

masih ruwet, 

Berhubung adanja organisasi 

Desa Verband ditiap-tiap Kalu- 
rahan Kap, Prambanan, sampai 

kini jang masih tampak ruwet 
ialah di Kl. Sumberardjo. Kere- 
potan tersebut disebabkan ka- 
rena Kepala Desa setempat tidak 
mau mengakui adanja organisa- 
si sematjam itu disebabkan di- 

daerah tersebut telah berdiri ko- 
perasi URAT, dan Lurahnja du- 
duk dalam Pengurusnja. 

Dengan timbulnja organisasi 

baru jang dipimpin oleh siar. 
Astmowinoto cs. jang dasarnja 

mengikuti djedjak pemerintah 
itu kabarnja “telah dapat kata 
sepakat pengakuan resmi oleh 

pehak Pamong Pradia. 

SAREKAT SEKERDJA 
PERRIN 

Adakan 

Dengan bertempat digudang 
tembakau Sorogedug, hari Senin 
malam jang lalu Sarekat Seker- 
dja Perrin di Sorogedug  teiah 

adakan peringatan atas berdiri- 

nja organisasi tersebut. Peri- 

ngatan itu diramaikan dengan 
pertundjukkan wajang kulit 
mengambil lakon y Durno kem- 
bar” oleh Ki Dalang Haditar- 
jono. 

Selain mendapat perhatian da- 
ri rakjat jang memuaskan hadlir 
djuga sdr. D. Djunaidi selaku 
Pemimpin Teknik Pen mah 
tersebut. : 

LULUS UDJIAN. GA- 
DJAH MADA 

Lulus udjian Bacealaureat Ke. 
perdataan pada tanggal 2 Mei 
1953 jang lalu: 1. Sdr. Siti Su- 
marti Hadisisworo Stb, 3198/137 
HESP, 2. Sar. Nj. Siti Aminah 
Sosrosuwarno Stb. 137/105 HE- 

SP. Dan lulus udjian prop. Bace. 
Pemerintahan : 

1. Sdr. Darmono Kartowijadi 
Stb. 2506/1323 HASP. 

Tanggal 4 Mei 1953 telah lulus 
udjian Doctoraal bagian per- 
tama dari djurusan Kedokteran 
Saudra2 1. Munginah ' Muhdi, 

F4.“ R, Rustanto. 

Indonesia 

peringatan. 

  
On H. Na cs. 

DIHANTJURKAN DI BANJUWANGI 

EBERAPA hari jang lalu bertempat dirumah P.M.L. dari 
pendukuhan Baruredjo, desa 

Kalibaru (Banjuwangi), telah dilakukan 
rombolan HH. Sirat cs. jang telah Jama Mae 
tentara. 

Kedjadiannja menurut Biro 
Penerangan SUAD adalah sbb.: 
Kerumah P.M.L. pada malam 

hari telah didatangi oleh 4 orang 
gerombolan bersendjata jang 
dikepalai oleh H. Sirat alias 
Misnawi dengan kawan2nja ber- 
hama P, Raasah, Normat alias 
Dulhakim dan Wahab alias P. 
Matnasir. 

Kedatangan H. Sirat cs. ini 
oleh P.M.L. tidak diketahui apa 
maksudnja, hanja diketahui H. 
Sorat cs. tersebut sedang di- 

tjari oleh alat negara. P.M.L. 
melaporkan kepada jang  ber- 
wadjib. 

Sepasukan “alat “negara da- 
tang ketempat tersebut “dan 
mengadakan pefigepungan. Oleh 
H. Sirat cs. diketahui  keda- 
tangannja, dan keluar darj ru- 
mah untuk memperlindungkan 
diri. Pihak alat negara melepas- 
kan beberapa kali tembakan ke- 
atas supaja mereka  menjerah. 
Tapi H. Sirat cs. tidak mengin- 
dahkannja dan memberi perla- 
wanan. Achirnja  terdjadilan 
tembak menembak dari kedua 
belah pihak. 
Tembakan alat negara tepat 

mengenai H. Sirat dan P. Raasah       H. Sirat kena dibagian badan 
belakang dan pelurunja tersang-   kut dibadan, sedang P. Raasah 
kena dibahu sebelah kiri tembus 
kebelakang. Jang dua orang 

| lagi, Normat dan. Wahab dapat 
meloloskan dirj dari kepungan. 

Karena H. Sirat dan P. Raasah 
sudah tidak berdaja lagi, pihak 
alat negara menjergap kedua 
orang tersebut dan berhasil me- 
rampas dua putjuk sendjatanja 
dengan 12 peluru. 

H. Sirat dan P. Raasah diba- 
wa ke Genteng untuk diperiksa 
dan difoto. Kemudian dibawa 
kerumah sakit Banjuwangi utk 
dirawat Juka2nja. Achirnja P. 
Raasah meninggal dunia diru- 
mah sakit tersebut, — Ant, 

Kalibarumanis, Ketjamatan 
penangkapan atas ge- 

oleh polisi dan 

PEMIMPIN2 ,,PANDU 
KATHOLIK" 

Adakan 
Djakarta, 

Dari tanggal 1 sampai dengan 
3 Mei 1953, ,,Pandu Katholik” 
telah mengadakan ,Konperensi 
Pemimpin? daerah seluruh Dja- 
wa di Djakarta. 
Permusjawaratan ini jang ber. 

djalan dalam suasana ramah-ta- 
mah dan saling mengerti ada- 
lah untuk menjelesaikan soal2 
jang sedang berlangsung serta 
menetapkan lebih landjut ren- 
tjana bekerdja. — Ant. 

konperensi di 

  

f 
PENGGEREBEGAN DI 

DJOMBANG 
Tanggung djawab ber- 
sama alat? negara di 
Djawa Timur. 

Berhubung dengan banjaknja 
pertanjaan mengenai tindakan2 
alat2 negara terhadap pondok 
(pesantren) Tebu Ireng (Djom- 
bang) baru2 ini, Perwira Pene- 
rangan | Territorium VW Brawi- 
djaja mendjelaskan, bahwa pe- 
ristiwa Djombang itu dikerdja- 

semua alat? 
kekuasaan negara di  Djawa 
Timur. 

Seperti diketahui penggere- 
began2 itu antaranja telah me- 
njebabkan adanja protes dari 
kalangan - Masjumi tjabang 
Djombang terhadap diri Residen   Surabaja, dan menuntut agar 
ia lekas dipindah dari Surabaja. 
Dengan pengumuman itu Perwi. 
ra Peperangan TK V/Brawidja- 
ja menjatakan mengembalikan 
persoalan sekitar itu kepada 

kan dan atas tanggung djawab | 
| bersama antara 

  

RAPAT D:P.R. KALURA- 
HAN MADUREDJO 

Sidang Dewan Perwakilan 
Rakjat Kalurahan Maduredjo is 
diadakan pada hari Minggu jl. 
selain memutuskan beberapa s0- 

al lintiran2 tanah sawah-peka- 
rangan, menerima perslah pe- 
kerdjaan dan keuangan dari Pa- 
mong, djuga mendengarkan ura- 

ian ketua Dewan tentang pem- 
bentukan Organisasi, Desa Ver- 
band jang telah dikerdjakan 
olehnja. 7 

Sebagai kelandjutan mengenai 
putusan adanja Bank Kalurahan 

dengan persediaan wang modal 

sedjumlah Rp, 60.000,— telah 
memutuskan mengangkat. tiga 

orang pengurus penjelenggara 

tata tertib, ialah sdr. Martosu- 

gondo — Martosusiswo dan sdr. 

Suratman. 

MEMPERINGATI RADJA 
SINSAMANGARADJA 
Berhubung dengan pengakuan 

pemerintah terhadap pahlawan? 
Indonesia, jang sudah meninggal 

sebagai Paniawan Nasional, jg 
diantaranja termasuk Radja Si- 
nga Mangaradja XII, maka di- 
kota 'ini telah berdiri suatu 
»SUB PANITIA PENGHORMA 
TAN PAHLAWAN NASIONAL 
SINGA MANGARADJA XIP'. 
Panitia Pusat ada di-Djakarta 

Makam Pahlawan Nasional S:- 
nga Mangaradja XTI (meninggal 

pada tanggal 17 Juni 1907 dalam 
pertempuran melawan Belanda), 
akan dipindahkan. pada. tanggal 
17 Juni 1953 jang akan datang 

dari tempat jang sekarang, jakni 

bekas tangsi militair Belanda di 

Tarutung, ke Balige / Soposu- 
rung. 
Maksud ',SUB PANITIA 

PENGHORMATAN PAHLA- 
WAN NASIONAL SINGAMA- 
NGARADJA XII” ini, ialah un- 
tuk mengadakan peringatan di- 

kota ini pada hari pemindahan 

Makam tersebut, dengan demiki- 
an diharapkan nama pahlawan 
tersebut dapat merata dikala- 
ngan masjarakat Indonesia se- 

bagai. Pahlawan2 Nasional la- 
t innja. 

Adapun susunan dari SUB PA 
NTIYA ini, ialah sbb: 

Penasehat? : Prof A.G. Pring- 
godigdo, Prof. Drs. Sigit, Mr. Su 
kadarisman, Purwokusumo, O- 
verste Sarbini, Sudjono Hadi- 
pranoto, J.A.L. Tobing dan F. 
Hutagalung. 

Pelindung : SP Paku Alam 
Ketua : J. Sormin. Wkl. Ketua 1 
Drs. Lafran Pane, Wkl. Ketna TI 
Dr. Sjahir. Secretaris Umum : 
PW. Manullang. Bendahara 1 
B| Pohan dan beberapa komisa- 
ris. 

PANITIA GEDUNG S.R.. 
NGADIWINATAN 

DIBENTUK: 
Baru2 ini oleh Muhammadijah 

ranting Ngadiwinatan telah di- 
bentuk sebuah Panitya jang di- 

beri tugas mendirian sebuah ge- 

dung baru untuk Sekolah Rak- 
jat Muhammadjjah di Ngadiwi- 
natan. 

Sebagiamana diketahui, bahwa 

ranting 'tersebut telah lama 
mempunjaj Sekolah Rakjat dan 
telah mendapat subsidi dari Pe- 
meritah. Berhubung makin lama, 
makin banjak muridnja dan ru- 
angan sekolah sudah tidak tju- 
kup lagi, maka oleh Muhamma- 
dijah tersebut diatas dikandung 
maksud mengadakan ruang tam- 
bahan (gedung) dengan: biaja 
Rp. 200.000 (dua ratus an ru 
pijah). 

Panitya itu diketuai oleh Sdr. 
Sjamsudin dan beberapa orang 
lagi sebagai pembantu. Usaha 
pertama telah mendapat Yang 
bantuan sedjumlah Ik. Rp. 3000, 

RAPAT ANGGOTA 
S.B,K.B 

Untuk melaksanakan kepu- 
tusan Konggres ke-II SBK.p. pada, hulan Nopember 1952 ji. 
maka SBKB Tjabang Jogjakarta, 
akan mengadakan Rapat Ang- 
gauta (perwakilan anggauta) 
pada tanggal 29 sjd 31 Mej 1953. 

Atjara. jang akan dibitjara- 
kan dalam Rapat Tjabang terse- 
" Pn lain ilah : 

. Laporan Umum: 
'Tjabang. 

5 nga 2. Pelaksanaan keputusan Konggres, denngan perobahan struktuur organisasi jang haru, 3: Pemilihan Pengurus Tja- 
bang baru. 

4. Program Ker 2 na dja Tjabang, 

apat Anggauta Tj aban . sebut akan diatur Bnapu Tuan Wakilah, dan ole h karena” itu lebih dahulu Ranting2 (basis organisasi) akan mengadakan rapat anggautanja masing2, gu- na memilih utusan? menentu- 
kan usul2 dan penda: pat2. jang 
akan d'baw ked Tiabang. alam Rapat 

  

Tontonan malam ini 
RAHAJU: ,, The Life of Emile 

Zola” , Paul Muni, Gale Son. 
dergaard” 
Pa: The Secret and”, Robert Mon: o 

Robert Taylor, Mba SENI SONO: .Beware Blonde's”, LUXOR: SN Siput Sera- 
wak, P. Ramlee. 

INDRA : The Brigand”, 
thony Dexter, Judy 
rance, 

REX: ,Wait tiil “the sun shines, 

An- 
Law- 

Nellie”, Jean Peters, David 
Wayn e, 

MURBA : »Bagdaa” 
WETAN BPTENG: , “Jungle Rai- 

der”, Seri TI. 
KETOPRAK TRIMUDO-TOMO:   tempat. jang ear. »— Ant, 

»Prabu Klon Kk diopait", 0 PN Mo



   

    

   

5 Lebih “dari 100 Ta Katolik, 
“dari Parochie Klaten dan seki- 
tarnja telah mentjatatkan diri 
untuk m bil bagian dalam 

.  retraite jang akan diselengga- 
|. yakan oleh Panitya Retraite di 

“Klaten. Oleh: Panitya ini jang 
2 “diketuai B. Siswodarmojo, re- 

“'Fraite akan dilangsungkan nanti 

“pada € 20-5 
“' juni, bergiliran untuk masing2 

  

    

1 . menerus. 

5 Dikabarkan selandjutnja, bhw. 
'oleh Panitya tadi Mgr. Soegia- | 
pranata SJ. telah diminta untuk 
(memimpin retraite tsb. 

- berhalangan, pimpinan tehnis Ke 
Sagamaan akan 
'Pater Th. Poesposoeparto S.J. 
dengan dibantu oleh Piter? Tri- 

- @rkoro S. J. dan Wignjosepai | 
“100 &. 3. GERIL Uu 

    

   

k . Magelang ea 
k - ADA APA DIKALANGAN 

MU Pa 
“ag epala jang Jama: 

Manarat bunji surat pemberi: 
“an tahu ja : telah diterima oleh 

— beberapa i di Magelang, 
maka terhitung mulai tgl. 29 

| April 1953 jl. Sar. Kolbiun Djo- 
, wakil Kepala Djaw. 

« Peterajaan Umum kotapradj4 
Magelang, oleh jang berwadjib | 

“ #ketempat telah diserahi peker- 
djaan buat ea sebagai 

    
   

| Kepal Djawatan tsb. 
0. Pen 'kildilakukan, ka- 
.xena Kepala jang lama Sdr. 
- Sunrodo telah diberhentikan buat | 
sementara waktu. 

1 Apakah sebab2nja dibornents- 
skan, kalangan? resmi dari Ko- 

» tapradja jang dipandang menge- 
tahui duduk perkara jang sebe- 

. “Rarnja tidak bersedia memberi- 
» kan pendjelasan, karena hal itu, 
Haag masih dipandang suatu 

Sementara itu, dikalangan pe- 
"gawai dikota “tsb. sudah tersiar 
.pembitjaraan ramai- mengenai 
Soal itu dgn. dugaan sebab2 jg. 

ta masih gelap, sehingga terhadap 
 Sebab2 peristiwa itu, umum 

“memperlukan pehdjelasan terbu. 
Ka- dari fihak jang berwadjib jg 
Un na menghindar- 

. kan dugaan? jang tidak2. (Kor) 

“Surakarta : 
“ PAVILJUN BRAWIDJAJA- 

Sebagai penjelenggaraan ren- 

tjana untuk mendirikan paviljun 
Brawidjaja dibalai penderita tja- 
tjat Djebres kini sedang sibuk 

$ 5 Ter aann pembangunan? baru 
" dengan memperluas tanah seluas 
“ setengah Ha. Untuk keperluan 

& - pembangunan tsb. telah direntja- 
- makan pengeluaran biaja k.l. 
“sebesar 890 ribu rupiah. 'Disam- 

  
1 “ping itu sedjalan dengan rentja- | PSSI 

-ya Div Brawidjaja untuk me- 
Tearngakiakan RC kini telah di- 

terima bantuan berupa bahan? 
Ban pembuatan alat2 Gll, untuk 
“Kenauan ikan dalam RC 
Plan itu seharga. 200 

“Ta rupiah. — RS. 0 

  

   

« DUTA. DJERMAN 1 BARAT 

  

“diantaranja gs "Karesit len in « “ag Balai “n | Mr. Kosasih, dan Dela Bak 
A3 : | Komite Olympiade ndonesia mengadakan pe ke | Dr. A. (Halim, jang kemudian 

“Menurut Ungto, 
“akan mengundjungi R.| 
bres, Moseum  Radyopi 

“dan perusahaan? batik | 
wean, Kedatangan mer 
ikuti oleh beb 

aan perekonomianrd.l.I. 
tjana 

-. MEWA papan 

“dan kanak2 ai Surakar 
menjiapkan kaga2 uni u 
an an ae 
an Warita hamij dan 

..sana mereka akan “hat DG 
Jatihan selama 1 th. dgn mene- 
rima Be ad tentang 0 ang 
kebidanan, k 

. Setelati Lan ulus alam | 
sayap Ta Tana .akan . disei 

  

   

  

sampai tgl. 3 | 

golongan selama 3 hari terus : 

'penggantinja apabila Mgr. itu | 

“oleh 

    
    

     
     

   

  

“Si Ihongan kesebelasan PSSI 
2 Hi “lam perlawatannja keluar 

      

  

    

2 
araan Bot    

   

          

   

    

   

  

   
   

  

   

  

   

H2 

jung tsb. aa ga 

1 BTC DITUTUP   £ resir en 15 sub tt 15 di- 
ngkan upatjara penutup- 

“latihan BTC untuk perwira 
i garnizun Surakarta selama 
wulan: Peladjaran2 jang dibe- 
an dalam latihan tersebut ia- 

didikan infanteri, pendi- 
1 tentara, ilmu 

“dan - memberi in- 
ilmu medan jang 

ad dipimpin. “Oleh Kapten Sudiro. 
Upatjara dipimpin oleh Koman- 
dan sub tt 15 dengan dihadiri 

   

R.S. 
3 “oleh para perwira dari garnizun. . 

memarapa 
, BUKU SEDJARAH 
DJAWA TENGAH 

"Sebuah buku sedjarah chusus 
mengenai daerah Djawa Teggan 
sedjak Ba pendjadjahan &- 

“Janda, Djepang sampai pada ke- 
merdekaan nasional sekarang 

“3 akan diterbitkan oleh Jaja- 
“Djawa Tengah 

G6 Semarang, Buku tersebut jg 
HAbh hhalaraan dengan di- 

20 buah gambar, selain 
Berisi riwajat kedaerahan anta- 
ra lain akan muat tulisan2 dari 
Sri Sultan, Pakualam dan Mr. 

   

  

: Wongsonegoro — Ant. 
| 

| PEMERINTAH OTONOM 
aa TENGAH 

Sediakan Rp. 4.715.000 
(untuk pembangunan 

airan. 
Untoke" membangun dan mem- 

'|perbaiki bangunan2 pengairan 
3 ge dalam tahun 

gan RAGA: 

A3 s. 1   
| 

Kewatakcan Penanda 

M, Maladi jang sedjak tg. 
| lawatan keluar nege 

Kepada ketua Betah Ma- 
ladj dan Shidi sebagai kapten 
dari kes: PSSI, oleh Panitia Pe- 
.njambut seturunnja dari pesa- 
'wat terbang, masing2 dikalungi 

| dengan karangan bunga, kemu- 
dian penjambutan dilandjutkan 
dengan suatu upatjara diresto- 
ran lapang-terbang Kemajoran. 

:8 Kemenangan? jang 
: ditjapai P.S.S.L 

Dari 9 pertandingan jang te- 
(Tlah dimainkan PSSI selama per- 
lawatannja keluar negeri 'itu, 
kes, PSSI telah “ memperoleh 
8 kali kemenangan dan satu 
kali menderita kekalahan se- 
waktu melawan kes. Korea Se 
'latan dalam pertandingan ter- 
achir di Hongkong.  Djumlah 
goal jang ditjetak dalam 9 per- 
tandingan adalah 46 jang ber: 
arti rata2 ditjetak 5 goal dalam 
tiap pertandingan, dan  hanja 
"9 kali gawang PSSI kemasukan 

bola. ementara itu penjerang- 
tengah Kamang dari Makasar 
telah membuat rekord dengan 
-mentjetak 19 goal dalam 7 per- 

| tandingan jang dimainkannja. 

Sebagai diketahui, pemain?2 
jang turut mengadakan 

keluar negeri ada- 
in, Chairuddin, Wiem 

(Pie, Kelor Hauw, Sugiono, Dja- 
miat” (Djakarta), Shidi, San 
“Liong, Eng Hin, Thiam Goan, 
Saderan, targaik (Surabaja), 
Anas, Sa€lan (Bandung), Ra- 
milan Jatim (Medan), Ramang 
(Makasar), Sardjiman Jogja) 
dan Darmadi (Solo). 

Upatjara penjambutan 
di Kemajoran. 

: Upatjara penjambutan dila- 
Pa Kemajoran dila- 

kan dengan utjapan pidato 

perla' 
lah: v 

» |berturut2 oleh Ketua P.B. PSSI, 

@'sambut: oleh ketua rombongan 
M. Maladi. 

' Pokok2 pidato Mr. Kosasih 
3 dan. Dr. A. Halim berpusat pa- 
“Ida rasa kegembiraan dan 
banggaan akan hasil2 gemilang 

oleh rom-. 

da- 
ne- 

da segenap anggota 
n — lebih2 lagi kepa- 

jang telah tertjapai 

geri. K 
| romb 

“Fan pemin2 PSSI — diharapkan 
agar kemenangan2 jang telah 

ma itu, tidak sadja dirasa- 
5 sebagai suatu kebanggaan 
belaka, tetapi hendaknja meru- 
pakan pula dorongan-kuat un- 
tuk menghadapi pertandingan? 

: : besar jang akan datang, antara 
. pertandingan? dalam Olym-: 

' Asia jang akan diadakan 
lai. di Manil ila. i 

Berkat rasa tjinta ter-' 
, lap tanah air. ' 

| Ketua rombon   
  

3 .dan ketua 
mum PSSI, : Maladi, jang 

setelah Japoran 

soal2 diseki- 
anak2 | 

Sehari2nja, Oleh ber- 
Aan» Bento 

anja rkan 
:! ara » Na kan oleh para 

Aaa 
a Ta bilkan 
abopate 12 di- 

Re 

5 . bertempat dihalam- 

4kal di desa Mud 

netjalklkkkd audisi 
. Hongkong 

 EDJEKAN2 BANG KITKAN SEMANGAT. 
BANTENG. 

bola Seluruh Indonesia dibawah : 
16 April jang 

, hary Seniw jl djam 16.45 disambut oleh 

jumlah besar chalajak ramai, 1 
“Wakil Ketua Komite Olympiade Indonesia dan sebagainja. Pe- 

njambutan dilapang-terbang Kemajoran itu, djuga diramaikan 
—. oleh barisan nan jang memperdengarkan Ta BARET t 

ke- | 

. | dan para pemainstjadangan, bu- 

ini, akindelntah bd Djawa 
| Tengah menjediakan beaja se- 

|untuk keresidenan Semarang | 
Rp, 1.307. 000, keresidenan Pati 
Rp. 610.000, keresidenan Peka- 
longan Rp. 1.020.000, kereside- 

residenan Kedu Rp. 577.000 dan 
aa Surakarta Hp: 540. 

00 
Didaerah keresidenan Semi 

rang sebagian besar darj usa- 
ha itu ditudjukan pada ihtiar 
mengurangi. hentjana bandjir 
didaerah kabupaten Demak: 
untuk itu direntjanakan ' mem- 
perbaiki dan membangun. sa- 
luran?2 pembuangan - air bandjir 
dari Wilalung, memperbaiki pin- 
tu perkagian air daerah penga- 
ran itang dan menggali sa- 
luran2 jang dangkal. 
Dengan adanja beaja jang di- 

sediakan oleh pemerintah oto- 
nom Djawa Tengah - tersebut, 
maka untuk tahun ini pemba- 
ngunan pengairan di Djawa Te- 
ngah seluruhnja akan memakan 
heaja sebesar Rp. 16.865.000. 

Seperti telah dikabarkan, oleh 
pemerintah pusat akan  diberi- 
kan beaja untuk pembangunan 
sebesar Rp. 12.150.000. — Ant. 

. 

Purworedjo 

BANTUAN PENGAIRAN 
Te SNEMESA AN 

Untuk memberikan sekedar 

sumbangan kepada rakjat dim. 
membangun pengairan desa. Pe- 

kerdjaan Umum seksi Purwore- 
djo bagian Pengairan dalam ta- 
hun ji. telah mengeluarkan uang 

sebanjak & Rp. 150. 600,- . Djum. 

lah bangunan jang dijelesai- 
kan ada 27 buah diantaranja jg 

terbesar ialah “KR. Beng: 
alredjo ' Loano 

jang mengairi 23 ha dengan 

beaja Rp. 60.000,—. Seluruh ka- 

bupaten Purworedjo dalam th 

1952 merentjanakan pembangun 

an pengairan desa sebanjak 159 
buah jang dibagi dalam pengaz 
wasan seksi Purworedjo sendiri 
90 dan seksi Kutoardjo 60 buah. 

(Kor)   
, 

kesebelasan Persatuan Sepak- 
ketua umumnja 

lalu mengadakan per- 

PSS, Persidja, 

singkat sekitar “perdjalanan 

rombongan PSSI keluar negeri, 

antara lain mengatakan, bahwa 

kemenangan2 jang - ditjapai 

PSSI bukan semata2 diperoleh 

'sebagaj hasil kekuatan tenaga, 
tetapi faktor terpenting. dalam 

hal ini. ialah semangat jang 
berkobar2 
rasa ketjintaan terhadap tanah 
air Indonesia. 

Diterangkar?, bahwa umumnja 

surat2 kabar di Hongkong da- 
lam resensinja menjatakan ke- 

heranannja dan menjatakan ti- 
dak menduga, bahwa ada sua- 

tu kesebelasan jang tidak,kalah 

kuatnja dengan kes. Hongkong, 
jang sampai saat ini merupakan 

kesebelasan terkuat diseluruh 
Asia, “- 

Dengan kemenangan? jang 
ditjapai PSSI dalam tiga kali 
pertandingan melawan kesebe- 
Jasan?2 Hongkong, maka PSSI 
telah petjahkan tradisi sepak- 

bola di Pa na la Tenan 
sedjarahnja ini, um 
pernah menderita kekalahan 

sampaj tiga kali darj kesebelas- 
an? luar negeri jang pernah ia- 

tang di Hongkong. 

Karena perasaan: ter- 
tekan, berkobarlah se- 

mangat Banteng”, 
Oleh Maladi dalam pidatonja 

dilapang-terbang Kemajoran itu 
selandjutnja diingatkan djuga 
betapa tertekamnja perasaan se- 
tiap anggota rombongan —- ter- 
utama sekali pemain2 — jang 
sewaktu berangkat dari tanah 
air, bukan diantar dengan utja- 
pan2 jang memberi dorongan 
dan semangat, tapi oleh. mele- 
tusnja suara2 jang bersifat 
eajekan dan tjemohan disana- 
ani. . 

Sewaktu rombongan akan be-| 
rangkat, kata Maladi, bukan sa- | 
dja terdengar suara2 edjekan 
jang tidak pada tempatnja, te- 
tapi bahkan ada pula sementa- 
ra orang jang mengatakan bah- 
- kesebelasan PSSI jang be- 

kat ini, sudah pasti akan 
Mn Bsofikn nama negara dan 
bangsa Indonesia, apapun djuga 
nama jang dipergunakannja da- 
lam perlawatan «keluar negeri | 
itu. 
Suara? edjekan jang bersifat 

mematahkan semangat itu, dju- 
ga masih dialami oleh rombo- 

ngan Setibanja di Hongkong, di- 
mana mereka tidak mendapat 
sambutan semestinja bahkan di- 
'pendang rendah oleh kalangan 
|”Football Association” disana. 

'Favi untung, demikian Mala- 
di, bahwa dengan adania ediek- 
an2 itu, semangat setiap pemain 

'kan mendjadi patah, bahkan se- 
baliknja berkobar mendjadi se-- 
mangat perlawanan hebat ba- 
gaikan Banteng” mengamuk 
jang tidak mengenal mundur 

besar Rp. 4.715.000. Djumlah | 
itu diperuntukkan pada keresi- | 
'denan2 jang perintjiannja ialah | 

nan Banjumas Rp. 661. 000, ke- 

dan wmendalamnjaj 

Radio aa | 

rentjana PO 
an tawanan? pera rang. 

Ditegaskan 2 baljiwa “persetu- 
djuan untuk mengirim. tawa- ' 
nan2 tersebut Keluar Korea se- 
jlama waktu 
rangan2” harus didapat lebih 

dulu, sebelum suatu negara ne- 

wanan2 itu. 

Radio. Peking selandjutnja 

menjatakan bahwa Komando 

PBB tetap mempertahankan 
putusannja bahwa. para tawa- 

nan jang tidak Jangsung dikem- 
balikan harus tetap tinggal di 
Korea dibawah pengurusan sua- 
tu negara netral, dan sementara 
itu wakil2 dari megara2 tempat 
asal para tawanan tadi akan be- 
rusaha membudjuk mereka su- 

paja kembali. 

Kami menganggap bahwa 

langkah jang dikehendaki oleh 

kami, jaitu pertama, persetu- 

djuan untuk mengirim tawa- 

nan? jang tidak mau langsung 

dikembalikas kenegara- netral, 

dan sesudah itu pengangkatan 
jang konkrit darj negara netral 
tersebut, sebagai langkah jang 

sesuai dengan djiwa perunding- 

an2 dam perlu untuk menghor- 

mati negara netral jang ber- 
sangkutan”, demikian Radio 
Peking. 

Dikatakan bahwa soal inj ia- 
lah langkah jang paling perlu 
darj usul2 jang telah diadjukan 
oleh pemeri intah2 Korea Utara 

dan RRT pada tanggal 30 dan 

31 Maret jang lalu, dari  pen- 
djelasan j telah diberikan 
oleh oleh ketua delegasi Utara 
djenderal Nam II, serta usul 6- 
pasal untuk pelaksanaannja jg 
telah diadjukan oleh pihak Uta- 
ra pada tanggal 26 April jg lalu. 
'Radio “Peking ' menambahkan 
bahwa usul2 Utara ini merupa- 
kan silatu konsesi jang tegas 

|dari pihak Utara jang harus di-   
PSS. 

Kemenangan2 jang telah di- 

peroleh PSSI dalam perlawatan- 
nja keluar negeri, adalah sbb: 

Di Manila : 

Tg. 18-4 PSSI — Bond! Manila 
8—40. 
Tg. 19-4 PSSI — Bond 
siswa 7—0. 
Tg. 21-4 PSSI — Bond Pel 

an 5—0. 
Di Hongkong 

   

lection 3— 2. 
Tg. 27-4 PSSI Hongkong 
Combined Services 5—1:. - 
Tg, 30-4 PSSI — Korea Selatan 
1—3. 

Di Bangkok : 
Tg. 2-5 PSSI — Chaisod 6—2. 
Tg. 3-5 PSSI — Angkatan Uda- 
ra Muang Thai 7 —0. 

Pn 

  

'HASIL2 PERTANDING- 
AN TENNIS INTER- 

NASIONAL 

Pada hari Minggu jang baru 
lalu dalam pertandingan tennis 
Davis Cup Zone Eropa, pasa 
ronde.pertama regu tennis Spa 
njol telah berhasil peroleh ke- 
menangan 3.0 dari regu Israel. 
Kemenangan 3-0 tersebut di- 
peroleh Spanjol setelah pasa- 
.ngan Fernando Olozaga'Jose 
Maria kalahkan pasangan Israel 
jang terdiri dari Weiss Morde- 
cax Apfel dengan angka 61, 
6-3 dan 8-6. Demikian AFP. 

Norwegia kalahkan | 
Luxembeurg. 

Selandjutnje AFP kabarkan 
pula, bahwa . dalam pertandi- 

ngan “jang dilangsungkan di 
Luxembourg untuk perebutan 
Davis Cup “Zone Eropa terse- 
but, dalam ronde kedua regu 
tennis Norwegia. menang, dima, 
na setelah A Lessen'A. Pape 
kalahkan pasangan Luxembeurg 
G. W. HarjG. Wetiheim dengan 
angka 6-1, 13-3 dan 6-3. Demi: 
kian regu tennis Norwegia per. 
oieh kemenangan 3-0 dari regu 
Luxembeurg, 

. Regu Davis Cup Ne- 
derland menang 5 — 0 
Coylon. 

Regu Davis Cup Nelerland, se 
telah kalahkan 8 pertandingan 
dari regu Ceylon (dalam ronde 
kedua), maka pada harj kema- 
rin telah mengachiri pertandi- 

ngan dengan 
menangkannja, hingga stand 
berubah medjadi 5.0 untuk re- 
gu  Nederland.: Hasil2 kedua 
pertanfingan single tersebut 
adalah: B.v. Bistol (Nederland) 
Kalahkan Ernst  (Ceylon) de- 
ngan 6-4, 6-0, 5-3, sedang Wi 

ton (Nederlangd) kalahkan 
Scharneguievei (Ceylon) de- 
ngan 36, 1-6, 7-5, 6-1 dan 1-5. 

Xogoslavia kalahkan 
“Swiss 3 — & 

Selandjutnja AFP kabarkan 
pula dari Belgrado, bahwa pada 
hari kemarin regu tennis Yugo- 
slavia telah kalahkan regu 
Swiss dengan 3-0. Dengan de- 
mikian maka regu Yugoslavia 
akan memasuki ronde kedua da 
lam pertandingan Davis Cup 
jang diadakan di Belgrado. Ke- 
menangan 30 tersebut dipero- 
leh Yugoslavia setelah pasangan 
Yugoslavia jang terdiri dari 
Palada/Petrocic mengalahkan 
pasangan Swiss Blonde! 'bersari, 
dara dalam 4 set dengan ang-   ii surut,   ka 3-6, 0-4, 7-5 dan 6-4, 

pemberian pene- | 

tral dipilih untuk mengurus ta- 

Tjatatan?2 kemenangan? 

» 

Tg. Te PSSI — An Hongkong # 

an bra PSSI — “Hongkong Se- 

      

    

2 single, jang di- 

  

Tawanan - tawanan perang 
keluar Korea langkah 

»paling perlu” ) 
$ | Ravio Peking dalam siarannja menjatakan bahwa pemin- 

dahan tawanan? jang tidak mau dikembalikan. ke negeri? 
mereka keluar Kera adalah ,/langkah jang paling perlu” dari 

Utara untuk penjelesaian masalah pertu- 

pertimbangkan sungguh2 
Komando PBB. — UP. 

670 & 6670 TAWANAN 
LUKA2 : 

Pengembalian para .tawanan 
jang . sakit & luka2 di Korea 
sudah selesai. 

Satu2nja kedjadian luar bia- 
sa pada waktu penjerahan 
ialah ketika tiga orang 

itu, 
tawa- 

membuka dan  merobek-robek 
pakaian mereka, sesudah mere- 
ka keluar dari mobil2 ambulan- 
ce Amerika. Denga hanja ber- 

Utara jang dibebaskan oleh pi- 

sebelum dibawa dengan mobil2 
Utara, 

Sedjak penukaran tawanan? 
dimulai pada tanggal 20 April 
jang lalu, pihak PBB semuanja 
telah mengembalikan 6670 ta- 
wanan Korea Utara dan Tiong- 
hoa, dan sebagai gantinja telah 
menerima 670 tawanan PBB da- 
ri pihak Utara. — UP. 

ALAT2 SENDJATA AME- 
RIKA UNTUK THAI 

Duta besari Muang Thai, Pote 
Sarasin, mengatakan kepada UP. 
bahwa ja telah minta untuk kun. 
djungi menteri luar negeri.John 
Foster Dulles, sebelum ia be- 
xangkat ke Timur.Djauh dalam 
minggu  ini,- dengan maksud 
minta supaja alat2 sendjata 
Amerika dengan tjepat dikirim 
P3 Muangthai bufan ini djuga, — 
IP: 

  

PERKARA MOBIL 
Milik komisariat Belanda 

Pengadilan Negeri Surabaja 
'antuk ketiga kalinja mengada- 
kan sidang 
soal pentjurian mobil Plymouth 
hitam milik Komisariat Belan 
da di Surabaja jang telah hi- 
Jang dalam bulan Djanuari 1951. 

Dimadjukan kemuka sidang | 
(RS bekas Kolonel T.N.I jang di 
fuduh telah melakukan perbua- | 

“tan tadah (heling), R.S mene- 
yangkan ia membel:j mobil Ply- 

Outh itu “dari seorang Belan 
been. . Krom- 

3 1 tersebut kini tidak diketahui | 
tempat tinggalnja. , Diketemu- 
kannja mobil Plymouth itu ia- 
lah ketika R.S hendak men- 
djual mobil tersebut kepada S 
Terhadap nomor2 pada mobil 
ada tanda2 dilakukannja peru 
bahan2. Dua orang saksi mene- 
rangkan, bahwa RS mempu- | 
njay Plymouth “ hitam sebelum 
ada kedjadian pentjurian mobil | 
Komisariat Belanda ' tersebut. 

mobil itu timbul keterangan2 
jang agak "bertentangan, maka 

| sidang ditunda untuk sementa- 
waktu. — Ant. 

  
K but pengumuman Amerika 

Kalangan jang berkuasa me- 
|ngatakan, bahwa pengumuman | 
i-menterj L. N. Amerika, John | 
Foster Dulles, jang  menjara- 

| kan hendak memperbesar ban- 
tian alai?2 sendjata Amerika ke- 

pada Indotjina, sangat memuas- 
Kan pemerintah Perantjis. 

Minta bantuan London? 
Lebih landjut Afp. dari .Lon- 

don mengabarkan, bahwa ka- 
langan jang mengetahui di Lon- 

don membenarkan berita2, bah- | 
wa Perantjis telah minta ke - 
pada Inggris dan djuga Ame- | 
rika supaja mengirim pesawat? | 
pengangkut 

pasukan2 ke Laos, tapi karena 

tudjuj permintaan Perantjis, ma 
ka bantuan dari Inggris tidak 

| perlu lagi. 
Peranus sebelum achir ming- 

gu jang lalu telah memberitahu- 
kan kepada Inggeris, bahwa Pe- 
Pantjis menarik kembali permin. 
taannja. — UP, 

oleh 

nan Korea Utara dengan tiba2 

pakaian tjelana-dalam dan ti- 
dak memakai sepatu, mereka 
kemudian berdjalan  ketenda 
Utara 'dimana tiap “tawanan | 

hak PBB ,,disemprot” lebih dulu | 

untuk memeriksa | 

Berhubung sekitar nomor2 pada : 

untuk membawa | 

Amerika tlh sepenuhnja mienje- | 

EISENHOWER KURA- 
NGI BUDGET MSA 

Presiden - Hisenhower dalam 

sebanjak 1.800 djuta dollar utk. 

bantuan luar negeri seluruhnja 
akan dapat dilakukan dengan ti- 

lada membahajakan keamanan 

.Gunia merdeka” 

Dikatakan, Bisenhower akan 
menjampaikan pesan istimewa 
kepada madjelis rendah dan se- 
nat, mungkin hari Senen, ini, 
minta sebanjak 5.800 djuta utk, 

MSA di tahun padjak 1954, mu- 
lai bulan Djuli. — YP, 

  

200.000 TENTARA AME- 
RIKA DIKURANGI 

Amerika Serikat merentjana- 

kan untuk mengurangi kekuat- 

an angkatan perangnja dengan 
kira2 200.000 orang dalam tahun 
padjak jang akan dimulai 1 Dju- 

h jang akan datang. 

Djika perang di Korea dapat 
berachir pengurangan akan lebih 

besar Jagi djadi kira2 250.000 
Orang, demikian pembesar? Ke- 

menterian Pertahanan Amerika 

Sementara itu didapat kabar, 

bahwa djumlah jang disediakan 

untuk keperluan militer tahun 
padjak 'S4 dan jang telah diusul- 
kan bekas Presiden Truman se- 

besar 45.500 djuta akan diku- 

rangi dengan kira2 2100 djuta 
dollar. — UP, 

Dengan $ 1.800.000 006, 

minggu ini akan memperingat- 

kan Kongres, bhw pengurangan 

DIPERDAGSANGKAN 
BURSA 

Perusahaan | Indonesia jang 
Gimaksud itu bernama Java Ma- 
dura Veem, N.V., dulu bernama 
PERBOE dan dipimpin oleh Rd. 
Pandji Sjoerd. Sjoerd dewasa 
ini masih djadi direktur disam- 
ping Mr. Rd. H, Koesoemo Oe- 
tojo. 

Perseroan ini didirikan dalam 
masa sebelum perang dan sete- 
lah diambil dengan paksa peru- 

sahaan tersebut oleh pihak jang 
berkuasa ditahun 1942, barulah 
ia dapat bekerdja lagi dalam 
Pena tahun 1949. Wa- 
jaupun demikian keuntungan 

jang dipercleh perseroan itu 
terutama selalu “ diafschrijven 
untuk keperluan inventarisnja, 
Disamping itu djuga dibagikan 
dividend kepada pesero2 bukan 
dalam uang kontan tapi berupa 
saham. Kepada para pegawainja 
Gjuga dibagikan tantiemes. 
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Dalam tahun buku 1949/1950 | 

penghapusan 
  

| tar memilih diibu kota Tunisia, 
| hanja 3.592 orang atau 8,894 
jang pergi memilih, 

Harian L, Humanite sementa 
ra itu njatakan, bahwa semua 

nasional dan organisasi2 buruh   tan. 
| Sebagai ' djawaban terhadap | 
|teror jang dilakukan oleh pem- 
| besar kolonial Perantjis, -or- 

| ganisasi2 nasional itu mengan- 
|djurkamn supaja diadakan pemo- 
| gokan umum. Pemogokan se- 
matjam itu telah diadakan tang- 
| gal 3 Mei jang lalu dibagian ko- 
ta tempat penduduk bangsa 
Arab. — Tass. 

MESIR BELI SENDJATA 
DI TURKI 

Menurut kalangan, jang da- 

mengetahui - di Ankara, 

|imaka maksud pertama “dari 
| kundjungan mis) militer Mesir 
(ke Turki, telah mulai mengada- 

| kan pembitjar aan2 di Ankara, 
| alah untuk merundingkan pem- 
belian sendjata di Turkj oleh 
Mesir. 

Misi militer Mesir tersebut jg 
| terdri atas 7 orang dipimpin 

| Oleh wakil menterj angkatan da 

| rat Mesir kolonel Hasan Redjap, 
— AFP. : 

Perantjis. terima bantuan A S| 
utk perang di Indotjina 

ALANGAN pemerintah Perantjis, dengan gembira menjam- 
untuk memperbesar bantuannja 

kepada Perantjis di Indotjina, sebagai sutu tindakan solider, jg 
memberi semangat baru kepada negara? bagian di Indotjina. 

Pes RE Sa NA RU 

Dunia: sana sini 

xx Clark “Fichetherger, ketua 
| Lembaga PBB di Amerika me- 
| ngusulkan, supaja PBB mengi- 
Lrimkan suatu rombongan penin- 
| Gjau:ke Indo China untuk memi- 
| peladjari keadaan disana., 
(ok George Yeh, menteri LN 
| Tiongkok Nasionalis mengata- 
kan, bahwa pemerintahnja be- 

Liam bersedia mengirim  duta2 
besar untuk Perantjis dan 
Muang Thai. 

Xx Polisi Argentinia telah me- 
|nangkap 15 orang anggota pat- 
tai Komunis disana, ketika me- 

| teka sedang siap untuk menje- 
| barkan tulisan amti pemerintah 
| Peron. 
book Dr, Hamid al Nakih,- bekas 
direktur rumah sakit Moassat 
| di Iskandriah dihadapkan dimu- 
|ka pengadilan karena dituduh 
| mengadakan korupsi, 

        

  

Menurut Afp, lebih dari 10.000 | 
orang jang tertjatat dalam daf- | 

pemimpin2 darj Partai? politik ! 

telah dikirim ke kamp konsen- | 
trasi Tatahouine dibagian Sela- f 

# 

Keadaan Tunisia tegang 

BOIKOT THD. PERANTJIS DJALAN TERUS 

EADAAN di Tunisia terus tetap tegang, demikian kabar? 
jang dimuat dalam harian? serta K.B. Afp di Paris. 

Harian? tersebut menjatakan, bahwa Bey Tunisia tak mau 
mengandjurkan kepada rakjat Tunisia supaja ikut serta dalam 
pemilihan kota pradja Tunisia: Ketika diadakan pemilihan | 
pertama pada tanggal 3 Mei jL., 
telah mengambil putusan untuk memboikot 
dipaksakan atas mereka oleh pemerintah Peranfjis. 

ternjata, bahwa rakjat Tunisia 
pemilihan jang 

| POLISI KENYA DISERGAP 
| PIHAK MAU - MAU 
|. Di distrik Nayuki didekat si- 
|(ngai Sirrimon telah terdjadi per- 
tempuran antara polisi Kenya 

| dan anggota Mau-Mau. 
Kesatuan polisi tsb. telah di- 

sergap oleh pihak Mau2 tetapi 
| berhasil kemudian memaksa ang 

| gota2 Mau2 untuk mengundur- 

kan diri kearah sungai tsb. 
Dalam pertempuran didekat 

Nakiru seorang Mau2 telah te- 

was, 5 orang lain mendapat lu- 

ka2 dan seorang telah dapat 

ditangkap oleh polisi UP. 

- Para Penerbit 
LS, 

Daerah. 

pi 

pada .kami, 

Disamping ini “perlu 

Sekianlah,       

(afsehrijvingen) | 

  

Java Madura Veem N.V. 

SATU2INJA SAHAM PERUSAHAAN INDONESIA 
MULAI HARI INI DI 
DJAKARTA. “ 

TELAH terbukalah sedjarah baru bagi perusahaan Indone- 

sia di Bursa Djakarta dengan ikus sertanja satu2nja peru- 

sahaan Indonesia meriperdagangkan saham?2nja pasar effek 

Djakarta mulai hari Senin jang lalu, 

berdjumlah Rp.6.000.— dalam 
tahun 1951 Rp.1.173.000 dan 
dalam tahun 1952 kira - kira 
Rp.400.000. 

Padjak jang dibajar persero- 

an itu dalam tahun 1949/1950 
berdjumlah Rp.87.000, dalam 
tahun 1951 Rp:127.000 dan das 
lan tahun 1952 Rp.110.000. 

Modal perseroan dari perusa- 
haar tersebut dari mulai ber- 
diri sampai pada tahun buku 
1952 meningkat dari Rp.250.000 
mendjadi . Rp. 4.000.000. Dari 
djumlah tersebut 7596 terletak 
atas nama dan 2570 lagi pada 

toonder, artinja boleh dibeli 
bangsa asing sahamnja. 
Menurut anggaran dasarnja 

15Y0 dari semua saham mesti 
djatuh dalam tangan bangsa 
Indonesia. 

Perusahaan ini menurut tak- 
siran harga sekarang mempu- 
njai inventaris sebesar Rp.4.000. 
000 tapi dalam laporan balans 

| jang dibuat pada 31 Des. 1952 

tertjatat seharga Rp.1.535.000, 
— Amit, 

  

  

Rp. 44!/) DJUTA LEBIH 
Hasil pelabuan Semarang 

selama triwulan j.l, 

Selama triwulan pertama ta- 

hun ini pelabuhan Semarang tes 
lah terima barang2 import dari 

luar negerj sebanjak 26.600 ion 
seharga Jk. Rp. 123.600.000. — 

Diantara barang2 itu terda- 

pat 4 djuta meter barang tex-   tie! seharga Rp. 12,6 djuta, 

135.600 helai saputangan seharga 

| Rp. 200.000,—, 39 buah mobil se 
(harga Rp. ps -. djuta lebih, su- 

su seharga Rp. 2.— djuta, ratu- 

san ton beras seharga Rp. 17.— 
djuta dsbnja. 

Selama itu dikeluarkan barang 
barang export seperti karet, ka- 

ju djati, lombok kering dll se- 
djumnlah 20.090 ton seharga Ik. 
Rp. 64.000.000— atau belum 
ada 4 dari djumlah import, 
Djumlah pendapatan bea tju- 

kai seluruhnja selama 3 bulan 
itu ada Rp. 44.900.000.— atau 
Rp. 900.000.-— lebih dibanding 
triwulan teracbi: tahum jg lalu, 
— Ant,   

o 

PERHATIAN ! 
di Indonesia. 

Dalam waktu jang singkat akan kami terbitkan sebuah bu- 
ku dengan nama ,,BUKU INDONESIA". 
daftar2 dari semua buku2 jang diterbitkan di Indonesia 
dan di Luar Negeri dalam bahasa —- Indonesia atau jang 
pakai bahasa pengantar bahasa Indonesia djuga bahasa 

Buku inj memuat 

Dewasa ini pada kami telah tertjatat ribuan buku2, teta- 
sungguhpun demikian, menurut hemat kami, 

djauh dari lengkap dan masih banjak 
ditjatat lagi untuk kesempurnaan buku tersebut Giatas. 
Berhubung dengan kekurangan? tersebut, dengan ini kami 
mengadjak Tuan2 penerbit untuk memperkenalkan pener- 
bitan Tuan masing2 agar supaja kami dapat memasukkan 
dalam daftar kami sehingga isi —- 
ini akan merupakan daftar buku (catalogus) jg lebih leng- 
kap dari apa jang pernah diterbitkan di Indonesia. 

Kami sangat mengharapkan bantuan serta kesediaan Tuan 
dan sudilah kiranja Tuan mengirimkan kepada kami daf- 
tar2 (catalogus) berikut harga2-nja dan potongan2-nja, dji- 
ka mungkin djuga disertai tjontoh2 dari masing2 buku itu. 
Djika Tuan belum mempunjai daftar 
kuplah Tuan memberikan keterangan setjara tertulis ke- 

buku2 apa jang telah atau akan Tuan terbit- 
kan dengan harganja dan sebagainja. 

kami “djelaskan, bahwa mengingat ' 
akan hubungan kami jang luas 

Toko2 Buku diseluruh Indonesia, maka senantiasa ada ke- 
mungkinan, bahwa kami akan memesan buku? tersebut 
untuk melengkapi persediaan kami. 

masih 
buku2 jang "harus 

sBUKU INDONESIA" 

(catalogus), tju- 

dengan Pedagang2 dan 

.Sambil menanti kiriman Tuan2, dengan ini kami mengu- 
tjapkan sebelum dan sesudahnja banjak terima kasih atas 
sesuatu bantuan dan perhatian Tuan2, 

TOKO BUKU 
» GUNUNG AGUNG" 

(d:h THAY SAN KONGSIE) 
.. Kwitang 13 Tilp. Gbr. 4678-Kotakpos 135 Djakarta. 
  

  

KING € OF THE ROYAL MOUNTED (50) 
  

  
CANG Laksana 

Et   
    

, KING... DON'T KNOW, . 
(AT HE WANTS ? 

-- Vieki Hatcher ! Shakolaki kau disini ? 
— Hakim Dean minta saja 

nentah apa mak sudnja | 

   
ada     

    
—4 Kabarnja. 

Supaja das 

dan minum £ 

kipun. dia itu orang djahat, 

|. tetapi saja tidak tahap mes 
|. dihar dia menderita 4 

THEY SAY HES VERY IL, HE CAN T BEAT O€ 
DEINKA THING S OK, DEAR HE WASA BAP 
MAN BUT 1 HATE IP TEE HIM SLEFER 505 

dia sakit keras 

tidak bisa makan 

    
Kasihan mes, 

TRE MOUNTIE 18 WAITING TO SEE NP PLEASE 
YOU, MR. BEAN. ILL SEND HIM 

SIP /AY Se Ag SET UEe at 
CALL. 
HIM IM» 

: Bani Ig Serang Stesu " La 
Haa ha ny Kn K Hesteres Spndeate, In 

5 yss 

  

— Polisi itu, sudah PETA Wo untuk bertem 
mu dengan tuan Dean.. 
tol penambahan darah ba ko song, 
segera saja suruh masuk dial 

"— Saja harap, lekas panggil dik « » PN j 

Sesudah Ita. 

akan 

  

 



       
Ne ana (kabar, katanja 

“diantara murid? jang tidak lulus 
ana penghabisan S.G-T.K. di 

: NT angkanja untuk bahasa | 

Indonesia buruk. Berabe djadi 
heran betul, Apa mereka tidak | 

Pn mempeladjari . bahasa Indonesia 
B3 dengan sebaik-baiknja ? 

hi Berabe tahu, kalau beladjar 
bahasa “asing sih » orang - 
orang mnta bali tua) 
“Iwan biasa radjinnja. Tapi djus- 
tru bahasa Indonesia dipandang 
Sudah amar gampang, djadj ke- 
radjinannja kurang, Ataukah 
memang. ada. Murid jang pan- 

| dang bahasa Indonesia rang 

penting ? 
Menurut mBah Nur ja me. 6 

mang dua matjam itu sebabnja. 

» Berabe djadi sedih betul. Dja- 
ngang banjak Orang muda (dan 

ke. | tua) jang jasih berkata I Love 
B YOU, tapi tidak bisa bertjakap 

Indonesia jang pantas. 
Aih, dasar Tang djaman. 

AI LAAP PU Er 5 

                

  

PENTJURI KAJU DJATI 
Pe 3 JAN Mk - 

8 »dBaru2 ini.seorang jang ber- 
nama Sarta umur 21 tahun ber 
Tanna tinggal di desa Singkar 

B | kanan Wareng (Kapanewon 

  

L dari- men- 
- . Fara kah kajudjati dari hutan, jang 
Si besarnja middelijn 16 Cm, dan 

pandjang 2 M, djatuh terpelan- 
ting disungai Wareng, hingga 
'kepalanja petjah dan lehernja 
“tertimpa kaju tsb. sampai me 

nemuj afjalnja, 

  

  

f | RADIO 
| RABU 6 MEI 1953. 

Et Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
' 06.15 Beberapa langgam mo- 

dern 
07.45 The Andrews Sisters 
1215 Ujon2 Madyo oleh Kel. 

vest. Kes, Djawa studio Jogja- 
: Pan karta 

ee : 21500 Taman Kepanduan 
Es Pain Pandu Tionghoa 

1. 45- Bunga rampai dikala sore 
"1815 Sendja Merona 
18.30 Peladjaran lagu2 aya, 

  

oleh 

MINANG SAIO BERDIRI | 

Sumatera Barat 

| itu, menerangkan, bahwa untuk 

| harga murah. 

DI BANDUNG 
,Minang Saio", janu perkum 

pulan putra2 jang berasal dari 
, telah berdiri 

di Bandung. 
Rapat meresmikan itu dilang. 

sungkan « di Balai Peradjurit 
“Dwi Warna” dah mendapat 
“perhatian jang besar, N 

Moh. Zen, ketua panitia se- | 

mentara dari perkumpulan ter- | 

sebut dalam menguraikan mak- 

sud dan tudjuan perkumpulan 

dirinja perkumpulan itu ialah 

karena - ingin menjumbangkan 

tenaga untuk pembangunan In- 

donesia dalam lapangan sosial, 

kebudajaan dan kemakmuran. ' 

Dengan demikin maka di 

Bandung i terdapat perkum - 

pulan2 jang beranggauta per- 

dutuk sedaerah2 dan bertudju- 

an dalam lapangan sosial, kebu 

dijaan dan kemakmur an, "Daja 

Sunda”,  ,/Pardomoan”  (Tapa- 

huli), Ikatan 'Peladjar2 Atjeh 

dan sekarang ' »Minang Saio”. 

  

|istiwa jang mendadak ini dirun- 

Fperenaj, ter tjasi. Bolehkah ia tu- 

sjarat2 Sultan Eabnjata orang pemain tjatur jang ulung 
pandang lebih penting. . dari Djakarta dan minta turut 

dalam pertandingan di Solo. Per- 

di dingkan ramai sekali kon- 

rut? Biarlah konperensi jang | itu!” teriak 
memutuskan! Soalnja terletak 
kepada apa jang dipentingkan: 
sjarat2 organisasi ataukah Sja- 

rat2 propaganda buat permain- 
an tjatur zonder meer. Pungut- 

an suara diadakan, Hatsilnja pe 
main dari Djakarta ditolak, dus 

” : ik Wu ta , 

EXPORT KARET 
TRIWULAN KE-1 

marah tadi, 
nafas. ,,Ach, 
djawabnja, dan dengan rasa 

sa ia meninggalkan 
Konperensi Pertjasi dilandju 

seperti biasa. (KR),   ruangan. 

  

di 

. Anehnja pemain Djakarta itu | 
meninggalkan rapat dengan mes | | 
nendang sebuah kursi dengan 
serunja, Semua terkedjut. ,,Apa 

seorang anggauta 
sambil mendatangi saudara jang 

Semua menahan 

hati saja luka”, 

bia- 

tkau 

  

Negeri? tudjuan 1953 le kwartaat 
  

    — Ant, 

LOMBOK HADAPI 
PANEN BAIK 

| Tanaman padi didaerah Lom- | 

bok dalam tahun ini jang umum 

inja adalah sangat baik. Karena 

banjaknja hudjan, hasilnja ta- 

hun ini ditaksir meningkat hing | 

ga 3 kali hasil tahun jang sudah 

padi didaerah kelaparan” Lom- 

bok Tengah bagian Selatan se- 
turuhnja mendapatkan hasil jg 
sangat memuaskan Dibeberapa 

ga mendapat perbaikan, - jaitu 
satu ikat dari tiap-tiap 6 ikat 
tertentu, sedang tahun jang su- 
dah2 hanja satu ikat dalam ti- 
ap2 mesjabit dapat menjabit 11 

ikat padi. 
Harga beras jang mula2 telah 

merosot mendjadi Rp. 1.— per 
kilo, hari ini meningkat kem- 

bali mendjadi Rp. 1,40 sekilo. 
Hal ini berkat andjuran dari pi- 
hak U.R.M. supaja rakjat dja- 

ngan mendjual padinja dengan 
— Ant. 
  

GERAKAN MENANAM   oleh Pak Ar. 
19.15. Polisi dan Masak | 

“ 1940 Taptu diteruskan aneka | 

  

-UBI — DJALAR 
Mentjapai hasil jang 

F3 (agu2 Indonesia oleh) 

“2 $ Korps Musik T.up Jogja “0 Tana , 

Pe 20.15 Imbauan malam Gerakan meluaskan tanaman | 

ae 1 20.30 Merdu meraju oleh Kwar- | ubi-djalar (ketela rambat)  dij 

ee tet Teruna Djawa Tengah jang dimulai 

3 2». 15 Ruangan Djapendi Jo-| achir tahun jang lalu Kini telah 

P — gjakarta dapat menambah luasnja tana- 
E, smasuka lagu2 Kron- | Man itu mendjadi 11.000 ha. 21.30 

#3 tjong “oleh ORJ II dhp. 
sdy. Sukimin 

  

|Darj luasnja tanaman jang tadi- | 
nja berdjumlah 45.000 ha. kini 

mendjadi 56.000 ha. 
Menurut keterangan dari pi- 

v -|hak Inspeksi-Pertanian Djaw 

  

"MOMoK PENSIUN 
sz EBAGAI Warganegara sia 

5 tu Negara jang telah Mer- 

deka maupun sbg Peg, Pemerin 
tahu, kami insjaf Bahwasanja se. 

- bagai pendukung hukum Nega- 
ra” (Staatsrechtsubject), keta- 

3 .atan serta tunduk pada U.U 
A serta peraturan2 jang ada dan 

sjah, adalah sifat umum jang 
sewadjarnja. 

Djika kita mengenangkan per 
| kembangan masjartikat seka- 

| Tang ini. maka kita menghadari 
masa pembangunan Negara” 
.dalam jarti  seluastnja. Dan 

pembangunan ini tentu memer- 
- Yukan ketelitian Jan ketangka. 
san dalam segala tindakan. 
Dalam hal ini Kita tidak he- 

ran djika disana-sini bahkan da 
ri Rhak pemerintah sendiri da- 

lam. andjuran2 sering terdengar 

seolah-olah Angkatan 
Muda Ssupaja segera me. 
NYA S i kemerdekaan 

negara Gan melandjutkan 
tugas? Angkatan Tua 

dalam berbagai lapangan . dan 
keachlian, Dalam babak perta- 

Mma mereka jang seharusnja su- 
ah waktunjia mendapat pen- 

siun, dengan mudah angkatan 
muda. dapat mengoper. tugas 
“mereka: 

Hubi-djalar 

Tengah,  usaha2nja memperbai- 
ki dan memperluas hasil tana- 
m3a wbi-djalar tersebut menda- | 

pat sambutan jang hangat dari | 
masjarakat. Diterangkan, bah- 

| wa pada upatjara pemungutan | 
diadakan hasil tanaman jang 

tanggal 29/4 jang lalu di Kedu ' 
tiap2 hektarnja terbukti ia 

tjapai hasil 50 kwintal, 
Dengan . demikian tanaman | 

jang Kini luasnja | 
56.000 ha. tersebut pada tiap2 | 
musim panen akan 

kan 2.800.000 kwintal. 
Didapat keterangan lebih | 

djaw3, bahwa dengan mening- | 
katnja hasil ubi-djalar itu jare | 
dibarengi pula dengan panen? | 
polowidjo jang lain, terutama 

ketela-pohon, harga bahan ma- 
kanan di Djawa Tengah akan 
tetap stabil dan dimasa patje- 
klik ini tidak dichawatirkan 
akan dalami “kekurangan ba- 
han makaman atau meningkat- 
nja harga beras dan bahan ma- 
kanan lainnja. — Ant. 

  

TA 
SELEKSI DIMULAI 

Untuk memilih djago2 jang 
akan mewakili daerah Temang- 

   
baru? ini 

sudah. Demikian djuga tanaman | 

tempat telah dimulai panen. U- | 
pah buruh panen tahun ini dju- | 

| kit batuk 

  

Djumla h 

  

“Segera! 

3 

»RAH AJ U”?   

PAUL MUNI 

"THE LIFE OF EMILE ZOLA" 
SONDERGAARD — JOSEPH. SCHILDKRAUT. 

karena ke-istimewaannja dalam me- 
akan Menjaksikan sendiri, ba- 

Dengan: GALE 

«. PAUL MUNI seorang. jang berbintang Oscar, 
mainkan rolnja.... ! Tentunja dalam Film inipun, Sdr.2 
gaimana kenjataannja. sDJANGAN “DIABAIKAN!” 

Main djam 10.00: 5.00: 7.00: 9.00. 

R E x 20th Century Fox's 
TECHNICOLOR 

romantic . drama : 

'W. B. mempersembahkan Film terbesar jg dapat KROON dari Film ACADEMY AWARD. 

YLL NEVER FORGET YOU 

  

HALAMAN 4. Papa Pp en 

.. 

Mentan Ani: Dengan ini kami utjapkan | 
banjak2 terima kasih atas 
pemberian do'a restu dan 

| bantuan tenaga, moreel dan 
materieel pada waktu per- 

| nikahan anak kami sekalian | 
ta Ganten No. 204, Mage- | 

    

| 

lang tgl. 3 Mei 1953.. 
| 

Hormat sekalian keluarga: 

S. SETJOSEWOJO | 
| 62-5 | Ba 

x Tyrone POWER 
x« Ann BLYTH 

x Michael RENNIE. 

13 Tahun. 

| 
| 

| 
| 
|       

  

  

  

Mercurius - Nasional 

Rombongan baru dimulai 1 Juni 
11953 sore : 

Masih terima privaat lain2 pe- 
ladjaran. 

Sandiloto 5, Jogja. 

1, Tata Buku A 
2. Bahasa Belanda. 

  

—— premiere: 

63-5 | ,,WAIT TILL THE SUN 
    

Kar. Perk. Besar Karet Rakjat 
(4.000 kg.) 

Negeri Belanda " 443 1.403 & 846 
Keradjaan “Inggeris 2.530 Bat... 2.887 

' Djerman - 5.244 1.824 7.068 
Perantjis 338 288 626 

| Belgia dan Luxemburg 514 445 959 
| Italia ” 718 320 N 1.038 
| Amerika Serikat 43.334 27.428 70.762 
| Penang K1O9: 1.278 2477 £ 
| Singapura 3.976 34.186 38.162 
Malaka Inggeris --— "3 — 

: Djepang 4.322 4.160 8.782 
| | Negeri2 lain 3.192 18 . 3.870 

| Djumlah 72.810 72.667 145.477 
| Ant. 
    

  

j -GOEI KIEM GIOK ICHSAN 
ACHLI BIKIN GIGI 

  

  

  

Didjual habis TMgan segera : 
Gubahan Henry KING 

(David and Baihsheba 

  

  

SHINES, NELLIE'" 

Jean PETERS « David W TE 

  ) 

naa: 

Dengan djalan ini kami mengutjapkan banjak terima kasih 
kepada: para tamu, 
datangan, pemberian doa restu dan bantuan berupa apa- 

pun djuga pada hari perajaan perkawinan kami berdua : 

jang telah berlangsung pada hari Minggu tang 
1953, di Lemahgempal Gg. 
GRIS Bodjong Semarang. 

| 61-6 

    

UTJAPAN TERIMA KASIH | 

saudara2 dan handai-taulan, aias ke- | 

R. MUDJOKO dengan Rr. SUKARTIWI 
gal 26 April 

II No. 753 A dan di Gede 

Semarang, 30 April 1953. 

Hormat kami, 
MUDJOKO “R. 

Rr. SUKARTIW I 
beserta keluarga, 

aa Nee 

  MATJEM? ANGGREK Teks INDONESIA TH | 
20th CENTURY Kors 1 

Cattleya, Dendroblum, Van- Technicolor dr bada | | 

da dll. dan 12 potong pagar | 
ben pandang Lo a harga: To NA nata NI 
a Rp. 90.— per 1m, akan RAD Io 

| Alamat : Masih menerima Peladjar baru. | 

S. ATMASOEDIRDJA. | Pendaftaran : ,,K URATEK" 

Djogokarian 6 — Jogjakarta. Djl. Kauman 12 — konak, | 

555 59-59 

  
| Tanggung baik. dan kuat. Pn 

entjabut gigi tanggung Na 
| tidak merasa sakit. Dengan Aa 
i harga pantas. TE, i AN | 
| Al : | ' amat : 

| 
e GANDEKAN No. 2 Perusahaan | 

14-5 JOGJA. “sPendjahit & | 
| Penatu 
| 2 

f Judonegaran 
| 78 Telp. Jk. 
| 

853, 1 
| | 
| Buka djam: | 
| 1 

Pa gi 

| 8.30 — 14.00 | 
| : Sore | 
f 17.00 — 19.30 

1 Dj 
| Terbikin dari bahan-bahan se ! 

terpilih dan mengandung Th SPOED 
obat-obat. pentjeg penja- ORDER 

  

TRIPARS PRODUCTS 
Kotak pos 197 — Bandung.     

HARI MINGGU TUTUP. 

  

| BANTULAH PALANG MERAH INDONESIA. 
3 

& 

AHLI NUDJUM H.B. AZAD Kotakpos 132 BANDUNG 

Akan. tetapi timbul pertanja- 
an Calam hati ketjil kami, me. 
:ngapa Pegawai Angkatan Fua 

gung, oleh panitya 

Ilombaan marathon dan athletiek 

jang mendapat perhatian me- 

PON III setempat diadakan per- 

| 
: 
5 
1 

“1 
f 

! 

' 

  

| 

  

menghasil- ' 

| | 

: kedudukannja pergi masuk kehutan untuk bertapa, 

2 pensioenrijpe-ambtenaren ) ma- 
sih nagu2 meninggalkan djaba- 

- tannja, pada hal economisch 
pup mereka ta 

' dalam soal keuangan. Tjoba ka- 
mi buar sekedmr risalahnja, da., 
ri misamJa 
Negeri Jang telah pensioenrijp, 

mempunjai 1 (satu) isteri dan 
1 (satu) anak, bergadji pokok 

  

Rp. 200—: 
BOTIBP 

Bokok gadi Rp. 200,— 
Tundj. kemahrlan 5 193— 

Tundj anak P » 22,— - 

Tundj, lain? An 
5 : 

djumtah Kotor Rp. sa ») 
PENSIUN 

Pokok pensiun 9 »100,— 
''Tundj. kemahalan 132.25 
Tundj. anak 0 RB 

ajunah koter Rp. 381.25 TJ 
m) (belum dipotong padjak2 dan 
perang jang berlaku), 

Dengan risalah fersebut nja- 
talah bahwa perbedaan finan- | 

Cieel tidak seberapa, tetari se- 

.mempunjai waktu jang letuasa | 
untuk bekerdja dilain lapangan 
datam masjarakat, 

Oleh karena “itu djika ang- 
katan. tua telah Insjaf dan suka 
menggunakan hak pensinnja, 
angkatan muda dengan sendi, 
rinja akan tampil kemuka, 

Tetapi ap jang terdjadi 
hingga kini? “Sedikit 

ajumah Pegawai? “jan, g sudah 
masak ipar pensiun jg meng 

hak? tersebut diatas. 
Maka! SUDJADHI » Jogja, 
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banjak mundur 

saorang Pegawai 

sekali | 

muaskan Gari para penggemar 

olahraga. Dalam marathon dgn. 
djarak 6 km. 
djumlah pengikut 55 orang se- 
dangkan untuk beberapa nomer 
dalam tjabang athletiek ditentit- 
kan 15 dari peserta sebanjak 60 
orang. Selandjutnja dalam wak- 
tu singkat akan diadakan ajnga 
seleksi mengenai bulutangkis 
dan sepakbola. (Kor,) 

  

.INSIDEN" DALAM KON- 
PERENS! TJATUR 

Pertjasi mengadakan pertan- 
dingan untuk merebut djuara. 

Kota2 jang mengirimkan dja- 
go2nja ialah: Kalimantan Se- 
latan, Makasar, Tegal, Peka- 
longan, Semarang, Magelang, 

|Soio, dan Jogja. Sebagai sjarat 

(untuk turut serta bertanding di 
antaranja diharuskan bahwa ko- 

      
| ta jang turut bertanding itu su- 

baliknja kaum gepensioncerden | “ dah. mendjadi anggauta Pertjasi, 

atau sanggup masuk dalam or- 

ganisasi Pertjasi, Dua kota jg. 
terbesar di Indonesia behum.-d. 
pat turut jaitu Djakarta dan 

Surabaia, Di dua kota tsp, sudan 
barang tentu banjak. sekali pe- 
main2 jang baik, Kalau mereka 

ini waktu belum dapat turut 
bertanding, maka ' sebabnja 

jalah karena belum ada organy- 
sasi jang tergabung dalam Per. 
tjasi, 

Pada tgl, 1 Mei datanglah se-. 

'Menerangkan segala-hal penghidupan rumah tangga, pPer- 
tjintaan, perdjodohan, pekerdjaan, Kirim 4 pertanjaan beri- 
kut NAMA dan UMUR dalam satu -envelop dengan pos- 
wesel Rp.10,—. TuanNjonja akan dapat djawaban jang 
Haa “dan berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. 

ar 

    

DJAKATINGKIR 
Pemuda DJAKATINGKIR setelah bertapa dan mempu- 

njai kesaktian, bermaksud mendjadi peradjurit Tamtama di 
keradjaan Demak. 

Serenta Sultan Demak menjaksikan dengan mata ke- 
pala sendiri akan kesaktian Djakatingkir, maka ja didja- 
dikan Komandan Peradjurit Tamtama. 

Tetapi Djakatingkir sebagai manusia, berbuat kesalah- 
an, sehingga membuat amarahnja. Sultan. Demak : “dan'ia 
“dipetjatnja.- 

Djakatingkir insjaf akan kesalahannja meninggalkan 

men- 
djumpai Kijahi Banjubiru dan mendjadi muridnja Seaaitun 
lamanja, 

Selesaj bertapa Djakatingkir meninggalkan tempat itu, 
jang dalam perdjalanannja ia mengendarai ,getek”” me- 
mundjukkan keuletannja dalam bertempur melawan. ge- 
rombolan buaja. 5 

“Dari Kjai Banjubiru Djakatingkir menerima  segum- 

pal tanah, jang achir tjeritanja ia mendapat haknja kem- 
bali kedudukan sebagai Komandan Peradjiwit Tamtama, 

Dilukiskan pula bagaimana gemparnja keradjaan 
Penngir dengan mengamuknja »kebo danw”. 

Tjerita lengkapnja dimuat dalam buku tjerita ber- 

            

  

  
! 

  

  

    

    
KA SABELUMNJA MIKUM INI ANGGUR 

      

MENAMBAH TENAGA 
TAMBAH DARAH 

KA SAKIT PINGGANG -— 
4 PENJAKIT KELEMAHANY 

P PISA BELI DiMama2 LO 

      

     

    
SEBAGAI PEDANG BAGI SEORANG. SAMURAI ! 

Kaum djantan jang gemar dengan plesiran. lambat -Idun 

tenaganja djadi banjak berkurang. Makin ada umur, makin 

lemah dan djompo! 
Rupanja sudah mendjadi Kodrad Alam, bahwa sesuatu itu 

ada penolongnja. Berkat akal budinja seorang achli dapat- 

lah dibuatnja' sematjam obat minum jalah : 

ANGGUR OBAT KUAT SOM YON 
tjap ,MATAHARI” - 

Dengan meminum Angur SOM YONG ini, jang chasiat- 

nja sebagai HEKMAT jang mandjur dapat menolongnja 

“seorang djantan lemah dan 'djompo mendjadi bertenaga la- ' 
gi. Mata jang sudah lamur djadi bertjahaja lagi “dan 
urat2 jang sudah kendor djadi kembali kekar. Bagai orang 
biasa jang minum Anggur Som Yong ini, bolehlah bang- 
gakan dirinja sebagai seorang Kesatria jang gagah perka- 
sa! Tak perlu lagi kiranja dengan segala matjam .,tang- 

kur” jang tak berguna ! , 

"Perhatikanlah : Anggur S OM YON & 

tjap ,SINAR MATAHARI". 
Pusat Pendjual : : Sak 

V — Mz g. 51-29 Rumah Obat YEN AY — Petjinan 130 — Malang Ka 

Teng
, 

  
  

PIL SEXANOL 
Tak usah kita djelaskan sedih dan susah 'hatinja lelaki 
lemah, sebab beliau merasa sendiri bahwa KEKUATAN- 
NJA semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pen- 

dek temponja, lekas tjapai, Gjengkel hati. dan .zenuwen 

(neurasthenie). PIL SEXANOL tanggung atasi segala 
matjam KELEMAHAN LAKI, isi santar' sjahwat jang 
sudah kosong dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20,—..Ong- 

kos kirim tambah 104. 

Rambut putih mendjadi. hitam 
Atom Hairdye- 

Kwaliteit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR 
Harga per doos 4-3 gr. Rp. 10— 5 gr. Rp..15,— 10 gr 
Rp: 25—. 
AGENTEN : R. Obat ,KARUHUN” Djokiakarta, 

»AROR” Kaliasin 19: Tabib Abdulhamid Baliwerti 29: Ie 

Djin San Kembang 'Djepun 75 dan Toko REDJO Ps. Besar 

Wetan 11 di Surabaja: Balinese Art Works Der Passar 

Toko Obat ,HOK AN”, Djl. Raya 114, Magelang. 

Maison 

Bali. 
Masih tjari agen2 lagi 

PUSAT: ,,DC PHARMA” Djl No. 12 '- Bandung Ternate 
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Tiga Udjian di-Undurkan !! 

aan Ga SAR aa 

    

  . (Kamis) djam, 14.00 

  

dipihh 2 dari | 

Mulai 1 Mei Perserikatan Tja- | 
tur Seluruh Indonesia, disingkat | 

gambar hasil lukisan Sdr. Abdulsalam, 
Ditjetak sangat terbatas, Lekaslah memesan. 

Harga Rp. 2, 

Ongkos kirim : untuk 1 sd 10 ex 15M 

untuk 11 ex keatas 1077 

  

ex potongan 1076 Pembelian : Il: gd 25 
26 sd 50. ex 5 1576 

2 $ 51 sd 100 ex 5 20 Yo 
101 ex keatas ' 25Ya 

(tidak tertjatat)." 

, PUSAT  PENDJUAL. 

Toka Buku .,K. 
Tugu 42 T». 900 - 901 — Jogja. 

R.” 

. 

  

i 

| 

  

BARU DATANG : 

HUKUM DAGANG 
i 5 

7 Hae 

| $.. Pengangkritan & Djual — Beli 
3 oleh: P#rapancha Jogja“... Kadek 

penahanan anna w deh: RB, Tirtosumarrto ena! 

. F. pemetenaannaan Ongkos kirim tertjatat ,....., 

P1 YOKP BUKU 

| 2 At selkis R.”     
Tugu 42 -- Telp. 901   

| 
. Rp. 1,50 

  
Memperkuat Perdagangan Nasional 

Rp. 4— 

| —— Jogjakanta. —— 

  rn " 1 

    
  
  

    
NOMOR 1DATANG 

| 
Na ba diserbu Tentara 

Ho Chi Minh. Bao Dai ketater. 
Perantjis kewalahan: 

Apa dan Siapa: 

VO NGUYE GIAP, 
Panglima Perang Tentara Vietminh. 

    

    

BADAN RONGSOK 

  

MAHA TONIK 

  

Fa 
t Par 

#3. munJuna G1 

     

    

   

Misih muda tapi ke- 
lihatan sudah tua 
laju dan lemah. 
Obat jang terbaik 
jalah: 

  

  
  

Makan 2 tablet tiap 3 hari se- 
kali, dengan lantas djadi se- 

hat, kuat dan gagah perkasa, 
Terdjual disemua toko Obat. 

31 
  

  

4 

   

    
  

Para peladjar S.M.A., kini saudara2 mendapat kesempatan 

baik untuk mempersiapkan udjian bahasa Inggeris sauda- 
ra-saudara dengan buku : 

Persiapan Udjian Terdjemahan 
Inggeris - Indonesia 

untuk S.M.A., susunan T. D. SITUMORANG, 
jang baru sadja keluar dari pertjetakan. 
Menguasai setengah sadja bahan2 udjian dan keterangan? 
kata2 dalam buku ini, pasti mendjamin angka tjukup utk 
bahasa Inggeris, jaitu TENNGA gu peladjaran porok bagi 
S.M.A. bagian A & C. 

Buku ini berisikan bahan-bahan udjian kl. dari tahun 
udjian H.B.S., Gymnasium L. O., Staatsexamen dsh., ber- 
ikut tjatatan idiom, pendjelasan dan anotasi jang umurm- 
nja adalah pilihan dari berbagai guru2- perzusul, sehing- 
ga setiap bahan mengandung berntTaijam-matjam kesulitan 
jang harus diketahuj oleh setiap peladjar S.M.A. 

Harganja Rp. 11,80 sedjilid (150 halaman) 

Pesanan Tuar@ kota tambah porto 154 (sedikit - dikitnja 
Rp. 1,50). 
Selandjutnja buku : 

95 
P3 

Persiapan Udjian Terdjemahan 
Inggeris - Indonesia 

Untuk S.M.P., susunan T. D. SITUMORANG. 

dengan harga Rp. 8,50. masih dapat dipesan darj persedia- 
an kami. 
Buku2 tersebut diatas dapat dibeli di Toko Buku Ma 
saudara2, Atau langsung pada 

PENERBIT & TOKO BUKU 
8 

GUNUNG AGUNG”- ” 4 
Kwitang 13 — Kotakpos 135 

s : DJAKARTA. 
PERHATIAN : 

Selain dari buku2 tsb diatas, 

dalam. segala lapangan dan 
nesia dan Asing, 
Keterangan dapat kami berikan bila dernirtoi 

kami senant'asa sedia buku2 

tingkatan dalam VWahasa Indo- | 

Pengumuman 
Segra akan dibagaikan untuk kedua kalinja, 

TEPUNG TRIGU. 
pada pembagihan pertama belum. menerima- 

hendaknja selekas mungkin: berhubungan dengan : 

Mereka jang 

nja, 
Kantor Perindustrian, Djetis No. 41, Jogjakarta, dengan 
membawa : 

A. IDZIN PERUSAHAAN E 5 
B. TJATATAN PADJAK PENDJUALAN, 

N. B F g Tag 
Selambatnja tgl. 7-5-1953 PI NG TY An       

  

Mon mnkarammei aa Ban 

' Masih menerima beberapa peladjar baru untuk : 
AUTO MONTEUR ke 1, 
MENGEMUDI AUTO ke ni 
MENGETIK ke 1 

Jang dimulai pada tgl. 4 Mei 1953. 
Pendaftaran diperpandjang sampai 9-5-'53, 
Pendaftaran dan keterangan pada: $ 

"Yacoub's College" 
Djalan Ngabean 59 

' Membutuhkan Prospectus kir im franco Rp. 2,50. 
60-5 

EBT NANGA TE SNN NN EK EU BENSN SSA A 

Lelang Borongan 
Bahan Mu kami 

DITTARI: pemborong? bahan makanan untuk : 
I. Pendjara2 daerah JOGJAKARTA (Wirogunan, Wates, 

Wonosari dan Kaliurang). 
Pendjara2 daerah SURAKARTA. 
Wonogiri, Sragen dan Bojolali). 
Pendjara2 daerah KEDU (M»gelang, Temanggung, 
Wonosobo, Purworedjo, Kebumen dan Kutoardjo). 
bagian triwulan ke III dan ke IV/1953 (1 Pjuli 1953 
sampai dengan 31 Desember 1953). 
Surat2 Pa buat tiar2 Pendjara dipisah- RP 
dalam 3 (tiga) bagian :” 

I. BERAS. : ? 
II. DAGING, IKAN ASIN, TELUR ASIN, 

III. SAJUR MAJUR, KAJU BAKAR, dsb..nja. 
Penjerahan surat2 penawaran, 
lelang, ja'ni : 

. Pada tanggal 11 Mei 1953 djam 9 pagi, untuk Pendjara? 
daerah Jogjakarta, bertempat di Pendjara Wirogunair 
(Jogjakarta). 
Pada tanggal 15 Mei 1953 djam 9 pagi, untuk Aa 
daerah Surakarta, bertempat di Pendjara Surakarta. 
Pada tanggal 18 Mei 1953 djam 9 pagi, untuk Pendjara? 

“daerah Kedu bertempat di Pendjara Magelang, 

II. (Surakarta, Klaten, 

ITI. 

dilakukan pada hari2' 

II. 

III. 

Para peminat dihkrap lebih dulu minta keterangaw2 jpens i 
djelasan2 dan blanco2 surat penawaran pada tia? Mari 
kerdja antara djam 09.00 — 11.00 di pendjara-penrijara jg 
bersangkutan, » 

3 DIREKTUR KEPENDJARAAN 
DAERAH JOGJAKAKRTA, 

  

  

 


