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“bukan tidak mungkin, 

serai itu, kalangan tsb. belum 
“ dapat mengatakan. Selandjut- 
- 2g dapat dikabarkan, 
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SIA KE INGGERIS 
“4 Orang wartawan. 

“dalam bulan Djuni Re : 
Lahan Seda aa Sana 

1 sebuan, na Ta ada- 

  

aa       

Jah “Djalaludin Hasan (Merde- | 
'ka Djakarta) Alex Mendur | 
(Ipphos Djakarta, Bambang | 

“Sindu (Minggu Pagi Jogja) dan | 
M “GIndonesia Berdju- | 

ae 
Daerah ? ? 

r gkenamat digedung Wilis Ke- 
Hape Jogjakarta kemarin 
S.P, Sultan Hamengku Buwono 
“dan Wakil Kepala Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta S.P. Paku 
(Alam telah mengadakan pembi- 
tjaraan dengan Ketua D.P.R.D. 
sir. Wiwoho. Atas pertanjaan 
SK:R.” sdr. Wiwoho tidak hen- 
dak memberj keterangan sesu- 
atu, Hanja dikatakan, bahwa 
sebentar lagi akan ada sesuatu 
pengumuman. . 

Sementara itu dari kalangan 

jang berdekatan dengan Peme- 
rintah Daerah didapat keterang- 
an, bahwa pembitjaraan tsb. me 
ngenai soal2 jang bersangkut 

“paht dengan kepergian S.P. 
“Paku Alam ke London tgl. 20 
“Mei jad. ini. Selandjutnja ka- 
Jangan itu menerangkan, bahwa 

bahwa 

pertemuan tsb. membitjarakan | 

  

Dikatakannja, bahwa dalam 
lapangan perekonomian, 
pang diberi-order oleh Amerika | 
Serikat utk memprodusir alat2 | 
perang jang dpakai di Korea. 
Dan kalau. perang ini selesai, 
maka Amerika Serikat berdjan- | 
dji akan tetap memberi order 
kepada Djepang untuk rehabili- | 
sasi Korea, 
Dalam lapangan keuangan, | 

Bank dari Djepang sebagian be- | 
sar, ja'tu lebih 5096. disokong : 
oleh Amerika Serikat. Exirm- | 
bank of Japan inilah jang mem- | 
an pembangunan di Dje- | 

Pia lapangan kemiliteran, | 
Djepang diberi kesempatan utk 
membentuk pembantu tentara | 

(seperti Peta di Indonesia dulu), | 
berdjumlah 110.000 orang. Da- | 
lam bulan Agustus jad. ini dju- 
mlah ini mendjadi 180.000, dgn | 
sendjata jg lengkap dan modern. | 

| Untuk kepentingan : 
SY BOR 3 

Rakjat Djepang memperguna- |     Ngeng, penjerahan djabatan 
“P. Paku Alam sebagai Wakil 

2 sala Daerah, selama kundju- 
ranja ke London itu, kepada 

g lain, siapa jang akan di- 

   
   

bahwa 

P. Suitan hari Senin jad. akan 

6075 hantjur akibat perang itu, 

kan politik Amerika Ser:kat ini 
untuk 'kepentingannja sendiri. 
Menurut Mr. Djody pembangun- | 
an dinegeri itu sudah 3 kali li- 
pat daripada sebelum perang 
dunia II. Misalnja Tokio jang 

kini sudah lebih baik daripada   
| tidak mau lagi didjadikan pasar 

| pasar satu2nja jang terbesar | 

modal dari Export & Import 

| terlalu tergantung kepada Ame- 

| beri konsessi kepada Indonesia 
| dalam lapangan ekonomi, misal- 

       

  

TIMUR DJAUH 
Indonesia pasar satu-satunja bgi 

— barang Djepang 
ea Amerika Serikat terhadap Djepang ditudjukan | 

memperkuat Djepang sebagai benteng pertahanan | pembajaran kerugian perang. 

Na Serikat di Timur Djaub”, demikian Mr, Djody Gondo- | 
| kusumo, janggota Seksi Luar Negeri Parlemen jg baru-baru ini | 
mengundjungi Djepang selama ? 

|ngit banjak sudah didirikan. 
Dje- | 

minggu. 

Sekarang ini, demikian Mr. 
| Djody, mereka ingin agak lepas 

| dari pengaruh Amerika dan per- 

| hatian mereka terutama ditu- | 
Gjukan kepada Asia Tenggara. 
Oleh karena India dan Pakistan 

bagi barang2 Djepang, maka 

tinggal Indonesia. 
Seperti diketahui sebelum :pe- 

rang, pasar terbesar bagi ba- 
rang2 Djepang ialah Tiongkok, 
jang sekarang tertutup. 
Dikatakannja, bahwa memang 

ada ke.nginan besar untuk mem 
buka kembali perdagangan dgn 
Tiongkok itu, tetapi Djepang 
takut kepada Amerika Serikat. 
Dan menurut hukum internasio- 
nal, Djepang masih mengakui 
Tiongkok Nasionalis. 

Hubungan dengan In- 
donesia. 

Kata Djody: ,,Oleh karena 
Djepang ingin djangan sampai 

rika, maka mereka suka mem- 

nja mengenai management ho- 
leh orang2 Indonesia, salah per- 
hubungan ekonomi dengan Indo- 
nesia dapat mendjadi normal”. 

| 

| pai 

    Tapi Indonesia  hanja mau | 
| mengadakan hubungan dengan | 

Gulunja. aa pentjakar la- ! Djepang, kalau ia mau meme- | 
  en e— 

  

  

  

“nesia Lana 'usulnj 

5 Sea 

- nitia 

. PB KBI malam 

... 

   

& makan Ih TNI 

ika usul Indonesia tak 
diterima, djalan lain 

akan ditempuh 
'Konperensi Kopenhagen gagal, bentjana 

1 ! ekonomi akan timbul 
BERAUBUNG Bibi senat hama bahw arundingan pada 

K konperensij karet di Kopenhagen mengenaj “usul bufferstock 

karet akan mengalami kegagalan, sumber jang dekat pada pi- 
hak jang berkuasa di Djakarta 
produsen karet 

menerangkan bahwa seluruh 
jalam di Asia Tenggara menanti-nantikan hasil 

jang baik dilapangan kerdja-sama internasional seperti di Ko- 
penhagen itu. Terutama Indonesia jang exportnja lebih 50 Pct. 
terdiri atas ikaret, menunggu dengan penuh harapan hasil ker-' 
dja-sama internasional ita sebagai langkah pertama dalam 
commodity agreement dimana Naat konsumen ssi sama 
jang baik dengan negara? pr 

Sumber tersebut 'Selankagakaga 
menerangkan bahwa aPhbila 
konperensi di Kopenhagen gagal | 
maka beratlah orang akan ber- 
usaha mentjari bentuk bagi tji- 
ta2 kerdjasama atas dasar ban- 
tu membantu. 
Ditanjakan tindakan apa jg 

akan diambil Pemerintah Indo- 
dalam 

konperensi (di 'Kopenhagen itu 
tidak dapat diterina, Oka 
ikan bahwa persiapan? untuk 
menempuh lan lain sudah 

“ada tetapi belum Waktunja un- 
diumumkan. tuk 

Dapat dikabarkan ibahwa no- 
ta protes Indonesia kepada 
merintah Amerika Serikat 18m. 
'tang pendjualan pabrik karet 

" sintetis kepada pengusaha par- 
tikelir jang akibatnja merugi- 
kan pengusaha2 karet alam-be- 
jum diterima 

— 
  

“KONGGRES Kai Di. 
JOGJA 

Mataram, 

"Dalam rapatnja baru? ini kBI 
:telah memutuskan antara lain | 
KBI masuk kedalam Ipindo Ma- 

:a taram, 

Dalam pada itu dapat dika- 
barkan bahwa Kongres KBI utk 
seluruh Indonesia akan dilang- 
sungkan besuk bulan September 
bertempat di Jogja. Untuk itu 
kini telah dibentuk sebuah pa- 

jang diketuai oleh sdr. 
Abdul Gani, dan sdr. Hadisutjip- 
to sebagai penulis, 

Dapat dikabarkan — bahwa 
kemarin telah 

Hn adakan rapat untuk me- 
ingkan a.l, tentang sesuatu 

, berkenaan dengan kongres tsb, |t 

Sadap und di 

KBI masuk Ipindo 

Dalam pada itu dari Kopen- 
hagen dikabarkan bahwa me- 
nurut seorang utusan Indonesia 

sampai kini wakil2 dari negeri2 
jang mempunjai pabrik karet 
sintetis tidak ' mau menerima 
Irentjana "buffer pool” jang di- 
buat oleh panitia pekerdja dari 
“international rubber group. 

| Kegagalan konperensi 
- Kopenhagen timbulkan 

bentjana. 
Selandjutnja utusan Indonesia 

dengan setjara ringkas mene- 
rangkan sedjarah rentjana ”buf- 
fer pool” bahwa kegagalan un- 

| tuk mentjipai sesuatu persetu- 
djuan akan mengakibatkan ben- 
tjana ekonomi . jang besar di 
Indonesia, sebagai negeri jang 
karetnja 2kan berlebih2z dari 
tahun 1953 sampai 1956 pada 

waktu Indonesia harus memper- 
kuat verekonomiannja. 
Hanja djika bantuan dari ne- 

geri2 jang menghasilkan dan 
| mempergunakan karet teruta- 
ma negeri jang menghasilkan 
karet sintetis, dapatlah saja 
terhindar dari antjaman bahaja 

ekonomi. 3 

“Sidang 
utusan itu, 
persetudjuan jang kami kehen- 
daki akan diterima. 

Beberapa soal belum 
: diselesaikan. 
Meskipun panitia pekerdja da 

ri study group telah dapat me- 
rentjanakan persetudjuan karet 
internasional, tapi beberapa so- 
al dalam rentjana ini belum dis 
selesaikan. 

Soal2 itu pertama me- 
nentukan harga terendah dan 
tertinggi dari berbagai matjam 
nda . edua taksiran bes 

Api Atagopaan karet un- 
root dan sumbangan ata   

tinggal 6 hari kata | 
tapi tipis harapan | 

Ki Kiake ini. Ketiga kesang- 
gupan dari beberapa pemerin- 
tah untuk memberikan sokong- 
an Kepada "pool" dengan ster- 
ling atau deagan uang jang 
dapat ditukarkan mendjadi ster 
ling dan masalah jang bersang- 
kutan dengan nilai uang jang 
diperlukan. Keempat ke- 
mungkinan membajar sebagian 
dari sokongan pemerintah2 itu 
“dalam kredit dan kelima 
menjelesaikan pertikaian jang 
mungkin timbul antara pemerin- 

tah2 jang mendjadi anggota. 

— Ant. 

. bahwa keputusan akan diambil | 

paling lambat pada sidang ka- | 

HARIAN 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERAIT, .KEDA 

   

nuhi tuntutan Indonesia tentang 

      
     

  

   

  

ENTERI2 MASJUMI 
AKAN -DITARIK 

: Kalau Indonesia buka ke- 
1 dutaan di Moskow. 

Dr. Sukiman telah menjata- 

ikan ,djika Kabinet kelak me- 
ntutuskan untuk membuka ke- 
dutaan Indonesia di Moskow, 
maka Mentri? dari Masjumi 

n ditarik dari Kabinet Wi- 
. Sebab, seperti ketika pem- 

bi jaraan soal kedutaan itu di- 
bitjarakan dalam Parlemen wa- 
kil Masjumj telah menentukan 

sikap jang sedemikian rupa. 

   

   

Rusia belum minta buka 
kedutaan di Indonesia. 

Dari kalangan jang mengeta- 
hui didapat keterangan, bah- 
wa dari pemerintah Sovjet Uni   

Dalam hubungan ini, menurut 

Mr, Djody, kalau Yoshida tetap | 
perdana menteri Djepang, maka | 
kemungkinan tuntutan itu d:ipe- | 

nuhi seluruhnja, tidak ada. Te- | 
tapi kalau orang lain jang | 

memegang djabatan itu, mung- | 
kin bisa tertjapai sesuatu per- | 
setudjuan mengenai hal itu, | 

. (Noot Red.: Pada tgl. 18 Mei | 
ini Diet (parlemen) baru Dje- | 

pang akan bersidang untuk per- | 

| 

| 
| 

La 

aoi sekarang. masih belum 
la permintaan form.l untuk 

membuka kedutaan besar di In- 
Gonesia. Langkah2 sebagai per- | 
siapan untuk pembukaan kedu- 
an sudah ada dilakukan oleh 

pihak Rusia, seperti ternjata 
dari permintaan djawatan pe- 
rumahan supaja diberi 40 ru- 

| mah untuk keperluan pegawa 2 
kedutaan Sovjet. Permintaan ini 
diadjukan pada awal bulan Mei 
jahg lalu oleh legasi Sovjet di 

tama kalinja, sesudah pemilihan | Bangkok dengan melalui ke- 
umum baru2 ini, Yoshida sam- | menterian luar negeri, kepada 

kini masih dianggap PM | djawatan perumahan di Dja- 
Gemiss.oner). sargrta. — ML. 
  

P. N. L -Masj 
—- 

umi setudjui 
Wilopo Menteri Pertahanan 

MANGUNSARKORO SEBAGAI MENTERI 
PENERANGAN. 

ENURUT keterangan? tentang pengisian lowongan Menteri 
Pertahanan jang sampai sekarang masih 

oleh Perdana Menteri Wilopo, 
P.N. telah diperoleh understanding, bahwa jang akan mendudu 
ki kursi Menteri pertahanan adalair 
menteri W Bakar 

    MANGU NcakpunJ. 

. pasti djadi Menteri 
Penerangan? 

KI 8. 
alan 

. Pembitjaraan formil tentang 
pengisian kedudukan Menteri 
Pertahanan ini dimulai didalam 
sidang kabinet jang diadakan 
kemarin- Dapat “ diharapkan 

binet jang berikutnja jaitu pada : 

hari Selasa jang akan datang. 
Kalangan2 kabinet selandjut- 

nja merenangkan, bahwa perse- 
tudjuan jang ditjapai Masjumi 
dan P.NJI, dalam soal pengisian 
kedudukan Menteri Pertahanan 
“itu adalah terutama mengenai so 

al pembagian tugas. Dalam bele- 

id pertahanan Perdana Menteri 

Wilopo akan terutama melaksa- 
nakan pembulatan dari tindakan 

tindakan administritip dan me- 
ngembalikan keutuhan Angka- 
tan Perang, sedangkan Wakil 
Perdana Menteri akan meme- 
gang urusan jang mengenai po- 

litik polisionil. 
Tadinja memang telah ditja- 

lonkan Ir. Djuanda untuk me- 
nempati kedudukan Menteri Per 
tahanan itu, akan tetapi dianta-   

pos-pos Babadan, 

wedana Muntilan. 

Maksud menjaksikan keada- 
an puntjak Gunung Merapi da- 
ri dekat gagal, karena udara ke- 
tika itu setibanja dipos Baba- 
dan gelap. Gunung Merapi ter- 
tutup awan. Hingga rombong- 
an akan kembali udara tetap 
gelap, jang achirnja hudjan le- 
bat turun. 

Rumah pendjagaan 
sedang dibangun. 

3 £ 

Pos pertama jang didatangi 
jalah Babadan, Diantara ketiga 
pos pendjagaan tsb. diatas Ba- 
badanlah jang alat2nja terletak 
didalam goa. Goa pendjagaan 

Lini dibuat diatas. puntuk sedjak 
djaman Belanda, Kini bangunan 
beton ini sebagian rusak didja- 
man permulaan revolusi, Pintu 
gerbang masuk lubang goa jang 
semula dapat menahan serang- 
an gloedwolk . kini diganti de- 
ngan pintu dari gedeg (bambu). 
Lubang2 djendela tempat pe- 

G. Merapi mulai tenang 

BAHAJA BELUM -LENJAP. 
TAS inisiatip kalangan RRI Jogja - hari 
rekan2 wartawan di Jogja diadjak menindjau . keadaan 

Krindjing dan Ngepos. 
sebut jang letaknja dalam wilajah Muntilan, masing? djarak- 
nja dari Gunung Merapi antara 4 —-11 Km, Jang terdekat de- 
ngar Merapi ialah pos Babadan, dan tinggi tempat pos itu 
1278 m Idari permukaan Air Icut. Rombongan penindjauan ter- 
sebut terdiri dari Kepala Studio R.R.I. Jogja Sukamto, asisten 

ra partai2. jang mendukung pe- 

Rebo jang lalu 

Ketiga pos ter- 

ini dulu diperlengkapi dengan 

zuurstof. 

Untuk mendjadikan aman 
sunguh2 dari serangan gloed- 
wolk, maka goa itu harus di- 

perbaiki kembali. Keadaannja 
| seperti sekarang tidak bisa di- 
pertahankan. Hawa dalam goa 

lembab, pertukaran hawa  ku- 
rang teratur. Para pegawai pen 

djaga pos tidurnja djuga dida- 
lam goa itu. iDjadi kalau tiap 
orang merokok apalagi rokok 

tetap dirangkap 
antara Menteri? Masjumi dan 

untuk seterusnja perdana 

merintah terdapat keberatan jg 
prinsipieel terhadap pengisian lo 

: wongan itu oleh Ir, Djuanda. 

/ Sementara itu dapat dikabar- 
&: 'kan, bahwa pengisian lowongan 

pi, Ikedudukan Menteri Penerangan 

diangkatnja Mononutu 

   
   
da menurut keterangan jang 

sudah dapat dipasti- | 
AN PN, Mangunsarkoro | 

akan dapat disetudjui oleh ka- 

binet. 
Diduga bahwa keberangkatan 

Mononutu ke Peking djuga | 

akan dapat ditentukan waktunja | 

setelah sidang kabinet itu. 

Ant. 

« 

”"perang gerilja”, 

kabel dan serangan? terhadap 
didaerah Terusan Suez. 

daerah Terusan Suez “diwarta- 
kan bahwa semua bangunan per 
tahanan Inggeris didaerah Te- 
rusan Suez pada hari Kemis jl. 
mulai kelihatan-seakan2 dalam 

tukang kurang, Satu dua orang 
setiap harinja jang kerdja mem 
bangun rumah itu. Menurut ke- 
terangan pendjaga pos Babadan 
baru hari Rebo itu banjak tu- 
kang mengerdjakan. Menurut 
dia, bila tukang2 selalu kurang 
jang mengerdjakannja, maka 
masih menunggu beberapa bu- 

lan Jagi baru dapat selesai. 
Melihat rangka2 jang sudah 

dikerndjakan, perumahan . itu 
nantinja akan dibikin dari 
beton. 

Getaran? tidak keras. 

Pendjaga pos. Babadan tadi 
menjatakan, bahwa sehabis bu- 
lan April hingga Mei ini Gu- 
nung Merapi menundjukkan ke- 
tenangannja. Seismograaf t.dak 
mentjatat getaran keras hingga 

selalu gelap. Hudjan sering tu- 
run. Hanja beberapa djam sa- 

kus putih tetap keluar, Gugur- 
an2 dapat dilihat dari pos ini 
berupa merah d:malam hari, ta-   klembak menjan rongga dada 

serasa disumbat. . Susah orang 
akan bernafas. 

Usaha mendirikan perumahan 
untuk pegawai dari Dinas Gu- 
nung Berapi jang letaknja di- | 
depan pintu goa mengalami ke- 
sulitan. Tidak djauh berbeda 
dengan nasib gedung U.N. Ga- j 
djah Mada. Rentjana 3 bulan 
selesai tidak mungkin. Jang | 
nampak sekarang baru membu- 
at dasarnja, fondamen, Dalam 
penjelesaiannja mendirikan pe-     ngawasan djuga rusak, asbes   pada djendela itu hilang, Goa rumahan itu tenaga pekerdja, 

Lembora 
Kon. -. 

Ku 14 

pi disiang hari 'kelihatam bekas 
bekasnja jang berupa uap. Gu- 

| guran itu  djatuhnja menudju 
| kearah Gadjahmungkur, 

|. Ketenangan Merapi 
| memberikan djaminan, bahwa 
bahaja sudah tidak ada atau 
tidak meletus, demikian 'pega- 
wai Dinas Gunung Berapi. Se- 
baliknja tiap sa'at selalu harus 

belum 

| mengikuti gerak-gerik Merapi. 
Pos Babadan seperti halnja 

dengan pos2 lainnja dilengkapi 
dengan pesawat radio baru dan 
teropong  (verra kijker) baru 
pula, 

Kebudayaan Indonmasis 
weaseh Gandorchap 

felargcben9eh 
Kasam anna 

neo 

EORANG djuru 'bitjara kementerian luar negeri 
menjangkal pada hari Kemis bahwa di Mesir terdapat kini 

tetapi ja mengatakan bahwa "banjak insi- 
den?” telah terdjadi, ja'ni lebih 

kini, Hawa udara diatas gunung | Lemah akang 

dja Merapi nampak djelas. Ku- | 

    

   
         

“pisdaa Eisenhower : 

  

     
   

    

LANGGANAN : : 

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan .......... Rp: kl. — 

MENPAN Me ea San 

ADPERTENSI : 

  

9.60 ” 
  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

  

D 

pala2 

Dalam konperensi sematjam 
itu, Eisenhower katakan bah- 
wa ia tidak akan mengadjukan | 

sjarat jang bersifat 
sine gua non. Memberikan ko- 
mentarnja terhadap pidato Chur 
Chill di Madjelis Rendah Ingge- 
ris jang baru lalu, serta utja- 
pan2 pemimpin partai Buruh 
Atilee, EBisenhower katakan 
bahwa di Amerika Serikat ia be 
lum pernah berdjumpa dengan 
orang jang tidak menghendaki 
perdamaian. 

Mengenai tjepatnja penolakan 
pihak Utara terhadap usul2 pi- 
hak PBB di Pan Mun Jom, Ei- 
senhower katakan bahwa hal 
itu menundjukkan adanja penen 
tuan sikap jang diambil bebe- 
rapa waktu sebelumnja. 
Perhubungan kepentingan an- 

tara A.S, dan Eropah dikata- 
kannja tidak mengalami kesu- 
karan2, Perbedaan pandangan 
tentang  tjara2 melaksanakan 
sesuitu memang ada, tetapi so- 
al pokoknja adalah tetap untuk 
melindungi h'dup merdeka. O- 

(rang tidak menghendaki negara 
| tangsi, dan oleh karena itu, ren- 

  

ngin keinginan. 
Eisenhower katakan ia tidak 

dapat menggambarkan tindak- 
jan apa jang sesungguhnja me- 
| rupakan bukti. dari kemauan 
(baik. Saja pernah menjebut 2 
Latau 3 kemungkinan, tetapi tin- 
| dakan2 jang lain daripada itu 
tentu-sadja .ada. Demikian Ei- 
senhower. 
Ketika para wartawan men- 

| desak supaja Eisenhower mem- 
(berikan komentar lebih .landjut 
terhadap usul2 Churchill, Pre- 

|siden A.S. itu katakan bahwa ia 
| berpendapat tentang adanja | 

| waktu2 tertentu dimana pem- 

  
KEADAAN DAERAH SUEZ: 

Insiden2 makin banjak 
Inggeris membuat kubu2 pertahanan 

Salah paham karena tembakan 
pembukaan puasa ? 

Inggeris | Inggeris 

besar, antara Jain pemotongan 
orang2 Inggeris, jang bekerdja 

'Dari Ismailia, sebuah kota di- | keadaan waktu perang. Serda- 
| du2 Inggeris mulai membuat 
kubu2 pertahanan ' dan parit2 
disekitar kamp2 mereka di Is- 
mailia, Moascar dan Fayid, se- 
dangkan barikade2 kawat2 her- 
duri telah dipasang dibeberapa 
tempat lainnja jang strategis 
letaknja. 

Para opsir Inggeris mulai ha- 
ri itu tidak diperbolehkan me- 
ngendarai mobil2 preman mere- 
ka, sedangkan beberapa tempat 
didaerah Terusan dinjatakan se 

bagai daerah2 “terlarang untuk 
anggota2 militer Tiggeris, dian- 
taranja kota Ismailia. 

Insiden di Kafr Abdou. 
Pembesar2 Inggeris hingga 

k'ni belum mendapat keterang- 
an2 jang lengkap mengenai in- 
siden penembakan jang terdjadi 
di Kafr Abdou pada malam Ke- 
mis.   Menurut kabar2 jang sampai 

jdi Kairo insiden itu disebabkan 
"karena salah paham, ketika di- 

dun tersebut orang melepaskan 
untuk merajakan 

' mulainja bulan Puasa, Serdadu2 

MENTERI ROEM KE PE- 

KALONGAN 

Ment. DN Mr, Moh Rum, 

menurut surat tilgramnja dari 
Kementerian D.N dinjatakan 
bahwa, ja akan mengundjungi ko 

ta Pekalongan. Menurut ketera-“ 

ngan, kundjungannja itu ialah" 
untuk, menindjau keluarganja 
Wan pada tanggal 17-5-53 ia 
akan singgah. di Semarang. Di 
Semarang ia bermalam dikedia- 
Man gupernur Djateng, Dan ke- 

esokan harinja pada tanggal 
18-5-58 kembali ke Djakarta, -- 
R.Sg, $ 

  
    

condit.o | 

tjana haruslah disesuaikan de- | 

| 

! 

| | 
l 
| 

$ 

    

  

| yuwetnja, 

lebih dula 
ALAM konperensi pers mingguannja, Presiden Eisenhower 
mengatakan, bahwa ja telah siap untuk mengerdjakan apa 

sadja jang mungkin guna mentjapai 
harga diri dari pemerintah Amerika Serikat memerlukan ada- | 
nja beberapa tanda? kemadjuan sebelum pertemuan antara ke- 

negara? dapat dipertimbangkan, , 

rerdamaian, | Perasaan 

| besar2 jang tertinggi dapat 
| mentjapai hasil lebih banjak de- 
ngan mengadakan hubungan 
perseorangan. “Tetapi dengan 
segera ditambahkannja bahwa 
banjaknja masalah jang akan 
(ikerdjakan dan djuga karena 

menjebabkan 
itu lebih dahulu harus dikerdja- 
kan oleh kementerian2 luar ne- 
geri. Karena adalah tidak bi- 

Gjaksana bila dalam soal2 seper- 
ti itu hanja kepala negara sa- 
dja jang mengerdjakannja. 

Mengenai pengakuan Ingge- 
ris kepada Tiongkok Komunis, | 
presiden Eisenhower menjata- 
kan bahwa hal itu tidak akan 
merenggangkan perhubungan 
Inggeris dan Amerika Serikat. 
Karena setiap negara mempu- 
njai pendirian lain. Meskipun 
demikian, ia masih keberatan 
djika Tiongkok Komunis diteri- 

soal | 
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    IA KEBERATAN RRT 
MASUK PBB 

Sesudah gentjatan sendjata di Korea 
Sovjet harus ada kemauan 

ma djadi anggauta PBB, 
dah  gentjatan sendjata ter- 
tjapai. — AFP. 

Sesu- 

INGGERIS MENOLAK 
USUL2 BARU 
MOSSADED ? 

Sumber? jang dapap men 
hui di Teheran mengatak: in 
Wa Inggeris telah menolak us 
jang disampaikan oleh pe 
menteri Iran Mossadeg 'ker 

duta besar Ai, “untuk Iran 
Lioyd Henderson baru? ing un- 
tuk diteruskan kepada kemen- 
terian luar negeri Ingge 
Dikatakan bahwa 

mengenai soal ganti 
jang diminta. oleh kong 
Waktu dizan:a oleh p 
tawan seorang djuru bitj 

dutaan “besar ALS di T 
menjangkal bahwa Wal: 

belakangan ini telah di 
perundingan? baru tent 
minjak dengan melalui 

geta 

        

        

    

  

   

    

an 
kedutain besar A.S untuk Iran 

AFP. 
  

L.N, PALAR : 

  

Pendirian India — Indonesia 
tentang soal2 duanja sama 

HUBUNGANNJA SEMAKIN BAIK. 

D UTA besar Indonesia jang baru untuk India, LN Palar, me 
nerangkan di London, bahw ' 

akan melakukan pekerdjaannja di India, Pendirian India 
Indonesia tentang soal? dunia jang penting, umumnja sama si 

nja, terutama mengenai masalah “menentukan nasib sendiri bagi 

ia dengan penuh harapan 

di: 
    

   

negara? djadjahan, usaha? untuk memadjukan daerah? js ang ter- 

belakang dan soal? perang dan 

Selandjutnja ia menerangkan 

bahwa India jang dipimpin oleh : 
lorang2 terkemuka didunia se- 

| perti Gandi dan Nehru, senanti- 

jang tinggal dalam 
kamp2 didekatnja mengira bah- 
wa tembakan2 itu ialah sera- 
ngan terhadap mereka, dan se- 

gera membalas dengan tem- 
bakan2 kearah dusun tersebut. 

Sir Brian Robertson dan ahli2 
militer Inggeris lainnya jang 
baru2 ini memimpin perunding- 
an2 dengan Mesir mengenai pe- 
parikan mundur pasukan2 Ing- 
geris dari daerah Terusan Suez 

hingga sekarang masih tinggal 
di Kairo. 

Keadaan di Kairo sendiri pa- 

da hari ini terdapat tenang, dam 
tindakan2 untuk melindungi 
orang2 Inggeris dikota itu di- 
anggap tidak perlu. — Afp. UP. 

“Jah Indonesia dan India mermp 

  

damai. Demikdan Palar, 

asa dianggap sebagai negari pe- 
mimpin Asia. 

Palar menambahkan ha hwa 
Indonesia tidak dengan b 
sadja mengikuti djedjak In 

Hubungan antara Indonesia 
India lebih baik daripada itu, j 

  

   

    

  

njai sifat jang sama dan ke 
sama jg timbul dari satu pendis 
rian. 

Kemana dulu Palar bertolak 
dari London ke New Delhi dan 
dikota inj ia akan selekasnja me. 
njampaikan surat2 kepertjajaan. 
nja kepada presiden India 
(RD). 

ROMULO LAWAN 
OUIRINO 

Carlos P Romulo hari Kemis 
telah meletakkan - djabatannja 
sebagaj duta besar Philipina di 
Washington dan sebagai ketua 
delegasi Philipina dalam 
guna berdjoang melawan 
no dalam pentjalonan pres 
oleh partai Liberal, 
Permintaan berhenti Romulo 

segera diterima baik oleh Pre- 
siden @uirino: Dlm pertjakapan 
dengan pers Romulo menerang- 

kan, bahwa ia berkeputusan un- 
tuk melawan @uirino dalam kon 
vensi partai Liberal karena her- 
pendapat, presiden Philipina me: 
mang perlu diganti orang lain. 
Menurut rentjana, konvensi 

partai Liberal itu akan diada- 

kan pada tanggal 24 Mei jang 
akan datang. — UP, 

   

      

  
iden 

  

   
    

  

Perundingan Panmunjom : 

Belum ada tanda2 madju 
Perundingan gentjatan sen- 

djata di Panmunjon kemarin be- 
lum lagi mentjapai suatu  ke- 
madjuan, Pihak Komunis belum 

memberi keterangan mengenai 
usul balasan PBB jang terachir 
tentang pemulangan tawanan 

perang jang tidak mau dipulang- 
kan, Usul ini menjatakan bahwa 
semua tawanan perang akan 
segera dibebaskan sesudah ter- 
tjapai gentjatan sendjata, dan 
djuga memuat andjuran tentang 
pekerdjaan komisi 5 negara ne- 
tral jang akan mengurus tawan- 

an perang itu, 

Sehabis pertemuan itu Ketua 
delegasi PBB, Harrison, menja- 
takan, bahwa menurut penda- 
patnja pihak komunis malah ti- 
dak mentjampuri perundingan2. 

P.M. India, Jawaharlal Nehru 
berpendapat, bahwa usul balasan 

PBB jang terachir sangat ber- 
heda dengan resolusi mengenai 
Korea jang telah disetudjui PBB. 

Mengenai Komisi Netral jang 
akan dibentuk di Korea, Nehru 
menerangkan, bahwa India ti- 
dak akan menolak tanggung-   “pegawaj tinggi dikota itu, 

djawab itu, asal sadja dengan 
tegas tidak mengganggu politik 
negerinja. 

Kemudian P.M, Nehru me- 
njatakan kechawatirannja ada- 
nja keadaan di Timur Tengah, 
Mengenai Afrika dikatakannja 
bahwa soal itu tidak akan bisa 
dipetjahkan dgn politik diskri- 

minasi dan penindasan bangsa 
bangsa Afrika sadja. 

Achirnja dikatakan bahwa ki- 
ni terdapat kemadjuan 'jang ba- 
Ik antara hubungan India dan 
Pakistan. India akan mehjambut 
dengan senang akan tertjapai- 
nja persahabatan antara kedua 
negeri, — BBG 

  

  

x Didalam suatu pekuburan dis 
kota B, beberapa pekerdja dari 
Djawatan Pekerajaan Umum 
sibuk mengidjing (membikin ba 
tunisan) makam isteri seorang 

Mo 

reka dihitung bekerdja dinas”, 

 



   

    

     

   

keputusan KEMEN 
. SERI TOH 

    an “polisi Kabupaten 
3 La Pn » 

oleh wartawan kita dari pi- 
kr di Purbolinggo, Ke- 
enterian Dalam Negeri “baru2 

ini telah mengeluarkan sebuah 
"peraturan sekitar penjelesaian 

       
   

    

   

      

   

    

   

h. itu. Mengembalikan | dikan?2 
''tanah2 kepada para bekas de- 

mang “sudah tidak mungkin la- 
Ai arena itu sudah dimiliki 

dan desa, tetapi untuk 
ari sadja keadaan ig. 

ajuga tidak pada tem- 

N, #Gakwa, dituntut n | 
Darurat no. 16 tahun 1951 
menghina agen aed    

- 

   
     

    

    

  

BANNYARMASIN 2. Pam Tone eno an rd — kali #emnsalba 
piet “amtah Waru ini telah bere- terachir diperoleh para 
ar di Bandj , jang ber- |. -atas hasil bumi tanah2 
Fe dari Mera AK jang  menama- | j 
kan diri: ? ! - tuk keperluan tersebut, Ke 
Rakjat Jang Tertindas' enteriah Dalam Negeri telah 
rapa orang hartawan NN | instansi2 Pemerin- 
kirimt pampiot gelap tor tah untuk membentuk panitya 
Ma jang bertugas mengadakan per- 

: hitungan? untuk kemudian di- 
Bali menera: , ngkan, bah 2 "Kepada Kementerian 

“gal 24 dan 25 Mei je an Dalam Negeri. Rentjana Ketua 
datang, di Denpasar akan dia- | Panitya adalah Residen sendiri, 
dakan pertandingan tennis ta | anggauta2nja antara 
buka seluruh meng Lana tema dari “bupati Purbo- 

se “wakil dari bekas de- 
, wakil dari pamong desa 

dan dari pihak tjamat2 didae- 

: Dag 4 

MAKASSAR — 4505 Oran, 
anggauta Paolo baru2 ini 
telah menembaki - sebuah 'Po- rang Mag: bagi dimas bagan 
werwagon Mobrig, jang memu- 
at kaju dari Agra melalui i “nak " nara bekas | Asa, 
daerah Sindjai ke Na san an Pee 
lawesi Selatan). an 

Politik p. K L badan pemar 

PENEGASAN AIDID DAN ANJOT: Oo JANG TE- 5 
Al ta 

  
     
  

  

    

  

Dilapengan, Bakal" man. 
-yan maupun dikantor Sekreta- 
riat CC PKI dimana telah "di-| 
adakan upatjara penjambutan 
jang Bean ak Galam suasa-. 

sejmyitnja ba rta kh 
“perlunja organisasi "partai 
| (PKI) disempurnakan supaja. 
PKI dapat mendjadi partai jg. 
'benar2 ulet, militant dan kuat 
untuk -mendukung dan mewu- 
-djudkan politik jang sudah be- 
nar itu. 

| D.N. Aidit dan Njoto menja- 
-takan pula kejakinannja bahwa 

5 n dan kekuatan rakjat 
sia sekarang adalah le- 

besar daripada ketika me- 
re tinggalkan beberapa bulan 
jang lalu. Kenjataan itu sangat 
anna: rakan mereka,  ka- 
rena ini adalah sjarat jang di- 

rukan, D.N. Aisi 
kati,. ap 'salah- 

lah kalau Pang ta akan | 
terdjadi perobahan politik PKI 
setelah mereka kembali dari:lu- 
ar negeri. Politik PKI sekarang |: 

“adalah sudah benar, seingga Aa 

3 “na jang 

“it 

    
   

   

     

  

gg | perlukan untuk kemenangan 
dies - | rakjat Indonesia jang : penuh- 

Inja atas musuh2nja, “hari 

  

| depan jang” lebih baik, jang pas- 
ti akan ditjapai djuga oleh rak- 

2 ka |jat Indonesia. ba Un dinja- 

tur “kerap” “terdjadi Dabawa 1 OT 
dua atau tiga orang menia- | et 

    

    
    

    

     

   
    

          

    
   

    
pat bidji jang sama, hingga |! 
sukar. Sana Na ” 2 00 dengan patriotisme. 
apa jang No, 1 1 siapa Dalam memberikan kesan? se 

landjutnja mengenai politik Par 
tai2 Komunis luar negeri jang 
dapat didjadikan peladjaran ba- 
gi PKI, D.N. Aidit mengemu- 

dan saterusnja. 
Orang ats Mana 

djerih pajah. dari semua.pe 
   

    

   
    

  

  

an dlam perang (kakan 'kenjataan, “bahwa Par- 
tjatur' jang ana tai2 Komunis diluar negeri tu 
Djerih paja ne Plumumnja sudah berhasil meng- 
siTkan Git. “kombinir internasionalisme pro- 

1, "3 jg sama, dan & | letariat dengan patriotisme, | dji sama itu akan menen 'Patriotisme kita — Indone- 
Isia — w Adjib kita.pupuk sebaik- 
: baiknja, dan pahlawan2 nasio- 
'Inal maupun  pudjangga2 kita 

| wadjib kita tempatkan pada 

    

  

tukan nasib Ne Ne 

g | 
tu amat mendesak. Kulau 
dadi ? . Mana ada, Gjuara 

  

   
    | D.N. Aidit jang dalam 

    

  

   

  pg pe ja kaum komunis djanganlah | 
: (Mi mendjadi komunis semata-mata main, atau Tana terlalu ba. || tetapi 'djuga mendjadi nasiona- 

njak jang menjetem, diper- t His: jang Men 
— ketjil djadi 8 orany umpa- KN Dis 

  

   
    

      
       

-      
            

  

   

           
        
       

   
     

manja 2... “Perdj perdamaian 
Susteem ini bai |. Iangsung untuk Kepenti- 
lahan... dapat did. k |. ngan rakjat Indonesia 
2onder mengadak sni sendiri Ep 
dingan lebih dulu, dus tetap Il. Kemadjuan2 jang . ditjapai 
djuara dari pemilihan, "|| oleh negeri2 demokrasi 'rakjat 

Pemain tjatur tidak - "dilapangan ekonomi, sosial dan 
ka menjangkal baiknja #|kebudajaan telah. 2 mem- 
pa?  susteem Bg ae 'pererat persatuan rakjat “de- 
atus, tetapi buaz menentu- |j ngan pemerintah persatuan 
kan nilat dari perm || rakjat dengan Partai. Komunis 

ae dan pantai2 demokratis lainnja. tjatur biasa nja | da 
edi te : Kemadjuan2 dan persatuan ini sedia systeem “jan ata ada Take bangat nb 

ah 

           
       
       

   
       

             
         

         
      
    
   

   
      

      
   

4 t Soni nga 
Lena Hat dalam membela perdamaian 

5 : tina, sdalam menggagalkan Tn 
2 Ina2' perang kaum 

ntuk menjerang benteng tan 
damaian jang sangat kuat ini, 

5 Han agresor jang 
TA arah. Wat foto 210 ag Ng Amerika tidak bisa 

   
    

          tuk 1 Den Ba    

  

  an daerah belakangnja, de-j 
an menguasai negeri2 lain. 
djuga jang dilakukan oleh 

letuskan 

   

      

  

   

  

   

     

  

     
    

ya bahaja “perang 
kan “Amerika Aini Jebih 

u-imenimpa3 Indonesia ' dan 
eri2 sematjam Indonesia. dg- 

menimpa negeri? demo- |: 

gu anta 

Ka nigrina 9 
keadilan, | 

. mengukur, 
alat Jang & 

“Ni angkasa laga 

     

    

   
    

  

  

          

   
   

    

   

    

     rena itulah, perdjuangan 
| tuk perdamaian bagi 'rakjat 

: 3 Lan an Ne nn atan rakjat  In- 
— HI donesia sendiri, dan bukan per- | 

If tama-tama untuk nata nege- 
2, lain. Ba 3 5 uh ke- 
ua pethimpin P:KI, tersebut. 

Lt 

  

  
Pat, Sitfai o 

  

| Oxet: WARTAWAN Ta Lan ja 

1 Ag keterang mn jang di- 

     
       

      

   

tempatnja jang semestinja, de- 
mikian 

FE hubungan ini menegaskan supa-! 

| ketjuali berusaha mehuas- | 

. | dirinja suatu asrama bagi pefa- f 
t, | djar2 dari daerah 

. | Jogjakarta. 

Ba dan Seovjet Uni. |, 

Raya dihapuskan ketjpiali didae. 

TERIAN “DALAM NE- 
MEMPUASKAN. 

9     

| demang diperoleh 
keputusan Menteri Dalam Ne- 
geri itu sebenarnja blm. mem- 
Ipuaskan, karena pada pokoknja 
mereka minta kerugian atas 
selurah | pak milik tanah diper- 

ini kudah 

nja Pemerintah memberikan ke- 
ragian separo dari harga tanah? 
hak miliknja itu, sebenarnja pa- 
ra bekas demang #kan menolak. 
Pe “untuk mendjaga hal? 

tidak di-inginkan ,keputus- 
Bi sekarang ini akan 

i Ebareka terima untuk sementa- 
rupa ra, sambil terus memperdjuang- 

kannja agar Pemerintah berse- 
dia djuga memberikan kerugian 
“untuk seluruh hak tanah per- 

“ega jang pernah mereka mi- 

aa ti diketahui, waktu dja- 
man Hindia Belanda pemerin- 

tahan didaerah2 perdikan itu 
dipimpin oleh para demang jg. 
membpunjai kedudukannja isti- 
mewa atas daerah itu, jaitu 
"turun temurun”. 
Waktu revolusi 1945 petjah 

tanah2 perdikan didaerah Ka- 
rangmontjol dan Rembang ke- 
adaannja iberobah, Para demang 
di-'daulat”, tanah2 perdikan di- 
djadikan tanah2 desa biasa pe- 
merintahan dilakukan oleh Iu- 
rah dibantu dengan pamong2 
desa lainnja. Peraturan2 Peme- 

gangan antara para bekas de- 
mang" dan rakjat untuk daerah: 
tersebut rupa?2nja “baru diteri- 

tangan bekas emang sekarang 

ini. Ra 
2Et 

Menindjau daerah Purboling- 
go djika tidak membitjarakan 
'Bebotsari, kota kawedanan di- 

'| bagian utara, dikaki gunung 
Slamet, rupanja kurang tjukup, 
Karena dengan Bobotsari ini di- 
"waktu “perdjuangan selama 
agressi I dan II daerah Purbo- 
Iinggo chususnja, daerah Banju- | 
mas umumnja memberikan bak- 
tinja pada ibu pertiwi. 

Pada agressi I tentera Belan- 
da tidak menjerbu dari Bumi- 
aju din masuk Purwokerto, te- 
tapi dari Belik menjerbu Bobot- 
sari Masuk daerah Banjumas. 
Perlawanan hebat diadakan di- 
sini sehingga tidak sedikit dja- 
tuh korban baik dipihak musuh 
maupun dari kita sendiri. Wak- 

tu agressi II daerah Bobotsari 
penting “sekali kedudukannja 
karena pertahanan TNI disini 
djuga kuat dan tempat kedu- 
dukan pemerintahan gerilja un- 

tuk Karesidenan Banjumas. : 
Bobotsari. mengalami pende- 

ritaan jang tidak sedikit, selu- 
ruh bangunan, baik milik parti- 
kelir maupun pemerintah telah 
musna, ada jang d:bumi-hangus 

kan, ada jang dihantjurkan mu- 
suh. Sekarang ini bekas ba- 
ngunan2 itu masih nampak, te- 
tapi belum lagi diketahui bila 

: dibangun kembali. Ada ,,kema- 
djuan” “sedikit, Sekolah Rakjat 
jang djuga hantjur Kini telah di- 
bangun dengan bambu, demiki- 
an djuga bangunan? jang lain. 
Penduduk sendiri jang mam- 

pu djuga mulai "memibangun” 
diatas reruntuhan rumah jang 
"pernah dimilikinja. Sampai di- 
mana perhatian Pemerintah ter 
hadap kota jang hampir rata 
dengan tanah ini akibat perdju- 
angan melawan musuh ,kita ti- 
ea tahu. 

  
  

  

“PEMBUKAAN BALAI IS- 
— TIRAHAT PEGAWAI 

r Di Tawangmangu 
Dengan disaksikan oleh instan 

si2 Pemerintahan dari Kotabe- 
sar Surakarta serta Kabupaten 

F sana Sewa telah dilangsung- 
pembukaan Balai Istirahat 

untuk pegawai2 Koba, Su- 
rakarta. Pembukaan dilakukan 
Oleh anggauta, D.P.D: Sumokar- 
tiko dan pengguntingan pita di- 
lakukan oleh anggauta DPRDS 
Nj, Surjodipuro. 

Selain untuk pegawai, Balai 
Istirahat itu mulai tanggal 15-65 

ini “dibuka Gjuga untuk umum. 
— (Kor). 

  

PANITIA ASRAMA 
Berkenaan dengan makin te- 

rasanja ikesulitan mengenaj pe- 
mondokan “dan kemungkinan 
akan 'bertambahnja  peladjar2 
jang akan datang pada tahun 
peladjaran depan, maka Kemis 
malam ig. 44-5-1953 jl. “atas 
initiatief beberapa peladjar Ta- 
panuli dan Sumatera. Timur jg 

lada di Jogjakarta, telah terben 
tuk-sebuah “panitia jang mak- 
sWinja untuk mengusahakan ber 

| 

tersebut / di 

““ Panitia tersebut diketuai 
oleh sdy A. S. Matondang ' Se- 
kretariaatnja di Gamelan, Lor 
no, Y Kana 

4 

/ 

DJAM MALAM DIHA- 
'PUSKAN 

Mulai tainagek 15 Mer ini per- 
aturan berlakun: a djary. malam 
untuk daerah Djakarta | 

kesah babu Rp 

Megan milik rakjat. Seandai- | 

rintah untuk “mengatasi kete- | 

"ma sebagai ketegasan oleh ka-| 

| hakan dengan rentjana | 
| dn di Tawangmangu jalah pena-       rab Tandjung Pellty -— Adi 

| SARUPRI DENGAN. 
“edan petipat di #udngda 

  

(perguruan - Taman-Siswa Tjila- 
tjap, SARBUPRI ranting Ku- | 
bangkangkung, Kaliminggir te- 
Jah melangsungkan rapat unda- 
ngan jang dihadiri oleh sebagai- 

  

“Oktjara jang Btn ialah 
njelaakan adanja tuntutan?    'I kepada fihak madji 

kan tentang Mebalkan nasib me 

Antara lain falah mengenai! 
C ja harian dimintakan 

dari Rp. 4,70 mendjadi 
5 inimum) dan bagi pe- 

gawai2 dari Rp. 175 mendjadi 
Rp. 195 (minimum) 
“Selain dari pada itu djuga 

Iaanondubi agar pegawai2 | peker 
@ja2 mendapat tjatu bebas serta 
hadiah NN is akan datang. 
(Kor). TM CN 

    

    

 PERTEMPURAN DIDAE- 
“RAH TJILATJAP 

Pertempuran sengit telah ter- 

djadji di Sidodadi, letaknja di- 
tengah2 antara Sidaredja dan 
Kawunganten Kab. Tjilatjap, 
antara 1 Kompi pasukan Ban- 
te Railers melawan 250 

gerombolan pengatjau, 
Pertempuran berlangsung 

pada siang hari djam 12.00. Ban 
teng Raiders kehilangan 1 orang 
gugur. Adapun dari fihak ge- 
rombolan pengatjau jang sudah 

dapat 'kita ketahui sadja 22 
orang “mati. Pun dapat kita 

    

| tanggal 22 Desember 1953. 

kan perdjuang an Nasional, 

Pada hari tgl. 22 Desember 
11928 maka untuk pertama2 ka- 
inja para Organisasi2 Wanita 
Indonesia bertemu dalam satu 
Konggres perempuan. Indonesia 
di Jogjakarta. Kongres ini men- 
tjerminkan djiwa perdjuangan 
jang merata luas d:seluruh ma- 
sjarakat Indonesia. Dalam ta- 
hun itu Pemuda Indonesia telah 
memutuskan suatu sembojan 
perdjuangan jang terkenal : 

Satu Bangsa, Indonesia. 
Satu Tanah Air, Indonesia. 

Satu Bahasa, Indonesia. 
Kaum Wanita djuga terbakar 

Oleh sembojan tadi. 
Dan untuk pertama2 kalinja 

terlaksanalah persatuan peraju- 
angan Wanita, hari tgl. 22 De- 
sember didjadikan Hari Kebang 
kKitan Wanita. 
Kalau sebelum tgl. beriwajat 

itu bermatjam2 Organisasi wa- 
nita jang berdiri itu hidup atas 
keinginan memadjukan kaum- 
nja sadja, maka mulai tgl. 22 
Desember 1928 kaum Wanita 
dengan penuh kesedaran mele- 
takkan geraknja atas dasar per- 
Gjuangan Nasional. 

Sekarang 25 tahun kemudian. 

tu 

  rampas pula 2 putjuk senapan 
mereka. — (KR). Kemerdekaan Negara telah ter- 
  

250 Rentjana 

(OLEH : 

Untuk memilih dari gambar2 

jang masuk, Panitya telah ime- 
njusun suatu pedoman untuk 
jury dan telah mengusulkan 
kepada DPD jang berhak mem- 

dianggap memiliki pokok2 pe- 
Se Dagin K serta pemandangan 

g luas mengenai kesenian, 
iimu pengetahuan serta kema- 
sjarakatan. Ke-enam orang jang 
diadjukan untuk duduk. dalam 
Dewan jury itu adalah : Sumi- 
tro (pelukis), Pangeran Hadiwi- 
djojo, Dr. Suharso,. Ruspandiji, 
Kusumod:hardjo dan Sujarto. 
Sementara itu Panitya sendiri 
jang diketuai oleh sdr. Durjat 
(DPD) beranggauta “9 orang, 
termasuk ketua, 

2. Pedoman jury. 
Pedoman jury jang telah di- 

susun .oleh Panitya itu, pada 
pokoknja menentukan sbb : 

1). Memilih 7 buah lukisan 
jang terbaik, 2). mengadjukan 
pertimbangan2 tentang penenp 
tuan pemenang. Dalam pokok- 
nja jang akan diberj nilai jaitu 
“mengenai: 
a. idee serta arti lambang jang 

diudjudkan dalam bentuk 
dan warna jang komposisi- 

nja serta elementennja tepat. 
Mengenai penjelenggaraan 
(vitvoering), 

Kesan umum. (globale indruk 
van 't geheel). 

Ketjakapan melukiskan 
(technis vaadigheid). 

Dalam pada itu telah diten- 
tukan, bahwa, Pemerintah ber- 
hak menetapkan perobahan? 
terhadap gaimbar jang terpilih 
untuk ditetapkan sebagai lam- 
bang, serta 'hak tjipta dimiliki 
oleh Pemermtah. Kapan gam- 
bar2 itu akan dibuka, belum 
ada kepastian. 

MESIN PENGERING 
PYRETHRUM 

Seharga Rp. 96.000.— dan 
utuk ,,/Hortus Medicus” 

Tawangmangu. 
Dari pimpinan ,,Hortus Medi- 

cus” di Tawangmangu didapat 
keterangan bahwa ,,Hortus Me- 
dicus"' akan mendapat mesin 
pengering pyrehtrum seharga 
Rp, 06.000,—, dan kini alat2 da- 
ri luar negerj itu sudah tersedia 
di Sjurabaja. Hal inj telah mer- 

dapat persetudjuan' dari suatu 
Panitya Negara jang dibentuk 
bwlan September 1951, jang me- 
ngarusi serta memperhatikan 
serawa obait2an jang dibikin dari 
ibihan2 dalam negeri sebanjak 
rgungkin serta utk mentjukupi 
Kebutiihan obat2an dalam nege- 
Li vula, 

“Tentang pembelian itu kini 
masih menunggu ketentuan dari 
Kantor Pembelian Pusat, se- 
dangkan uang Serta barangnja 
sudah tersedia. 
“Perlu didjelaskan, bahwa Pa- 

nitya Negara jang dibentuk da- 
lam bulan September. '51 terse- 

|but diatas diketuai oleh Dr. Lei- 
mena dan dalam Panitya itu du- 
duk 6 Kementterian, diantaranja 
Kemi. Kesehatan, Perekonomi- 
an, Dalam Negeri dll, 

  
    

49 ha, tanaman pyretrum 
dari rakjat. 

Salah satu dari bahan2 unttik 
obat?an jang kini sedang diusa- 

sar2- 

naman bunga pyrethrum, jang 
'banjak dipergunakan dalam pa- 

| menga Ke Pm Dalam usa- 
“ha2 ing ortus Medicus” ada- 

bentuk Dewan jury, 6 orang jg | ma 

Lambang Kota 
Surakarta 

.DEWAN JURY LAMBANG KOTABESAR 
SURAKARTA DIBENTUK. 

WARTAWAN ,K.R." SENDIRI) 

Mz ENURUT keterangan Panitya Lambang Kotabesar Sura- 
Karta, sampai hari Djum'at, hari 

masukkan rentjana Lambang Kotabesar Surakarta, telah di- 
terima hampir sedjumlah 250 rentjana2 gambar dari pengikut? 
baik dari dalam maupun luar daerah Surakarta. | Selewatnja 
hari Djunvat tg. 15 Mei ini, sajembara Lambang Kota ditutup. 

untuk me- 

  

. 

ngusahakan penanaman pyre- 
thum tsb. 
Sampai sekarang luas tana- 

h itu Ik. 40 ha., sedangkan 
| tiap ha, rata2 dapat menghasil- 
'kan 200kg.. bunga PAN 
basah. 

“Maksud dengan mengadakan 
mesin pengering itu, supaja 
rakjat penanam pyrethrum de- 
ngan beaja seringan- ringannja 
dapat 
»Hortus Medicus”, Disamping 
itu ada manfaatnja lagi, kare- 

na dengan alat pengering itu, 
bunga2 pyretrum tidak 'banjak 

kehilangan ,/pyrethrine”-nja, da 
ri pada apabila dikeringkan de- 
ngan mempergunakan api, jang 

  

kini Gikerdjakan oleh rakjat 
disana. 

Menurut keterangan pyre- 

thrum dapat tumbuh dengan ba. 
ik .ditempat2 jang tingginja 
1.500 m, dari permukaan laut. 

Selain di Tawangmangu, banjak 
ditanam didaerah Dieng, djuga 

di Bogor. ada ditanam pyre- 
thrum. 

Kabarnja bila ada penawaran 
bungan2 pyrethrum dapat didju 
al dengan harga Rp. 22-— per 

(Kor). 
. 

Dari sidang DPRDS: 
  

  

Masalah menaikkan tarief se- 
Wa air Minum telah diperdebat- 
kan dalam Sidang DPRDS Ko- 
ta Magelang antara staf DPD 

jang membuat rentjana itu disa 

tu fihak, dan 2 anggota DPRD 
bukan anggota DPD dilain fihak 
sidang mana diadakan pada tgl. 
12 — 13 Mei jang lalu digedong 

Balai kota “tersebut, dimana 2 

anggota DPRD tidak hadlir ka- 
rena berhalangan. 

Djika pada 'achir sidang ter- 

sebut kedua anggota DPRDS 

sebagai fihak opposisi itu pada 
achirnja ada goodwill untuk ma 
dju selangkah menjetudji ,,way- 

out” berkah petundjuk Pimpi- 

nan sidang Sdr. Sumadi maka 
fihak Staf DPD masih akan me- 
nindjau lebih djauh ,,way-out” 

itu. f 

Sebab? kenaikan tarief. 
Rentjana kenaikkan tarief itu, 

disebabkan karena Djawatan Air 
Minum Magelang menderita ke- 
rugian, berhubung untuk meng- 
gadji pegawai-pekerdja dan ong. 
kos2 materiaal dsb. dibutuhkan 
pengeluaran antara Rp. 53.000.- 
sampai Rp. 55.000.— sebuluannja, 
sedang pemasukkan uang pada 
waktu sekarang hanja Rp. 22.50 
Fihak DPD mengusulkan kensi- 
kan vastrecht hingga rata2 3 X 
dari pada djumlah vasrecht jang 
sekarang berlaku, sedang harga 
kelebihan pemakaian per Mz-nja 
pun akan dinaikkan djuga rata2 

Ik. 4 X dari sewan jang berlaku 
sebelum tahun 1942, 

Kedua anggota DPRDS Sdr.2 
Singolodro dan Nj. Kusumondi, 
jang tidak menjetndjui ventjana 
DPD itu dan satu diantaranja te 
lah mengusulkan kenaikan vas 
trecht 2 X sadja, acdhirnja me- 
njetudjui djalan keluar jang di-   Tah sematjam koordinsitor dari tundjuk oleh Ketua Sidang, 

Sabat Seperempat Abad ke 
| satuan pergerakan Wanita 

Indonesia 

22 DESEMBER 1928 — 22 DESEMBER 1953. 

ANITYA Seperempat Abad kesatuan pergerakan Wanita 
Indonesia ididirikan pada tg. 23 November 1952, oleh kong- 

gres Wanita Indonesia dengan maksud utk memperingati hari 

Sebagaimana nama telah menjatakannja, maka pada hari 
tsb, adalah 25 tahun lamanja sudah, bahwa Wanita Indonesia 
berniat mempersatukan tekadnja dalam ikut serta muslaksana- 

tjapai, Perdjuangan Wanita ti- 
Gak selesai dengan itu. Dan mes 
kipun mungkin dalam 'isi dan 
bentuknja agak berlainan, teta- 
pi tudjuannja tidak beda : ialah 
kedjajaan bangsa dan nusa, Ben 
|tuk dan isi dengan sendiri akan 
mengikuti gerak  kemadjuan 
masjarakatnja. 

Demikianlah, maka Panitya 

Seperempat Abad diberi tugas 
menjelenggarakan hari tgl. 22 
Desember 1953, dengan atjara 
diantara lain sebagai berikut : 

a. Merentjanakan pei,ngatan 
diseluruh Indonesia hingga me- 
resaplah 'arti dari Kebangkitan 
Wanita Indonesia disemua la- 

pisan masjarakat. 
b. Menerbitkan Buku Doku- 

mentasi Pergerakan Wanita In- 
donesia. 

ec. Mendirikan Jajasan Hari 

Ibu untuk mengcoordineer an- 
tara lain menjelenggarakan pe- 
nginepan bagi Wanita jang ber- 
keliling untuk mendjalankan tu- 
gas dan lain2 usaha kemadjuan 
Wanita. 

'Panitya- Seperempat Abad 
Kesatuan Pergerakan Wanita 
Indonesia. (dengar singkat Pa- 
nitya Seperempat Abad) dike- 
tuai oleh: Nj. Sri Mangunsar- 
koro. 

Untuk melantjarkan pekerdja 
an maka Panitya Seperempat 
Abad disusun sebagai berikut : 

a. Panitya Pusat Harian ber- 
kedudukan di Jogjakarta, dgn 
alamat : Nj. Sri Mangunsarkoro, 
Notowinatan 60 Jogjakarta. 

b. Perwakilan Panitya Pusat 
berkedudukan di Djakarta. 

Ketua Nj. T. Harahap, Djl. 
Besuki 15, Djakarta. 

Cc. Badan usaha Pusat berke- 
dudukan di Djakarta. 

Ketua Nj. Sutarman Djalan 
Asem Lama 232, Djakarta. 

d. Perwakilan Panitya Pusat 
berkedudukan “di Bandung. 

Ketua Nj. HE. Pooradiredja, 
Dj. Sawunggaling 20, Bandung. 

Dengan djalan ini, maka Pa- 
nitya Seperempat Abad Pusat 
mengandjurkan berdirinja Pani- 
tya2, demikian setempat jang 
segera dapat mengadakan hu- 
bungan dengan Panitya Pusat   

mengeringkannja pada | 

  

| Harian di Jogjakarta. 

|WAKIL ILO MENINDJAU 
| KAUM BURUH 
| “'Di perusahaan? 

Solo dan Magelang. 
Kemarin telah tiba di Jogja- 

karta dari Djakarta tuan T. 
Evenson, wakil ILO jang di- 
perbantukan pada Djawatan 
Keselamatan Kerdja Kementeri- 
an Perburuhan untuk menga- 

Gakan penindjauan dan peme- 
riksaan sekitar keadaant kaum 
buruh diperusahaan2 Jogjakar- 

ta, Surakarta dan Magelang jg 
mungkin dihinggapi oleh pe- 
njakit lantaran 'kerdja (bero- 
peszoekten). 

Di Jogjakarta kemarin Tn. 
Evenson diterina oleh Wk. Ke- 
pala Daerah Paku Alam, ' dan 

kemudian mengadakan penin- 
djauan dibeberapa perusahaan 
di Jogjakarta. Hari ini ia 'me- 
nindjau Surakarta dan besok di 
Magelang, 

  

Jogja, 

  
Sewa air minum naik 

KALAU DAM TEKORT 7? ? 2 
DPD dimana Sdr. Danusumarto 
karena tugasnja mendjadi djuru 

bitjaranja dalam soil ini, belum 
dapat  menjelaraskan dengan 

“way-out' itu, hingga Sidang tsb 
sampai malam tidak dapat me- 

ngambil kesimpulan sesuatu apa, 

karena DPD akan mempeladjari 

lebih dulu keenaikkan jang diu- 
sulkan rata2 219 X itu 

Bagaimana keadaan air 

minum sekarang. 

Kesimpulan jang dapat kita 

kumpulkan menjatakan, bahwa 

gelang terdapat sedjumlah 4.903 
consument2 air minum, dimana 
jg 3590 consument mendapat wa 
termeters sedang lainnja jg se- 

djumlah 1313 penjewa tidak (ha. 

Inja dgn. conex), Djumlah uang 

|ig.masuk sebulannja rata? hanja 
62”0 dari air jang telah keluar, 
sedang 3879 tidak terbajar. Ke- 
tjuali masih kekurangan water- 

meters itu, pun masih banjak la- 

gi faator2 lain jang menjebab- 
kan uang jang masuk hanja se- 
bagian, dan jang menjebabkan 
djuga sukarnja contrele jang ba- 
ik. Factor? Jain itw menilik ke- 
simpulan pembitjaraan dalam 

DPRD tsb., ketjuali adanja tidak 
keberesan dari fihak consii- 
ment, djuga dari fihak pegawai 
DAM sendiri. Dari fihak consu- 
ment, karena masih adanja ke- 

tjurangan2 | pentjurian2 air mi 

num dan dari fihak DAM, kare- 
na belum bisa mendjalankan con 

trole- semestinja. 

    

Sidang DPRD tersebut terpak-     sa dituda lain waktu menanti ke- 
tetapan dari ketua, Diantara jg - 
akan dibitjarakan terdapat soal 
pembentukan Jajasan Kas Pem- 

bangunan, soal pendjualan tanah 
untuk pendirian gedong SMA   rakjat PAN AA jang me-jaini “kenaikkan 24 X. Fihak Ol, 

pada massa sekarang dikota Ma- : 

  

Sidang luar biasa 
DPRD 

Mengenai keterangan 

Hatta, 

Rapat Panitya 'Permusjawa- 
ratan DPRD Istimewa Jogja- 
karta hari Rebo jang lalu telah 
memutuskan merentjanakan si- 
dang Pleno terbuka DPRD pada: 
tanggal 19 Mei jang akan da- 
tang djam 19.00 untuk membi- 
tjarakan keterangan Wakil Pre- 
siden Moh. Hatta baru? ini di 
Jogjakarta sekitar perusahaan 

besi Perbedij. Sidang dimaksud 
kan sebagai reaksi atas kete- 
rangan itu, karena DPRD me- 
rasa tersinggung kehormatan- 

nja, 
Seperti diketahui, waktu di 

Jogjakarta Wakil Presiden an- 

tara lain menerangkan bahwa ia 
sajang sekali melihat kemundu- 
ran Perbedij dan menurut pen- 

dapatnja sebab2bnja karena DP- 
RD dan DPD terlalu banjak 
ikut tjampur tangan dalam uru- 
san technisnja. 
Sidang Selasa malam itu ada- 

lah luar biasa sifatnja, kare- 
na sebenarnja DPRD telah me- 
mutuskan untuk tidak mengada 
kan sidang2nja “selama bulan 
Puasa ini, tetapi karena ada 

atjara jang penting, maka ter- 
paksa diambil keputusan menga 
dakan sidang oleh panitya per- 
musjawaratan DPRD. 

DIESEL S.T.P. DIMINTA 
Untak penerangan kota. 

Dalam perajaan tutup tahun 
S.TIP. Wonosari Gunungkidul 
diadakan djuga pameran hasil 
pekerdjaan Murid2. Darj kala- 

ngan instansi resmi jang me- 
njaksikan pembukaan perajaan | 
tersebut antara lain Inspeksi 
Daerah Jogja, wakil2 kabupa- 

ten, kapanewon wali2 murid dll. 
Sedjaik sekotah itu dibuka pa- 

Ga tg, 1-10-1949 hingga kini te- 
lah dapat mengeluarkan 50 
orang. 207 Darj murid sekolah 

itu melandjutkan sekolah Can 

sebagian kemudian bekerdja di | 
Pekerdjaan Umum, kehutanan, ! 
penenbangan dll. Tentang alat 

sekolah tehnik itu kini sudah 
mulai lengkap dan tenaga guru- 
nja sudah ada 21 orang. 

Diantara sambutan2 jang di- 
utjapkan oleh wakil “instansi 
resmi mengharapkan, agar mnu- 
rid2 sekolah itu achirnja djadi 
tenaga, produsen. Diusulkannja, 

agar tenaga listrik jang ada pa- 
Ia sekolah itu pada malam hari 
dipergunakan untuk menerangi 
djalan2 jang penting didalam 
kota Wonosari. — (M.S.) 

217 PEKERDJA HARIAN 
Diangkat Kem. Pekerdja- 

an Umum:dan “Tenaga. 
Tanggal 11 Mej jang lalu te- 

lah berlangsung perundingan an 
'tara delegasi S.B:P.U. Konsulaat 
Daerah Jogjakarta dengan fi- 
hak Kepala Djawatan Gedung2 
Pusat di Djakarta" jang diwakili 
Oleh Sir R. M. Sutarjo. (Kepa- 
la Djawatan). 

Tanggal J2 Mei jang lalu te- 

lah 'berlangsung perundingan 
antara Delegasi S.B.P.U Konsu- 

laat Daerah Jogjakarta dengan 

fihak Meniteri Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga Ir. Suwarto, 

perundingan2 tersebut 'disaksi- 
kan pula oleh wakii2 Pimpinan 
Pusat S.B.P.U, dan menghasil- 
kan sbb.: 

217 Pekerdja harian dapat di- 

angkat mendjadi pegawai ,se- 
dang perintjiannja 196 pekerdja 
dari Gedung2 Daerah Jogjakar- 
ta akan selesai pada bulan Agus 
tus jang - akan datang. Sedjak 
jang 31 tenaga pegawai harian 
Balai  Planologie Jogjakarta, 

'akan selesai pengangkatannja 
pada bulan September jg akan 
datang. 

Pekerdja harian mendapat 

hak perlop setahun 12 hari ker- 
dja dengan upah penuh. ' 
Tenaga jang mendapat pakai- 

an dinas pada tahun 1952 baru 

1 stel maka pada tahun 1953 da- 
pat diberi dua stel. 

Tentang kenaikan pangkat ba 
gi para pegawai perundingan 

nja akan dilandjutkan pada, tgl. 
22 Mei jang akan datang. 
Pembagian sepeda fihak Ke- 

menterian  Pekerdjaan Umum 

dan Tenaga sanggup memberi- 
kan prioriteit pertama bagi bu- 
ruh Pekerdjaan Umum dalam 
lingkungan . S.B.P.U Konsulaat 
Daerah Jogjakarta, 
Meski delegasi tersebut das 

pat menghasilkan beberapa pu- 
tusan, tapi Serikat Iburuh terse- 
but memperingatkan, agar awas 
dan waspada, supaja dalam pe- 

laksanaan hasil perundingan ter 
sebut dapat. berdjalan dengan 
lantjar, 

EXPEDITIE MODJOPAHIT 
Kemarin telah berangkat me- 

nudju ke Djawa Timur sekelom 
pok 6 orang peladjar S.M.A.4B- 
IT didalam perdjalanan ,,exbedi- 

tie MODJOPAHTIT” guna mem- 

perluas pengalaman Pemuda Pe. 
ladjar. 

Perdjalanan dengan speta j£ 
direntjanakan selama 20 hari 

itu mereka akan memperhstikan 
object2 disekitar Trowulan (Mo 
djokerto, Watan Mas serta Mo- 

do (Lamongan). 

DOKTER DJAGA 
Hari Saptu tanggal 16-5 djam 

18.00 sampai hari Senin tanggal 
18-5 djam 06.00 pagj adalah dok 
ter Martohusodo alamat Djetis 
43 Itilp. mo. 384 Jogja. 
Kendaraan pada malam hari 

| disediakan oleh PMI Tiap. Jo- 
gia, Gondokusuman 14-Tilp. no. 
206. 

— APOTHEEK 
Buka pada hari Minggu tang   gal 115 apotheek Wisnu, 

    

50.000 HELAI PLOMBEER 
SPEDA 

Disediakan untuk th 1958. 
'Menurut keterangan pihak Ko 

tapradja Jogjakarta, untuk ta- 
hun 1953 sekarang ini telah di- 
sediakan 50.000 lembar plomi- 
beer speda dan sudah mulai di- 
djual di MPP2 dalam 'kota “ke- 
marin, 
Harga tiap2 helai Rp, 5,—. 
Dinjatakan, bahwa besarnja 

persediaan itu mengingat djimn 
lah speda dalam kota makin 
naik. Tahun jang lalu jang 'res- 
mi ditjatat berdasarkan pemibe- 
112 plombeer speda sebanjak 
38.000 buah speda dan tahun 

imi ditaksir mendekati djumlah 
45. 290 'buah speda. 

ROMBONGAN TRANS.- 
MISRANTEN KE Su- 
MATERA SELATAN 

Hari Selasa tanggal 12 Mei jg 
lalu Transmigrasi Tjabang Wo- 
nosari telah dapat memberang- 
katkan rombongan transmigran- 
ten ke Sumatra Selatan jang be 
rasal dari kapanewon Wonosari, 
Plajen, Patuk, Ngawen dan Ka- 
rangmodjo. sebanjak 256 orang 
dan 3 kepala somah sebagai 
transmigrasi famili dan umum. 

Untuk melantjarkan perdjala- 

nan tersebut, maka seorang pe- 

gawai Transmigrasi mengantar- 
kan sampai di Djakarta. (M.S.) 

SANTI PIMPINAN BAG. 
KEPEGAWAIAN PUSAT 

KEMT. SOSIAL 
Tuntut S.S. Sosial, 

Dalan: Sidang-plenonja pada 

tanggal 8 — 9 dan 10 Mei jang 
lalu di Jogjakarta, “Pengurus 

Besar Serikat Sekerdja Sosial. 
al. memutuskan. : 

Mendesak kepada Kemente- 

rian Sosial supaja pergantian 

Pimpinan Bagian Kepegawaian 
Pusat sudah .dilakukan paling 
lambat tanggal 1 Djuni jang 
akan datang. 

Tuntutan inj berdasarkan re- 
solusi 'kongresnja pada bulan 

Oktober 1952. Perundingan? me- 
ngenai soal tersebut sering dia- 

dakan dengan fihak Kementeri- 
an, tetapi dari Kementerian, hing 

ga kini tidak ada perhatiannja. 

Demikian S. S. Sosial. 
Karena makin terasanja dae- 

rah2 tentang kepintjangan2 me- 

ngenai kepegawaian dan tidak 
adanja ketegasan sekitar resolu 
Si-kongresnja, maka dalam kon- 
perensi2 daerah (Djatim, Dja- 
teng, Djabar, Sum, — Selatan, 

Sum. — Utara.) ditandaskan la- 
gi keinginan dan tuntutan mere- 
ka mengenai pergantian Pimpin. 
an Bagian Kepegawaian ini ig 
dianggapnja sebagai salah satu 

sebab dari kepintjangan?2: seki- 

tar kepegawaian. 
Oleh sidang pleno baru2 “ini 

jang dikundjungi djuga oleh se- 

genap Komisaris2 Daerah (wa- 
kil2 daerah propinsi) seluruh Ir- 
dones'a, dinjatakan, bahwa pada 
tanggal 1 Djuni jang akan da- 
tang fase.perundingan dianggap 

telah habis. 
.Aksi apa jang akan didjalan- 

kan fihak jang bersangkutan be 

lum mau mengumumkannja. : 

TAMAN PENDIDIKAN 
UMUM 3 TAHUN 

Baru2 ini di Sonobudojo tlh. 
Girajakan hari ulang tahun ke 3 
dari Perguruan Taman Pen- 

didikan Umum. Peringatan tsb. 
dirajakan dengan tari-tarian, 
pentjak, sandiwara dan dage- 
tan jg dilakukan oleh peladjar2 

ENba 
Perlu diketahui Peruguruan 

T.PLU. ialah usaha dari para 
mahasiswa dan pentjinta pen- 

didikan jang bertudjuan tidak 
hanja untuk dapat menghatsil-, 
kan manusia susila jang berpen- , 
didikan, tetapi djuga “sebagai | 
pentjinta. bangsa dan tanah 
airnja. 

Peladjar jang 'mempunjai ha- 
srat penuh untuk 'madju, 'te- 
tap: tidak kuat membeajainja, 
oleh perguruan tersebut dibe- 
baskan dari pembajaran uang 
sekolah - alat. 

Sedjak berdirinja T,P.U. te- 
lah berhatsil mendirikan 2 bu- 
ah S.M.P. di Jogjakarta, Dal 
udjian penghabisan jang telah 
diadakan di S.M.P I jang telah 
lulus ada 52K. 

Diberitakan pula, bahwa N 
lam tahun peladjaran 'jad. 
telah disiapkan pembukaan $ 
M.A./B dan SMA-C 

Pengurus T.P.U. sekarang j 
Jah Indratno wakil ketua umi 
Darmawan B.A: bagian 
nisasi - Sekr, Prijo Te 
Sishandijo bagian Pendidikan, 
A. Darono, Sutowidjojo, dan 
Subroto sebagai anggauta. f 

Sekretariaat sementara ber- 
tempat di asn “Lor 11 
Jogja. 

Tontonan malam ini 
RB: ,,Crosswinds”, Tana Puja, 

Rhonda Fleming. 
SOBOHARSONO - The “San 

Francisco Story”, Joel 
McGrea, Matan DeCarlo, 

SENI SONO: ' It AM Came 
True”, Ann Sheridan, Jeffrey 
Lynn, Humphrey 'Bogart, 

RAHAJU: Sunset Boulevard”, 
Gloria Swanson, Wiliam 
Holden. / 

LUKOR : | Mufang-sajang dibu- 
ang sajang” 

INDRA : Iron Muskiteros” 
(Three Musketeers) 

  

'MURBA: ,Sie Siatig Cheem, 
WETAN BETENG: Hare Co- 

mes Hlmer”, Dale Evins, 
Franik "Deibertson, 

KETOPRAK TRIMUDO-TOMO: 
Prabu Klono Basi/Suro Mas 

Gjopait”, da app asah   
za Sa aa Ka 

  

.



  

  

  

  

, Pada tg. 20 Mei 58 Tag, en 
sahaan gula Tjolomadu akan me 

ikan selamatan giling, jang | 
“akan menggiling tanaman tebu 
Imdsim th. “195271953 ben 

. 1.000 hektar. Penggilingan 
“tsb. direntjanakan akan mema- | 45 :   
“Kan waktu sampai 3 bulan. Ta 
hun jang lalu Pg. Tjo olomadu ha 

  

  
.nja dapat menanam 370 he tar, | 
jang berarti tahun ini a 

  

Hg luas daripada tahun eng Pe h 
Sedang tanaman tebu musim Kah 1953 1954 gp m1 Ya 

1.000 hektar, akan tetapi hingg: 
sekarang baru dapat 580 hekte 
karena belum “sesuai 
persewaan tanah : tar 
Debat Pan nga 

maba resmi 'aidapat ka 
ar, bahwa belum selang lama 

— ip orang penduduk Sindang- 
langu 4Dajeuhluhur) terpaksa 

“diangkut di RSU Bandjar aki- 
| bat kena sasaran peluru, 

£ 4 

men RP Ska 
iga Pai Pamong desa di 
peroleh keterangan, bahwa pe- 
anerintah Kabupaten Karang- 
'anjar telah menjelenggarakan 
Jatihan Pamong-desa lagi untuk 
(angkatan kedua, jang diikuti 
Oleh 62 orang Kepala-desa dan 
Tjarik, Dalam latihan ini 
“rut dilatih pula seoran 

. wai Kawedanan, La aan 
“sud agar dapat menjesuaikan pe 
kerdjaan praktyk. Latflian tsb. 
is€lama satu bulan, dan jang 
.aKan berachir besuk pada tang- 
'gal 30 bulan ini. — (ary 

Kebumen 
DANA BANTUAN | MEI 

DISITA POLISI 
Untuk menutup bidj ri- 

ngatan 1 Mei jang ed Maa 
oleh Panitia 1 Mei Kebumen 

“teh diusahakan untuk men- 
- Ejari bantuan kepada para pen- 
Kn 1 Mej dengan djalan 
“mengadakan apa “disebut 
“Dana Bana 3 dia Tang ber- 

| Hadiah sebanjak 10.000 lembar, 
- masing2 San 'Rp.0,50 dan 

telah .Gidjual kepada 
inat. Hadiah jg akan 

Te kepada para Muna 
-antaya lain ialah sepeda dan 

| ibarang2 lainnja. Tetepi oleh jg. 
berwadjib, usaha Dana Bantuan 

. ta dianggap suatu usaha me- 

FA lotery San belum |4 
Pee dari Pemerintah. 

na Hu, aah. Polisi 
4 na....Ban- 

itu” 'aisita, dan tic da “boleh | 

“ 
x g 

    

tu- | 

malang 

Adapun duduk perkara ada- 
. Plah sebagai berikut : 

Pada malam itu 2 orang jang 
sedang melihat kera- 

maian "tajuban” didesa terse- 
but. Seorang anggauta tentara 
jang sedang membenarkan le- 
tak sendjata stennja dengan ti- 
dak | disengadja tangannja me- 
ngenai pelatuk sendjata itu, 
'hingga meletus dan mengenai 
2 orang jang berada dimukanja. 
Ketjuali dari pada itu diwar- 

'takan pula, bahwa seorang pen 

duduk desa Hanum mendapat 

sebuah benda dikebunnja jang 
kemudian karena tidak menger- 

tinja. benda tersebut dipukul2- 

nja dengan parang jang Chir- 

nja meledak, dan mengakibatkan 
orang tersebut luka2 parah di- 

bagian kedua tangannja jang 

'achirnja terpaksa diangkut. ke 
(RSU Purwokerto. 

Setelah diselidiki ternjata bhw 

benda itu adalah sebuah granat. 

(Kor). 

Bandjarnegara | 

'REBOISASI BERDJALAN 
— LANTJAR 
Dengan bantuan rakjat, ma- 

ka Djawatan Pertanian telah 

“Gan sedang Ba sa pe 
hon uni isasi Gi 

la ki Seraju daerah se- 

F3 

an kabupaten Bandjarnegara 

jang sedjak djaman pendudu- 

kan Djepang sebagian besar 

"Ratusan HA sekarang Ing te- 

Jab nampa hidjau sedangkan 

digunakan selain 
pohon2 aa tumbuh djuga 

      “Nat. terus dan kini sedang 
| terus diusut TN Tangjut. — 
Bar). MR 
   
      D5 ek khan 

Direktur | Pemilik: 

  

“ 3k Bahasa Indonesia 
& Bahasa Inggeris 
&x Bahasa Belanda 
ex Ilmu Hitung / Aldjabar 
ik Kursus? Ulangan, 

MEMEGANG BUKU ,,A”: 
1 Yep Mt Oh la Bp 05 

: AN Pd 11,75 
Ea BEE, daa 1280 

Ipekk Tlk. 

1, 

Mulai tanggat 

pia 3 

   

Harap dergan ini 
adanja. 

  

BET 5 

  

ja. putj 
kurang Dai makan. 2 
Bagi orang jang sudah 
landjut usianja, 

| ini sangat  bergun 
  

   

aa pena anla 

ne Ne 

Tae 
mw | as 

Kata dusbbebid 

EFFE Kai HARAHAP 
- INSTITUTE & BOOKSTORE 

. Jang terbesar di Semarang sedjak 1942 

INSTIPUTE : Kursus? tertulis untuk udjian BOND: 

' BOOKSTORE : "penerbit buku? karangan A. 5. HARAHAP: 

' Buku Ulangan untuk tjalon udjian ,A” 
Djawab Buku Ulangan untuk tjalon udjian ,,A” 
Soal-djawab Hukum/Peng. Dagang A & B 
Ongkos kirim buku 54. Sedikit-dikitnja Rp. 1.50. Ig 

NB, Buku? Menjegang Buku & Hitung Dagang telah di- | 
sahkan oleh Kementerian P-P.K. utk Sek. Men. Ekonomi. | 

Ditjari Ageng Pendjual Buku 2 diseluruh Indonesia. PROS- 
Naa on Ta, Bika HAR GA TN Mean tjuma2, 

  

   
ea 2 

Mes 1953, kami telah “bi 
Ming Kantor 2 Sekolah, Ma tijam2 aa 'Buku2 Peladja- 

Alamat: Te yu, 9. “Telepon No. 906, Jogjakarta. 

1 

TA 

tanaman? jang ada hasilnja un- 

tuk penduduk, misalnja tjeng- 

keh, djengkol dll. 
  

A. E. HARAHAP. 

xk Stenografia 
x Korespondensi A & B 

| k Memegang Buku A & B 
&k Kursus Dagang Menengah 
k Kurs. Dag. Menengah Atas. 

HITUNG DAGANG AA": 
djilid I Rp. 6,70 

s ON 
1 Dasa "3 8,65 

dijawab 

   

| “Magotsug! 
SEROMBONGAN DUTA | 

LUAR NEGERI 
Akan menguudjungi, Ma- 
gelang, 

hui di Magelang, di peroleh ke- 

Mei ini akan tiba dikota Mage- 
lang rombongan Duta Luar Ne- 
geri jakni untuk Ceylon, Burma, 
Muangthai, Djepang, India dll. 
jang akan disertai oleh Tea 
Pemerintah kita. 

but menurut rentjana akan tiba 
tanggal 27 Mei di Magelang dari 

Djakarta melalui Semarang dan 
pada hari tersebut djuga, 
itu akan mengundju i Kong- 
gres Gabungan Sam Kauw Indo 
nesia jang diadakan di Magelang 
dari tanggal 26 Mei sja tanggal 

29 Mei jang akan datang 

Sia adalah suatu centraal orga- 
nisasi dari 3 matjam “penganut 

bool sendir:2. 

KONGERES SAM 
KAUW 

Mengenai Konggres itu, dari 
fihak pimpinan Pan. Penjambu- 

Tjay An diperoleh keterangan, 

akan datang didepan konggres- 
sisten Duta Ceylon itu akan me- 

ngadakan pansil, sesudah diada- 

kan upatjara ,penaikan bendera 
Buddhist. Djuga dlm konggres | 
itu, Duta2 Ceylon,, Burma, Mu- 

angthai, Djepang, India dsb. 
akan mengadakan tjeramah2. 

Sebelum kongres itu, paginja Du 
ta 'itu beserta Kongressisten 
akan mengundjungi Borobudur, 
dimana diadakan meditatie IRene 

ek). 

Pada tanggal 

Kauw Hwee dari Djakarta, Tji- 

Bandung dan petangnja medita- 
tie di Borobudur. 

Pada tanggal "29-5 mereka ber 
darmawisata ke Tjandi Kalasan, 

dan ke Pesisir Lautan India dan 
kembali ke Magelang untuk ber 
kumpul lagi, dmana akan diada 
kan tjeramah “umum oleh bebe- 

rapa pemuka Organisasi itu. 
Perlu diketahui, bahwa tang- 

-5 jang akan datang ada- 
. jang dimuliakan bagi 
nut2 jang beridiologie Bu- 

dhisme, karena hari iso. ada 
Jah hari lahirnja Budha, hari 
wafatnja dan hari "waktu Budha 

         
  

      

ara Ishgganan2 ah Instansi2 maklum: | j 

Directeur, 
| (ZAINAL ABIDIN).. 

  

ka Bendabastean k 

terima. wahju, — TE 

  

SOBAT KUAT LAKI 
“SEXANOL 
“Tanggung sembuhkan sega-. 
Ja marjam KELEMAHAN 

'LAKI2, mengisi center 
center sjahwat jang telah 
kosong dan menambah te- 

naga mudah, Sebotol Rp.20.- 

APHBRODIN 
— Obat "pelsir laki-laki jang 
istimewa. Sebotol Rp.10,- 

2 

ATOM H 
| Tanggung tidak LUNTU 

: 3 Gr. Rp.19,- 
"DC PHARMA" PRODUCTS 

. Tong Petjinan 4 81 Data,   
ma 

   

    

   
     

      

  

     
        

“€ Suka" Duka: 3 

. " Spionase Tn Spionase : PERTJOBAAN MEM- 
BUNUH CANARIS. 

“ ORGANISASI MENTJURI ANAK DI INDIA. 
t " PERAJAAN MUSIM BUNGA DI TIONGKOK. 

4. 4 Skets Masjarakat: KALAU PEMIMPIN SALING 

£ MARIO LANZA. 
€ Dan lain2, 

  

Untuk Ana Hari Kabah Nasional, 
20 la Ten 1, Siapa: ALMARHUM Mr. HIN- 

. DROMARTONO. 
   ORANG LAPAR. 

SASAK. 

“ 

TUGU 42, 

. Dari kalangan jang mengeta- . 

terangan, bahwa dalam bulan | 

Para Duta Luar Negeri Mania 

Duta2 

Gabungan Sam Kauw Indone- | 

Agama-jang berideologie Budhis. 
me, masing2 mempunjai sya. 

tan jang diketuai oleh Sdr. Liem | 

bahwa pada tanggal 27-5 jang 

28-95 Kongres 
membitjarakan a.l. usul2 Sam. 

andjur dan Khong Kauw Hwee 

(Parwokerto 

Prambanan, kemudian ke Jogja. 

RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM 

DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT 

AGEN2 : Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 1015 
. Magelang Toko Obat HOK AN Dj. 
”"KARUHUN” Djokja dan Nan an Toko Obat Tek An 

“Pemberi akut 
Bersama ini Direksi Pertjetakan ,,TIDAR”, Pontjol No. 9 
Telp. “No, 111 — Magelang — mempermaklumkan, bahwa : 

Sdr. DARSO SOEKIRNO 
mulai tanggal 1 Mei 1953 telah meletakkan djabatannja se- 
baga: Kepala Pertjetakan tersebug diatas, 

| Sebagai penggantinja telah diangkat : 
: sdr. SOEK ANDRI . 

dan mulaj bekerdja tanggal 12 Mei 1953. 

Hendaknja jang berkepentingan maklum. 

“ Jogjakarta, tgl. 15 Mei 1953. 

KALI MB 1953, 

|/emarang 
PEMBAGIAN HADIAH 

PERLOMBAAN 
Rebo malam bertempat dige- | 

dung Sin Yu She didjalan Sta- 

1 Mei dengan memberikan ha- 
dian2 Kepada pemenang2 Yosi 
baan sepakbola, pulufangias, 
menghias gapuro, karang-rne- 
ngarang dan 'baji2 jang Ianir 
pada tg. 1 Mei, 

   

  

an sangat besar, 
angan penuh sesak .Setelah sdr. 
Sri Widjaja, sekretaris umum. 
Patin 1 Mei mengutjapkan 
“pidato pembukaan ' ,kemudian 
dilakukan  penjerahan hadiah 
kepada pemenang2 sbb: 

Sepakbola : 1. SSPKN men- 
dapat sebuah piala dan 11.me- 
daille prunggu. 2. SBPI menda- ' 
pat sebuah piala, 3. SBIM men- 

|dapat 11 medaille prunggu. 

dapat sebuah piala dan medaille 
nikkel. 2. SB: mendapat se- 
(buah piala, 3. SSDP mendapat 
12 medaille, 

Menghias gapuro: 1. Ketu- 
T Tamanhardjo - mendapat 
3 bendera, sebuah bendera Me- 
rah-Putih, sebuah bendera Me- 
rah dan sebuah bendera Perda- 
maian. 2. Kp. Lempongsari men- 

| dapat 2 bendera, sebuah 'bende- 
'ra Merah dan sebuah bendera 
Perdamaian. 3. Kp. Ligu-lor men 
dapat sebuah bendera “Merah. 
Karang-mengarang : Tjerite- 

ra Pendek/Artikel : sdr., Sutarti 
dari SBRI 2. 

Sjair/Sadjak : sdr, Hari Sa- 
njoto dari SBPKB, 
'Baji jang lahir 1 Mei: jang 

menerima hadiah keluarga Sla- 
met kp. Sumurbong 641, sdr. 
Ambari kp. Pekunden 1100, sdr 
Suweni kp. Prembaen 996, sdr. 
Surawi Mlatibaru Ij17, sdr. I. 
Sakban, RT Bulustalan I, sdr. 
"Mat Rochman kp. Brunibungan 
Karanganjar ,sdr. The Kiem Bie 
2 Ligu-lor 511 Dag e Lei 

wat Tjoen Pro, 9g IA 
'Lotre bunga : Kala" bu- 

ngan 1 Mei dengan nomor, jang 
mendapat hadiah djatuh: no. 773. 

“Setelah pembagian hadiah se- 
'Iesai, kemudian diadakan per- 
tundjukan hiburan Dagelan Ma- 
taram. jang menggembirakan. 

Ae). 

RP. 10.000,— UNTUK 
—...ASRAMA 

Djawatan Transmigrasi rayon | 

lah dapat mendirikan sehuah 

asrama jang tjukup untuk . di-: 
tempati 300 orang. Asramg itu 

  

hepan ' 

akan dikirim keluar Djawa s 
bagai transmigran. F 
Menurut keterangan “bonfa 

untuk pendirian asrama itu be- 
sarnja Rp. 10.000,—.   
“OBAT KUAT WANITA 

SEXALIN 
Untuk segala penjakit wa- 

nita jang bertalian dengan 
menstruasi (HAID, TIDA | 
TERATUR terasa SAKIT, | 

| Kurang DARAH KEPU- 
TIHAN dan sebagainja. 1 

Sebotel Rp. 20,- 

PRE BA Old 
Obat HAMIL untuk dapat 
keturunan. Sebotol Rp.25,- 

AIRDYE tnao 
R dan kwaliteitnja istimewa. 

9 Gr. Rp.15,- 
Tilp. 291 U. BANDUNG 

Raya 14: R. Obat 

6-5 

  

Directie 

Pertjetakan ,,TIDAR" 

dion Semarang telah dilapgsung | 
kan resepsi penutup perajaan 

“dari 

Resepsi mendapat kundjung- 
sehingga ru- 

| PN emak na 
70 MAHASISWA 

SAMA" 
Menindjau »Hortus 

! Medicus”, 

Dengan dipimpin oleh jang 
“berwadjib serombongan Lk. .70 

mahasiswa ,,Gama” “Jogjakarta 

faculteit Pertanian serta 
Pharmasi dan diantar oleh Dja- 

Watan Pertanian Rakjat Karesi- 
denan Surakarta, telah berdar- 
'mawisata ke Tawangmangu uM- 
“tuk manindjau usaha2 ,,Hortus 
Medicus'. 

Sebelum itu mereka 
singgah di BPMD Palur. Ke- 
bon bbit padi Bengawan un- 
tuk masa seleksi di Karangpan- 
“dan serta kebun bunga/buah2an 
di Tawangmangu. 

Para mahasiswa itu 
dari ,eerstsjaars” 
3 (Kor). 

telah 

terdiri 
putra / putri.   

Bulutangkis : 1. SSPKN, men- | 

Purwokerto belum iama ini te- |. 

  

terutama untuk tempat2 pengi- | | 
1 orang2 TER Pee Banana bulan Djuni jang 

, KANTOR DANA PENSIUN 
Daerah Kota Besar Sura- 
karta. 

Dengan maksud untuk me- 

lantjarkan djalannja pekerdja- 
an tentang Pemberian pensiun 
kepada pegawai2 Kotabesar Su- 
rakarta jang telah dipensiun, 
Oleh Pamitya jang ditugaskan 
mendirikan Kantor Dana Pensi- 

Un daerah Kotabesar Surakarta 
telah ditunfjuk sdr Sudarsono 
Sosrodarsono, seorang jang di- 
pandang telah berpengajaman 
tentang urusan pegawaian dan 
pensiun. 

. Kinj penjelenggaraannja telah 

selesai beserta rentjana2 peker- 

Gjaan, jang djuga telah menda- 

pat persetudjuan oleh Dewan 
Pemerintah, hanja menunggu 
pengesjahan darj D.P.R. 

Menurut rentjana, Kantor Da. 
na Pensiun daerah Kotabesar 

Surakarta itu akan dikepalai 
oleh seorang Administratur jang 
mengatur sebaik2nja tentang se 
gala pekerdjaan dalam mengu- 
rusi PenSiun pegawai daerah 

Kotabesar Surakarta. 
Kantor tersebut akan mempu- 

njai 2 bagian, jaiah: 

jang mengurus tentang pembu- 

kuan Harta - benda milik Da- 
na Pensiun serta mendjalankan 

pemutaran moklainja jang pro- 
duktip. 

2 Seksi urusan pegawaj ba- 
gian pensiun dan tundjangan. 
jang memberi surat keputusan 

dan uang pensiun serta tundja- 
ngan. (Kor). 

Klaten 
“TANAMAN TEBU KU- 

RANG 100 HA 
pg Dari Pengurus Pabrik Gula 

'(Gondang-winangun didapat cha- 
bar, bahwa musim giling untuk 

un ini akan dimulai dalam 

'akan datang. Tebu jang akan 
“digiling ialah seluas 498 Ha mi- 

Iik perusahaan itu sendiri, dan 
600 Ha. tebu rakjat. Atas per-   

| #0000 HWA 

  
    

  

   

   
    
   

    
   
    

   

      
     

  

      

    

    
      

   

    
-& JOGJA: 

   

tanjaaan mengenai harga pem-         

    

'BERTUNDANGAN : 

dengan 

TAN GIEN NIO 
Yokiakarta, 17 Mei 1953.« 

NA an 

  

ADRES 
JANG 

BUAT 
TUAN? 

| Perusahaan 
'Pendiahit & 

: Penatu 

Judonegaran 
78 Telp. JK. 

853. 

Buka djam: 
Pagi: 
8.30 - 14.00 
Sore: 
17.00 - 19.30 

Djuga 
menerima 
SPOED 
ORDER 

HARI MINGGU TUTUP. 

  

BANTULAH PALANG 
MERAH INDONESIA 

1. Seksi bagian Harta benda. 

TERTENTU 

  

  

Kentang 1kg. Rp. sa 
Gaplek Bag H3 0,70 

|.Ubi 'kaju Tak ena 0,3£ 
Ubi manis ae 1 0,35 
Katjang hidjau 1, . 1,85 

» tanah wose 1, 3 2.7 

» merahjtolo 1, Ta 1.49 

Kedele putih Pap NOS API 
s0 Iitarr Et. 3 1,4 

Djagung pipilan 
putih 1 ,, & 0.85 

Telur dan ternak : 

! Telur ajam 1bt. Rp. 0.50 
be aa Peni nee 1 OA 
“ Daging sapi Pan Ga 

kerbau Ke ber aaa 8,— 

#  kambing/ 
domba: 1, "6,50 

» babi YA SI 
» ajam lek. ', 8,-— 

Djenis bidji : 
Kelapa Tn 0.75 
Kemiri kupas 1kg. Rp. &— 

Tepi Wee: too 3 0 sa kba 
Kovi bubuk Sig 3 

Rempah - rempah : 
Lombok merah 

basah lks. Rp. 1,— 
Taoabok rawat “1s han 
Lada putih Aa , Teng 
Tjengkeh ambon 1 ,, ,, 80-— 
Asam kupas 33 2 1:30 
Brambang hp E 2, — 
Bawang Eg se 
Tumbar 2 YEN 5 8.50 
Trasi "3, 9 YA, 
Manis 'djangan “Ta, 0— 
Garam kristad 1kg. ,, 0,65 
Garam briket At aa 0,30 

Lain - lain : : 
Gula pasir 1kg. Rp... 2.85 

» batu K3 3 Ia 

» kelapa Pein Ian 
Teh B.O.P. Na Aja 
Teh Rakjat Pp era K30 
Minjak tanah Nae: 0,89 

kelapa Si si 425 

Ikan asin Pe 0 naga 

Kentjur Ez Sen 
Djae TEA Ap un dig 

Manan abal 

  
  

belian tebu. rakjat, pengurus 
menerangkan, bahwa mengenai 
itu Kini sedang ditunggu kete- 
rangannja dari jajasan Kasimo, 
tentang tebu rakjat dj Solo, Le- 
bih landjut pengurus menerang- 
kan, bahwa “untuk tahun jang 
akan datang ini luasnja areal 

jang akan ditanami akan Yiku- 
rangi 100 Ha. Areal 100 Ha ini 

akan diserahkan kepada. peru- 
sahaan tansh Modjo, daerah ka. 
bupaten Sragen, berhubung hu- 
tang jang telah dibuat oleh P.G. 
Gondangwinangun kepadanja. 

Berkenaan dengan itu Pabrik 
gula tersebut sangat mengha- 
rapkan supaja - tanziman tebu 
rakjat untuk tahun jang akan 
Gatang inj bertambah luas. — 

Pa RD: 

HARGA PASAR 
Pada tgl. 15 Mei 1953. 
dj Beringhardjo, Jogja. 

Barang perhiasan: 5 
1 gr. Rp: 38,--— HEHmas 22 karat 

Perak BO ia Adm 

Beras: 
Berasgil.No.1 1kg. , 1,774 

» ia an Ke NT 
» Pe AE KI AA OTT 
SG KUnt er tato KN EA GP aU Ie ben 

DAR 1,50 ”. y 1 

Djenis ubi dan katjang: 

Klembak 

KAREN 

nja rambut. 

KARENA     
njak? 

menguatkan, 

Xx 

ARENA BRYLCREEM 
memberi kesena- 

ngan berganda, sebab 
pe sehari-hari rapi C3 
seeapa dan rambut sehat sela-X 

: ialah obat ram- | 
ut jang sampurna. 

    manja - 

KING OF LN ROY 

  

  
| 

21 

NA BRYLCREEM 
memberi tjahaja 

jang indah pada rambut 
dan mentjegah 'kering- 

BRYLCREEM 
'mengandung mi- 
jang murni 

alam dan bahan? jang 
jang me- 

Mama Febi tadi se- 

| Tembakau rakjat 1 

Keydgan di Indo China : 

Offensif balasan Perantfjis ? 

20.000 TENTARA HO DI LAOS. | 

NN SRERWAEN, AFR' Henrj Lecunff kabarkan dari Hanoi bah- 

Wa pasukan? Perantjis dan Laos jang sudah beberapa la- 

manja terpaku Witanah datar darres velan melakuKan gerakan 

gerakannja jang pertama untuk mengadakan penerobosan, 

Tanda2 dari adanja Sikap me- 
njerang dari pasukan2 Perantjis | 

jalah terdjadinja operasi2 penje- 

lidikan jang dimulai pada hari 
Minggu jang lalu dan dilantar- 
kan dari kubu2 pertahanan Pe- 

rantjis ditanah datar Jarres. Ke. 

kuatan pasukan jg. ada ditanah 

“| datar Jarres dengan terus mene- 
rus diperkuat. Demikian pula 

pertahanan di Luang Prabang 

dalam hari2 jang terachir makin 

tambah kekuatannja. 
Kelihatannja Komando Ter- 

tinggi Perantjis bermaksud me- 

ngambil kembali inisjatif dalam 

pertempuran dj Laos utara, De- 
ngan ini maka pertempuran se- 

ngit jang akan terdjadi antara 

pasukan2 Perantjis jg. terbaik 
dengan pasukan2 Ho dari di- 
pisi 304 jang masih berkekuatan 
besar itu tidak dapat dielakkan 

lagi, 
Kegiatan? delta sungai 

Merah 

Sementara itu, 
sukan Ho dalam 24 djam 

terachir ini masih berpusat 
delta, sungai Merah. Serangan2 ' 
balasan jang dilantjarkan cleh 

pasukan? Perantjis dengan di- | 

bantu oleh pesawat2 terbang jg. 

'kegiatan2 pa- 

jang 
di 

  
mengadakan pengeboman2 didae | 

rah berbatu diperbatasan sebe- 
lah Barat dari delta sungai Me- 

rah menjebabkan pihak pasukan | 

Ho menderita kerugian 

orang tewas, 
Serangan2 udara jang dilaku- 

kan Oleh pesawat pembom B-26 | 

dan pesawat2 pemburu Perantjis 

didaerah Ninhbinh, disebelah Se- 
latan dari delta, menjebabkan | 

pasukan2 Ho jang bergerak di- | 

sana menderita kerugian2 besar. 

Demikian diberitakan oleh Ko- 

mando Tertinggi Perantjis. 

are sebuah posnja jang ter- 
    

aa DD) 
Virginia 1 ,, 43, — 

Gambir kembang 1 ,, ,,. 15x 
A5 pesasi sk an 10,00 

Areng DEA Ana MAL. 
Katjang kulit an ale 

Bahan pakaian : 

Sarung tjap padi 1hl. Rp. 41.- 

5 tjapNagibl,, 2 Kn 

Kainbatik No.1 1,, 2. 90,- 

»  fjap Tea 30, 

Biatijo I Ten SA Ang 

Popelin polos PA al nga 

Pike tra : 2,50 

Kain piama pen sya 2630 

Popelin kembang 1, ,, -.6/— 
“— | Kastup Sa 6,— 

Mori tjap Nogo 1, an 
eat Mela ea 1020 1» 

dan 

100 | 

| 

| Tetak:20 kilometer sebelah Utara 

| taro pada hari Rabu malam da- 
lam sebuah serangan bertubi2 
jang dilakukan oleh pasukan2 

Ho, 
20 Ribur tentara Ho 
didaerah Laos. 

Selandjutnja wartawan AFP 

Henri Lecunff menulis bahwa 

meskipun tentara Perantjis men- 

dapat hasil baik dari serangan2- 

nja"setempat, hal itu tidak akan 

memungkinkan komando  Pe- 

rantjis mendapatkan kembali 

daerah 'seluas 40.000 km. per- 

segi jang sekarang dikuasai oleh 
pasukan2 Ho Chi Minh, 

Ditaksir bahwa pasukan? Ho 
jang masih tinggal diwilajah 

Laos berdjumlah 26.000 orang. 

Kenjataan strategis jang pahit 
jang harus dihadapi oleh pihak 

Perantjis jalah bhw. Peranijis 

harus mempunjai pasukan? jg 

berpengalaman dan berkekuatan 

sama dengan pasukan? Ho, jang 

Mibagi? antara kubu? pertahan- 

an di Luang Prabang, tanah 

(datar Jarres, Paksane dan Vi- 

|entiane. — AFP, 

| PENDJELASAN HARGA 
KLEMBAK 

Dalam berita tersiar dalam 

K.R. tanggal 12 Mei jang lalu 

mengenai soal Klembak dihala- 

man 3 perlu ada pendjelasan se- 
| dikit. Harga klembak jang tadi- 
nja Ka bulan Maret per kg. 
nja Rp. 3.50, kemudian dalam 

bulan April turun Rp. 2.50, ada- 

|lah'klembak basah. (Kor). 

|dia Baru hari 

(Dunia sana sini 
x Sidney Holland, PM Selan- 

Minggu ini tiba 

: : (di Washington untuk mengada- 
Sebaliknja pihak Perantjis ke- | 

| siden Eisenhower. 
kan perundingan dengan. pre- 

K Norodom “Sihanok, radja 
Kambodja kemarin dulu terbang 
kembali “kenegerinja dari To- 

| kio, sesudah mengadakan kun- 
djungan ke Amerika Serikat. 

& Konrad Adenauer, PM Djer 
(man Barat kini sedang berada 
| di 
|Pm 

- Ipembesar2 Inggeris lainnja. 

London 
Winston 

berunding dengan 
Churchill serta 

xX Saneki Matsumoto, pemim- 
pin Komun's Djepang jang se- 
djak tahun 1950 menghilang, 
kemarin dulu telah dapat ditang. 
kap. 

x£. Anthony Nutting, pem- 
bantu menteri negara Inggeris 
untuk. urusan -luar. negeri .me- 
“ngatakan, bahwa pemerintahnja 
tidak akan minta kepada Spa- 
njol supaja ikut dalam NATO. 

      
  

BRVLCREEM — OBAT RAMBUT JANG, SAMPURNA 

AL MOUNTED (58) 

  

     

            

   

      

   

          

   

    

  

DID DEAN. an VE 
TIME Ae Jaan K, 

—— Apa Dean masih 

dari pondok|,   
“PI DOWBT INK Ya, BUT 
TUST TE SAME, WE RE, 
GOING 79 GET TAAT 

( T SFF FROM THE, 
— cr £ 

berkesem patan 
untuk mengatakan sesuatu, Adam? 

— Suja kuatir begitu, Inky 
tapi suma sadja, Kita sekarang kan 
kan mengambil semua keterangan 

  

KINGS NO POOL. HES BOUND TO FIND OUT 

ag THE RACKET NOW, THEN HE LL TAKE, 

R T LOR RAG LOPGE ME, 

  

KAEMDGUARTERS,IM FOLLOWING THE KILLER TOWARE) 
DEANG LObGE.n 'SEND AVAILABLE CARE, OVER, 
  

  

  
  

PEN ah 3 

4 

    

— King bukan orang bodoh . 
sekarang sedang menjelidika perkara 

kemudian dia akan Menganuns 
bi Lonesome Crag sendiri! 

2 wa lh 

am 7HATS SEA GE ME Don ANGMe Tas 
Uetalala di BE Apik Ae! diaper 1G (KERE ON OUR. 

OK, VK aa —a : 

Halo, markas besar! Kita sedang 
mengediar pendjiahat menudiu kepona 
dok Dean 04. 
perlu! Oper! Hmm, itu aneh! Mereka 

. kirimlah mo bil2 jang 

tidak menjahut! Alar peman tjar Ini 

rupanja tidak #arat Kita S enditidmg 
1 Kickid 
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H Kana Maka Manusia PBB 

telah putuskan, (arki2 dan wani-. 

lah mentjapai umur dewasa dan 
perkawinan harus mendapar per 

bersangkutan, 
Putusan itu diambil sesudah | 

terdjadi perdebatan: dngn?) 
djam lamanja, $ 

Berabe djadi heran, kok socd 
   

    

begitu masih perlu 
“kan, Perkataan te: kah 3 
  

Baya "eioke PO ana mod” 
paksa. Maka si mB( 

kepada orang2 n 
    

  

   

      

- ka kawin sama si Anu @pd 

dak, djanganlah mam? Kai 
dan mendjawab: ,Ja, kalau 
paksa, apa boleh buat!” Kalau 

si orang tua betul2 pegang Pn 

Oh, | kataan itu, & 
mana? # 

Tea    
  

ta hanja boleh kawin @pabila te 

setudjuan dari dua na Jang” | 

    
    

   hk andjurkan | 

tanjaoleh orang tuanja apa | 2 

a
a
n
 

: JAJASAN PERSIIRUAN 
TINGGI TAMAN 

SWA 

  

    | Nasional" tgl. 20 Mej jad, ini di 
“kota ini, akan didirikan Jajasan 

Perguruan Tinggi Taman Siswa. 
| Beberapa orang terkemuka akan 

iminta duduk dalam Pengurus, 
ntaranja, sdr. Brodjonagoro, 

| Or. Martohusodo, Dr. Sumbadji, 
. Hadiprabowo, Sunarjo Mangun- 
puspito, Sarino, Wonopito dan 
na .Sudarisman Purwokusimo, 

Psi DENGAN PANITYA: 
20MEL- 

Mae gbubuh dengan adanja be- 

. “kota di "Ke" tgl. I2 Mei 
jang baru lalu "berkepala 

“Panitya 20 Mei dibentuk di 
gjakarta”, dimana antara la- 

in disebutkan bahwa PSI me- 
ninggalkan rapat dengan sebah 
|jang tidak diketahui, dari pi- 
hak PSI wartawan "KR” men- 

# dapat keterangan, bahwa PSI 
| meninggalkan rapat dengan 
“beralasan. Antara lain dikemu- 
Ikan,  prosedure pembentukan 

    

  

Y 

    

7 Didapat : kabar, bahwa berte- 
|patan dengan hari , .Kebangunan 

HASIL UDJIAN s. STM. 
Menjambung berita tehtan £ 

hasil udjian penghabisan S.T.M. 
Jogja jang lulus no. 58 ialah sdr 
Suwandi, “' 4 $ 

Bagian. mesin. ter dapat nama 

    

    

  

BALAMAN 41 

    

2. — 

SBAHAI U? 

' MONTE CRISTO Fights an, . Loves again ... 
1G JOHN DEREK 

"MASK "OF TE 

Berwarna! 

. Thrills again ! 

AVENGER" 
with Anthony GUINN — Jody LAWRANCE. 

MULAI MINGGU MALAM | | 
7 MEL 1953 dls, — | 

5
 

  

Usaha PN. Ranting 
Kebakkramat, 

Atas “usaha P.NI. Ranting | 

'Kebakkramat baru2 ini telah 
dapat menjelenggarakan Chita- 
nan umum sebanjak 2” anak. 
Biaja buat. keperluan ini seba- 
njak Rp, 1.500. jang diusaha. 
'kan setjara gotong-rojong dari 

keluarga dan pentjinta2 P.N.I. 
Chitanan tersebut bertempat di- 

rumahnja Sdr. Kartosuwirjo. Ke- 
tua PNI Ranting Kebakkramat, 

dan diramaikan dengan pertun- | 

djunkan wajang kulit sehari se- | 
nialam. Perhatian dari instansi2 
pemerintah dan organisasi? se- 

  

27 ANAK DICHITANKAN | "” 

PEROBAHAN BE 
Sekarang Djamu tjap Djago di- 

Sekarang dibikin lebih halus, 

| Darsono jang sehar usnja Da- Tiap hari 4 Pertundjukan. — Teks Bhs INDONESIA. — 138 Tahun, 
rono, Djam 10.00: 5.00: 1.00: 9.00. 181-5. 

masasma   

kerdjakan menurut tjara baru 

jang dapat menahan lebih ba- 
njak sari-sarinja bahan2, oleh 

karenanja djamu? itu chasiat. 
nja berlipat ganda. 

supaja menjenangkan untuk di- 

  
tempat memuaskan. Ketjuali utu 
san P.N.I. Tjabang Karanganjar, 

hadlir djuga utusan dari P.N.I, 

minum dengan ampasnja. 

  

    
  

  

YVONNE DetARLO 

SOBO- 
HARSONO 
PREMIERE 

JOEL M'CREA 
is the rugged Sierra man! 

IS that. Nah Wisil woman! 

ma NT Eh. —— 

Teks, INDONESIA 

DRAMA JANG 

PALING HEBAT! 

2 
Tiap pagi 

   
    

Someone sand 

their Kisa was 

Frisco's first # 

sarthguake' f    

     MATINE dj, 10.00. MEGEKNEO ex 

/ Wnaner Bros 

  

  

Mami H aRos 

  

  

  
    
   
   

  

   
   

   

   

   

      
  

           
    

  

      
  

  

    
  

        Gamelan oleh Kel. Kes. | Djawa studio Jogjakarta nja tau batja tulis sekedar sadja dapat mengikuti penger- 
jang dilukiskan dibuku ini. 

PP Tatan Ipanitya tidak bisa disetudjui | Daerah Surakarta: — (Kor), 2 182-5, 
Tn TN Sagu 'Foleh PSI, karena isi dan sifat , 

13 KE perajaan ditentukan sesudah IN ng | | 2 
RALAT | pantiya terbentuk, Sedangkan | 3 | | PEMBERI TAHUAN. ka 

Djapen Kota Pr. membe- menghendak: agar |. dan Ni s | Memberi tahukan dengan hormat kepada chalajak ramai N.V. Pustaka & Penerbit nENDANG Djakarta rik ng elasan, susu- | sifat perajaan dibitjarakan. le- a. | Ta 5 : 
an pendj na “Panitya bin dulu, sebehim membitjara- : n - | teristimewa penduduk Daerah Istimewa Jogjakarta, bahwa | | : b 4 

nan pengurus ri 1953 | kan pembentukan itya, : 6 | tuduhan2 atas dirj kami soal memakai Reserve Fonds baik | | Dji. Tanah A ang Barat 80 A, tel. 5951 Gm5. 
Sementara 12 NN aa hee Dam obi Pen Na : : lisan maupun dengan melalui surat2 kabar, adalah tidak || 
Ta Nat kekeliruan | rangan Sekretaris Umum PSI Kepada para dosenjmahasiswa /pegawai , Universitit Negeri ' Pn EA Maba an Yamok beroasa mb Dar | H3 ADI AH PE MILI 3 AN 

: NN nan 7 33 (aa Agar ja chalajak rami: ak danat keteranga 

“seperti. jang Pelan, as hd eena Soal sja Re). warta- | Gadjah Mada dan para peminat lainnja, bertempat di Si laporan2 palsu dari orang? atau anasir? jang tidak bertang- | | 
Djapen: "itu jakni PKRI S 5 tinggil Jogjakarta, pada hari Selasa 19 Mei 1953 djam 19 gung djawab jang berkedok Pemerintahan, maka sebagai | 
'xusnja Partai Katholik, nona : Na de ati Es bukti bahwa kami tidak bersalah, kami kutipkan ketetapan | 
Supjah (Perwari) SN DJEMAAH HADJI DJA- NE AGAR Kedjaksaan Pengadilan Negeri Jogjakarta tertanggal 12 | | 
Nj. Sofijah (Partai Wanita Gs TIM BERANGKAT , : Mei 1953 sebagai berikut: | 
:jat) dan panitya ketjil tidak di- #NAN Ek . | s d : hi d an MENETAPKAN | Lima tahun lamanja akan ,,terhikum” kepada siapa 
Iserahi —menjusun programma | Pada tg. 17 Mei jad. akan be- Onomi alam dan pengnidup "BAHWA TIDAK ADA ALASAN TJUKUP UTK ME- jg. melalaikan usaha2 menudju kemenangan didalami 
melainkan Tea minimum | reg Sman oem Sur ana : : 5 NUNTUT TERSANGKA R. SUDARSONO BIN SUTE- | Pemilihan umum. 

ogram, SA 9 ja, kapal Tangkuas dgn muatan h | h D Ch. K n DJO DIMUKA PENGADILAN NEGERI BERDASAR Y UV : : : 3 
"3 —— ita 500 djemaah hadji dari Djawa ewan ole IS XD. 1 AInOeN, PASAL 37? K.U.H.£.. MAUPUN LAIN? DELIK. Na nanas 2 aa kep arah ata Rp. 650. | 

Timur menudju Djakarta. | k £ k | g K 4 k H Demikian surat pemberi tahuan ini kami buat dengan se- Dem 5 an ta una aan 
R a di : o "Di Djakartax kapal tersebut € tor aku tit e40 teran ewan. benar-benarnja, agar chalajak ramai tidak mendapat lapo- lihan Pena dna Perkins Wan rana Pa 
Tn 16 Ng Hana ai akan menambah Mun anna. de- : 5 ran-laporan palsu atau keterangan2 jang tidak betul. hitungan Laka pendaftaran berati Nana Pena 

& se nja n' e- Paya 2 » : ti 5 2 2 iter z jug: £ afi isti 

“4845 Solo piario nah Sotomon. | Pep tanah sutji, — R. Sb. UNIVERSIRIT NEGERI GADJAH MADA. 178-5 R. SUDARSONO BIN SUTEDJO. | PN ok an Tn Aa aa 
“14.00 Gema siang hari oleh 179-5 Presiden | masa Bagaimana djalannja pemilihan umum di Iran, di India, di 

R23 Winata es. aa | Ceylon. Dilampirkan djuga daftar istilah pemilihan, tjon- 

17.00 sang enek Musik usOL | ta Sar jeena dan bagaimana tjara2nja untuk memi- 

18.30 Rajuan Lang oleh KANTOR “URUSAN DEMOSILISAN PELADJAR ' 4 ih | Soetedjo Dirdjosoebroto wakil Kementerian Pene- 
Empat Sedjoli “RAYON HI — JOGJAKARTA. | | rangan untuk urusan pemilihan umum berkata ,,Buku ini 

19.15 Bingkisan Panjat, 5 000-—- Dapat WA, 5 1 4 ditulis dengan na populer sehingga mudah diikuti oleh " 
19.40 Lambaian njiur dipulau / Aa setiap orang ....... 

Hawaii. : -£ ne 3 Ta Mam Manakah MUMAN BADAN LEMAH 50x SN RAKJAT MEMILI H. 

ORJ lengkap abg sar, 2 MUKA PUTJAT an | HK : apa AN tan ai #31 an t Te da 2 aa ana : Peng io/33. € 7 inja : ini memberi tuntutan, pedoman dan 
nh La Hain bas f No.: 20jPeng/do|5 KURANG DARAH | | penerangan2 tentang pemilihan umum. Penuh dengan 

: k Katno dgn. iringan — Ditudj mada warga K.U.D.P. penghargaan CHUSUS. 4 3 : gambar2 jang membuat pembatja tidak usah terlalu banjak 
Pane na NBgana js sajian Na ld Mako Aina Negeri. TIDA NAPSU | | memeras otak untuk mengetahuinja. Orang desa jang ha- 

Dengan ini diberj tahukan, bahwa Pemerintah dengan ban- | | Dapat resep katjamata? 
tuan T.C.A. akan mengirimkan 22 orangpeladjar berikatan 

Tjepat dan terijamin kwa- 
tian ,,pemilihan umum” 

“MINGGU 17 MEI 1953. 

  

dinas beridjazah S.T.M, Negeri ke- Amerika yatuk dididik Pi UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM ..... Rp. 4,50. 

Gelm: 42,25 59,2 an 1224 Tn Jitetnja, | sebagai GURU. 3 3 Diberi pendjelasan oleh M, Mh. Suba Wiguna, anggota pa- 
97.15 Mewangi pagi o eh t i Tt v 1 nitia pemilihan umum pada Kementerian Dalam Negeri. 

: ENY S3 4 ? Hi £ : Pp . 3 Pokok dari segala pemilihan umum ialah Undang2- 

5 08.15 Taman Naa oleh . - Aa. KASOEM | 1. Wae ubg Na Hanna sm. Negeri bibi TERSIKIN OLEH: ) — | nja, Berbulan2 Parlemen telah bersidang dan memeras otak 

“09.00 anna a| Meme e- | 2. Setelah kembali harus, sanggup mendjadi Guru. Api AL 3 | untuk menjusun ungAna2 pemulihan umum ini. Pengetahuan y 

090 edi se tian pa Pita £ “8, Melalui udjian saringan jang akan diadakan di Dja- KIM TIE 2 IA KIAT Ban Pe tidak lengkap kalau tidak mengetahui 

Th 5 18 Tata 1 karta pada tanggal 20 Mei 1953. -g Mane Un kanenja. 
10.30 Dagelan Mataram ole 4. Untuk seluruh Indonesia akan dikirim hanja 22 UNDANG2 DASAR SEMENTARA REP. INDONESIA. 

Kei. Kes. aa studia Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg Sebelum dan sesudah pemilihan umum tiap warga orang. 
“Jogjakarta. bahannja sukar didapat dan mahal harganja. Ini. adalah G bilik 1 nesia harus tur peladjari isi U ti Beranak 36 wakt endaftaran untuk Rayon UI: 2 : 1 Banja republik Indonesia harus turut mempeladjari isi Undang2 

1345 Puspasuara oleh O.K. Tn DD Rayon III Kepatihan Jorjakarts Mb berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan Sementara R.I. Isinja perlu dirobah supaja tjotjok dengan 
Tjahaja Muda... Tgl. 16 Mei 1953 sampai tgl. 18 Mej 1953. (hanja dua hari). kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' berguna, karena, kemauan rakjat ? Tapi sebelumnja bung perlu membeli 
Mari bergembira dengan buku ini untuk mengetahui seluk-beluknja. : 

'GSRM diiringi Ork. 
Irama Masa. 

anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. ! 

para tjalon jang sudah mendaftar- : s 5 

“&.  Chemicalifn Handel Besi 
Tgl. 20 Mei 1953 pagi. 
kan diri dirayon, sudah harus di Djakaria untuk menempuh — Pererbit?2 asing mendjualnja dengan harga Rp. 7.50. 

    

  

  

17.55 Uraian mendjelang buka : udjian. $ Tt 97 Tn Mahal betul ja ? 

S3 3 Pegia: aa tbanjng x Harap jang berminat maklum adanja. »IE K IM TIK — Djangan tjemas ,,ENDANG” menolong sdr. dengan 
5 uangan O' an : 4 harga Rp. 3,50. 

1 an Katholik. Jogjakarta, 15 Mej 1953. Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Teip. U, 19 dan U. 1316. busana 3. mang lebih “doi tanda” one beta 

1940 Panggung Radio Jogja. KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR Surabaja. 159, Bei tinja | Nb F 10-5 
2115 Siaran bersama studio RAYON III JOGJAKARTA Agent: KIAN GWAN Afd. Import. 7 

$ Tritunggal Jogjakarta, Kenat Solo R. Obat ,JUNON” Djl. Slamet Rjjadi 162. 

Solo dan Semarang den, j ka Gea 2 Djuga bisa dapat beli di semiania"Toko Obat TIONGHOA 
    dan P. & D, di seluruh INDONESIA, 3-5 PA aa aa Te atjara: MANASUKA. 

— 'GENDING2 DJAWA. : 

(PENGUMUMAN 

(£E. SUWANDI SETJODIPERO). 
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PN MS TTS 1 1 cc 

'UTJAPAN TERIMA KASIH. » Usa: EM Pp H I T Tr N b 
j 0 Te An Merk MODE POP jang bentuk & kwaliteitnja terdjamin 

Dipermaklumkan, berhubung dengan adanja kenaikan pa- 8 Pelah meninggal dunia pada-harj Rabu paing tgl. 13/5-53 2 : 

djak tontonan mulai tgl: 15: MEI 1953 dari 207, mendjadi | aja 13 siang Bapakjembah kami : Kirim Rp. 25,— trima 1 pop 

257, dari pada bea masuk, maka GAPEBI ( Dikdas Peru- D” (Coat hanger utk djas & 

sehaRn Exploitatie Bioscoo»! Jogjakarta - telah mendapat KI TIRTO WIHARDJO tjlana). - Praktis, ekonomis. 

persetudjuan sementara dari Kantor Pengendalian Harga Penatuan tetap halus, pakaian 

' pos Jogjakarta untuk menaikan harga kartjis bioscoop se- usia 83 tahun. tambah awet. Harus ada 

Yaruh ORA Arka, Ker mala, tgi. 15 MEI '53 sebagai Kepada para jang merawatnja selama sakit terutama ke- ditiap rumah tangga, toko, 

— beriku t 1 pada Dr. R. Sumbadji, kepada saudara2 dan segenap per- Pendjahit, Modiste, dsbnja. TA 3 

- Klas £ Rp. 335 is Klas I Tentara Rp. 165 $ satuan? RT, R.K. Margojasan, jang telah memberi bantuan Sedia matjam2 model & uku- Ak DATANG B 

Klas IT Rp- 2 2.25 Ip Klas HI Rp. 315 |H- berupa apapun djuga. dan jang telah memerlukan 'melajat ran. ai NA AA 

Kemudian harap iohnlaftik ramai maklum Hakan ! pada waktu pemakaman djenazah Bapak/embah kami di DITJARI: hubungan dg. pe- pare ATT OKE GA 

makam Niruntoro, kamj utjapkan beribu-ribu terima kasih. dagang menengah, dan Agen. 

$ “2A Si maen Pa | Semoga Tuhan membalas, atas kebaikan budi sdr2. sekalian. UNTUNG BAGUS! 

TAN GAPZBI PUSAT JOGJAKARTA. 

“185-5, Tan pia t SOEPA ADI Dina 2 Jang berduka tjita : e : Aa 

PE 3 3 K. TIRTOAMIDJOJO Jogja, Ka 

Vji. S A si 4, 1 Nan aa ae bega rang, f SEKOLAH MENDJAHIT rombongan ke III 
BANDJIRILAH — KUNDJUNGILAH Nn. MARTIHARINI Solo: Mulai tanggal 1 Djuni 1953, masuk pagi, siang malam. 

ANGGUR SOM YONG (Anggur Kuat untuk laki2): 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 
seorang Samurai. Dengan minum Anggur kuat ini, 
badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 
nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 
jang dirinja ingin disebut Djantan.. 

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

ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua Yitidita 
pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh seperti: tidak gumbirah 

bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, kurang darah dan terutama bagai 
orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 
merupakan satu penolong ' ang besar. “3 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 
dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 

173-5 Pendaftaran mulaj sekarang hingga tg. 29-5-1953. 

  

Pendaftaran di : 

JAVA TAILOR 
(muka Alun? Klaten). 

  SFANCY- FAIR AMAL" 
“UNTUK UMUM 

“Di Gedung C.H.T.H. dari tgl. 19 s.d. 29 Mei '53. 
Diselenggarakan oleh KAPAN FANCY-FAIR AMAL 

Chabar baik 
Baru terima lagi sepeda merek 

GAZELLE untuk laki-laki dan 
perempuan dengan pakaj trom- | 

melrem model stream. line. 
Kwaliteit dan harga tetap me- 

muaskan. Saksikanlah. 3 an Lelang kaju 
ND BAN TIHING LIONG e Pada hari SELASA, tanggal 
Na TI, 19 MEI 1953 
ENG HWA, Achti bikin gigi akan diadakan lelang besar untuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 
: | 5 el NGABEAN 54b — JOGJAKARTA. 

"Buat segala urusan "gigi, silahkan datang pada adres diatas, '| 6 d 6. R, | S B di N 116 
7 Pekaent rapi, tjepat, dengan, Garansi. Harga direken | e ung. “1 0 jong O. 

di Semarang. 

Kan na 
  

Penasehat : Ketua Panitia : 

6 P.H. MOERDANINGR ag ALIEM DJOENBIE).   
  

  
  

  

  TP REA. 

— Pasar Malam Bona Nasional” 
TG. 3 DJUNI .20 DJUNI 1953. 

| di Alun2 Utara “Jogjakarta. 
| Diselenggarakan oleh : 

KELUARGA BEKAS TENTARA PELADJAR 
Diramaikan dengan: : 

  

Lea ama   
.pantas. 

MGAHKAN BERHUBUN GAN, TENTU PUAS ! tiri 
  

                      

  

          
    

    

      

F RN “pat djuga menjegarkan badan dan menjegah baha, 
Sa Pen AA . Adapun jang dilelangkan ialah berupa “Kajudjati - pertu- kaguguran. : ” 

1 BIOSCOOP, TELAH BERSEDIA BERANEKA WARNA : naa Le tni Luna DARA Ir DN ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis bor K5 ac , an: salin): asiatnja Anggur ini, membikin bersih da- 
' - 'rxposisi AANG A tai “PInNA ai at BABUT / KESED DAN TAMPAR SEPET Pati Purwodadi Kendal Mantingan Ran- rah jang kotor, bikiu bantjar air susu#dan menjegah' 

eh PERMAINAN? j 5 ik MODERN , , 3 : 5 segala demam (meriang) jang sangat dikuatirkan 
Ai . u x Pe ana pan ADJAIB | , «KUAT : dublatung, Semarang, Tiepu, Kebonhardjo, bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja, 

2 Pe RAAIMOLEN £« MURAH . ) ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN (EM EEBEMOLAN, Kai Bare Kepani Monusne Blora dan Inspeksi Bag. T. (Semarang) YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHgi. 
Mi han Uk RESTAURAN? .. Jogjakarta, KAN aa MN NN PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, — Petji- 

Pena Kk ALL HIBURAN, / Bh u k aa : , nan 130 MALANG. AGENT UNTUK. SURABAJA: 

', Para peminat standa harap berhubungan dengan Panitya di Sa AN Laba an MA AE aan Betah. RIN AY, — Pesapenkali 4, 'Tilp, 3455 U. DAN PADA 
| pekapalan Alun? Utara sebelah Utara, Djam 8.00 - 14.00, DJI, MAGETAN No. 1 — MADIUN. be OS ai | ».. MI, ,, Semarang, PENA TNO MAA PA MANA 

PANITYA 1 174-5 » Besar , ». GL Djakarta, 5 al 
Sunan aed pam 

: | Wyp, pKEDAULATAN BAKJAT 1622/62/8014, 
" 1 5 
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