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jk La 

    in Udara untuk : 
semjapaan dengan KSAU dan 
.pembesar2 lainnja dari Angka- | Ci 

Aa bahwa dim kun- wa dim kun- 
aj en Perta    

      

re Muda Udara Bajak 'ia me- 
njatakan bahwa soal itu akan dj ' 

  

dajam hub an me- 
ra tata tertib dan disi- 

aa militer. Dikatakan bahwa 
soal jtu akan diselesaikan d€ 
ngan kekuasaan Menteri Perta- 

5.5.K.D. N DAN PEMILI- 
HAN UMUM 

2. SSKD.N 
(tjab. Kantor Karesidenan Sura 
karta), Solo II (tjab. Kotabesar 
Ska), Bojolali, Sragen, Karang- 
anjar, Sukohardjo, 
dan Klaten dalam konperensi- 
nja baru2 ini dikota Surakarta 
antara lain telah memutuskan 

“1. Menjatakan: menjetudjui 
Presidium ter- | putusan sidang . 

sebut diatas tentang ikut serta- 
nja SSKDN dalam pemilihan 
umum: 

2. Mendesak kepada Pengu- 
rus besar SSKDN dj Djakarta 
agar supaja segera memberikan 
@ftruksi2 Na pendjelasan2 
lebih landjut mengenaj tjara pe 
laksanaan pemilihan umum aa 

Selandjutnja Konp. Dewan 
misariat SSKDN- Djawa Tengah 
itu diachiri dengan pendjelasan. 
set (Pemilihan umum dari 
Mr, Kuntjoro Purbopranoto, Ke 
tua Panitya Ad hoc jang diben- 
tuk oleh Dewan Presilium SSK. 
DN: pada achir tahun 1951, di- 

mana diterangkan al: 
'Huk azasi jang utama bagi 

warga negara dalam Negeri In- 
Tuan jang berdasar demokra- 
Si-didjundjung tinggi, sehingga 

Spkmitnan umum itu nantj ber- 
-Sifat umum, . langsung, bebas, 
rahasia, aman San tidak terba 

a. Bagas Te 

Uu a23. sjarat2 Kewarga 
raan Indonesia bagi pendu 

uk keturunan asing, apabila ti- 
dak ada bukti2 jang sjah da- 
pat dibuktikan dengan surat2 

  

tjabang Solo pe 

Wonogiri | 

|pat merupakan dasar 
Yadakannja perdjandjian dagang 

: bug daan 

HARIAN 
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m mungkinan besar sekali 

dan sebagainja. 

Untuk. maksud ini diantara 
ambassade Indonesia di London | 
dan ambassade Sovjet Rusia di- 
Sana sedjak lama telan diada- 
kan pembitjaraan2  informit 
jang telah memberi hasil baik. 

negeri di Djakarta. 

Menurut keterangan2 pembi- 
tjaraan2 di London itu akan da- 

bagi di- 

diantara Indonesia dan Rusia ' 
atas dasar bagi diadakannja per 
djandjian dagang diantara Indo- | 
nesia dan Rusia atas dasar bar- 
ter: 

   
   da 1 22 

telah dipertjepat oleh kegagalan 
dalam, konperensi rubber study 

ingadakan - suatu “buffer pool”. 
5 ah 

  

  jang ada padanja, umpama, su- 
rat kelahiran, surat padjag, pi- 
“kukuh: rumah dsb. 

. Usaha pertama dalam melak- 
sanakan Undang2 itu ialah me- 
ngadakan pendaftaran pemili 

han jang diadakan dikesatuan2 | 
“desa, negeri, marga dan seba- 
gainja, jang banjaknja ada 80. 
000 sampai 100.000 buah diselu- | 
ruh Indonesia. Ini akan mema- | 
ka waktu lama, berhubung ke- 

itu untuk diluar 
-Djawa masih perlu dibentuk. 

. Semua Kantor2 Pemilihan dan 
Kantor Pemungutan suara jang 
dibentuk atas dasar Uniang2 
Pemilihan jang terdahulu, de- 

an sendirinja tidak mempu- 
i kekuatan hukum tagi, dan 

'bagaimana kelandjutannja ma- 
sih menanti putusan jang ma 
sih akan dikeluarkan. —: (Kor). 

. S0 ONGAN UNTUK P 

KORBAN BANDJIR 
Oleh Pemerintah Kabupaten 

Klaten, kemarin telah ditrima 
utusan dari Panitya Penolong 
Korban Bandjir Bentjana Alam 
dan Kesengsaraan Umum di Jo 

gja. Oleh delegasi ini kepada 
“Pemerintah Kabupaten diserah- 
kan uang sebanjak Rp. 500.— 
guna sokongan untuk korban 
bandjir pasir didaerah Klaten 
paruZini, — ( KR). 3 

  

“SEKSI LUAR NEGERI 
Dan: soal kewarga- 

| negaraan rangkap. 

Didapat kabar, bahwa Seksi 
mani Negeri Parlemen telah 

nindjau soal kemungkinan 
ntuk mengadakan perdjandji- 

an tentang kewarga-negaraan 
dengan R.R.T, maksudnja supa 
ja djelas siapa penduduk golo 
ngan Tionghoa di Indonesia jg 
berwarga-negara Indonesia dan 
Hn jang berwarga-negara 

T..Perdjandjian serupa 
Oleh Seksi dipandang perlu un- 
tuk mentjegah berlangsungnja 
perangkapan kewarga-negaraan 
(duhbele nationztiteit) seperti di 
zaman Tiongkok Chiang Kai 

| Shek dulu, jaitu hukum keturu- 
Nan (jus sanguinis). 

. Untuk mempeladijari' persoa- 
lan itu lebih lanSjut, Seksi Luar 
Negeri Parlemen telah memben. 
tuk suatu panitia. 

Penduduk Tionghoa warga-ne 
gara RRT dan jang tidak mau 
mendjadi. warga-negara RRT, 
jaitx-jang tergolong , staatslo 
ozen”,. Gan penduduk Tionghoa 
jang telah masuk warga-negara 

HT   .djuta orang. — Ant. 
  

| Raria di Jogjakarta 
28 ORANG PENDJAH AT 

"DALAM 2 HARI 
UA Kei berturut2, jaitu pada tanggal 15 dan 16 Mei jang 
baru lalu aa oleh pihak Polisi Negara di Jogjakarta de- 

| CPM dan rakjat, telah dilakukan razia seren- 

Du 
ngan dibantu oleh 
tak diseluruh kota Jogjakarta. 

Menurut keterangan pihak, 
polisi razia ini diadakan berhu- 
bungan dengan masih adanja si 
sa2 dari orang2 jan 
dalam perkara kedjahatan dan 
melarikan diri. “Razia dimulai 
pada djam 05.00 pagi sampai 
malam, Da 

telah da 
dengan 
tan. Selain itu “dalam gerakan 
pembersihan ini beberapa topi | 
 hadja dapat dirampas, 

   

018 Orang KeuntogBsebud 
ng tilpon tertangkap, 
Sementara itu dari Polisi Ne- 

gara wilajah Sentolo (kuion 

Ti ogo) didapat laporan, bahwa 

'& orang pentjuri kawat tilpon 
telah tertangkap. Dalam pepe- 

riksaan 2 orang pentjuri itu te- 
lah mengakui, bahwa mereka 
telah beberapa kali melakukan 

. pendjurian wat tilpon dibe- 
berapa tempat, Selandjutnja das 

tersangkut 

lam 2 hari itu berkat | 
bantuan CPM dan rakjat maka | 

Lt tertangkap 28 orang 

“ TERTANGKAP . 
| 

pat dikabarkan, bahwa 2 orang 
jang tertangkap itu orang2 pen- 
tjuri biasa, jang dalam melaku- 
kan perbuatannja itu hanja : me- 
makaj Apaan an biasa, 

AKADEMI MILITER 
NASIONAL 

Panitia perentjana telah 

  

“Dewasa ini telah dibentuk 

peladjari kemungkinan dan pe- 

| mendirikan academi militer na- 
sional. Panitia ini diketuai oleh 
Kol. Djatikusumo. 

Pendirian academi ini dida 
sarkan untuk rentjana penjem- 

purnaan pendidikan angkatan 

3 tahun dan mereka jang diteri- 
ma ialah mereka jang telah tam 
“mat S.M, atau sedradjat 

"Aa e ' hg 7   
va 

ENURUT keterangan? jang diperoleh di Nec.orland, 

“Pembitjaraan2 di London itu: 
telah dilakukan dengan pe- ' 
ngetahuan . kementerian Juar- | 

ang 
dan Rusia itu! 

group Gi Kopenhagen untuk me- | 

Itu | 

Indonesia, berdjumlah kira2 2. 

| negeri 

Panitya perentjana untuk mem" 

njusunan jang diperlukan untuk ' 

darat, Lama academie tersebut | 

.timah, lada, kopra 

| 
  

BETJAK AKAN DILA- 
RANG DI BALI? 

Dengan pertimbangan ali. bah 

Wa dengan membolehkar sesa- 

f ma manusia bekerdja sebagai 

tukang betjak afituk mengang 

kut marusia lainnja adalah se- 

mengoper tugas Chewan-penarik 
maka soal tersebut akan men- 

djadi satu dari atjara pembitja- 
rdan Dewan Perwakilan Rakjat 

| 
| 
b 

olah-olah memboiehkan mereka | 

In ja cai Beban dj cal karet 
kepada Soviet? 4 

vatiivan? dagang dgn Rusia dipertjepat 
ke- — 

i bahwa diwaktu “ dekat Indonesia 
-a Denga Gjuga karetnja ke Sovj 

sia dimadjukan pula keinginannnja untuk membeli ba- | 
han? mentah Indonesia jang lain seperti 

  

HENNA 

Rentjana ,,peraturan Jarangan 
mempergunakan betjak ditiae- | 

|. Penjerbuan bersendjata di 
rah Bali” telah diadjukan oleh 
DPD. Selain pertimbangan ter- 

sebut diatas. dikemukakan puia 
sebagai pertimbangan bahwa 
djalan2 didaerah. Bali. pada 
Umumnja tidak rata, dan bahwa 

pekerdjaan mendiadi tukang pe- 

tjak menganggu kesehatan pe- | 
ngemudi.. Mendjadi kejakinan | 
pemerintah daerah Bali, bahwa 
pengangkutan manusia oleh se- | 
sama. manusia dengan kendara 
a ibetjak itu tidak dibenarkan | 
oleh segenap masjarakat Indo- 
nesia. Kalau (di Djawa misai- | 
nja) . terdapat ribuan betjak, 

maka ini hanja diterima sebagai 
suatu . ,,noodzakelijk . kwaad'', 

maka tidak selajaknja dibiarkan 
Daerah Bali dalam sidangnja jg | adanja didaerah Bali. — Ant. 
  

  

Hamka Sak 
Bae Ea Ta 

Dalam hal ini pembesar2 Ke- 
menterian Luar Negeri Indonesia 
menundjukkan sikap jang me- 

rnjetudjui pandangan Inggeris 
Gan mpreka tidak dapat mengi- 
kuti lagi tudjuan politik Ameri- 

ka sekarang terhadap penjele- 
saian masalah Korea, Berhubun 
dgn itu, maka dapatlah dikata- 
kan, bahwa djuga usul? delapan 
pasal RRT/Korea Utara menda- 
pat sambutan jang baik dika- 
langan pembesar2 Indonesia itu, 
meskipun sampai sekarang tidak 
ada pernjataan resmi dari pihak 
Kementerian Luar Negeri me- 

ngenai soal itu. 

Mengenai sikap Amerika, jg. 
oleh Mr. Soenario, ketua Seksi 
Luar Negeri Parlemen, dinama- 

kan sikap jang ,,steriel”, kaum 
“penindjau  menjatakan penda- 
patnja ,bahwa sikap Amerika 
jang sedemikian 
ngerti. Sebab Pemerintah Armne- 
rika Sekarang ini sangat dikua- 
sai oleh kaum modal besar jang 
merasa terantjam kepentingan- 
nja oleh kemungkinan akan ter- 
tjapainja perdamaian di Korea. 

sudah berdjalan pesat dan dgn, 
capac.teit jang penuh akan me- 
ngalami pukulan jang hebat, 
apabila tertjapai perdamain di 
Korea. Hal ini akan mengaki- 
batkan suatu kemerosotan jang 
besar dalam perekonomian Ame- 
rika, jaitu suatu ,slump” seper- 
ti jang pernah diakui oleh Ste- 
venson, tjalon Presiden Ameri- 

ka dari Partai Demokrat, jang 
belum selang lama mengun- 
djungi Indonesia. 

3 Mengenai sikap Inggeris ac- 
:|hir2 ini, diterangkan oleh kaum 

penindjau tsb. diatas, bahwa pe- 
perangan di Korea tidak mem- 
bawa keuntungan materieel bagi 
Inggeris, tetapi malahan Ingge- 
ris menderita kerugian, m'sal- 
nja perdagangan Hongkong de- 
ngan RRT terpukul oleh adanja 
embargo. Sementara itu ,,ban- 
tuan2” Amerika kepada Ingge- 
ris hanja mengakibatkan keme- 
rostan tingkat penghidupan Ji- 

Inggeris, disebabkan. 
Inggeris harus mengutamakan 
“industri perangnja dan lain2 lagi 
usaha pertahanan, Seperti dike- 
tahui, Inggeris sekarang terma- 
suk salah satu negara di Eropah 
jang dengan sekuat tenaga ber- 
usaha, membebaskan diri dari 
bantuan” dollar jang ternjata 
tidak membawa kebaikan bagi- 
njau 

Fintur kepentingan perekono- 
miannja, Inggeris berkepenting- 
an tertjapainja perdamaian di 
Korea, supaja ia dengan bebas 
dapat berdagang lagi dengan 

  
dapat “dime- 

“Industri perang Amerika jang | 

Indonesia menjetudjui | “| 
“Inggeris 

— TERHADAP PENJELESAIA N PEPERANGAN KOREA | adalan Indonesia troeps", 

  

  
  

pour Amerika Serikat dan sikapnja terhadap soal pe- 
njelesaian peperangan di Korea djuga di Indonesia telah 

- Gitindjau dgn saksama oleh pembesar? Indonesia jang rapat 
hubungannja dengan beleid politik luar negeri. Perbedaan pan- 
-Gangan dan pendirian diantara Washington dan 
don mengenai soal penjelesaian peperangan Korea sekarang ini 
sangat menarik perhatian pembesar? Indonesia itu. - 

Lon- 

RRT dan djuga dengan Sovjet 
Russia. Perdagangan dengan 
negara2 itu akan dapat mering- 
ankan kesulitan2 ekonomi jang 
dialami oleh Inggeris sekarang 
ini. Perdagangan Inggeris dgn. 
Amerika Serikat tidak mengun- 
tungkan baginja disebabkan 
tarif2 jang tinggi jang diada- 
kan oleh Pemerintah Amerika 
terhadap pemasukan  barang2 
dari luar. 

Terutama dari sudut ekonomi 
inilah oleh kaum penindjau itu 
dilihat perbedaan pandangan 
London dan Washington menge- 
nai penjelesaian pertikaian2 du- 
nia jang menimbulkan ketegang- 
an internasional dewasa ini. Dan 
pandangan London ini tampak- 
nja mendjadi bahan jang pen- 
ting bagi pembesar2 Indonesia 
jang mendjalankan beleid poli- 
tik luar negeri, terutama jang 
mengenai peranan jang dimain- 

kan oleh Indonesia untuk mem- 
beri sumbangannja bagi perda- 
maian dunia. — Ant. 

kedua untuk tahun ini jg akan | 
et Rusia, Dari pihak So- | dimulai hari Senin 18 5 ini 

| tindakan2 

| katan udara Belanda. 

| Demikian radio Belanda me- 
| nurut , Antara” Amsterdam. 

k 

UMUM 
DITERBITKAN N OLEH BADAN PENERBIT, ETEAGNTAN RAKJAT" (ANGGAUTA S. Ps) 

KEBOTJORAN UDJIAN 
Dibitjarakan didalam 

Kabinet. 
: Didalam  sidangnja - dalam 
minggu jang lalu berlangsung 

dari djam 19.30 sampai 21.00 
Dewan Menteri telah menjetu- 

Gjuj rantjangan undang2 ten- 
tang Pendaftaran Serikat Bu- 
ruh dan rantjangan Peraturan 
Pemerintah tentang Dewan Pe- 
nerbangan. 

Selandjutnja kabinet mende- 
ngar laporan Menteri Pendidik- 

an, Pengadjaran San Kebudaja- 
an disekitar kebotjoran udjian 
penghabisan SMA dan SMP pa- 

da achir tahun  peladjaran 
1952/1953, 
Demikian pengumuman resmi 

Dewan Menteri. 
Menteri Penerangan A. Mono. 

nutu dalam pada itu atas per- 
| tanjaan pers, mengenai 

  
an dan Menteri Penerangan, me. 

njatakan bahwa dalam hal ini 

rin itu masih belum . mengam- 
bil sesuatu keputusan. Pembi- 

tjaraan baru mengenai procedu- 

re bagaimana akan ditempuh 
buat menjelesaikan soal peng- 
gantian Menterian Pertahanan 

Gan Menteri Penerangan, djika 
| Menteri Mononutu nanti telah 
| memegang djabatannja jang ba- 
| ru selaku Duta Besar di Pe- 
king. 

Dan Menteri Penerangan be- 
lum pula Gapat menerangkan, 

| bilamana soal ini akan dibitja- 
| rakan oleh kabinet. — Ant. 

Isian 

H 

soal | 
| penggantian Menteri Pertahan- | 

kabinet pada sidangnja kema- | 

        

    

        

       

DALAM PERUNDINGAN 

Sumber2 PBB di New York 

bahwa statement jang dikeluar- 
kan oleh kementerian luar ne- 
gerj Amerika pada hari Djum- 

at Ih 
lagi azas2 pedoman politik Ame- 
rika terhadap perundingan2 gen | 
tjatan sendjata di Korea tidak- 
lah menjebut2 resolusi India 

her jang lalu. 
' Sekalipun blok Sovjet waktu 

itu menolak resolusi tersebut, 
sekarang resolusi ini rupanja 

sal Korea Utara dan Tionghoa | 
| mengenai penjelesaian masalah 
tawanan2 perang jang diadjukan 

di Panmunjom baru2 ini. 

|. Menurut dugaan kalangan2 
tadi alasan dibelakang pendiri- 
an Amerika itu ialah bahwa 

lah jang menghendaki 

para tawanan perang djika 
komisi repatriasi jang diusulkan 
tidak berhasil memetjahkan soal 
ini, dan oleh karena resolusi In- 
dia itu tidak membeda-bedakan 
antara tawanan2 perang bangsa 
Korea dan Tionghoa dalam hu-   
Barat ? 

ARI Sabtu jl. radio Belanda siarkan kabar, bahwa menurut 

pengumuman jang diterima dari Hollandia, pada tg. 11-5 jl. 

diselatan Vogelkop, Irian Barat, oleh suatu rombongan orang 

Indonesia, bersendjata telah dilakukan usaha infiltrasi, Djam- 

Menurut kabar itu, pasukan2 
Belanda dapat merampas prahu, |! 
mortier, brengun dan lain2 sen- 

| djata, 
Selandjutnja dikatakan, bhw. 

| dalam bulan Djanuari jl. pertjo- 

| baan serupa itu telah dilakukan | 
pula. tetapi dapat ditjegah oleh 

tentara serta ang- 

Menurut UP Den Haag, peng- | 
umuman itu adalah ,,pengungm- 
an resmi”. Orang2 Indonesia itu : 

dan | 

mereka dihantjurkan oleh 
»Dutch troeps” pada tg. 13-5 | 
jang lalu. 

pemerintah Indonesia diwaktu jg 
lalu (mengenai kabar tentang 
usaha infiltras: jang lebih dulu) 
menjangkal adanja aktivitet mi | 
liter dengan maksud untuk me- | 
metjahkan soal Irian Barat. | 
Sampai kini pihak Indonesia ti- | 

dak member: kementar atas ka- 

bar2.- jang terachir. 

| 
| 

Komentar di Singapura. 

Pemimpin UP Asia Tenggara 

jang berkedudukan di Singapura 
Gruening dalam beritanja tg. 
17-5 ini katakan, bahwa kakar2 
itu tidak mengherankan ,,ka- 
langan2 diplomatik dan militer” 
di Singapura. ,.Telah lama di- 
duga, bahwa Indonesia mempu- 

njai rentjana untuk memaksa- 
kan tuntutarnja atas daeran jg. 
mendjadi selisih itu dan meru- 

pakan ben.h pertentangan anta- 
ra Nederland dan Republik In- 
donesia sedjak penjerzhan ke- 
daulatan Desember 1949”. 

| Kabar AFP Den Haag me- 
ngenai pertjobaan infiltrasi tsb. 
dalam pada itu tidak sebut ten- 
tang ,,pengumuman resmi”, te- 
tapi ,,kalangan jang mengeta- 

hui” jang memberi. tahukan   tentang adanja usaha pertjoba- 
  

Dari sidang parlemen: 
  

Kementerian Angkatan2 Laut 
dan Udara 

. diri 

MONOPOLI GARAM 

sendiri 
supaja ber- 

AKAN DIHAPUSKAN ? 

IDANG pleno terbuka parlemen tadi pagi telah mendengar- 
kan pendjelasan mengenai 2 usul mosi. Usul mosi pertama 

dalah dari Mr. Iwa Kusumasumantri cs jang menghendaki supa- 

ja pemerintah membentuk Kementerian Angkatan laut dan 

Angkatan Udara disamping Kementerian Pertahanan, jaitu jg 
dimaksudkan dengan Kementerian Angkatan Darat. 

Usul mosi lainnja ialah dari 
Abul Hajat cs jang mendesak 

kepada pemerintah untuk meng- 

hapuskan monopoli garam. 

Dalam pendjelasannja jg pan- 
djang lebar oleh pengusul mosi 
Mv: Iwa Kusuma Sumantri an 
taranja diterangkan bahwa usu! 
untuk mengadakan 2 Kemente- 

rian bagi angkatan perang itu 
dimaksudkan untuk kepentingan 
effectiviteit pembangunan ang- 

katan laut dan angkatan udara. 
Menurut pendapanja, mengi- 

ngat Indonesia terdiri dari beri- 
bu2 kepulauan maka titik berat 
dari pertahanan jang bebas dan 
actief, adalah terletak dalam 

angkatan laut dan angkatan uda 
ra, 'Pemetjahan Kementerian 
Pertahanan mendjadi 2 Kemen- 

terian menurut pembitjaraan ti- 

idak akan menambah anggaran 

belandja pemerintah, 
Oleh sidang kemudian diputus 

kan bahwa waktu untuk pembi- 
tjaraan mengenai usul mosi ter- 

sebut akan ditetapkanlebih lan- 
djut oleh panitya permusjawara- 
tan parlemen, 

Selandjutnja di dalam pendje- 
lasan usul mosi Abul Hajat di- 
teragkan bahwa monopoli ga- 

ram tidak sesuai lagi seperti 
dgn suasana kemerdekaan dan 

asas2 demokratie, 
Tadi malam sidang akan di- 

landjutkan dengan pemandangan 
umum para anggauta dalam ba- 
bag pertama 'atas usul mosi ter 

| bahwa pasukan2 

| pat2 perlindungan 
| sendiri dan alat2 pendaratannja. 

lahnja ketjil, tetapi mereka terlatih baik, 

an infiltrasi tsb. Tidak pula di- 

terangkan oleh ,,kalangan jang 

| mengetahui" berapa korban jg. 
| djatuh pada kedua pihak dalam 
| pertempuran2 tsb. 

Hampir semua tewas 

Suratkabar jang terbit hari 
| Minggu di Sydney: ,,The Truth” 

| 

| 

(menurut UP muat berita menge. 

| nai kabar pertjohaan infiltrasi 

oleh orang2 Indonesia di Irian 
|Barat itu lebih Jandjut sbb. : 

Seorang “djurubitjara pemesi 
'rintah Belanda dalam interview 
'via telpon dengan. wariawan 
|..The Truth” di London katakan, 

serdadu dan 

marinier Belanda telah dapat 

7 5 : : membunuh semua orang Indo- 

Ng ra GE DEAD tni BERE | nesia jang mentjoha melakukan 
| infiltrasi 
|orang jang ditangkap hidup. 

itu, ketjuali beberapa 

Menurut djurubitjara itu, per- 
tempuran terdjadi didaerah hu- 
tan jang sulit, dimana orang2 

jang melakukan infiltrasi itu 
mudah dapat menemukan tem- 

bagi dirinja 

Katanja selandjutnja, pasukan2 
pendarat itu akan dapat masuk 
daerah Irian Barat dengan tidak 
diketahu!, andaikata mereka ti- 
dak kebetulan mendarat tidak 

| djauh dari suatu kamp. pasukan 
Belanda. Segera sesudah. mere- 
ka diketahui, maka pasukan Be 
landa itu mengirimkan  radio- 
gram meminta bantuan, — Ant. 

Australia belum tahu, 

kata Casey. 

G. Casey, menteri luar negeri 
Australia, ditanja komentarnya 
tentang perkelaian antara orang 
orang Indonesia dan tentara Be- 

landa di Irian Barat berkata! 
bahwa pemerintah Australia be 
lum menerima keterangan resmi 
tentang hal itu baik dari sum- 
ber apa sadja. 

Selandjutnja dikatakan per- 
kelaian ini adalah suatu perkara 

jang penuh. rahasia dan tidak 
ada artinja. Bagi Casey sukar 
dipertjaja bahwa telah terdjadi 
sesuatu hal jang besar akibat- 
nja demikian AFP Sydney. 

Mengenai peristiwa diatas me 
nurut UP surat2 kabar Austra- 
lia dalam komentarnja menje- 
takan bhw diseluruh Irian, Aus- 

tralia mempunjai kepentingan 

| sebagai rantai pertahanannja di 
Utara. Dan ' surat kabar hari 

Minggu di Sydney berkata bhw. 

pendaratan Indonesia di Irian Ba 
rat menegaskan bhw perlu pulau 
seluruh Irian itu di satukan 
dibawah pengawasan Australia 
— Ant, 4:3 

TRANSMIGRASI BEKAS 
TENAGA2 PE- 

DJOANG 
Transmigrasi' bekas tenaga2 

pedjoang jaing diselenggarakan 
oleh Biro Rekonstruksi Nas'ona1 
(B.R.N) daerah Karesidenan 
Surakarta dalam bulan ini, telah 
diberangkatkan sedjumlah 30 
kepala Keluarga jang telah men 
dapat latihan untuk Perkebu- 
nan dan pimpinan transmigrasi. 

Pada hari Minggu 17-5 ini te- 
lah diberangkatkar lagi ke Su- 

matra Selatan sedjumlah 57 ke- 
luarga terdiri dar 157 djiwa 
Selandjutnja menurut rentjana 
pada tanggal 21-5 dan 30-5 jang 
akan datang kian diberangkat- 
kan lagi paling sedikit 100 
keluarga hekag TT pedjuang, 

  

    Sebtit, — RD, Hau 
  

ni Koi. Bata risase 

  

Lembaga Kebudajaan Indonasia 
schap 

  

van Kunstanun Wetenicheppan”   

— (Kor), 

menjatakan pergjesalan mereka | 

jang menegaskan sekali j 

jang telah diterima oleh Sidang | 
Umum PBB. pada bulan Desem- | 

didjadikan dasar darj usul 8-pa- 

negeri ini tidak menjetudjui dua | 
pasal didalam resolusj India. ia- | 

supaja | 

suatu konperensi politik diada- | 
kan untuk merentukan nasib | 

  

  

LANGGANAN : 

Dalara dan Luar Kota, 

Etjeran . ..... 

  

0... Rp. 11. 
0.80 ... 1 

  

ANPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

Kaoua P.B.B. sesalkan 
Amerika 

2 GENTJATAN SENDJATA 
( bungan dengan tjara2 repatriasi 
mereka. 

Sidang Umum istimewa? 
Sumber2 itu selandjutnja me. 

ngatakan bahwa delegasi India 
serta delegasi2 negara2 Asia 
lainnja atau negar a2 Common- 
wealth pada waktu ini kabarnja 

sedang memikirkan untuk me- 
minta supaja Sidang Umum di- 
panggil untuk suatu sidang is- 

| timewa guna membitjarakan 

| krisis dalam perundingan? gen- 
| tjatan sendjata di Korea seka- 
rang. 
Akan tetapi sidang demikian 

itu diduga tidak dapat diadakan 
| didalam waktu jang singkat ini. 

| Beberapa delegasi PBB berpen- 
| dapat bahwa pertemuan2 jang 

| biasanja diadakan di Washing- 

| ton antara negara2 jang mempu- 

|njai pasukan2 di Korea itu ha- 

| rus tjukup untuk mendapatkan 
|pendjelasan jang dibutuhkan me 
| ngenai sikap Amerika itu. 

Canada minta pendjelasan 
Dari Ottawa sementara itu 

Giwartakan bahwa kementerian 
luar negeri Canada dalam state- 
mentnja pada Sabtu malam ke- 
marin mengumumkan tentang 

permintaan Canada kepada pe- 

merintah Amerika supaja mem- 

beri pendjelasan mengenai pen- 

dirian para perunding gentjatan 

sendjata PBB di Panmunjom te 
rutama bagaimana pendirian 

mereka itu menjimpang dari 

resolusi India jang telah diteri- 
ma oleh Sidang Umum PBB. 

Pengumuman itu dikeluarkan 

setelah tersiar kabar2 bahwa 
pemerintah Canada telah mem- 

| beritahukan kepada State Depar | 

| ment di Washingion bahwa Ca- 

nada tidak dapat menjetudjui | 

  
  

a 

aan: 

kembali ke Djakarta. 

djutkan penindjauannja ke Ma- 
gelang dan lain2 tempat kema- 
rin siang, maka dia telah meng- 
adakan pertemuan dengan para 
wartawan di Jogja bertempat di 
Press-room jang memakan wak- 
tuu selama I.k. 75 menit. 
Sebagai hasil penindjauannja 

dibeberapa perusahaan itu Dr. 
Evenson menjatakan kesan2nja 
dalam pertemuan tersebut, bah- 
wa keadaan kesehatan kaum 
  

ORANG KEMPEN JANG 
KORUP 

Akan dihadapkan dimuka 
Pengadilan. 

Menurut "SM” djaksa tinggi 
R. Sunarjo diperoleh keterang- 
an bahwa pada tg. 27 Mei de- 
pan ini seorang  komis kepala 
kementerian penerangan akan 
dihadapkan dimuka Pengadilan 
karena ia telah dituduh 
menggelapkan uang sebanjak 
Rp.136.875,— atas kerug.an Ke- 
'menterian tersebut, Terdakwa 
telah ditahan sedjak tg. 9 Sep- 
tember 1952, 

Dapat diterangkan bahwa da- 
ri djumlah tsb. jg. Rp.30.000,— 
merupakan hasil penipuan pe- 
gawai tersebut. Oleh Kementeri- 
an ia ditugaskan untuk membu- 
at pakaian dinas. Baja pembu- 
atan pakaian ini olehnja dibu- 
kukan sepotong Rp.75,— pada- 
hal tukang pendjahid jang dise- 
rahi pekerdjaan tersebut hanja 
dibajar Rp.60,—-, Sisanja telah     

pendirian Amerika itu. — AFP. | aga ta 270: 

Kesehatan & djaminan sos 
baruah tidak baik 

R. EVENSON seorang wakil LL.O. telah mengada 
nindjuan keadaan kaum buruh dibeberapa perus 

Jogja, Solo, sesudah menemui Wakil Kepala Daerah d: 
Kota Jogja. Perusahaan jang telah didatangi Pertjeta 
Jogja, perusahaan perak, batik, Perbedij, paberik sab 
Sahaan kulit, sedang dalara penindjauannja 

didatangi ialah perusahaan tenun Gremet, d.LL dan di Veda 
gu dia menjaksikan perusahaan goni. 

Peningjauannja itu kemudian diteruskan 
Magelang dan terus ke Tjepu dan Semarang jang selandj 

  digelapkan oleh terdakwa, | daulatan Rakjat”, 

TAHUN IX — NOMOR 113 

UNDANG2 PER. 
BURUHAN 

. Tentang pengakuan d 

kedudukan hukum 

rikat Buruh. 

    

Menteri Perhubungan Iskan- 
dar Tedjasukmana  mener 
kan, bahwa undang2 Pendai 
ran Serikat Buruh jang t 

setudjui oleh Kabinet b 
mempunjai maksud untuk 
beri pengakuan dan re 
soonbjherd Kepada ser 

ruh. Dengan adanja pe 
dan - rechtspersoonlijkh 

maka Serikat - serikat bh 

dapat “bertindak didalam 

bungan hukum (receh 

er) umpamanja dapat me 
perdjandjian-kerdja-kol 

Suaj dgn. undang2 

djandjian kerdja 
perti diketahui, unc 

djian kerija ini dj 
setudjui oleh Kabin et - a 

pada itnr pengakuan dar 

persoonlijkheid itu dapa 

memberikan perasaan tangguh: 
Gjawab sendiri kepada serikat 
buruh. 
Menteri Tedjasukm: ana 

takan, bahwa. sampai « 

masih berlaku Tr 
ma mengenaj 

    

    
   

   

      

    

   

  

    

     

  

   
    

    

    

    
    

  

jug 

  

jp C 

  

pendaft 

kat2 buruh, jaitu Sada 
dibuat tahun 1870 
1939 Undang2 itu seka 
dah tidak tepat untuk 
nakan dan oleh karer 

menterian Perburuha 

tjangkan suatu und 
baru, jang sesuai d 
daan sekarang. Ant 

PENDUDUK DJATENG 
TAMBAH 27, 

Djumlah  penduad uk 
| | Tengah Galam tahur 

lalu ada 15 djuta 4 
| djiwa. Dibandingkan de 1 
hun 1951 an in n 

RD). 

  Ita Dia 

   
    

   Dr. Evenson (duduk disebe lah kanan) seorang wa 

di Indonesia sedang menguraikan kesangnja 
kesehatan kaum. buruh Indone sia sebagai hasil peni 
di Solo, Jogja didepan para wartawan Jogja kemarin 

  

    
    

   
rentan 

Uu 

(Gambar Ea Rj 

  

    

    

   

  

   

di Solo j2 

keperusa 

Sebelum Dr. Evenson melan- 4 buruh pada umumnja tida'r has 

    

    

   

ik..Demikian pula dengan « 
minan sosial bagi kaum but 

Menurut dia keadaan tek 
mi disini memegang rol « 
lapangan itu. Pengaruh yel 
djaan serta lain? sehab hi 
mengakibatkan tergan 
kesehatan kaum buruh, 
rut dia “masih perlu diselia 
lebih djauh. 

   

  

"JAYA POST" Dirunti 
Dari pihak jang mens 

didapat keterangan, hah 
mimpin redaksi ,,Jaya P 
rabaja tgl. 21 Mej ja.d 
menghadap Pengadilan 
Surabaja untuk bertang 
djawab atas tadjuk 
dalam harian tsh. tsi.1 O 
1952 jang ' ber kepala 1 
dituntut”, 

     

     
   

N 

Tulisan itu antaranja diang- 
gap menghina alat pemerintati 

Ant. 

  

K Ado, tguck transport-ori 
neming jang diberi namu, 

di”, ada Surat kabdr : 
namanja ,Abad?? pula. Ada 

jang namanja Nasional”, 
surat kabar jang namanja 
silonalt: pula. Dam selandjutna 

ada rokok Ikretek jang namonja 
»Kedamlatan: Rakjat”, ada pul 

surat kabar jang namanja Ken 

  

ada 
Nam 

   

4 

 



   

   

    

    
   

  

(ngurus Pemuda 
| Genesis tjab. Atjeh Besar 

Nana 

tai di Medan, telah tiba 

Li Tebing Tinggi telah 

  

    

  

ani, dalam peraja. 
tahun peladjaran Ta 
di Palerabang. 

“membuka. tanah2 jang 

  

    

    

    
   | transmigrasi 

KUTARADJA — 2 Orang & Re 
| baru2 ini mengikuti kurgus 

kei 

3 en 
NE 9 

   

  

   

    

  

        
       

  

   
   

    

     

      

  

ari Djawa Timur. 

   

    

   
    

   

   

   

      
        

  

   
   

      

1 perkembangan Na 

    

     

  

    

  

    

     gan setjara ilmu pengeta- 
diterangkan oleh seorang 

  

am kandungan, Untuk 

a kebahagiaan lahir ha- 

Permintaan ini akan Te : 

“kami. tahu, bahwa didalam k t 

idi kesalahan didik, jang merugikan ba- | 

      
“djiwa kanak2. 

penuhi dgn ke 

ngenai pemberian makanan ini, 
bersumber. didalam kekurangan 
.ntakan, jang dialami oleh anak 
pada. periode ini, Kesan2 ini 
penting artinja untuk kehidup- 

disaring. 

Ini adalah akibat dari pertens 

ibentangkam, disini, bahwa ada $ lingkung- | 

     
    

      

  

     

     

mengundjungi kon- 
Si International Tin 

" Group 

  

pertengahan bulan Djuni 

   

Raad van Beheer Gemeenschap- 
pelijke-  “Mijnbouwmratschappij 

Billibon, maka beberapa waktu 
jang lalu Ir. Anondo telah di- 

rika Serikat sebelum Agus 
tus 

  

Gerakan tersebut  menudju 
terwudjudnja : 

masi 17 Agustus 1945: 

azasnja Pantjasila. 
Dalam  mukadimahnja dite- 

rangkan, bahwa proses perkem- 
bangan kenegaraan Republik 
Indonesia sekarang ini ternjata 

rakat dan mengurangi arti dan 

“Gerakan Pemuda ,,/Federal” 

. Mamahit. Disamping itu dibentuk suatu 
“8 orang, Sekertaris djendralnja H, Palit, 

diketuai oleh O.B. 
sekertariat terdiri dari 

bangsa Indonesia kembali kepa- 
da bentuk Republik - Indonesia 

an sesuai dengan tjita2 nasional, 

daerah lain jang ' mempunjai 
status atau otonom jang lebih 
luas, maka pelaksanaan struk- 
tur negara harus diatur sede- 
mikian rupa supaja tjorak ke- 

Konsepsi. 

  

    

  

Te 

dung ID/P.R.D. Malioboro 16 pa- 

da hari Selasa malam tgl. 19 Mej 
di mulai djam 19.00 (terbuka). 
membi:jarakan kritik Wk. Pre- 
siden Moh. Hatta. 

NGUNAN NASIONAL 

djam 19.30 sedang penjelengga 
ra permainan  jalah keluarga 
kesenian Djawa, Studio RRI Jo 

gjakarta. 

gogik dan Filsafat tgl. 15 Mei 
1953 jang lalu: 

karta    LULUS UDJIAN KE- 

  

: N 
Si Naa P3 LIA - Min 

: D0 Itiepat2 ingin menerima png. | Indonesia di Sulawesi : GA EASAN gantian kerugian dari penderita. | «“ Ka 3 is | RA LEI P.R.D. AN Mn an Mam P Aprl ang 
: Ba NA At DAA el naa : II MAKASSAR tlah berdiri Gerakan Pemuda Federal RAPAT PLENO D.P.R.D (Atletik) Wonosari pada tgl, 

2 Na enjanaan ata NE SN ae ia Hemat Republik Indonesia” Minggu: jg. lalu, Dalam rapat pendiri- JOGJA 9 dan 12 Mei 1953 telah dapat 
An ——— |. mi mendapat. permintaan, supaja - | Ip, .ANONDO DAN an itu telah dibentuk suatu pimpinan pusat jang terdiri dari |” Rapat pleno D.P.R.D. istime- | melaksanakan  udjian ketangi 

BARAT Tp | at kami tentang pendidikan praktis, Un ay NA 5 T AKU satu badan executif presidiumnja, terdiri dari 7 orang dan ba-| wa Jogja jang diadakan dige- | kasan jang diikuti oleh murid? 

Mean aman TIMUR 1gan dengan kedjadian sehari-hari di- NB PN » dan legislatif dengan dewan politiknja 
T S.LLM.P. Dari 7 sekolahan ha- 

nja S.G.B. jang mengundurkan 
Giri, karena belum siap sedia. se- 
dang jang menempuh sebanjak 
104 anak. : Pa Ne me ya na Ra Perkosa iri Sumi er jang mengetahui a. negara hukum jang demo- seperti sekarang ini dengan RRI DAN HARI KEBA- | Hasil udjian itu adalah 'sbb.: 

“Mi Kutarsdja Den anen Tekun: seNaak daa Ar 1 nh Mora en bahan an kratis dengan djiwa prokla- mendapat kepuas- S.M.P. lulus bag. A..20 anak, 
MEYAN -— 1700 Orang tan tau pemeliharaan pemuda dan pergerakan aa 2agan, 12an diva Pp pengharapan mendap Pp , bag, B 7 anak, K.P.K.P. Kah. 

: 1 : | ee Ng TN tao, NN nana sa. I jang akan datang ini kepala Di |(b. suatu masjarakat jang mak-j Dikatakan, tjorak pemerintah Untuk sekedar meriahkan ha- | jujus A, 17 anak, bag' B. 2 anak, 

5 monstrasi, . Gengan membawa n karangan ini dapat diterima Pen pan | rektorat Pertambangan dari mur berdasarkan kekeluar- lan jang federatif NB Mutuba. ri Kebangunan Nasional jang | sm.K, julus bag. A. 5 anak, bag. 
3 napas Jera 1 ind Ma ang An Aenk 1 TN 3 2. Kementerian Pan Ir gaan: | rikan hak2 otonom jang luas se- | akan datang tangga 20 TN MA |B.S.M.M. Jujus bag. A. G anak, 

“0 Jang memar "AN lidikan dalam | keinginan anaknja. Pergunakan. | An do dan kepala Tambang |c. susunan pemerintahan jang | suai dengan fasal 131 UUDS RI | lam bertempat digedung "20 | bag. B. 2 anak, MML. hulus bag. 
PN Pena ega an lah rasa Tarhe” Dasi anak itu|Timah Bangka ” Ir. 'Ukar |  federatif dan memperdjuang. | adalah satu?nja djalan jang da- | ra bagian belakang, RRI studio | A3 anak bag. B. agen 

| s Naa h satu karangan 4 sebaik-baiknja. Tetapi hindarilah Bratakusumah akan ' per- kan kepentingan daerah2 di- (pat ditempuh untuk  mentje- yogjakarta akan mengadakan STP. Ines. bag. A. 9 anak 

ta Mana Ken one tiap2 paksaan. Anak 'djangan | £i ke Eropa untuk hadir datam seluruh “Wilajah Republik | gah kepintjangan2 jang dirasa- | malam kesenian untuk para un- bak Aan i , lenurut paham bangsa kita | sampai mendapat kesan, bahwa | komperensi ' International | Tin Indonesia, kan oleh masjarakat. Oleh ka- | dangan. Jang dihidangkan jalah Feiito out Tin ada 27 ank 
didikan itu harus dimulai | siibu lebih mementingkan soal Study Group jang akan diada- | d. pembentukan satu partai jg. | rena struktur negara sekarang | pergelaran (pameran) jangen 2 5 Nana” m baji dilahirkan didunia | makannja, dari pada sianak sen- Kaji ana waktu itu di Brussel. beraliran federal. ini hanja terdiri dari daerah2 | Mondro Wanoro dengan tjerite- UANG: TUNDJANGAN 
ing tidak akan kami ulangi, | diri.” Soe | Bersamaan waktunja dengan Sifat gerakan tsb. adalah | Otonomi, dan lain dari pada dae- | ra Hanoman Obong. an tetapi perlu ditegaskan. 'Kebanjakan kesukaran? me-| pengangkatan Ir. Darmawan | non-partai beraliran federal, (rah otonom itu tidak ada lagi|  Pertundjukan dimulai pada 
Ia Mangunkusumo sebigai ketua UNTUK PAMONG 

DESA om 
Didesak lagi. 

Pemerintah Daerah . Istime- 
wa Jogjakarta telah mendesak 

na! m 1 1 DEAR Ea ng , £ $ Ra Lea ebi , : & 1 5 Tem ni Iagi kepada Kementerian Dalam 

PKBM AG? Ni Png gk 5 okter putri Djerman, bahwa | an selandjutnja, Gan dapat di-| angkat pula sebagai anggota | tidak sesuai lagi dengan djiwa | Satuan nampak dalam parlemen LULUS UDJIAN G.M. 2 TCP En . 
2 aan Kakunab Beng BN pikiran, perasaan dan kemauan | buktikan dengan kenjataan, bah | Raad van Beheer GM.B. itu. | proklamasi 17 Agustus 1945, jg | dan tjorak  federatif nampak Telah lulus udjisn Propaedeu- | Negeri, agar. bantuan atau 2 

PE “pemerintah dika “koe a dida- |ibu dan ajah mempengaruhi | wa banjak orang tidak mau mi- | 3 Perundingan — mengenai menimbulkan kepintjangan2 jg. | dalam senat, se pada Fakultit Sastera, Peda djangan aa Per p 
|| tuangkan 1000 orang keluarga | per 'uhan benih manusia, jg. | num susu dan koff-e jang tidak konfrak baru dengan Ame | langsung dirasakan oleh masja- : Sa didaerah Jogjakarta tahu 1953 diberikan juga dalam PONTIANAK — Daerah Ko- | mendjaga kebahagiaan lahir h tabaru, kini sedang diserang pe- (benih manusia itu, ajah dan 

njakit deman gerumat (maze- | ibu barus selalu dapat mentjip- .ten). Beberapa penduduk telah | taltan suasana tenang dan ten- 
mendjadi korban. | teram dalam lingkungan kelu- 

maksud tudjuan revolusi nasio- 
nal, Faktor2' ini menimbulkan 
keinsjafan pada pemuda-pemudi 
Indonesia jang mau tak mau 

waktu jang pendek, karena di- 
pandang penting sekali. 

Bantuan tahun jang lalu ter- 
njata hanja tjukup untuk 5 bu 

   
    
   

Djurusan Sedjarah. 
prop. bace.: Sdr. Et. Sudjono. 

prop. kand.: Sdr, IChnaton. 

Konsepsinja mengenai peme- 
rintahan jang federatif adalah 
sbb. : 

pemberian otonomi seluas- 

tangan jang timbul dalam wak- 
tu penjapihan. Kalau anak sela- 
ma waktu itu biasa minum ba- 
rang tjair (tjuwer) - tahu bah- 

Mengenai kontrak timah jang 
telah diadakan antara Indone- 
sia dan Amerika Serikat dan jg 

harus turut    
    
    

   

     
   

  
Sunda Ketjil “S 
| SINGARADJA — Gubernur 

arimin Reksu- 
arga. Nenek mojang kita di Dja- 
Wa mewariskan kepada kita we- 

Wa dalam makanan ada barang 
jadg tidak tjair, maka makanan 

akan berachir waktunja dalam 
bulan Maret tahun jang akan 
Gatang, diterangkan oleh sum- 

bertanggung - dja- 
wab dalam memetjahkan masa- 
lah2 politik, ekonomi, sosial dan 

luasnja bagi daerah2 dalam 
bentuk propinsi menurut Iu- 

KURSUS KADER P.I.I. 
Mulai tg 19 sampai 28-5 P.- 

lan sadja dan  'banjaknja Rp. 
800.000,— dan telah dibagi-ha-   

  

      

       

       

    
     

      
         

, Pa s » | gikan kepada para pamong de- 
an Un 2 $ 5 : - 3 Th wilajah setingkat dgn. | B.P.LI. akan mengadakan kur $ 1 Ba 

i djangann!: gan, jang : 4 tu tentu ditolak. Djika anak |» 5 itjars kebudajaan.  (Demiki tar Merana OS 3 H3 sa jang bersangkutan, jaitu 

Gihardjo, dalam . wedjangannya | Gjangan, jang memberi peringat- | itu s Ma Dan ber tersebut, bhw pembitjaraian : jaan. an antara satu negara bagian, ||sus kader bertempat diruang | £8 . oa didepan peladjar2 S.GA. di Si- |an kepada para ibu, jang sedang ba an LN (untuk kontrak 'baru akan diada | lain mukadimah tsb. b. gubernur propinsi harus | kuliah mesdjid Shuhada” Jogja An Pane aan Kg 
| ngaradja mengatakan supaja | Mmengandung,. supaja djangan | maka keseganannja Iperkuat, | kan sebelum bulan Agustus jg mempunjai kekuasaan seper- | chusus untuk segenap anggauta aa Ne 

2 peladjar memelihara kesopanan | Mmenganiaja machluk jang hidup, | dan selandjutnja akan tetap | akan datang. Kini belum dite. Pendjelasan pokok. ti kekuasaan seorang Kepala (kader PI, Jogja. Malam re- | rangan tundjangan itu tidak sa- 
Pra ih 3 |. fsupaja . membiasakan melihat | menclak. Maka oleh karena 3 erintah si Dal : . Ben i Minah pada te. 18-5 | ma besarnja tergantung keada- 

Timur dalam pergaulan. Sepaja.. Membi ( x - L aan tapkan oleh pemerin ah, siapa2 alam pendjelasannja me-| | negara bagian, sepsi diadakan pada tg. hd ega Ni 
: Tan NAGA Hana Bajana. Dadah ah, supaja. se- dea, Tn Pa jang akan mewakili pemerintah | ngenai tudjuan pokok diterang- |c. daerah otonom berhak me- | malam. Pedan Aa engan Pura 

Pa - DKAAYAN  Halumendjaga keamanan perasa. Sana ia! 5 #1 BP “|idalam peruniingan dengan pe- | kan antara lain, bahwa akibat etapkan UU rumah t - . : 
3 KARENA MAKAN SING- sannja, dan mengenangkan si- | hanja memberi : makanan jang Pee NN eren Sintang a politik Belanda dengan Makan Hn Len dala tidak baleh LEKRA SUMBANGKAN ngan itu diberikan sebesar Rp. : KONG BERATJUN - : daa anu Jang Dane aa BN Pn aan tuk kontrak timah jang baru | bagiannja ala van Mook telah menjimpang dari UUD ne- PERTUNDJUKAN an SU Rp, 

2 Anak pingsan dan 0 Ta NPK . mengandu 1g 2 Kab ai ui kabar itu — Ant menimbulkan  keinsjafan pada garaj Berkenaan dengan akan dilang dekneut ketoadami Yopi dik (4 meninggal. orang “Ibu har UG (ATA RAan | Mau Makan m3 Png Ira Pee , ——— |@, urusan ketentaraan, luar ne- sungkannja peringatan hari ' 4: i kal : intah 
Seorang anak laki? Dorosisha | melahinken Anole mapan Ni mag ah Kepadanja dabe geri, menetair politik tetap e Me eng pengaan ulang tahun partai P.K.I. Jogja 

pada ig. 23-5 jad, Lembaga Ke- 
budajaan Rakjat Jogja akan | 
menjumbangkan pertundjukan2. 

(nja. Sumbangan tari2dn, koor, 
dI. sumbangan Lekra itu diatur 

manusia ketjil, jang kebahagia- 
annja kelak akan mendjadi 
tanggung djawabnja. 

(Kalau saatnja telah datang, 
bahwa anak akan lahir, maka 

daerah . sebenarnja tundjangan re 
itu bersifat sementara, jaitu sam 

paj desa2 sudah mendjadi dae- 
rah otonoom atau berdiri sen- 

diri, tetapi bila terwudjudnja 

"3 tahan “ bernama Bi 
anak dari kefuarga mendjadi kompetensi peme- 

rintah pusat dengan keten- | 
tuan bahwa dasar jang sehat 
untuk setiip staathuishoud- 
kunde jalah menjesuaikan 

Kebutuhan jang chodrai akan 
memaksa kepadanja mengambil 
makanan itu dengan kemauan- 
nja sendiri, dengan tidak usah 
dipaksa. oleh laparnja. 2 

Bindiah, Penghapusan djam malam bertempat tingai M1 Gg. Banaran sudjian” berat bagi polisi - Djatinegara, telah meninggal | 1? , . 51 Pp "3 dunia sesudah anak tersebut ki- 

    

  

1 - | KK , i i (3 : 5 » daerah otonoom itu, belum dapat 

ca A0 maa den Ha” Ta ar enggan siapa 2 SERAKAN2 PATROLI AKAN LEBIH DI has am dari Hang daerah” | Menurut Kendaarnjg anti de- | Oitentukan sekarang karena ma en singkong jang menurut pe- | tang pakaian, dan obat-obatan, | IV. Kebersihan INTEN SIFKAN. Demikian konsepsi mereka. Kiara Lekra To ja. "BAN | sih dalam fase penjelidikan dan 

njelidikan / ternjata singkong | untuk memelihara 'selandjutnja. | Sampai umur 1 th, anak ke- : Perlu dikabarkan, timbulnya | PO Bea pertjobaan2 sadja. 
mengandung ratjun, —.. Untuk memelihara manusia ke- | isi dapat dibersihkan, Kalau MI ENGHAPUSAN peraturan djamtmalam didaerah Djakarta | gerakan tsb. belum nampak me- BERAMAH - TAMAH Besok siang ditunggu keda- 
3 Mama: anak tersebut, 2) ta jang masih minum tetek, | kebersihan dibiasakan setjara Raya jang diumumkan mulaj berlaku sedjak tanggal 15 Mei | Nimbulkan suatu reaksi jang Dengan Lektor Cinema- || DOKTER WHO Di- 

Pangan 2ki2 lainnja, saudara? da- ara ibu tidak perlu mengalami | teratur, maka anak taat kepada | 1958 untuk selirih dnerah Dj: karta Raya dipandang memang | hjata baik jang membenarkan tografi Amerika JO 
Btn bara Ja ad ngga ya" Dian sebab para dokter te- | tatatertib. Hatsl jang diharap: | sudah waktunja dilakukan, Wxlaupun hal ita ditnsjafi akan mem | Maupun menentangnja. —Ant. Dr. Beck seorang lektor Ci- TUNGGU Di 2 
Sintan berumur tahun Pa 3 “Siap memberi penerangan kan, akan tertjapaj kalau anak bawa pengaruh tidak sedikit terhada jae : ae 5 , 1 GJAKARTA 

Satja berumar 11, tahun, men- tentang hai ini. Kalau pengeta- | pada waktu jang tertentu dibe- Demikian K sn ap pendjagaan - keamanan nematografi “dan  psycholoog . " 
Ujadi pingsan dan kini dirawat | huan tentang Hal ini belum dn en Pn in co. | Demikian Kepala Reserse Kriminij Kepolisian Djakarta Raya, HARI PATTIMURA DI bangsa Amerika di California | tangannja di Jogjakarta 1l 

Satoe Na an | Pan KAN LaliSp : ri kesempatan mengelurkan ko Komisaris I Sudjono dalam ke 
Girumah sakit umum se- | miliki oleh para tjalon ibu, ma- J 2 teranganrja kepada pers. 1 

  

n negeri se- toran, dengan tidak memperdu- 
Selatan setelah mengadakan pe- - Orang dokter WHO jang kini se AMBON 

    

    | Sedjak sem 

-haja. 

jbe- | mengenai apa 
| ajakan oleh anak ke 

Dibentuk kembali 
entara hari ini ada 

Rapat pembentukan - dilang. 

    

   

  

  “ping itu pem eliharaan anak ke- 
HI. djadi sampai & umur 6 

Itik, memerlukan pengetahuan 
jang. harus. diker- 

  

s Pada saat baji diberi air susu 
oleh ibunja, mulailah manusia 

tib ini dengan kegembiraan hati 

menderita akibatnja. 
tangan dan kemarahan ee 
"sekali tidak ada gunanja. 
Waktu orang tua dapat dengan 

berdiri, 

      
tenang men 
  

Perten- 
sama 

£ Menurut. Choratnja anak itu 

gikuti pertumbuhan: 

pembitjaraan? dan feeling dian- 
tara kedua instansi itu. Pihak 
kepolisian sendiri pada dasarnja 

Suatu udjian bagi polisi, 
Oleh Kamisaris Sudjono lebih 

hari raya Idul Fithri, bagi pihak 

Pembebasan Irian te- 
lah mengafiakan rapat pleno ber 
tempat digedung PNI Surabaja. 

pat memutuskan membentuk 

bintjangkan dengan jang ber- 
wadjib itu adalah program PPI. 

  

Kwaliteit A Rp. 39,75. Kwali: 

  

Oleh bangsa asing, demikianlah 
antara lain Gubernur Maluku 
Mr.J. Latuharry dlm pidatonja 
pada perajaan hari Pattimura 

jat telah didapat Haj itu ber- 
arti bahwa daerah Maluku pada 

jalah 'bekerdja dalam hubungan 

Organisasi Wanita, mahasiswa, 
instansi2 jang ada sangkut paut 
nja dengan dunia film, dan para 
Warntawah Gi Jogja   
|untuk mengemukakan pendapat 
| pendapatnja pribadi, sebab ada 

djelasan2 Dr. Beck. 

“|Ka baiklah @dirikan ,,kursus likan, apakan akan didjalankan Dit : 4 nindjauan dikota Jogja di- | dang berada di Indonesia. Mak- ibu" (moedercursus), jang mem- Pen sang Sesudah mena Da tee aa pengha 3 NN 3 Bangsa Indonesia tidak akan | lapangan kebudajaan ke- | sud kundjungannja terutama 
beri peladjaran tentang pemeli- tidak mau mempergunakan ke- Ba In et he Be an -PANITYA PEMBE- mempunjai kesempatan hidup | marin nandarn mengada- | untuk  menindjau perkemba- ' al baraan baji. tidak sadja menge- | sempatan jang d.berikan kepada | Komando Militer Kota Besar BASAN IRIAN sbg suatu anna ig hn 2. kan pertemuan  ramah-tamah nee KP Sg Pe an AN N keran aslnaraan djasmaninja, jnja, Sebab sianak sendiri dan. Djakarta Raya, didjalankan se- |”: Menghadap Guberhur, | Ui dng alamnja selama bang- | dengan ahli pendidikan, wakuz : : 

| tetapi djuga rochaninja. Disam: | hukan sipendidik jangi harus Pane sreg BA sa Indonesia, itu masih didjadjah serta tentang keadaan keseha- 
tan ra'jat. 

MENGABDI RAKJAT &...... ».. 
3 NEGARA 2 s 

Naba ak aU 2 21 3 i 'ep ebuah del ji untuk mengha- 5 Mei di Pertemuan itw membitjarakan & 

ng- | dj: tjil itu, Me-|tenang membiarkan  anaknja tidak menaruh sesuatu kebera. ' $ PA, ng' pada tanggal 15 Mei di Ambon. . . Dengan perbuatan njata  Pngenai permainannja dan achir. | menerima akibatnja, kalau da tan bahkan menerima dihapus- aah Sen PIAWa | Sekarang kita telah merdeka: | pengaruh film NN prana Berkenaan" dengan akan ada- 
Ian Te Jirja mengenai perhatiannja.. : « |kannja peraturan djam-malam Kah dalam waktu jang SIN£- | sjarat jang utama dalam mem- | Dalam keterangan2nja Dr. Beck nja permeitan ” Har Keba: PERWARI SURABAJA | | ML. Pemberian makan | V. Berdjalan dan |itu dengan hati-terbuka. akebun jang hendak diper- | perdjuangkan kemakmuran rak. | Sering menjatakan “rasa takut ngunan Nasional tgl. 20-5 BT. 

Tjabang Jogja akan mengada- 
5 j 1 1 £ kan peringatannja dengan dja- 

i Surabaja . ari Pengu jil ini beladjar : j - | membut knea | Gjauh diter "| Jang sementara waktu jang lati | chususnja Sebagaimana djuga kemungkinannja aba jang dia ke |1 barkan semangat na- 
. Papa uan viar Bang Ba mena Mena ta Hen » ursekag akn yi Diya 2 4 ba an ana Tenan Terakkan, Kepada Pinta, | Jadnng daerah Toooneata, Manan. PAN ra itu Pan ea uti ke- Da Haag” tuton Tar djiwa 
aka ea Ran Ta Maan Oa Tiap2 kerdjasama adalah terikat | ky: na i Rar en Gjustru pada'saat2? seperti sek Tai Ea : lukan tenaga2 dan usaha2 dari dukannja dinegerinja sendiri ja- | nasional jang mengabdi kepen- 
Naa Lean 1 Pan Oleh tatatertib, Maka anak mu- | PE in | rang tanaka Hana kebis. Pa tiap2 puteranja untuk memiba- | itu Amerika. Meskipun sering di | tingan rakjat dan negara. BT. An sa Ka an aa Le Hai itu djuga harus menjesuai- Pe tumautan In okeat! ukk saan krimivalitet agak mening- HARGA MAS D Daun Man ini Derarti Pula mkn pernjataan takut itu ha | dalam hal ini tidak dapat meng ben am 1g Apem an |kandiri dengan tatatertib tadi, | rmhi. sebaik-baiknja, kalau ibu |kat diwaktu2 bulan Puasa dan DJAKARTA melaksanakan ' tjita2 Pena Girin merasa agak puas atas pen | UKur kepentingan rakjat dengan 

Naa NA Ta EDO ari Sura- | hingga dapat menerima tatater- (dengan kesabaran dan setjara i kita. Dan tjara jang sebaik2nja sembojan? dan, tjita2 sadja, me- Ba 5 " 
Te 3 lainkan perbuatan njata. 

r AA kepolisian Djakarta Raya me- | teit B Rp. 39,25 2 , : Hari ini Dr. Beck akan mene- " : , 
Gan sebagai suatu Kebiasain. |: , t : Pa : Kg . Ps per gram. —/ jang baik antara pemerintah : : 21 Selandjutnja B.T.I. mengeluar 

sungkan tanggal 17 Mei bertem- Dengan demikian simanusia ke- Ban mena ab Pp : Fhpabark TAU udjian-berat ter | Att: : dan rakjat. Demikian Gubernur Tenan DK an : kan pernjataan, bhw anak2 jang 

pat dipendopo kabupaten Sura- | tjil tunduk kepada tatatertib | Paya Rita Iota Aa ian Tan tang kesanggupannja bertindak Majuku. 2 rabaja dan selandjutnja akan | sudah sampai umur mesti masuk 
Baja. Sa TA « #tadi, dan tidak menginginkan | dan berdiri tidak sadja ana ita Na Manan Fort SEORANG AMERIKA Sebagai diketahui upatjara pe TN La Hamas sekolah Pa Hat in 

Seperti dik i di Surabui Ka tidak | bata: Yna : : Berhubung dengan itu, seba- ajaan hari 15 Mei Kali ini ada- Neta OYuSa, DahWa | terpaksa" tidak beladjan Higaf, 
. Hoot : Nana dun Ka Na Merdenah! na bing an aan ae gai langkah pertama, pihak ke- TENGGELAM lah daa Ketiga dan menulapat selama di Indonesia dia menga- karena kekurangan sekolahan 

2. Dara kembar”, sehingga Pu | dipaksa-paksa, akan tetapi se- | Jebih pirting talah bala Na polisian Djakarta Raya akan : Di, Nglijep. ' sambutan jang meriah dari se- |dakan pemotretan objek kebu- |dan guru. Seharusnja soal ke- 
513 BT kang #baiknja minta keterangan kepa- | dalam ariode ini beladi segera mengambil tindakan2, Warga negara U.S.A. Ben- gala lapisan masjarakat. Sedjak | dajaan dan masjarakat dengan | butuhan teraga guru tidak bisa 
Bu. Bean na Tna an da seorang dokter, jang dapat Naba ena Hara a.l. mempergiat gerakan2 pa-. Woth pegawai Stanvac Suraha- | djam 02.30 lapangan disekitar | Fm berwarna. dikurangi, ditunda, karena jitu 
Be MA 2 (memberi keterangan tentang “standigheid). 5 troli, tidak sadja oleh pasukan? Ig Na an dipantai | tugu Pattimura di Djalan Sla-| —————— | Orang? jang sudah mendjadi "L- suara pers: Lp “isebab-sebabnja, »angkah2 pertama ini adalah | POlisi jang ditempatkan disex- | Nelijep, selatan Malang, Dia | net Rijadi telah dibandjir pen- guru tidak usah menghadapi 

  

| Siasat Bela    
  

Dengan kepala tersebut harian 

   

  

"Kesalahan jang  terbanjak - 
| mengenai 4 
timbul dari 
Anak ketjil 

pemberian air susu | 

2 hanja boleh diberi 
ir susu pada Waktu jang telah 

kechawat.ran ibu. sendiri, Kalau orang tua 
diselesaikan “dengan 

| kesanggupan penting, kalau ini 
kekuatan: 

terlalu: 
banjak memberi pertolongan, ini 
berarti menghalang-halangi per- 

Si2, djuga gerakan patroli ju 
akan dilakukan oleh pasukan 
kepolisian dari kantor besar po- 
Isi Djakarta Raya. 

menolong temannja jang ber- 
nama De Haan dari paberik 
Faroka. De Haan selamat ka- 
renanja tetapi Bertroth teng- 
gelam dan sampai sekarang be- 

duduk. — Ant, 

KAPAL HADJI PERTAMA 

MUSIM : KEMARAU 
TERLAMBAT 

Menurut tjatatan? jang telah 

ada, musim kemarau di Djawa   
  

kenjataan: massa-onslag karena 
onbevoegd, Bagaimana bisa dia- 
kui keberarannja menarik on- 
bevoegden. dari djabatannja, di- 53 3 

3 nbaia. 1 kenjataan tidak men- 

' i pada 6 Dalam hubungan dengan tin: £ Berangkat dari Surabaja Naa . | samping J 1 5 
spemandangan” di Djakarta j ditetapkan, Kalau anak sedang:| tumbuhan kepribadiannja, teta- | dakan ana Mess, 2 Me ONE GKAT, : Berhubung dengan sesuatu hal dan Madura tahun ini naa smg tjetak bevoegden atau kureng 

ata ntar s berita | tidur, harus menerim An aa : Na pn ma AAA 5 Tn aan "kapal hadj: pertama berangkat | lai agak terlambat, sedangkan | sekali mentjetak tenaga2 itu, 

dalam komentarnja atas berita | tidur, I : ima akibat- | pi. djuga menghalang-halangi | lebih djauh diterangkan, bahwa , p Ji pert Mn mumnja hudjan sedikit lebih | demikian BTL T J 

resmi pemerintah Belanda ten- Ta Marun seorang ibu di- | tertjapainja dapat berdjalan. | djuga tempat? jang merupakan HARGA OBAT2AN Nanana 19. MSi Ja 2 2 Hi - Gan Nita Demikian ramalan Nana MA erna 

tang , infiltrasi” bersendjata da- | 'emahkan hatinja, kalau anaknja'| Akibatnja  dapatnja berdjalan | pusat pelesiran seperti tempat2 TURUN Mangan Ng Ne Sa tuba et | tau j dj i j 

EM anis ia di Irian Ba- | Menang.s. Tentu sadja anak ig | terla Pa IA Geshie da Na NN inna : 1 hadji kira-kira 400 orang. keadaan musim kemaran jang di | ''Dikemukakannja djuga, bhw. 

t ana phan an Hap. di Irian 10 menangis itu dapat didu aa NO epelann kecaatomalNgenn Ta dansa dsb-nja tidak akan Tuput Pemerintah telah menjatakan Mestinja kapal ,,Langkuas” | umumkan Djawatan Meteorolo- | rakjat butuh hidup aman ten- 

z & Teng NG 3 se la dapa diisik-isik, sapaja Ns ata ala Pun er tama ah dari pengawasan polisi dan di- kesanggupannja untuk berusaha, itu berangkat 17 Mei-— Ant. gi dan Geofisik. — Ant. teram, dan damai, tidak sela- 

erita resmi lari B Janda di |ti menangis, te Mpg tindakan sel) tan? Na abis ae Ga mana perlu - apabila terdjadi | agar harga obat2an jang bebe- 
jaknja selalu terantjam dj.iwa- ta AA Gi “Oral 2 ea matjam itu merugikan pertum- | dan tidak tahan ep "88 |nal2 liner batas kemestian - | rapa waktu jang lalu telah naik . Me na ag 

sniilirasi” dari orang2  Indo- |buhan Makan Ten ee NN Klan £ |akan diambil tindakart2 terha- | akibat diadakannja peraturan? 
Idjin-sisteem dan lintah darat 

nesia ke Irian Barat pada ha-|. : i At Make nata Pa dapnja : import baru, turum kembali sam- Usaha2 pember antasan penja- Ma atjara Pan 
kekatnja adalah merupakan sik | ML Penghentian pe- | sa-gesa menduku Akan lihat selaraa Ik. 1 ih i ti t z » ana te untuk diberantas selekasnja de- 

na Aap aa RE n sh s ng “anaknia, a Ik. pai harganja seperti peraturan? i : 5 
asa untuk menutupi infiltrasi jg |. Njasuan (njapih Dj). Adaa. menjenangkan itna “Tai bulan, |tersebut berlaku. Demikian ke- kit malaria berdjalan rus ngan TA pengertian makin di 
Ulakukan sendiri terhadap wi- | Penghentian penjusuan itu ada | berarti mendjandjikan hadiah, | Menurut Sudjono, sesudah ber | terangan Ikatan Dokter Indo. tangguhkan makin djauh, ing- 
lajatr Repubik Indonesia. - (lah tugas pendidikan pertama | : 

lah tug kalau anak menangis atau tak jang sukar, Si anak ketjil me- | berani menderita, Tea Daan hentang penghentian ini. Kalau | tua tidak begitu, chawatir ten- waktu penghentian itu sudah di- tang djatuhnja anak, Maka ini tetapkan, maka “kepastian ini berarti mendidik anak dapat 

nesia. 
Diterangkan selandjutnja, bhw 

harga obat2an kini telah mulai 
turun kembali, dan diharapkan 

lakunja penghapusan peraturan (OLEH : WARTAWAN "K.R.” SENDIRI). 
djam-malam, pihak kepolisian 

| (akan melihat dahulu keadaan di 
dalam kota Djakarta Raya da- 

kar dari djiwa nasional tulen jg 
diidam?2kan rakjat. Dinamakan 
idjin-sisteem,  didjirat lehernja 

| oleh lintah darat adalah penja- 
kit jang chronis dari rakjat In- 

Sudah mendjadi rahasia umum 
bahwa pemerintah Belanda de- 
ngan setjara teratur dan sistima- 
tis memperkuat kedudukannja 

  

EPERTI umum mengetahui, dasrah distrik Kroja sebelah 
selatan sangat terkeral dengan sarang2nja  njamuk ma- 

laria, Menurut keterangan jang didapat dari kalangan Kese- 

  

   
     

   
   setjara teratur pula dib: 

   

memperkuat. @: 2 

publik Indonesia ata 

   

   

waktu belak 

di Djakarta. I 
Ketahui oleh pem 
lan sebelum 

   

   

   . mentjoba memutar 

    
   

    

anasir2 ,,RMS” di Nederlang 

jang tidak sah di Irian Barat 
dengan mendatangkan “tentara- 

        

   

f 
& 

lasaan orang 

herus dipegang teguh2, dan ibu! 
tidak boleh lemah sikapnja. Ke- | $: ha 

  

menguasai rasa saki 
  . Jang   pahwa dia tidak menuruti sadja 

    

  

  
7 Sugeng dan Pang lima 

      

   
      

      

     

  

    

    

     

    

      

     

    

. 

tidak perlu.anak itu lalu me- 
  

t jang he- 
sudah | 

    

     
         
       
      
      

     
    
   

    

      

  

         

          

  

     

           

   

    

      
    

  

    

  

1 GuD). 

lam tempo Ik. 1 bukin, misalnja 
reaksi atau hal2 apakah ' jang 

| timbul sebagai akibat dari pada 

k. 1 bulan itu terdjadi hal2 jg 

nembuat peraturan2 jang ber- 

Dengan 'surat keputusan Men- 
teri PP dan K, maka telah di-   | tetapkan: suatu ketentuan pe- 
njelenggsaraan kuliah2 pada Uni. 
versiteit Indonesia dan U.N. Ga- 
djah Mada dalam bahasa  Indo- 

152-- 53. Bagi para dosen asing   | harganja akan lebih turun lagi. 
setelah import obat2an tidak 
dimasukkan lagi kedalam kiasi- 

kenakan tambahan pembajaran 
import. Djuga terhadap import 

SIAN PENANG   tiap bulan apabila tindakan 

penghentian import dari Penang, 

Singapura. dan Hongkong oleh 
Indonesia, sebagai jang telah di- 
beritakan, dilaksanakan. Demi 
kian U.P. mengabarkan dari Si- 

kul itu ditetapkan menurut per- 

Oleh karena itu, baik Penje- 
lidik Malaris setempat. maupun 

muk malaria jang selardiutnja     
| tang pembagian obat dalam bu- 
lan April '58 jl. adalah sbb. : 

Pembagian pil-kina kepada 8 
desa sedjak tg, 2 sid tg, 29-4-'53 
sebanjak 7500. putir. 

Attebrine sebanjak 235 butir 

nja). 

  
it, 

inj ia belum menerima keteta- 
pan resminja, — An 

hatan menjatakan, bahwa penduduk desa? a 
Selatan banjak jang menderita malaria, malah kebanjakan telah 

sepandjang pesisir 

|Ipenjelidikan djentik2 djenis nja- 
muk itu, 

  

hebat dari dalam bulan 3, tetapi 
tidak sampai menambah angka 

  

his penjakit kulit lainnja. Teta- 
pi jang tsb. pertama ini, oleh 
Dokter Karesidenan telah diadu- 
kon tindakan chusus dgn djalan 
suntikan2 se'yara besarZan di- 
belbagai desa jg hasilnja agak 

memuaskan. 

seorang penduduk desa Karang- 

  
masih memerlukan mengadakan itu tidak mendjalar, 

  

donesia. "eng 
Usaha2 nasional mendapat per 

Lane C tua terhadap besar djuga mendavat luka ' 14: 4 2 aa : 5 | g mendjadi cbronis. ny lindungan dari Pemerintah se- 

nja jang baru. anaknja terletak — pada "sik Taka ta 2 $ Na didjalankannja penghapusan tsb. ' fikasi import barang2 jang di- 
suai tuntutan ekonomi nasional. 

Sedang disamping itu nata ja terletak ” p sikap, | luka, kalau djatuh. Akam tetavi Apabila ternjata dalam tempo 
Rakjat jang mendjadi pega- 

wai negeri seharusnja tidak usah idak semestinja dan bersifat perlengkapan alat? kedokteran | Djawatan Pemberantasan Malu- Untuk diketahui lebih il menghadapi bahaja ' pensiun - 
saraping sokongannja pu nengganggu ketenteraman- | akan diberi kelonggaran ketjuali (ria (W.E.O.) dari Tjilatjap se- | dapat dikemukakan, Na 3” | paksa, Ba En 
filtrasi kedaerah ' disekita 

mum, maka siidah pasti akan |alat2 perlengkapan dokter gigi | Jalu mengadakan penjelidikan aa bulan 2 "3 ni Sewadjarnja Irian Barat sele- 
pulauan Maluku jang ambil  tinda/san2,  misalnja | jang tertentu, — (Pem). dan penangkapan? djentik2 nja- | didaerah Kroja namp : (Kasnja masuk Indonesia, 

    
ta k Ta Ran $ diadakan usaha untuk membe- ' beb ig 

: an aan D 
an PN Ya KERU rantasannja. Ketjuali dengan | kematian (tidak sampai meru- Tontonz n malam ini 

| Gjukkan simpati Den 
NG f Tn 5 5 Djuta dollar str, sti- |tjara itu, djuga kepada para | pakan epidemie). : SENI SONO: Gan Da omang 

sa 
na ap bulan karena tin- (penderita  dibagi2kan obat di- Ketjuai penjakit jang tsb. ver”, (Ah, itu badjaklaut). 

| Terhadap k 
KULIAH DLM BAHASA dakan Indonesia. antaranja ialah pil-kina, atte- | diatas, djuga terdapat ajenis2 | RAHAJU : ,Mask of the Ana” 

merintah Indo 
NGGRIS Penang menghadapi kerugian | brine dsbnja, | penjakit lainnja, misalnja patek, nger”, Anthony" @uinn, Jo- 

ep enak Jan 
" “Diperbolehkan. | KI. lima djuta dollar Singapura !  Tjatatan jang kitasdapat ten- | uleus-tropicum dan pelbagai die. dy Lawrance, 

- Tapi rangkai iperbol 
LUXOR: ,Chung Shia Jah 'Tre Lian", film Tiongkok. 
KEX: Of Men and Music”, 

(Levende gramafoonplaten). 
djam 3 siang : 
»Juan 'Tjoe Fie Chien 

  
N (hanja kepada. orang2 jang di Hsieh”, film Tiogkok. : 

Gen anna an 
nesia, Ketentuan ini telah ber- | ngapura. kaga 1 21 Mengenai penjakit menular jg | SOBOHARSONO : »The San Pn . oaka aa laku / pada tahun peladjaran | Angka kerugian jang memu- | pandang.perlu mempergunakan- terdapat dalam bulan 4 hanja Francisco Story”, Joel 

» LA 2 £ £ 
3 

McCrea, Yvonne Detarlo,   $ (Es | diperibolehkan — meniberi kuliah | hitungan A.H. Stoneham, pedja- |  Aethylcarbonas kinine sebu- mangu jang terserang typhus- | INDRA : ,Tres Muskiteros” 
an dengan mengeluark (| dalarn bahasa Inggeris, djika ti- | bat. resmi urusan ekonomi Pes | njak 300 butir. Mengenai ren- abdeminalis jang selandjutnja (Three Musketeers) : 
hike resmi tenda 

"dak, dapat dalam bhs Indonesia. nang.  Stoneham mengatakan, | tjana penjemprotan sarang2 A | oleh Djawatan Kesehatan telah | MURBA : Hen Poet Siong 
| sebutnja ,infi 4 i Du | Pemjelenggaraan “kuliah dalam | walaupun tindakan itu dikata- | (M) Sundaicus oleh Penjelidik (dilakukan suntikan T.C.D. ter- Fung”. terhadap Irian ' endja Ihandm, KSAD telah mes: | bhs Indonesia pada Universiteit | kan telah mulai berlaku sedjak | Malaria setempat ,dalam bulan | hadap keluarga dan penghuni | WETAN BETANG : Shadow of itu Den 1 TT. H, Gambar: P ada "waktu diadakan malam ra, | Indonesia U.N. Gadjah Mada | Sabtu jang lalu, tapi hingga saat | April jl. terpaksa belum dapat (rumah? sekitar kediaman sipen- the Kagle”, Richard Greene. 

mend 1 Gedung Guberni ran Palembang, Nampak djuga | akan dimulai berangsur2, — dilaksanakan, Karena 'W.H.O. | derita itu hingga djenis wabah | KBTOPRAK TRIMUDO TOMO: TT, 1 — (IPPHOS) Ta 
Putri S€rang'R, Sukur Nu    



    

    
    

   

Ka 

Trata2 350 M2, Sehi 
" masing2 rumah ai 

4 

    
    

| baru dapat terdjual 1.200 helai 

    

    

: 

| Sumardjo, salah satu anggota 

      

jm. militaire bijstand ternjata 

  

era dipelopori oleh pemuda2 

Sat 
   

| nganjar. Pe 
: nan tersebut telah di 

| angsuran, jan 
. dah melebihi Tn 

: Disampingnja mendapat. rumah, 

. mestinja pengundian pada tang- 

Magelang 

ea | RAKJAT BERANI BER. 

Denga sadja mengadakan pe- | 

3 

  

“enansankan dotre. ru- 
mah seret, 

Dani anggauta niih Bao 

   

bulan Pebruari 53 jang 
diduga akan Anna pada. bulan 
depan ini. 
Beaja buat kep 1 

' buatan rumah tsb. sebanjah 
159.000,—. Rumah? itu terlet 
diatas pekarangan aa 

   

  

    

tanah, rata2 ditafsir Rp, - 
Menurut keterangan, 
“da bulan ini telah 
mendaftarkan min 

  

anjaknja rumah. 
Sementara. itu diperoleh: sanga 

-rangan, bahwa 6: “buah peruma 
| han na pembangunan. tahv: tahi) 
11951 — 1952 jang 4 buah telah 

   
    

   
    

    
    

    

   
   

   | stjaya angsuran, 
sedang 2 buah lainnja dilotre se 
harga Rp. 50.000,— dibagi atas 

:600 helai surat undian dengan 
lembarnja Rp. 10,— 

disediakan pula 4 buah hadiah hi 
“buran, satu hadiah Rp. 1.000,—, 
“sebuah hadiah Rp. 500,— dan 21 
buah lainnja masing2 Rp. 200,—- 
“Pendjualan lotre telah Simulai 
pada tanggal 15-2-53, jang se- 

gal 15-4-53 jang lalu Akan te-| 
tapi - karena pendjualan lotre | 
tidak lantjar seperti Sg SA | 1 

,. Maka pengundian 
terpaksa ditunda sampai tang- 
gal 15 Djumi '53 jang akan da-| 
tang. Diterangkan, bahwa sam- " 
pai pada pertengahan bulan .ini 

surat undian. — (Kor). 

.rintah Daerah Karanganjar js |si 

      

Nan Ja Haa 

Jngah jang meliputi pula daerah 

j  dikitinja 2 kali upah biasa. 

L Mba 
2 Dan aa Bapa “telah 

ikan T. Dinas kepada | 
alurahan, ialah kalurahan 

Ke Peni 

  

   

    

     

      

        

      

    

    
    

GA Boleh 'bekerdja lebih 
La dari mestinja. 

Maak aman Difawatan -Pe- 
(ngawas Perburuhan Djawa Te- 

  

istimewa Jogjakarta, menjata- 
kan bahwa menjimpang dari | 
peraturan jang ada, mulai 31 
Mei sampai 12 Djuni 1953 se- 
mua perusahaan toko, pembikin | 
roti, kuwe dan pendjahit diselu- 
ruh daerah itu diperkenankan | 
mempekerdjakan para buruhnja | : 
paling lama 9 djam 
hari2 biasa dan 7 djam sehari 
pada hari2 istirahat atau dalam” 
satu minggunja, tidak boleh le- 
bih dari 54 djam. 2 

Djam keraji a pada hari2 biasa 
hang lebih dari 7 djam sehari 
dan 40 djam seminggu dianggap 
Sebagai djam kerdja lembur dan 
harus dibajar upah 116 kali upah 

| biasa, “kalau pada hari? 
istirahat upah lembur paling se- 

  

“Peraturan ,Juar “biasa” itu 
tidak berlaku bagi buruh muda 
dan- “buruh Ken jang hamil 

        

   
    

   

Sehari pada | 

“SAJEMBARA Pu 
NAN 

' SN Akik, 

| Jajasan Pedjoang Republik In. 
el donesia di Semarang, mulai 20-5 

Sen t Ijaa membuka sajembara "pilih 
nama” pelabuhan Semarang jg. 
dapat diikuti oleh siapa sadja 

|nja jalah, mengirim uan Rp. 1 
(pada JPRI Semarang Pakak 
'dimaha strook disebutkan ' satu. 
| diantara nama2 Pahlawan. Di- 
ponegoro, Pandanaran,  Dampu- 
awang dan Hanghuah jang dipi- 

Bagi pemenang disediakan ha- 
dian, sedang hasilnja diserahkan 
kepada PMI, Jajasan Bentjana 
Alam dan lain2 badan jg. dipan- 
“dang” perlu Sajembara ditutup 

Ta 30 Oktober 1953. — Ant, 

. MENGHADAP LEBARAN Tjilatjap 5 
HILANG DISAMBER 

u3 BUAJA? 
Murdja seorang penduduk de. 

sa Donan (Tjilatjap jang hilang: 
disergap buaja (? red) hingga 
|ditulisnja berita ini belum PPn 
diketemukan. 

Dari kawan?nja jang menge- 
tahui didapat keter angan, bah- 
wa Murdja disamber buaja wak- 
tu berenang bersama2 mereka 
Giperairan sebelah Selatin Ka. 

| wWunganten, 
Diterangkan pula bahwa me- 

reka pada waktu mentjari kaju 

nja, hingga untuk mentjari dja- 
lan keluar guna mendapatkan 
prahunja, sia2 belaka jang achir 
nja mereka terpaksa berenang, 
hingga Murdja mendjadi kor- 
ban. g 5 : 

Haj ini telah dilaporkan ke- 
pada jang berwadjib, dan me- 
nurut keterangan terachir, oleh 

seoarng ahli buaja itu akan 
smenggendam" (menangkap de- 
ngan mantra), tetapi belum da- 

pat dikerdjakan mengingat air- 

nja ditempat itu masih selalu     
itak Turan au 500 
duk didesa Tedjosa- 

Skelag, telah Tkeluag ber- | 

n-hanja dgn ) 

ngepungan thd. anggota2 s-| 
rombolan M.M. komplek ,jang | 
malam itu hendak. mengatjau- | 
“kan daerah tersebut. Pengepung: 
an tersebut berhasil membunuh 

|gerombolan jang terdjepit dan 
Gikerojok Tapi anggota2 gerom- | 
bolan lainnja berhasil  djuga 
melarikan diri. 
Dapat diterangkan: bahwa di 

“daerah Magelang sedjak diada- | 

keamanan lebih terdjamin. De- 

(Organisasi Pertahanan 
penduduk kini berani 

keluar pada waktu malam dan 
eramai2 mengepung anggota2 Pkrntreuhe antara - 

TAN LIEP TJIAUW SU 

an bah one 
t it, pada Sabtu sore da    

dari rumahnja. masing? | .Janggang Ikada dan Garden Hall diadakan demonstrasi tennis 
nakan j--jang dimaksudkan. pula untuk m 

2 pang, Demonstrasi tsb. di 
Ketje, Firman Harah 

Loe ibung dengan beberap 
| djuara Dena Gan Koen Hie 

Sabtu sore jl. dengan menda- 
patt. perhatian penonton, 
Tan LJer Tjiauw bertandingan 
melawan Tan Piang Soen, dan 

menang dengan angka 6—-3. Per. 
lawanan Tan Piang Soen tjukup 
baik. . 
Ditemani oleh Firman Hara- 

hap, Kemudian Tan Liep Tjiauw 
memainkan party Bone: mela- 
wan pasangan Ketje-Nuzirwan, 
dan kembali menang dengan. 
angka 6——3. 1 

monstrasi pertama sore itu 
. Nuzirwan 

   10: un Pa tennis di Ikada 
“dan Garden - Hall 

ERHUBUNG dengan keberangkatan Tan Liep Tjisuw sedi- 

"gerombolan jang sedang  me-: 
“ngatjau. ank, 

en Ne 

      

    

  

   
   

Neng aan. SInnani 

dpan jang dikundjungi 
'utusan2 « ari tjabang terse- 

ing2nja serta Wa- 
Dewan PS en Ko- 

  

   

  

    

  

   

        

    

      

b. ja Angan ena 
ah di Band 

obudur “dan 1 

        

    
    

Sebagai an dar ang 
gaute Parindra tjabang Mage 
lang dibaw: wah pi etu 
Sosroatmodjo pa Ta ae 
dif esnyikan — berdii g 
Surya: Wirawan. 
Ditetapkan ' su 

mimpi Surya . 
kak dam. Abdulsalan 
wakil Untuk d man : 
buah panitya iYihan  umu 
Mepen ran MN — MA 

  

Herrera di neon ole 
Pend. Masjarakat Kap, W 
sobo baru2 ini Pan 

  

- mamonta di Eropa itu, — Ant. 

      

   

    

   

    

     

   
    

     
   

  

   

   
    

  

       

  

melawan Firman Harahap jang 
| berachir 9—7/ 

Minggu paginja digelanggang 
Garden Hal terlebih dulu diada- 
kan pertandingan kompetisi Pel 

s3 .Tjabang Djakarta antara regu 
yunghua melawan regu Gum- 

naat dimana Tan Liep Tjiauw 
memainkan sing'e pertama mela- 
wan Moertomo, dan menang de 
ngan angka 6—3, 6-2 

Dalam permainan double Tan 
Liep Tjiauw bersama2 Liem Yoe 
Djiem mengalahkan pasangan 

Nu dengan 6—-3, 
6—2. 

15 Menurut keterangan Tan Liep 
Tjiauw, ia akan berangkat pada 

3 | tg. 26 Mei ke Inggeris untuk tu- 
tut dalam tournament Wimble- 

“|don, kemudian meneruskan per- 
djalan ke Swiss dan Swedia 
guna turut serta dalam touwna- 

h | ment Internasional dikedua ne- 
|gara Eropa nanti. 

Atas pertanjaan,” Tan Liep 
Tjauw dengan tersenjum menga 

$ Fasa, merasa sudah tjukup ter- 
tih untuk menghadapi 

  

totr- 

B0ND POLISI DJAWA 
"BARAT 
. Guti: bond 

ata “tang 2 2 

Sabtu petang jang lalu 
dilapang Uni antara 
Bond Polisi Djawa 
an Bond Angkatan 
r dengan kesudahan 

» Toar pihak 
jang lebat me- 

  

anet” Sehingga 

gati Kabah balcontrolo. 
gguhp demikian djalanrja. 
Anang | tjukup menarik. 

“pertama kekuat- 

belah pihak tampak 
dan Ne anaa. benteng ber 

    

tor2 Inspeksi Puan Ba 4 | engalami serang- 
Inspekai SR speksi Pendi- | 0 pertama Sitjetak oleh 
dikan D jaga, AN In Inerihan AN: aka lisi  Gurdjita 
Sarekat mwruh 

Pen didikan Pengadjaran dan ' s 
hudajaan (SB. KPPK) Tjaban 

Wonosobo dengan sdr, Suatong sia 
sbg. ketua. — (KR. Xer3a 

. 

  

Kementer San dalam suatu run Merjebubikah 
| keeper Laksono dari Angkatan 

| Darat tak berdaja. Tapi dalam i 
     : DEMONSTRASI TENNIS   t per, Ha tar 

   

  

pasang. — (Kor). 

& “ 

dari seluruh nusantara, Sjarat- | 

Jih untuk didjadikah nama pe-|” 
Pi ahuban Semarang itu, 

bakar dihutan tersebut djalan- | 

  
Saat penjumpahan 

    

    

  

     

                

       
   

    
     
    

     
     

     

      

   
   

    

       
wpatiara Ne 

Idjazah pada Ke Bidan|D jururawat di Palembang. — 

  

Dan. pemberian 

(TFTROI, 
      
Serangan ini 'dilakukan oleh 

kira2 2 bataljon pasukan2 Ho 
Chi Minh dari divisi ke-320. Se- 
pandjang hari Saptu pos perta- 
hanan tersebut dihudjani pelu- 
ru2 mortier oleh pihak Ho Chi 
Minh. Pertempuran jang mulai 
pada hari Djumw'at itu berlang- 
sung terus sepandjang hari Sap- 
tu, dimana angkatan udara Pe- 
rantjis mengambil bagian pula. 
Pada malam Minggunja pasu- 

kan2 Viet Minh mentjoba men- 

duduki kubu2 pertahanan pihak 
Perantjis, akan tetapi tertahan 
oleh serangan2 balasan pihak 
Perantjis, sehingga pertempuran 

  
gu pagi ini. 

Menurut pihak Perantiis, pa- 
sukan2 Ho na Minh tersebut su. 

Kin kenari berada di 
Djakarta, djuara Bandung dan 
runner-up Indonesia, Gan Koen 
Hie, sehingga menurut rentjana, 
demonstr asi itu akan beratjara 
sebagai berikut : 
Sabtu sore mulai djam 186.00. 

Gan Koen Hie — Tan Liep Tji- 
duw. Minggu pagi mulai diam 

07.30 Gan Koen Hie — Ketje   DAH TJUKUP Han 

turut serta dalam beberapa 

n Minggu pagi jl masing2 dige- 

| bagi Tan 
ikuti oleh Ujago2 tennis Djakar- 
ap, Nuzirwan, Tan Piang Soen 
a hal, runner-up Indonesia saya 

Sudarsono, 

Selain demonstrasi, pafa 

Minggu pagi akan diadakan dju- 
ga pertandingan kompetisi Pel- 
ti tjabang Djakarta antara 
regu Gembira dengan pemain2 
Soedjono, LN dil. melawan 
regu Chunghua. .Gengan Ppe- | 
main? Tan Tien T jiauw cs. 

Datam pertandingan2  de- 
monstrasi harj Sabtu dan Ming-   tak Gapat turut serta. 

belum waktunja mengaso ga- 

wang polisi achirnja dapat di- 
boboikan djuga, hasil daripada 

kerdja-sama jang rapih. Stand- 

waktu istirahat berobah men- 
djadi k—-- s 

Baru sadja permainan di 

landjutkan "kembali Gurdjita cs. 
-dari Polisi Sekonjong-konjong 
mengadakan offensifnja setjara 
kilat diachiri Gengan suatu tem- 
bakan tepat menembus gawang 
Angkatan Darat (2 — 1). 

Dalam serangan pembalasan- 
nja pihak Angkatan Darat da- 

pat menebus kekaiahannja se- 

hingga stand beroban lagi men- 

djadi sama 2- 2. Kekuatan kedau 
belah pihak tetap seimbang, tapi 

serangan2 Polisi dibawah pim- 
pinan Gurdjita lebih berbahaja, 
sehingga stand terachir adalah 
4 — 3 untuk kemenangan “pe 
hak Polisi. — Ant. 

Ke KOREA SELATAN 
Kalah 4—2 dari 
kes. Chingtao. ' 

Kes. Korea Selatan jang me- 
ngadakan djuga kundjungan ke 
Hongkong, telah memainkan 
pertandingan terachir Sabtu 
sore melawan kes. Chingtao dan 
menderita kekalahan 4-2, demi 

kian berita Reuter dari Hong- 
kong. Kedudukan diwaktu .isti- 

rahat 1-0 untuk Korea Selatan. 
Go1 pertama ditjetak oleh Choi 
Young Keun 8 menit sebelum | 
waktu. istirahat, 
Dalam babak kedua, Au Chi 

Cin penjerang tengah Chingtao 
berturut2 mentjetak 3 gol, se- 
dang Hau Ching membuat gol 
ke-4 bagi Chingtao. Satu gol 
pembalasan lagi dari kes. Korea 
Selatan ditjetjak oleh Park Kung 
Jung, sehingga achir tandi- 
ngan menda 4-3 AKU ironis j 
nangan kes. Chingtao. PE 
Sebagaimana pernah dikabar- 

  

  

     

kan, Pk Selatan ea) 
mengalahkan djuga kes. 
(dengan 7 reserves) Naa 
angka 31 dalam pertandingan 
tg. ia di Bea S1 AM 

DI GARDEN HALL 
0. Gan Koen Hie mendjadi | 

"sparring- -partner” Tan 
Liep Tjiauw. 

Sebagaimana pernah dikabar- 
kan, pada tanggal 26 Mei jang | 

datan Ain Indonesia 

  

u 
Hn : TA ke Eropa utk tu- 
rut serta dim beberapa tournu- 
ment internasional, ' 
Berhubung dengan itu baruz 

ini digelang his Garden 
Hall akan « diadakan demonstrasi: 

     jang dimaksudkan djuga untuk 
melatih Tan Liep Tjiauw guna 
menghadapi di 

gu nanti aKan turut djuga pe- 
main2 Ketje Sudarsono, Firman 
Harahap, Nuzirwar dll, untuk 

menjaks'kan pertandingan tsb. 
tidak dipungut2 bajaran. — Ant. 

DUA REKORD PON II 
" DIPETJAHKAN 
Pertandingan seleksi atletik 

seluruh Kedu jang diselnggara- 
Kan oleh Panitia PON III Kedu, 
dengan diikuti oleh 71 orang 

penggemar olahraga atletik da- 
ri Temanggung, Kebumen dan 
Magelang, baru? ini keluar se- 
bagai djuara dan  mentjapai 
prestige terbaik jaitu Rudy Ma- 

tusea dalam Jontjat djauh de- 
ngan lontjatan sedjauh 6.705 
meter, dan Sutedji dalam Jari 
100 meter 11,2 detik. 

. Untuk perbandingan rekord 
jans pernah ditjapai dalam per. 
tandingan2 PON II di Djakarta 
atas nama Jan Wagiu dengan 
waktu 114 detik, sedang lontjat 
djauh oleh Lim Jing Lan dengan 
Gjarak 6.56 meter. 

|. TORNAMENT BULU- 
TANGKIS DI MA- 

“GELANG 
Pertandingan bulutangkis Si- 

ngle dan Dowble guna kedjua- 
raan di kabupaten Magelang jg 
diadakan berturut2 pada tang- 
“gal 26 bi, tanggal 1, 3 dan 10   

'an Liep Tjiauw | 

Tengah 

'Mej telah berachir, sedang ha- 
silnja adalah sbb.: 
Bag. Single : 

. Djuara: Sdr. Wagiran, peme- 
yang ke-2 Sdr. Liem  Hian 
Tjiang, ke-3 Sdr. The. Tjang 
Hiong dan ke-4 Sdr. Guna Pu- 
lasara. . 
Bag. Double : PSA 
Djuara : Sdr. Kieman es. 

pemenang ke-2 Sdr. Ping An cs, 
ke-3 Sdr. Guna, Pulasarg cs, dan 

ke-4 Sir, Lo Siauw Hoej cs. 
Pada tanggal 14 Mei jang la- 

lu kepada para pemenang terse- 
but telah diberikan hadih ber- 
matjam2, antaranja piala dari 
»Lima”,. medailles dari Pabrik 
Limun . ,Dadodo”, Sporting 
house ,Sumberdjaja”, dari PBSI 

tjab "Magelang dan Inspeksi 

MP Magelang menjediakan ha- : 
diah Lengganan gratis K.R. 
“dan MP. 2 bean an beberapa ,, 
buku Penapiah 

KEUANGAN PON DJA. | 
| TENG RP. 20.000.— 
Pengurus, Panitya PON IU 

Kedu telah menemui pengurus 
banding Panitya PON TII Djawa 

di Solo untuk membi- 
Na n sekitar Pn Kan PON 

di Medan pad: mi Sep- 
tember depan ini. Tenurut ke- 
terangan Mardanung  sekreta- 
tis PON TIT Djawa Tengah buat 
keperluan itu telah bantuan   pertandigan2 

An nanti, kan beaja sebesar Rp. 600.000 

berlangsung terus sampai MANA: 

Pend. Masjarakat, sedang seba- | 
gai penghibur Tjab K.R. dan 

Peperangan Indo China : 

Pasukan Ho serbu delta 
sungai Merah 

/ GERILJA BERAKSI Di, LAOS 
P: ASUKAN2 Viet Minh pada hari Djan Is H. telah menjerang 

pos pertahanan Perantjis Yenvi dan pertempuran? kemudi- 
an berlangsung terus sampai malam Minggu. Yenvi terletak di- 
dekat Pkuly dan merupakan pintu gerbang kedaerah delta su- 
ngai Merah dari djurusan Barat. 

| Djuli akan diadakan pertanding- 

  

  
dah 3 minggu lamanja mentjoba 
menjerbu kedaerah delta dengan 
menembus pertahanan Perantjis 
disekitar Yenvi,. akan tetapi 
hingga kini baru ger ombolan- 
gerombolan ketjil sadja jg su- 
dah berhasil menjelundup, se- 
dangkan induk pasukannja ma- 
Sik berada diluar delta. 

Pasukan? gerilja ber- 
aksi. 

Sementara itu pihak 'koman- 

“do Perantjis menjatakan, bahwa 
pasukan2 gerilja Viet Minh jg 
muntjul dari hutan2 telah men- 

duduki pos pertahanan Perantijis ' 

Nakha, jang terletak 18 mil dari 
Vientiane, ibu-kota pusat peme- 
rintahan Laos. Dikatakan, bah- 

wa serangan itu rupanja dilaku- 

kan oleh pasukan2 gerilja - Viet 

Minh jang melintasi sungai Me- 
kong dari daerah Muang Thai. 
— AFP. 

“DULLES DI BEIRUT 
» 

, Diterima dengan 

monstrasi. 

Pada hari Sabtu petang telah 

sampai dj Beirut menteri luar 
negerj AS. John Foster Dulles. 

Dulles akan segera mengada- 
kan pembitjaraan 'Sengan men- 
teri luar negeri Libanon George 
Hakim. j 

"Tentang. ertemuan antara 
“Dulles dan anggota2 kabinet Sy , 

Tia pada hari Sabtu dapat diwar 
takan selandjutnja bahwa dalam 
pertemuan itu telah dibitjara- 
Kan “soal2 mengenai ekonomi 

Syria, dan terutama tentang so- 
al pembeajaan program luas di- 

lapangan pekerdjaan umum, jg 
Tirenijanaag oleh pemerintah 

Syria. 5 
Menurut “UP para peladjar 

dan mahasiswa di Beirut pada 
harj Sabtu sebelum kedatangan 
Dulles telah mengadakan de- 

de- 

  

Ekonomi 

HARGA KELAPA, BA- 
WANG DAN TJABAI 

Meningkat sedikit, 

    

Nafsu. membeli dari masjara- 
kat Medan pada mendjelang bu- 
lan Puasa ini, 

hun jl. Hal ini menurut para 
pedagang ,,terasanja kesulitan 
uang pada penduduk ketika ini, 
terutama disebabkan harga ge- 
tah” jang sangat rendah pada 

waktu sekarang ini. Keadaan pa 

Sar2 pada bari2 ini kelihatan 
serupa sadja dengan hari2 bi- 

tidak sebesar ta- 

asa, Hanja dilos daging keada- ' 

annja agak ramaj dari biasa. 
Pada umumnja. harga bahan2 
mentah untuk keperluan se- 
hari - hari pada hari - hari 
mendjelang bulan Puasa ini, 

tidak meningkat.  Umpama- 

nja harga daging tetap, Begitu 
djuga harga beras. 

Harga daging lembu ialah di- 
antaranja Rp 10,— hingga Rp. 
15— per kg. Sedang harga be- 
ras diintara Rp. 2.30 hingga, Rp. 
2.60 per kg. Jang agak me- 
ningkat ialah harga kelapa, tja- 
bai dan bawang. Kelapa didjuai 
Oleh para pedagang dengan har- 
ga Rp. 125 per bidji, sedang 
sebelumnja hanja Rp. 1,— Tja- 
bai melondjak dari Rp. 2,- - hing 
ga Rp. 3,56 per kg 1 begitu aju- 
ga dengan harga bawang. Te- 

tapi menurut kalangan Sauda- 

gar2 etjeran harga bawang dan 

tjabai jg tinggi tidak akan da- 

pat lama2 dipertahankan dan 
pasti akan turun kembali sesu- 

dahnja Puasa Tato, ar AN: 

Sovjet dan R RT sambut sta- 
. tement Nehrua 

AMERIKA MERUSAK DASAR PERUNDINGAN2? 

“ URAT KABAR resmi Sovjet ,Izvestia” dan surat kabar? So- 
“jet lainnja pada hari Sabtu memberi tempat jang istime- 

wa untuk pemberitaan Sfatement perdana menteri India Jawa- 
harlal Nehru dalam parlemen baru? ini, dalam mana Nehru me- 
njatakan sokongannja terhadap usul? 8 pasal Utara jang dia- 
djukan oleh pihak Utara di Panmunjom. 2 

Suratkabar2 itu dengan pan- 
Gjang lebar mengutip bagian2 

dari pidato Nehru termasuk per- 

njataannja bahwa ia menjambut: 

dengan. gembira usul - perdana | 

menteri Inggeris Winston Chur- 

| chill supaja diadakan konveren- | 

si perdamaian pada tingkar jg | 

setinggi2-nja antara negara2 

besar didunia ” 

Kantorberita " NCNA 

tara itu mewartakan bahwa se- 

mua surakabar2 di Peking pada 

chari Sabtu telah memuat pula 

statement Nehru mengenai ke- 

adaan internasional jang diutjap 
    

memprotes kuntiju- 
Para demons- 

monstrasi ' 
ngan Dulles itu. 
tran membawa plakat2 jg men- | 

ykan dalam parlemen India pada 

| 

| 

| 
| 

semen- | 
kepada delegasi PBB 

tjela renfjana2 mengenai perta- | 
hanan Timur Tengah, dan me- 

njerukan ,mati” bagi siapa jg 
menjetudju: rentjana Dulles dan 
menjetudjuj perdamaian dengan 
Israel. 22 partai2, srekat2 -bu- 

ruh dan organisasi2 kebudajaan 

pada darj Sabtu. 
  

Terusan S Ba 

  

PASUKAN2 INGGRIS 
ABOU H 

KONTERIAN luar negeri 

  

Mesir. 

Berita lebih landjut. tentang 

hal ini belum didapat, akan te- 
mma ajaaa ana C 5 

keadaan ' keuangan sampai 
April uang jang sudah masuk 
baru Rp. 20:000.— 
Sementara itu dalam usaha 

mentjahari uang, oleh panitya 
Pusat PON II Djawa Tengah 
pada tanggal 10, 11 dan 12 

an sepak bola bertempat di 
Semarang. 
Kasimun selaku komisaris 

PSSI Djawa Tengah telah me- 
rentjanakan selama tiga hari 
itu jang akan bertanding ialah 
kes. PON III Djawa Tengah 
melawan kes. Djaw Timur, kes.   Djawa Timur melawan kes. 
UMS Djakarta dan pada hari 
ketiga antara kes, UMS mela- 
wan kes. Djawa Tengah, Pen- 
dapatan 10096 buat panitya 
PON III Djawa Tengah. (KR). 
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Amerika usulkan Truce 

MENJERANG SETASIUN 
AMMAD 

Amerika Serikat pada hari 

Minggu ini dikabarkan telah mengusulkan diadakannja tru- 

ce selama 4 minggu didaerah Terusan Suez kepada Inggeris dan 

tapi kementerian luar negeri Ing 
geris di London Minggu pagi ini 
menjatakan tidak tahu menahu 
tentang penghentian tembak-me 

nembak selama 4 minggu jang 

kabarnja diusulkan oleh Ameri- 

ka Serikat itu. 

Sementara itu seorang djuruhi 

tjara resmi Mesir di Cairo me- 
njatakan, bahwa suatu kesatuan 
pasukan2 Inggeris telah menje- 

rang setasiun kereta-api Abou 
Hammad didaerah Terusan Suez 
dan mentjulik kepala setasiun 

dan pembantu2nja. - Dikatakan, 

bahwa pihak Inggeris kemudian 
menempatkan pendjaga2 diseta- 
siun tersebut. 

Insiden2 jang terdjadi didae- 

rah Terusan Suez pada waktu 

jang achir2 ini sementara itu te- 

lah menimbulkan kegelisahan di 

beberapa kalangan di Cairo. 
AFP. 

| kemarin ketua delegasi 

! 

  

paraM pertjakapan dergan Kepala 
Rakjat Kabupaten Purholinggo didapat keterangan, bahwa 

      

    

. Bengawan tahan penjakit 
.. mentek 

& LEBIH BANJAK MENGHASILKAN BUAH - 

(OLEH : SUWANDPI), 

Djawatan Pertanian 

Satu?-nja djenis padi jang tahan Penjakit Mentek di- 

awan Sifat? dari djenis padi 

kurangan maupan kebanjakan 
sebanjak djenis padi mudjair. 

Untuk didaerah Purbolinggo 
.djika ditanam pada musim ke- 
marau umurnja 145 hari dan d'- 
dalam musim  menghudjan 160 
hari terhitung mulai dari me- 
njebar bibit sehingga panen. 
Mendjawab pertanjaan Su- 

| wandi (Kepala Djawatan Perta- 
nian Rakjat Kabupaten Purbo- 
linggo) menerangkan bahwa bi- 
bit jang baru sadja dipetik dji- 
ka tergesa gesa disebar akan 
tumbuh tidak dengan baik, Ba- 
rulah setelah bibit mengaso 
60 hari tumbuhnja dipesemsian 
akan Subur, dan djika pesemaian 
  

  

| djenderal Nam Il telah mempe- 

| yingatkan kepada Harrison bhw 

| diterima itu, 

. | hendaki supaja semua tawanan 
Libanon menjerukan suatu pe- | 
mogokan tetapi toko? tetap buka | 

| 

hari Djum'at jl. 2 

Komentar NECNA. 
Wartawan NCNA dalam  ko- 

| mentarnja mengenai ditundanja 
perundingan2 di Panmunjom 

| hingga tanggal 20 Mei jad., me 
njatakan bahwa djika perunding 
an2 nanti dimulai lagi dunia | 
akan mengetahui mengapa Was- 

| shington telah memerintahkan 

.supaja 
menghantjurkan dasar perun- 
Gingan gentjatan sendjata, dan 
mengapa djenderal Harrison, ke- 
tua delegasi PBB, telah mundur 
dari usul2nja sendiri dan telah 
mengadjukan tuntutan? jangia 
tahu tidak mungkin dapat di- 
terima”. 

Dalam sidang. sebelum recess 
di Panmunjom pada hari Sabtu 

Utara 

tuntutan PBB jang tak-mungkin 

jani jang meng- 

bangsa Korea dibebaskan seba- 

gai orang2 preman segera sau- 
dah perletakan sendjata, adalah 

tidak sesuai dengan utjapan2 
RBarrison bhw pihak PBB meng- 

hendaki tertjapainja gentjatan 

sendjata setjepat mungkin di 

Korea”, : 

2 Tekanan militer ? 

Kantor berita Korea Utara 

Central Telegraph Agency” se- 

mentara itu menuduh bahwa A- 

merika Serikat sekarang sedang 

melakukan tekanan militer un- 
tuk mempengaruhi perundingan2 

gentjatan sendjata di Panmu- 

njom Dikatakan bahwa sambil 

mempertahankan usul2 mereka 

jang tidak logis, tidak njata 
dan tidak masuk akal” itu, Ame- 

rika melakukan pemhoman2 ter- 

hadap waduk Huan, stasiun? 

tenaga listrik belakang Korea. 
— UP. 

PELANGGARAN HUTAN 
KWARTAAL 1/1953 

Menurut pelaporan jang dike- 

luarkan oleh Djawatan Kehutan- 

an Magelang, adanja pelanggar- 

an hutan jang belum diputus se- 
lama kwartaal 1 tahum ini ada 

43 kali meliputi daerah hutan 

Magelang, Temanggung, Tjandi- 
roto, Ambarawa dan Wonosobo. 
Djumlah pelanggaran jang ter- 

banjak terdjadi didaerah Mage- 

lang sebanjak 19 kali. Selan- 

djutnja djumlah terdakwa jang 

tersangkut ada 65 orang, -—- 

  

  (Kor). 

dalam daerah Kabupaten Purbolinggo ialah djenis padi B en g- 
tersebut kefjuali tahan penjakit 

mentek djuga dapat ditanam disemua matjam tanah, tahan ke- 
air, beranak banjak dan Tea 

Girabuk dengan rabuk Z.A, se- 
belum bibit disebar, maka bibit 
akan tumbuh dengan subur dan 
kuat. Adapun tiap2 Ha-nja me- 
merlukan 25 kg. gabah, sedang 
umur . jang setepat - tepatnja 
untuk memindahkan dari tem- 
pat pesemaian ialah 25.- 30 hari. 
Kurang maupun lebih daripada 
umur tsb. akan dapat mengu- 

rangkan penghatsilan. 
Menurut hasil2 pertjobaan jg. 

G.adakan oleh Djawatan Perta- 
nian Rakjat didaerah Purbo- 
linggo, padi djenis ' Bengawan 
dapat mentjapai angka2 sebagai 
berikut : 

No. Tempat Djenis Tiap Djenis Tiap 
pertjobaan padi. 1Ha., “padi, 1 Ha, Perbedaan 

1. Badjong Bengawan 46,5 Kw Desa 41, Kw 55 Kw 

2. Wirasaba 5 SD Lha Pe KUA Anak NB tg 

3. Tamansari 1 60,- Naa aan ant That an 

4. Pepedan & ET 5 BE LAN 

5. Grantungandap 2 Dea NN en NO 5 
8. Kedungdjati th. 51 AI Da BR Ge Lu da 
7. BKedungdjati th. 52 3 Ah, LAN EGA LAOS 4, 

8. Kedungdjati th. 53 4d,» Na KENA 
Djumlah 315,- Kw 233,62 Kw 141,38 Kw 

Rata2 468 ,, SIS en KOT 

Terrjata djenis Bengawan ra- 

ta2 dapat menghatsilkan lebih 
tinggi 1IYKw. dibandingkan dgik 
djenis padi biasa. 
Bahwa padi Bengawan adalah 

satu2-nja jang tahan ama men 

| tek diterangkan dan diberikan 
tjontoh didaerah? dimana pe- 
njakit mentek sering berdjang- 

kit 
Setelah diadakan pertjobaan 

(penanaman bibit Bengawan be- 
berapa kali ternjata dapat meng 

(hatsilkan dengan baik, 

Sebagai kesannja dinjatakan 
alangkah pentingnja pada saat2 
seperti sekarang 'ini para petari 
lebih suka menanam djenis padi 
Bengawan. Perlu dikabarkan 
bahwa pada tanaman padi mu- 
sim penghudjan th. 1952/1953 
daerah Ketjamatan Rembang 
mengalami serangan ama men- 
tek jang meliputi kurang lebih 
430 ha, dan karena serangan 
itu hanja dapat menghatsilkan 
& 25 — 40X padi. 

  

DELEGASI DAGANG 
INDONESIA: 

Bulan Djuni ke 
Djepang. 

Menurut “keterangan dari 
Kementerian Perekonomian, de 
legasi dagang Pemerintah Indo- 
nesia jang akan merundingkan 
perdjandjian dagang jang baru 
Gengan. Djepang, bertolak dari 
Djakarta ke Tokio pada achir 
hulan Djuni jang akan datang. 
Delegasi tersebut akan dipim- 
rin oleh Mr, Asmaun, Kepala 
Direktorat Hubungan Ekonomi 
Luar Negeri pada “Kementerian 
Perekonomian. 

Semula direntjanakan dele- 
gasi tersebut” akan berangkat 
didalam bulan Mei ini, akan te- 
tapi ditunda berhubung - de- 
ngan beberapa 'hal. Seperti su- 
dah dikabarkan, perdjandjian 
Gagang jang lama antara Indo- 
nesia dan Djepang akan bera- 
chir pada bulan Djuni 1953. 

— Art, 
  

Dunia sana sini 

x Marsekal Tito, dari Yugo- 
slavia telah mengusulkan suatu 
penjelesaian mengenai masalah 
Trieste kepada Italia. 

x Djenderal Shishakly, kepala 
staf tentara Syria, telah mem- 
bitjarakan pendirian negara2 
Arab mengenai kemerdekaan 
dan kedaulatan mereka serta 
soal Palestina dengan Jonn 
Foster Dulles. 

x Ho Chi Minh, presiden Re- 
publik Viet Nam Demokratis 
tanggal 19 Mei ini merajakan 
hari ulang tahunnja jang ke-63. 

Kk Leopoldo Bravo, duta besar 
Argentina untuk Sovjet telah 
mengadakan perundingan dgn 
menteri. perdagangan Sovjet 
Unie Anostas Mikoyan. 

x Malcolm Wae Donald, ko- 
misaris djenderal Inggeris di 
Asia “Tenggara, telah tiba di 
Saigon untuk mengadakan peni- 
bitjaraan2 dengan pembesar? 
Perantjis dan Viet Nam tentang 
Indo - China. 

    

OF THE ROYAL MOUNTED (60) 
HEY ADAM" TEA 28 

PENA H4 
        

—— 35 4 
aman . didalam pondok 

Zat, 1 Itu na lampu 

"— Sist, Mari kita lihat, Inky | 

  

        
    

      

2. Jean dia, Ben Hateher ! 
-— Dialah orangnja, 1g menjuru h wolisi itu ke“ 

Dean ! Dia.ada dipinhak kita, , 
apakah itu tidak menguntun gkan t. 
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Tn “Bean nanti “atik bikin 

Ta utjapan Bung Hatta ba- 

TUR ing mengenai Penari 
didaerah ini, 

    
— Biasa, : kana 4 

  

e 1 3 xa :, a Nan paan an « . pu- 

tuang, an sidang malam wi. Najang | 
CL itu tap Y mata UT Na 

— 2 AN ir mata keluar, itu 
tanda ng & kasih, ' Eng 

          

   

       
   

   

    
    

       
   

     

  

.. PREMIE PEMBELIAN - 
|. PADI DIBAGIKAN 
'Dari jang bersangkutan di- 

dapat keterangan bahwa premie- 
pembelian padi untuk masa th. 
11952 di daerah Kabupaten  'Te- 
manggung sebesar Rp. 51:000,- 

telah dibagikan kepada organi- 
sasi2 koperasi Gengan perprin- 

tjian 4005 untuk Koperasi Rak- 
jat Pusat jang ditundjuk guna 
melakukan pembelian dan ma- 
sing2 3092 untuk organisasi2 ni- 
veau ketjamatan dan desa se- | 
bagai pembantu dan berbentuk 

tengkulak. Dari djatah 4000 ton 
telah dapat dipenuhi 7344 dengan 
harga untuk yana Rp. 90,-— Sam- 
pai. Rp. 96,— dan gabah 
“Ro. 100,— sampai Rp. 106,—- 
per'at. Keuntungan jang didapat 
dari para tengkulak rata2 ada 

      

tjara teliti mengenai ini baru 
diadakan dalam tahun ini karena 
tahun jang Jalu dianggap .se- 

eat . Aadjar. Kesulitan? jang dihadapi 
3s | dalam pekerdjaan a.l. mengenai 

1110 ha, dengan ata -5 

sidang. istimewa, Untuk runding” Sas 

tg Inn, ui 

untu bifein 16 kn 

untuk mentjapai hatsil 
| memuaskan. 

Rp. 3,25” per gt. Pembukuan se- 

bagai fase permulaan sambil be- 

“sebahagian besar ber upa. 

  

mengenal tjara pemupukan Z.A. | 

semendjak tahun 1937 dan ber- 

    
memakai pupuk rata2 tahan Ia- 
ma dan kuat disimpan sampai 
13 tahun sedangkan dalam hat. 

dan rup rupa Tapih baik dari     

   

  

   

  

     

    

   

  

   

T mendjadi 5 ton. 

berikan bukti ke- 

i Pn me- 

3 ae desa Diapoftaah 
bo. dengan memperguna- 

uk hidjau Crotojungea, 

a- Pertjontohan tersebut ternjata 
dalam panenan jbl. menghatsil- 
'kan 5 ton, suatu djumlah jang 
83X lebih banjak dari pada zon- 
'der memakai pupuk. Pada 
|umumnja pemakaian. pupuk hi- 
|djau sudah dikenal oleh rakjat 
dan dengan. adanja bukti tsb. 
perwasan dapat lebih dipergiat 

jang 
(Ker). 

LAGI BUNUH DIRI 
Minggu petang jang lalu ajak 

8 Hadisumitro alias Soeradi, 
ra2 berumur 25 tahun, ba 
dari desa  Kemithumen, telah 
membunuh diri dengan djalam 
menggilaskan dirinja pada ke- 
reta api Jogja Solo, di djemba- 

| tan Glonggong Prambanan. 
| Pada sore hari itu ja pergi da- 

Yi rumah dengan alasan hendak 
mentjarj pekerdjaan. Tetapi ia 
persembunji dibawah djambatan 

' Gonggong. Waktu kereta api 
akan melalui djembatan itu 
mentjungulkan dirinja. Hadisu- 
mitro mati tergilas. 

Dapat kita tuturkan, riwajat 
orang tersebut ialah sbb. Dalam 
clash II, ia mendjadi anggauta 
.PMKT Prambanan. Sehabis 
Clash ia menganggur, dan usa, 

ha mendapatkan pekerdj jaan di- 
.mana-mans tidak berhasil. Ia 

meninggalkan anak dan binik. 
— (K.R). 

PENDUDUK MEMBUAT 
RUMAH SEKOLAH   kurangnja uang ketjil dan su- 

Titnja alat pengangkutan. 

ki ' kah. 
:  Gjatah 4500 ton dengan harga 

E suntuk padi Rp. 95,— dan gabah 

Rp. 100— per at. Hingga kini 
: dari panenenan gadu sadia tih. 

PENg ana dapat dikumpulkin & 500 ton. 
: 2 Usaha mentjapai hatsil sebanjak 

mungkin kini dikerdjakan den. 

  

Dari djawatan- Pertanian se- 
tenipat dinjatakan kepada kita 
bahwa para petani di ai 

Temanggung kini makin ge 
mempergunakan pupuk : Z.h. utk, 

. tanaman tembakau di ladangnja. 

Persediaan sebanjak 75 ton ter- 
.njata tidak mentjukupi walau- 

| pun djumlah ini lebih besar dari 

  

“rakan mengambil 65 ton hingga 

redjo dan Tjandiroto hanja men- 
dapat-pembagian 10 ton sadja: 
Harga setiap gt. 140,— djika se- 

paro dibajar contant dan sisanja 

'setjara menitjil maka mendjadi 

Rp. 455, - Diluar harga 1 gt. di- 
Tea “Rp. 170,— dan diker- 

jakan oleh para pedagang Ti- 
onghoa. 

- Menurut taksiran dalam th. 

1952 djumlah pupuk-Z.A. jang 

“diperdagangkan ada £ 25 gt. 

sedangkan dalam tahun ini be- 
Jum diketahui dengan njata akan 
tetapi-.pasti kurang berkat pe- 

' nerangan2 jang diadakan oleh 

| 

  
“beberapa djawatan jg. bersang- 
kutan. Pada umumnija pembagi- | 

san -Z.A. ini  berdjalan dengan 

tantjar terketjuali di desa Kle- 
dung dimana pernah timbul ke- 

: : “keruhan sedikit akibat provoka- 

: “si dari beberapa pedagang tem- 

“bakau jang tidak menjuksi pe 
mupukan dengan ZA. 4 

Mengenai desa jang tekbanjak 
mempergunakan pupuk Z.A. ada 
lah Bansari Parakan sedjumlah 
40 ton untuk tahun ini. Areaal 

nan tembakau 2 sebesar 

SENI SONO- 
Pertama 

| 
: | Malam 

| 

  

Shan YUAN TJOE PE 

    

Seabhaka 

    

Selandjutnja dalam th. 1953 | 
Temanggung - menerima | 

memakai pengalaman2 jg. Jam- | 

Tn ., pau sebagai peladjaran. - (Kor). 

: — RAKJAT PETANI GEMAR 
PUPUK ZA. : 

pada th, jg lalu Ketjamatan Pa- | 

dengan Gemikian untuk Ngadi-. 

  

— 14 Tahun — 

atau Aeeraan) 

Dan membelj hengan se- 

1 kolah. | 

Untuk mentjukupi ke 
bangku? dalam Sekolah Rakjat 

(HI didesa Sikumpul! Katjamatan 
| Kalibening Kab. Bandjarnegara 
: maka penduduk desa tsb. ber- 
| gotong rojong 'mengiumpuikan 
luang untuk membeli bangku? 
| Hasil pengumpulan uang 
| mentjapai djumiah Rp. 1209,— 
(seribu dua ratus rupiah) jang 
kenjudian mpelikan bangku men 
dapat 24 stel. Meskipun bangku 

tetapi dapat mentjukupi keku- 
#rangan2 jang sangat dirasakan. 

“Sementara itu rakjat desa Si- 
rukun Katjamatan Kalibening 

Kabupaten Bandjarnegara, telah 
mengumpulkan uang 
Rp.-2250.— untuk mendirikan 
perumahan Sekolah Rakjat MT. 

RADIO 
SELASA 19 MEI 1953. 

Gelomb: 42,25, 59,2 dan 122,4 mm 

07.15. Krontjong merdu 
1230 Konsert untuk Biola dan 

» orkes tjipt. Johannes 
"Ss Brantgs UK 

1400 Hidangan siang oleh 
5 Korps musik Res Infan- 

teri 13. . 
Dikala sore oleh Kwartet 
Teruna 
Santapan djiwa Angka- 
tan Perang 
Hiburan Bika oleh - 
O.K. Peni 
Langgam melaju oleh 
ORJ Suwandi 
Saniapan rochani bulan 
Puasa 
Obrolan Pak Besut 

Ketoprak Mataram oleh 
Kel. Kes. Djawa studio 

. Jogjakarta 

l Diruangon ..... 

  

17.00 

15 

18.15 

19.40 

20.30 

21.15 
21.30 

#5 

depan musium Sriwedari 
Solo, terletak patung Alm. 
Patih -Sosrodiningrat, ada 
goresan pemahatnja alm. 
Hotschilder Wignjosuwar- 

- NO”, ajah dari seni-rnpaman 

BROTHO- Ws. 
Katjang -- PANNdAKA 

210-5 — SOLO   
SEGALA UMUR. | 

Teks INDONESIA. 

KESEM- 

PATAN 

PENUH 

BUAT 

UNTUK 

KETAWA 

DAN 

BERSUKA- 

V-RIA!!!   , 2015 

& 

Melulu djam 8 siang. Kesempatan bagi basigba 
Konana" Film Tiongkok terbaru: . 

CHIEN  HSIEH 
213-5. 

400 gt. | 

Sa | 
Irangan. Rakjat desa tersebut 

dasarkan pengalaman dapat di- | 
ketahui bahwa tembakau jang 

   

SE MARA KARANG - 2 
"MENGARANG 

“Data SKR” tanggal. 18 me 

1953, tertulis berita bahwa Kan 

tor Perwakilan Djawatan Kebu- 

dajaan Djawa Timur mengada- 
kan sajenmbara karang-menga- 

rang bagi peladjar-peladjar se, 
'kolah landjutan jang berumur 
antara “14-20 tahun. Adapun 

Maksud dari pada penjelengga- 

raan 'itu talah untuk membang- 

kitkan para DA NN IR, 

senisastera. 

1I- Sebagai seorang jang sedang 
beladjar karang. mengarang Sd- | 
ja tentu amat gem bira dan terz 

tarik akan berita tersebut. Ada- 

lah usaha jang baik sekali gu- 

ne membangkitkan. petad jer2 ki 

ta kearah Tapangan seni sastera 

Indonesia: 
Alangkah dadlaja djika di 

Diawa Tengah “diadakan djuga 

e sajembara | karang mengarang 

jang diperuntukkan kepada pe- 

ladjar2 kita. Mendidik tiinta ke- | 
patg bahasa berarti mendidik 

    

80 Orang! tertimbun. 

18 Buah rumah, jang berisi   
| 10.000 meter 
! terdjadi tanah 

ia | 

itu sangat sederhana bentuknja, 

sebanjak 

30 orang penghuninja, telah ter 
timbun oleh tanah sebanjak Lk 

Team ksi 

    

  

   

| ena ne. 
MASJARAKAT 

Ditunda sampai tg 235 
jang akan datang. 

permintaan pemimpin 
Trompet Masjarakat, 

Pengadilan Negeri Surabaja. me- 
nunda perkaranja rekan Kotarn 
bunan jang diminta menghadap 
untuk bertanggung djawab ter- 
hadap tulisan? 

| menghina BRN dan pemimpin 
| BRN Djawa Timur. 

' Pemeriksaan perkara akan di 
langsungkan tanggal 235 jang $ 
akan datang, — Ant. 

| Atas 

jang dianggap 

  TIUXOF 
UNTUK Men ba INI DAN BESOK MALAM ' 

Film TIONGKOK. Guna 17 Fahun keatas. « 

“Chung Shta Jok Tre Lian” 
Main djam: 17.00: 19. 15 dan 21.30. 

  

REX TIAP HARI 4 PERTUNDJUKAN 
premiere! ——  Djam 105 55 15 9. ——— 

OF MEN AND MUSIC 
“(Levende gramofoonplaten) 

Persembahan 20th Century Fox jang lain dari pada ig lain. 
Memperkenalkan ahli musik jang terkenal didunia: 

  

"BARU TRIMA: 

Petrol. Vergasser. 
Oilgas cookers (Luar Negeri) 
Hemat — Practis — Bersih. 
1-2 pit, Pakai/zonder sumbu. 
Harga mulai Rp. 131.20.h 

TOKO 

Gn 
tucu KiwuL 77-70 

Caro1 

  

28538528548 

JOGJA TAP, 185. 

f ARTHUR RUBINSTEIN, secrang pemain piano jang ter- 
s sohor pada. masa ini, seorang solist internationaal jang kena- 

maan. 
NADINE CONNOR dan JAN PEERCE, 
dari Metropolitan Opera Company. 
JASCHA HEIFETZ, pemain biola jang sudah 30 tahun la- 
manja disukai oleh penggemar musik. 

DIMITRI METROPOULOS, dirigent dari New York Phil- 
harmonic Symphony Orchestra, jang pernah bermain dise- 
mua negara Barat. 
HANJA DISEDIAKAN 

biduan agung 

WAKTU 2 HARI! 
DIJANGAN KETINGGALAN !!! 

UNTUK SEMUA UMUR, 

      | 212-5. 

Tak Dean Lan IAATA bu on —285—285—285—085—285——285-— 0385 985— 

Harga Hantjur Rp. 285.— 
i modei paling baru, Waterproef, Schokproef, Antimagnetic dan dja- 

Harga Hantiur hanja Rp. 285, — 
berikut kuasa origineel dari fabriek. Semua horloges dapat tanggungan penuh 10 (sepuluh) 

dan beli sekarang djuga. Persediaan terbatas, 

RADJA HORLOGES. 

tinta kepada — tanah air dan Ia 
bangsa. is 

Aap | 4 BARU DATANG: 
. Jogjakarta. & . Horloges untuk lelaki 

2 2 21 k lan Automatic R. M. 

-18 RUMAH TERTIMPA 1 

4 TANAH x tahun. Lekas datang 

» 
1 

2 
NN 

kubik, baru2 ini 
iongsor didesa . 

Tedja, ketjamatan Madj4 (ka- 
bupaten Madjalengka). Selain 

daripada ..itu Galam peristiwa 
tersebut terdapat djuga $ orang | 
jang menilapat luka2 berat dan 

| C-orang mendapat luka2 en- 
teng $ 
Peristiwa tanah pb ita 

terdjadi diwaktu malam, dan 
ketika tanah sebanjak itu me- 
rimpa rumah2 tersebut maka 
penghuninja sedang tidur dan ti 

| Gak terbangunkan ia orang2 
|Jainnja. 
|. Pertolongan diwaktu malam 
sukar diberikan, karena bukan 
sadja hudjan lebat dan keadaan 

| gelap gulita, tapi djuga dari 
| Sesa2 lain, Orang tidak mudah 
didatangkan, karena daerah de- 

y 

  

  

        
    

si 28
 

s
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85
 

» 85—285— » 
JUWELIER 

285285 285—283— 285—285—285—285— 

  

OK SInG HORLOGER 

PETJINAN 30 TILP. 533 

JOGJAKARTA , 
285 —285—285—285—85—485— 285285 — 

  
  

SELAMAT HARI RAYA 'IDULFITRI 
Sahabat dan handai tolan saudara jang begitu banjaknja dan berdjauhan pula tempat 

tinggalnja, 
bihalal. 

Djalan jang praktis dan ekonomis ialah : 

"KEDAULATAN RAKJAT" lam Harian 
punjai oplaag besar. 

Adapun tjontoh 

tentu tidak dapat Tuan kundjungi seorang demi seorang . untuk berhalal- 

memasang adpertensi halal-bihalal itu da- 
dan atau Madjalah "MINGGU PAGI" jang mem- 

dan ongkosnja adalah sebagai berikut : 
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Sa Tedja itu “terkenal sebagai 

sarang getomboian bersendjata. 1 kolom 2 kolom 
Beru . pada keesokan harinja 

dikerahkan rakjat dari desa Te- | 5 - $ 
dja, desa Sukasari dan dari de- | £ s 
sa Sagara. Bagaimana nasib | £ £ 
30 orang jang tertinibun itu be- | N - 
jum diketahui —- Ant. 5 

- at Rp. 10,— Rp. 20,— 
” 

—. SU 3 
t « | NE f 3 

Gn 3 | Te an 
Ss z G “akakp” 3 

. | | i sz s 

G 5 $ T 2 SS 

“ai Sada 2 (SF 2 2 

E AIO Tu 
I 

R Ki .. Rp. 18,— Rp. 35,— 
ai 

/ 

A 5 5 "Teks Adpertensi "K.R. ? MKP 203 
, 

UKT Ui 1). Penjerahan ditunggu paling lambat tanggal 6 Djuni 1953, 
FILM , Alat dikantor pusat Tugu 42. 9 

«&. 2). Diluar Jogjakarta, teks dapat djuga disampaikan pada Agen 
atau Tjabang kami ditempat Saudara. 

Di djual: YATA - USAHA 
'| SATU SPEDA MOTOR 2 Harian "KEDAULATAN RAKJAT” 
: : dan 

Tara ARIEL daa - Madjallah "MINGGU PAGI” 
Boleh lihat dis Tuga 42 — Telp, 900, 901 

1 KEBON TUGU 1. :. — Jogjakarta. — 

1   

— 

dengan sempurna 'adanja,   204-5. 

Kami 

Toko Purnama 

UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Kami sekeluarga mengutjapkan beribu-ribu banjak terima (GA : TEE 
kasih atas kebaikan dan djasa-djasa sdr : 

Toko TJONG, 
dagang mas Malioboro no : 

Jang sudah dapat menemukan barang-barang kami jang te- 
lah hilang pada tg. 11 Mei 1953 

37, telepon no : 

berupa 
berlan jang harganja sampai ribuan, |! 
Maka dari itu segala djasa-djasa sdr. TJONG ter sebut, da- 1 
pat diterima kepada Tuhan Jang Maha Esa, dan terbalas | 

sekeluar 

HADIUTAMA 

— Telepon no : 34. — 

. parang-bar 

— Wonosari 

  

  

  

801. 

ang 

| TAPAL GIGI 
| 4 
Hi # 
Ih Gisi bagusiLarsi"iang 

» 2.0   
  aa 

  

Berhubung dengan kepindahan kami ke Djakarta dan 
kesempitan waktu, maka dengan ini kami minta diri 

  

  

Kenanga 

putih,” sepertid mutiara, 

  

  
    

  

H 
IAI 

kepada sekalian sanak saudara ser ta handai taulan. 1 dan, ketawa berseri” xg 
: Keluarga Da 2 ui 1 4 

Un berkat PRODENTI Tn Choesrani IT Yth 
| Aka | Ta - Taman Juwono 20 -— Jogja. | 6 : #apal gigi. jang A Mn aga | 5 : 

IN 
| paling baik!/ 

| “PEMBERI TAHUAN. | 
Memperi tahukan dengan hormat kepada chalajak ramai || teristimewa penduduk Daerah Istimewa Jogjakarta, bahwa | : 
tuduhan2 atas dirj kami soal memakai Reserve Fonds baik 
Una maupun dengan melalui surat2 kabar, “adalah tidak 
enar. d 

Agar Supaja chalajak ramai tidak dapat keterangan? atau" 
laporan2 palsu dari orang? atau anasir2 jang tidak bertang- 
gung djawab jang berkedok Pemerintahan, maka sebagai 
bukti bahwa kami tidak bersalah, kami kutipkan ketetapan 
Kedjaksaan Pengadilan Negeri Jogjakarta tertanggal 12 
Mei 1953 sebagai berikut: 

MENETAPKAN: 
BAHWA TIDAK ADA ALASAN TJUKUP UTK ME- 

| NUNTUT TERSANGKA R, SUDARSONO BIN SUTE- 
DJO DIMUKA Pi GADI,AN NEGERI BERDASAR 
PASAL 372 KU.H.P., MAUPUN LAIN? DELIK. 

Demikian surat 'bemberi tahuan ini kami buat dengan se- 
'benar-henarnja, agar chalajak ramai tidak mendapat Iapo- 
ran-laporan palsu atau keterangan2 jang tidak bet. 
, Jogjakarta, 15 Mei 1953, 

Hormat kami 
Tas 

      

UB an an R. SUDARSONO sotrp3o, Kk 
Bean aa ARONO BTN BO PLAN HR 

Tube “sangat besar)Rp. 2.50 

Tube sedang( Rp. 1.75 
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BAN LUAR 
GOODYEAR 

TENTU 

MEMBUTUHKAN 

BAN DALAM 
GOODYEAR 
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Ban dalam Sepeda 

WARNA- MERAH 

Harga tidak tambah 

  

Distributir2 : 
BAN HONG LIONG & Co., 
dan N. V. TRIMURTI. 

Selandjutnja AGEN-AGEN diseluruh Indonesia. : 

202-5 

LINDETEVES N.V. 

    

       

  

      

            

   

  

   

    

   

  

   

  

    

   

    
    

   

   
    

   
   

        

   
    

    
   

     

     

    

      

    
   

     

   
   
     

      
     
    
    

   

    
   
   
    

      

       

    

       

    

  

   

    

    

     

      
    

    
   

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN| 

Akademi Penerbangan Indonesia 
memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk dididik : 

mendjadi 

a) Radiotelegrafis 
b) Radio montir 
c) Achli2 mesin pesawat dad 

Lamanja pendidikan. 2 tahun 
Banjaknja murid jang akan dididik 
25 PEMUDA 

Untuk ti ap2 kursus 

Sjarat2 untuk diterima sebagai berikut: 

@. Warga negara Indonesia 5 
b. Beridjazah SMP B Negeri atau Sekolah. Teknik 4 tahun 3 

c. Umur 18 sampaj 25 tahun . 
d. mempunja keterangan ba ik dari , Pamong Pradja ba 

tempat : 

e. Keterangan dari seorang dokter jang dikeluarkan selam- 

bat2nja 3 bulan dari panggilan wi. 
Yi   Lamaran2 harus dialamatkan kepada : 

Kepada Akademi Penerbangan Indonesia : 

Djalan Gempol I Kemajoran Djakarta. NE, 

Waktu melamar dari tgl. 15 Mei sampai 1 Djuni 1953. 

Surat lamaran harus disertai: k 

surat2 jang tertera dalam sjarat2 penerimaan. & 

Keterangan2 : 

a) Panggilan untuk turut dalam udjian masuk di Dja- 4 
karta akan diberikan sesudahnja lamaran diterima 4 
dan segala ongkos2 dari tempat tinggal ke Diaata 7 

ta akan ditanggung oleh Pemerintah. 

b) Mata peladjaran jang akan diberikan untuk udjian | 
adalah : Bahasa Inggris setjara. tertulis dan lisan, 
Ilmu pasti dan Pengetahuan Umum. 

c) Pelamar2 jang lulus dalam udjian harus terus ber- 

diam. dalam asrama di Djakarta dan tidak akan di- 
berikan kesempatan lagi untuk pulang. : 

d) Selama dalam pendidikan para peladjar akan diberi | 
uang saku menurut Pena Peng jang M3 
berlaku, 2 3g 

e) Sesudahnja pendidikan selesai maka tiap2 peladjar . 
akan diangkat mendjadi pegawai negeri golongan | 

IV dengan mengadakan ikatan dinas 5 tahun. $ 

f) Mereka jang telah selesai dengan pendidikan dan $ 
tidak menetapi djandji sebagaimana tertera dalam 4 
ajat e harus membajar kembali semua ongkos2 jang ' 
telah dikeluarkan selama pendidikan, 

Djakarta, 15 Mei 1953 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

KEPALA AKADEMI PENERBANGAN INDONJESIA. : 
ttd. 

(R. GERMANIA SURIADIRAN JA). 
sia 208-353 

  

BARU DATANG: 

Peta Tamasja seluruh Dumia 
Jang menundjukkan kekajaan dunia dan Pe pendu- " 
duknya 

Berukuran 124 X 76cM, Oleh Pen. Djambat an. 

Harga Rp. 73,— (kertak linnen) | 
Rp. 63,— (biasei) 

Pesanan luar kota ongkos kirim 1075. 

Toko Buku ak Ru 
TUGU 42 "EBLP, 901 

"4 
1 

—         
 


