
     

    

      

    

  

MARKAS SMITH DISER- | 
Kn BU MOBRIG. 

. 5 Anggauta ”D.1.” mati | 
dan sedjumlah barang? 

2 terampas, — 
Ii Sepasukan Mobrig baru? ini 

telah menjerbu sebuah markas 
gerombolan bersendjata di Gu- 
nung Djampang, distrik Bung- 

(kabupaten Garut). Pi- 
hak Mobrig berhasil menguasai 
markas itu, sehingga gerombo- 
lan mundur dari sana dengan 
meninggalkan pelbagai matjam 
barang, surat2 dan 5 orang ang- 

  

  

tjah belah Indonesia, 

Berkenaan: dengan tersiarnja 
kabar bahwa ada gerakan jang 
mungkin akan terdjadinja gang 

|guan jang tidak diinginkan ter- 
gkan, hadap diri Presiden "sewaktu 

berada di Semarang, maka Ment 
t| Penerangan Arnold Mononutu 
|dalam keterangannja kepada 
Pers di Surabaja kemarin siang 
al menjatakan bahwa alat2 ne- 
gara sudah dapat menguasai 

| keadaan 
Dikatakan .seterusnja bahwa 

gerakan itu dilakukan oleh so- 
golongan pemuda? jang memin- 
ta kepada Presiden supaja  ibu- 
kota Republik Indonesia di pin- 
dah lagi ke Jogjakarta. 
Selandjutnja Menteri Mononu- 

tu berkata bahwa gerakan fede- 
rasi di. Makasar itu sebetulnya 
tidak ada usaha dari pihak keti- 
ga jang akan memetjah belan 
persatuan Republik Indonesia, Di 
dalam negara “demokrasi seperti 
Indonesia ini 'maka pemerintah 
mendjamin setiap pertumbuhan 
aliran politik, asal aliran. jang   | gauta rombolan jang mati. 

aer Hatur kana jang kemu- 
ternjata hahwa 

sesuai dengan dugaan sentula, 
ibu adalah tempat Smith 

lin, dua orang pemim- 
siasat 

    

  

   

      

    

    

  

ng dan mengganggu keama- 
& Te aa berita resmi dari | 

  
Beamukan “bersendjata telah 

1 melakukan penggarongan dan 
uhan dikampung Tji- 

: sangka (ketjamatan Samarang, 
" distrik Tarogeng). Diantara pen. 

“duduk jang mendjadi korban ia- 
: lah Enang. Ia ditembak mati 
e dalam rumahnja. Harta benda- 

nja jang digarong adalah seba- 
-njak Ke aa 300.—. Ane LA 

    

Bung | Karno di Malang 

  

timbul itu bergerak setjara Ie- 
.gaal. 

Terutama dalam pemilihan 
umum jang akan datang, semua 
kampanje2 hendaknja dan harus 
PengAn a legaal. 

Di Djawa Tisrar tak ada 
tanda apa-apa. 

Kepala Kepolisian prop Dja- 
tim. Komisaris besar Sikarno 
.Pjojonagoro, dalam keteranyan- 
nja kepada pers baru? ini menja 
takan, bahwa kerasnja pendja- | 
gaan terhadap rombongan dan 
chususnja pribadi Presiden itu 
bukannja ada tanda apa2. Itu | 
hanja untuk menghormat atas   diri pribadi Presiden sadja. 

Memang selama di Djatim pen 
djagaan dilakukan setjara keras 
itu hanja untuk mendjaga supa- 
ja djangan terdjadi hal2 jang ti- 

mapan 
“ana 

Perang melawan Coen, adalah 
perlawanan terhadap 

imperialisme 
2... PERESMIAN TUGU DI 
ADA tgl. 20 Mei 1953 kira? djam 17.00 sore Presiden Su- 
karno tlah meresmikan Tugu Peringatan Proklamasi Ke- P 

MALANG. 

merdekaan 17 Agustus 1945, jang kini telah dibangun kembali 
ditempatnja semula di Alun? Bunder di Mal: 
tjurkan oleh pihak militer Belanda pada tgl. 

Amanat Presiden. 
Dalam - amanatnja Presiden 

Sukarno diantaranja mererang- 
1. Kan, bakwa peresmian tugu ter- 

: sebut djatuh pada tgl. 20 Mei, 
: hari Kebangunan Nasional Indo- 

£ 4 nesia, hari pertama-tama kali- 
“ nja didirikan gerakan nasional 

setjara modern. Kata Presiden, 
djika disini dikatakan bahwa 20 

Mei itu adalah hari '(Kebangunan 
Nasional kita, itu sama sekali 
tidak boleh diartikan, bahwa se- 
belum tgl. didirikannja Budi U- 

: tomo tgl. 20 Mei 1908.itu kita 
tidak kenal perdjoangan kemer- 
dekaan. 

Diantaranja sebagai tjontoh 
disebut oleh Presiden, bahwa 

  

perang melawan J.P, Coen jang 
diadakan oleh “Sultan Agung | 
Hanjokrokusumo pada 1618 itu 
sesungguhnja adalah perlawa- 
nin terhadap imperialisme, jang 
seterusnja diikuti oleh an 
an dibawah pimpinan Untun, 
Suropati, Trunodjojo, “Pangeran 
Diponegoro dan lain2nja - 

sesudah berdirinja udi Uto- 
mo maka ichtiar2 setjara O- 
dern untuk mentjapai kemerde- 
kaan disambung oleh gerakan2 
seperti Sarikat Islam, Ar 
N.ILP,, dan sebagainja. D Dalam        

   

    

# hubungan ini Presiden tidak ke- 
1 lupaan memperingatkan Ta 
us kepada djasa2 pemimpin ' kita 
: seperti Tjokroaminoto,-Dr. Se- | 

k tyabudi, Ki Hadjar Dewantoro 
- dan sebagainja, — $ HE | 

f Diterangkan oleh Presiden, | 
, bahwa dengan adanja gerakan2 

5 nasional jang  setjara modern 
$ tadi maka perdjoangan kemer- 
Pa dekaan tidak terbatas pada go- 

longan2 jang tertentu sadja, | 
akan tetapi 

: angan seluruh rakjat dari Sa- 
: bang, sampai Merauke. Dan de- 

an adanja gerakan seperti 
Td Partindo dan sebagainja, | 
maka djika orang mula2 dalam 
mena ana, sesuatu keinginan 

ada pemerintah djadjahan 
: en memakai perkataan "me- 

. maba maka setelah itu mun- 

  

  

mendjadi perdjo- | 

setelah dihan- 
"Desember 1948. 

tuntutan: "Indonesia 
PN | |... Seka- 

| tjullah 
Merdeka ! 
rang ! pt 

Presiden iadajihaskan, bah- 
wa sebabnja Proklamasi Ke- 

| merdekaan 1945 itu didukung 

“oleh seluruh “rakjat Indonesia, 
“karena tjita2 kemerdekaan itu 
pertama telah lama terkandung 
berpuluh-puluh - tahun dikalbu 
rakjat Indonesia, kedua telah 
melebar dan mendalam disege- 
nap rakjat Indonesia, dan keti- 
ga karena negara jang kita 
dirikan itu tegas2 bersendikan 

|dasar2 jang dapat diterima oleh 
| segenap rakjat Indonesia, djadi 
bukan sekedar didukung oleh 

segolongan bangsa Indonesia sa- 
dja. — Ant. 

  

—.. SURABAJA 
' Sehabis mengundjungi Ma- 

lang dan Blitar sedjak pada 

karno dengan Menteri Penera- 
ngan A Mononutu, kemarin djam 

13.02 telah tiba di Surabaja. 
Datang menjambut kedatang- 

an presiden serta rombongannja 
itu al Gupernur Djatim, Sama- 

dikun, pendjabat panglima div. 
Brawidjaja dan Kepala Kepoli- 
sian prop Diatim. Komisaris 
Besar Sukarno Djojonagoro. Se 
tibanja di Surabaja rombongan 
tersebut - menudju AOA Nana 

| gupernur Djatim. 
Malam. ini dikediaman 

Nazir diadakan pertemuan an- 
tara rombongan Presiden dan 
perwira? dari Angkatan Darat, 
Laut dan Sani: 

Pagi ini ani 
presiden Suk mengadakan 
inspeksi pada nstituut ALR.I 

| di Morokrembangan, 
Kamudian pada djam 12.00 

rombongan Presiden menudju 
Bali untuk istirahat sampai tang 
gal 31 Mei 1953 jang akan da- 

  

  
PRESIDEN SUKARNO DI 

tanggal 20 Mei jang baru lalu, | 
| maka rombongan Presiden Su- 

Kol | 

tara djam 9—11/ 

puhan aliran politik : 
BP esaal didjamin 

. Gerakan federasi di Makasar buka 
“usaha pihak ketiga 

| KEHenDak Makasar akan rederasi sebagai dasar Negara 
adalah tidak ada usaha dari nihak ga jang akan meme- 

  

- ag 

MENTERI MONONUTU 
s.... tidak ada pihak ketiga. 

dak diinginkan dan untuk meng- 
hindarkan segala kedjadikan 3g 
seketjil?nja. 

Bertafian dengan itu maka rak 
jat diharap tenang, tentram dan 
menaruh kepertjajaan- kepada 
aparatuur negara. — (R. Sb.) 

  

  

SUARA DJURUBITJARA 
— BELANDA 

| Mengenai grombolan ,RM 

2 Sa Irian Barat. 
Mengenai keterangan menteri 

ra kementerian luar-negeri Be- 
landa menerangkan bahwa ke- 
pada menteri luar-negeri Indone 

sia telah diberitahukan ari 'ba- 
gian militer mana,,infiltrasi” ke . 

Irian Barat itu dan djuga dari 

territorium mana mereka da- 
tang. 

Seperti dikabarkan dalam per 
temuan antara komisaris agung 
Belanda di Djakarta Graaf van 

Bijlandt dengan menteri luar- 
negerj Mukarto jg tersebut be- 
lakangan ini menjatakan “sedia 
mempertimbangkan soal ,.infil-' 
trasi” lebih djauh sekiranja dari 
pihak pemerintaah Belanda da- | 
pat dikemukakan keterangan 

berdasarkan kenjataan. 
Selandjutnja djurubitjara itu 

mengatakan bahwa sesudah men 
darat mereka segera mengada- 
kan stelling dan dari sikap ini 
ternjata bahwa mereka butan- 
lah satu grombolan liar” jang 
bermaksud hendak meram aa 
Demikian Ant. dari Amsterda   

PERGESERAN2 BRA- 
—. 'MWIDJAJA 3 

Sana di Staf Divisi Bra 
ja i Mala) 

dakan upatjara” pengumuman 
pergeseran (verschuivingen) da 
lam pimp'uan T.T V/Brawidja- 
ja. Pergeseran2 itu adalah seba- 

gai keputusan pd. Panglima 
T.T. V sambil menunggu putus- 
an dari jang berwadjib. 

“Major asuki Rachmad sam- 

paj sekarang pedjabat koman- 
Gan subterritorium resimen 16 
&-tetipKan sebaga pedjahat Ke- 

  

| pala Staf T.T. V/Brawidjaja dan 
Major Surachman wakil kepala 
staf jang sekarang ditetapkan 
selaku 'pedjabat komandan resi- 
men 17. 

Major Sunjoto Hari SUAD di- 
tetapkan sebagai wakil kepala 
staf merangkap kepsia bagian 4 
dan Major Sutarmo pindahan da 

rj P3AD sebagai pedjabat ko- 
mandan resimen 16 mengganti 
Major Basuki Rachmad. Kapten 

Kartidjo kepala bagian 4 dite- 
tapkan sebagii pedjabat kepala 
bagian 2. Kapten .Sumitro pd. 
kepala bagian 2 ditetapkan 
sebagai pd. kepada staf resi- 
men 18. 

Major Surachman adalah 

pengganti Overste Sudirman se- 

laku komandan residen 11, jg 

seperti dketahuj kini mendja- 
bat Pangiima Divisi. Upatjara 
pelantikan komandan resmimen 
17 ini akan dilangsungkan pada 

tanggal 23-5 di Surabaja. — 
? Ant. 
  

KONGRES. PENGANUT2 
AGAMA BUDHA 

Dihadiri pula beberapa 
duta ? 

Mengenai kongres penganut2 

agama Budha (Sam Kauw) se- 
luruh Indonesia tanggal 27 sam 
pai 29 Mei di Magelang, seperti 
pernah dikabarkan Kor ,K.R” 

lebih djauh dari kalangan jang 
bersangkutan diperoleh  kete- 
rangan, bahwa sudah dapat d.- 
pastikan, bhw Suta2 luar nege- 

“ri jang akan turut menghadiri 
jakni duta2 Ceylon, , Burma, 
Muang Thai, 'Djepang” dan in- 

da, Para duta tadi diharapkan 
| tiba di Magelang pada tanggai 

27 Mej darj Djakarta melalui 

Semarang. . 
. Menurut atjara, pada tanggal 

“27 Mei, tepat pada hari Ihir- 
inja Budha jang dimuliakan 
oleh penganut2 Budhisme, dia- 
dakan upatjara menaikkan ben- 
dera Budh'st, kemudian para 
peserta berkundjung ke Boro- 
'budur buat mengadakan medi- 
tatie. 

Pada tanggal 28 Mei kongres 
tersebut membitjarakan usul? 
Sam Kauw Hwee Tjiandjur dan 
Djakarta serta Khong Kauw 
Hwee Bandung, 

Tanggal 29 Mei berdarmawi- 
sata ke Tjandi Prambanan, Ka- 
Tasan, kemudin kepantai Selatan 
Jogja dan setibanja di Mage- 
lang beberapa pemuka organi- 
sasi. mengadakan — tjeramah 
umum. Kongres tersebut Na 
dihadiri oleh lebih kurang 5   orang, — Ant, Lg 

ng telah.-dia- |. 

“Ambon dari ,,RMS” jang melari 
kan diri dan mereka mentjob 
mentjari perlindungan - . 
di Irian Barat. 

  

PEMBORONG2 PERUL- 
MAHAN RA'JAT 
Adjukan kesediaan mem- 
borong pendirian 10 ru- 
mah rakjat. - 

Bertempat di Balaikota Jogja. 
karta kemarin telah diadakan 
pertemuan antara Panitya Pe- 
rumahan- Ra'jat  Kotapradja 
Jogjakarta sdr. Prodjohandoko 
Gengan li pemborong perumah- 

untuk membitjarakan rentjana 
pembuatan 10 buah perumahan 
ra'jat paru jang akan diseleng- 
garakan Oleh Panitya Peruma- 

han Ra'jat tsp. 
Untuk menetapkan siapa2 
diantara pemborong itu jang 
ditundjuk untuk membuat 
rumah2 itu, maka kemarin: 

telah diadakan seleksi d'anta- 
ra mereka, Siapa2 jang bersedia 
membuat sepulsi buah rumah 

itu dengan harga jang ren- 
dah, kwalitet memuaskan dan 
tidak Jjama -pembwitannja: 

Diantara pemborong2 itu ada 

jang mengadjukan bersedia 
membuat rumah? itu dengan 
beaja Rp. 238.000,. tetepi djuga 
ada jang bersedia membuat de- 
ngan harga hanja Rp. 155.000.- 

Periu diterangkan, bahwa ru- 

mah2 itu @.rentjanakan di- 

luar-negeri Mukarto, djurubitja- j 

    
   

  

Seperti kita kabarkan kenari “ 
maka mereka itu adalah orang2 | 

an Gan bangunan dalam kota | 

SULTAN HAMID DIMIN- 
" » | TAKAN GRASI 
Dua surat permintaan grasi 

k Sultan Hamid II, jang te- 
ai diadjukan oleh kalangan Ke- 
ludiga Hamid sendiri, kepada 

hkamah Agung untuk dite- 
an'kepada Presiden Sukarno 

lah dibenarkan oleh Sultan Ha 
II, Demikian al ,,Antara” 

diperoleh dari kalangan 
M hkamah Agung. : 

Kikabarkan selandjutnja olen 

RD bahwa tidak lama lagi Mah- 
amah Agung akan mengadju- 

kan permohonan grasi itu kepa- 

peguaksa, agung untuk di minta 
| pertimbangan. Pertimbang- 

        

Djaksa Agung.   dipertimbangkan pula, 
4 : 

P.R.R.I. BENTUK BADAN 

  

Rakjat Indongsia tih, memben- 
tuk ) 

jang bersifat ' semipermanent. 
apun azas/tudjuannja 1alah 

men jelenggarakan usaha2 pe- 

n pulan bantuan jang akan 

diberikan kepada para korban2 

bentjana alam, dengan susunan 
pengurusnja sbb: 

stua sdr. Bambang SI. Sar- 
djio, sekretaris sir. Moh. Sidik. 

sdr. Eee 

    

      

an mana akan diadakan antara 
Ket la Mahkamah Agung, wa- 
kil. Kementerian Kehakiman, 

Setelah itu kemudian diadju- 
kan kepada pres Sukarno untuk 

WK. sekr. sdr. Tarwoko, benda- 

hara sdr. Triardjo. wk. bend. 

sdr. Tardjuki, bag. usaha sir. 
L "Sutopo, bag. Penerangan / | 
propaganda ' sdr. B. Suwarto, 

sdr. Bambang Si. Sardjio, sdr. 

S. Satiman. Pembantu? sar2. 
Sudarmadji, sdr.  Trirespathy, 
sdr, Marjani, sdr. Mukirah dan 

| USAHA AMAL 
Tgl. 14 Mei atas inisiatief | 

organisasi Pemuda Republik 

ADAN USAHA AMAL | 

Mayer, dan dia sendiri. 

Sekretaris pers "Gedung Pu- 
tih”, James Hagerty, menjata- 

“kan, bahwa pengumuman me- 
ngenaj pertemuan tsb dikeluar- 
kan bersamaan di Washington, 
London dan Paris. 
Churchill merjatakan bahwa | 

ia terutama berharap agar su- 
| baja pertemuan j.a.d. ini dapat 

  
menghasilkan langkah jang de- | akan bertemu ini telah menim- 

| finitif kearah perundingan del | 
ngan perdana menteri Sovjet 

| Uni, Georgi Malenkov. 

  

Sementara itu sekretaris pers 
Gedung Putih di Washington, 
Hagerty, menerangkan bahwa 
dipilihnja pulau Bermuda seba- 
gai tempat pertemuan antara 
3 Besar Barat ini, adalah saran 
Churchill sesudah Eisenhower 
menjampaikan undangan kepa- 
danja. 

Bermuda adalah sebuah pu- 
lau djadjahan Inggeris dilautan 
Atlantik. Didaerah ini terdapat 
sebuah pangkalan armada Ing- 
geris dan pangkalan udara ji 
merika Serikat. 

Bukan garansi. 

Djurubitjara kementerian lu- | 

ar negeri Amerika Serikat me- 
  

  

umumnja, 

Sehabis pertemuan, Nehru ti- 

dak mau memberi sesuatu kete- 

rangan mengenai Sifat pembitja 

raan2 tadi ketjuali mengatakan 

bahwa ia telah membitjarakan 

pelbagai soal dengan  Dulles. 
Akan tetapi ja dalam pada itu 

| membenarkan bahwa pembitja- 
  
yraan2 jang telah dilakukan se- 

| bagajan besar jalah mengenai Ko 
|Lrea, 

Isi usul-kompromi. 

Wartawan U.P. di Washington 
sebelum itu mewartakan bahwa 

, Menurut sumber2 jang berkuasa 

| disana pembitjaraan2 jang hen- 

dak di adakan Oleh Dulles de- 
ngan perdana menteri Nehru te 
  

buat dari bahan kafu2 djati se- 
dangkan temboknja dari batu 

merari, sedangkan letaknja di 
Batjiro 4 buah, di Pengok 4 

buah, dan di Min/giran 2 buah. 

Pendirian perumahan ra'jat 

Ini adalah kelandjutan dari pen 
drian 22 rumah jang sekarang 
ing sedang dikerdjakan,   

  

T ENTANG didengarnja ke 

dikabarkan sbb 
Selama lebih kurang 1V, 

nan ai, telah mendengarkan 

kito, Ruslan dan Sutojo. 

Baik mengenai 
tersebut, maupun tentang per- 
kembangan pemeriksaan sampai 
sekarang dalam perkara Komo- 
dor Muda Sujono itu, Menteri 
Pertahanan a.i. tidak bersedia 
menjatakan pendapatnja, ha- 
nja diterangkan, bahwa ia me- 

rasa optimistis terhadap tinda- 
kan2 jang diambilnja dalam pe- 
njelesaian peristiwa tersebut, 

Sementara Komodor Muda 
Sujono dikenakan huissarest, 
djabatan Komando Pendidikan 
Angkatan Udara untuk semen- 
tara waktu dipegang oleh Ku- 
modor Muda Ruslan. Masih be- 

Flum diketahui, apakah setelah 
Komodor Muda Sujono jang mu- 
lai hari Rebo dibebaskan dari 
penahanannja dirumah itu 'ia 
akan kembali memegang djaha- 
tannja jang lama, 

Bantahanp Wiweko, 
Selandjutnja dapat dikabar- 

kan, bahwa Komodor Muda U- 
dara Wiweko dalam keterang- 
annja kepada pers membantah 
berita2 jang tersiar dalam be- 
berapa surat kabar, bahwa ia, 
telah mengepalai rombongan 

(perwira2 AURI jang memadju-     kan petisi kepada Presiden. 

muda oleh Menteri Pertahanan a.i. 

pertemuan 

Menteri Pertahanan optimistis 

TENTANG PENJELESAIAN PERISTIWA JANG TIM- 
BUL DALAM ANGKATAN UDARA. 

terangan? dari 1 orang komodor 

ebih landjut dapat 

djam jamania Menteri Pertaha- 

Keterangan? dari 7 komodor mu- 
da dari Angkatan Udara dalam hubungannja dengan penjele- 
saian peristiwa Komodor Muda 
KMU2 Wiweko, Iskandar, Aburachmat, Sudjono, S. Hardjoiu- 

Sujono. Mereka itu ialah 

Oleh Wiweko ditegaskan, bah- 
wa sebagai seorang militer ia 

tunduk kepada semua peraturan 
militer. Soal Komodor Muda Su- 
jono adalah urusan Kepala Staf 

semata2 dar bukan urusan $a- 
ja. Demikian Komodor Muda 

Udara Wiweko. — Ant. 

  

FESTIVAL : 
# 

SUHARKO DAN NDALIP 
SINGH 

Bukares, 
- Dari 'Panitya Internasional 
Perajaan Pemuda dan Peladjar 
untuk Perdamaian dan Persaha- 
batan diterima telegram jang 
maksudnja mengundang djuara 
renang Suharko dan atlit nDa- 
lip Singh untuk datang di Fes- 
tival guna mengadakan pertan- 
dingan olahraga untuk persaha- 
batan jang diselenggarakan di 
Bukares (Rumania), 
Perongkosan kapal laut akan 

ditanggung sepenuhnja oleh Pa- 
nitya Internasional itu. 
Demikian menurut berita dari 

Panitya Nasional Pusat P5. 
mma — Ant,   k kareena aan Hama 

Lembaga Kebudzjaan Indonesie 

skon. 

yank 

Batavsasch Genootichap 

bnstan an Wetenschapoan 

  
Diundang ke Festival. 

  

| “Dulles dan Nehru bitjara- 
kan Korea: 

| AMERIKA BERUSAHA MENDAPAT SO- 
KONGAN INDIA. 

n tri ang pad: 
ding ae New Deihi mengenai Korea dan keadaan 

an menteri In negeri. 
Pe Kemis telah berun- 

internasional 

rutama akan meliputi dua atjara 

terpenting, jaitu Korea dan Kash 

mir, 

Menurut- sumber2 tadi Vulles 
akan berusaha mendapatkan so 

kongan Nehru terhadap usul2 
Kompromi jang akan diadjukan | 

oleh Komando PBB djika perun- 

dingan2 gentjatan sendjata. nan- 

ti dimulai lagi padatanggal 25 

Mei. Usul2 konprami PBB ini, 

menurut sumber2 tersebut, akan 
menjetudjui pengiriman tawa- 
nan2 perang bangsa Tionghva 

jang tidak mau di-repatriasi ke- 

suatu negara netral untuk me- 

nunggu keputusan lebih landjut 

mengenai nasib mereka, sedang- 

kan tawanan2 perang bangsa 

Korea dari golongan ini akan tz 

tap ditahan di Korea dibawan 

“pengawasan netral”. 

»Djembatan” antara 
Timur dan Barat, 

Sumber2 jang dekat dengan 
Dulles dalam pada itu menerang 

kan bhw menurut dugaan mere- 
ka Dulles menggunakan tjara2 

jg sangat diplomatis dim usaha- 
nja untuk minta kepada Nehru 

supaja. ia mau mendjadi ,djem- 
batan” antara Timur dan Barat 

mengenai Korea dan masalah2 

lainnja, akan tetapi menurut pe- 
ngiraan sumber2 tersebut Dulles 

akan menjatakan pula kepada 

pembesar2 India bahwa Amerika, 

Serikat tidak dapat mengerti 
apa jang oleh Washington dina- 

makan sebagai ,,kegontjangan2” 

pemerintah di New Delhi menge 
nai Masalah2 internasional jang 

penting itu.. Menurut sumber2 
Amerika jang dapat dipertjaja 

Dulles kabarnja telah menginsja 

fi akan sangat pentingnja ban- 
tuan India bagi usaha untuk 
menjelesaikan mmasalah2 di Ti- 

mur Djauh dewasa ini. 

Akan tetapi sumber2 tadi me 
ngemukakan bahwa Dulles ten- 

tunja tidak akan mau mendapat 
kan djaminan bantuan ini ' de- 
ngan @djalan mengorbankan se- 
Gikitpun dari azas? jang hingga 

kini telah dipertahankan oleh 
Ainerika dan PBB. 

Sengketa Kasmir. 
Masalah Kasmir jang mendja 

di sengketa antara India dan 
Pakistan sedjak tahun 1947 itu 

akan dibitjarakan pula oleh Dut- 
les jang sekali lagi akan menja- 
takan harapannja bahwa suatu 

penjelesaian jang bersifat persa 

habatan akan segera dapat ditja 
pai antara kedua negeri tersebut 
Menurut pembesar2 di Washing- 
ton Dulles akan menjatakan ke 
pada Nehru bahwa pemerintah 
Amerika menganggap adanja 
sengketa jang lama itu sebagai 
suatu antjaman besar terhadap 
stabiliteit di Asia Tenggara, dan 
jang menghisap kekuatan dua 
negara jang paling banjak mem 
beri harapan didaerah ini — 
AFP 

    

Pertemuan itu akan dilangsungkan di 
Bermuda sesudah tanggal 15 Djuni jang akan dea” 

ADPERTENSI : 

I milimeter, 1 kolom Rp. 0.86 

LANGGANAN : 
  

3 . Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . «....., «. Rp! Il— | 
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'nerangkan kepada pers, bahwa 
|akan diadakannja pertemuan 
antara 3-Besar Barat di Bermu- 

Ida ini "sama sekali tidak me- 
Ingikat A. S. untuk ikut ser- 

ta dalam perundingan antara 
4-Besar (Amerika, Inggeris, Pe- 
rantjis dan Sovjet). 

Berita bahwa 3-Besar Barat 

bulkan sensasi besar di Ameri- 
ka. Dalam tempo 20 menit sesu- 
dah Gedung Putih mergumum- 
kannja, suratkabar2 Amerika 

mengeluarkan siaran2 istimewa, 
jang menjiarkan kabar tadi de- 
ngan huruf2 besar selebar 8 ko- 
lom. Siaran2 televisi dan radic 

d.tunda utk mengumumkannja. 

Reaksi di Moskow 
Di Bonn, para pembesar me- 

njambut dengan gembira akan 
diadakannja pertemuan antara 
ketiga pembesar tersebut Men- 
teri LN Italia djuga menjata- 
kan senang dengan akan diadz- 

kannja pembitjaraan2 tersebut 
jang sebagai pendahuluan dia- 
dakannja perundingan2 dengan 
Sovjet Unie. 

Surat2 kabar di Moskow ke- 
marin pagi djuga memuat beri- 
ta akan diadakan perundingan2 
antara ketiga pembesar itu. Di- 

njatakannja bahwa Pres. Eisen- 
hower jang mengeluarkan  ke- 
inginannja untuk pertemuan itu. 

: Mayer djatuh. | 
Kabinet Perantjis jang dipim- 

pin oleh perdana menteri Rene 
Mayer malam Djum'at telah di- 
djatuhkan, ketika parlemen me- 
njatakan - mosi tidak pertjaja 
terhadap beleid keuangannja.- 
Sekurang2nja 330 dari djum- 

lah arggota 624 orang menen- 
tang Mayer. Kabinet Mayer 

adalah jang ke-18 sesudah pe- 
rang. 

Rene | 

| merupakan 

TAHUN IX — NOMOR 117. 

N 

T PERTEMUAN 3 BESAR 
BULAN DJUNI 

Permulaan kearah perundingan 
dengan Malenkov? 

KN Nan Iepoan madjelis rendah hari Kemis, i 
a menteri urchill mengumumkan, bahwa presiden ' 

Amerika Serikat telah menjatakan keinginannja untuk menga- 
dakan pembitjaraan tlengan perdana menteri Perantjis, 

PM. Sir Winston  Uhu 

seseee ingin bertemu dengan 
Malenkov. 

diadakan pertemuan di Bermu- 

da pada pertengahan bulan Dju- 
ni jang akan datang. 

Kalangan parlementer menja- 
takan bahwa pihak oposisi, j 

suara  terbar 
mutlak itu, telah beri hak k 
pada Presiden Auriol untuk 
membubarkan parlemen dan 
nemerintahkan diadakannja pe- 

milihan lagi, apabila ia meng- 

hendakinja. K : 

Washington menjesal. 
Kalangan politik di Washi 

ton menjatakan penjesalannja 
bahwa kabinet Perantjis meng- 
alami krisis 3 djam sebelum di- 
umumkan akan adanja perte- 

muan "Eisenhower & Mayer & 
Churchill” di Bermuda. 

Selandjutnja mereka sangat 
ingin tahu siapakah jang nanti- 
nja mewakili. Perantjis dalam 

perundingan. sematjam itu. 
pardang. dari keadaan dewasa 

ini. 
Mengenai djatuhnja kabinet 

Mayer ini kalangan2 politik di 
Inggeris berpendapat bahwa 

pengganti Mayer djuga akan 

   

di i-   

  

P, M. GEORGI MALENKOV 

gembira br... 

Dengan demikian, maka dja- 
tuhlah salah satu kabinet jang 
paling kanan jang berkuasa di 
Perantjis sesudah 'achir perang, 
walaupun Mayer tak lama se- 
belum itu mengumumkan bah- 
wa antara 3 Besar Barat akan   

menghadapi Kesukaran2 sema 
dengan jang dihadapi kabinet 
jang sudah djatuh itu. 

Mereka  djuga menjes 
bahwa krisis itu terd ii l 
kepada Perantjis diminta un 
ikut serta dalam suatu peru 
ngan jang mungkin menelorkan 
pertemuan 4-Besar. — AFP. 

Menurut sumber2 pemerintah 
Amerika, Eisenhower ambil ke- 
putusan bahwa sekarang sudal 
tiba saatnja. bahwa Amer 
Inggeris dan Perantjis berun- 
ding untuk memetjahkan soal2 
antara mereka. Undangan2 ke- 
pada Churchil dan Mayer di- 

sampaikan melalu telepon, 
Dalam soal? jang akan dipe- 

rundingkan ini terdapat : pene- 
tapan waktu kemungkinan un- 
tuk adakan rundingan 4 Besar, 
usul2 genttjatan sendjata Ko- 
reas status politik Korea dimasa 
jang akan datang, permintaan 

RRT supaja diterima djadi ang- 
gota PBB, situasi di Asia Terg- 
gara jang explosif itu, soal pem 
binaan pertahanan Eropa Ba 
rat: Djerman dan Timur Te- 

ngah, Demikianlah menurut ke- 
terangan jang diperoleh UP, 

      

  

      

  

  

Yugoslavia 
mata” dgn 

Presiden Yugoslavia marsekal 
Tito pada hari Kemis menjang- 
kal bahwa Yugoslavia kini se- 
dang "main mata” dengan So- 
vjet Uni, Ia menjatakan banwa 
”"pagaimanapun hubungan  Yu- 

HO ADAKAN SERA- 
NGAN2 MENDADAK 

Terhadap pos? perta- 
hanan Perantjis dj da- 
erah Delta S. Merah. 

'Pasukan2 Viet Minh pada ha- 
ri Kemis ini wmenjerang pos2 
pertahanan Perantj.s didaerah 

delta sungai Merah pada saaat 
pasukan2 Perantjis sedang 
mempersiapkan Kiri utk, meng- 
hadapi kemungk:nan adanja se- 
rangan2 baru terhadap daerah 
Hanoi jang sangat penting bagi 

Perantjis itu. 
Bagian2 dari beberapa batal- 

jon pasukan2 Ho telah menga- 
dakan serangan jang mendadak 
terhadap pertahaan2 Perantjis 
diberbagi . bagas tempat dida- 
lam lingkungan pertahanan 
delta sungai Merah, 

Rementara itu diumumkan 
4 Hanoi, bahwa pesawat2 pem- 
uru-pembom Perantjis sepan- 

djang hari . Kemis ini terus- 
menerus mengadakan serang- 

an terhadap pemusatan2 pasu- 
kan2 Viet Minh didaerah Ton- 
kin selatan dan Anam Utara 
da terhadap pasukan? Ho jang 
sedang bergerak menudju ke-   delta dari djurusan selatan dan   barat laut, — UP, 4 

tidak ,,main 
Sovjet Uni 

gosiavia dan Sovjet Russia, rak- 

jat Yugoslavia tidak akan pero- 
bah sikapnja terhadap Amerika, 

Inggeris dan “ Peranygjis, dan 
sekali2 tidak akan melupakan 
bantuan jang telah diterimanja 
dari negeri2 Barat ini pada sa- 
at2 jang paling sulit dalam se- 
djarah Yugoslavia''. 

Kata Tito, "hubungan2 anta- 
ra, Yugoslavia dan 'Sovjet Uni 
dan negara2 jang berada diva- 
wah pengaruh. Sovjet setahu 
saja tidaklah  mendjadi bak. 
Mereka masih membunuh ser- 
dadu2 pendjaga kita, dan pers 
Kominform masih terus melem- 

parkan penghinaan2 terhadap 
Yugoslavia”, 

Tito menjatakan bahwa pe- 
merintahnja akan berbuat sega- 
la-galanja iang berada didalam 
batas2 ' kekuasaahnja untuk 
memperbaiki hubungan2 dengan. 
Sovjet Uni dan negara2 tetang- 
ga Yugoslavia, karena ini akan 
merupakan sumbangan kearah 
perdamaian dibagian dunina itu. 

— AFP, 
5 apes dns 

  

K DJALUDIN jang tertulis di- 
depan kamar operasi rumah sa- 
kit Perguruan Tinggi Kedokte- 
ram di Jogja disangka mama se 
orang “dokter oleh setiap 'ne- 
ngundjung, padahal  mungisn 
berarti : .DJAGA. LUAR Di- 

MAN | Aelabaad adi Mk     

   

    
  



     

   
  

  

   

  

     Te Aap na 
ar 

dang 1 
sing” 

Kn 13 

1 ning akan di ( 
— organisasi 

MAKASS 

2 sar telah na 
Ie suara bulat M 

  

dng sdr. HB: Azhany 
PR, SEA Sekratara ham 

4 — nja, baru2 Ta Dewan ' emerin- 
lah Daerah Kabupaten Makan | 

    

   

      

    

    
   

d tuskan 
Bakri dari Ma-' 

sjupri sebagai wakil ke 
» Kabupaten Makassar, 

Nana 

    

| Kelasi Indonesia di Irian ? 
D-P. tjabang Perbum Suraba- 

“Ia bagian P 

  

PE in Ng Bin piye Pa di Barata. | 
Lara “ja s 

, aa aa Daan Ini sebab2 | 
    

     

   
   
    
    

     

  

    

   
     

  

   
    

  

     
   
   

     
   
     

    

     

   

  

   

    
    

    

    

   
    
    

     

   
    
      

   

      

   

  

   
   
   
    

       
     

    

   

2 
“ anja 

  

“Irian. Wakil 

akta 

  

  

2 “ Motiep “jang    

   
ngeluarkan beja « x 

Rp, 225006: 

(kotor fihak DPD, 
   

rut berhitungai £ 
djika sudah naik 

   sewa meteran dsb. 
   
   

   

.M. 
Nian categorie    

    

   umum 

“ “Ran pengeluaran 
2 aan an 

  

    

Engin “jawaban atas g 
«gan itu. PA 

karena tiap Manan ia 

rupiah hingga 55 ribu rupian, 
sedang uang jang pan hanja 

Meskir 
ngik 3 kali memakan h 

ada Ik. Rp. 879.600,—, sedan 
| pengeluaran 

djangan pe wal, ma Sta Ea 
ga denga mikian, 
derita tekort Rp, 12 
“Dengan keni 

fihs ak D.A. a 

penjelenggaraun 
Gan 

Rp. 50.000,— serta 

da, mengabarkan, bahwa menu- 

Kan oleh Man na Belanda di |itu 
apn berik : 

4 mode Te Pn) jang Gisebar- 
   

          

    
kort sei 'kelebi ne 

Rp. 123530 - setahunnja. ae ihan degan H3 Ng 
nurut perhitungan “kotor Dua | nja 

anggota jang aa osite terhadap 
kenaikan. sebanjak . 3 
nja setjara ang tunduk be 
Sh putusan sidar 

Jitu, achir- 

   

    

   

   

  

   
     

     
akan menderita ke ag gian 

Maan Nang Awan Oi    
         

   
       

       

  

       

     

          

  

       

  

    

      
   
    
    
   

   

    

   
    
      

     
     

    
   

  

      

       
       

       

ana 
: Lae aka pula, bahwa asal mulanja 

Tu ka 

i pers an dengan nama populer dari | 
m- Pena bintang 

mod Song Ir lalu, misalnja 

si2 jang terngma -dan orang jang 

  

sia dapat “dibuktikan dgn 

at, bahwa, bila 
ang pernah mengikuti 

ajian misalnja, 

ie, aa 
BAP 
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Adapu jang 
ea perobahan dim 
oleh" dan 'perobanan ini di- 

umum, 'Mrsalnja mode 
-soal pakaian, jalah me-' 
perobahan2 tjara menge- 
a. Mp Pa nNgptaMBAYA, 

1m mode dalam mengatur | 

Suatu: “tjontoh -mode jang se- 
karang berlaku misalnja 
.poton -rambut “Dorris Day”, 
bertje Napoleon”, ' bersang- 
su »federal", 'berkebaja ,,Ban- 
dung” dsb. Dari tjontoh2 tsb 

: kita ketahui asal mulanja 
mode jang diikuti itu, dari dae- 
ah mana atau dari siapa. Dari 

toh tersebut dapat kita ke- 

   

   

  

    

itu bertalian erat dengan 
epopuleran nama pemakai 38.) 

h irisan Misalnja 'potong- ram- 
»Dorris Day” ini berhubung | 

- film 'Dorris 
disukai oleh kalangan 

puteri kita. 
lainnja, 

   
   

  

   

jaitu suatu 

Na 3 Maan ala Bu Karno. 
Pada W u sekarang djuga 

Aa ena para wa- 
it Indones jang berkain pan 

dan berkebaja memakai 
eperti Bu Karno, dja- 
»Kudung” / markomah 

aan 'kubungannja dengan 
na jang Gianutinja. Tjontoh 

jang achir ini. menundjukkan 
| pula hubungannja antara asal 
Te tersebut dengan nama Bu 

“Selangjutnja, mengapakah se- 
hingga suatu matjam mode itu 
dapat merata keseluruh masja- 
'rakat, itu menurut para ahli il- 
mu masjarakat (sociologie) ada 

lah “disebabkan 'adanja sifat 
pen ngaa dari tiap manu- 
sia. Biasanja jang ditiru itu ada 
lah orang jang disukai, “orang 

karena suara- 
nja seperti: SDorrid Day, entah 
“Karena tjantikannja seperti 
Bu Karno, entah karena lain2- 
ja. 

Sha Pabrik pakaian confectie 
merupakan sumber mode. 

“Djika 1 mengenai mode pakaian | 
Barat, menurut penjelidikan ada 
jang menjatakah, bahwa soal! 
itu ada »pengaturnja”, jaitu pa- 

“confectie di Paris. 
: tersebut membuat buku 

  

  
ca. | 3850 M2 de Batang 6 

we re Me sehingga 

nnja ane 1, 
   

  

wi ,pasjaratat djuga : 
ae 

an, ana dan La dari 
$ BED uknja dalam pengu 

rus Jujasan itu, adalah ,ambst. 

Ba pada tesla sekarang 
Ode, misalnja mode mengenai pal 

adalah tidak | 

mode itu. |: 
disebutkan mode 

it, jaitu adanja perobahan | 
1 ul u| kap pa dang ata (ntuk mengembangkan perusa- 

  

3 A
p
a
 

    

     

          

kali 2 ig pena Pn 
Selandjutnja iap2 
Peta 3 
ambil tjontoh dari i 

K . fe 

mode tx ebut dapat « diikuti oleh. 
9 kai pakaian Barat. | 

pemakai biasanja akan 
merasa “malu mengenakan pa- 

kaian dengan mode jang lama, | 
ban sudah rn Yan jang | 

vit hn 

    

Na ae 1 dibuat dasar 

haannja. 3 
Berdasarkan . keterangan ter- 

sebut dapat ditarik kesimpulan, 
bahwa mode jang baru berlaku 
itu belum dapat dipastikan lebih | 
baik atau lebih indah daripada | 
mode jang telah lampau, karena 
bagi pemegang peranin penting 
dalam soal mode jang diperhati- 
kan bukan semata? sifat kein- 
dahannja, walaupun tidak sama 
sekali tidak diperhatikan, tetapi 
dalam pokoknja perobahannja. 

5 Wanita Indonesia ter- 
| hadap mode ian. 

' Kebanjakan wanita Indonesia 
   

  

  jang telah Dadang ealtas, usia 
rem, . biasanja berpakai- 

tan 'kedaerahan, misalnja 
bagi wanita Djawa berpakaian 
kam pandjang dan kebaja. Dim 
soal ini tampaklah hanja sedikit 
adanja perobahan, Jang sering 
kita lihat umpamanja hanja me- 
ngenai matjam kain atau tjita- 
nja untuk kebaja, seperti kain 
»Gjlamprang” dengan kebaja 
,matjan ketawa” atau kain te- 
nun jang mengkilat (dari Dja- 
wa Barat) dengan kebaja ,.du- 

makai kain masih tetap seperti 
“biasa dan potongan kebajanja 
djuga tidak ada perobasannja. 
Mengenai kebaja sering kami 

lihat potongan jang bermatjam2 
seperti blouse, tetapi hanja di- 

| pergunakan oleh Kalangan ter- 
tidak sampai meru- | tentu, djadi 

pakan suatu mode jang diikuti 
oleh seluruh masjarakat wanita. 
Maka dalam soal pakaian kain 
pandjangan dan kebaja tidak 
terlihat. perobahan2 jang besar. 

Djadi sampai dewasa ini Wa- 
nita Indonesia pada umumnja 
dan wanita Djawa pada chusus- 
nja tidak begitu diorbang-am- 
bingkan oleh mode, jang berarti 
kita tidak akan mudah merasa 
malu, jang disebabkan - adanja: 
node Papa L 

  

pa KA tan 

tidak berarti Nan Ni la- 
ma. Umpamanja dulu or ang 
menggunakan alas kaki dengan 
selop diri peau de suede, seka-   

i Dp». jang 2 menu- 
"tanah rumah Abattoir jang 

milik Daerah Kota seluas 

  

: aram dan Pegadaian 
Negeri ci. Magelang seluas 3e21 

aran 
itu, fihak Kotapradja an 

      

   
   

    

   

    

| halve”, sedang 2 orang lainnja 
tidak, asal deskundig,. sr 
badan ini berdiri ikatan 
peraturan dari Ker terian 1 
ata 

3 Gedung sara. akan 

“banten sda Ni : te 1g tersebut Ta 
Setan ui pu la pendjualan 

. Kotapradja Nia 

  

  

fihak Pemerintah : se- 
a Rp. 15— per. M3, Di-          

  

  
     

   
    
   

     

keindahan, 

: aa tidak langsung g a.l meli- 
an | puti pembuatan 

-|jan djalan, usaha transmigrasi 
dsb-nja, 

rang ada tambahan matjam alas 
kaki dengan klomp. geulis. 
“Djika sekarang orang pakai 

selop seperti tersebut diatas itu 
tidak lalu memalukan, karena 
dianggapnja sudah koiot, tetapi 

selop tersebut masih tetap ber- 
laku. Demikian pula dengan la- 
in-lain perlengkapan, seperti se- 
jendang, tas ai bentuk sang- 
gulnja. 

Lain halnja Gemank pakaian 
Barat. Misainja beberapa puluh | 
tahun jang lampau adalah suatu 
mode jurk tidak pakai lengan, 
tetapi lama2 lalu berobah rren- 
djadi pakai lengan jarg pendek 
diatas siku, laiu tiga perempat 
lengan, achirnja iengan pan- 
diang, Tetapi sekarang teian 

kembali lagi jurk tidak berle- 
ngan. Vjadi bila pada Waktu se- 
karang ada jang pakai jurk dgn 
tengan pandjang, kelinatannja 
kolot, tidak mengikuti mode. 
Demikian pula kita lihat pero- 
bahannja mengenai pandjang 
badannja. 

Kesimpulan. 
Memang untuk menundjukkan 

sifat jang dynamisch dan untuk j 
menambah salah satu tjabang | 
kebudajaan adalah baik selalu 
“mengikuti mode jang berlaku, 
asal diingat djuga, bahwa apa 
jang modern, apa jang mendjadi 
mode itu belum tentu indah ser- 
ta belum tentu tjotjok dengan 
jang memakai. Maka sebagai 
penutup, untuk memenuhi rasa 

baiklah kita tidak 
aanja asal mengikuti mode, tie- 
tapi supaja disesuaikan dengan 
sifat diri kita masing2, sehing- 
ga terdapat suatu pakaian jang 
harmonisch. 

Rp. 20 DJUTA UNTUK 
  

na seluas Ik. 8626 | “DAERAH KOPRA 
Pemerintah kinj telah mene- 

tapkan tjira pembagian uang se 
djumlah 20 'Sjuta rupiah jang 

p “| disumbangkan oleh Jajasan Ko- 
“|pra untuk membantu daerih2 
Cap Bagi objek2 langsung 

. tidak jangsung untuk prop. 
iwes, disediakan 10. djuta 

Aa untuk propinsi Maluku 
| rat 4 djuta rupiah. Kalimantan | 
Barat 4 djuta.rupiah dan 2 djuta, 
rupiah untuk . prop. Sunda 

: Ketji. Jang dimaksudkan de- 
Ktfendi | ngan objek langsung ialah usa- 

madjukan pertanian dan 
pn seperti pena- 

  

t MEREKA, padi 
an a pemberanta- 

na tanaman, mekani- 
pendidikan dil. 

an pemelihara- 

Lena bantuan 
tersebut sesuai : Se perimba- 
ngan djumlah : slian kopra 
didaerah2 Nae bersangkutan ' 
dan akan dinelengk 
Kem. Pertanian 

Barakan oleh 
an Perekono- 

mian dengan “bantuan kepala?     ae Naa surat Baek 

aan Y an clan" dan kenaikan ga. 
ji secri - Aa ja tsb. 

  

daerah Na MA sa Ss RD, | 

     

   
   

    

  

     

nia baru” dsb. retapi tjara 'me- | 

| Kini 

pe 

tni 1 

angga 2 ena. 

| 

Kan born di Tawangmangu 

1 Dana | 

aa didirikan di Tawang 

  

kini sedang mempersi 
    

   “berdirinja sebuah pabi 

18010, Jang bahan2nya d.dapay da 
Fxi tanaman pyretrum jang da- 

“| pat hidup Gengan subur diiaerah 
Kebasingg Sate dilereng gunung 

ntuk pekerluan pembi- 
sa) “kinan pabrik obat-njamuk tsb. 

“Panitia Dana Milik Mangkune- 
| garan telah mengeluarkan mu- 

dal sebanjak Rp. 300.000.— ter- 
hitung mesin2 jg telah dipesan. 

Mesin2 jang diperlukan itu 
telah dipesan dan diharap- 

kan tidak lama lagi telah da- 
tang. Dalam pada itu kepada pa 
ya penduduk sekitar Tawangma. 
ngu jang mau menanam pyre- 
trum telah diberi modal, 'ie- 

an erdjandj:an bahwa hasil: 
nga Dar harus didjual kepada 
pabrik dan pabriklah jang akan 
mengeringkan pyretrum terse- 
but. Mengenai pengeringan tsb. 

    

“telah didapit persetudjuan dian- 
tara Kement. Kesehatan dan 

“Milik Mangkunegaran, 
jaitu dapat dilakukan pada oven 

“dari Kementerian Kesehatan 
.jang ada di: Tawangmangu un- 
tuk keperluan Hortus Medicus, 
sehingga Dana Milik Mangku- 
negaran tidak, usah membuat 
oven iagi.. 

Pabrik tersebut akan berada 

dibawah pimpinan Sempu Sun- 
daru, 

Selain obat-njamuk, pabrik 
tersebut akan memprodusir pu- 
la minjak pyretrum untuk ke- 

mudian didjual, jang dapa: di- 
pergunakan untuk bahan obat2- 
an, terutama untuk pemberan- 
tasan serangga (insecten). 
Dem'kian keterangan waliko- 

ta Moh- Saleh dalim kedudukan 
nja selaku wakil ketua Panitia 
Dana milik Mangkunegaran. — 
Ant. 

SKEDA ULAYAN KAKJAT" 

OBAT NJAMUK , 

| Saba Dana Milik Mang gkune , 

-. kapan 

  

  

Peneikugan nasional 

Indonesia - k 

K 
ap pihak KLM masih sangat 

PENDAPAT2 KALANGAN PARLEMEN. 
KETERANGAN Menteri Perhubungan Ir. Djuanda beberapa 

hari jang lalu jang antaranja menjatakan : ,djika pendiri- 
djauhj pendirian pemerintah da- 

lam soal menasionalisasi LiA pemerintah dapat menerapan dja- 
lan sendiri dilapangan penerbangan, jaitu dgn mengadakan dua 
djenis perusahaan penerbangan nasional di Indonesi”, olen ka- 
langan Seksi Perhubungan dan Pekerdjaan Umum Parlemen 
umumnja disambut dengan gembira, 

Keterangan Asraruddin. 

Ketua Seksi Perhubungan Par- 
lemen, Asraruddin dalam pertja- 

mengenai keterangan 

Menteri Djuanda tersebut, me- 
njatakan bahwa adalah mendjadi 
pendiriannja djuga supaja peme- 

rintah dengan sedapau2nja 
.mengusahakan . perusahaan pe- 

nerbangan nasional lainnja di- 
samping G.LA. tersebut. 

Atas pertanjaan lainnja Asra- 
ruddin menjatakan bahwa alat2 

(pesawat2 terbang) jang diper- 

lukan nanti, djika sekiranja apa 
jang - dikatakan oleh Menteri 
Perhubungan itu djadi dilaksa- 
nakan, tidaklah mendjadi 

atu soal jang besar, karena se- 
perti diketahui pada waktu ini 
pemerintah sedang memesan se- 
djumlah 14 buah pesawat de Ha. 
villand Heron dan 8 buah pe- 
sawat Conyair jang diharapkan 
akan datang pada tahun ini. 

Djuga mengenai tenaga2 bagi 
perusahaan penerbangan nasio- 
nal itu Asraruddin menjatakan, 
bahwa ' menurut pendapatnja 
tidaklah akan terlampau sulit 
betul. Untuk tenaga . tenaga 
Gjuru.. terbang kita dapat 
mempergunakan tenaga2 asing- 
seperti djuga dengan GILA, jang 
mempergunakan tenaga? djuru- 

terbang asing-dan disamping itu 
Akademi Penerbangan di Tju- 
rug mempersiapkan pula tena- 

  

Timbangan: buku: 

Penerbit : 

yangkaian kata ,,kaum 
engertian »seniman jang $    

batu nisan atau 

  

“Dan achir2 ini Djawatan Ke- 
budajaan memberanikan diri 
menerbitkan sebuah buku ketjil 
untuk memperingati penjair 
Chairit Anwar, “Terlepas dari 
persoalan mengenai nilai buku 
itu kita sampaikan penghargaan 
kita kpd Djawatan Kebudajaan 
Mudah?2an tindakan Pemerintah 
itu dapat membangkitan kesa- 
'daran masjarakat, bahwa seni- 
manpun manusia biasa-manusia 
jang mau dan bisa ber- 
djasa, djadi, bukan benalis ma- 
sjarakat se-mata2- 

. Bung Karno bilang: »Bangsa 
jang besar ialah bangsa jg dapat 
menghargai pahlawan - pahla- 
wannja”. Adjaran itu dapat kita 
tambahi keterangan: ,,Dan di- 
dalam barisan pahlawan itu ber- 
Giri pula seniman2”. Sebab achir- 
nja kita harus tahu bahwa ,,ber- 
djuang” dan ,,berdjasa” tidak 
selalu harus berarti ,,memang- 

gul senapan” atau »mengajun 

palu”. ,,Menulis”pun sering se- 
kali bisa berarti berdjasa. Maka 

tak akan lantjanglah kalau se- 

karang kita dengungkan teriak- 
an baru : »Bangsa jang hesar 

“ialah bangsa jang dapat meng- 
hargai seniman2nja”. 

Didorong oieh hasrat hendak 
menghargai seniman itulah Dja- 
watan Kebudajaan menerbitkan 
buku ,,Chairil Anwar”, Sajang, 
buku itu “sebagai pengantar 
penghargaan itu ternjata ku- 
rang memuaskan. Kegagalan itu 
oleh beberapa hal, sbb. : : 

Ukuran, wudjud dan isi 
Ukuran buku ini ketjil, seperti 

pocket-books luar negeri. Oleh 
ukuran demikian buku ini tam- 
pak - mungil, praktis. Wudjud 

sampizl depan dan tipografi selu 

ruhnja memberikan kesan jg tji 

kup segar. Tetapi sajang, nama 
penjusunnja tidak tampak pada 
halaman2 depan dan baru kita 
djumpai pada halaman 92, (ha- 

laman paling belakang!). Itupun 
tjuma terselip sadja diantara 
beberapa nama lain (nama2 jg. 

sebenarnja tak perlu di-sebut2). 

Oleh keteledoran ini, buku ini 
djadi mengandung suatu kontra 
diksi, Disamping maksud pokok 
hendak menghargai seorang se- 

€niman (jang sudah mati), 'ia 
terang2 meremahkan seorang 
sasterawan lain jg berhak hidup 
(meskipun masih embryonnal). 
Pemasangan nama Kepala 

Djawatan, Indrosoegondho dan 
nama Ketua Penjelenggara Hi- 
modigdojo . makin menenggelam 
kan nama Kirdjemuljo jg sesung 
guhnja lebih berhak untuk di- 
tjantumkan, 
Tentang isi buku inipun ada 

beberapa keberatan kita. Per- 
tama tentang foto. Pemasangan 
foto H.B, Jasin sebenarnja. kKu- 
rang perlu. Orang lebih bernafsu 

ingin melihat foto2 Chairil jang 
lain sebanjaknja2 Kalau  betul2   diusahakan tentu bisa diperoleh 
foto fotoChairil .. sedjak . 

Bagian Kesenian Djawatan 
budajaan Kem. P.P. & K. 

  

   

$ 

an”. itu sudah terangkum 
h mati. Sebab ketjuahi menge- 

“akan kembali lagi,,. 

  

»CHAIRIL ANWAR” 

Penjusun : Kirdjomuljo. 

Ke- 

EPERTI manusia? Indonesia jang lain, seniman? Indonesia 
mereka itu djuga manusia biasa. djuga bisa menuntnt- 

nuntut. Dan seperti tuntutan manusia2 Indonesia lainnja, tun- 
tutan seniman2.itu djuga berisi: perbaikan hidup, penghargaan 

“hasil kerdja dll. Entah didorong oleh perasaan apa, Pemerintah 
kemudian mau djuga mendengarkan Suara? itu dan mengabul- 
kannja. Sudah sedjak lama Djawatan Kebudajaan memberikan 
subsidi kepada perkumpulan? kesenian. Ada pula reka? 
tify mengeluarkan hadiah? kesenian dan usaha? Jain jang di- 
maksudkan untuk menghargai kaum seniman. 

(inisia- 

didalam 

pula 

Dan 

Tua 1 1 Subsidi untuk seniman? jang masih dojan makan, Dja- 
watan Na» djuga mengeluarkan uang banjak? uantuk 

kubur? seniman dan pudjangga? 
jang sudah mati. Misalnja makam Ronggowarsito di Solo. 

ketjil, misalnja . Pemasang 
an foto Evawani Alissa (anak 

Chairil) tjukup membawa rasa 
lega. Sajang foto Habzah (isteri 
Chairil) tak tampak, Padahal 
sebagai isteri, iapan berhak kita 
kenal dan hargai. 

Idee besar, tehnik 
lumpuh. 

Isi buku ini matjam2. Kata 
pengantar (Kepala  Djawatan), 

Kata Pendahuluan (Ketua Pe- 
njelenggara), beherapa foto, be- 
berapa sadjak Chairil, tulisan2 
Chairil jang lain (termasuk dju 

ga Pidato Chairil”), beberapa 

sedjak penjair lain (rupanja se- 
bagi pelengkap isi) dan uraian 
tentang Chairil Jang bisa kita 
bitjarakan disini hanja uraian jg 
terachr itu, Itupun serba sing- 

kat sadja. Sebab apa2 jang di- 

uraikan oleh Penjusun didalam 

buku ini sebenarnja sudah ba- 

njak dibitjarakan orang ' lain- 
dan setjara lebih baik! , 
Memang, membatja bukw ini 

harus berulang-ulang. Sekali dua 
kali sadja belum ' menjebabkan 

kita mengerti. apa maksud pe- 

njusunja. Bahaja jang  di- 

pakainja terlalu katjar-palau. 
terlalu bengkak | bengkok. Ada 
djuga nampak usaha Penjusun 

hendak memperindah dan mem- 

pertinggi bahasanja dengan 

mempergunakan  istilah2 jang 

ditjari-tjari. Tetapi hasilnja ba- 
hasanja malah runtuh beran- 

takan. Hampir semua kalimai- 

nja terasa putus2, me-lontjat2, 

tak tentu mana jang induk ka- 
limat, mana jang anak kalimat. 

Ini oleh kesalahan pemakaian ka 

ta penghubung atau perangkai jz 

tak tepat. Misalnja didalam ka- 
limat pembukaan pada halaman 
9: ,MaRusia Chairil Anwar th. 
meninggal dunia, den g an tak 

(Mengapa 
dengan, bukan dan sadja ?). 
Pemakaian awalan-achiran pe- 

yan dan ke-an djuga terasa sa- 

ngat dibuat2. Akibatnja, banjak 
kalimatnja jang terasa hambar. 
Ada malah jang rusak sama- 
sekali, Misalnja (halaman 24) : 
“Ingin penulis hendak menjata- ' 
kan djuga ukuran2 atas dasar 
ukuran pemikiran dan pemer- 
BA uban "5 Maksudnja. ten- 
EU pe. pemikiran dan pe-me 
KASA AA San " Djadi  tjuma 
salah zet. Tetapi kalau sedjak 
semula Penjusun suka memper- 
gunakan kata2 lain - jang lebih 
sederhana, kesalahan sematjam 
itu tentu dapat dihindarkan, 

Pada bagian lain terasa pula 
ada kalimat2 jang memuakkan. 
Ada terasa Penjusun hendak 
mempamerkan kalimat indah ( ha 
laman 9): ,,Mengentai mendjadi 

semgumpal bara api tjita kesu- 
sasteraan Indonesia, jang hen- 
dak menghela tugas kebudaja- 
an, ,Maksudnja memang, luar 
biasa, tetapi tjitarasa kalimat 
ini tefang terlalu tidak sedap. 
Sebab, segumpal bara api (mes- 

Sus, 

  

ga2 bangsa sendiri, Demikian 

pendapat dan keterangan Ara 

ruddin. 

Masih mendjadi perta- 
njaan “bagi Sahetapy 
Engel. 

Sementara itu Sahetapy Engel, 

atas pertanjaan mengenai soal 

tersebut diatas, menjatakan bah. 
wa walaupun keterangan Men- 
teri Djuanda itu pada dasarnya 
ia sambut dengan gembira, di- 

Samping itu masih mendjadi per- 

tanjaan baginja apakah rentjana 

Menteri itu dapat direalisir, 

Untuk beberapa tahun 
| Gibekukan. 

Berbitjara tentang pesawat2 
terbang jang sedang dipesan oleh 
pemerintah diluar negeri, Sahe- 
tapy Engel menjatakan penda- 

patnja bahwa djika pesawat2 
terbang ini jang akan didjaci- 
kan armada daripada perusaha- 
an penerbangan nasional itu 
nanti, maka setidak2nja untuk 
selama dua tahun modal peme- 
rintah - jang 
terbang tadi seharga 125 djuta 
rupiah . dibekukkan. — Ant, 

  

WEDANA TJIBATU 
i GUSUR 

Ditembak gerombolan. 

Sastraatmadja, wedana Tjiba- 
tu, tanggal -20-5 kira pukul 
14.00 telah gugur, Karena ditem 
baki oleh gerombolan bersendja- 

ta, sewaktu ia mengendarai 
jeepnja pulang dari Malang- 
bong. 

Menurut keterangan sesudah 

mengadakan kumpulan dj Ma- 
langbong, kira2 pukul 14.00 we- 

dana Tjibitu 
dan 2 orang pegawainja pulang 

kembali ketempat kedudukan- 
nja. Dibetulan kampung Tjibu- 

“nigeulis, desa Sukaratu (mas.h 
termasuk ketjamatan Malang- | 

bong), tiba2 jeep jang ditumpa- 
ngi oleh wedana itu dempari 

granat oleh gerombolan penga- 
tjau jang bersembunji dipinggir 
djalan. 
Mungkin karena ledakan gra- 

nat itu para penumpang terpelan 

ting dari jeepnja. Gerombolan 

kemujian menembaki mereka 
jang sudah tidak berdaja itu de 
ngan: ..bren .. gum Wedana 
Tjibatu kena tembakan bren 
itu hingga meninggal pada saat2 
itu pula. Diantara para penum- 

pang lainnja ada jang menda- 
pat hikng. 25” Arga 

  

PENGIKUT KADER P.LI 
MENINDJAU K.R. 

Dengan penuh minat para pe- 
ngikut kursus kader P.II. se- 
banjak kl. 40 orang telah datang 
keredaksi K.R. untuk “mende- 

ngarkan keterangan2 tentang 
pekerijaan redaksi dan tentang 
jurnalistik pada umumnja. 
Rombongan tersebut jang di 

pimpin sdr. Chamim melihat2 
djuga keadaan Gipertjetakan. 

ki gumpalan itu sebesar gunung 
Merapi) tak akan bisa menghela 

|apa2. Jang bisa menghela-hela 
tiuma sebangsa binatang tarik: 
sampai, kerbu, kuda - atami bo- 

leh diuga keledai ! 
Selandajutnia didalam. selu- 

ruh buku ini kita terus menerus 
ditumbukkan kepada pemakaian 
awalan-achiran jang “salah, ka- 

ta2 penghubung : perangkai jg 
keliru. Sering djuga kita diajun 
keatas menara keindahan baha- 
sa jang mendjulang, tetapi seke 
tika itu djuga kita terbanting 
kembaii ditanah keras karena 

ternjata menara itu tidak berbatu 
alas (fondament) sama sekali. 
Memang baru sedikit sadja kita 

membatja buku ini sudah terasa 

bhw buku ini dikerdjakan oleh 

tangan jang tidak semestinja. 
Jakni oleh tangan2 jang tjuma 

baru bisa menepuk - nepuk per- 

mukaan air lubuk kesusasteraan, 
Djadi bukan. tangan (atau ta- 

ngan2) jang telah sanggup» me- 
ngaduk menenggelaminja. Keku. 

rangan pengetahuan itu terasa 

kiran penjusun, Sebenarnja lebih 
baik Penjusun mentjoba menulis 
Suatu biografi Chairil jg leng- 
kap, ' Biografi Chairil terang 

akan lebih berfaedah dari pada 
buku jang berisi uraian tak me- 
nentu inf. Oleh sebab itu meski 
dengan “rasa berat, terpaksa 
djuga kita memberi putusan 
buku ini gagal. 

Sebab maksudnja ja. Na 

"Semoga dengan penerbitan bro 
sur ini dapat diabadikan sema- 

ngat Chairil” (kata pengantar) 
terang tak vertjapai. 

Selandjutnja mereka jg ingin 
lebih banjak tahu tentang apa, 
siapa dan bagaimana Chairil. le 

:| bih baik mengambil buku H.B. 
Jassin atau Dr. A Teeuw sadja. 

Tetapi ini tidak berarti bhw 

buku ,,Ohairil Anwar” terbitan 
Djawatan Kabuddajaan ini lebih 
baik kita buang sadja, Guru2 
bahasa Indonesia. di SMP2-ka- 
lau mau, dapat memperguna- 
kannja sebagai' bahan peladja-   ran , latihan membetulkan 'tjon- 
toh2. kalimat jang salah”. Un- 
tuk keperluan itu buku ini sung 
guh2 masih tjukup berharga un 
tuk dibeli dan disimpan 

Jussac MR." 

berupa pesawat? | 

MEMPERINGATI PAHLA- 
WAN KEBANGSAAN 

  

Mulai Tanggal 23-5 sam- 
pai tanggal 1-6 -1963 Buka 

“Ih (boleh makan) djam 6.01 Im 
Radj ja Singamaharadja 
XI, 

Di Jogjakarta telah dibentuk 
sebuah panitya peringatan pah- 
lawan kebangsaan Raja Siga- 
mahsaradja Xu jang telah tewas 

pada waktu bertempur melawan 
Belanda dalam tahun 1907 
Balige. 

Peringatan akan diadakan 
dgaduig Negara pada tgl. 17 

juni malam dan selain akan 

mengadakan pidato2 riwajat 
perajuangan. Radja Singamaha- 
radja almarhum djuga dipertun- 
djukkan tari2-an, njanjian2 dae. 
rah serta tablaeu jg menggam- 

barkan perdjuangan dan waktu 
bertempurnja  Rastja Singama- 

haradja melawan Belanda. 
Dalam pada itu uperoleh ke- 

terangan iebin  landjut, bahwa 
pada tgl. 17 Djury jad, di Balige 
sendiri akan diadakan upatjara 
pemakaman kembali  (herbe- 

grafenis) dari Radja tsb. almar- 
hum darj ,makam tawanan” di 
Tarutung. Pemerintah kabar- 

nja memberikan bantuan be 
ala untuk pemakaman kembali 
itu. 

Selain dari ika rentang peri- 
ngatan  perdjuangan Radja 
Singamahara'tja tsb. tidak hanja 
diadakan di Jogjakarta, tetapi 

djuga dilain2 tempat dibentuk 

panitya2 sedangkan pusat pa- 
nitya jaizh di Djakarta. 

PANITYA PENJAMBU- 
TAN PEMUDA2 
WETU JOSJA 

Dalam rapatnja kemarin di 

Jogja telah dibentuk panitya 
sementara Penjambutan Pemu- 
da2 W.E.TU jg diketuai oleh 
Pemuda Rakjat, penulis I.P.P.I 
dan dibantu oleh beberapa orga- 
nisasi. 

Rentjana panitya tersebut ia- 

lah mengadakan tjeramah 
umum, ramah-tamah, penindiau 
an diperusahaan2, objek2 kebu- 

Gajaan, dan achirnja akan di- 

adakan pula pertemuan dengan 
|ipara wartawan dj Jogja. bersama sopirnya | Para n Gi “08) 

PERPI BUKA KURSUS 
— PENTJAK UNTUK 

WANITA 
Pengurus Besar Persatuan 

Pentjak Indonesia (PERPI) dlm 
rapatnja pada tg. 20 Mei di 

pantai selatan Jogja, telah me- 

mutuskan:: permintaan subsidi 

kepada Djaw, Kebudajaan sek- 

Si pentjak Kem. PPK. 

Mengirimkan. beberapa  te- 

naganja ke Djawa Timur dan 

ke Kalimantan, atas permintaan 
perwakilan? jang ada didaerah 

tersebut. 

Memperbaharui tjara2 dan 

taktik latihan2 untuk menje- 
suaikan diri dgn perkembangan 

pentjak dewasa ini, dan tjita2 
seksi pentjak Djaw. Kehbuda- 

jaan Kem. PPK untuk mengi- 

rimkan alhli2 pentjaknja kelar 

negeri. 

Menentukan, bahwa sehabis 

bulan Puasa akan membuka 

kursus pentjak baru utk bagian 
wanita, dengan pelatih2' pu- 
terinja. 

PENJUNTIKAN T.B.C. Di 
S.R.2 

Menurut keterangan Konsul- 
tasi Biro Pembrantasan Peja- ' 

kit Paru2 Jogjakarta, 
untuk mengadikan penjuntikan | 
terhadap murid2 sekolah dalam 
daerah Kotapradja Jogjakarta. | 
jang diadakan sediak 3 butin 
jang lalu, ternjata dapat per- 
djalan dgn lantjar dan seka- 

rang ini penjuntikan itu telah 
selesai. Kira? 30.000 murid ss- 
kolsh rakia: sudah mendapat 
suntikan anti tbc. 

Sehab:s bulan "Puasa nanti 

akan diadakan ' pemeriksaan 
kembali terhadap anak2 3tu un- 
tuk melihat reaksi daripada 
suntikan Lfersebut, 
Sementara iku dimeroleh Ki- 

terangan Guiga. bahwa diren- 
tjanakan akan adenjia penjun- 

bkan untik murid? sekolah 
ra'jat.ditempat !uar kota, demi- 
kian djuga untuk para peladjar 
sekolah landi'utan- dan mahasis- 
wa, feftapi waktunia masih akan 
ditentukan lebih landjut. 

Senerti pernah dikabarkan, 
djuga untuk umum direntjana- 
kan akan diadakan kesempstan     

  

untuk. menjuntikan diri dengan 
pula pada kekatjauan uraian pi- "pertjuma. 

Bernubung dengan  adanja 
rent'ana2 iku. makas utuk men- 
diguhkan ' kesalan pahaman, 
Konsultasi Bire Pembrentasan 
Penjakit Paru2 “merentjanakan 
adanja penerangan2 maksud 
dan srti suntikan b.s.g atau 

anti tib,c, "baik melalui pers, 
radio din disekolah2. 

18 WADUK AIR Di GU- 
NUNG KIDUL 

Didapat. keterangan dari pi- 

hak jang berwadjib di Gunung 

Kidul, bahwa baru? ini 2 orang 
ahli Geoloog dari Bandung ih 
menindjau daerah tsb. untuk 
menjelidiki tanah2 jang dapat 
dipergunakan “ untuk waduk 

air, Menurut rentjana “ dalam 

tahun 1953 ini di Gunung Kidul 
akan diadakan pembikinan was 
Guk “air di 18 tempat, jang 
dapat mengurangi kekurangan 
air. jang kini diderita pendu- 
duk didaerah itu, 

APOTHEEK 
Buka pada hari Minggu tgl. 

24-5 Rathkamp dan tgl 214 

Merapi, p 

usaha ! 

sak (mulai tidak boleh ma- : 
ih kan) djam 4.48, Mudah2an 

pu kita makbul dihada- 
| pan matah Ig Maha Kuasa. 

WALIKOTA Mr. Su. 
DARISMAN PERLOP 

Wakillnja sdr, Wagir 
Nurie dan sdr, Juda- 
ningrat. 

Pada.tgl. 24 Mei sampai tgl. 4 
Djuni jad, Wal:kota Jogjakarta 
Mr. Sudarisman  Purwokusumo 
akan mengadakan dienstverlof 
dan menurut keterangan akan 
pergi ke Djakarta. 
Balam pada itu selama Wali- 

kota istirahat itu, pekerdjaan? 
sehariZnja diwakih oleh sdr. 

| hadgaji xvazier Nurie dari DPD 

sdr. Judaningrat, pegawai tinggi 

jang Giperpbantukan pada Perue- 
rintah Kotapradja Jogjakarta, 

dan masing2 akan bertang- 
gung djawah untuk kepennung- 
an pekerdjaan2 jang berhubung 

an dengan soal2 politis dan 
technis, 
Berhubung dengan itu, maka 

Siang ini Walikota Mr, Sudaris- 
man beserta sdr. Wazier Nurie 
dan sdr Judaningrat ' akan 
menghadap kepala Daerah Suit. 

Hamengku Buwono di Kepati- 
han jang pokoknja akan raern- 

beritahukan dengan resi ten- 
tang kepergian Walikota dan 

memperkenfiikan penggati2nja 
untuk selama walikota istirahat, 

LULUS UDJIAN RE- 
NANG AL.P. 

Atas versetudjuan Kepala Pen 
djata Terr. IV pada tanggal: 21 
Mei R.I. 13 mengadakan udjian 
berenang jang dipimpin oleh 

tn. Ong Sjiu Tjiang jang diikuti 
oleh 16 orang. 

Jang lulus B. ialah 
Ss. Sugandiman, Ss, Sumirmo, 

Prs. Sapin, Smj. Djumadi RI. 
13. TRY: Sjafruan, Lets Sudardi. 

Lulus A : 
Ss. Wahjan P.M. Smj. Wandhi. 

M. Kop. Sukirdjan, Smj. Nugro- 
ho, Prd Simi, Smj. Solikun, Smj. 

Ramelan. 
Diantara - 16 orang “ada 3 

orang jang belum dapat meme- 
nuhinja. 

P.K.I PERINGATI ULANG 
TAHUN KE-33 

Hari ini djam 19.00 PKI Onder 
Seksi Kota Jogja akan menga- 
dakan peringatan ulang tahun 
ke: 33 berdirinja Partai Komu- 
n:is Indonesia. Dalam peringa- 
tan itu wakil C.C.P.K.I' akan 
memberikan sambutannja. 
Peringatan . kesekut 'dilang- 

sungkan diperdopb Taman S's- 
wa Wirogunan dan diramaikan 

dengan pertundjukan2 sumba- 
ngan dari Lekrs: Tjabang Jogja. 

ATJARA  KEBAKTIAN 
KRISTEN 

Sabtu tg, 23-5 

“ Geredja Masehi Advent Hari 
Ketudjuh, Malioboro 6. 09,00 
Nj. Pattikawa 10,00 Pendeta D. 
Pattikawa 16,30 W.Silalahi 

S.dang Masehi Effatha. Sai- 
dan. 7. Ov, 00 Zr. S, Jacob 10,00 

BE Langkun 16,30 Kumpulan 
Orang Muda. 

Minggu tg. 215 
Geredja Kristen d' iGondoku- 

Suman Khitren ter. 34, 07,30 Ds. 
aU Darmoharmodjo 09,00 Dr. 

Mr. D.C, Muider 16,30 Ds, J, 
Darmohatmodjo 09,00... .R.M. 
Padmosudirdjo. 

Geredja Kristen di Tungkak, 
Mergangsan 09.00 Ds, S. Dwidio 
asmoro 16.00 Ds, S. Dwidjotsi 
moro, ' Kotagede 09.00 Sukar- 
no 8, 

  
TOR, Hoa Kie Tok Kauw 

Hwee Ngupasan 21 09.00 Tjoa 
Tjien Touw 17.00 Ds, Then Djin 
Sos Kring Muntilan 09.00 Ds. 
Then Djin Soei. 

Geredja Protesttant Indonesia 
Margomuljo 7. 09.00 Dr. S.A.R. 
Hardin., 
Gereja Pantekosta Lempu- 

| jangwangi 15 Tugu Kulen 28! 
| 09.00 Pendeta The K.em Koet 
116,30 Pendeta The Kiem Koei 

Huria Kristen Batak Prote- 
stant. Batanawarsa 22 09,80 U, 
M, Purba. 

»DOKTER DJAGA" 
Hari Saptu tgl 23-5 djam 

18.00 sampai hari Senin tgl. 
25-5 djam 06.00 pagi adalah Dr. 
K. Wirjoamidjojo, alamat Bin- 
taran no. 26” tilpon no: 512   Jogja. # 1 

Hari Senin tgl 25-5 . djam 
0.6,00 pagi: adalah Dr, Moh 
Saleh. Alamat Semaki 25/Jogja 
(Tilpon belum ada). 
Kendaraan pada waktu ma- 

lam hari disediakan oleh Palang 
Merah Indonesia Tjabang Jo- 
gjakarta, Gondokusuman 14 
tilpon no: 206, 
  

5 . Tootonan malam :ini 
LUXOR: .Jatim Piatu", Roklah 

D. Harris, Siti Tg. Perak. 
REX: ,Just for you”, Bing Cros- 

by, Jane Wyman. 

SOBOHARSONO: ,,Where's 
Charley?”, Ray Bolger, 
Allyn Me Lerie. 

SENI SONO: Ternoda”, Sal- 
mah, Rr. Sumiati, 

INDRA: Sagds of Iwo Jima", 
John Wayne. 

RAHAJU: ,Deception”, Bette 

Davis, Paul Henreid, 

MURBA: ,,Oh Lie San Fung 
Fun”, film Tiongkok. 

WETAN BETENG: ,,Le Myste- 
rjieuse Mr. Sylvian”, Simone 
Renant, Jean Chevrier,  » 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
| Pandji Djajong Tilati 
hr Djenggolo”, | 
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: Pan 

“Bae 
2 apiitnja bahwa .jang minta w- 

  

  

| Adapun begroting 
Na djalan sepandjang 44 
mendapat subsidi sebesar Rp. 

btn ar 

» 240.000, kini pekerdjaan 
- tsb. Mn Pes ya 
- baikan Gj an tsb. jalah: djalan2 
““Giuyusan Kemiri — Papanan 7. 

:M, Dumpu — Karanganjar 

— 32001 M, Ngardjosari — Modjo-. 
“Keong, 9.000 m, Modjogedong | " 

Ngunut 7. 800m, 
gia sampai erbatasan Kab. Sra. 

gen 3.000 M, dan djalan? sekitar | 
#elomadu 13.000 “Rar, 

Kebumen 
' SEORANG PEREMPUAN | 

DISEMBELIH 2 MAN- 
DOR KEHUTANAN 

5 Baru2 ini Lanal perempuan 

Banda pm 
umur 25 thn, "telah Ba aan 

  

“mati didekat hutan dengan tan- y 
Ra akibat pembunuhan jang ke- 

Sai isa riwajat Pn 

“pembunuhan itu. adalah sbb, : | 
Seperti hinea, Mena tsp. pergi 

ng pengamajaan, 'beru- 
| larj keluar “hutan uutuk 

| pertolongan 
penggemiaia kerbau didekat. 

itu Tetapi serenta dili- 

     lon be: Ia anak Hana Ta | 
apa pe- . Dengan sege ba 

| gawai Ta bersama penduduk 
 mentjari si: Gan ternjata 
terdapat telah meninggal pada 
Gjarak Lk. 100 m dari tempat 
penganiajaan | Dengan segera 

- Gjuga hal itu dilaporkan kepada. : 
polisi. 
Achirnja mengingat tanda2 En 

berhubung dengan kedjahatan |: 
tsb., maka 2 orang Mandor Ke- 
hutanan, masing2 bernama a 
dan segera ditahan oleh 
Polisi. Seteiah diusut tebit Ba 
Gjut, 2.0rang tsb. telah menga- 

  

ku telah melakukan pembunuh- 
an tsb, Sebagai al Ke & 
kakannja, karena ata 2 ' 
telah beberapa kali 1 
kamnja. djangan merusak h 
tetapi selali tidak mau in Lt. 
dahkannja. 
“Pengusutan masih Gitertekan. 

-Oleh jang wadjib. 3g 

Sekeaa 
HOTEL "DANA" Ha 

    

      

      

  

   t 

25 Mei jad. ini. badar 
hui Hotel tersebi . 
Hotel klas I. jang Ke 

  

. Kamar sedjumiah 40 buah. 
Tarief kamar aa menajadi | 

B MebAN dari Rp. 40,- 

    

  
Hi ditinisA Sae aa 

by. dari- Hotel: 
dibuka dengan resmi pernah di 
pergunakan ana Konp 
Djapen Prop, Djateng dan (untuk. 
keperluan malany amal (M. 
Dana). — La pat 

alan 1 
ngan mengundang wakil? instan. 
'Si, partai2 serta organisasi? ber- 
pembina -di gedung Chuan 
.Kung H LA : “3

 

  

Dalam pertemuan itu antara 3 
lain diadakan pedato detak " 
djarah Partai Komun 
sia, selandjutnja dike aa 
kesan2 dari CC PKI mengena 
dengan genap usianja 33 
“Pertemuan ditutup 
Te sambutan2 La Te . 
PORT an A1 

   
  

  

PANDU ISLAM TER. 

  

BENTUK. 
Baru2 ini di Sofo telah ter- | 

   

  

bentuk Pandu Islam z 
tjabang Surakarta, PA Tote I 

susunan 1 pat menjempurnakan 

pengurusnja sbb : 
Ketua: 

Sekretaris IT: Zainudidn, Sekre- 
taris Il: Martono Se Ku 

  

ah gr | 

Ker- It 

  

  

pada para jl 

& pogo dapur Arini: Pak 

  

    

| Uuai oleh 

Ka putri 
da Kar 

  
nurut 'behyotinya Surat un- 

angan, rapat ini An dihadhri 
h Ik. TERANG” KR 

— BANTUAN MODAL 
Dikabarkan, dalam waktu 

pendek oleh Djawatan .Penem- 
.patan- Te: wa Tengah 
akan dib erikan mio- 
dal” pada perus 2 jang di- 
'selengfarakan 2 A pe- 
nganggur. Bantuan modal ini 
mopadJa hampir BEaNNA dengan: 

” jang pernah 

    

    

   
    

   

  

Sang sudah 
tariah pokok- 

at bersedia mem 

£en "ur seba- 
gai. enaganja. “Belkaa tahun 

: wa " (ada 57 
(| perusahaan j mendapat pin- 

iman itu. sbikainlan Kp, 736.250 
n 8076 daripadanja kini telah 

pula mengembalikan " pindjam- 
an tersebut . menurut perdjan- 
Sian jang sudah ditentukan. 

itu djumlah. penganggur 

  

  

  

Yang di terima ada 1.555 orang. 
: t Ant 

(Magelang 

Marian, 7 pik desa 
| Ngemplak (Windusari-Ma- 
gelang) baru2z ini dengan ti- 
ba2 telah diket 
dang tidur 

. Mertopr3wiro didesa Dada 
| pan (Kaliangkrik). i Pak 

menemukan Marian 
| tersebut | tidur diatas: pogo- | 

Tya pada hari sesudah “ia 
: 1 Oleh karena ka-      | getia berteri2k2 minta to-   

       

  

| 

,Dana'”. sebelum - 

  

A,. Rosjid . Wasitun, | 4 

1 

long t anja jang te- 
ngan segera datang ditem- 
—pac Terse ut. 

Sesudah : , Mar 

| dak mengetahui sebab2nja 
ia sampsi tidur diatas pogo 

| diddpurnja Pak Merto. Ia 
"| hanya ingat, bahwa bebe- 

“ryapa hari jang lalu ja me- 
nginap disuatu warung di- 

| desa lain jang berdekatan. 
Sementira itu dikalang- 

an penduduk timbul berba- 
gai. eogkan antara lan, - 
bahwa, Marlan tersebut te- 
an aan gendruwo. Ada - 

j gatakan bahwa 
| ahad adalah ,,slaapwan- 
| delaar”., — (Kor.). 

Ke
 

in
g   

      

  

(Hari NASIONAL 
1 DI KEDU 

selagi dipslbawas Kena di 

Tkaresidenan. Kedu, pun dikota 
Ta Magelang pada tanggal 20 Mei 
1 gang lalu telah diadakan perte- |. 

| muan2 untuk merajakan Hari |: 
'Kebingunan Nasional jang ke 
45, TA mendapat perhatian da ' 
F3 para hadir.n, - 

  

Dewan" 
malam mulai djam 8.15 dimana 
ketjuali wik'I2 pelbagai organi- 
assj dan party, djuga hadlir, wa 

Kil2 Pemerintah Sipil dan mi- 
litair. Pertemuan 

jang dibentuk tanggal 18 Mei jg. 
lalu atas usahanja P.M.I setem- 

diketuai sdr. Ramelan. 

    

“Ati NUASA   

     

141. Mentaati dan shukiase kung 

| Pihak Djawatan esenatan. 

ke-10 bangun (bangkit) kembali 

atas stopwatch jang ada pada- 

bertj na » bahwa ta ti- | 
Jan an ! Walcott hingga hitungan jang | 

(terachir (dalam 10 detikY masih 

I| bagaimana fihak jang kalah me- 

| tukan dengan stopwatches ma- 
Ilupun sebagai jang ternjata dim 

:hhitungan jang benar. 

sat pertemuan di Magelang 
berlangsung di gedong Pan-- i 

pada tanggal 20 Mei. 

ini, adajah | 

initiatief » “sebuah Panitya |: 

dah dinjanj ikan mai Lagu 
| Indonesia: Ya 
ngan tjipta, berturut2 berpidato 
Sdr2, Ramelan, Nj. Kusumoadi, 
Bupati dan Walikota, Magelang. 

| Dalam pertemuan itu oleh | 
pimpinan pertemuan telah dimin 
takan. persetudjuannia teri 'hadap' 
keputusan, jang telah « 3 
oleh Panitya Peringatan Tm, 
pertemuannja. tanggal 18 ata 

| jang lalu jang berisi:.. 

- pernjataan bersama Panitya' 
Pusat dan mengambil keten- | 
tuan? bersama jang disesu- 
aikan dengan keadaan se- | 
tempat, dalam hal an Gaerah, 
Magelang. 
Teryudinm an isebus | bangu 

'Rakiat jg akau | 
nakan ber oleh 

Pemerintah dan Nk 
Menjokong usiha memper- 

tiepat verbaikan stadion ag | 
dar” Menang 3 . 

| Ketjuali Tan peringatan di- 

atas, dinga pada pag'nja tang- 
gal 20 Mej digedong2 pertemuan 
kab. Magelang dan karesidenan 
Kedu tih, diadakan pertemuan 

serupa, jane dikundiungi oleh 
Dara megawai2 kabupaten dan 
kares denan, dimana al. berni- 
dato Bupati Magelime R. Judo- 
dibroto dan Kepala Djaven Kab. | 

Magelang Slamet. — Ye). 

PRIMAIRE LONGPEST DI 
NGABLAK 

Dari pihak resmi jang menge- 

   

    

wa di Ngablak: telah terdapat : 
| seorang: meninggal dunia, 
sesudah” diadakan penjelidikan, 

akibat primaire Tongpest. 

setempat segera mengambil tin- 
dakan2 jang perlu2.. misalnja 
membarak penduduk disekitar 
rumah itu dan mengadakan in- 

- 

Hi Eu sesu- 1 

dan 'pengheni- : 

  

e, setidak2nja dalam tahjim '51 

ir 

tahui diperoleh keterangan, bah j. 

“dan? 

ternjata . meninggalnja Karena 5 

jeena 

    

   
Pa ANGNRAN aa 

  

Len Dag Tugpalah 
suatu pekerdjaa Pp, 
tunggal 6 Sept An ihun 195: 

ngadilan Negeri Hajalarta. 

apa jang berw. djib. ngerari 

di Ahmad Emir Mohame,ti 
cor dituduh "melanggar staats - 

lag 3 48 No. 17 ah 

   

   

  

   

    

  

gerombolan. 

  

“Tuduhan beeitadi - Pa 
T doain antara ialah | 

1 Bahwa dia dalam “tahun! 3 
. Gikota Djakarta telah, 'ber- 

usaha setjara tidak sjah dan 
melanggar undang2 merfiiliki 
dan menjerahkan “sendjata2 

api gelap pada orang2 jung 
tak berhak untuk itu : 

. Bahwa dia ant bulan Pe- 
. bruari — September D4 atau 

  

didaer: ah Djatinegara dil, ber- 
“usaha memperoleh C.engan 

djalan membeli sendjada2 api 
3, “dari: “bekas orang2 K st. dan 
| KNIL untuk mempensendja- 

"tai gerombolan ' jang! dipim- 
pinnja jg bernama »Geror- 
bolan Rahasia” : 
Menjerahkan sendjz: ta api 

pada seorang Indonssia ber- 
nama S. (jang kini melari- 

“kan diri) berupa sejbuah re- 
volver dengan peluru2nja dan 
kepada seorang Tio gha IA 

. Bi berupa Fickers dan pe- 
“Iyrunja. Kedua oraj1g terse- 

but ketika itu mend'jadi pem- 
bantu2 dari terdaksya, 

Pada bulan Pebruari '51 me- 
. njerahkan pada RIAS, sen- 
djata2 Thosom dengan pehi- 

| runja pada “7 September 
: terdakwa menjerahkan pada   jecties anti-pest untuk pendu- 

duk. — (Kor). £ Nj. D.B. 1 pistol EN., 1 re- 
  

Olah- Raga: 

' Joe Walcott 

kedjonask tindju kelas-berat 

tra pemegang 

ketentuan (kepastian). bahwa 

terbaring diatas canvas. 

Film tersebut memperlihatkan 
djuga,, bahwa Jersey Joe' Wal-" 

cott pada hitungan jang ke-10 

masih terbaring didtas canvas 
Gan segera setelah hitungan jang 

Reporter U.P. berdasarkan   nja.menjatakan juga, bahwa 

! terbaring dan bahwa wasit tidak 

terlalu tjepat menghitungnja se- 

njatakannja dalam protesnja. 
Baik pada waktu jang diten- 

| film itu, ternjata bahwa Walcott 
| telah dinjatakan kalah dengan 

Hingga hitungan jang ke-10 
demikian menurut pentjatat2 

waktu - Walcott masih terbaring 
“diatas canvas, jang pada waktu 
itu ia dengan tangan kanannja 

“memegang tali batas gelanggang 
pertindjuan dan dengan tangan 
Kirinja diatas canvas. 

Presis setelah hitungan jang 

“PROTES2 TIDAK BERLAKU. ! 3 AN 

ILM jang dipertundjukkan pada hari Selasa malam jg bas 

ru lalu dj New York tentang pertandingan tindji 

raan kelas-berat Rockey Mar 

| djukan film tersebut. 

ha kalah 

  

   “antara Jersey Joe W. 

    

Ahmad Ernir 
un, berasal dari Goa "Sulawesi Selatan tempat tinggal 

Djakarta dan tidak mempunjai se- 
Dn kap oleh pihak berw adjib pada. 

'Demikan menurut Worbrante) 5 

taat 
holm dan jang Kini ada di Ban- 

P iStockholm. 

K 

Doom . Pangeran Noor Alta 
cadilan Negeri 

' SENDJATA2 API KEPADA 
   

| BOLAN. Fa 

Mohamad Noor, berumur 

Oleh Kedjaksaan bengaduan 

. Negeri Djakarta kini perkaran ya sudah - diserahkan Tb Pes 

volver dengan maksud untuk 
| disimpan. Pada waktu jang 

tidak diketahui dalam bulan 
Pebruari 51 menjimpan 1 sen 

djiata Brouwnng, padahal ia 

bukan anggota polisi atau 
tentara. 

Antjaman hukuman 10 

tahun, bisa djuga dihu- 
kun mati. 

Bagi tuduhan kedjahatan2 
perti tersebut 

se 
diatas, raenurut 

"bholannda antjaman hukuman 
jung dapat didjatuhkan atas se 
seorang jang berbuat demikian, 
ialah 10 tahun hukuman pendja- 
ra, atau Pisa djuga sampai huku 

man mati, Antjaman hukuman 

mati tersebut menurut ketera- 

ngan bisa didjaiankan berdasar- 

kan undang2 darurat bulan Sep- 

tember 51 mengenai penjimpu- 
nan sendjata gelab. Sementara 

itu sampai sekarang belum dike 

ran Andi Ahmad Emir Moh. Mo- 
Or tersebut akan dimadjukan ke 
sidang Pengadilan Negeri, 
Ant 

  

KONPERENSI BANK2 NA. 
SIONAL DI SURABAJA 
Didapat kabar, bahwa bank2 

nasional seluruh Indonesia pada 
pertengahan bulan depan akan 
mengadakan konperensi di Su-   

4 rabaja. Untuk menjelenggara- 
(kannja kini di Surabaja telah 
5 dibentuk suatu panitya, — Ant. 
  

Swedia untuk membitjarakan 

baru antar a kedua negeri itu. 

Bengt Per sson, sekretaris per- 
dagangan dari legasi Swedia di 
Djakarta .menjatakan, bahwa 
perundingan tersebut akan di- 
adakan tanggal 26 Mei jang 
akan datang, tapi dari. pihak 
Kementerian Perekonomian di- 
dapat keterangan, bahwa per- 
mulaan perundingan tersebut 
akan diundur lebih kurang satu 
minggu dan hingga kini belum 
ditetapkan tanggal jang -pasti. 

Siapa jang akan mengetuai 
dan siapa anggauta delegasi. In- 
donesia, kini belum ditetapkan. 
Delegasi Swedia akan diketuai 
oleh Malte Pripp duta Swedia 
di Djakarta. Anggauta2nja ja- 
lah Wieslander, counceiior 1le- 

legasi kedutaan tersebut di 
Djakarta, Sandberg direktur pa- 
berik korek-api di Jonkoping, 

Ahrenberg direktur perusahaan 
perdagangan Inter Ocean di 
Stockholm, Ekman direktur.sa- 

(lah satu paberik dari Gabungan 
Kooperasi di Swedia, Sundevall 
direktur dari perusahaan pesa- 

tilpon . Ericsson di Stock- 

dung, 'Myrlov dari Generaj Swe- 
dish Export. Association di       

     

Walcott hingga p 

Setelah itu telah tertjatat ber 
bagai2 waktu dengan berdasar 
kan atas stopwacth, pada mere- 

ka jang menjaksikan pertun- 

Maka dengan demikian, ternja 

ta bahwa pertandingan tersebut 
berlangsung dalam 2 menit 25 
detik. Waktu sebagaimana te- 
lah dikabarkan. setjara resmi. 

1 

STADION2 BARU 
- Di Banjumas dan 
-Magelang. 

  

- Pihak Pemerintah Daerah 
Otonom Kabupaten Banjumas 
kini sedang mengadakan persi- 
apan pembikinan stadion baru, 
sedang untuk keperluan itu te- 
tah disediakan. Rp.350.000,—, 
berasal dari Pemerintah setem- 
pat, pedagang dan petani 

Sementara itu didapat kete- 
rangan, bahwa pembangunan 
kembali stadion Tidar Mage- 
lang, semula direntjanakan de- 
ngan beaja Rp.50.000.—, kini   ke-10 berachir, Walcott bangkit 

“kembali. | 

   

  

     
       

    
        

       

    

   
     

   
   

   

Alat2 Kantor dan Sekolah, Ma 

“ adanja.: 
Alamat: Tugu No. “9, Pelepon   5 1177 -5 

Da Apa dan Siapa: Dr. L. G. J. SAMALLO. 
Pe Suka Duka : ORANG JANG ..PATAH. TJINTA". 

DAN MASJARA KAT. 

(4 BELIT- BELIT SPIONASE DI BALKAN. 
(4 VILLAGGIO DEL FANCIULLO, 

: .« NOWRUZ JAMSHIDI. 
Dt DANDANG DI KUDUS, 

£ PENGARUH FILM DALAM MASJARAKAT. 
Dan lain-lain. 

TUGU 42, — JOGJA, 

- Pengumuman 
Mulai tanggal 1 Mei 1953, kami telah buka perdagangan 

“ran dan lain-lainnja dengan nama : 

“Perusahaan Dagang “Nasional” 
Harap. dergan inj para langganan2 dan Instansi2 maklum 

      

Tel. AA MEI 1953 

Ki 

adaan keuangan “Pemerintah 
Kota tidak mengizinkan. 

tjam2 Kertas, Buku2 Peladja- 

No. 906, Jogjakarta, 
Directeur, 

(ZAINAL ABIDIN).       

belum dapat dimulai, karena ke- 1 

Ant, | 

Import Indonesia dari 
Swedia ajauh lehih be- 
sar dari export Indone- 

sek p Mekenogen tersebut. 

Menurut angka2 resmi 
disusun oleh Kantor Pusat Sta- 
tistik df Djakarta dalam tahun 
1952 jang lalu 
sampai dengan Desember) im-! 

Tt! IDAK lama lagi di Djakarta akan dilangsungkan 
dingan perdagangan antara delegasi Indonesia Gan delegasi 

gasi Swedia di Djakarta, Bengt | 
Persson sekretaris perdagangan | 

jang 1 

(dari Djanuari | | 

Perundingan perdagangan 
baru antara Indonesia 

dan Swedia 

peran- 

perdjandjian perdagangan jang 

| port Indonesia dari Swedia me- 
liputi harga :125.239.075 rupi- 
ah, sedangkan export Indonesia 
kenegeri tersebut hanja. ada 
17.004.492 rupiah. Dari djumlah 
nilai import Indonesia dari Swe- 

dia itu menurut angka? statis- 
"tik tersebut import  korek-api 
sadja. meliputi djumlah 42 djuta 
rupiah lebih. 

-Bahan2 penting jang -dida- 
tangkan Indonesia dari Swedia 

ialah kertas, kogellager, alat2 
dan pesawat tilpon, semen dan 
barang2 mesin. 

Export Indonesia ke Swedia 
terutama mengenai karet dan 
kopra. 

Export ke Swedia ma- 

! sih dapat diperbesar 
lagi. : 

Sekretaris perdagangan le- 
gasi Swedia di Djakarta Bengt 
Persson menjatakan dalam in- 
terview, bahwa pada "hakekat- 

hasil2nja sebanjak2nja ke Swe- 
dia, karena segenap matjam 
bahan2. export hasil Indonesia 
dimasukkan dalam "free. list”. 
Ini berarti. bahwa untuk mema- 
sukkan- barang2 tersebut ke 
Swedia tidak ada persoalan me- 
ngenai lisensi import, Dan Swe- 

dia bersedia untuk membeli ba- 

  
han2 export Indonesia apa sa- 

| dja. 
| Pembajaran dalam perdaga- 

ngan dengan Swedia sebagai 
L jang disetudjui dalam perdjan- 
djian jang lama ialah dengan 

| melalui valuta Belanda jang se- 
| perti Swedia mendjadi anggau- 

ta Huropean Payment Union. 

— Ant, 

  

“SEKOLAH MENDJAHI 
“Mulai tanggal 1 Djan 1953, 
“ Pendaftaran mulai sekarang 

Peladjaran teorie dan prak 

250 - 5 

T rombongan “1 Ii 
masuk pagi. siang malam. 
hingga tg. 29 - - 1953, 
biji, 

Pendaftaran di : 

JAVA TAILOR 
(muka Alun? Kiaten). 

  

  

  

     

     

  

BADAN LEMAH 

TIDA NAPSU- 
MAKAN U.LL. 

TERBIKIN OLEH: 

IE KIM TIE 
bahannja. sukar didapat dan 

kurang darah dan sebagainja.   
18 

pe 

  
      

8 Djalan Ka Tengah 4-6- 

Solo R. Obat ,JUNON” Dil,   

  

KING OF 
aa PA DON'T, 

LEAVE ME, ADAM Y cad 
TIM MOLNTIE LL 

  
— “Ding nengok saja, Adam! HL — Nah itu mdbilnja si-pe mbun ulu! 

Saja akan mendahului dia! akan menangkap saja sebagai 
m0, Tattpy 16 "ls, Inky! Baja akan menghidunkp 

mobunja! 

(om Ot SEMBILANBLAS 
Dapat munyemtukilan: 

MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 

Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 

berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 

anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemicali#n Handel 

sH5 KIM TIE” 
$ Surabaja, 

' Agent: KIAN GWAN Afd. Import. 

Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat TIONGHOA 
dan P. & D, di seluruh INDONESIA, 

  

     
   
   

   

  

AU U 23 

Pa 

mahal harganja. Ini. adalah 

Pudjian ta' berguna, karena 

8 — Telp, U, 19 dan U. 1316, 

Slamet. Rijadi 162. 

3-0. 

ul: 

pembunuh! 
    

tahui bilamana perkara Penge- 

  

nja Indonesia dapat mengexport | 

  

"HALAMAN 3 

  

Produksi timah Bangka tidak 
akan tarun 

R. UKAR BRATAKUSUMAH, Kepala Tambang Timah 
Bangka tg. 21-5 sudah mengadakan pembitjaraan dengan 

Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Djawatan Pekerdja- 

an Umum Sumatera Selatan selama ikira? sedjam disalah satu 
ruangan pangkalan udara Talang Betutu. ! 

Ir. Ukar tiba dengan kapal 
udara  djam' 11,00, kemudian 
kembali lagi ke: Pangkalpinang 
sesudah pembitjaraan tersebut, 
dengan kapal udara djam 12.30. 
Menurut Ukar, pembitjaraan jg 
dilakukannja itu adalah menge- 
nai soal “pekerdjaan umum di 
Bangkap jaitu untuk mendapat- 
kan satu kerdja sama jang baik 

dalam berbagai lapangan peker- 
djaan umum antara DPU de- 
ngan TTB. 

Produksi tetap sebagai 

biasa. 

Seterusnja mendjawab perta- , 
njaan Ir. Ukar menerangkan, 
bahwa sampai saat sekarang se- 
djak perusahaan tersebut dipim- 
pinnja, akibat habisnja kontrak 

management dengan GMB (Ge- 
meenschappelijke Mij Billiton), 
keadaan perusahaan itu ber- 
djalan dengan lantjar dan pro- 
duksi tetap sebagai biasa. Ti- | 
dak ada kekuatiran sama sekali ' 
bahwa produksi akan turun se- 
sudahnja perusahaan itu dipim- 
pin oleh bangsa Indonesia sen- | 

produksi tahun | diri. Rentjana 
11953 menurut Ukar tentu akan 
Gitjapai oleh TTB. Berapa besar 
rentjana produksi itu tidak nyau 

didjelaskannja. 
Kesulitan jang tetap dialami 

ialah mengenai kekurangan te- 

naga vak. Memang beberapa 
waktu jang achir ini djuga.ada 
tambahan ,tenaga2 vak mene- 

ngah dari berbagai daerah di In- ' 
donesia ini, tapi masih djauh 
dari apa jang mestinja diperlu- 
kan. Bukan sadja untuk meng- 
gantikan tenaga2 GMB jang di- 
tariknja kembali, tetapi djuga 

untuk memenuhi formasi jang 
semestinja. 

Ditjari: 
PEMBORONG 

Jogjakarta. 

232-5. 

  

    
    
        

  

     
      

   

Tn PT 
"LEMAH, DATAN 

DA 
We Ak     

seorang Samurai. Dengan 
badan jang tadinja lemah, 

jang dirinja ingin disebut 

ANGGUR TONIC: Lelaki 

sekali untuk Wanita jang 

kaguguran. 

salin): 

segaia demam (meriang) 

Indonesia,     

  

Tenaga2 staf dari GMB masih. 
ada beberapa puluh orang lagu 

Ijang masih dikerdjakan pada 
Perusahaan . Tamhang. Timah 
Bangka, berhubung tenaganja 
memang masih diperlukan. Kes 

| perg rgian mereka.ini diatur de- 

|ngan tjara berangsur-angsur, 
(demikian Ukar. 

Tampubolon wakilnja 
selama kekonperensi 

timah. 
Mengenai ketetapan Pemerin- 

tah mengirimnja bersama-sama 
| dengan Ir. Anondo kekonperensi 

imah jang akan diadakan di 
russel “dikatakannja, bahwa 

kapan berangkatnja, dia belum 
mendapat kabar resmi. Selama 

dia bepergian itu kedudukannja 
akan diwakilkan pada wakilnja 
jaitu Ir. Tampubolon. 

Selandjutnja pertanjaan2 ten- 
tang konperensi ini, tentang 
barga dan sebagainja, Ir. Ukar 
tidak bersedia memberikan ke- 

|terangan apa2. Sebagaimana 
diketahui TTB sebagai tambang 

negara mengenai politik harga 
dan pendjualannja berada dita- 

| ae badan lain, jaitu Tinkool. 
IMendjawab pertanjaan apa- 

'kah kedudukannja sebigai Ke- 
pala TTB seperti pada pengang- 
katannja dulu, banjak dikatas 
kan hanja untuk sementara 
waktu sadja itu, sudah ada ke- 
tetapan baru, didjawabnja, bah- 
wa sebegitu djauh dia belum 

ada menerima perintah2 baru. 
Dalam hal ini djuga dikatakan, 
bahwa tidak ada kontrak me- 
ngenai waktu antara dia des 
ngan Pemerintah. | 
Tentang smokkel timah dari 

Bangka dikatakan tidak mengs 

  

  

BAT PERAMPUAN 
AT 

er 
NA Ti 

TJBTJOK, PA Pam ang  PUSING,.. 
PTT AR 

" ANGGUR SOM YONG (Anggur Kuat untuk laki2): 
Anggur cbat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 

nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 
dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
pat djuga menjegarkar badan dan menjegah bahaja 

ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih da- 

rah jang kotor, bikii bantjar air susu dan menjegah 

bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 
YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI. 

PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AX, — Petji- 
nan 180 MALANG. AGENT UNTUK 
REN AY, — Pesapenkali 4, Tip, 3455 U/ DAN PADA 
SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D. seluruh 

Chawatirkan sama sekali. Ant. 
Kd 

, MAKANAN dan SAJURAN 

untuk rumah sakit Universitit Negeri GADJAH MADA 

Barang siapa jang berkepentingan dapat berhubungan dgn 

Tata - Usaha rumah sakit tersebut. 

Rumah Sakit Universitit Negeri 

GaDJ:H MADA 
Kepala. 

# 5h an You : 
P7 

2 ERAMPUAN 
Da DAN MUDA 

(Na 

minum Anggur kuat ini, 
djadi bertenaga lagi. Tegas- 

nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 
Djantan, 

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

datang bulan tidak tjo- 
sering pusing, 

atau perempuan, tua mau- 
pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh. seperti: 
bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, kurang darah dan 
orang jang baru sembuh Gari sakit, Anggur Tonic ini 
merupakan satu penolong jang besar. 

ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 

tidak gumbirah 

terutama bagai 

lagi hamil. Selain dapat me- 

jang sangat dikuatirkan 

SURABAJA:     “25 F 

  

ROYAL L MOUNTED (69 

  

  

— Itu dia datang! Ini Okan mu dah sekalit 

 



   
   

       

    

                    

D0 xin kirim surat sama Ber 

| yus mengkarga “kaum « 

|. Kita, harus kita hargai sepan- 

  

.. Hihat pada orang 

  

. ngatakan disini, bahwa saja ti- 

“807e”. 

. djanda Jardan Blake dengan 

ngan Jerry. Jerry djatuh tjinta 

' bupaten Sleman, telah diadakan 

' Pandu jang diikuti oleh 

. an . Kepanduan. 

|.an, teori pen "ta aga 
ma. Guru2nja jalah : satidara2 | 

| dibatja oleh setiap warganega- 
“ta dalam menghadapi pemilihan 

  

  

   

  

Saja adaiah mahasiswa jang | 

tergangku: dalam tulisan sdr. | 

Berabe pada ,.K.K” dari hari K 
mis, tanggal 21-5-58, 

Komentar sir, bahwa kita ha- 
P4 

   

    

    

    

   

  

   
   

        

  

  

2 2 

saja setudjui 100Yc. Putak sadja 
pada kaum wanita, tetapi se- 

mua umar manusia disekelihng 
  

tasnja. Kita tidak hadup 

  

masjarakat sudah sewadjarn)e 
orang saling hormat-menghor- 

ti, saling harga-menghargati po- 
“koknja bersopan-santun. Pula, 
seseorang itu, biarpun & 

    

A. di- 
wadjib kita    

  

pan-santun, kita harus pula me | 

jang Kita ha-el 

dapil. Pan Ap lag 
Bagaimanakah thd. orang2 

jang tidak menghargai orang 
lain? 

1 CI, Fi 

Sebetulnja “apa jang. tertulis 

itu hanjalah sebagian dari per- 
istiwanja. Hana 

“Suja hendak menanjakan: Ba 

gaimanakah pewiapat sdr., bila 
sdr disebut dengan k o w € oleh 
seseorang” (aangesproken de- 

ngan kowe)... 5 

Umur saja sudah meningkat | 

hampir 29 tahun, walaupun saja 

belum beristeri. Dan muhasis- 

wa, wanita” jang bersangku- 
An itu . menjebur saja dengan | 

»kowa-kowe”, Be eni 

Dengan terus terang saja me- | 

dak mau disebut dengan ..kote” 

— entah orang lain — manah 
oleh seseerang jang paliny Se- 

dikit 5 tahun terpaut umurnja 

atau lebih muda: dan lagi da- 

pat dikatakan, bahwa saja ,.me- 
ngena?” diapun ti da Kk. Suja 

tahu, bahwa orang tersebut 

Lada, saja tahu pula namanja 

dan pernah bertjakap-tjakap. 
Tetapi apakah itu jang dise- 

dut jkenat” dalam arti kata Se- 

“'betulnja, : senang PEP per- 

tjakapan sudah pantas Tryu- 

makan kowe”. Dan ini adalah 

salah satu perlakuannja terha- 

dap saja jang tidak mengenal 

batas? kesopanan. 
Saja bukan ,,anak Kemarin 

Didalam kita bersopan-santun, 

tidaklah perlu. kuta membuny- 

kuk-bungkuk, atau me-.n1oro- 

ndoro”kan, tetapi djanganlah pu 

Ia dianggap orang lam itu se- 

bagai budaknja. Sin 
Galanterte ajanganlah dika- 

tjaukan dengan vperbudakan”.. 

Berabe tak tambah. apu3. 
. 

    
   

  

    

  

2 orang anak, jang satu laki2 

(Jerry) dan lainnja perempuan 

(Babs). Karena pekerdjaannja 

“sebagai pemimpin rombongan 

sandiwara ia tidak begitu di- 

tjintai oleh anak2nja. Usaha | 

Carolina, (Jane Wyman) jaitu 

primadonna “dalam rombongan 

sandiwaranja Bing, untuk 

“mendekatkan anak2nja kepada 
Bing, menimbulkan salah fa- 

ham antara dia (Carolina) de- 

kepada Carolina, tetapi atas ke- 

bidjaksanaan Carolina achirnja 

semua beres. Carolina mendjadi 
isteri Jordan sedang ketjintaan 
kedua anaknja kembali baik. 

Film Paramount ini sedang di 
putar di Rex utk. 17 th. keatas. 

LATIHAN KADER G. P. 
ANSOR BAG. PANDU 
Baru2 ini selama 4 hari di 

Maguwoardjo desa Denukan ka- 

latihan Kader G.P. Ansor Reg 

orang. Maksud dari pada latih- 
an tersebut jalah keluar untuk | 
melebarkan sajap G.P. Ansor 
bag. Pandu dan kedalam untuk | 
mendidik mereka dalam lapang- 

djar2 jang diberikan 1 
teori organisasi, teori kepandu- 

penerangan serta aga- 

    

Fadian A.G.N., Herman Suwar- 
dhi dan Amin Wasthoni. 

(Perlu diterangkan bahwa pe- | 
ngikut sebanjak 33 orang ter- 
sebut dari seluruh daerah kabu- 
paten Sleman adalah diambil | 
dari tiap2 kalurahan, 

TELAH KITA TERIMA 
Dari BP, ,,Ganeca Tiga” 

Bandung: buku ,Undang2 Pe- 
milihan Umum” susunan dari R. 
Hasan Nata “Persama,, harga 
Rp. 5,50, Mengingat isinja baik 

umum jad ini. 
Atas kiriman tersebut kami 

| Ind 

| didatang 

dapat pemeliharaan ternak jang 

a berso- | Zasem, Pengarasan dll. — Ant. 

»... TANDA GAUK 

'ajam bekerdja dalam Bengkel 
'Djawatan 
gjakarta 

14 19.40 

Adapun pela- | 
jalah: | 

  

Djawa Tengah telah ber- 
menjelesaikan pembikinan 

aman Ternak di Batu- 
raden dengan biaja lebih kurang 

p.1.500, — @2n diharapkan 
bulan Djuli jang akan 

dah bisa diresmikan. 
| “Botupaden terletak 14 km uta- 

, Purwokerto. Kini Juasnja ba- 
hektar tetapi ena 

untuk mendjadi 190 hektar. 

600 ajam, kuda, kelintji @.Ll. 
Semuanja merupakan bibit jang 
si kan dari luar negeri. 

  

   

  

   

    

  

Di Djawa Tengah selain In-: 
an Ternak djuga ter- 

xetjil2 seperti di Solo, Tawang- 

angu, Pemalang, Mirid, Pati,   

  

— BENGKEL D.K.A. 
Berhubung dengan perubahan 

Kereta Api di Jo- 

jang berlaku mulai 

tanggal 26/5, sedjak tanggal 

tersebut maka tanda gauk 

dalam bengkel itu akan dibu- 
njikan pada djam : 6.40 — 6.55 
rt3O ee 1150 — 12.00 .dan 

14.30, . : : : 

  

Rp: 100000,— UNTUK 
— JAJASAN STADION 

| Sumbangan dari Pendidi- 

' kan Djasmani Bandung 

Digedung Kotabesar Bandung 

      

  

HARGA PASAR Katjamata musim PANAS ? 

Beringhardjo Jogja pa- 
da tanggal 22 Mei 1953. 

Barang perhiasan : 

ja 

A. KASOEM! 

  

    
Tn 

& 

DATANGLAH INI MALAM 

bjuca pi Soboharsono 
Tgl. 25 Mei MATINE. 

  

5 Mau ketawa dan Bergembira? 
  

  

  

  

  

        

      

  

              

   

  

    Kepala Djawatan Pendidikan Ma 

sjarakat Djawa Barat, Somawi- 

djaja, telah menjampaikan sum- 

| Rp, 100.000,— | 
bangan sebesar . ( 

kepada Jajasan Stadion Bandung 

Peristiwa ini dihadiri djuga oleh 

Gubernur Djawa Barat, Waliko 

ta, Kepala Polisi Priangan, Let 

Kol. Dr. Wonojudo dan orang2 

jang ada hubungannja dengan 

jajasan tersebut. : 3 

Menurut keterangan Walikota 

Bandung, Kotabesar telah me- 

njatakan hendak membantu usa 

menjediakan tanahnja. Tapi hal 

ini sulit, oleh karena dibagian 

Selatan kotabesar sudah tidak 

mempunjai tanah lagi. Dari pi- 

hak penduduk ada jang bersedia 

memberikan tanahnja, tapi me- 

minta supaja ditukar dengan 

tanah lain. Sebagai diketahui, 

untuk keperluan stadion itu di- 

perlukan tanah seluas 15 hektar 

jang membutuhkan biaja Rp. 3 

djuta. — Ant: 

RADIO 

: SAPTU 23 MET 1953. 
Gelomb: 42.25, 59.2 & 122,4m. 

Musik tengah hari, e JT 13.15 

“IA 3 5 , 13.45 Imbauan penggembala 

H3. JUST FOR YOU PEN UB 
S5 (PARAMOUNT). 14.00 Penghihur ha. is bekerdja 

ST aan Pa 2 Ia 5 oleh O.K. Tjandra Pur- 
Seperti djuga lain2 film ae Ainan 

ing C y, maka film .Jus , a. 5 8 

Kan aa adalah sebuah 17.00 Sarang burung Kutilang. 

show-film-belaka, film hiburan 18.02 Pengantar Surja terbe- 

10095. Sekali ini kita dapat me- era 4 

njaksikan June Wyman sebagai | 18.15 Hidangan piano. 

penjanji dan penari dalam show. | 19.35 Bingkisan Penjiar 

Disamping suara jang merdu 19.40 Hidangan ORJ tengkap 

empuk dari Bing Crosby, kita | bp. Sdr. Suwandi 

dapat mendengarkan koor dan | 20.15 Hidangan ORI jengkap 

musik enak sebagai background dengan atjara Hiasan 

njanjian2 jang dilagukan oleh ' malam Minggu 

Bing. Selain itu dipersaksikan | 21.15 Mendjelang hari Pante 

decorasi jang indah permai | Kosta 

dan tarian2 jang sangat Me- | 2139 Ujon2 Monosuko oleh Kel. 

narik. Len NN Sa D0 Kes. Djawa studio Jogja- 

PN Na Bar karta langsung dari dalem 
““ Dalam tarian2- ini Bing Cros-| Nana Tn 

by menggambarkan seorang . : 2 

MINGGU 24 MEI 1953. 
“Gelomb: 4225 59.2 & 122,4 m. 

08.15 Missa sutji dari geredja 
Katholik Kotabaru | 
Taman Pemuda oleh IPPI 
Jogjakarta 3 IK 

Wajang Orang oleh Kel. 
Karawitan studio Sura- 

karta 

Aneka Minggu siang ole 
Orkes Segar Djelita . 
Taman Ksatria dbp. Pak 
Sut 
Ruangan Kristen 
Badan Siaran Kristen : 
Chotbab/Njanjian 

Muljono dengan pianonja 

dengan atjara : lagu2 In- 

donesia terkenal | 
Mengenal seni 
Djawa , 

09.20 

10.00 

13.45 

17.00 

1815 

19.15 

2130 

grantangan- 

Kliningan Bali 
Krontjong dan langgam. 
oleh O.K. Penghibur Hati, 

21.50 
22.15 

  

Boekhouden A B, Steno, Tik | 
'setiap waktu, begitu bajar, , 
cursus dimulai. Begitupun 
privaatnja. Tiap bulan udjian | 

“praktik RESMI di alamat 
tsb. dibawah. Sedjak th. 1930. 

“APA SEBAB? i : 
Pak Darmo Dir. Kant.-Cursus 

wDARMO" 
Dji-Pathuk 23 9 Tilp. 289 
reagen aa Jorja, 
tetap tidak mau menerbit- 
kan dari pada mata pela- 
djaran jang diberikan: seka. 
lipun pasti mendapat uang 
'contan Rp. 10.000.— dan 
tidak setjara' obral menga- 4 

-dakan Darmo's tjabang ? 
Peladjaran Modes/Costumier , 
idan pekerdjain akontan 
“untuk sementara waktu be- 
lum dibuka lagi? 254-5. 

   
   
   
    

   

         4 utjapkan teriig “kanih, 

ha pembikinan stadion itu dng | 

    
     

oleh | 

suara | 

Hidangan Angklung Ge-| 

      

     

    
  

  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

        

  

   

Emas 22 karat ,1 gr Rp38 (Mg uya-soLo-BAaNDUNG : ! 
Perak Ir latake 1, 20 3 . LO-BAS 952-5: AE Da Sania ana ” — puan - & : 

BP ertu AGN Ko ro aan H 1 li b ik di Di i “Ny 
DN Avi N Laka 510: MANA NABI BUKAI orloges paling baik di Dunia |. 
Batas IX Aa D “50 XXXXXKXXXXKKKKKKKK Teu “ ep Pa 

Beras ttn. no.1 Ike. 150 Me ea d Tjabang B Ha 6 2 ha 1 

Ia 1140| Mercurius Na lu : . aru erimai: Ik MAA. Hu nga | ) 
Beras ',, ne. 2 #auatn Tag Der ercurius 2S! ona | Toko BUKU dan Bibliotheek H9noges” merk' ROLAIN Ov TER 'CHRONOMETER R.M. | : 

pa Pn Ratis pb Ke | Sandilata 5, Jogja. | EKONO ms OMUGA SEAMASTER AUTC MATIC CHRONOMETER R.M. - : 

Pipi. ubi dan NN one ' Dimulai pada : s9 Inilah horloges jang paling terbaik dan terkenal di seluruh dunia. SAKSIKAN dan.BUK- 3 

Ubi Mai Ten 0301 1 Juni: Romb: TATA BUKU |! Tanajung 10 — Jogjakarta. e TIKAN sendiri di Ng ' : : 

Ubi manis 2 te 025 | Bahasa BELANDA | Mendjual dan Menjewakan $ RADJA HORLOGES 3 W 1 

Katjang hidjau AD 1,70 . KXXKKKKKKKKKKK KK | buku-buku. £ bi : : " 

"tangan Wage wa Gn sa (0 kt aan L SAKSIKANLAH ! ! ! 5 

sen btahfenlo se 10 LA | ea : ta JUWELIER OKAING Honoee "i "K 
aah 2348| ICHSAN | 5 1 

». hitam » ” 1,50 3 hap Di s2 d F 3 

Kn Pa aa Sana Be itjari dgn. segera PETJINAN 80 — TILP. 538 
3 : PPN D — IJOGJAKARTA — 

Telur dan ternak : TANG 1 KOKI 
Telur ajam T TERTENT jang berpengalaman, mema- . 2 25 

Telur tik BUAT, | 9 dak masakan Indonesia Baru, Mungil dan Istimewa 
Daging kerbau . | Pn Djuga baru datang dari Germany LONTJENG TEMBOK model baru, sepecial utk. Kantor?, | 
8 sing Na « Perusahaan | Malioboro 97, Rumah Tinggal, dan ada TERISTIMEWA SEPECIAL, untuk di KAMAR MAKAN. Boleh 

Dean Sa Pendiahit & | Jogjakarta saksikan djuga. Persediaan terbatas. 268-5. : 

sing babi Da Jia mem a : 
Daging babi $ : | 3 Ka 1 

Daging ajam Naagegaran, | —s Ta —... anoman , . - 

“Djenis bidji : 78 Telp. JK. | »RKAHAJ Uu” — Mulai SENIN 25 - 5-53. - 

Kenatui kupas 1 853. | OBRAL LUAR BIASA PARAMOUNT Fi : 
| & "GAN didiw : 2 ilm terbesar! 

Kopi W.I.B. (bd) | Semua ARLODJI TANGAN didjual dengan : 

Kopi bubuk Buka djam: | HARGA OBRAL! : Penuh ACTIE & DRAMA! 

Rempah - rempah : Tea : : | ROCAR 4 batu Sdjarum, Si. Rp 80 NS DOUGLAS. , t 

Lombok merah A2 - 1400 | RUPA? 15 waterpr., antimagnetie ,, 125,— , An: | 

basah 1 1000”-1020 | KENO/IT 0 0,» Soe 17. (9 “THE BIG CARNIVAL" 
Lombok rawit 1007 19.30 | MIDO 17 , 3 all steel 

Lada putih . Ni Shock ., 590,—- |. dengan: Jan STERLING. 
Tjengkeh ambon Ba io | CYMA 17 ,, Sa, all steel MAIN Djam 10: 5: 7:9. — T. B. Indonesia — 17 Th. 

Asam kupas SPOED | : untuk Tn/Nj. ,, 660,— Pe 

Brambang ORDER | LANO 17 , automatic R.M. . 

Bawang, Sa an Mi HARI MINGGU sa | 5 1 : 4 Shockproof 2 265, —- 

Pyebar Se men GU TUTUP. | DENGAN TANGGUNGAN. 

Trasi Kamp tu | KUNDJUNGILAH! BERDUKA TJITA 
Manis djangan . »» na — ———— | Djangan liwatkan, kutika j baik?nja ini!!! B bark 
Kelapa Kn Ou aa | n In , kutika jang sebaik?nja ini!!! ersama iny saja mengabarkan pada sekalian familie dan 

ani PAN pt Na Ta & - 5, Na ag | ALAMAT jg. TEPAT dan 100, SERVICE MEMUASKAN. sobat-ande bahwa pada hari Kemis tanggal 21 Mei 1953 

Dean briket “na m3 030 madjallah kei indah pimpinan | 5 ma “ai MK Li ang Na Nan Sang meninggal dunia 

"Li in #5 5 . mayang / || P 2 rie, Ma C i iinta: : 

Lain lain : Apes | Nio0 cheong seng terbit JULI, | Toko KI Vu s LILN Tan 2 NTUaa MATE: MIAAN ya Hee an tai : 

Gula. pasir ma 85 | nomer perkenalan GRATIS, | $ naat PN D IE r A : 

st 2th an Tn kirim adres komplit. - : Patjinan 112 — Telp. 784 — Malioboro 97 i 

ula kelapa sa 3 : TERBIT JUNI 1953 262-5. JOGJAKARTA. : a 3 Ha an “ia 

Teh B.O.P. me aa 100 resep dr. dale carnegie: | —— - saia aa an dalam usia 62 tahun. 3 

Men ea Tt 2 0.60 » HIDUP 100 TAHUN” | ui (ERA SRS Harj kuburnja telah ditetapkan pada hari Senen tanggal 25 d 

Nai ja 2 Ka ga 2 (tjetakan kedua) rp. 12,50 | M bi k ih Mei 1953, brangkat dari rumah Ngadiwinatan No, 273 djam 

aa 13 apa 2 2 2 2 ka TERBIT JULI 1953 | eng asin. 8 pagi ke pekuburan Pingit Jogjakarta. # 

Mana 8 Yi “na NE Aa mpasia Pala | Pada sekalian familli dan sobat andee jang telah turut 
: 

5 j 2 Sa PN AN y | menjatakan berduka tjita menjumbang Krans dan lain2 Jang berduka tjita, 

LAN us Apa » ai RK x | Serta turut mengantarkan djinazahnja 'istri kami : Atas nama sekalian familie, 

3 2 ” » ea" UK MEME ANA | 

| Lawbasan rena EU AT PERKAWINAN | Nj. LIA U wW TJIE DJ WAN | Suami : Anak : 

embakau: irginia ” » An BAHAGIA"” ) - . | Sie Soen In sj 2 .. “ang 

| Gambir kembang ',, » 15,— 1 buku tebal rp. 17.80 : (LIOE TJONG NIO) 5 $ 8 Ka Mn Sar &Nj... 

Gambir pesagi Lae Tone Tn SUDAR TERBIT : i NA. Na Non an K : as : 
Be a : » pada hari Minggu tanggal 17 -5- 1958. Sie Dhiam Nio 

Areng Hn “Oo »I jangan mati sebelum hidup 2 2 : g Sie Kiem Hoo & Nj 

Katjang kulit ne st | (samb. “hidup 100 tahun) rp. Ni kat: Sie Kiem Tjiauw : 

B ikai : (11,60. - ,,pengantinan seumur 5 " Na 2 5g & 

ahan pakaian !. : : " : : | mi AN Pen ana 

Sarung tjap vadi 1 hl. Rp. 41.— | hidup” rp. 10,80. ,,gagaklodra” | LIAUW TJIE DIWAN Tjutju.: : 

Sarung tjap Nagib 29. rp: 11,60. ,malang mignon” 260 - 5 dengan keluarga. 2509 -5 Sie Swan Nio. 

'Kain batik no. 1 : pi : rp. 8.70. tambah porto rp. 1,50. 2 AN Sei ANA TR AA aa BEP —g 3 

Kain ti : Pa | TANTANGAN TENTARA : n B9 

Ban m2 B5 TIONGKOK MERAH” Tn Hanan ag . | en ena enam : 

Pa An aa en apsatmpan 220. | PEMBERI TAHUAN. | 
Pike La 260 On en BOR VC an Memberj tahukan dengan hormat kepada chalajak ramai | T A A N - D E W A S A 

Kain piama 3 Be Petjinanketjil 55 Ig. teristimewa penduduk Daerah Istimewa Jogjakarta, bahwa | 

Poplin kembang nas 5 MAN tuduhan? atas dirj kami soal memakai Reserve Fonds an P 

z ee 5 4 lisan maupun dengan melalui surat2 kabar, adalah tida | 
Mn 2 Tg R32 Mg 6. — benak : | untuk kl. 1, UI dan ni 

m te aan na Pp RI Agar supaja chalajak ramai tidak dapat keterangan2 atau i : 

Aa at - 2 2 Papa laporan? palsu dari orang? atau anasir2 jang tidak bertang- Pa orak Sore 

  

UNTUK HARI LEBARAN ! 
Lampu TI.Neon. orig, PHILIPS 

20-25-40 watt warna 33-35 

Hargasresmi : 

Di
 Mei 1953 sebagai berikut: 
MENE 

Na 1 NUNTUT TERSANGKA 

tuUGu xipuL 77-79 JOGJA TAP. 183,   
        

    

  Philips Service, 2170-5. | 
15 
« 

Untuk wanita jang suka 

- mengantuk 

  

dan . rasa 

malas. Djamu ini memper- 

baiki perut, 

178-5 $ 4 Nerupahaan 

menambah- 

gung djawab jang berkedok Pemerintahan (baik anggauta? 

D.P.R.D., maupun Pemerintah umumnja tak ada sangkut- 

pautnja. Ini hanja mengenai golongan tertentu), maka sbg. 

| bukti bahwa kami tidak bersalah, kami kutipkan ketetapan 

| Kedjaksaan Pengadilan Negeri Jogjakarta tertanggal 12 

TAPKAN: 

BAHWA TIDAK ADA ALASAN TJUKUP UTK ME- 
R, SUDARSONO BIN SUTE- 

DJO DIMUKA PENGADILAN NEGERI BERDASAR 

PASAL 312 K.U.H.P., MAUPUN LAIN2 DELIK. 

Demikian: surat pemberi tahuan ini kami buat dengan se- 

benar-benarnja, agar chalajak ramai tidak mendapat lapo- 

ran-laporan palsu atau keterangan2 jang tidak betul. 

Jogjakarta, 15 Mei 1953. 
Hormat kami 

R. SUDARSONO BIN SUTEDJO. 

Pn EN AA NAN AAN, Pa 

  

bikin 

badan. - 

untuk wanita 

kan nafsu makan, 

segar 

  

         

    

dan . kuat 

Istimewa 

    

NYI NGABEAN KULON 71 
X & TAMANSARI 5 
Ea JoOGJAKARTA 

Dj. Sriwedani 12 

jang kasi minum susu pa- 

              
   

  
     

N. V. PETRAM 
, Telp. 842, — Jogja. 

DARMAWISATA 

da anaknja (meneteki) ' Menjelenggarakan : untuk seluruh djurusun, 

2 ngga rda | : | Tn “joran Semarang p.p 
Buat pembangunan rumah: ' Pa 5 7 : Pa Pep 5 An 

& tambal sulam. Kaju2 | MUA "1 A | Na abi au 
djati, suren, nangka, glugu, 2 . JOK) "p-: 

  

       dan lain-lain. . 
Djokja — Solo p.p. 
  

TERIMA PESANAN : 
ep EN     
  

Segala  pekerdjain pertu- 
kangan. 
HARGA MEMUASKAN !!!| 

ea 

Malioboro 35 — Jogja" 
Kranggan Barat 128 Semarang 

248-5 

  

OBRAL BESAR!!! 

  

dan MENGHEMAT? 

  

Selalu “menjediakan  Sepeda2 
merk jang terkenal Gazelle dgan 
trommel rem MODEL siream- 
line, Magneet, Vesting, Juncker, 
Locomotief, Hercules, Philips, 

Fongers, Raleigh dan lain-lain 

HARAGA MELAWAN. | 
SILAHKAN DATANG 

di TOKO 

BAN TJHING LIONG 
Patjinan No. 141 — Jogjakarta. 

dengan HARGA OBRAL. 
BGSS (made in USA) 

BOSS (made in USA) 
SUNEFLAME (made in 

  

  
  

   

    
     

| 263-5. 

   
   

“ PENGUMUMAN 

| SEKOLAH MENENGAH EKONOMI PERTAMA 
“ “(S.M.EP) NEGERI DI MAGELANG 

| Menerima pendaftaran masuk: mulai tg. 20-5-1953. 
. Tempat : Djalan Diponegaran No. 6, MAGELANG. 
Waktu : Djam 2.00 s/d 4.00 tiap2 hari kerdja. ' 
Sjarat2 : Lulus 'udjian masuk Sekolah Landjutan Negeri. 

251-5 — KEPALA SEKOLAH — 

— HADIAHLAH MAS INTEN BERLIAN UNTUK LEBARAN. 
Perhiasan berharga Memberi Tjahaja bahagia padaku, 

. Mas Inten. Selalu mentjinta padaku, untuk rumahku. 

Pasar Mas 22 kr. UN Malioboro 37 
Djual & Beli. TJ ONG Jogjakarta. 

Lekas atur pesenan: Djangan Telat hargapun aken naik 
Lagi, Guna BAHAGIA LEBARAN, / 269-5.         "Teks. INDONESIA (Belanda 

  

Sebuah drama pertjintaan, djelmaan tjeritera S3 . 

aseli dari buku tulisan THEGDORE DREISER BG A BR R I Kk 

(A place in the S (ahukane:? 

OBRAL BESAR!!! 
Njonja? dan Nona? ingin masak “dengan TJEPAT PRAKTIS 

Hanja KOMPORLAU jang dapat memberi kepuasan. 

  

Djangan liwatkan Kutika Bagus utk membeli SEKARANG 

1 Pit Rp. 250. 
2 315.-— 

400-— 
. .. 

England) ,, 

di TOKO “KIM. SIN” 
Malioboro No. 91 — Jogja 

  

MULAI PAGI INI Djam 10. 

Untuk 17 Tahun keatas. 
2686-5, 

  

x& Laurence OLIVIER, bintang film Inggeris 
untuk pertama kali main dalam film menetika 

x Jennifer JONES. Japan 

  

  
    

1, Djetis No. 39 1. Gading (Ngadinegaran) . 
|“ 2, Bintaran- wetan l5a 2. Djetis No. 39 

| 3. Gading (Ngadinegaran) 3. Wirogunan No. 31. 

| Mulai menerima murid tg. 20 Mei 1953 

| Tiap hari kerdja, djam 9.00 — 11.00 
| 
| Keterangan dapat diminta ditempat. 

TA 260-5 
EUR, Bean Sen SI BARA BEN AAN ana 
  

  

Bankier: 
Jogjakarta. 
Bank Negara Indonesia 

TELAH MENDAPAT BUKTI: 
KWALITEIT BAIK 

HARGA MURZH, 

Sabun Tiutji tiap »#UNUNG” 

Pusat Pendjual : B.LN 
Jogja :  Djl. Malioboro 4 

Madiun : Djl. Magetan -1- 

258-5 

  

Sudah 

baru. 

253 - 5 

dimulai Ha 
CURSUS MENGETIK 15 hari tamat waktu beladjar boleh 

pilih begitu bajar peladjaran dimulai. 
AUTO MONTEUR ke III dimulai pada 6 Djuni 1953. 
MENGEMUDI AUTO, setiap waktu menerima peladjar 

Pendaftaran dan Prospectus lampiri franco Rp. 2,50 pada: 

Jacoub's College 
NGABEAN 59. 

  

GONDOMANAN 

pantas, 

IE TJOAN TONG 
ACHLI BIKIN GIGI 

7 — JOGJAKARTA. 
Buat segala urusan gigi, silahkan datang pada 'adres diatas, 
Pekerdjaan rapi, tjepat, dengan Garansi. Harga direker 

SILAHKAN BERHUBUNGAN, TENTU PUAS !!! 

  

  

OBAT KUAT LAKI? 

SEXANOL 
Tanggung sembuhkan sega- 

. la matjam KELEMAHAN 
LAKI2, mengisi center 
center sjahwat jang telah 
kosong dan menambah te- 
naga mudah, Sebotol Rp.20,- 

APHRODIN 
Obat pelsir laki-laki jang 
istimewa. Sebatol Rp.10,- 

Tanggung tidak 

3 Gr, Rp.16,-     
CAKRI 

Tong Petjinan 81 Djokja. 

KAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM 
ATOM HAIRDYE Giscr) 

LUNTU R dan kwaliteitnja istimewa. 

"DC PHARMA” PRODUCTS Tilp. 
DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT 

AGEN2 : Semarang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 1013 
Magelang Toko Obat HOK AN Djl. Raya 114: KR. Obat 
”KARUHUN” Djokja dan Pekalongan, Toko Obat Tek An 

OBAT KUAT WANITA 

SEXALIN. 
Untuk segala penjakit wa- 
nita jang bertalian dengan 
menstruasi (HAID: TIDA 
TERATUR. terasa SAKIT, 
Kurang DARAH KEPU- 
TIHAN dan sebagainja. 

Sebotol Rp. 20,- 

PREGNOL 
Obat HAMIL untuk dapat 
keturunan. Sebotol Rp.25,- 

5 Gr. Bp.15,- 
291 U.. BANDUNG, 

  

6-5 

  

Dibuat oleh William WYLER, 
pentjipta The Best “Years Of 
Our Lives dan Detective Story. 

« TYD KEDAULAYAN BARJAT" 1622)62/801H 1 

 


