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- Yaya, tm pAMANYA “karena Ma- 

   

  

   
   
   

  
  kk Pemimpin Umum : 

TBLKPON » 

   

    

   
   

    

    

   

  

   

  

    

    

       va Dikknduataja, 
Wdjuksanaan menteri | 
Rum (Masjumi) me- 

1 | Panajong Morawa 

   
   

   

    

anggara parlemen. Dan, bt 
la usul mosi Sidik Kertuputi at 
mosikan dan diterima oleh pai 

SA MAWA 
Pelp, Rumah : 902. 

om 

Pemimpin Red. : Woxorro 
Mn 3 Relp. Bana NG ee 

  

    
   

  

   
   

  

    

etudjui oleh sebuyian | 3 

    

  

  

ADA Na 1 lw 15 men 
Sukarno telah mevundjuk 

v 

baru. Mereka «liserahi 

  

  lemen, maka Masjum, akun ta- 
rik kembali menteri-menteri. 

nja Tetapi sebelum usul mosi 

tersebut  dibitserakan  idalem 
D P.R., perdana menterj Wilopo 

  

Un putuskan: mepan Pak man. NG 
| daatnja ! PN 

La ak 

mareur bersama-sama 
Manyunsurkoro,. : 

Lapat kuta perhitungkan, Mr. 
Rum vuka 
buya PN, 
koro, Pun 

tentunya ridak menganggap PNI 
Sulu partai boleh dirnama 

kun persona grata bagi Masjumi 
karena PN, oleh pemimpin Ma 

Sukiman dipandang | 

paclai yang menguntungkan pi- 
hak Kiri 1. 

Pula harus ditagat, upatita 
Mr, Rum nantinja duduk kemba 

Ih alam kabinet, akan bagatma 
na sikapnja terhadap soal Tan- 

— dong Morawa jang ia pandang | 
soal 

rupanya tida dipandang amat | 

P Edomeyatnda, 'Mangunsarkoro ' 
pun bukunlah persona grata ba ' 
Yi Masjumi, Ingat: soal peladia | 
ran agama “disekolah-seke 

dengan 

  
    

  
   

. rakjat, semasa ia djadi menteri | Kota timbul “suara - «uara ' 
PP, Mena Ri pengungsi: 13 jang sebut -. sebut -bahwa 

an « “pyaar: | jang g akan “ditunajuk sebagai 
- rmateur fa'ah Mani gunsarkoro    

  

Ie aya | 
kan angunsarko- | 
ru — Mon. Kum telah ana f 
dengan peng Yany Sung | 
yun2- 1 Tirtidih, Blah apakah antara 
Maszumi — PENA telun dapat 

tertjapaj persesuaian pendapat, 
yastu karena kedua purtgi Litu 

telah mean aaaN Nan la | 
masing2 Ka ia 

Apabila sa seb tera : 
di, tentu. menggembirakan. Se- 
kalipun, suatu kabinet jang. di 
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BA deakibia 9. Rum dikabar- fu 
kami telan ditundjuk djadi fors 

kh. persona grata | 
partai Mangunsar | 

. Pihak Masjumi Pan 

| sing2, Gemikian 

Uprinsipiil, tetapi oleh PNI | Fa 

| disamping adanja 

| kan nama atau nama2 forma- 

Dalam pada 2 Sdr Sarmi di 
Mangunsarkoro dan Mr. Run 
menerangkan, bahwa mereka 
akan kerdja “bersama sebagai 
apa jang telah dipikulkan pada | 
bahu mereka oleh Presiden. Me- | 

“reka akan memulai mendjalan- | 
kan tugasnja ja:g maha berat | 
itu pagi ini djam 9,00, kedua | 
formateur tersebu: memberikan | 

laporan kepada - partainja ma- ' 
Siaran Peme- : 

rintah. ! | 

PEembl aa kemarin itu | 
| dapat dituturkan sbg berikut : 

suara2 jang : 
menjebut2 nama Mr, Ali Sas- 
troamidjojo jang mungkin akan 
ditundjuk oleh presiden sebagai 

| formateur pagi kemarin di Ibu 

Garj PNI dan Mr. Mob Rum da- 
ri Masjumi. : 2 

Spekulasi jang belakangan 
itu semakin kuat berdasarkan | 
pada belum dapatnja diumum- 

teur (S) oleh presiden pagi itu 
jang oleh kalangan politisi di- 
hubungkan dgn belum datang 
nja Mangun arkoro-dari Togja 
jang telah diinterlokal oleh DP 
PNTI keraarin dulu supaja kema- 

.rin ia datang ke Djakarta, 
Pihak DP PNI sendiri tidak 
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dari P.N.I dan Mr. Moh. Rum dari Manja 
- kabinet 

sak
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it petang Beng | Presiden 
Sdr. , Sarmidi 

sebagai formateur 
tugas memba ntuk kabinet nasio- 

6 . mendapai-dukungan parlemen -tjukup didalam waktu 
vggu. Dengan pemberia n limit waktu itu Presiden ber- 

anisa bahwa kedua formateur tersebut akan ber- 
en uk kabinet tersebut dalam satu minggu, terhi- 

tts, 16 Djuni 1553. 
. 

sedia memberik:n 'keterangan 
tentang dipangg ilnja Mangun- 
sarkoro dari Jogja, tapi dalam 

pada itu telah tersiar kabar2 
bahwa putusan rapat DP PNI 
Achad kemarin dulu a.I. men- 
tjaloikan 4 orang - formateurs 
Jaitu  Mukario- atau Mr. Ali 
Sastroamidjojo kalau : hanja 
PNI jang diserahi formateur 
ataupun  Mangunsarkoro. atau 
Mr. Iskag jang kini ada di Dje- 
pang djika formateurschap di- 
berikan kepada ,PNI dan pada 
Masjumi. Perumusan forma- 
teurschap akan diberikan kepa- 
da Mr. Rum dan Maagunsarko- 
ro kabarnja djadi bulat Achad 
malam djam 24.00. 

Menurut kalangan 

pai siang kemarin tidak ada pe- 
rumusan baru. 
tjalonkan Hatta dan Rum. 

Bung Karno berunding 
dengan bung Hatta. 

Kemarin djam 11: 00 presiden | 
telah mengadakan pembitjaraan' 
lagi dengan wakil - presiden 

, Moh. Hatta setengah djam la: 
yyanja, mengesai pembentukan 
kabinet baru. S selesai 

y pembitjaraan, presiden nrenjata 
kan kepada pers bahwa dian- 
tara dia dan wakil-presiden te- 
lah terijapai persetudjuan rie- 
ngenaj “penibentukan - kabiner | 
baru, tapi pada - saat ini 1a be- 
lum sedia memberikan ketera- 
ngan apa persetudjuan ini. 

ngan sore atau malam inj (tadi 

malam: red) akan sudah dapat 
diumumkan persetudjuan apa 
jang telah diperdapa: dalam 
pembitjaraannja dengan wakil- 
presiden Moh. Hatta" 
Walaupun tidak didjelaskan 

presiden, mudah diduga bahwa 

persetudjuan itu mengenai pe- 
rundjukan formateur “Gan sifat 

Ikabinet jang akan dibentuknja. 
Dan sebagai biasanja didapat 
penundjukan formateur atau 

i farmateurs) demikian, presiden 
  bentuk oleh dua Ajago ta 

dapat diharapkan pandjang 
umurnja, Karena soal Tandjong 
Morawa masih belum terpetjah. 
Ataukah memang Masjumyj suka 
menmindjau soal Tandjung Muru- 
wa tidak Ni ng sdal jang grin 
sipil nanti ?! 

Pertanyaan lain: Adakah pe- 

kat 

nungyukan.ini sebenarnya hanja 
Sunu Tndakan t70dba2 Z Mak- 

Sud kua: apudua. pertjobaan 1ni 

Sum tetan soal 
Tandjong Morawa sebagai suwa- 

ta s6g1 prinsipal, muka Lresiden 
ckanm menundyuk orang Pena 

sebagai formateur ? (seperti jg | 
telah dikabarkan  terdahutu) 
Desnonds z0onder Masyumr, kare 
na golongan Islam, pada acnir 
nja, dipurdangnja Tduk “hanya 

— diwakik oleh Masjtnt £ (Aaw 
Tani 'ada- an An: Jas 5 

Gubernur Sudiro : 

  

sung “bagi pard petani kelapa, 

Seperti. diketahui, - Propinsi   WAN 
  

La | KAWILARANG Di : 
. PERIKSA i 

  

Kol awilarang “kemarin di- 
. periksa agi en menge- 
“nai pe stiwa Pa Oktober oieh    

dan Sunaa-Keijil 2 djuta. Da- 
lam pda itu untuk tahun pe- 

ngadjaran 1953/1954, pada. Gu- 

tukan 4 orang guru wanita pru- 

bel, dimana 2 orang diantaranja 
akan ditempatkan di Makas.r 
dan 2 lainnja di Menado, 

Selandjutnja mengedai sum- 
bangan Propinsi Sulawesi un- 
tuk festival nasional dalam bu- 
lan Agustus nanti di Djakarta, 
Pemerintah Propinsi Sulawesi 
akan bekerdja-sama dengan | 
Jajasan Kopra . dan Djawatan 

       

  

Perindustrian serta Djawatan2    
  

Atas wndam 
rangkat ke L 
Djalaludin, A, Mendur, Tanoe 

   
pemerintah Ing gerla:: maka batuan telah be- 
on. wartanan Indonesia. Jang terdiri dari sdr 

g Sindhu dan . Maria Musaffa. 
( Te 

  

Maluku dalam Irubungan ini La-j 
nja memperoleh 4 djuta rupiah | 

bernur Sulawesi akan diperban- | 

Rp., 10 djuta untuk batin 
pembangunan 

UBERNUR Sulawesi Sudiro | 

jang lalu berada di Djakarta untuk mengadakan pembitja- 
ragn? dinas mengenai soal? rou ine, pagi kemarin 

“kembali di Makasar. Selama berada dj-Ibukota, Gubernur Sudi- 

. ro telah mengadakan djuga pembitjaraan? mengenai pembagian 

“9g 10 djuta rupiah dari Jajasan Kopra bagi Propinsi Sula- | 
esi, diantaranja 515 djuta untuk object2 

jang sedjak beberapa hari 

telah tiba 

sedangkan  djumlah 

'lainnja untuk mengisi stand 
Sulawesi dalam festiv. tsb. 
Disamping ini, dalam tahun 

ini djuga, akan tiba di Makasar 
dari Dj-karta sebuah kapal ber- 
ukuran 450 ton, jang diuntuk- 
kan bagi Pemerintan Propinsi 
Sulawesi, disamping kapal Ba- 
ngo jang sudah ada sekarang. 

Satu diantara Kedua kapal ini 

akan dikirim kemudian kekabu- 
paten2 Sulawesi. Sulawesi Teng: 
gara atau Sangir Talaut guna 
keperluan Pemerintah disina. 

Acbhirnja dapat diberitakan, 
bahwa ada dimaksudkan, supaja 
pada perajaan peringatan pro- 

pembitjaraan2 dengan Jajasan | 
Kebudajaan di Makasar menge- 
nai pengiriman rombongan ke 
Djakarta itu. — (RM » 

mmm 

| PERMOHONAN GRASI 
A. AZIS 

— Belam diterima. 
Mahkamah Agung Indonesia 

hingga kini belum menerima per 
mohonan grasi dari Andi Azis. 
Seperti diketahui perkara Andi 
telah diputuskan oleh Pengadil- 
an Tentara di Jogja ketika bu- 
lan April jbl, 

Demikian diterima keterangan 
dari Panitera Mahkamah Agung 
Indonesia. Seperti pernah dika- 
barkan, Andi Azis akan mema- 
djukan permohonan grasi setelah 

perkaranja diputuskan oleh Pe- 
ngadilan Tentara Jogjakarta.   Ant, 

. DITERBITKAN OLEH BADAN PENERB 

Mangunsarkor Oo 

| 

| Al perdana menteri ' 

| politisi | 
jang biasanja mengetahuj sam- | 

Masjumi tetap | 

iikabinet baru. Ini mengirg: 

Harapan kami, kata-presi lum.kabinet . Wilopo djatui 
den “Ddjika “tidak ada” rinta: Aa "menurut pendarat kalangan 

| disebabkan 

“kepentingan lang- | 

jang sisa 
untuk object? kepentingan tidak langsung, termasuk soal? ke- 

sehatan, pendidikan, pembelian koster dan transmigrasi kedae- 
rah kopra, ja'ni kedaerah2 Mandar dan Palopo. 

klamasi tgt: 17 Agustus j.a.d, di | 
istana Merdeka Djakarta diper- | 
tundjukkan — tarian2 Sulawesi, | 
jani “dari Sulawesi Selatan | | 
dan tari Maengkit dari Mi- 
nahasi, Untuk maksud ini oleh | 
Gubernur Sudiro akan diadakan | 

HARI 

   
   

  

UMUM 

  

  

   
EDAULATAN RAKJAT" aa MATA 5, PS). 

       
     

   
     
    

  

   
   

  

Sebulan 

  
Etjoran . 

1 milimeter, 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

Ne Rp MH, — 
0.00 BU Ana AE Un 33 

  

ADPERTENSI : 

1 kolom Rp. 0.80 
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akan mengemukakan pula ha- 
sil2 hearing2 jang tela#f dil 
kannja dengan pemimpinuZ p4 
tai2 baru2 ini. £ 

Kalangan politik jang biasa- 
nja mengetahui mengatakan Ruh 
pada wartawan KR, bahwa mes 
kipun.sudah ditundjuk jg men-' 

djadi formateur - kabinet 
belum berarti, bahwa denguau 

sendirinja salah seorang dian- 
taranja menga perdana men-" 

f teri. 

rin sore, 

kemungkinan besar sekali, bah. 
wa Mr. Ali Sastrvamidjojo jang 

akan diminta menduduki kursi 
perdana menteri itu. 

Komentar pertama jang dida- 
pat wartawan KR sesudah pe- 

nuadjukan Mangunsarkoro dan | 
| Rum kemarin oleh Presiden Su- 

karno, ialah bahwa nampal 
tidak berapa besar harapan 
duanja dapat menelorkan 

man
a 
m
a
n
a
g
e
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tentangan2 jang tergjadi 

sebagian terbesar 
| langsung darj pada beleid men- 

terj dalam negeri demisioner, 
jaitu Mr. Rum sendiri. 

Penundjukan inj adalah suatn 
usaha untuk mengatasi krisis | 
kabinet jang telah berlangsu:g x 
13 hari. Kalangan itu mengingat 
kan kepada kedjadian jang lam- | 
pau, waktu temvo hari ditun- 
djuk Sidik 
Prawoto . Mangkusasmito, 
ternjata tidak 
sil. Kemudian 
Mr. Wilopo. 

jang | 
mentjapai ha- 

Perkembangan 
4 hari Achad. 

Kda 

dah dapat dilakukan pada havi | 

dapat dipenuhi. 

dapa: usaha pembentukan kabi- | 
net pada waktu iri baru sam- 
vai pada tingks t penetapan for- 

mateurschap jang akan dires- 

mikan paling tjepat pada hari 

tudjui prinsip dua orang forma-. | 
:teur jaitu seorang dari PNI dan: 
seorang lagi darj ' Masjumi, 
akan tetapi belum diketahui 

apakgh ' keduanja itu akan 
merupakan formateur atau se- 
orang diantaranja jang mendja- 
di mede-formatsur. 

Jang telah dapat dipastikan 
ialah, bahwa. Presiden akan 
memberi kuasa untuk memben- 
tuk kabinet jang bukan presi- 
-densil, kalau iri tidak mungkin 
dilaksanakan, maka sebagai 
langkah jang terachir baru 

Sampai sekarang belum ada tan 

   
   

  

   
   

jdi isebut-sebut 

   
   

buru, | 

Dalam keadaan sampai kema- | 
menurut gelagatnja. | 

Boa 

"tet 

Djoiosukarto dan ! 

Penundjukan formateur kabi- | 
net jang direntjanakan akan su | 

sebelum lebaran, ternjata tidak | 

|. Menurut keterangan jang di- | 

Senen ini. Pre iden telah menje- 

akan dipertimbangkan pemben- | 
tukan suatu kabinet presidensi! | 

Lenny amaNamnaN 

-SUSANTO TJALON FOR- 
MATIR ? 

Ditanja mengenai  kabar?, 

hwa ia ditjalonkan djuga se- 
sai Pembentuk kabinet, Mr. 

Susanto menerangkan, 

an suatu apa mengenai 

tersebut. 
Sebagai diketahui, PNI hanja 

dan  Mangunsarkoro | 
( tjalon. (Susanto adalah anggota 

NI). 

Bersama Mr, Ak Sastroami- 

jojo, nama Susanto baru? ini 

sebagai 

1 jang bisa diterima oleh 

asjumi sebagai formateur, me- 

rut kabar pers. — Ant. 
  

H.A. SALIM 
Imam sembahjang 

di London. 

Id, 

don, iang diadakan pada tang- 
“cal 14 Djuny didalam mesdid 
Shah Jehan. H di Agus Salim 

jang sebagai diketahui “pada 
waktu in! ada di London men- 

— Ant. djadi imamnja. 

.M sek I Tito: 

  

bahwa ' 

a tak dapat memberi keterang- | 

kabar | 

MU, 

“mengemukakan Mukarto, Iskak | 

d: sebagai | 

orang ' 

Dalam solat Idil Fitri di Lon- | 

casan 

  

K: 

»tak beralasan”, 

Dikatakan - dalam komunike, 

| bahwa: tidak terdjadi apa2. da- 

| lam hubungan antara Perantjis- 

| Kambodia pada waktu2 jang la- 

Mu ini untuk bisa dipakai seba- 

KEMENTERIAN Urusan Negara? Bagian 

,Sebuah panita Perantjis-Khamer 

, menjelesaikan pekerdjaannja tg. 

. njusun sebuah 
|gai dasar perkiraan dari akan 
|dilakukannja tindak in2 seperti | 
Litu, 

| Ditambahkan 

Perantjis dalam 

| 
| 

| 
| statementnja Minggu malam mengatakan, mengenai kepu- 

tusan Radja Kambodja untuk Meninggalkan keradjaan dan per- 
Si ke Muang Thai itu sebagai hal jang tak diduga-duga” dan 

jang dengan hasil baik telah 

9 Mej 1953 jang lalu jaitu me- 

naskah Ijporan , 

bersama. ditandatangani P. M. 

Kambodja Penn Nuoth sebagai 

| wakil radja Kambodja dan Te- | 

bahwa sebagai | 

akibat d'ialjukannja permintaan | 
Lojeh Radja Norodon kepada pre- 

|siden Republik Perantj's dalam 
kundjungannja ke Paris dalam 

Maret 53 maka telah didirikan 

Pakt Atlantik tak perlu utk 
Yugoslavia 

N 
Yugoslavia, Dikatakan, bahwa 

merugikan daripada baik. 
1 

Selang ukkia dikatakan, bah- 

|wa Yugoslavia dapat bekerdja 
dengan mereka jang 

'mempersendjatai diri sendiri utk 

| kepentingan perdamaian, akan 
»pi tidak akan bekerdja ber- 

(sama dengan mereka jang me- 
“njokong fikiran tentang pepe- 

Irangan, baik peperangan itu ber 
C sifat preventif maupun agressif: 

Tito mengemukakan pendapat 
ja itu dalam nidatpaja di Pa- 

Zina, Ta: 

Sp ai 

Pakt Balkan, 

(Turki, 

“Sovjet Uni 

|perhubungan internasional-nja. 

kdemikian 'itu ia 

|dapat mematahkan 
kan, demikian Tito. 

(Sovjet) 

Pakt Bal- 

Selandjutnja Tito menjatakan, 
lalu Ta aa Soviet Uni merasa berat 

Sekali untuk melepaskan tudju- 

yannja jang imperialistis, jaitu 
' mendjadi negara nomor batu di- 

dunia ini. 
djadilah tugas kita untuk menju 

Isun kekuatan diperbatasan2 ki- 
|ta, demikian Tito. — AFP. 

Masalah Trieste. 

Sementara itu Tito telah me- 
|njatakan pula, bhw Yugoslavia | 

| ssetiap saat” sanggup berun- | 
|ding dengan Italia, untuk men- 

tjapai penjelesaian soal Trieste 

| safjara damai. 
Tito-.menjatakan setudju dgn 

|saran2 . Italia,supaja - masalah 
| Trieste dilakukan stas dasar 

(tehnis dan Presiden Yugoslavia 
mengusulkan supaja utk Tries- 

|te dibentuk suatu pemerintah 
(bersama ' Yugoslavia — Italia 
| (condominium), dibawah pim- 

|pinan. seorang gupernur: 
| mur t:idi hendaknja 

wargan “52 ra Yugoslavia, 

kah kabinet parlementer jang 
akan terbentuk merupakan 
koalisi kabinet 

| kabinet. — Ant, 

| 

| da2 jang manah kan apa- 

| 

| IL 

    MENGENAI 

Baru - baru ini telah be- 

|rangkat ke Semarang dari Jo- 
| gjakarta sdr. Prawirodiredjo, se- 
Kretaris Kantor Pemilihan  da- 

jerah Pemilihan 
karta untuk mengadakan 

| temuan dengan Gubernur  Dja- 

ja Tengah sekitar persiapan2 
Kantor Peinilihan Propinsi Dja- 

wa Tengah dalam menghadapi 
pemilihan “ umum konstituante 

dan parlemen jad, Pertemuan itu 
ersifat sebagai feling karena ter 

njata sampai sekarang Pemerin- 

tah Djawa Tengah belum me- 
nerima instruksi2 lebih landjut 

dari Pemerintah Pusat di Dja- 
karta tentang Kantor2 Pemiliti- 
an baik di Semarang maupun di- 
kota2 lainnja dalam daerah Dja- 

|wa Tengah. 

Perginja sdr. 

! 
1 

per- 

Prawirodired jo 

karta karena disampingnja da- 
erah Jogjakarta sudah mempu- 
njai apparatuur utk. mendjalan-   

daerah Jogja-. 

itu dipandang perlu oleh Peme- 
rintah daerah Istimewa Jogja- 

PEMILIHAN 

Jogjakarta | dalam ' pemilihan 
umum jad. tidak merupakan su- 
atu kiesdistrik tersendiri melu- 

inkan termasuk daerah pemilih- 
an Djawa Tengah. 

Apparatuur Kantor Pemilihan 
Jogjakarta telah mempunjai pe- 
ngalaman waktu digunakan utk. 
melaksanakan pemilihan umum 
PDPRD dan ditugaskan sebagai 
apparatuur ' Kantor Pemilihan 

Pusat Propinsi Jogjakarta. 

Tentang Kantor? Pemilihan di 
Djawa Tengah sendiri menurut 

sdr, Prawirodiredjo jang! mem- 
perolehnja keterangan lebih lan- 
djut dari Semarang, bahwa Pe- 

merintah Pusat sendiri seka- 
rang baru sadja membentuk se- 
buah Panitya adhoc jang ber- 
tugas untuk membuat peratur- 
an2 jang mengurus pelaksana- 

an2 pengisian staf, tugas serta 
perlengkapan dari Kantor? Pe- 
.milihan, Dengan demikian maka 

dengan — sendirinja' persiapan2   
  

  

kan pemilihan umum djuga me: | Kantor2 Pemilihan didaerah2 

ngingat bahwa daerah Istimewa | belum djuga beres, 

"Lembaga Kebudajaan Indorasa 
Kon. Batavisasch Geonsotseha 
Kan Kunitanan Wetenichabpen 

k   
  

  

21 “ingin patahkan " 

Tentang usul2 Sovjet kepada ' 
Tito menjatakan, bahwa | 

ingin memperbaiki | 

Akan tetapi Sovjet akan mem- | 

ibuat kesalahan bila beranggap- | 
jan, bawa dengan djalan jang | 

akan i 

Oleh karena itu men- | 

guper- | 
berganti? | 

|antara warganegara Italia dan | 

LI pagi, 

ataukah zaken | 

SANGGUP RUNDINGKAN TRIESTE ATAS SARAN 
1 ITALIA 

ARSEKAL TITO dari Yugoslavia menjatakan, 
nurut pendapatnja Pakt Atlantik adalah tidak perlu untuk 

2 “ 

bahwa me- 

persekutuan tersebut adalah lebih 

  

Tak akan pertjajai 

Sovjet 1007,. 

Seterusnja Tito menjatakan: 

| Yugoslavia tidak akan 
|pertjaja lagi 100 
vjet Uni dan Yugoslavia akan 

tetap bekerdja bersama dengin 

|negara2 Barat, selama SovjeL 

|Uni tidak mengakui hak2 ne- 
gara2 ketjil untuk menentukan 

nzisib sendiri setjara bebas. 
Dikatakannja bahwa Trieste 

telah mendjadi soal internasio- 

nal, bukan karena salah, Italia 
dan pula bukan karena salah 
Yugoslivia, Kalau diingini su- 

paja tertjapailah pemetjahan 

pernah 
kepada So- | 

zenas du Monteel sebagai wakil | 
menzerj Letourne'u jang beri- | 
sSikan 'saran2 untuk menjusun | 
persetudjuan bersama jang nan- ! 
tinfa akan dipeladjari oleh kera- | 

» djaan Kambodja dan pemeri intah | 
Perantjis. 

Pemerinta |Perantjis ingin 

sekali dapat memenuhi sebi- 

njak mungkin permintaan ra- 
dja Norodon dan sesudah itu 

menielesaikan masalah tersebut 
sesuai dengan keinginan peme- 

rintah keradjaan Kambodja. | 
Dalam keadaan sematjam ini | 

| Ke ANN AA Ia 2. bian Ke an ! 

|munis. 

San 

rena Masi “tertjapainja 
penielesaian ' dan menimbulkan | 

kebingungan dalam suatu nega- 

ra jang terantjam serbuan Ko- 
— AFP. 

Sementara itu, mengenai 
pergiannja Radja Norodon 

ke- 

le- | 

| bih djauh dapat diwartakan, 

bahwa kini rombongan Radja ! 

itu telah sampai di Bangkok. 

| mengatakan, bihwa kepergian- 

| nja 

Di Bangkok Radja antara lain | 

itu adalah untuk memberi | 
|tahukan kepada dunia tentang 

kj teri: t 
| bahwa Radja Kambodja 

  
|duki Yugoslavia di Trieste), 

penolakan Perantjis untuk mem | 
berj kemerdekaan jang lebih | 

luas kepada Kambodja. 

Ke P.B.B. | 

Dalam pad itu, Perdana Men- 

Viestham- Bao Dai berkata, 
harus 

berani dengan terus terang dan 
berhadap”n muka dengan Pe- 
rantji$S mengemukakan alasan2 
jang menjebabkan ia bertindak 
demikian, daripada ia melarikan 

diri jang menurut pendapatnja 

sangat memalukan, terutama 
terh:dap Perantjis jang. telah 
banjak memberikan korban un- 

tuk Indo-China. 
Selandjutnja, sebuah maklu- | 

mat jang dikeluarkan di Bang- 
kok kemarin pagi menjatakan, 
bahwa Kambodja akan berusaha | 

untuk memperoleh kemerdekaan 
Tau, keling TA Pen 

soal Trieste, maka itu dapat ter | 
laksana apabila Yugoslavia 

mempunjai djalan kelaut, 
di Zone B” (daerah jang didu- 

OP. 

| jang 

|Lmn dikursi 

| lam 

|nek-perempwamnnja, Michael dan 
Ladiknja Robert 

| djumlah 

jalan | 

— NOMOR 134. 
2 

agent Knee 

NG THAI D DIMINTA 
000 KAMBODJA 

Untuk memadjukan nasibnja ke PBB 
raan PBB. Dikatakan, bahwa 
Kambodja akan meminta kepa- 
da pemerintah Muang Thaj un- 

| tuk memadjukan soal kemerde- 
|Kaan 'Kambodja kepada PBE 
dan bahwa. kemerdekaan nasiu- 

Ini bagi Kambodja adalah sua- 
tu soal jang bertalian dengan 
perdamaian dan keamanan di 
Inde-Cnina dan Asia Tenggaru. 
— BBC. (lihat hal. Ul). 

  

| DEMONSTRASI DI WAS- 
HINGTON 
Untuk minta klemensi 
bagi. suami-isteri Ko- 

senberg. 
Di Washington telaj terdjadi 

| demonstrasi, jang dilakukan me 
|Jalui Gedung Putih (tempat ke 

diaman resmi Presiden Amerika 

Serikat), untuk menuntut supaja 

presiden memberikan  klemensi 

kepada suami-isterjy Rosenberg, 

didjatuhi hukuman mati 
itu, dan akan mendjalani huku- 

listrik -hari Kemis 

jang akan datang. 
Ratusan plakat jang menjata 

kan maksud kaim demonstran. 
dibawa dalam pawai tadi. Anak 

sulung .Rosenberg, Micnael 
10 tanun) 

demonstrasi. 

(umur Ikut serta da 

Bersama ne- 

(6 tahun) 
njampaikan seputjuk surat ke 

pada pengawal Gedung Putih. 

|dengan permintaan supaja 

| Sisampaikan kepada Presiden. 

Menurut panitya demonsirasi 

peserta ada 10.000 
- UP. 

Ihle- 

itu 

orang. 
  

Harian Partai 
Komunis Tjeko 

Akui tsimbulnja demon- 

strasi anti pemerintah. 

Suratkabar Partai Komunis 

Tjekoslowakia. tjahang. 
tempat pabrik badja Skoda, te- 

lah mengakui bahwa kaum bu: 
ruh pada pabrik tersebut tadi 
telah. mengadaksn demonstrasi 
terhadap pemerintah Tjekoslo- 
wakia, jang .telah merevaluasi 
uang kron itu, hingga menim- 
bulkan perasaan tidak puas dika 
lang:n buruh, 

Kibarkan bendera Ame- 

rika Serikat. ? 

Dalam demonstrasi jang ter- 

djadi baru? ini, menurut beri- 

ta? jang diterima di Wiena pa- 

ra demonstran telah merusak 

mesin? pabrik, membakar gant- 

bar? Stalin - dan mengibarkan 

beberapa buah bendera Amerika 

Serikat, : 
Di Plzen, menurut berita2 tadi 

kaum demonstran telah menjer- 

bu gedung kotapradja dimana 

mereka membakari arsip2 jg. 

ada dalam gedung tadi. --UP. 

  

  

1 
Antara 

Wartawan2 menjatakan, bah-' 

| ya serangan fihak Komunis ter 

“| sebut adalah serangan jang pa- 

. Feeling dengan Djawa Tengah. 
ling dahsjat dalam usaha me- 

reka mengundurkan  pasukan2 
| PBB sampai ke garis lintang 

| 38 deradjat ialah garis jang me- 

jmisahkan Korea Utars dan Se- 

rlatan ketika perang petjah - di 
| Korea 3 tahun jang lalu. Garis 

| pertempuran 

| an, dimana kedua pih:k akan 
| mengundurkan diri sesudah: di- 

| tjapai gentjatan sendjata, . 
Para perwira staf kedua be- 

lah pihak kemarin mel.ndjut- 
kan rapatnja untuk menjelesai- 
kan gambar2 garis perletakan 

sendjata guna memperlengkapi 

persetudjuan gentjatan sendjata. 

Diseluruh medan perang kini 
hangat kembali. Kemarin pesa: 
wat2 PBB jang berpangkalan 

didarat mengadakan serangan 
  

2 PEMBURU JET AMERI- 
: KA BERTUBRUKAN 
Dua orang penerbang angkat- 

an Udara Amerika menemui 

adjalnja Waktu pesawat2 pem- 
buru ,/Thunderjet” jang mereka 
terbangkan bertubrukan dekat 
pangkalan  Chitose pangkalan 

angkatan Udara Amerika di Dje 
pang utara. Pesawh»t2 tadi se- 
-dang pulang dari penerbangan | 
rotine, UP 

  

Bana 
P
e
n
 

eninn 

akan merupakan | 

ENTARA Komunis jang bergerak dimedan perang tengah 

pantai timur di Korea mentjapai kemadjuan? lagi kemarin 
20 dan 30.000 pradjurit Komunis jang kebanjakan 

terdiri dari bangsa Tionghoa Kini telah madju sampai 3 km di 

medan pertempuran jang kira? 20 km pandjangnja. 

| jang tersengit, dimana diadakan 
lebih dari 1600 penjer: ngan de- 

(ngan tidak kehilangan sebuah 
pesawatpun. — BBC. 

India & Swis 

  

Sedia djadi anggauta 

komisi pengawas di 
| Korea. 

Pemerintah India dan Swis 
kini dengan resmi telah menja- 
takan kesediaannja untuk turut 
duduk dalam anggauta kemisi 
pengawas di Korea. Pernjataan 

kedua negara tersebut sudah 
diterima oleh En L.N, Ame- 
rika. 
Kedua negara tersebut djuga | 

menjetudjui untuk. mengirini 
kan tentaranja “untuk menga 
wasi para tawanan di Korea," 
langsung dengan tidak bersja- 
rat. 
Sementara 

rea Selatan, 
tih, 

itu, Presiden Ko- 

Syhungman Rhee 

| sedang dim. perdjalanan dari Pa- 

|ris ke Washington. Besar ke- 

  

| Rree kepada Presiden 
hower tentang sikap Korea Se- | 

djata Korea, Apa isi pesan ter- 
tea belum diketahui. — BBG. 

   
   

  

mengirimkan pesan kepada | 
|P,M. Korea Selatan jg dewasa ini | 

mungkinan pesan tadi adalah | 
pesan terachir dari Presiden | 

Eisen- 

|latan terhadap 'gentjatan sen- | 

PBB DIDESAK KEGARIS 
LINTANG 

30.000 Pradjurit Komunis. madju pesat 
! Bi an ak ta Dendeng basil 

| ANDRE MARIE 
Diminta bentuk kabinst 

Perantjis. 
|. Andre Marie, menteri pendi- 
dikan dari partai radikal  da- 
lam pemerintah Perintjis jang 

teiah bubar itu, telah diminta 
olen presiden Vincent Auriol su- 
paja tjoba membentuk kabinet 

baru, 
Mar.e masih belum memberi 

| djawabin menerma baik atau 
| menolak permintaan itu. 

Seruan Herriot, 

Eedoard Herriot, pemimpin par 
ta: Radikal, daiam pada itu te- 
lah menjerukan . partainja su- 
paja segera merngachiri krisis 
kabinet dewasa in! jang menu- 

«Tut pendapatnja sangat memba- 
-hajakan Perantjis. 

Rerriot jang mengutjapkan 

seruan itu daiam pertemuan pa- 
Ta pemimpin partai Radikal, se- 
landjutnja katakan bahwa 'ia 

mer4Sa,/ kuatir dengan krisis jg 
langsung lama itu. Segala 

(jang diperolehnja 
Imenund ulek an bahwa keadaan 

| dewasa ini tak dapat berlang- 
sung terus untuk waktu jang 
lama tanpa mbahajakan Pe- 
rantjis, demikian Herriot. AFP. 

     
  

| x Diantara kendaraan? jang 
| mengantar djenasah dari Solo ke 
Imogiri melalui kota Jogjakarta 
kenvarim. terdapat sebuah truck 

| jang bertulisan: PIONIO ! 
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member 

Jan”. 

oruntukkan asrama bagi 
djar2 Sung tam, Nengan di: 

lebih dulu. 

hak. Swedia, .telah ..m entah 
saling mengerti mengenai so: 
sekitar ti imp . 

delegasi Swe 

korek-api 3 Indonesia 
| Gia. Ole si Indonesia 
kemuka aa bahw 

tahan 'setempi a. ae 

   
   

  

   

  

   
    

di Atjeh. 

x MBRAN -— Radn k 
emarin unggu 
nja di Medan Komisa: i 
Belanda di Indonesia Graaf 
Bijland beserta njonja. Apakz 
maksud kundjung i ke Me-| 
dan nanti belum diketahui. 
PADANG — Didapat kotera- | 

ngan, bahwa pihak ke 
Padang akan memeriksa P.K.I, 
Padang berhubung : peristiwa | 
Citukarnja gambar Peak An g 
karno dengan gambar Mus 

  

     

  

    

    

di Tonakanp   

jang pada mabatupp hari jang 
lalu berada di Palembang, telah 
menerima uang Rp.7000— dari : 

Harj Sembi- | 7. Jajasan Batang 
Uang tersebut “dimaksud | 

untuk membajar uang kuntji 
dari dua buah rumah : jang dipe- 

pela- 
-Jo- 

gja. 
RAN UNG — Hakan 

wanan pendjakar. telah merida- 
tangi perkebunan Pasir Kopo. 
Uang kortan Rp.59.800.— telah 
dibawa lari. Uang tersebut, se- 
dianja untuk ng Ba 
Polisi s kan : 

   

ngusutan takan peristiwa ini 
Da -- 

ah     Pa 8 Terra dari Serawak kedaerah: tersebut 
MAKASSAR — Orang jang namanja fertjantum mei pengurus aa Pemuda. 

  

Fe     deral Indones diant: 5 
Andj Panrenrengi ebeg an | 
telah menarik diri, dengan: atas Hapus 
San pehtjantuman nama2 mere- 
ka itu tidik setahu mereka: ter- 

  

Hampir seluruh im 

    
  — SWEDIA MENT 

Pp ERUNDINGAN untuk te 4 
baru antara 1 a dan     

gas" uetita ia ditetuai 
Swedia. di Diakarta. 

Panitia Bekerdja Baba ! 
jang dibentuk untuk: .memidah- | 
kan dan mentjepatkan petua- | 
dingin dan jang” ket 
Tan Soan Leng dari pihak: In: | 
donesia dan B. Persson: aa 

     

  

   

    

1 
export untuk tx hun 
an jang akan dat 

    pula mengenai pelaksana £ d Lga 
effektif dari export ! mada ce 

  

Swedia jang ditahun2 j 
dilakukan dalam djumlah sangat 
ketjil dan sangat: mengetjewa- | 
kan, merupakan 2. .pembitja- | 
raan jang.se Ag 

:terdz Ta 

3
 

  

     hir dengan 
Taat Batara    

naan jang 

   

   

  

   

Pi Ha ini 

mendjadi |. ab 

| dalam arti jang luas. 
aja mengenai kenegara- 

pi Ajuga dalam lapangan 

HA Sadap | 

      

  

  

      
   

  

mbatja, Bigara tiap2 war 

gara berhak menerima pen- 
i dan pengadjaran (usaha 

kebudajaan jang utama). 

, Pendid 2 aa (S.R.) se- 
diper Mulai 1-7-1953 

tar Keha- 
6 Kn dirubah mendja- 

di S.R. biasa, dan pemeliharaan- 
aan abi na ke d9, Pemerin- 

tah Daerah. "Bp. kb. mulai 

  

Iskan, dan .didjadikan S.G-B., 

ekolah Guru 4 th. Djumlahnja 
ada 500, - dan. akan- menerima 
murid tjalon guru sebanjak 40 
orang X 500—20.000- orang 
Dengan rentjana ini mungkin 

TN negara kita pada th 1961 sudah 
| dapa elaksanakan .Keharus- 
   ar” (eerplicht). 

| Pendidikan menengah, Umum 
dan ma ajuga, telah diperluas. 

SMA sudah berlipat 
kalau 

a harus di- |- 
Si bahwa perkembangan hori 
zontal ini seimbang dgn 

an - vertical, tetapi 
ini hanja soal waktu. Kita nie- | 
Na masih kekurangan tenaga 

Dalarn perkembangan ini tim- 
bul suatu gadjala (verschijnsel), 
jang harus mendapat perhatian 

| penuh dari masjarakat dan pe- 
mu kita. Democratiseering 

lam pendidikan dan penga- 
tidak berarti bahwa | 

Pa anak. jang masuk ke S.R, 
oa me meneruskan peladjar | 

ca & 

    

ke Pi Perguruan Tinggi. 

          

th pengadjaran 1953 - 1954 diha-, 

Pan Sekian itu tidak benar. 3 

HALAMAN 2. 
  

  

skita berdasarkan de-3 sanggupannja, Lagi pula Pali 

  

“telah Maen 

pembagian pekerdjaan, jg ma- 
kin lama makin luas. Dan pemi- 
lihan pekerdjaam harus disesuai- 

-kan dengan bakat, ketjakapan | 

ferentiocet”. 

dan  kesanggupannja. Kalau | 
orang mengerdjakan suatu tu- | 
gas, jang sesuai dengan bakat 

dan ketjakapannja, tentu akan 
| mengalamj kegembirian beker- 
Gdja dan rasa bahagia. 

Lain daripada itu perlu diben- | 
tangkan disini sekali lagi buah 
penjelidikKan dari Dr. Luning 

Prak, dinegeri Belanda selama 
30 th, mengenaj intelligentie da- 

'kri 'murid2 Sekolah dinegeri Be- | 
landa, dengan maksud memberi 

gambaran kepada masjarakat 
tentang bakat2, ketjakapan dan 
kesanggup:n beladjar dari anak 
anak dinegeri Belanda. Gam- 
baran itu dapat memberi pertim 

bangan kepada pemuda kita da- 
an menentukan arah beladjar. 

127e dari anak2 di S:R. ada- 
- imbeciel, debiel atau idivat, 
golongan ini harus mendapat 
pendidikan istimewa. 

2594 dari anak2 di S.R. tidak - 
dapat menjelesaikan peladjaran- 
nja, djadi harus keluar sebelum 
mereka di klas jang tertinggi. 
4590 dapat mentjapai tingkat- 

an jang nggi dengan pernah 
tidak naik. lis (doubleren). 

2576 dapat meneruskan pela- 
pam kesekolah Menengah. : 

    

ti ke Perguruan Tinggi. 
Angka2 ini memberi kejakin- 

an kepada kami, bahwa penen- 
Ltuan- arah beladjar harus dilak- 
sanakan sebaik2nja, agar masja- 
rakat tidak terlalu-banjak mem- 
buang biaja jang tak berguna, 
dan dapat menghemat waktu, jg 
lebih bermanfaat untuk kepen- 
tingan lain. 
— Kesimpulan, “jang dapat kami 
tarik dari Sekat. B ini, adalah se- 
bagai Peka 

TI 'Anak2 tamatan S.R. VI th 

tidak . perlu semua masuk SMP 
atau SL lainnja. Mereka sebaik- 
nja melandjutkan peladjarannja 
ke School voor praktische be- 

: 1 roepen” (Pendidikan praktis). 
2. Anik2 tamatan SMP tidak 

perlu semua masuk ke SMA, le-   » | bih baik- mereka memasuki sL 

      

Se 3 yak Menengah 

rt ko- 
rek-api diminta Bana 

PERUNDINGAN.DAG, ANG ANTARA kowe 
NTJAPAI TKA TERAPI 

  

     BNN Peran, “Ker 
oleh Maite J.H. Pipis," dua 

Basuki adan menerang 
ba seterusnja, bahwa besarnja 

Ia dari rentj 
pi oleh Indonesia jang di-- 

Aa olah” Swedia, merupakan 
en dari rentjana import tsb., 

| hingga k Ipang nan timbul ber-    

   

  

“Babu Dean dada 
"kan. -selandjutnja, bahwa delega- 

Indonesia mengerti be nar2- ke. 
due kan Swedia dan kai eng -itu 
Ae, prinsipnja: bersedia, me- 

&
 

3 ! am UU kembali soal pemberian 
Misensi jg lebih besar - daripada   export Indonesia ke 

maka hal 'itu ak: 

Ujelek atas pert 
Ding Indonesia d ai 

isamping itu 1 datepkan Swedia. 
dapat mengerti ke, & 
donesia untuk pa 
djumlah surplus jin 
neratja dagai ac 
dia, mengingat 
pembajarannji aa 

dengan mega 

      

    

        

   

pat sebevupg, pol ok F ae jg. 
belum mendapat 
an antara kedua 
mengenzi,soal itu 

  

   

    

   
   

! 1 | kuatan “import 

guota jg diusulkan oleh Indone- 
Sia, asal sadja hal itu dlm. ke- 

Indonesia dan Ba aa Swedia akan 
n Sesuai dengan ki en- tingan nasional Indone oi mikian Basuki Djatiasmoro. ', Sebagai pernah kita kabar 

kan, menurut angka2 resmi jg. disusun oleh Kantor Pusat Sta- 
di Djakarta, dalam tahun 

  

    
|agan Disetaber) import Indone- 
Isia dari Sw meliputi djum- | tah 125:239.0 # rupiah, ng ju- kan: export. Indonesia kenegeri 

17.004.492 rupiah. Tan, ah ada 
E 1 nilaj import Indonesi 2 da- 23   mengadakan pem 

Ben an 2    
   

    

   
   

   
    

   

    

      

  

   
   

    

Ata 2 persuri 1 
pe pokok san 

ditjapai persetudjuannj: 
ki Djatiasmoro, - ketua delegasi | 
Indonesia, menerangkan, ba 4 

  

dia telah menc c 
kan. kepada, pemerintahnya, p soalan mengenai guota im 

  

  

a ' menging 
kekurangan eriaan dari Indone. 

   
sia pada wak tu ini, rentjana im port TAK 1 barang” t Ian inj le ebjil    

lalu,, batuk hebat n 
neng @jauh lebih besar.   

z tata melbuti 

  

    

edia itu import korek-api 
ad Yaa h rupiah lebih U 3 42 djuta 

   
u kabupaten Mage- 

(aan lama Su- 
'Brotohardjono telah 

rhenti, berhubung diri- 
ra tersangkut dalam 

426 di da ada dan 

ang Ntar | 6 “ulah 
berlaku sedjak tanggal « 
uarj 1963. 

    

anta tersebut aneh 
A2 ujawatan dan bebe 

(dari Djanuari sampaj de- 

Nana bekas 

HA 3 

3. Anak2 tenditan SMA tidak 
perlu semua masuk ke Perguru- 
an Tinggi, lebih bermanfast me- 
reka memasuki . Kenusjgekolah 
Kealilian. 3 
4. Perguruan “Tinggi, jang ma- 

hal itu, dan memang mendidik 
tjalon sardjanaZ disediakan bs. gi 
mereka jang sungguh2 ber bakat 
untuk mengikuti ,Wetenschap- 

' pelijke vorming” jang lama Gan 
sukar itu. 

Ini tidak berarti, bahwa mu- 
|rid2 tamatan SMA /STM/SPMA 

d-n lain2nja tidak boleh mema- 
Suki Perguruan Tinggi. Bukan 
itu maksudnja. Kalau mereka 

:sudah bekerdja sebagai tenaga 
menengah .membuktikan ketja- 
kapannja masih ada kesempatan 
memasukj Perguruan Tinggi, ' 
” Achir2 ini ada gerikan, jang | menuntut, supaja sebagian besar 
murid2 dari STP boleh melan- 

| djutkan peladjaran ke ST, dan 
darj ST.ke STM: Menurut 'pen- 
dapat. kami, tuntutan: sedemiki- | 
an itu kurang bidjaksana, tidak 
tepat. 
Berhubung dengan soal 'ni 2 maka pendidikan dan penga- 

djaran dinegara kita senhaja diatur sebagai berikut : 
1. Pendidikan dasar (SR 6 th). 2. Pendidikan praktis (2 th se- 

sudah SR). 
3: Pendidikan Landjutsn umum, 'SMP' dan SMA ago seka- | 

4, Bantah - djurti endidikan kedjurtia 
sesudah. SMP : ka, &. Pendidikan ak 233 
th sesudah SMA ( Pendidikah 
Kedjuruan). 
Pendidikan kesardjanalin (& 
4 5 th sesudah AAN 
SPM dan lainnja). 
Mudah-mudahan uraian kami 

ini dapat diterima oleh  masjara- 
kat, 

15 Yodapat meneruskan pela- | 

  

  

| “Felah tiba Daruk Ini 

ai Djakarta kesebe- 

lasan Philipina jang 

akan “mengadakan 

pemakan bebe 

rapa hari lamanja. 

(IPPHOS). 

  

2. MANTAN? 
Baru? ini telah kepang: 

tan  heberupa ahli dari PBB 3 
8, y untuk PN 

   
“dapat, bahan2 untuk kertas, me. 
mang tjukup banjak dj Kalmia: 
tan. Kesimpulan dari keterang 
ah itu menundjukkan kemung 

lekas diadakan pada salah Sai 
tempat di Kalimantan. SN 

  

: DAN MENADO 
Gubernur Sulawesi Sudiro tlh 

bertolak dengan kapal ,,Bangi 

menudju Donggala dan Menado, 

ke Donggala untuk melantik 

menjelesaikan peristiwa Wali- 

kota Lapian serta timbang te- 

Abdulrazak dengan bupati Ti- 

coalu. Seperti diketahui, Ticoa- 
lu akan dipindah kekantor Gu- 
bernur Sulawesi Makassar. 

Perlu diterangkan disini, bhw 
pengangkatan Walikota Lapian 

dulu telah dilakukan dengan 
suara terbanjak sedangkan ke- 
djatuhannja dilakukan pula dgn 

aklamasi. 
Tanggal 27-6 Gubernur Sula- 

wesi akan ke Gorontalo untuk 

— Ant. ra. ag: 

berada besar pabrik kertas akan 

SUDIRO KE DONSGALA 

PABRIK REA DIKALI- | 7 

   
   

  

   
    

Pe keterangan jang 2g 

  
| 

| 

|DPRDS dan ke Menado untuk | 

rima kepala daerah baru bupati | 

| 
: melantik DPRDS Sulawesi Uta- | 

S
a
 

NGcoTa parlemen St. 
Makmur memadjukan per- 

“| tanjaan kepada pihak Pemerin- 
h sebagai berikut 

 L Pengembalian uang rusum. 
“ Menurut kabar, bahwa mulai 

| tahun 1952 Pemerintah Suudi- 

Arabia tidak mau lagi meneri- 
. ma uang rum (keuntungan) 

Tp dari orang2 jang raik hadji Ru 
sum jang sudah diterimanja di- 
tahun itu dikembalikan sedjum- 
lah 2415 pound kepada setiap 
orang (djika dinilai mendjaai 
Rp. 182,—). 

Dalam- tahun 1952 ada kira2 
12.000 orang Indonesia  jaug 
naik hadji maka atas dasar 
djumlah ini, Pemerintah Saudi- 
Arabia mengembalikan uang 
rusum kepada djemaah hadji In 
donesia sedjumlah Rp. 9384. 

000, —. 
Djika kabar diatas ini benar, 

inginlah penanja mendapat ke- 
terafgan dari Pemerintah atas 
pertanjaan2 jang berikut ini: 
“1. apakah uang rusum sedjum 
lah Rp. 9.384.000,— itu, oleh Pe 
merintah Indonesia sudah dite- 
rima dari Pemerintah Saudi- 
Arabia? 

2. djika sudah, apakah itu su- 
| dah dikembalikan KeReoA| 

  

PEMBIKINAN SEKOLAH 

1" 

naji kelambatan dan tjara 

ba sering diumum   jaga masuk ' Sekolah Rakj 
ada berdjuta-djuta banjaknja” 
Menurut pihak resmi, rentja- | 

na anggaran belandja untuk 

pembikinan Sekolah2 Rakjat'ba- 
ru dan untuk perbaikan2 berat 

(2ware herstelingen) dalam .ta- 
hun 1953 di Djawa Barat ini 

jang sudah ditetapkan oleh Pe- 
merintah Pusat adalah sebesir 
Rp.5.300.000.— (Rp.3.300.000:— 
untuk pembikinan sekolah baru 
dan Rp.2. 000000,— untuk zware 
herstelingen). 

Tapi sampai hampir habis 
bulan Djuni ini — jaitu setelah 
setengah tahun liw:t — peker- 
djaan pembikinan Sekolah2 Rak 
jat- baru itu belum 
mulai, bahkan pekerdjaan pem: 
bikinan Sekolah2 Rakjat baru 

| dari tahun 1952 pun masih be- 
| Jum selesai djuga. 

' 

Birokrasi penghambat | 

pekerdjaaan, 
De Ti instansi2 jang 

wa darj rentjana anggaran be- 
landja tahun 1953 itu bisa didi- 
rikan sekurang?nja | sedjumlah | 

22 buah Sekolah Rakjat baru. 

Dari rentjana anggiran belan- 
dja tahun 1952. sebesar Rp.6,8 
djuta (baik untuk pembikinan 

herstellingen) bisa didirikan se- 
djumlah 42 buah Sekolah2 Rak- 

»jat baru, tapi sampai sekarang 

pekerdjaan dari tahun jang la- 
lu belum ada setengahnja jang | 
selesai. 

Letaknja penghambatan pe- 

kerdjaan pembikinan sekolah 
itu, demikian keterangan resmi, 
“dalah dalam soal keuangan. 
Tjontohnja : walaupun rentja- 
na anggaran belandja PPK un- 
tuk pembikinan sekolah2 tahun 
1953 sudah disahkan, tapi sam- 
pai sekarang ini belum ada uang   
  

Di. 

b 

jang terdjat 

Menurut laporan2 per tama jg 
diterima oleh picak resmi, pada 
hari lebiran 38 desa, jaitu Gom- 
bong, Kiaradjangkung dan Tji- 
hondje telah mendjadi sasaran 
gerombolan. Djumlah korban jg 
tertjatat sudah ada 47 orang. 
mati dibunuh, lebih 400 buah ru- 
mah dibakar, Diduga, bahwa ge- 
rombolan bersendjata itu, jang 
djumlahnja sangat besar, telah 

rah2 luar Tjiawi. 

Sebagai diketahui, desa? itu 
sangat menentang gerombolan 
pu: sehin spa sudah berbulan2 
lamanja ceadaan aman tehte-   sengadja dipusatkan dari dae- 

giat menjerang pada 
hari?! 'mendjelang lebaran 

JANG SUDAH DIKETAHUI,:47 ORANG MATI DI- 
BUNUH, 400 RUMAH DIBAKAR 

ALAM malam? mendjelang bari lebaran, gerombolan bet- ' 

sendjata telah, menundjukk :n kegiatan lagi dibeberapa dat- 
tah Djawa Barat, Diantara ran kaian serangan? itu, peristiwa 

adi didaerah durian Tjiawi Pengen patah 
adalah jang paling Ian URe 

ram, apalagi setelah kompi ko- 
mandan D.I, Surianata dan lebih | 
dari 200 anggota territorial D.I. 
menjerah. Serangan. jg disertai 
pembunuhan kedjam itu terdjadi 
pada tari Djum'at pukul 05.00 
pagi. Pendjelasan lebih landjut 
,tentang - peristiwa ini  nrasih 
akan menjusul. 5 
Serangan2 lainnja telah ter- 

djadi pada malaman lebaran, ja- 
itu terhadap pinggir kota Garut. 
Djuga didaerah kabupaten Suka 
bumi terdjadi serangan ketjil2- 
an, antara lain serangan terita- 
dap ketjamalan? Surade dan 
Sagaranten Makati Sukabumi, 
—Ant, 

sekolah2 maupun untuk zware | 

: jang dikeluarkan cleh“Pemerin-' 

  
sadja di- | 

      

  

jang harus 

Semester pertama tahun 1953 
sudah hampir liwat 

RAKJAT BARU SATU 
PUN BELUM DIMULAI 

9 EKARANG ini timbul konsternasi dikalangan luas di 

wa Barat, baik dilingkungan instansi? jang berkepentingan, 
maupun pada publik jang ingin menjekolahkan anaknja, menge- | 

Dja- 

djawatan? bersangkutan da- 

lam hal pembikinan? Sekolah Rakjat baru. 

ah Pusat. Usaha2 dari Liat si2 
menjelenggarakan- 

ja safhpai sekarang gagal sa- 
ki aja “bahkan diumbang-ambing 

dari djawatan itu kedjiwatan 
itu sehingga tiada hasilnja sa- 
ma sekali. 

Dengan tjara bekerdja biro- 

krasi demikian, maka dalam ta- 

hun ini sudah dapat dipastikan | 
sekurang2nja 6600 anak seko- | 

lah tidak mendupat tempat (di- 
| hitang tiap sekolah bisa dipa- 

| 

  

  
| nja, maka 
| 
| 

Lkai 600 murid), belum terhitung | 
tahun jang-lalu. — Ant. 

  

PEMERIKSA TANAH 
BOGOR 

Tiba di Blitung. 
Hari ini akan tiba di Blitung 

| 

| 
| 

| 

Ha taria Anggota DPR Si. Makmur : 

Pemerintah keluarkan uang 

hadji lebih banjak 
TENTANG UANG RUSUM DAN ONGKOS HADJI 

orang2 jang berhak menerima- 
nja di Indonesia? s 

3. djika belum dikembalikan, 
apakah sebabnja dan instansi 
Pemerintah. jang manakah jang 
menjimyan uang tersebut? 

UI. Ongkos najk hadji 
Seseorang jang naik hadji da- 

ri Indonesia dalam tahun 1952 
harus membajar ongkos sedjum 
lah Rp. 6.480,— Djika djumlah 
ini dikurangi dengan uang ru- 
sum jang dikembalikan oleh Pe- 
merintah Saudi-Arabia ditahun 
itu kepada setiap orang sedjum- 
lah .:Rp..782,:—, maka 

6.480,— — Rp. 782— — Rp. 5. 
698.—, tetapi dalam tahun 1953 
ajumlah itu telah meningkat 
hingga Rp. 7,500,— tdja- 
di Rp. 1.802,— lebih banjak da- 
ripada jang harus dibajar da- 
lam tahun 1952). 
Djumlah ' Rp. 7.500,— itu di- 

keluarkan untuk pembajaran : 
1. Tumpangan (passage) 

ke Djeddah dan 

tiap2 | 
orang sebenarnja membajar Rp. |   

PAKU ALAM DENGAN 
MAHASISWA DI EROPA 
Kemarin dulu Sri Paku Alam 

mengadakan pertemuan dengan 

Un PURA 

deriand, guna mendengarkan si- 

kap orang2 Indonesia di Den 
Haag 

| Sri Paku Alarm djuga menin- 
djau tentang masjarakat dan 
perumahan mahasiswa Indone- 

sia di Eropa. Menur ut rentjana 
beliau hari ini mulaf "mengada: 
kan perdjalanan dinegeri2 : Ero- 
pa Barat. a.l. 'jang akan beliau 

kundjungi Bonn, dan Paris. Pa- 
da achir Djunj beliau kembali ke : 

— RD. 

ISTERI B.H.J. SCHRADER 
| Ke Nederland. 

Isteri pegawai GIA B.H.J: 
Schrader, jang suaminja pada 

tanggal 11-6 jang lalu dibunuh 
Oleh perampok dirumahnja di- 

Djakarta. 

Gjialan Maggarai, telah bertolak. 
ke Nederland. Didapat kabar, 
bahwa pembunuhan itu telah 

menimbulkan kegelisahan di- 

kalangan pegawai2 perusahaan? 
penerbangan disini. 

Sebagai diketahui, seorang 
diantara dua pembunuhnja, ma- 
lam itu djuga telah Oitagekan 

- Ant. 

MIMBAR2 HADIAH KAR- | 
NO — HATTA 

| (Kiba di Anfgon. 
Mimbar2 hadiah Presiden dan 

Wakil Presiden utk golongan? 
Muslimin, Protestan dan Rooms 

| Katholik kini telah tiba di Am- 
| bon. Pembongkarannja dari ka- 

kembali Rp. 2.850,— | 
2. guarantaine rech 

ten dan biaja 
punggah (ont- : 
scheping) Ka RUKO 

3. Boordgela 5 60,— 
4. Ongkos2 di 

Indonesia 3 22, — 
5. Wissel BNI , 2.310,-— 
6. Bea tertentu 1 825,— 
7. Beaja BNI dan 

materai BNI ai 20,— 
8. PHI dan Sahara 800, — 
9. Paspor dan re- 

serve 405,10 
10. Provisie BRI 

1 1/8 pCt 85,— 

Djumlah Rp. 7.585,— 

Berhubung dengan pengelua- 

ran sebanjak itu, inginlah pe- 
nanja mendapat keterangan da- 
ri Pemerintah atas pertanjaan2, 
sebagai berikut: 

1. Apakah sebab serta alazan- 

pengeluaran biaja 
naik hadji oleh seseorang dalam 
tahun 1953 lebih banjak dari 

| pada pengeluaran dalam tahun 
19522 : 

2. Bersediakah Pemerintah 
memberikan perintjian (dima- 

|na mungkin dalam pengeluaran 
'tiap2 djumlah jang tersebut di- 

atas, terutama: apakah sesung- 
guhnja pengeluaran Rp. 800,— 
untuk PHI dan Sahara itu dar 
bagaimanakah perintjian jang 

| mendjadi dasar perhitungan un- 
tuk menetavkan  djumlah se- 
besar itu dan apakah pengelu- 

Laran Rp. 22,— untuk ongkos2 
| 

| 

Lampung, rombongan pemerik- 
| Saan tanah dari Bogoy. Kedata | 
ngan rombongan tersebut ber- 
hubung dengan rentjana djawa- | 

| tan transmigratie untuk membu 
ka tanah didaerah tersebut men ' 

: bersang- | 
kutan didapat keter angan, bah- | 

| 

djali persaw:han, Tanah itu di 
sediakan bag. para transmigrant |, 
jang akan ' didatangkan dalam | 
tahun ini dari pelbagai tempat 
di Djawa. Dar: 6 ribu transmi- 

| grant jang direntjanakan akan 
| dipindahkan dari 

| 

Djawa “itu, 
2500 orang telah tiba di Bli- 
bang (RPy: 

MALEMAN SRIWEDARI 
UNTUNG 

Diperoleh keterangan, 
hatsil pendapatan seluruhnja se- 
lama diadakan maleman Sriwe- 

dari jaitu mulai tanggal 29 Mei 
Sampai tanggal 14 Djuni siang 

hari tertjatat 428 ribu 387 ru- 
piah 65 sen. Dengan, demikian, 

ribu 387 rupiah 65 sen, Sebagai 

mana diketahui biaja jang telah 
dikeluarkan untuk  menjeleng- 
garakan maleman tersebut ada 

150 ribu ditambah dengan 11 ri- 
bu rupiah untuk biaja penjeleng- 

garaan beban ekonomie. R.S.. 

MENTERI- LUNS BE- 
RANGKAT 

    
f 
| 
: | 

| 

Tgl. 25-28 Djuni 

Djakarta. 

Menteri negara Luns pada tgl. 
(16-6 bertolak dari Seh.phoi ke 

' Rangoon. kemudian dengan sing 

gah di Bangkok dan Singapura, 
pada tanggal 25-6 akan tiba di 

bahwa. | 

-Ikan “ pahamaja   
maka keuntungan bersih selama, | 
diadakan maleman itu ada 267 ' 

Djakarta, dan tinggal dikota ini | 
sampai dengan tanggal '28-6. Ke. | 
esokan harinja ia meneruskan 

perdjalanannja ke Sydney. Di 
Australia ia tinggal seminggu 
lamanja, kemudian ke Irian di- 
mana ia tinggal dari ' tanggal 
1 sampai dengan 11 Djuli. Be- 
berapa hari lamanja ia menga- 
dakan perdjalanan ke Manila, 
Bangkok dan New Delhi, dan 
di Karachi ia akan tinggal dari   tanggal 17 s/d 21 Djuli. Ia di- 
harapkan .tiba kembali di Ne- 
derland pada tanggal. 23-7. 

Sehagai telah dikabarkan, di 

Australiasia akan membitjara- 
kan sosl2 sekitar perhubungan   ekbnomi dj Irian, Kabar2 bahwa 

  

di Indonesia dan apakah pe- 
ngeluaran Rp. 405.10 untuk 
paspor dan reserve itu? 

  

DPPNI ke 

SIAP 'MEMBANTU TUNI- 
SIA DAN MAROKKO 
Dewan ' pmpinan PNI telah 

mengeluarkan pernjataan menge | 

ns1 masaalah Tunisia, Marokko 
dan soal pembedaan bangsa2 di 

Afrika selatan. Dikatakan bhw 
PNI menjetudjuj aks. negara2 

Asia-Arab serta negara2 lain 

din bersedia untuk turut mem- 
bantu perdjuangan kemerdeka- 
an Tumsjia dar Marokko' serta 
lenjapnja dgn. segera pembeda- 
al bangsa2 di Uni Afrika seia- 
tan itu. 

'PNI berpendapat bhw nega- 
ra2 Asia/Arab harus menjesuai- 

bdik didalam 
maupun luar negeri sampai men 

: Wah pimpinan 

- Jugoslavia ialah 

sal darj   

pal ,,Camphuys” disaksikan 
oleh Gubernur Latuharhary. 

Penjerahannja - kepada 
longan2 jang bersangkutan akan | 
dilakukan pula oleh Gubernur. 
Kepada golongan Muslimin di- 
lakukan hari Djum'at itu dimes- 
djid Djame, kepada 

17-6, sedang kepada golongan ! 
Protestan pada waktu jang ma. 
Sih akan ditentukan. 

Hadiah2 Presiden dan Wakil 

Mahasiswa Indo- | 

esia dan orang2 Indonesia di Ne | 

  
SO” sahaan2 susu di Kota Jogja.ig 

| 

| 

HALAL BI HALAL PEGA- 
Na 
Bertempat di Gedung CH 

TH Jogjakarta, besok sore djam 

17,30 atas usaha Sarekat Buruh 
Radio di Jogjakarta akan diada 
kan pertemuan talal bi halal un 
tuk segenap para pegawai dan 

pembantu2. tetap dari. studio 
RRI Jogjakarta. 

Jang. menarik perhatian da- 
lam atjara jalah bahwa pertemu 
an halal bi halal tidak akan di- 
sertai dengan hidangan2 keseni- 
an walaupun RRI merupakan 
sumber kesenian. 
Utk. Meriahkan pertemuan tsb 
diadakan undian berhadiah dian 
tara mereka sendiri. 

50 HA DJADI SAWAH 
Dengan bantuan : uang sebe- 

sar Rp. 20.000,— dari Kantor 
Penempatan Tenaga Jogjakarta 
didaerah kapanewon Sleman ta- 
nah2 jg. terletak di Gondang- 
waras akan mendapat pengair- . 
an akibat - pembuatan slokan, 
sehingga dengan demikian nan 
tinja paling sedikit tanah selu 
as 50 Ha. jang tadinja merupa ' 
kan tanah tegalan dapat didja 
dikan tanah pesawahan. 

Perlu ditjatat bahwa pemberi 

an bantuan itu oleh KPT bukan 
utk. objek pembuatan saluran air 

|nja, melainkan chusus untuk 
objek pemberian pekerdjaan ke 
pada “para penganggur jang 
banjaknja kira2 40 orang didae. 
rah itu., 

HASIL PEMERIKSAAN 
AIR-SUSU 

Hasil meperiksaan air susu 
bulan Mej jang lalu dari peru 

    

dilakukan oleh Djawatan Kehe 
wanan Kotapxadja, menurut per, 

| timbangan nilai dari susunan air 
|susu (samenstelling) sbb: 

golongan | 
| Rooms Katholik pada tanggal | 

Presiden'itu telah dibuat diba- | 
Djajengasmoro | 

Jogja, jang bersama tiga orang 
kawannja telah datang pula me- 
ngantarkan. mimbar? tersebut 

utk. keperluan  pemasangannja. 
— Ant. 

PERDJANDJIAN DA: 
GANG 

  

Indonesia—Jugoslavia | : & | Kurang tjukup: 1. Kajangan, Bu ditandatangani. 

Digedung Kementerian Pere- 
konomisn Djakarta telah dilang 

sungkan penanda-tanganan per | 
djandjian dagang antara Indone | 
Sia dan Jugoslavia jang meliputi 
djumlah 714: djuta dollar ' dari 

masing2 negeri atas dasar se 

imbang dengan melalu s:steem 
pembajaran Clearing. 

Perdjandjian dagang tersebut | 

berlaku untuk setshun lamanja 
mulai tanggal 1 Djul 1953 jang 
akan datang. Mengenai tjara 
pembajaran clearing itu bank 
jang bertindak di Indonesia ia- 
lah Javasche Bank dan di Jugos 
layia ialah bank resmi Narodna 
Banka. 

Diadakan peraturan jis- 

timewa utk kemungkin 

an pembelian kaval2. 
Wakil ketua delegasi Indone- 

sia Achmad Ponsen dalam per- 

tjakapan dengan pers meniata- 
kan, b'hwa menurut perdjan- 

diian dagang baru itu bahan2 
jang akan Gfexport oleh Indo- 
nes'a ke Jugoslavia ialah karet, 

timah, kopi. kaju djati, kina, 

rotan, bahan mentah, nikkel, ha 
S2 tambang minjaktanah dan 
hars. Selang barang2 jang akan 
di'mport Indonesia dzri negeri 

semen, korek 

api, barang2 metal, tekstil dan 
bahan2 chemis, Barang2 modal 
dimasukkan dalam Pos Memo 

rie, karena 'k:ni belum diketahui 
kwalitet barang? tersebut bera- 

Jugoslavia  Haj itu 
akan dilakukan penjelidikan 
oleh kedutaan Indones'a di Ro- 
ma. Dinjatakan pula, bahwa 

dalam perdjandjian dagang ba- 
rw itu diadakan peraturan 'isti- 
mewa jang mengatur kemung- 

kinan untuk pembelian kapal2 
di Jugoslavia, ,— Ant. 

  

tjapai tudjuannja. R.D. 

28 Daerah ketjamatan dise- 
rahkan ketangan sipil 

KEAMANAN KERESIDENAN TJIREBON MULAI 
PULIH KEMBALI 

ARI Hk dikabarkan, 
rah keresidenan Tjirebon b 

ngan, ja tu jang wet 

ten2 Tasik, Garut dan Tjiamis. 

“913 

Darj seluruh kares'idenan Tii- 
rebon sudah ada 28 daerah ke- 
tjamatan jang olsh pihak mili- 

bahwa keadaan keamanan dae- . 
sekarang ini pada umumnja su- 

dah pulih kembali dan diawh berbeda, 9 bulan jang lalu, Pe- 
ngaruh “gerombolan masih terd apat didacrah - daerah pegunu- 

“sengan Djawa Tengah, kabupa- 

ter telah diserahkan kepada. pi- : 
hak ' 
lakukan tugas pendjagaan kea- 
manannja, : 

Baru2 ini Komandan Resimen 
9 sendiri memimpin pembersi- 
han dibeberapa daerah jang ku-: 
rang aman itu dan berhasil me- 
nangkap 60 orang ,anggauta 
urusan terriffbriaal” gerombo- 
lan. Lebih kurang 20 orang (di- 
antaranja tjamat D.I Madjaleng 
ka) gerombolan telah menjerah- 

  

kan diri, beserta berton2 padi 
dan dokumen? penting. 

dalam  perkundjungannja ini 

akan dibifjarakan soal2 status 
dan pertalianan di Irian, . telah 
dibantah oleh pihak Belanda. — 
Ant. 

“ipil (polisi) dalam hal me-: 

  
Saki 

Keadaan lalu-lintas telah nor- 
mal kembali. Perdjalanan da: 
Tiirebon ke Kuningan dan ke 
Kadipaten sampai malam pu. 

berlangsung tanpa gangguan. 
Bataljon 528, jang mendja- 

lankan tugasnja dengan tegas 
dan korrekt, merdapat. bantuan 
besar dari rakjat' telah ber- 
basil menangkap -tokoh2 pen- 
ting dari pihak gerombolan se- 
perti Sardjono, Sahdia, Suki cs 
(dari Kesatuan Rakjat Berdjo- 
ang dan Barisan Sakit Hati), 
Fatah (formateur keras D.I Tji- 
rebon), Hamid (Residen D.I. 
Tjirebon), - Une (Major T.IL.I) 

dan sedjumlah komandan2 kom- 
pi dan seksi dari D.I. 
Sampai sekarang  bataljon 

528 telah berhasil merampas 
148 buah  sendjata abi (bren, 
sten, pistol, lee, enfield dsb) se- 
Munmlah besar peluru dan 1 nio- 
bil Buick tjurian, jang ditanain 
oleh pentjuri2nja, — Ant. 

   

  Pi asbak ai bal laa ki 

I 

| dejan: 

| 

  
| 
| 

  

  
ads embdip nan Ado Jak 

|midjo .Lor: 
13 Djopawir 

Tjukup: 1. Eska, Sentul: 2 
| Hardjowijono, Sentulredjo :3. 
| Imam Rameli, W arungboto, 4. 
| Kar ijowihardjo. Kalangan: Dan 
Saridjan, Pandejan: 6. Hardjo 
pavaro, Samirono : 7. Mohai 
Slagah: 8 Hadihardjono, Kufi- 
tjen: 9. Djojohudojo, Wirogunan 

| 10. Surohardjo, Tegaltjatak: 
Lebih dari tjukup: 1-5. Ja 

man, Klitr€En Lor: 2 Somopawi 
ro, . Tahunan: 3. Dulgani 
Ija-Mudju: 4. Somodinomo, Puri 

9.. Mangunredjo, Sagan: 
6. Sidikhardjo, Red: Sowinangun: 

Fe Pawirowiharajo. Peleman. 
Baik: 'Muljoredjo Edris, Mili- 

ran. 

2.. Marmad, Kepuh, 
0, Sagan: 4. Hardjo sentono, Glagah: 5. Sastrosudar mo, Djanturan: 6. Martodinomo, . Samirono. 

Djelek.: 1..Pik Bing' Swie, Sowis "D srowidjajan, 2, Alberdin, Binta- 
ran Kidul. 

PEH TJUN DI PARANG- 
TRITIS 

Sedjak harj Sabtu jang Jalu Parangtritis, jaitu suatu tempat 
dipantai selatan Ik. 30 km. dari kota Jogj akarta, dibandjim oleh ratusan Orang bangsa Tioighoa, baik jang totok Maupun Warga- 
negara. Upatjara Ph Tjun ini su. 
atu tradisi jang setiap tahu adakan oleh aah Tea 3 
kota? pantai dimana sadja, Upa tjara di Parangtritis kemarin ' ilu Selain dikundjungi oleh. go- 
longan Tonghoa di Jogja sendiri 
djuga dari Djakarta, Bandu 
Semarang ng, 
besar lannja Hari Peh Tjun jg ' sebenarnja jalah Senin kemarin 
tanggal.15 Djuni jang lalu 
Menurut . tjer itanja upatjara 

ini jalah . untuk memperingati arwah Chu Juan, iaitu seorang 
menteri dinegeri Chu j ber- 

Surabaja, dan. Kota2 

3 

G:rz dalam dynastj Tjo, 300 th. 
sebelum Chtristus Pasta waktu 
itu kekatjuan dan koropsi ma 
radjalela jang diikut pula oleh 
pembesar2 negara. Satu2nja 
pembesar jang tidak ikut serta 
mendjalankan kekatjauan itu ja- 
lah Chu Juan. oleh karena, itu.ia 
diasingkan. Pada suatu ketika-ia 
bunuh diri dgn. mentjeburkan dia 
ri dlm, laut Milo. Waktu kemati- 
annja itu terdengar oleh kai- 
sarnja, maka kepada rakjat di 
printahkan untuk mentjari dje-. 3 
nazah. Chu Juan itu, $ 

Sesnai dengan tjerita ini, ma | 
ka tiap2 upatjara Peh Tjun sam 
pai sekarang diadakan TA 
pantai, 

PERLOMBAAN TAART 
Panitya Pasar Malam 1 

sisi Nasional Jogjakarta, tangya 
12 jang lalu telah menjelengga 
rakan atjara perlombaan taart, 
bertempat di Arena Budaja, de- 
ngan hasil2 pemenang Pertama 
ialah tsatrt buatan Nj, Hardjo- 
muljo, ' Ke'ia buatan TN Dit 
Abdulkad r, Ketiga talah taart 
buatan Nn, Liss Soei Nio. 

Notitaki ma af" 
REK: ,,The Snows of Kiliman- 

njaro”, Gregory Naa Ava 

  

ag, Ka yward, - 

SOBOHARSO aa in 
the: Aan Ray. Mil- 
land, Helena Carter, 3 

SENISONO : ,/Ajah Kikir" T. 
Sumarni, S. Poniman, 

INDRA : Ghost ot Zorto", 
Bagian : k@II: ERA 

RAHAJU : ,Vendetta”, Faith 
Domergue, George Dolenz, 

LUXOR: Pandji Semirang”, 
Sofia, Rd, Endang, Rr. Sus 
miati. 

MURBA. : ,.The .Avengers”. 
WBETAN BBTENG : » Prince 

who was 'a thief", Tonny 
Cortis, Piper Laurie 

KETOPRAK TRIMUDO Noel 4 
»Tjondro purnomo”, “ 

£



Sin ana? AL 

— dua rumah penduduk Die 

  

   

    

jang 2 adalah 
diantara 22 jang 
terdapat seorang extrar 
2 peladjar puteri, - 
Dalam examen tsb. terdapat LN 

13 matjam vakken jg diudjikan. 
Sampai achir Djuni ini, ma- | 

sih dilakukan pendaftaran mu- | 
rid baru tamatan SR dan pia 

x jian . masuk Sek. Li i s 
SP Negeri Magelang, Sang 

Ma: 3. tahun, adalah mula2 | 
berstatus partikelir, tapi sedjak | 
1 Djul '52 jl..telah diresmikan 
mendjadi Negeri, dengan : @m- 
punjai 3 guru tetap dan 9 Pe: 
istimewa. 
Ketjuali itu, dari fihak Bim- 

pinan Sekolahan tsb., KR sete- 
rusnja memperoleh keterangan, 
bahwa djumlah peladjar SMEP 
dari seluruh Djawa Tengah : dan 
Djawa Barat, jang telah mengi- 

kuti udjian- penghabisan ada Ik. 
582 murid, sedang jang lulus j 
ada 281 orang, atau Ik. 509:- | 
nja. Dalam rayon I jang me- 
liputi kedua nropincie itu, ter- 
dapat 4 SMEP di Diateng ser- 
ta 8 di Diabar. Pntus'n iang lu- 
lus itu. telah diumumkan keti- 

ka tg.6 Djuni jbl. di Lembang 
(Priangan), waktu diadakan 
konperensi jang Gikundiungi 

oleh angvota2 pemeriksa udi'an 
SMEP 1952 - 1953 dari kedua 

provincie tsb. Perlu diketahui, 

dari SMEP, peladiar: danat me- 

   

  

    
  

telah diterima jang Pasunh seba. 

1953 Pan 

G umlah 44 orang 

| merupakan tenag 

kotabesar Surakarta pada tgi. 

-lombzan2 gerak djalan bersen- 

'karabijn serta lari dgn. rintang- 

(150 orang an ggauta badn ts»., 

adalah mengelilingi 
karta. Bagi para pemenang 

sediakan berbagai hadiah. — R3.   landjutkan ke Sek. Ekonomie 

Atas. demikian keterangan tsd. 

— : (Kor). - 2 
aa : 

  

Didaerah kawedanan Bado- 
ngan Magelang jang sudah se 
kian lamanja aman, baru2 ini 
terdjadi perampokan Na   wiroZdan“ £ Mukti: Pera Han et: 
mempergunakan sendbita “kara- 
bijn dan pistol tani berapa ba- | 
njaknja tidak diketahui. Barang | 

1ng perhiasan tg pakaian 
digondol. aa | 

321 PEKERDJA HARIAN 
: Mendapat beslait pe- 

ngangkatan dan 55 pe- 
Kerdja jang ng be- 

: kerdja kembali. 3 

Baru2 ini telah diadakan per- 
undingan antara delegasi S.B - 
P.U. Magelang jang diketuai 
Sir. S Hadisusanto dengan Dja 
watan P.U.D T, Daerah Kedu jg 

diwakili oleh Sar. Kooh Bing 
Hwa, 

Dilam percakenah tsb., da- 
pat d putuskan bahwa 53 peker- 

dja harian jang ' Gilepas pada 
bulan jang lalu pihak Djawitan | 

an kembali | sanggup mengerdjak: 
paling lambat tgl: 15-6-1953. 
Ketjual djuga diadakan t.n- 

akan 

| tan 

pai buian ini su 

njak 321 Ragi ha 

dari : Lega, 1 2     

    

   

   

    

    

          

 peladjaran 1952) 
9 u Naa di 

bupat Na Kelonan r- 
Ki Na sekolah 

dan 6 orang untuk seko- 
ijutan. Para agama . 

c sekolah rakjst itu diwa- 

1 memoon pelajaran aga 
Nb rakjat mangan 

in 24 j8 Kata. peladjaran 

nggu atau 30 djam 
dari sekolah2 
$ n me- 

: ba banjaknja mu- 
rendjadi dua 
1 mereka itu masih 

1 lepas, serta 

  

   
   
     

    
     

  

merpendidlkar sekolahi mene- 
ngah a | Sanawj jang sudah 
lulus darj udjian guru agama 
Pak aki 1953 

tang ini Dja- 

Ja Jang kah Galang Halim akan 
ane 24 tenaga guru 

      

agama dari Bojolali. Dgn. ada- | 

.nja tambahan tenaga guru ini, 
maka dalam tahun peladjaran 
jang aa datang mi: tidak akan 

ada 1 TA ai guru agama 
jang aiwaa "bkan memberi pela 
djaran aa 39 seming-: 

    

Saad 
GERAK DJALAN O.P.R. 

Organisasj pertahanan rakjat 

17 Djuni akan mengadakan per- 

djata, menembak dgn Sendjata 

an. Perlombaan gerak @jaian 
bersendjata itu akan d'ikuti oleh 

ditempuh 
kota Sura- 

di- 

sedang jarak jang 

| dakannja maleman 

AH DJAWA TENGAH | 
pekerdjg harian Go. jang sam- “rah atau “Mantel Pe AN 

djo memilih tjalon2, lalu ditenr 
tukan oleh Kepala Djawatan 
Kesehatan dan: Kepaia Daer an). 

HA STENO DAN ME- 
NGETIK. 

Besok ta 28). 

Dibawah pengawasan tihak 
djawatan PP dan K rxota besar | 

  

karta pada tanggal Djulj 
akan Satang akan ea dakan — 
an mengetik dan steno Pendaf | 
taran untuk mengikuti udjian | 
tersebut dapat dilakukan di Bes 
kalan 73. 

Sebagai Mana diketahui, “-| 1 
waitan PP dan K kota besar Sus. 
rakarta selalu mengadakan pe- | 

mngawasan bagi tiap2 udjian jg 
diselenggarakan oleh organisasi 
ini dng maksud unt. membe- 
r'kan taraf idjasah dan nilai 'se 
bagai mana mestinja. — (RS) 

KANTOR2 PUSAT PAC 

Di Solo, Padang dan Ma- 

kassar. " 

Pioneer Aviation Corperation 
bermaksud menempatkan Kan- 
tor-pusatnja untuk Djawa . di 
Solo, untuk Sumatera di-Pa- 

| dang dan untuk Sunda Ketjil 
di Makassar. Kantor2 tersebut 

| diharapkan telah dapat dibuka 
Galam waktu tiga bulan ini. : | 

Keterangan tersebut diberik- 
kan dlm satu serepsi jg diseleng. 
garakan oleh PAC malim Sab 
tu jang lalu di Hotel ,,Dana” 
Solo. Dalam resepsi itu oleh pi- 
hak direksi PAC: diterangkan 
tentang maksud dan tudjuan 
PAC dan kemungkinan2-nja di 
lapangan penerbangan bagi In- 
donesia, dihubungkan 
perkembangan ekonomi, perda- 
gangan, pembangunan dll. 

Seperti diketahui selama dia 
Sriwedari 

PAC telbh mengadakan pene- 

  
  

| dadi kini sedang diusahakan pe- 

(ig. berwadjib di Rembang dan 

Surakarta Oleh persatuan guru | 
s€teno dan ea Oi Ter | 

dengan | 

  

   

semapandg. 
| PENGUSAHA — GARAM, 

Akan mengusahakan 

perusahaan ikan. 
Dalam  pertjakapan dengan ' 

pihak jang berkuasa di kantor 
Gupernuran Djawa Tengah, di 

Semarang, didapit keterangan, | 
| bahwa mengenai  pegaraman 
| rakjat di Rembang dan Purwos: 

K3 

njelesaiannja, Surat2 dari pihak 

Pati jg. telah diadjukan kepada | 

Kem. Keuangan, jang maksud- 
nja minta agar monopol ga- 

ram rakjat ditunda atau Ciba-. 
talkan duiu, dibales bahwa Kem. | 
Keuangan al menjatakan, bhw. | 
penundaan atau pembatalan 
jeng tsb tidak mungkin d.ada- 

  

|Jandjur mengadakan persiapan2 
kearah pembuatan garam diper- 
bolehkan meneruskan usahanja, 

(KEDAULATAN 1 f 

an. Akan tetapi kepada para £ 
ngusaha jg. betul2 telah ter- | : 

Denga 8. “Dalam. deretan terapuny-apung perahu2 arang batu di tepi Stm 
ngai Saarbricken, menunggu m uatannja.- Dalam waktu biasa 

dari daerah Saar melahui te- | 
Selandjutnja. oleh pihak jang | rusan Perantj's menudi ju sungai Rijn sampai ke Straatsburg, 

  

RAKJAT" 

  

. mereka mengambil arang batu 

    bersangkutan diterangkan, bhw 
oleh pemerintah tlh. diusahakan / 
utk. tetap memberi kesempatan | 
kepada para  pngusaha garam 
tsb. mengerdjakan sampai dapat 
berganti usahanja, ialah dalam 

kalingan perikanan dalam sa- 
wah. Guna  mengerdjakan itu 
oleh pemerintah d sediakan bea- 

| ja tiap bahactarenja Rp. 1.000,— 
Sed'ngkan pihak Djawt. Peri- 
kanan telah sanggup mentjari- 
kan bibit2nja. 
Uang tsb. akan d berikan se- 

bagian dult, sedang jang lain- 
nja akan diberikan setelah usa-: 
hanja jang baru itn betul2 da- 
rat berdjalan Demikian al ke- 
terangan ear kantor Gup.. 
Djateng. R Sg. 6 

LEBARAN DI GUBERNU- 
RAN DJATENG 

Kemarin dikantor, Gupernur 
Budiono mengadakan pertemu- 
an siratulahmi sederhana de- 
ngan seluruh pegawai, kepala2 
bagian dalam kantor gupernu- 
ran Diateng, 
Sedangkan malam siratulah- 

mMj untuk umum akan diadakan 
dGikaburaten -Semarang pada , 
tangpal 18-6-'53. Pertemuan ma   rangan2 diatas kota bagi para 

pengundjung maleman jang | 
ternjata mendapat sambutan ba : 
ik. — Ant. 

na akan dihadiri oleh Panglima 
Div. P. Diponevoro. Ketua DpR- 
DS propinsi Djateng, kepala ke 

  

Kabinet Sel   
G.K. RATU AGENG ME- 

NINGGAL DUNIA | 
Maiam Sapotu Jang iaiu, sekira | 

djam 19.15, telan memnggal Ga- | 
nia di-kraton Surakarta G.&. 
Ratu Ageng dalam usia 85 1n. | 
Almarhum adalah ibu Susunan | 

ke XI dan nenek dari Susuhunan | 
ke XII (jang sekarang). — As 

KURSUS PENGUNDJUNG ' 

  

RUMAH 
Di Solo akan diadakan kur- 

sus“Pengundjung Rumah jang 
Giselenggarakan — olen 

'Kantor Kesedjanteraan Ibu dan 
Anak pada Djawatan Keseha- 

ota Besar Surakarta atas 
instruksi - Kementerian Kesena- 
tan bagian Kesedjahteraan Ibu 
Gan Anak Jogjakarta. Kursus 

'itu lamanja 1 tahun dan semua 
'beaja peladjaran dipikul oleh 
Pemerintah. Pada setiap pengi- 
kut diberi uang saku Rp. 30— 
“dan disediakan pemondokan Gan 
makan. 

Sjarat2 tjalon milrid, ialah : 
Wanita tamatan Sekolah 

  

| Rakjat. Umur antara 18 tahus 
| — 80 tahun, Belum kawin. Diu- 
sulkan oleh Kepala Djawatan Ke 
sehatan dng. persetudjuan Ke- 
pala Daerah dgn. D.P.D. jg. akan 
mempekerdjakan mereka (Se- 

nja Bidan atau Djuru-ra-   Ta Bana Teapn, 

  

  

wat. “bersama- -sarmmna dengan Lu- 

A5 2 - 

  

Ibnu DEA setu! diterima dari 'Lodon, ekspedisi Inggeris 
ke Gunung Mount Everes, telah mentjapai puntjai gunung jg 
tertinggi diseluruh dunia, Di Lo ndon wi dianggap sebagai Dag 
sumbangan terhadap 'kedjadian pengenaan TA kota Ratu Bli- 
zabeth, 
Berita mengatakan, bahwa pun tjak 
unt. pertama kali oleh EP, Hil lari, « 
suk dalam ronbong en ekspedisi 
ngan pengikutnja Thensing Bh utia, 
linja bhw Tikar, mentioba. mentjapai puntjak tsb Pai 
bar : B.P, Hi 

It tertinggi it ditjapai 
lah. seorang jang terma- 

berba gs. New Sealand de- 
Ini adalah untuk ketiga ka 

gam- 
pong 3 $ .4o, diand). 

|an2 politik”. 

| bahwa bukit tersebut diperta- 

sidang 

UTARA SERANG SETJARA BESAR2AN 
ABINET Korea Selatan telah mengadakan sidang rahasia 
lagi, guna menjempurnakan rentjana2 jang akan didjalan- - 

kan, segera sesudah persetudjuan gentjatan sendjata di 
tangani. 

Demikianlah kata. seorang 
pembesir Korea Selatan, jang 
Slertianya menerangkan banwa 
Presiaen Syngman Rhee Tidak 
akan mengumumkan keputus- 
anZ Sidang penting ini, sebelum 
persetudjuan penghentian tem- 
bak - menempak ditandata- 
ngani. : 

|  Djeuderal Taylor peri- 
2 «1 ngatkan pasukan?nja: 

” | »Waspada 7 
: Komandan Tentara ke-8 - di 
Korea, Djenderai Maxwell Tay- 
lor, telah menjampaikan ama- 
hat islimewa kepada pasukan2- 
nja, dalam mana ia mengata- 
kan bahwa ,perletakan sendja- 
ta itu bukan perdamaian. Dan 
didesaknja supaja mereka se- 
nantiasa  berwaspada untuk 
menghadapi kemungkinan ,,ber 
kobarnja kembali permusuhan2”. 

Kata Taylor dalam amanatnja 
jang “disiarkan melalui radio 
tadi, ,,gentjatan -sendjata ber- 
arti persetudjuan untuk meng- 

| polisian Diateng, an. — 335: 

atan adakan 
rahasia 

“krantjis supaja Kambodja diberi- 
“kan kedudukan seperti India dan 
“Pakistan dalam “Commonwealth | hankan oleh pasukan? Korea Se- 

latan dan selalu dianggap seba- 
gai lambang kemampuan ber- 
tempur pasukan? tersebut. 

Serangan2 jang dilakukan di 
front Tengah bagian Timur itu 
telah memaksa pasukan? Ko- 
rea Selatan mengundurkan diri 

kegaris pertahanan dibelakang- 

nja. Sementara itu, dengan di- 

bantu 8len tembakan? meriam 
ukuran 16 intji dari kapal pe- 
rang Amerika ,,New Jersey” jg 

bergerak diperairan pantai Ti- 
mur, pasukan2 Korea Selatan 
mentjoba merebut kembali ke- 

dudukan2nja jang telah “djatuh 
ditangan pihak Utara. 

Dalam serangan2 ini pihak 
Utara menurut seorang djuru- 

bitjara Sekutu telah  menem- 

Tiga alasan janu menjebabkan 

        

    
   
    

erarti berlajar sepuluh hari 

gan perahu dan lebih tiepat. 

bali, Hari untuk 
Gunakan waktu it untuk meng 

Dhunja sehingga berkilat, dan 
mendapat bantuan dari pemerin 

PERANTJIS TAK 

R 
dja, demikian diberitakan oleh 
gon. 

Dikatakan, banwa radja itu 

telah meninggalkan Pnom Penh, 
ibu kota Kambodja dan melwat | 

perbatasan Muang Thai maian 

Minggu jl. 
Radja Norodon Sihanouk ti- 

dak membawa keluarganja atau | 

pemerint:hnja. Sebelum  me- | 

ninggalkan Kambodja, 
menjerahkan kekuasaan kepada 

perdana menteri Penn Noah, 
Dalam suatu prokl:masi jang 

Gibatjakan melalui radio dalam 

batasa Perantjis dan Kambodja, 
radja itu telah menjerukan rak- 

jat Kambodja supaja tetap te- 
nang. Dituduhnja, bahwa pem- 

besar2 Perantjis di Paris tidak 
mau mengambil tindakan2 utk 
memperbesar kemerdekaan Kam | 
bodja. i 
Norodon Sihanouk itel: h meng h 

adjukan tuntutan mh Pe- 

| 

| 
| 

| 
ia telah | 

| 

Inggeris., # FE: 

Tienlarkan 27 orang , 

pengikut, 

Menurut “djurubitjara resmi | 

Perantjis,  Norodon Sihanouk | 

i Aran-! y memasuki Muang Thai 

Ya, dimana ja memperoleh surit 

idjin untuk ke Bangkok. Radja 

itu diantar oleh-27 orang, anta- 

ranja pangeran Sisowath Sire-/ 

matak, menteri pertahanan, pa- | 
ngeran Norodon Nuiliya, kepala 

polisi Pnom Penh, dan pembe- 

sar2 istana tinggi. 
Di Bangkok mereka disambut 

oleh direktur  djenderal Sola 

Mu:ng Thai. 
Menurut pembesar? Perantjis, 

Radja Norodon Sihanouk di 
Bangkok telah mengeluarkan 

statement, dalam man» dinjata-   bakkan tidak kurang dari 120. 
000 buah peluru artilleri dan 

miortir kearah kedudukan? Se- | 

kutu, 

' Menurut pihak Sekutu, - dlm 
serangan2 jang dilakukan dhu |   hentikan permusuhan, sementa- 

ra dilakukan usaha untuk men 
tjapai penjelesaian setjara da- 
mai dengah djalan perunding- 

  
| Dengan tegas dikatakannja, 
supaja pasukan?nja bersiap utk 
bertempur lagi, apabila perun- 

Pera Ah politik gagal atau apa- 
wan melanggar sjarat2 

perletakan sendjata. AFP. 
Sementara itu, berita dari: 

medan pertempuran Korea .me- 
ngatakan, bahwa pihak “Utara 

| telah mengadakan serangan se- 
|tjara besar2an difront Tengah 
dan front Tengah bagian Timur. 
Dalam serangan2 ini pasukan2 
Utara berhasil menembus garis 

pertahanan Sekutu di 4 tempaty 
jaitu difront Tengah bagian Ti- 

mur: 
Menurut dugaan, Bukit ,,Ca- 

nitol” telah djatah ditangan 
| sihak Utara. Pertu diketahui. 

  

beberapa hari jang terachir ini 

'pihak Utara telah kerugian ki- 
ra2 7.000 orang ianr tewas dan 
luka-luka. — AFP UP. 

mendjadi radja Kambodja kare- 

kan bahwa dia tidak akan kem- 

bali ke Kambodja djika Peran- 
| tjis tidak memenuhi tuntutan- 

'nja, 
Seferusnja dikatakan, bahwa 

Norodon Sihanouk masih tetap 

na ia tidak menjatakan telah 
turun tachta, 

Vietnam djuga menun- 

  

' Andjuran ,,het Parool” 

BK »het Parool” mengatakan. 
an beberapa. tahun mentjari 

Ta 
ngan FN 

Disamping 'itu di Den Haag 

pihak bemerintah Belanda ber- 

politik memadjukan Irian Ba- 

“rat dengan perangsur2, dan se- 
mua orang tidak mau memper- 
Julikan lagi tuntutan2 Isdone-   Dunia sana sin! 

& Ivan Sadchikov, dutabesar 
3ovjet di Teheran telah kembali 
lafi Moskou, sesudah tinggal 
lisana selama 2 minggu untuk 
nengadakan pembitjaraan dgn. 
'emerintahnja. 

K Louis Saillant, sekertaris 
WETU memimpin delegasi .se- 
kat buruh sedunia itu ke Peking 
dan terus ke Moskou, dan kemu. 
iian ke Wina, 

- TG, Melnikov, sekertaris 
| pertama Sentral Komite Partai 
Komunis Ukraine, telah dipetjat 
dari djabatannja, karena diper- 
salahkan menjimpang dari po- 
litik nasional Stalin. 

  
x Joseph Luns, menteri LN 

Belanda hari ini bertolak dari 
Den Haag memulai perdjalanay- 
nja keliling ke Timur Djauh sia 

sia, tetapi Belanda mentjari pu- 
a sokongan pihak Australia, ka 
rena kapital Belanda sendiri ti- 

| Uan kuat untuk membuka nege- 
Lori tersebut. 

« Hi 4 

.Kerdja-sama dergan Austra- 
lia sudah tentu tidak lama lag 
akan diiringkan oleh persetudju 
an resmi”, demikian ,,het Pa- 
.rool” jang menghendaki kerdja- 
sama itu djangan terbatas da- 
ngan Australia sadja, tetapi di- 
perluas lagi, karena soal perta- 
hanan Irian bukanlah bagi ke- 
pentingan kedua negeri itu be- 
laka, sedang selandjutnja dapat 
diduga, bahwa persekutuan A- 

merika, Australia, Zelandia 
Baru tidak lama lagi akan di- 
Pen dengan  Inggeris dan 
erantjis. Tidak ada alasan,.de- 

mikian harian tersebut, bagi Be 
janda untuk mengasingkan diri 
dari gabungan ini, hanja me- 
mang bagi Mv, Luns akan sukar 
untuk mendapatkan pengertian   Akan " tinggal beberapa hari di | 

Djakarta dan Irian,   
  

mengenai soal ini dari Djakarta 

dan untuk menerangkan bahwa 

   

Sekar kerdja-sama Belanda K 
Australia mengenai Isian 
KRBITJARA tentang ,,Kerdja-sama di. Pasifik” 

erkara perkembangan Irian, karena Ausiralia jakin,. bah- 
ja kerdja-samalah jang dapat 

bahwa antara ked ua daerah Irian, Timur dan Ba- 
'rat, ada pertalian kesusilaan dan kebudajaan, dan, selndjutnja, 

. karena Agstralia kuatir mendengar tuntutan? Indonesia terha- 
dap Irian jang mungkin mengantjam keamanan Australia, 

harian 
bahwa pemerintah Australia su- 
kerdja-sama dengan Belanda da 

memberikan buah de- 

| Indonesia hanja mungkin men- 
dapatkan pengaruh di Irian, 
djika-dia mau menggabungkan 
diri dengan persekutuan itu. — 
Ant,   

/ 

ih. sukar mentjari pengangkuw 
menunggu tidak diabaikan, 

dari 

  

depresi masa ini: 
“arang budw dari daerah Saar telah mendjadi sukar dan 500.000 
| ton teritinibun menunggu orang Jang mengambil. 500.000 "ton atau hanja 1 kw. gula. 

untuk sampan? semadjam ini, 

Lagi pula bagi sampang atu le- 

gosok 

tah dalam keadaan sesi Ini, 
Gambar: 

Radja Kambodja | basi te 
Muang Thai 

TEPATI DJANDJI 
ADJA Kambedja, Norodon Sihanouk, telah melarikan diri 

ke Muang Thai sambil menuduh Perantjis tidak menepati 
Gdiandjinja untuk memberi kemerdekaan 1007”, kepada Kambo- 

kalangan resmi Perantjis di Sai- | 

tut diberi kemerdekaan 
seperti India. 

Radja Kambodja telah me- 
ngambil tindakan itu hanja se- 

minggu setelah Vietnam (jg ke-2 

dari 3 negara bagian Inao Chi- 
na) menuntut supaja diberi ke- 

| dudukan seperti negara2 Com- 

monwealth Inggeris. Bao Dai di 
aChir bulan Djuni ini akan mie- 

Ingundjungi Paris untyk menge- 
mukakan' tuntutannja itu. 

Kalangan resmi Perantjis dim 
pada itu chawatirkan, bahwa 

perkembangan —- ini mungkin 

akan memperkuat kedudukan 
politisi Perantjis jang menuntut 

supaja perang Indo China sege- 

ra.diselesaikan. — UP - AFP. 

- ZAFRULLAH KHAN KE 
LONDON 

Menteri LN Pakistan Sir Za- 

ruHah Khan tihtiba P3 Dijenne ve: 
Karachi: 

Sir Zafrullah jang memangku | 

| djuga djabatan perdina mente 
ri Gaiam per'jalanan ke London 

untuk menemui perdana mente 
ri.M ohammad Ali, AFP. 

pendjualan : 

tan lagi pada perdjalanan kem- | 
tetapi mereka per- | 

dan membersihkan pera- | 
Sselandjutnja mereka mengharap 

Mondtana, 

Ekonomi: , 

  

“Gula rakjat 

U 

nja lebih baik dan tjepat. 

ma uang Rp. 5.100,-- Kalau pa- 
'berik mengambil sendiri “dari 

tempat: tanaman, harga tebu 
mendjadi Rp. 7,50 tiap kw. De- 

600 kali Rp. 7,50 ada Rp. 4.500.- ' 
Kalau tebu itu digiling sendiri | 
dengan alat2 sederhana jang di 

| tarik oleh dua ekor kerbau, se- 
|hari bekerdja 10 djam  hanja 

10 kw. tebu. 
Djadi | 

untuk menggiling 600 kw. tebu 

  
'bisa menggiling 

'Peyangangkutan dengan kereta api leb'h murah danj pada de- : Pisa selesai 60 hari atau 2 bu- 
|lan, pendapatan .gula 60 kw. 
Harga. tiap kw. gula Rp. 90,— 

| Hasil semua ada Rp. 5400.—, 
| Artinja ada kelebihan Rp. 900,— 
daripada tebu didjual 
paberik. Hasil kelebihan “Rp. 

1900,— itu 
|erang dalam tempo 2 bulan dan 
|masin susah-pajai mengangkut 

| tebu dirj tempat tanaman ke 
| tempat penggilingan. Resiko jg 

(sudah berat ini, masih disusul 
| lagi suatu resiko jang menjedih- 
(kan, jaitu 

| turun sampai Rp. 80,— sekwin- 
|tal. Oleh karena itu, sebagian 
| besar orang lebih senang men- 
| djual tebunja kepada paberik 
| daripada menggiling sendiri. 

Gula jang digiling oleh rakjat 
ini, jalah gula mangkok, atau 

HM lebih terkenal dengan sebutan 
gula Djawa. Tetapi tebu jg di- 
Gjual kepada paberik, kemudian 
djadi gula pasir, jang harga li- 

|pat 3 atau 4 kali lebih mahal |(S 
|tiap ploeg terdiri | daripada. gula mangkok. 

Penggilingan tebu rakjat ini 

nis, ketjamatan Tjendono, ka- 
| vedanan Dawe,. kabupaten Ku- 

| dus. Penggilingah ini dihela oleh 
| du. ekor kerbau jang djalannja 
| sangat pelan. 

Di desa Daren, : ketjamatan 

jong  djuga terdapat sebuah 
| »enggilingan tebu jang seder- 
| hana. Penggilingan ini tidak di- 

hela oleh kerbau tetapi dengan 
| mesin jang kekuatannja 16 PK. 
| Tapi karena  membelinja tebu 

kepada | 

dikerdjakan oleh 3 | 

kita dapat di desa Gondangma-, 

l 

'ling, 

  

dan gula pabrik 
" (Oleh: Pembantu ,.K.R.”) 

SAHA menggiling tebu sendiri dikalangan rakjat memang 
baik, Ini menundjukkan tji a2 jang hidup, mau bekerdja 

sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. 
keadaan penggilingan jang sangat sederhana itu, 
dak begitu memunskin dan Kalau dibanding apugan tanaman 
tebu itu terus sadja didjual kepada paberik jang 

Tetapi menilik 

hasilnja ti- 

besar, hasil- 

panen ak 

Misalnja tebu rakjat sedjum- |silingan2 gula rakjat. jang sa- 
lah 600 kw. didjual Rp. 8,50 'ngat primitif itu, maka paberik 

tiap kwintal, sudah bisa diteri- | gula Rendeng di Kudus adalah 

raksana. Apalagi alat penggi- 
sedang mengambil tebu 

idari tempat timbunan Ke mesin 
| 

ngan demikian, rakjat tidak su- | 
sah pajah bisa menerima uang | dengan mesin jang besar2 jang 

1 

' 

| 

| 

  

apabila harga gula | Uh 

giling sadja dilakukan oleh me- 
sin. Tjara memasak dll. semua 

|'kapasiteitnja beratus kali lebih 

| tjepat daripada penggilingan 
|fakjat. 

Menurut administrateur pa- 
brik. gula Rendeng, sehari se- 
malam “(24 djam) bisa menggi- 
ling 1500 kwintal tebu, Pan rti 
tiap djam bisa giling 62,50 kw. 
Tiap 1 KW. bisa djadi gula 10 kg 

|djadi dalam 1 djam bisa meng- 
Ehasititag gula 625s kg. — Dalam 
waktu sehari - sem dam bisa 
mengiasilkan gula 24 kali 625 
kg. ada 15.000 kg. atau 150 
kwintal gula pasir, 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa. tebu jang dim'sak itu bisa 

menghasilkan 4 matjam., Sari- 
ngan pertama adalah gula pasir 
putih kwaliteit paling baik. 
Saringan kedua agak kemerah- 

kwaliteit kedua, ketiga 
gula pasir. merah dan sa- 

ringan. ke-empat adalah tetes. 
Empat matjam gula ini semua 

bisa didjual.  Djadi disamping 
produksi 150 kwintal gula pasir 
putih tadi, masih ada lagi pro- 
duksi 3 matjam gula jang kwa- 
liteitnja lebih rendah. 

Mengenai buruh, diterangkan, 
bahwa dalam paberik Rendeng" 

ada 750 orang jang bekerdja. 
Sesari semalam dibagi 3 ploeg, 

250 pekerdja. 
| Karena menurut peraturan. per- 

Karangnongko kawedanan- Ma- | 

buruhan kaum buruh hanja be- 
kerdja 7 djam sehari, sedang 
sehari-semalam ada 24 djam, 

maka sisa 3 djam itu dikerdja- 
kan lembur dan dibajar 215 kali 

dari upah. 5 

Upsh buruh jang terendah Rp 
4,— sehari. Ketjuali itu mereka 

tiap bulan dapat membeli beras 
1 kg. dengan harga Rp. 1,—, 

| sedang harga .sebenarnja Rp. 
2,10. Kekurangan Rp. 1,10 itu 

(dari rakjat kalah desak dengan | 
| tengkulak2, 
Hii tidak bisa lantjar. Kalau 

maka penggilingan | 

| sengkulak2 berani membeli tebu 
| Rp. 8,50 tiap kwintal jang nanti | 
| didjual kepada paberik, tetapi | 

: penggilingan 

ranja bersny membeli Rp. 
| tiap kwintal tebu. 

didesa. Daren ini | 

7,50 | 

Tentu sadja | 
|rakjat lebih senang melepaskan | 
| tebunja kepada paberik karena 
mendapat harga lebih tinggi. 

| Paberik Gula Rendeng. 
Kalau dibanding dengan peng 

ditanggung oleh paberik. Disam 
ping itu djuga dapat lain? bas- 
han. makanan, seperti garam 
dIsb.nja. Pun bahan pakaran dju- 
ga diberikan. Tapi karena dalam 
pemberian 'ini terdipat kesu- 
litan, maka sebagai gantinja 
mereka diberi uang jang djum- 
lahnja sesuai dengan bahan 
pakaian jang diberikan. 

Achirnia diterangkan, bahwa 
paberik Rendeng ketjusli meng- 
giling tebu tanamannja sendiri, 
djuga sebagian besar membeli 
tebu rakjat dengan harga pan- 
tas. 

  

     KE ARENA 
mengandung minjak 

jang murni dan bahan? jang mengu- 
jahg mentjegah Feringnja atkan, 

rambut. 

  

   

  

meliharanja sehat. 

KARENA 

   

memberi tjahaja jarg 
indah pada rambut dan selalu me- 

selamanja menang- 
gung , rambut rapi dan 

rambut sehat selamanja, itulah kese- 
nangan berganda dari obat rambut 

jang sampurna. 

  

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

DIDJUAL DIDUNIA. 

  ea anna 

KING OF THE ROYAL MOUNTED (81) 
  

      
LM GOING AFTER TAOSE 

KILLERS BEFOKE THEIR 
7 TRAIL. make COLPL 

MM THEY TURNED AKAY ROM TOWN Ta WILL 
BEA TEST OF MILES PER SALON. MERE ENT, 

  

       

| KEEP Soe, 7 BU, ADAM, 2 KNOK 7#/5 Tenan ya / 

  

-& Vicki, Hagtah Ben 
mengediar pembunuh? 
ka menghilang 1 

  

itu   
     

     
   saja hendak 

sebelum mere 

— HMMU. Mereka keluar dari 

kota. ! Itu berarti harws ada 
persediaan 

berapa ratus Ialomeler 
, sae dan dideloar Sing bideols 

   

bensin unlauk 

na tatap 

ada. pompa. bensin jang buka 

untuk djarak 800 Im 1 

— Tetapi saja 

be Ke Pena 

  

—- Terug Gjalan, Inky 1 . 
kenal daerah “ini, Adam 

“ita akan kesasar 
kita “hanya mempu 

njuk bensin selenguh tank 1? 

dalam ha 

    

     



    
   

          

     

    

     
. Garam briket. 

Nur "Dena kenny 

   
   

    

    

   

   

    

PANTI PEMUDA BANTUL 
pertemuannja | MN 

ini di penc Kabupat en Ban- 
.tul, Panti-Pemuda Mahesajan 
Bantul antara lain telah me- 
ngambil keputusan untuk Ta 
reorganiseer gurusnja n 
baru dengan Bro Ema oleh Sar. 

| Dengan adanja reorganisisi 
ini, dapat Hinerabkan tertjapai- 
nja kemadjuan dalam langkah2 
Haa dihari2 Ja akan Gac. 

7 'bisuwA KEMBALI 

7 Machmud.. 

Mulai tanggal 18 kemarin, Ru 
- Batjaan Perpustakaan Ne- 
gara | Hatta Foundation Jogja | 
karta, dibuka lagi untuk umum 
seperti biasa, pada Pang dan 
petang hari. ti 
"Sebagaimana " Yatan “dikebar- 

“kan, Ruang Batjaan Perpusta- 
' kaan Negara / Hatta Foundati- 
on tersebut selama bulan Puasa | 

3 jang lalu ditutup pada petang- | 

  

“Atas usaba Pengurus R. K. 
Ronodigdajan, maka- pada hari 
Raya Idul fitri tanggal 14 Juni 

” 1953 telah dikumpulkan pembe- | 
“rian Zakat fitrah dari para pen- 
Guduk didalam lingkungan R.E. 

Jajan. 
rian “Zakat diseleng- 

garal 1 Oleh Ketua Bagian So- 
sial ' Ketua Bagian Kewa- | 
nitaan Be dan 2 Kaum jang 
disaksikan eleh Ketua R.K. Ro- 
NAAM dengan Ketua R.T, 

mma 

: | HARGA PASAR 
Tjatatan tgl. 15-6 di 

. Beringhardjo. 
Barang p perhiasan : - 

“Emas 22. karat 1 

   

“ra 38,— 
Perak Bak. 1 latak Rp. 20 

Beras gil no. EK 4 na “Ea 180 
Beras 3 Be at aa 
“Beras .no. Sg se nea 
“Beras tin. n0. 1, nba 
Beras. Ka Te 1,45 

' jenis tibi dan katjang : : 
Kentang 5 2 kg. Pn pes 

Ubi kaju ka A1 10,30 
Ubi manis AA Sgp Ten ae enga maa 
Katj. hidjau :, 31,90 

» tanah wose ,, 22. 
3. merahjtolo 4 4 ea to 

Kedele putih “ ., a90 
. hitam . Tar hop 

Djagung pipilan ng 

putih « 
| Telur dan ternak : 

| Telur ajam Ibas Lou 
Telur itik z 2313 na 

Daging sapi Bk Oa 
“». kerbau . nd Aden 

. 7,50 

Pn Pa 
12,50 

Aa 
” Ia 

Gak kertatak 
“Garam tampar Bg UE 

     

  

   
    

    
   

   
   

   
   
   

      

Gula kelapa. 2 
Teh OP: hi 
'Teh Rakjat 1 bk 

' Minjak tanah — 1 It. 
“Minjak kelapa Pa 
Ikan asin . kg. 
Kentjur "uang 
KATA 1 Ge 3 
.Klembak f 
Tembk. 

  

   

  

Nara dan | 
? Taong aa sesta mBah | 

terima. an 

djo- | dak Penang « 

| tul harapan Amerika Serikat 

“hb 

yk 
3 jahnja terutama di daerah Sa- 

"7 3,50 :ri Juar daerah telah dibigikan 

E nundjukkan bagaimana penting 
- dan gunanja perpustakaan rak- 
(|iat pada masa pembangunan de 

50 | jangkan adalah dari ribuan pe- 
(5 | minat / pemindjam baru tertja- 

1 tat 254 dari golongan orang de 
| yasa di luar sekolah. Diharap- 
| kan siipaja kesempatan jang d 
“berikan dapat digunakan seluas 

5 0 ana: 

y | mutu pengetahuannj da. — (Kor) 

| AKTE PEMBURUAN TA. 
   

   

  

   
aa 

| gan aa ini 

PIdari tanggal 8 Mei sete- 
gambaran pasar karet ti 

“sampai keachir 

bulan, dan nafsu orang membe- 

kar ani sedikit, Meski- 

ur faktor | politik selama bulan 
ng lalu Mempengaruhi harga | 
2 tetapi tidak dapat diha- 
'apkan ,akan ada perubahan da 

" beberapa aa sbelakangan 

   

  

an dari perang di Indo- 

. Tjina mempengaruhi - .harga ka- 

“set, djuga ketegangan di Mesir 

| tentang pengosongan daerah Te 

Suez oleh tentara Ingge- 

: Ela Orang kuatir, djika perun- 

dingan antara Ingger is dan Me-- 

|| sir dalam soal ini menemui dja- 
“pemakaian terusan | lan buntu, 

ini tidak begitu bebas lagi. 

| Kurangnja nafsu membeli itu 

Apeabuan oleh kesangsian ten- 
pasaran karet, dan berita 

“bahwa Polandia akan membeli 

er dan Argentina akan me- 

ngimport karet sebanjak 25.000 

ban tidaklah anjar mempenga- 

hi aran kare 

ses) Kemaren Rubber Study 

Group di Kopenhagen jang se- 

dikit hasilnja itu djuga mem- 

pengaruhi pasaran, karet alam, 

| apalagi opposisi Amerika terha- 

dap - -yantjangan butferstock. 

Meskipun diharapkan pihak. 

'- Amerika akan  memper hatikan 

hasrat dari daerah karet di 

“Asia Tenggara, tetapi tipis be- 

akan mengubah Pu karet- 

nja. . 
Sua 

'karta tidak boleh dikatakan 

gembira. Pada awal Mei para 

produsen mendapat untung dari 

kenaikan harga, tetapi pada per 

tengahan bulan, melihat harga 

turun, mereka tidak mau men- 

djual lagi. Perhatian kepada 

"crepe dan brown boleh dikata- 

kan biasa sadja, terutama crepe 

1. Crepe 2 dan 3 serta brown 

jang rendah kwalitetnja lebih 

banjak mendapat perhatian. Pa- 

'da lower sheets tawaran sangat 

sedikit. Nafsu membeli dari spe 

kulan Tionghoa makin nampak 

stationair. Demikian Dunlop & 

' Kolff - dalam Markover Hanan 

— Ant. 

  

    
( ngikuti kursus tersebut. 

“diri semendjak 1 Djuli 

  
'Tembk, Y 1 inia Ta Ch 

Gambir ke enibang 3 
Mana pesagi Ne Pt e 

” £ Pe 

.Katj. kulit. Tn 1 ” 1,39 

meng ma 3 BR 
“Saru c hadi Kcig Te 

2 Ya PNagib 0m 22,50 
Kain batik no. e, Tn Sa yana 

1. tjap 1 23 , 1 kan 

Blatjo no. IT 5 MN yak Wa 
ABlatjo To BPA un “&b0 

: Popelin p!. pelan SBO 
Pike PI Ba SN ap bu 
Eta” MAMA 0 an IPA 
Poplin kembang , Ta 

' #Kastup ” ” 3 

“Mori Hap” Nogo |, 8, — 
Leak tjap Unto 5 » “4,50 

Wonosobo 
| PENDAFTARAN KURSUS | 

MEMBUAT PAJUNG 

le: 

|jung untuk umum di Pusat Ke-j 

rakarta, maka oleh Kantor Per 

industrian/Keradjinan Wonosoho 
telah mulai dibuka pendaftaran 

bagi mereka jang berhasrat me- 
Untuk 

memudahkan penerimaan, maka 

setiap ketjamatan paling banjak 
, hanja diterima seorang. Pembe 
'rian peladjaran diselenggarakan 

sewaktu2 dan tidak terbatas 
“hanja tergantung kepada para 

peladjar masing2 menurut ketja- 

'kapan, kemampuan dan kemau 
an beladjar. Mengenai mata pe- 
ladjaran disebutkan a.l. mem- 

serta menjulam dengan benang. ' 
— (Kor.) 

MENDJADIKAN DAERAH 
20. BUAH2-AN f 

“Rakjat Kabupaten 
|pada.dewasa ini adalah menam- 
bah pohon buah2an dalam wila- 

|puran dan Kaliwiro. Usaha ter- 
sebut jang sudah berdjalan be- 
berapa waktu berselang akan te- 
tap dilandjutkan sampai berhat- 
sil, dengan mendapat 

setempat. Ratusan bibit djambu 
dan djeruk jang didatangkan da-     
kepada desa dengan djalan mem 

| beli. Sesuatu kesulitan jang ma- 
sih belum lantjar adalah pema- 

sukan uang dari" pada pendjual 
an bibit. tsb. 

PERTUMBUHAN PERPUS- 
TAKAAN RAKJAT 

“ Menurut Inspeksi ' Pendidikan 
Masjarakat, perpustakaan rak 
jat induk Wonosobo jang ber- 

ternjata 
tjukup banjak dibandjiri para 
“peminat dan pemindjam. Ini me 

wasa ini. Hanja jang masih disa 

Juasnja tidak sadja oleh anak? 
sekolah tetapi terutama oleh go 
longan orang dewasa diluar du- 

sekolah untuk “menaikkan 

  

  

  

HUN 1953 1 1954, 
t Menurut keterangan jang d'- 
dapat, oleh Djawatan Penjeli- 

  
radjinan Pajung Djuwiring Su 

seruan BELUM si PAT DIHARAPKAN SE: 
MENTARA INI 

“harga karet pada achir. 
jang lalu adalah @disebabkan oleh kegentingan di 

Tetapi kenaikan harga ini tidak lama, Pada tang- 
April sheets 1 e.k, Priok seharga Rp. 5.30. Tg. 4 Mei 

naik mendjadi Rp. 5.60 satu kilegram, 
| Mei tyrum mendjadi Rp. 5,30 satu — kilogram — dan tanggal 

Hoturun mendjadi Rp. 4.85 setiap kilogram. i 

| ngan telah dirampas. Perlu 

4 lakukan pengusutan, — (Kor). 

a. Haa karet di Dja |. 

ng Palang djalan jang digera- 

rhubung dengan akan 'dise- 3 

garakan kursus membuat pa ! 

  

April dan terus pada 

tapi tanggal 

2 Aa Taat SA 

masa tahun pemburuan 1953- 
1954. Akte tsb. dimulai tgl. 1 
Djuli 1953 buat seluruh Djawg | 
Madura dan disusun menurut. 

tjontoh jang disjahkan Menteri 
Pertanian berdasar pasal 7 (4) 
dari jachverordening 1940. Pe- 

ngluaran akte tersebut dilaku- 
kan oleh Kepala Kepulisian Ka-. 
residenan dengan: menghenti- 
kan semua pengluaran , akte2 | 

pemburuan dari lain model utk. 

    

menghindari hal2 jang tidak di- " 
Pig inKaN, — (aah 

- 

Karanganjar 
Rp. 1.963.— DIRAMPAS 
TT BEGAL ! 
Sekira djam 9 malam baru2 

ini Bok Paw'rodisastro seorang 
baku dari Djatipuro akan pergi 

Ike Solo sewaktu tiba didesa Tu 
gu, ketj. Djumantono telah di- 
Fjegat oleh “duaorang begal, 

Uang sedjumlah Rp 1. 963,— jg 
sedianja untuk dibuat beli paa 

ne 

'rangkan, bahwa dalam perdjala 
nan tersebut Bok Paw rodisas- 
tro diantar oleh seorang peker- 
djanja lelak: dan bersama-sama 

dengan dua orang bakul perem 
puan. Kedjahatan tersebut su-: 
dah dilapcrkan kepada jang 
berwadjib, dan kini sedang di- 

GEROBAS KONTRA 
KERETA API 
Lembu dan kusirnja 

terpelanting 10 meter. 

Baru? ini kiraddjam 20.00 ge 
-robagnja Karso Pjeng telah di 
langgar kereta api d'desa Da- 
Wung kira2 300 meter djaraknja 
darj Halte Kemiri (kereta adi 
djurusan Madiun — Solo). Dja 

lannja per istiwa tdrsebut adlah | 
sbb: 
Gerobag Karso memuat gen- 

ting darj Dawung akan diang- 
kut kedesa Gulonan. Pada wak 
tu melintas: djalan kereta api 

|.gerbobagnja telah terhenti kare- 
na dgn.. tiba2 djalannja diru- 

(kan dalri halte tepuk An di 
tengah-tengah antara, gerobak | 
dan lembu sehingga gerobak ter | 

| ditengah-tengah 

“Adapun gerobag dan muat: 

paksa tidak dapat madju atau 
mundur. Waktu Karso . sadar 
dari, guguphja, da bermaksud 
akan melepas lembunja, setelah 

ta: njata gerobaknja sudah t: idak 
dapat digerakkan. Tetapi sudah 

tidak sempat lagi) karena kereta 
api telah datang dan melangang 
tadjuk gerobak jang melintang 

rel. Karena 

dari. ker 'asnja “tekanan, lembu 
jang Kanan terpelanting. 8 me 
te-sedang Karso terlempar san 
yai 10 meter. Akibat dari ketje 

lakaan ini Kurso mendapat lu- 
ka2 agak berat dan terpaksa di 
angkut kerumah sakit Solo. 

nnja 
tidak  banjak. . mendapat. k 
rusakaan, dan lembunjapun D: 
“selamat — (Kor). 

  

     

PAK LURAH GANTIWAR 
“NO DISEDOR 

Barang seharga 
Rp. 1.029,— am- 

blas. BAN 

“Dari pihak keporsian dit :rO- 
“leh “keterangan, bahwa diam 
01.00 baru2 ini rumah Sdr. ir 
josumarto Kepala desa Ganti-. 
warno, ketj Matesih telah d ma 
suki pendjahat jang diduga ter 
diri dari tiga orang. Kawanan 
perampok dapat masuk kedalam 
rumah dengan djalan kekerasan 
merusak p ntu rumah belakang. 
Sdr. Wirjosum rto jang dalam 

peristiwa tersebut masih tidur 
nienjak terus dipukul pada arah 
kepalanja, sehingga luka2 De- 
ngan setjara paksa kawanan 

pendjahat dapat berhas 1 meram 

pas uang tunai, pakaian serta 
perhiasar seharga Rp 1.0295.— 
Oleh jang berwadjib perkara ke 

djahatan tersebut segera dila- 
kukan penjelidikan. 

D'tembahkan, bahwa dalam 
peristiwa penggedoran itu milik 

pemerintah desa tidak ada jang 
hlang. — (Kor). 

O.PR. TERBUNUH 
Kartodiwirio ketua OPR( Or- 

ganisasi Pertahanan Rakjat) 

didesa Baturedjo Grabag, Kuto 
ardjo, telah dibunuh oleh kepala 

gerombolan pengatjau. Menurut 

keterangan, kepala gerombolan, 

| Suwandi namanja, waktu 

akan ditangkap ketuau OPR jg. 

mendjadi Horban itu, mengada 
kan periawan”n hingga terdjadi 
perkelalahian. Kartadiwirjo kena 

tusukan dan mati seketika: itu 

djuga sedang Suwandi pada sa- 

at itu masih sempot. melarikan 

    diri- — Ant: 

  

TANGGAL : 
j1. Wajang Orang "SRI 

2 P3 te ra: 

, 

2.. Ketoprak 
Kperiterat 

3. Arena Budaja : 

3 dari 

12 

“At ara dat Malam 

SIDO LAMONG 

“KRIDO RAHARDJO' : 

diiringi Masik "BUNGAMAWAR":. 

16 JUNI 1953, 
WANITO::: 

x 

(Gatutkatja Ngedan). 

GASAK SOLO. 

SULAPAN 
Singgapur oleh Mr SALIHUN 

  

Mode   
bikin rudji, memasang tangkai J 

1 

| 
| 

| 

| 
' 
i | 

Salah satu rentjana jang ur- '$! 
gent dari Djawatan Pertanian |" 

Wonosobo | 

bantuan |" 
5 'sepenuhnja dari Pamong-Pradja 

      
| 

Pendaftaran pada : Nj. Ir. SU 

“Tugu K 

Gn x 

TELAH MENIKAH: 

M. L. ISDIJATI | 
E. MOERTIDJAN 

  

   

pada tanggul 13 Juni.1953 di 

Jogjakarta. 

168-6 

di ARENA BUDAJA 
— “Tgl. 19 Juni 1953. 

... Pameran Wanita dan Kanzk2. 

Alamat 
Dante Pa an 

ulon no. 17 — Djokjakarta. 

P3 

Mengutjapkan 'hanjak terima kasih kepada semua fihak | 

.atas segala bantuan baik moreel, materieel maupun tenaga, 

Gan jang telah ikut meriahkan upatjara tsb. 

LEE NM 

Show 

PARDI - PRAWIRONEGORO 

  

geredja St. Joseph Bintaran | 

Keluarga. 

SASTRODJIWANDONO. | 
Pmmoribahin 365 Jogja.» 

  

Bila Tuan meng pargai kwalet Ljobalah ini adres jg baru. 
MURAH, TJEPAT serta KADJIN. 

  

   

    

Xx! YUGOSLAVIA MAIN, 
DI SEMARANG 

Sebagaimana: “telah 
kan, bahwa kesebelasan  Yugo- 
slavia jang terkenal kuat dan 

| dalam pertandingan Olympiade 

mendjadi runner-up, dalam bu- 
lan Djuli jad. akan datang di 

Indonesia. Menurut rentjana se- 

mula, kes. Yugoslavia akan main 
di Djakirta 8 kali dan di Sura- 
baja 2 kali. Tetapi kini didapat 

(kabar, bahwa kesebelasan ter- 

sebut djuga' akan main di Se- 
imarang 1 kali dan telah dapat 
“diputuskan mainnja pada tang- 
gal 20 Djuli, 

Tetapi kini belum didapat ke- 

dikabar- 

akan dihadapkan dengan kesehe- 
lasan Yugoslavia. Hanja bisa di- 
kabarkan, bahwa ongkos satu 
“kali bertanding itu sadja- ber- 
jean Rp. 200.000,— (Kor). 

-BOND MAKASAR KE : 
$ .. SURABAJA 

dakan beberapa pert?ndingan di- 
kota tersebut, sesudah. Waktu 
puasa. Menurut pinak jang ber- 

sangkulan, undangan 
leian dilerima baik Can 

-perlunja drri Pers baja menge- 
ndi pertandingan2 jg akan diada 

kan dan pasa waktu mana. Da- 

lam pada itu beberepa hari jg. 
lalu perkumpulan Tjunghua jg. 

tergabung dalam persatuan se- 
pak bola Makasar tel:h menga- 
dakan suatu perdjaianan kewi- 

lajah Sulawes: ' tengah 

anta- 

Ada- 
/dingan sepakbole disana, 

ra di Donggala dan Palu. 

di 
ini. 

gu kedatangannja kembali 

Mokasar pada achir bulan 

Mengenai kompet si baru 

ri persatuan sepakbola 

sar untuk tahun 1953,     kini da- 

pastian,. kesebelasan mana jang | 

kan ! 

sedang dim nta pendjeiasanZ se- | 

, 

l 

| 
“seperti Wizarsa 

pat diberitakan — lebih Jlandjut, 
bahwa  pertandingan2 dalan 

ungkungan kompetisi “tersebut 
dWnaraPkan sudah dapat dimulas 
pada aCnir minggu jad. 

Sep'gamuna diketahui, sela- 

ma bulan Puasa jang baru lalu, 
di Makasar tidak diadakan per- 
tand ngan2 kompetisi dlm ling- 

kungan persatuan sepakbola 

Makasar, RM. 2 
  

SEKITAR KUNDJUNGAN 
KES. MAHASISWA KE 

MEDAN 
Sebagaimasa pernah dikabar- 

kan, atas, undangan Deli My kes 
Mahasiswa seluruh Indonesia 
dalam pertengahan” bulan ini 
akan melawat ke Medan. Lebih | 

Mahasis- | - 
Harahap | 

djauh pemimpin kes. 
wa tersebut  Sjamsu 
menerangkan, bahwa 
hasiswa seluruh 
pada tanggal 19-6 akan berang- 

kes. Ma- 

kat ke Medan itu diperkuat de- | 
ngan beberapa pemain peladjar, 

dan Utik dari 
SGPD di Bardung, serta Gerard 
dari Sekolah Tehnik Bogor, 

Di Medan kes. Mahasiswa se- 

me- | Iuruh Indonesia - itu- akan   
| yainkan.5 pertandingan. 

Kesebelasan Bond Makasar ba | 

rU2 ini telah menerima undang | 
an darj Persibaja untuk menga- | 

tersebut | 6 
| Jogja. 

1 | 

untuk 

mengadakan beberipa pertarn- 

1. Sungkono — Tan King Gie. | 

1 15. 6 1 
2. Ibin — Tan Giem Bing 18 - 

| Teka 16. 

| 3. Njoo Gwat Hoo — Oei P.ng |: 

| Tien, 15 “8. 15—- 55.) 
| 4 Hirlan. — Njoo Oen Kiong. 

15 —2 195 —6. 
5. Kwik Som Tjioe. —Tjoa Lee 

Wan Ge 15 915 -— 7 
(6. Prasetjo. — Tjoa Tek Tjoe. 

| PENA TG 

pun rombongan itu baru d tung- | 

da- | 

Maka- | 

Ari: 

  

FRIENDLY GAME GABU: 
NGAN DJOGJA — GA- 
BUNGAN Y.N.C.L.H. 

6—2 
Singie' putera. 

  

|. Dauble putera. 
1. Ibin / Sungkono. Tan Giem 

| Bing. / Njoo Oe n Kiong 
Bg PL ASKAG — M0 ih 
| 2. Njoo Gwet Hoo | apa Som 
| njioe. Tjoa Kla ON 

| Ping Hien 6-—15 1—15 5 
  

PUAS 

| DJAM 15-53 115 & 95. 

dan 

BILA TIDAK KETINGGALAN 

GHOST OF ZORRO 
LB IT GEMPAR! LEBIH HRBAT! 

LEBIH SEREM ! TIDAK PERTJAJA!?! 

INDRA 

GUMBIRA 
MENGIKUTI BAGIAN II 

LEBIH , RAMER ! 

SILAHKAN DI 

  

   

  

| 173-6 

Dokter Sapartinah 
Keluar kota dari tanggal 18/6-53 sampai 

Bidan tetap bekerdja. Pengawas dokter PURWOHUSODO. 

dengan tg, 27/6-53 

    
telah meninggal dunia 
djam 12.00. 

Djenazah"'dimakamkan hari 

: 4, 

17a-6 

Pemberitahuan 
Mempermaklumkah, bahwa ibu kami : 

NJI SUDARMI DULRAHIM 
(ibunja Sdr. Hadiprabowo), 

pada hari Senen tgl. 15 Djunj 1953 

|a ini djam 

| rumah Batjiro djalan Kantil- 10. 

MALACCA HADIPRABOWO 

    

15.00 berangkat dari 

Keluarga 

Djl. 10 Kantil — Jogja. 

  

  

Pemberitahuan 

Indonesia jang | 

D1) 

      
  

or Tata N 
Pendjadjahan Djepang. 

: Oleh : Prof Mr. A.G. 

x “LHarah - Barak Fisika Moder 

Oleh : Prof. Ir. 

Pesanan tambah ongkos kirim I 

    
  

“Baru datang: :. 
BERITA" ILMU PENGETA HUAN POPULER Rn 

Negara di, Djawa pada waktu 

PET ONLINE rkekkaka an IA 

' : | Toko Buku Kk BR." 

Pringgodigdo si Rp3 3,— 

n, 

Rp. 2,50 
$ 

tp. 1,50 (tertjatat) 

  

  

  

dikan Alam telah dikandung ||” TUGU 42, TELP, 901 
maksud guna memasukkan kem Jogjakarta. 

(bali dalam peredaran Pen akte R « 
| pemburuan jang seragam untuk Pen 

TT TA F ANA Tyrone POWER 
'TETAP BARU BLC ID AN D & AN Rita HAYWORTH 

| TETAP POPULER | Linda 'DARNELL. 

4 MA 

    

DIBERITAHUKAN, bahwa dalam perdjalanan antara 

Solo — Jogja pada tgl. 4 Djuni 1953. Kami telah kehilangan 

1 kopper berisi pakaian dan surat? berharga serta uang. 

Diharap jang menemukan mengirimkan kepada alamat 

tersebut dibawah ini. Jang penting ja'ni surat? itu: Semua 

ongkos2 kita ganti. 

Terima kasih atas kemurahan sdr2. jang Manga 

Ss, O. Alhadad 

   

   

  

BULU - TANGKIS : 

PARPU GULINGKAN 
GUNTUR 

Bahwa untuk menjongsong 

hari Raja Idul Fitri tahun 1883, 
maka pada hari Djunm'at  ma- 
jam Sabtu tanggal 12-13 Djuni 
jang baru lalu, bertempat di 
baan PB, , Guntur” Ngampilan 
sogja, telah di'dakan pertan- 

dingan bulutangk s persehabat- 
an-antara 'P.By KGGUNTUR”" tsb. 
melawan PB wPARPU)! (Pa- 

oki Pugeran). : 

Pertandingan mana jang ter- 
dirj dari,“ X single's dan 4 X 

doubie's, berachr dengan ang- 
ka: 10 — 1 untuk kemenangan 
PB Net 

Radio 

SELASA 16 

  
DJUNI 1953. . 

59,2 Gelmb: 42,25 dan 122,4m. 

106.15 Imbanan pagi dari disco- 
tik Timur dan Barat. 
Njanjian Dorothy Sguires 
Hidangan Nila Kusuma 
Aneka warna Ketimuran 
Pengantar minum teh 

' oleh Suara Putra 
Santapan Djiwa 
tan Perang 
Dirembang petang 
Lagu2 Tionghoa oleh Kel 
hang dengan : iringan 
rk. Segar Djelita 

Mimbar Kebudajaan 
Lagu2 tjiptaan alm. Kar- 
tolo oleh ORJ Suwandi 
bid : Surip dan Djanad. 

Lagu2: Hidup baru, Na- 
sib sj Kombang dll. 

07.45 
13.15 
14.00 
17.00 

17.45 

"18.00 
18.30 

1915 
19.40 

20.30 Varia 
| 21.15 Obrolan Pak Basu 

21.30 Dagelan ' Mataram ,oleh 
Kel. Kes. Djawa studio 
Jogjakarta 

sdr2. Dju- 
mirah dan Tjarnorini. 

-| kan uang sebanjak 

Angka- 

  

"HALAMAN 4 

   Rp. 28.000 UNTUK. PEM. 
BANGUNAN 

Lapangan Tjangkol. 
'Darj pihak Panitya mendapat 

keterangan, bahwa kini telah 
dibentuk Panitya Pembangunan 
lapangan sepak bola Tjangkol 
jang terdirj dari para Pu .mong- 

Desa, Rukun Tetangga dan tiga 

organisasi kesebelasan. 
Pembangunan direntjanakan 

dalam tempo dua tahun dan me- 
makan bisja sebesar Rp.28.000,-. 

Uang sedjumlah tersebut diusa- 
hakan engan djalan mengada- 
kan pertandi ingan2 .sebpak-bola, 

gambar hidup, sandiwara dan 
lain2 jang sjah. Buat menjeleng- 

garakan pertandingan2, maka 
kini untuk sementara waktu la- 
pangan telah berh' sil d'tr'm 

dengan dinding jang menghabis- 
Rp.z.0vU,— 

jang didapat  setjara gotong- 
rojong. — (Kor). 

Berita lelang! 
Besok tg. 17 Djuni 53, 

djam 10 pagi dirumahnja 

Tuan J.A.C. Rulhlmann di 
Klitren Lor No. 23 Jogja- 

karta akan diadakan lelang 

prabot rumah tangga. Se- 

mua barang? terpelihara de. 
ngan baik, djuga ada mesin 

tik dan rak buku dari kaju 
dan besi. 

Periksa — barang 

sore djam 4 — 7. 

Hormat, 
PENGURUS 

MATAR# M" 

  

nanti   Aa 
  

  

jang njata adalah pengun- 

djung? Foto ,BROTHO" 
Menduran 19 Dk., di HARI 
LEBARAN, terang betapa 
besar minat chalajak pada 

usaha Awe?sk, kami iringi 

utjapan: Selamat Hari Raja 

pangan 

Pemerintahan Daerah Kota Besar 

t 

| 
| Waranggana: 

| 
| 
l | 
| 

| | | 
! 

| 

1 

No 

mengutjapkan 

Bangsa. 

Surakarta, | Sjawal 1884. 
    

Kepada: a. 

- Segenap 

  

Semoga  kekallah 

340-6   Djatibaru Bundar No. 6 bnai 

170-6 . DJAKARTA. : , 
Onder Seksi Comite. 
Party Komunis Indonesia 

KLATEN 
339-6 

(aw BERANAK 
Al Le DLL 

Nee NA Ela RU aan 
PE UR pl 2a L LLL UN ln KAN de Alai 

LT AN EL ed JO IA 
NA TEMPAT KANDUNGAN PA hen 
AA Una LE UN OA la ada 

MERK. TETE MELAHIRKAN PRRAH. BARU, 
MENGUSIRANGIN, PEN MENGEMBAL 
(aah LA alah lelah dala 1 pakai 

PUSAT PENDJUAL ANN 

Agen Jogja: Toko Obat BNG NGAN HO, ENG TAY HO, 
Toko GIK SOEN, Toko BUAH, Toko HING KUNG, Toko 
TONG AN HO dan Toko ,FONG" Malioboro 13, 

1 165-6 “0 

       

) BANSAN YUK PIN 
KAPASAN 216-218-220 S'BAIA TILR 837U 
BISA DAPAT BELI DI SEGALATOKO?DAN RUMAH OBAT 

MINAL “AIDIN V WALEAIZIN | 

Keluarga 

dla Pendiahit 

» ETERNAL" 
Di, Tn No. 17, Dk. 

3 BULAN:TAMAT: -n 

tanggal 11 Djung 1953, 

sampai mendapat rybewys., 

169-6 

SELAMAT HARI RAY Aa 'WwuL FITRI. f 

(persatuan kita dalam membeli nasib | 

“RS. Atmowidbio : 

  
| Djangan ketinggalan 

AUTO MONTEUR rombongan jang ke - VI 
masih dapat menerima bebe (rapi orang siswa 
peladjaran pagi djam 10.00 sja ' 
15.30 dan sore djam 16.00 s/d 17. 20 

Rombongan pertama telah daba 

MENGEMUDI AUTO | SEPEDA MOTOR 
setiap waktu menerima siswa baru, 

MENGETIK 
5 hari tamat, setiap Waktu menerima siswa baru, Usia peladjaran dimulai, systeem 

ringan dan mudah diikuti oleh Kn Va jang ber 

JACOUB'S COLLEGE" 
Tjabang Jogiakarta 

Surakarta. 

580/B/1 1/53. 

Berkenaan dengan hari raya Idul Fitri 1884, kami 

»Minal 'aidien wal faizien", 
Semoga Tuhan melimpahkan rachmatnja kepada kita 

untuk tetap memberikan bakti kita pada Nusa dan 

Wassalam. 

Kepala Dzerah Kota Besar Ska. 

Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar Ska. 
Ketua D.P.R.D.S. Kota Besar Ska. 

342-6 

Para langganan. 

Anggauta 

Para Teman? Sekerdja. 

Bank ANTARA" Surakarta & Klaten 
5 Mengutjapkan : 

SELAMAT HARI RAYA IDULFIIRI. E 6 

Selamat Hari Raja Idul Fitri 
| 1 Sjawal 1884 | : 
| Perkuat Fron Persatuan Nasi- 

”PERBANA" 

Rakjat dan Bangsa jang tertindas. 

Partai Komunis Indonesia 
Ressort Comite Wanasari 

— Delanggu, — 
Hah 

Kepada segenap famili “dan 
handai tolan  diutjapkan 

»Selamat Hari Raya  Idultitri 
1 Sjawal 1372”, 

SAKDULLAH PATI 

dan Keluarga. 

— Lampung. — 
344-6 

Ke ia EN AN Lap. . ' 

OS. Mp, KONTEN 
Jogja no, 19 : 

mengutjapkan selamat 
Raya Idul Fitri.” 

hari 

Harap saling ma'af memaafkan 
bila ada kesglahan baik lahir / 
batin. 

343-6 

lagi djam 
11.30, siang djam 14.00 s/d 

setiap hari. GARANSI 

lulus  seluruhnja pada 

Pengen an dihitung 

begitu 
sangat 

hasrat, 
pengadjar an 

Djalan Ngabean 59.   
Typ »KEDAULA TAN RAKJAT” 1582/52/80.14. 
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