
     
        

   

  

   

       
       

     

   

a 
& 

          

— suatu yoo 

# 

— soalan pada hari2 

| luar. Kita tidaklah bisa berada 

— Kalau ia mengurangi program 

way out ini, dip: pelukan suatu 

- keberanian. : 

| dapat kita kemarin dulu, bah- 

wa haruslah 

Partay2 
an tuntut satu propinsi 

$ tersendiri 

Rebo jang hadis telah tiba di Jogjakarta dari Djakarta " 

    

ema 
Pemionin Red... 

TP Murmeh: 1903. 

  

Nampaknja kini “aah wan 
ks Tentu membentuk “kabinet 
kerdja nasional masih seret. 
Sampai kini NN an berdjalan 

“4 hari, hasil jang ne konktrit 
bedum nampak... . 
. Memang « dikatakan, bahwa 

dengan pikak Masjumi terdapat 
Tapi pengerti- 

an tentang ini masih kabur, | 
hingga tidak mungkin dipegang 

sebagui suatu hasil. Dan nam- 

paknja tidaklah begitu lantjar, 
sebab sampaj kemarin sore te- 

rus diadakan tawar menawar 
antara Mukarto — batja PNI —, 
dengan Masjumi, 

Sebab Mukarto adalah dslgtik 
eksponen dari PNI, maka se- 

gala sesuatunja jg berhubungan. 

denyan program politik jang 
disodorkannja kepada: peran. 

lain, adalah konsepsi politik 
PMT 0 La 
Apakah mungkin bagi 'PNI 

untuk mengurangi program PO-'| 

liik jang akan didukung - dan 

“didjalankan oleh kabinet nanti? 

Pertanjaan itu perlu dikemu- 

kakan, mengingat. partai2 dan 

golongan? jang menjokong PNI 

serta “memudji2 Mukarto. Se-. 

bab Pa Saya 
Naba pro- jang dipudji, 

gram Dalitlenja, Dan ini adalah 
ik PNI. , program polit 

Sekarang timbul pertanjaan : 

P 

politiknja itu, mungkinkah ia | 

masih mendapat backing dari 

partai2 & golongan? tadi ? 

| Atau sampaj berapa djaahkah 
| PKI dan golongan Darah & tani 

d mau menJOkOngaI 1 : : ina   
' KF 

-ha . Mukarto "membentuk 'ka- 

binet. Dan tergantung -kepada 

djawaban pertanjaan — itulah 
berhasil. ridaknja ia dalam tu- 

gasnja tadi. r 
Melihat gelagatnja Natan: se- 

karang, maka kansnja untuk 

berhasil belum melebihi 507. 
Tapi bagaimanapun djuga ha- 

ruslah ada way out, djalan ke- 

am keadaan krisis terus me- 

erus. Dan untuk mendapatkan 

Kita kembali mengulangi pen. 

berani membuat 

suatu kompromi Balam soal j9. 
n dikerdjakan, Ma pe- | 
an umum, 20 

2. 

    
sh 

    

   

  

    
    

  

m perdjalanannja ke Surabaja 

aja in 4 pegawai Djawatan 
untu enghadliri konperensi 

pinsi | k limantan di Bandjarmasin 

Mm pertjakapan dengan 
sreka Pang bah- 

Kn aama. Barat ' “ diajadikan | 

propinsi tersendiri, karena di- 

pandang 'akan lebih baik effect- 

nja untuk 'kelintjaran pemerin- 

tahan daerah dan dinas2 peme- 

rintahan lainnja. 
Berhubungan antara Bandjar- 

masin dengan Pontianak dengan 
/ Kota2 lainnja di Kalimantan Ba- 

    

rat: sampai Sekarang masih su- | 

kar, karena masih harus melalui 
ah Surabaja : dar (Djakarta. Perhu- | 

ing belum ada, bungan Janj S1 
»ikapal Jaut maupun | baik den nga 

udara. ! jar 
lan ditanah daratan masih me- 

rupakan im Aa belaka karena 
sukarnja un 

   

    

   

  

    

n g Pemerintah | 

  

gasan tentang tuntutan tersebut | 

  

AT Umum: SAM A wi 
Telp. Rumah: 902. 3 

WONOHIFO 
£ 

    

dan telah | 

X 

: - pas Babaneta linatour inenerima mena amduka tentang 
sikap Maap dalam menghadapi pembentukan kabinet 

ikan Mukarto dalam sidang Dewan Pimpinan 

PNi jang nang siang itu. Menurut keterangan  formateur 

sore kemarin ia mengadakan pembitjaraan untuk kedua kali- 

na Tangan wakil2 Masjumi Mr. Jusuf Wibisono dan Mr. Roem. 

1: Mutarih tidak sedia memberi 

pendjelasan bagaimana penda- 

patnja mengenai sikap Masjumi 
itu. Ia hanja menerangkan bah | 

ada | 
| ran 

Masjumi dalam | Kalau PNI djuga dapat kursi ti- 
| dak lebih dari djumlah jang di- 

wa sekarang tampaknja 
goodwill dari kedua pihak, jak- 
ni PNI dan 
menghadapi perkembangan2 usa 
hanja untuk membentuk kahi- 
net. Goodwill ini diharapkannja | 
pula dari partai2 lain. 

Tentang sidang dewan pimpi- | 
nan Masjumi kemarin dulu si- | 
'ang mendengarkan laporan Mr. | 
Jusuf Wibisono dan Mr. Rum | 
mengenai. pembitjaraan2 mereka 
dengan formateur Mukarto. !e- | 

| 

bih djauh menurut keterangan | Australia, 
jang didapat dari Mr. Moh Rum | kan, bahwa Irian Timur. harus | 

, komposisi kabinet dimana for- 
| mateur menawarkan empat kur- 
| si kementerian kepada Masjumi. 

Ci Ian UMUM 

  

  

R3 

Formateur Mukarto waktu   Menurut keterangan 
didapat selandjutnja 

tersebut adalah 

jang 
penawa- 
redelijk 

berikan Tea Masjumi. Ant. 
  

Irian Timur ma 
suk Australia 

PBB halangi kemadjuan | 
daerah itu. | 

Anggota dewan perwakilan | 

Robertson menjata- 

| 
| 

| | 
| 

| 

sidang tersebut berhasil menjs- | dimasukkan dalam wilajah Aus- 
'sun suatu - memorandum jadg | tralia Daerah itu pada waktu ini 

lakan “dikirim kepada BN bot! | berada dalam pewalian PBB. 
Mukarto. | 

- Menurut Rum diirandur | 

Dikatakanrija, bahwa tanah2 

'asli warus dioper oleh pan 
jang diusahakan oleh penduduk | 

| 

| 
| | 
| 
| 

| 
! 
| 
| 

di 

ik 

»
 

Mukarto | 

  

'kow, tambang 

: djuga 

3 Wis oren Barat te $ 

Penerangan 

dinas Djawatan Keenan Pro- 

pembuatan dja- | 

um memberikan kete- | 

tersebut berisikan sikap Masju- | 

mi terzadap pembentukan kabi- | 

xet jang kini sedang diusahakan | 

nie ntara. Jain mengenai | 
am dan K0 1Si kabinet. 

Pe tarakan tsb.. 
imp3ikan Pe banten 

serang ENatapang. kedua antara Kh 

th 

  

formateur dengan wakil2 dari 
Mssjumi itu baru geng kan 
kemarin petang. YP 

| 
| 

as ing terpenting bukan | 
mengenai bentuk kabinet akan 

minjak S : 
lan soal v»embagian : tanah di 
Sumatera Utara. | 

Menurut pendapat Masjumi | 
“diantara soal2 tersebut ada jg. | 
bisa ditangguhkan tapi ada pula | | 
jang harus ditjarikan penjele- |- 
saiannja sekarang djuga sebah | 
kalau tidak maka soal2 itu akan | | 
tetap mengganggu kelangsungan | 
hidup kabinet jang 2 apn, 

tuk. Ka x 

Kalau tadinja tidak SN: 22 
jang tergantung itu maka mu- | 

dah sadja membentuk suatu za- | 

ken kabinet dengan hanja mem- 

punjaj program pelaksanaan pe- 
milihan umum. 
D:lam pertemuan informil jg. 

dilakukan Mukarto dengan wa- 
kil2 dari Masjumi itu kabarnja 
oleh - formateur. dikemukakan 

Pa “orientasi. soal 

5 

untuk menudju ke Ban- 
Kalimantan Bani 

tgl. 5 Djuli j. 

dibandingkan ai luasnja. 

daerah dan djauhnja hubungan 

“Djakarta hanja radio, terutama 
jang berhubungan dengan Ssi- 
|aran2 pemerintah dan berita2 
jang aktuil. Diusulkan beberapa 
kali adanja tambahan radio2 
rimbu tetapi helum ada ketegas- 
Jan dari Djakarta, 

Menindjau Lean 
umum. 

Aniibonya diterangkan Ke 
kundjungan ke Jogjakarta itu 

Lt 

| Ma Belanda Luns :    

     

an Barat antara 

kan Australia dari keinginannja 

sahabatan dengan Indonesia. 

Pembitjaraan2 itu dimaksudkan 

| terutama memperbaiki .per- 

hubungan udara dan laut antara | 

pembesar2 Irian Timur dan | 

| Barat. 5 
e- 

“rangkan pembitjaraan2 itu nan- 

-negaskan kepada Pemerintah 

lepaskan Irian Barat. Demikian. 

antaras satu dan kota lainnja. Pa |: 
dabul satu2nja hubungan jang | 
langsung diterima dari Pusat 

  “untuk memperbanjak bahin2 se. 
.kitar pemilihan umum jang akan 
datang Jogjakarta jang sudah 
pernah  mengaiami pemilihan 
(umum untuk anggauta DPRD | 

7 tahun 1950 dapat djuga  di- 
| djadikan pedoman dalam mem- 
peroleh bahan2 an2 penerangan pe- 
.milihan umum di Kalimantan 
PAKAR AN LN 

  

dan me a, ssustu pertim- | 

bangan jang berat djika diban- BUNG HATTA TINDJAU 
dingkan den, njataannja. | | KOPER ASI2 

Mungkin Ka arat di- | : 

padang tidak m muhi sjarat2 kiai Wakil Presiden Moh. 

  

    

  

opinsi kare- 
ik, tetapi | 

mantan Ba- 

untuk didjadikan 
na, kurangnja p 

dalam hal2 

  

— rat mempunjai kedudukan jang 
penting. Dalam dunia perda- 
gangan umpamanja, 'Pontfanak 
berhubungan langsung dengan 
Panu dan sebagainja. 

3 | Hanja 15 radio ebmba, 
| Radio Sh ap jang He Rana 

| didjawatan2 penerangan katja- 
matan didatuhuh. Kalimantan Ba 
yat hanja 75 buah, suatu djum- | 
lah jang terlalu sedikit djika 

Hatta “telah menindjau usaha2 
koperasi didaerah Djakarta ja- 
itu koperasi2 Sinar Baru, usaha 
digang, “pemotongan Chewan, 
dan persatuan pedagang es In- 

natnja terhadap perkembangan 

but. Wakil Presiden Hatta  se- 
lain disertai penasehat 
Kementerian Perekonomian, 
ga turut serta Walikota Djakar:   Ta Kai 

tahun 1951 dengan unding2 no. 

donesia. Dalam penindjauan itu | 
Wk, Presiden tundjukkan  mi- 

dan kegiatan2 koperasi2 terse- 

“umum 
| tang hal ini akan diadakan per- 

tah Australia. 

Robertson baru? ini mengada- 

: gu disana, sebagai anggota per- | 

! 

| 
| 

kan penindjauan selama 2 ming- | 

Lutusin penindjau parlemen Aus- | 
1 

abi selandjutnja mengatakan, | 

bahwa PBB disana hanja meng- | 

halang-halangi kemadjuan dae- 

(rah itu. 
Djalan untuk memadjukannja | 

Sementara itu menurut ka- ialah memasukkannja kedalam | 

tangan pimpinan Masjumi bagi | wilajah dan langsung dibawah | 

: pemerintahan Australia. | 

  

, 

DERLAND TAK AKAN | 
AN “IRIAN 

BARAT 
Pembitjaraan2 mengena, Iri- | 

pemerintah | 

Australia dengan Menteri LN | 

Belanda Luns jang kinj berada | 
.G Australia, menurut keterang- | 
an Menteri LN Australia Ri- | 

chard Casey dalam suatu kon- | 

perensi pers taggal 30 jang lalu 

tidak mengandung sesuatu kon- 

-sepsj permusuhan antara Aus- 

traia dan Indonesia. 
Australia menghendaki pem- 

bitjaraan2 itu Sjangan melepas 

   

  

    

jang terus menerus untuk ter- 

selenggaranja hubungan per- 

Selandjutnja Casey jang 

Jah le8ih duhi mengadakan pem. 
bitjaraan?2 dengan Luns mene- 

ti tidak akan diachirj dengan 

persetudjuan2 resmi antara Ne- 

derland Can Australia tapi ter- 

utama dengan terselenggaranja 

kerdja sama kepada tingkat ad- 

| ministratip. 

Menurut Casey Luns telah me 

Australis, Belanda telah mene- 

tapkan sikap tidak akan me- 

dikabarkan 'Reuter dari Can- 

berra, — Ant. 

MR. SARTONO BER- 
TEMU PROF. 
SUPOMO 

Kemarin ketua parlemen Mr. 

Sartono mengadakan per temuan 

dengan Prof. Supomo untuk ma- 

ngadakan tukar.fikiran tentang 

soal2 hubungan pemerintah de- 

misioner dengan: parlemen. Se- 

  

| pemerintah Djerman Barat men 

  lesai pertemuan itu Mr, Sartono 
menerangkan, bahwa masalah 
tersebut waktu ini mendapat 
perhatian sepenuhnja dari kala- 
ngan parlemen. 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa pada hari Saptu jang akan 

datang, ia beserta ketua I dari 
parlemen, Mr. Tambunan, akan 
mengadakan pertemuan dengan: 

Pemerintah demisioner dalam 
hal ini PM dan wakil PM demi- 
sioner untuk Membitjarakan so- 
al.hubungan tersebut. — R.D. 

PENGUMUMAN KE- 
MENTERIAN KE- 

UANGAN 
Menurut pengumuman Kemen 

terian Keuangan, mengenai be- 
rita2 tentang transfer uang un- 
tuk delegasi2, remise tabungan, 
gadji2 diwaktu tjuti. pembaja- 
ran2 madjikan untuk dana2 pen- 

siun, dll., Kementerian Keuang- 
an mengumumkan, bahwa ten- 

  

musjawaratan (consultaties) de   ta Raya dan' Kepala Ma ngan pihak negeri Belanda, — 
Ant, " 

ren yha: dap Presiden “untuk mela- 
porkan sekitar Pa an ka binet. (IPPHOS). 
  

t x 

Djerman” barat tuntut Sovjet 

MEMBUKA GARIS D EMARKASI 

ERDANA Menteri pi 

  

.LALU- 

rat Adenauer mengumumkan 
kepada parlemen bahwa 3 Negara Besar Barat sudah akan 

mengadakan hubungan Miplompsi normal dengan Djerman Ba- 

Ca sebelum perdjandjian? antar 2 Djerman 
Negara tadj diratifikasi. 

Adenauer mengumumkan tun- lisi 
tutin2 Djerman Barat supaja 
ipenuhi Sovjet Unie : H 

antara Djerman Barat Ba- 
rat dan Timur bagi 
lintas. 
Disingkirkannja 

| dekati sekutunja negeri2 Barat 
untuk mengad.kan  konperei 

|4 Negara, ditolak parlemen 
| pada hari Rebo jang tahu 

Adenauer kemudian menjata- 
kan ia setudju diadakannja kon- | 

| perensi 4 Negara andaikata mem 
| beri kemungkinan akan berha- 

sil. Pemimpin partai Djermen 
Hans Joachim von Morkatz da- 

|gara. 

Pembukaan garis demarkasi f 4 

lalu: ' meneg 
“ 

perintang2 dan pemilihan umum setjara be- 

1 “ 

rngehaj 

: 

lam pada itu menjatakan gagal- | 
nja pembitjaraan sematjam itu 
akan berakibat membahajakan 
Djerman dan perdamaian dunia. 

Djurubitjara partai oposisi 
Sosial Demokrat Herberth Weh- 
ner menjatakan penolakan mosi 
menundjukkan pemerintah koa- 

  

  

| 
| 

Barat dan ke-3 

   
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT .KEDAU LATAN RAKJAT" (ANG TAYIA 2 : 

  

PERISTIWA BERLIN 
“Diadili oleh pengadilan 

biasa. . 

Dalam interviewnja dengan ha 

rian ,,/Neues Deutschland”, men- 

| teri kehakiman Republik Deko- 

rasi Djerman Max Fechner me- 

| ngatakan, bahwa 
ditahan bertalian dengan Pprovo- 

| kasi2 jang dilakukan oleh kaum 

| fasis di Berlin Timur tanggal 17 | 

|Djuni jang lalu akan diadili da- 

lam pengadilan2 biasa. dengan | 

| prosedur hukum jang biasa pu- 

Kla. 
|“ Dikatakan selandjutnja, bah- 

| wa berdasarkan instruksi2 jang | 
| dikeluarkan oleh kementerian | 
| kehakiman, orang2 jang ditahan 
| dan ternjata tidak bersalah te- 

2 £ 

| 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

| Iah dilepaskan, tetapi sebaliknja 
| mereka jang terbukti ikut aktif 

| dalam menimbulkan provokasi? | 
tidak  'bermaksud berbuat | 

Suatu kearah perundingan 4 Ne- 

Dalam pidatonja sebelum mo- 
si dibitjarakan P.M. Adenauer 

Y gaskan program politiknja | 
mentjapai kesituan Djerman 

    

djalan dibelakang garis de- Ibas. Dinjatakan suatu hal jang | 
markasi. | menguntungkan djika parlemen | 

3. Bangsa Djerman dizinkang jang akan datang memutuskan | 
bergerak bebas diseluruh Eatimbut gembira utusan rakjat i 

.Djerman. : "Djermar di Berlin Timur d:nj 
4. Supaja di Djerman Timur Safri daerah pendudukan Sovjet..| 

| berlaku kemerdekaan pera" Adalan suatu hal perlu sekaii | 
d:n ep ehnsan bersidang di-/iereka bekerdja .dengan Djer- ' 

3 Lempsta ngga AN “man Bara sampai datang 'saat- | 

2. Ana ML ap Da inja seluruh Djermen dapat me- | 

segala warga negara terkad! 5. 2g Pa Sana asap) 
dap tindakan? “sewenang2 !, KE TN : bebas, demikian Ade “Enguer, — AFP. 
atau terrorisme. “ TE 

Sebuah mosi .Partai Sogi 
|Demokrat menghendaki ai LANIEL DAPAT KE- 

   
    

  

     

  

      

Pa 
3 BERIUJAJAAN. 

tjis jang baru, Jo- 
,. telah memperolen 
n cari parlemen xie- 

Susunan pemSrintahnja. 
Soal keper tiajaan kepada peme- 
rintah jang baru ini timbui, 

waktu pihsk opposisi mengadiu- 
kan Keberatan2 mengenai susun- 

an Kabinetnja. 
Pemungutan ' suara jang ke- 

mudian diadakan mengenai per- 
mintaan pemerintah supaja ke- 

    

se- 

| seratan2 “tersebut ditunda dulu 
berackir dengan kemenangan 

| Laniel. Hasil pemungutan suara 

Mr. Ali Sastroamidjojo: 

tersebut adalah 386 lawarf? 211 
suara. — AFP. 

Indonesia dapat good publicity 

KEDUTAAN KITA BESARNJA NO. 2 DI 

WASHI NETON 

EMARIN p I 

Washington. 

Dalam pertemuan kemarin 
itu Mr. Ali sengadja tidak mau 
membitjarakan - soal2 . politik, 
karena katanja : sebagai Duta 
Besar: tugasnja : jang penting 
jalah memperi laporan kepada 
Menteri: Luar Negeri, Keduduk- 
annja di Washington itu, menu- 
rut Mr. Ali- dapat dikatakan 
suatu verlengstuk dari pemerin- 
tahan negara kita dan mewakili- 

nja di “AS, hingga 'ia  ti- 
dak dapat menentukan ' politik 
dan menjimpang dari gafis2 jg. 
telah ditentukan. Oleh karena 
itu seorang Duta Besar harus 
berhati2 dalam membitjarakan 
soal2 politik diluar Kementerian 
Luar Negerinja, 

Good publicity terhadap 
Indonesia.   Pernjataannja diatas tadi di- 

dasarkan atas pendapat, bahwa 

pagi bertempat di Press room telah dilangsung- 

kan pertemuan ramah tamaah antara para wartawan Jogja 

ang Duta Indonesia utk Amerika Serikat Mr. Ali Sastroamiajojo, 

jang sedjak hari Rebo berada dikota ini. Menurut keterangan, 

beduakannja di Jogjakarta ini jalah untuk mengaso dan pula 

karena ,,kangen dengan bekas ibukota” 

th. 1950 berangkat setelah diangkat mendjadi 

dari mana ja pala 
Duta Besar di 

seorang Duta Besar harus mem- 
beri keterangan2 jang tidak me 
rugikan negara, sehingga nama 

kita tetap baik. Menurut Mr. 
Ali, selama ia ada di: Washing- 

ton sebagai ' Duta Besar, boleh 
dikatakan nama Indonesia dalam 
pers Amerika baik, Tegasnja di- 
sana Indonesia mendapat good 

publicity. 
Sebagai tjonto dikemukakan, 

bahwa sesudah bekas tjalon 
Presiden USA Adlaj Stevenson 

mengundjungi Indonesia, ia ke- 
mudian menulis dalam madjal- 
lah ,,Look” tentang Indonesia 

jang baik isinja. Pun Charles 
Bowles, bekas-Duta di India 
jang ' pernah mengundjungi 
Indonesia  sekembalinja disana 
djuga memudji tanah air kita.   

Lembaga Kebudajaan Indonesia 

.Kon. Batavisesch Gonootschas 

ye Kunsten Kena hacaen | 

Hanja wartawan darj Saturday 
Evening P lis tentang     

      
  

dan melakukan  kedjahatan2 

akan dituntut dan didjatuhi hu- | 
kuman keras. — Tass. 

mereka jang | 

'n 

- |. YAHUN IX — NOMOR 

Sebulan . 
PE yaa 2. 

1 milimeter, 1- koldm Rp. 

  

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota. 

. Rp. 11.— 

0,60 
aa 

  

ADPERTENSI : 

0,80 

  

“Perbedaan faham besar antara 
Amerika & Korea Selatan 

Tapi toh mungkin didjembatani 
TUSAN istimewa Pres. Eissnhower, Walter Robertson, ke- 
marin pagi mengadakas p rudingan lagi dengan Pres. Ko- 

rea Selatan, Syngman Rhee, sesama hampir 2 djam, 
Pres, Rhee menjampaikan seputjuk surat kepada 

Semalam 
Robertson. 
bahwa su- 

rat itu memuat sikap Korea Seatan terhadap suatu gentjetan 

| 

| 
| Isi surat itu belum diumumkan, tetapi diwartakan, 

| 

| sendjata di Korea. 

Menteri L. N. Korea Selatan | 
menerangkan, bahwa Korea Se- | 
latan akan bergembira sekali 

| menjambut dipersatukannja Ko- 
|rea setjara damai djika nal mi 

| bisa ditjapai dengan djalan pe- 

rundingan2. Tetapi pemerintah | 
| korea Selatan mendesak, supaja 
lurusan ini dibereskan dalam 

| suatu waktu jang telah mereka 

tetapkan. 
Ia menjatakan selandjutnya, 

(bahwa Pres. Rinee mengusulkan 
supbaja semua itu beres dalam 

| waktu 90 hari ni. Djika perun- 
|dingan? gagal, maka Pres. Rhee 

| 

| an dimulai lagi. 
|. Sementara itu “Pres.  Eisen- 

| kower kemarin menerangkan di 
Washington, bahwa perbedaan 
faham antara Amer ka dan pe- 

J 

Kemerdekaan Indo ken 
Hak Djepang untuk 

sendjatai diri 

HARUS DJADI POLIT IK AMERIKA DI ASIA 

ENATOR Evereit Dirksen 

menerangkan dalam sidang s 
dari Partai 

Senat, bahwa hak Djepang un- 

tuk mempersendjatai diri kemb ali dan kemerdekaan penuh ba- 

gi Indo China harus mendjadi dasar politik Amerika Serikat di 

Asia. 

|. Dirksen menjatakan, bahwa 

(ia mendasarkan pendapatnja itu 

i kepada hasil2 perdjalanan pe- 

| nindjauannja keliling dunia jang 

diadakannja baru2 ini bersama- 

sama senator Demokrat Warren 

Makiruson dari Washington. Di- 

tegaskannja, bahwa Djepang ha, 

'Fus mendjadi sekutu jang kuat 
dikemudian hari. 

Selandjutnja Dirksen mengu- 

langi pernjataannja kepada per- 

dana menteri 
kundjungannja ke Djepang ba- 

ru2 ini, jaitu bahwa ia telah 

menentang ratifikasi perdjandji- 

halang-halangi bangunnja kem- 
bali negeri tersebut. Dikatakan, 
bahwa isi konstitusi Djepang jz 
didiktekan oleh Amerika Ser ikat 

  
Pada saat Duta Be 

sar 

Amerika 

Mr, Ali Sastroami- 

djojo sedang 'bera- 

mah tamah dengan 

wartawan2 Jogja- 

karta. - »No Come 

ment" tentang Po. 

litik. Tugas saja 

hanja beri laporan 

kepada Mentery Li 

ar Negeryi  kata- 

nja, 

(Gamb. ,K.R.”). 

Indonesia jang isinja tendensie- 
us dan berlainan sekali dengan 
keadaan jang sebenarnja. 

Televesion, film dan 

radio. 
Mengenai perkembangan alat2 

television dinjatakan, bahwa ke 
madjuannja sedemikian rupa, 

sehingga merupakan bahaja bagi 
pengusaha? bioskop. Sebab dgn. 
adanja television sekarang ini 

orang di Amerika sekarang sa- 
ngat berkurang melihat bioskop 
Djuga tidak sedikit bintang2 
film merasa lebih tertarik men- 

djadi bintang television. 
Disamping itu radio kini boleh 

dikatakan telah merata diselu- 

ruh Amerika Serikat. 
Kedutaan Tone be- 

sarmnja no. 
(Mengenai Ani ke- 

dutaan kita di Amerika Serikat 
selandjutnja dikatakan, bahwa 
kalau diingat dengan waktu be- 
rangkatnja dari Jogja dulu da- 
lam pada mana Mr. Ali hanja 
disertai oleh seorang pembantu, 
maka boleh dikatakan bahwa 
kini perkembangan kedutaan 
kita.itu sangat pesatnja. Dim" 
soal besarnja Kedutaan Indone- 
sia di Amerika menduduki tem- 
pat ke-II, jang pertama jaitu 
Ingggeris, sedang “nomer 3 
Rusia, Dalam ranglijst jang ter- 
diri dari 15 negara, Indonesia 
mula2 menempatj nomer 60, se- 
dang sekarang ini nomer 20. 
Pertanjaan kapan ia kembali 

ketempat kedudukannja, didja- 
wab, bahwa menunggu instruksi 
dari menteri luar negeri,   

if Dasa 

Yoshida dalam | 

an perdamaian Djepang karena | 
isi perdjandjian tersebut meng- | 

I ndonesia utk. | 

Serikat | 

itu menghalang-halangi Djepang 

untuk membangun angkatan2 

| darat, laut dan udara jang tju- 

kup kuat untuk menghadapi su- 

atu peperangan. g 
Senator tersebut seterusnia | 

menerangkan, “bahwa Djepang | 
kini hanja mempunjai djumlah | 

| 'kup untuk menegakkan keterti- 
Loan sadja, jaitu 

| orang. 
Tentang Indo China Dirksen 

hanja mempunjai harapan ke- 

tjil akan tertjapainja suatu pe- 

(njelesaian, ketjuali djika negeri | 

tersebut dibebaskan sama se- 

kali dari kolonialisme Perantjis. 

Dikatakan, bahwa bantuan se 
banjak 400 djuta dollar kepada 

  
rus diseriai sjarat, bahwa ne- 

geri tersebut akan memperoleh ' 

| kemerdekaan dan konstitusi. — 

BEA ng 

|. HEARING DJAKSA 
| AGUNG 

Dengan pemuka orga- 

nisasi. 
Pertemuan pertama antara 

djaksa agung dengan para pe- 

muka golongan masjarakat di 

Djakarta, berhubung dengan di- 

Keluarkannja surat edaran jang 

rselarang organisasi membitja- 

rakan politik diwaktu solat dan 
cnotbah2 dalam mesdjid dan ge 
redja, telah dilangsungkan di- 

kedjaksaan agung. Dari kala- 

ngan pemuka golongan masja- 

rakat.tampak antara lain hadir, 

Mr. Kusman Singodimedjo dari 

Masjumi, Achmad Masruri dari 

Liga Muslimin Indonesia dan 
Dahlan Ranuwidjojo dari pengu- 

rus besar Perhimpunan Mahasis- 

wa Islam Indonesia. 

Dalam hearing itu, djaksa 

K 

sekali. 

Dikatakan, bahwa Birma da- 
lam keadaan jg demikian akan 
minta kepada Muang Thai su- 
paja menutup  perbatasan2nja 

untuk menghentikan penjelun- 

dupan perbekalan2 jang diper- 

untukkan bagi pasukan2 Kuo- 

mintang tersebut. 

Kolonel Aung Gyi djuga me- 
njatakan, bahwa pemerintahnja 

tidak akan membolehkan Wila- 
jahnja dipergunakan sebagai 

pangkalan untuk mendjalankan 
aksi militer terhadap RRT. 

Ia memberikan keterangan ini 

sebagai djawaban atas pernja- 
taan kolonel Lee You Foo, bah- 

“Wa pasukan2 djenderal Li Mi ti- 

dak mau diungsikan dari Birma. 
Kolonel Lee adalah pemimpin 
delegasi Kuomintang jang da- 
tang di Bangkok dari Birma, 
Pemimpin delegasi Kuomin- 

tang dari Formosg, dala mpada   

  

merintah Korea Selatan sungguh 
njata sekali, tetapi Kisenhower 
berpendapat, bahwa semuanja 
akan dapat dibereskan dengan 
memuaskan. 

Pimpinan tentara PBB di 
Korea kemarin melaporkan, 
bahwa pertempuran2 mereda di- 

sepandjang gar.s depan medan 

perang. — BBC. 

ge Ola & Pav- 
lov ke Moskow 

: | Georgi Zarubin, dutabesar Sovjet 
| mengusulkan supaja pertempur- | untuk Amerika, telah bertolak 

kembali ke Moskow dengan me- 
numpang pesawat terbang. Di- 
katakannja, bahwa ia akan 
member.kan laporan kepada 

| menteri L. N. Sovjet V, Molotov. 
Mendjawab pertanjaan Zaru- 

Ibin menjatakan, bahwa perdja- 
|Ianannja ke Moskow 
(lah merupakan keputusan 

| 

Repnblik, Nlinois, | 

| wartakan, 

| 
1 

  itu tidak- 
jang 

Giambil dengan se-konjong?. 

Dinjatakannja. bhw ia mung- 
kin akan bertjuti di Sovyjet, teta- 

p. ia akan segera kempbali ke 
Amerika. 

Djuga Pavlov ke 

Moskow, 
Sementara itu dari Paris di- 

presiden — Republix 
Perantjis, Vincent Aur ol, telah 
(menerima kundjungan dutabesar 
|Sovjet untuk Perantjis Ivan 
| Pavlov 

Pavlov mengundjungi  Auriol | 
| 

| 

| 
| 

kira2 110.000 | 

| sebelum ia bertolak 

ndjata- jang tju-—— 

| karang, perundingan2 3 

| 

|antara 

  

  

kembali ke 

Moskow untuk bertjuti. 
Seperti telah dikabarkan, pa- 

| da hari Selasa jl. dutabesar Sov- 
| jet di London djuga telah ter- 

|bang pula ke Moskow dengan 
kn dulu ai Berlin. An. 

6 Pokok 
Konperensj 3 menteri LN. 

Menurut persiapan2 jang se- 
3. Negara 

akan diadakan . selama 5 'hari 
menteri2 LN Inggeris 

Perantjis d'n Amerika Serikat. 
Sementara itu 5 anggauta par- 
tai buruh dalam parlemen Ing- 

| geris telah memadjukan sebuan 
mosi dalam madjelis rendah. 

Perantjis untuk Indo China ha- | Supaja wakil Inggeris mendesak 
| dilangsungkannja Konperensi se 
| lekas mungkin dengan .pemim- 
pin2 Soviet Rusia. 

Di Washington presiden Ei- 
senhower menegaskan, bahwa 
maksud konperensi para Men- 
teri itu ialah untuk mentjapai 
suatu saling pengertian jang le- 
bih baik dan tidak untuk men- 
tjapai perdjandjian2. Selandjut- 
nja Eisenhower mengandjurkan, 
bahwa pokok pembitjaraan jang 
dipandang pantas dibitjarakan 
dalam konperensi itu nanti jilah 
meliputi 6 buah pokok jaitu sa 
a12 Korea, Indo-China, Tanah 
Melaju, Timur Tengah, organi- 
sasi perdjandjian Atlantik Uta- 
ra dan perdagangan duni:. BBC. 

agung pada pokoknja telah me- 

ngulangi  pendjelasannja, - me- 

ngenai surat edaran tersebut, 
jakni tidak bermaksud melang- 

gar hak azasi manusia. Pada 

umumnja, hadirin menghendaki 

ditjabutnja kembali surat eda- 
ran djaksa agung, karena di- 

anggap menggelisahkan dan ber 

sifat mengekang. — Ant, 

Birma siap hantjurkan pa- 
| sukan Li Mi 

JANG TAK MAU TINGG ALKAN - WILAJAHNJA 

OLONEL Aung Gyi, pemimpin delegasi Birma dalam komisi 
4 negara urusan penarikan mundur pasukan? Kuomintang 

dari Birma, menjatakan dalam sidang komisi tersebut pada 
hari Selasa jang lalu bahwa djika pasukan2'djenderal Li mi ti- 
dak mau meninggalkan daerah Birma Utara, maka Birma akan 
terus memerangi mereka sampaj mereka dihantjurkan sama- 

itu menjatakan, bahwa peme- 
rintah Taipeh bermaksud akan 
tetap melaksanakan penarikan 
mundur pasukan2 Kuomintang 
dari Birma itu sesuai dengan 
resolusi PBB, meskipun wakil 
djenderal Li Mi menundjukkan 
sikap jang demikian. — AFP. 

  

x Pada pemilihan urah di- 
kalurahan Wiladeg, Karangnio- 
djo (Gunung kidul) ada kandi- 
dat 6 orang, diantaranja 5 orang 
pamong kalurahan / hasil. pe- 
mungutan suaka jang terbanjak 
djatuh kepada tjalon jang ke-6, 
jaitu Pak. Surosetiko, seorang 

tukang kebon dari Cawenyenen 
tukang kebon dari SR, Wi 
ladeg, 

 



   

   

  

   

    

   

  

     

    

sulitan jang d 1 
fase Le Kabag denga er | 
eren : , 

pasta 
|bulkan kesan, bahwa dia lebih 

£ | kitnja dibebaskan 
ap Giband jang tidak enak, umpa- 

  
| tanpa partai 

: - lah mengakui, 

| matera Utara 

- Ilemen. Oleh karenanja, 
sukar bagi Presideri untuk me- 

#anganja drum ibu 

: $ 

    

   
    

pen Jak Nang tua, - 
Pa takut, berusaha 

   
  

ijangan panai anaknja men- 
deriia sakit, Ketakutan dan si: 
kap ber- "berlebih - 

ak tidak atau 
latih terhadap ber - 

2 nfeksi. njadi kurang 
badannja. Bahaja terbe- 

an Ka ditimbul in oleh penja- 
hi dalam la- 

marian. Dalam 

  

     
: gt ini Ha tua hanja melak- 

erintah/petundjuk dok 
Dibebanian. 9 eh karena sa- 

atau oleh karena sakit. 
a, anak “dapat dirugi- 

' Selama- lamanja, 
Jah orang. tua menim    

  

    
    

  

   

   

  

   
     
   

   

   

     
   
     
   
   

  

   

    

   
   
   

  

   

  

   

   

    

   

      

    

     

   

  

   

mentjintai anaknja, Oleh karena 
sakit, Kemauan untuk mendjadi 
orang jang. sehat merupakan 

| factor penting dalam kehidupan 
anusia: Faktor ini kelak tidak 

akan dimiliki oleh anak setjukup 
nja, kalau anak oleh karena sa- 

“dari kewar 

perlu masuk sekolah, 
tidak perlu beladjar. Ka-   ata 

lau anak telah mengalami sakit, 

berusaha memaksa kepada orang 
tuanja, supaja terus dimandja - 
mandjakan. Anak anak sema- 

| 2 mann itu mendjadi rewel pada 
makan, mengeluh kalau 

| mengalami | sedikit kesukaran, 
dan Ha mendjadi anak 
hypochondrisch. 

Sudah barang tentu anak jg. 
sedang sakit harus mendapat 
Natan lebih dari biasa. Akan 
tetapi toch harus tetap tunduk 

” | kepada tatatertib. '” Djanganlah 
itu selalu diturutj keinginannja. 
'Rasa “kasihan dari orang tua 
terhadap . Pas mudah dime- 
ngerti, akan tetapi djanganlah 
anak, jang baru sakit badannja, 
ditambah penderitaan djiwa. 

2. | Penderitaan djiwa ini akan dia- 
lami kelak, kalau anak tidak 
dapat hidup dengan tidak di-' 

Orang tua      
   
   

     
     
   
   

    

     
    
   

Uda paninansiona 

“Tem Dea Mati pre- 
siden dan sistem 

. parlementer 
untuk membentuk kabinet baru 

“Dalan na ini, plat 
Giperhatikan ,bihwa umum te- 

bahwa kabinet 
Wilopo telah djatuh, karena po- 

. “Kebidjaksanaan Moh. 
1 (Masjumi) mengenai pe- 
esaian masalah tanah dj Su- 

Walaupun mosi 
aan Kertapati “belum diundi, 

distem, tetipi sudah da- 
tt “diramalkan - setjara pasti," 

& seperti djusa mosi Otto 

    

   

  

  

| Rondonuwu mengenaj pembuka- 
an kedutaan di Moskow, pasti 
goal. Djadi politik Mr. Moh. 
Rum itu be rtentangan dengan 
suara terbanjak didalam  Par- 

maka 

nundjuk- seorang Masjumi seba- 
gai formateur untuk memben- 
tuk .kabinet baru, jang terikat 

(dengan suari terbanjak didalam 
Parlemen, selama Masjumi be- 
Tum mendesavoueer- politik jang 
didjalankan oleh Mr. Rum, jg. 
mendjadi sebab djaturnja kabi- 
net jang lama. Djadi Presiden 
tidak memilih pih: Kk melainkan 
ia mendjalankan. kebidjaksanaan 
sesuai. dengan Te parle- 
.menter. 

»ylarian Rakjat” ajuga ber- 
pendapat, bahwa segala mosi2 

#jang telah diterima oleh Parle- 
men hrus dilaksanakan . oleh 
suatu zaken-kahinet. “Demikan 
"Harian Rakjat” 

Pa am ha M 

| RANG s aodnbitain bhw, 
Mas Mangun meninggal 

dumia-dirumah sakit. Nan- 
tj siang djenasahnja akan diba- 
wa pulang kerumahnja, dan d&ri 

ni rumah akan diarak kepekuburan 
ditanamkan disana. 

Segera membajang dalam 
Tea. saja personalia Mas 

Seorang setengah 
Ts umur (kdra2 berumur h5 th). 

1 | roman mukanja bagus, pukaian- 

1 | na selalu parlente, penghidup- 
annja mendapat sukses, wangnja 

3 banjak, rumahnja bagus, penuh | 
jang mahal harganja. 

f ja dia tidak punja anak. 
ebih sajang lagi mengapa 

dia baru2 meninggal dunia? 
Siapa Ho akan mewarisi 
harta Ba inja ? Dan apa 

itnja? Berapa la- 

  

   

      

     

    

   

   
   

    
   

   
       

  

   

    
   

    
    

   
     

         
     
      

    

  

Tetapi" keran benar tah se 
sammai saja dirumahnja dan di- 

an duduk dikursi dirtang 
" Bgt berdjedier dengan tetamu 

inja, taklah tampak tanda- | 
ada perka- 

bungan, Ig menerima kedatang- 
bag Sa al- 

setengah tolol. 
nja sibuk 

t kemudian 
Mn sea 

     

i Kakan selalu ingat, djangan data 3 
pai sikap dan tindakannja mieru- |” 

ibat  mudahnja | 
akit, Sebahnja :' 

| dan tidak dapat menolong diri 

itu setjara tegas 
|  mendesavoueer politik menteri- 

       

     

   

  

   
   
   

  

    

  

   

   

    
   

   
   
   
   
    
    

   
     

     

    
    

     

    
   
   
    
    
    
   
      
   
         

  

   

    

   
   
     
    

  

   

    

   

    

   
     

    

    

   
    

      
    

    

      

  

gikan anak dikemudian hari. 
Djanganiah orang tua terlalu 
meringankan penderitaan itu, 
sebab kalau 
anak akan menganggap In eRs 
derita sakit” sebagai tudjuan. 

2. Halangang: 

menguraikan. 
jang mengedjutkan, jang menim 

Keadaan? jg menimbulkan rasa 

nat An ajah atau ibu, pelbagai ke 
tjelakaan, jang menimpa keluar. 
ga, sepertti. kemelaratan jang 
mendadak. Baihaja jang tersim- 
pan didaiam peristiwa2 itu, ada- 
lah akibat dari sikap terlalu 

memandja- mandjakan kepada 
anak, Orang harus insjaf, bhw. 
pertolongan jang harus diberi- | 
"kan kepada anak2 djangan| 
mendjadi . penghalang perkem- 
bangan anak itu sendiri. Anak 
harus beladjar mengatasi kesu- 
litan2 dengan kekuatan sendiri. 
Pertolongan akan lebih berfae- 

|dah kalau bentuknja memberi 
| dorongan mentjari  djalan sen- 
dipan IS 

Ta Perubalaka suasana (1g 
adaan). 

“Perubahan ini membawa aki- 

bat seperti jang diuraikan di- 

atas: pindah rumah, pindah se- 
kolahan, berganti guru. Anak 
m ami kemunduran, tidak 
bera i menghadapi keadaan ba- 

ja dapat dilihat dari kenja- 
taba bahwa anak lalu putus asa 

| sendiri, Djanganlah keadaan di- 

persukar dengan pertentangan. 

Lebih baik diperiksa, dimana 

letaknja. kesukaran anak itu. 

Orzng akan mengetahui, bahwa: 

keadaan baru menundjukkan lg 
salahan dari ,rentjana hidup” 
jang ada. Ini jang harus diper 
hatikan, dan djanganiah orang 
tua terlalu terpengaruh oleh ke-: 
sulitan2. Kesalahan itu letaknja 

mendalam, Mungkin sekali, bhw. 
anak itu sampai waktu itu selalu 
memegang 'peranin dan seka- 
rang tidak lagi, sebab Merana 
tidak mudah lagi. 
Atau anak2 itu selalu apes 

lakukan terlalu lemah lembut, 
sehingga tidak kuat menghadapi 

perlawanan, Atau anak itu tidak. 
pernah diberi kesempatan ber- 
tanggung djawab dan mengam- 
bil putusan, sedang sekarang 

harus berdiri sendiri. Perubah- 
an keadaan lahir jang funda- 
menteel adalah batu udjian bagi | 
keridupan anak, untuk menemu- 

kan djalan dalam kead2an hidup 
baru. Kesukaran2, jang timbul 
“oleh karenanja, harus dipandang 
sebagai alasan untuk mengorek- 
si kesalahan2 dalam menjiapkan 

anak. 
Kalau anak masih ketjil, ma-. 

ka dalam perubahan - keadaan 

es
a 

demikian ralnja, ai 

Tidak mungkm agaknja Ob 
segala peristiwa | 

pa artak. Salah satu ialah sakit. ' 

sajang, banjak “matjamnja: Keran 

IYab, bahwa anik kelak 

    
   
   

      

   

       
       

   

      

   

    

      

     

Ta Mena 
Untuk : perkembangan selan- 

@jutnja pengaruh kegagalan itu 
besar sekali artinja. Kegagalan 
ini dapat terdjadi. dalam ling- 
kungan: sekolah, dalam perga- 
uan dengan. teman-temannja 
atau dal: keadaan lain. Anak 
harus dilatih berani mengalami 
kegagalan. - 

Kalan orang tua tidak dapat 
menerima -kegagalan ansknja, 
maka akibatnja memberatkan 
beban anak, dadi kebalikannja 
tidak memberi pertolongan. Ka- 

    

Jan Nag tua Jalu r marah-marah, 

  

lebih 
tidak kuasa menghadapi kesu- 
karan. Maka dari itu orang tua 
harus ' bersikap keba likannja. 
Barang siapa oleh karena kega- 
galan lalu. mendjadi putus-asa, 
ini berarti tidak siap menghadapi 
tjobaan-tjobaan.. Kebalikannja 
dia akan mendjawab terhadan- 

nja dengan mengerahkan ke- 
kuatannja. Kalau ini terdjadi, 
maka kegagalan itu berarti do- 
rongan. Orang harus selalu 
ingat, bahwa dengan tjelaan, 
menjalahkan atau lebih darj itu 
dengan pernjataan putus asa, 
Kekuatan anak mendjadj lemah. 
“Tetapi salah pula, kalau orang 
tua terlalu memudahkan djalan, 
jang harus ditempuh oleh anak- 
nja, umpama dengan mengenak- 
kan hatinja atau menghilangkan 
akibat dari kegagalan tsb. Le- 
bih djelek lagi, kalau orang tua 
'Ialu memberi hadiah, atau oleh 
karena sajangnja menjenangkan 
hatinja. Ini bukan  tjaranja 
“Orang dapat menerima kegagal- 
an. Lebih baik, orang tua me- 
njuruh anaknja mentjari djalan 
sendiri: jang 'dabat di idjagengan 
oleh orang tua ialah: mengua 
kan batinnja dan kepertjaja 
nja kepada diri sendiri. Ini mu- 
dah ditjapai, kalau orang. tua 

dan menundjukkan perhatiannja 
dan rasa perssudaraannja, Ini 

anaknja. S8» 
Ini adalah miber. ja 

pernah kering dan dapat mem- 

pertjaja penuh kepada anaknja,f 

   
   dapat terlaksana, kalau orang | 

tua Tanngukk pertjaja kepada | 

patar| 

  

     
ga, kalau anak itu mendjumpai 
kesulitan2, jang melumpuhkan 
Tea S   lahir ini dapat dgn. mudah di- 

ketemukan sjarat2 jang lebih 

baik basi . pertumbuhan anak. | 
-Oleh karena anak harus menje- 
suaikan diri dengan keadarn 
baru maka dia akan lebih mu- 
dah dipengaruhj oleh pendidikan. | 
Ini terutama mengenai menge- 
nal kebiasasn baru: Tatatertib 
Galam masuk keadaan baru da- 
pat dipertahankan, sungguhpun 
ini oleh karena kesalahan jang 
dulu ditentang oleh anak. Dalam 
kesdaan inj akibat deri dimati- 
ajak - mandjakan dapat “diku- 

rangi Gan ..kubungan dengan 
anak Iin dapat diperbaiki. Pen- 
dek Kata kemungkinan untuk 
mentjiptakan suasana pendidi- 
kan, jang baru din bermanfaat 
lebih mudah. Tetapi sedjak per- 

smulsban orang harus mendjaga, 
supaja tatatertih dipegang te- 
guh.. Tentu 'sadja berhatsilnja 
usaha ini disertai pertentangan, 
disebahkan bedanja tatatertib 
bsrt ini dengan jang lama, ialah 
bahwa sekarang dapat tertiipta 
bentuk kerdja sama jang lebih 
baik. Dalam keadaan baru ini 

ruhi snak . dan mendekatkan 
anak, sebab si anak lebih me- 
merlukan pertolongan.     

  

entah apa jang Sen Taka. 
tapi terang terdengar suara Ian- 
tung lantung unvpat mengumpai 

tuduh-menudh antara. perempu- 
an kontra. perempuan, antara 
laki2 kontra. laki2. Sekali? 
antara laki2 kontra peeemipu- 
an, Bertengkar sambil berbisik- 
bisik, karena malu pada tetamu. 

| Baja makin tidak mengerti. 
Belum lagi djenazah Mas Ma- 
ngun diambil dari hospital, di- 
rumahnja sudah terdjadi keka- 

lutan jang menjebabkan para 
tetamu senjum sambil mengang 
kat bahu. Tiga saudara Mas 
Mangun jang masing2 sudah ber 

keincgya sendiri, tampaknja ti-" 
dak sedik, tidak berdukatjita, 

malah kelihatannja sedang me- 
rangsang - memperebutkan se- 

suatu jang sukar diterangkan 
dengan kata2, 

“ Berasaan 'ngin tahu menje- 

babkan saja memberanikan diri 
bertanja kepada teman duduk 
disebelah saja, apa jang sebenty 

  

“ BALA? - PENDIDIKAN 
PEGAWAI 

Dibuka di, Djakarta. 

IS Di Djakarta telah Gilangsung- 
kan pembukaan Balai untuk 
pendidikan pegawaj negeri jang 
antara lain dihadliri oleh Men- 
teri Perburuhan Demisioner Te- 
djasukmana: Oteh pengurus di- 
terangkan, bahwa Balai tersebut 
dim.ksudkan untuk memperting 

gi pengetahuan dasar para pe- 
gawai 

| Selandjutnja dalam kata sam- 
-butannja Menteri Tedjasukma- 
na . menjatakan' penghargaan 

atas usaha jang akan din telah 
didjalankan Balaj tersebut. 
“Dikatakan, bahwa negara 
akan lebih sempurna djika apa- 
raat2 seperti para pegawai mem 
punjai pengetahuan seluas2nja 
dan bermutu tinggi: 
#Sebagai langkah pertema pa- 

da hari itu dalam Balaj tersebut 
dibuka sekolah menengah perta- 

   

orang lebih mudah mempenga- j ma bagian A dan sekolah mene- 
.ngah atas bagian C jang 'akan 
diikuti oleh pari pegawai- dari 

pelbagai era. 

beri kekuatan kepada anak dju- | 

       
    

   

  

    
    

  

      
   

         
       
     

  

Pernj jataan Ummat Islam 
Surakarta 

TERHADAP SURAT EDARAN KEDJAKSA- 
AN AGUNG 

ETELAH mengadakan pembitjaraan? 
ulama, pemuka? Islam dan organisasi? Islam seluruh dxe- 

Fah Kotabesar Surakarta mengenai surat edaran  Kedjaksaan 
Agung pada Mahkamah Agung Indonesia tg..17 Djuni j.l. perihal 

agitasi dan pidato, maka telah dikeluarkan suatu pernjaan ber 
sama sbg penentuan sikap tentang surst pdaran - Kedjaksaan 
Agung tersebut, jang bunjinja sebagai berikut : 

1), Menganggap dikeluarkan- 
nja' surat edaran 
Agung no. 9/PLK/C41632 
rang bidjaksana, karena : 
4. Apa jang dimaksud dalam 

Surat edaran itu sebsgaj usa- 
ha untuk memelihara kea- 
manan dan ketertiban, ter- 
njata djustru menimbulkan 
ketidak “amanan perasaan 
dan pikiran sebagian terbe- 
sar dari rakjat Indonesia jg 
memeluk agama Islam. 
Tidak dapat difahami  me- 
ngapa djustru "pada waktu 
mengadakan solat atau Chot- 
bah. dimasdjid2 dan geredja2 
dilarang berpidato dan mem- 
bitjarakan politiek”, sehing- 
ga timbul -. kesan seolah2 
”"chotbah dimasdjid dan di- 

geredja” tempat dan kesem- 
patan beragitasi, sedang da- 
lam kenjataan, agibisi senan- 

ku- 

  

HATI2 TERHADAP 
SURAT KALENG 

Balai Wartawan di- 
buat kedok, 

Baru? ini Kepala PTT di 

Solo telah menerima surat 
Kaleng, tertulis diatas so- 
bekan buku sekrip dengan 
.formaat Kartupos, dan me- 

murut bunji surat tersebut 
jang mempergunakan nama 
“,Balai Wartawan Surakar- 

ta”, didapat kesan bahwa 
sipenulis surat itu hendak 
(melemparkan tanggung dja- 
wabnja pada fihak pers di 

Solo, pada apa jang,ditulis- 
nja itu. 

Bunji surat itu lengkap- 

nja adalah sbb.: Kepada ke- 
pala PTT Solo. Hendaknja 
Kepala mau memperingat- 
Kan pegawai?nja “jang se- 
ring mengerdjakan pekerdja 
annja orang tidak djudjur 
Balai Wartawan Surakarta. 

Berkenaan dengan itu da- 

lam suratnja. .Kepala PTT 

kepada P.W.I. Solo (rupanja 

Kepala PTT pertjaja kehe- 

naran surat jang tak ber- 

tanggung djawab itu), ia 

minta . pendjelasan2 lebih 
landjut, pekerdjaan mana jg' 

tidak djudjur itu, supaja da. 

pat memperbaikinja. 
Selaiidjutnja untuk meng- 

hilangkan purba sangka jg 

bukan2, Ketua dan Sekreta- 

ris PWI telah menemui Ke- 

pala PTT antara menerang- 

kan bahwa Balai Wartawan 

Surakarta tidak merasa me- 

ngirim surat.jang dimaksud 

itu. 

Diharapkan perhatian cha 

lajak serta instansi2 supaja 
berhati-hati terhadap surat? 
kaleng jang tidak bertang- 

gung djawab sematjam itu.       (Kor). 
  

Kedjaksaan | 

    

4 luruh Intonesia jang kini sedang Domonank di Djakarta Kara 
erima oleh Presiden dan Njonja di Isiana. : 

    
|lesaian ialah 

akan selesai   

|rensi itu nanti- 

(IPPHOS). 
s3 sk 

diantara nara alim 

tiasa- didjalankan  dimana- 

| 

  

ANAGARITA THE BOAN 
AN DI JOGJA 

'Kemarin tiba di Jogjakarta 

dari Bali dan Tengger Ketua 

Umum Gabungan Sam Kauw In 

donesia Anagarita The Boan An 

dalam perdjalanannja pulang 

| kembali ke Djakarta, 

Kedatangannja di Jogjakarta 

bermaksud untuk mengadakan. 

perternuan dengan pemuda theo- 

sofie dikota ini jang sudah dia- 

dakan kemarin sore, karena ia 

kebetulan djuga duduk 'dalam 

pengurus besar persatuan NeMN 

da theosofie Indonesia. 
Tentang kundjunganja ke Ba- 

li ia menerangkan pada pokok- 

nja untuk bertemu dengan pa- 
ra bedande atau pemimpin2 aga. 
ma Budha disana-sedangkan Ke 
Tengger ia menghadliri upatja- 
ra tahun baru ra'jat ajsana. 

P.M. SUPAJA DIPEGANG 
. PNI 

Kemarin PNI daerah Jogja- 
karta telah mengetok kawat ke- 
pada D.P. PNI di Djakarta jang 
maksudnja mendesak supaja da 

lam kabinet baru nanti, kursi 
Perdana Menteri dipegang oieh 
PNTI. 

Sementara .itu-didapat kabar, . 
mana tempat, baik dalam ra- | bahwa Mr. Ali Sastroamidjojo 

pat umum atau lain2nja. 
"Diadakannja discriminu tie 
(perlakuan jang membeda- 
bedakan oleh instansi Peme- 
rintah antara sesuatu golong- 

an dengan golongan jang la- 
in mudah menimbulkan be- 
nih perpetjahan, din dengan 
demikian tidak sesuai de- 
ngan maksud surat edaran 
tersebut jang antara Iain 
hendak mentjegah perpetjah- 

an. 
2). Menuntut agar surat edar- 

an tersebut selekas mungkin di- 
tjabut, karena : 
a. Terang2an melanggar hak 

azasi Warga negara tentang 
kebebasan beripat dan ber- 
serikat, serta kebebasan me- 
njatakan pendapat jang te- 
lah didjamin oleh U.U.D. fat- 
sal 14, 15, 16 dan 117. 

. Menimbulkan kegelisahan 
dalam kalangan seluruh Um- 
mat Islam. 
'Adjaran Islam tidak memi- 
sah-misahkan soal agama 
dengan Pemerintah. (Kor). 

  

KONPERENSI KBI DJA- 
WA TIMUR 

Bertempat dikota Djember 
pada tanggal 4 dan 5 Djuli jang 
akan datang akan dilangsung- 
kan .konperensi KBI seluruh 
Djiawa Timur jang akan diha- 
dliri djuga oleh kwartir besar- 
nja dari Djakarta. 

Atjara pokok dalam 

akan meliputi 
soal2 mengenai organisasi din 
soal2 tehnis “dalam kepanduan 
dan perobahan warna bendera 
KBI jang akan dibitjarakan da- 
lam kongresnja dalam bulan Sep 

RD 

  
tember jang akan ditang. Ant. 

BURUH MMB 
Menemui Seksi Per- 
buruhan D.P.R. 

Suatu delegasi PB Serekat 
Buruh Missi Militer Belanda ke- 
marin menemui Seksi Perburuh- 
an Parlemen untuk memadjukan 
masalah. buruh MMB jang di 
hadapi sekar”ng berkenan akan 
bubarnja MMB, 

Jang belum mentjapaj penje- 

tuntutan buruh 
Missi Militer Belanda tentang 
pemberian pesangon uang 3 hu- 
jean gadjih dan menjediakan tem- 

pat bekerdja bagi buruh jang 
diperhentikan. ' 
Kabarnja menurut delegasi 

tersebut pihak Seksi Perburun- 

an Parlemen telah menjatakan 
kesanggupannja untuk meradju 
kan soal tsb. pada meno parle- 
men. 
Diterangkan selandjutnja, bah 

wa menurut rentjana pembubar- 
an buruh MMB akan dimulai pa- 
Ga tanggal 15 Djuli i.a.d. dan 

pada achir tahun 
ini. Persoalan tersebut meliputi 
sedjumlah I.k. 1600 orang buruh. 

| 
jang kini sedang berada di Jo- 
gjakarta hari ini akan berbitja- 

ra dimuka anggota? PNI Daerah 

digedung PNI Gondomanan. 

LP.P.I. MENGHADAPI 
ASIAN GAMES 

Pada tanggal 12 dan 13 Dju- 
li 1953 jang akan datang atas 
initiatief Pengurus Besar Ikat- 
an Pemuda Peladjar Indonesia 
(LPPI.)-akan diadakan perte- 
muan bertempat di Jogjakarta 
antara semua putjuk pimpinan 

organisasi2 pemuda 'peladjar 

(mahasiswa dan peladjar), jang 
| mempunjai activiteit dalam ke- 
olah-ragaan, untuk merembuk- 
kan kemungkinan turut sertanja 
Indonesia dalam Asian Student 
Games, jang akan diadakan di 
Caleutta pada bulan Februari 
1954. 

Djuga I.P.P.I. melihat kemana 
kinan akan terbentuknja suatu 

badan permanent, jang seterus-: 

| nja akan menguruskan hubung 

an Sport dengan dan pengirim- 

an regu2 pemuda peladjar In- 

donesia ke luar negeri.” 
  

PERUSAHAAN BELAN- 
DA BAGI KEUN- 

TUNGAN 

EF. 2.170.000.— dan 
dividend 14, 

Has'12 jang diperoleh Maska- 
pai Asuransi Djiwa ,.Ned. Nillmj 
van 1859” selama tahun 1952 
ada memuaskan. Djumlah uang 
jang dassuransikan lebih banjak 
dari pada di-tahun2 jang lalu. 
Saldo darj: perhitungan laba 
rugi sangat menjenangkin. Di- 
tahun 1952 banjak orang jang 
mau diassuransikan djiwanja jg 
uangnja berdjumlah kira-kra 
F. 11615 djuta atau kira2 F. 20 

djuta lebih banjak dari pada 
tahun 1951. Kemadjuan bersih 
dari djumlah jang diassuran'i- 
kan F. 694 djuta (tahun 1951 
F. 49, djuta). Pada achir tahun 

1952 djumlah jang diassurans!:- 

kan F. 613 djuta (1951 F. 60314 
Gjuta). 5 : 
Djumlah penanaman kapital 

pada achir '52 berdjumlah kira? 
F--440 « djuta : (4951 EF. 1304 
djuta). 

Perhitungan laba rugj ditutup 
dengan keuntungan sebanjak 
FE. 2.170.000. (51 F 1.661.000,-1. 
Dari keuntungan ini dipakai utk 
memperkuat tjadangan perusa- 
haan sebanjak F. 1.390.000. atau 
6456. Dengan ini kedudukan 
Nillmij makin kiat, 

D'vidend ditetapkan 7 utk 
kaptal jang distor, dan 2/4 utk   jang tidak distor (tahun 1951 
masing2-nja 54 dan 24). De- 
mikian ,,de Trouw”. 

AAN MA PENANAMAN DUR           

Babak 

Harta warisan 
kalau laki? meninggal tidak pu- | 

nja hars dibagikan untuk orang 
tuanja, untuk  saudiranja dan 
djandanja. Demikianah seka- 
rang tdedjadi perebutan antara 
tiga saudara Mas Mangun jang 
masingd tidak bisa akor, dan 
djania Mas Mangun sendiri, Su- 
marijah, ikut berdjuang supaja 
dapar bagian banjak I' 

»Djadi ramai2 tadi mempere- 
butkan harta pusaka ?? 

Ja! Mas Mangun itu orang 
perojal, suka kawin, tjerai, ka- 
win, tjerai.  Hartanja banjak, 
hobbunia hanja kawin dan tje- 
rai setjara illegaal, Djustru ka-     nja telah, kedjadian dirumah 

na «s Mangun nan indah id? 
Orang jang kutanja segera mem 

beri keterangan dengan suara 
berbisik-bisik, tani Tantjar: 
»Bampejan tahu, Tas Mangun 

itu tidak punja anak, Tiga kali 
kawin, dan dalam perkawman- 
nja jang sampai tiga kali itu 
tuk pwnah beroleh. anak. Bukan 
ag ipia Jae gabug, tani kare- 

ngun sendiri jang 
aja mali hingga tak bisa mes 

“mumbuhkan turunan, Dug isteri- 
nja jang dulian ditjeraikan, Pa 
ling achir sekarang tinggal" djan 
danja, Sumarijah jig masih mu 
dg itu, Menurut hukum perail,   

meng tak bisa mengadakan tu- 

runan itulah maka dia djadi ro- 
jal, maklum uangnja banjak dan 

penyhidupamria  sebagay djura- 
gan terus mendapat sukses". 

»Kan baru tiga kali kawin 
dan tjerai, Tidak banjak”, kata 

saja, akan memperketjil dosa- 

dosanja. 
wang bertiga itu kawin jang 

resmi “dan legaai. Jang tidak 
resmi, jang “Wlegaal, tidak ' ter- 
bilang lagi banjaknja, Dapat di- 
katal m tiap?! seminggu Sekali 
dia skanvin” dan “tjerai” diluar 
hukum, agama dam hukum mo- 

ral, Achirnja kena Pakan Tus 

"Maa 

nja anak, maka harta warisan | 

  

han La sakit kelantin, pajah, 
cirawat dirumah sakit dan achir 
nja meninggal tadj, malam. Pu- 
buhnja dapat dikatakan sudah 
rongsokan, bubrah” 

»Kasthan! ! Bagaimana landjut- 
nja: 2-1 $ 

» Saudara-saudara “almarhum 
sedang memperebutkan harta 
peninggatannja. Tadi pagix da- 
tang dua perempuan muda, me- 
ngaku isteri Mas Mangun, min- 
ta bagian. Djandanja jang res- 
mi, Sumarijah, tadi dikkojok 

oleh banjak orang, karena di- 
tuduh menjembunjikan sebagi- 

an dari harta Mas. Mangun, Su- 
marjah dibela Na sandaranja ' 

Gator jang te- | jang daki2,. p@ 
gap tubuhnja seperti djagoan 
itu (dia menundjuk kearah po- 

djok ruangan disebelah sana, 
tempat djagoan: Hu berkawal 

dekat kamar jang didalamnja 
ada dua almari tempat menjim- 

pen harta peninggalan  almar- 
hum jang belum dibagi). Nanti 
sore sehabis penguburan bang 
kai, busuk itn, harta pening- 
galdanja akan dibagi rata. 

Belum lagi majatnja. dikebu- 
mikam, nara waris sudah bere- 
butan harta benda peninggalan- 
nja", 

Pertjakapan terhenti hingga 

sekian,karena datanglah. mobil 
bertjat putih bertanda Palang 
Merah,.mengantarkan  djendzah 

Mas Mangun. Segenap hadirin 

jang memenuhi ruang pendopo 

sama “berdiri menghormat, ke- 
datangan' djenazah itu, diusung 

masuk keruang "dalam, lalu di- 
taruh ditengah. ruang. Keranda 
dipasang, dihias: rangkaian bu- 

nga, dipertjiki minjak wangi su- 
paja bau majat jang busuk “itu 
djangan menotjok hidung para 
hadirin, : 
Namundemikian, bau majat 

itu tertjium Cjuga, hingga be- 
berapa tamu terpaksa. menutup 
hidungnja dengan saputangan- 
nja, Mas Mangun sudah me- 

ninggal kemarin sore. Baru se- 
karang dibawa pulang, karena 
sedjak tadi malam sampai tadi   
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pagj para wirisnja hanja ribut2 
.mengurus harta peninggalannja, 
sampai na mengurus majat 1g 
masih terhambat dikamar mati 
hospital. Ne RN 

“Begini diadinja. nasib orang 

jang tidak beres hiduonia”, ka- 
ta kawan saja bertjakap-tjakap 

itu, setelah kami Luduk kembali 
dikurs, masing2. ,Sdorang jang 
berbudi, baik kelakrannja dan 
bunjak djasanja bagi masjara- 

kat, bila dia mati! sekalipun ti- 
dak meninggalkan barta benda, 
namun  djenazahnja dihormati 

orang banjak, dan orang banjak 
itu mefasa kehilangan sesuatu 
jang berharga, mereka  benar2 

ikut berkabung dan berduka jita 
atas meninggalnja. orang Dudi- 
man itu Sebaliknja seorang ig 
moralnja bedjat, jang .sedjarah 

hidupnja penuh noda, dibentiji 

keluarganja kareng kelakuannja 
tidak senonoh, apalagi kalau ba 
njak bikin susah orang lain, 
maka kalau dia meninggalkan 

dunia, orang banjak malah me- 
rasa lega. Jang berharga dari 

miliknja, kalau ada, hanja ben- 

da jang akan diperebutkan oleh 
ahliwaris, Manteri itu lebih ber- 

harga dari pada bangka, busuk 
jg semasa hidupnja tidak mening 
galkan djasa kebaikan, Mas Ma 
ngun itu, sekalipun 

| tampaknja seorang jg berhasil 
dilanungan — penghidupan, bisa 
menegakkan  »wusahaan. pem- 
batikan dan perusahaan bikin 

iket blangkon, namun hakekat- 
nja dia mengalami kegagalan 
dalam penghidupannja. Kegagal 
anmja itu berachir sangat tra- 

gis seperti jang kita lihat se- 
karang”. 

Selang sedjam djenazahnja di 
berangkatkan. Hanja sedikit 
sadja orang jang mengantarkan 
sampai kekubur, 

Selesai penguburan,: orang 
kampung sama Cerbisik. me- 
ngatakan . bahwa dirumah Mas 

Mangun  terdjadi huru - hara 
memperebutkan harta pening- 
galan almarhum, sampai  ter- 
djadj perkelahian satu lawan 
satu, 

Saja hanja nebah2 dada sam- 
bil mengeluh  pdndjang. Mas 
Mangun sebagai Machluk sudah 
tammat riwajatnja ditelan bu- 
mi. Tinggal lagi harta bendanja 
jang mendjadi perebutan anta- 
ra machluk dengan sesama ma-   chluk, 

“Skeintungdo Nillmik 

| rangkatannja 

HALAMAN 2.    

  

PEMERINTAH KOTA. 

PRADJA JOGJA- 

: KARTA 
Menindjau Klaten dan 
Solo. , 

Dalam sidangnja Dewan Pe- 
Mmerintah Jogjakarta kemarin, 

antara lain telah diputuskan: Pe 

    

  

   
    

   
'merintah Kotapradja Jogjakar- 

ta bagian Sosial akan menindjau 

ke Klaten dan Surakarta dengan 
maksud untuk melihat object2 

sosial. 1 
| Penindjauan akan dipimpin 

oleh anggota DPD sdr. Wazir 
Nuri dan akan berangkat pada 

besuk hari Saptu tanggal 4-7- 
'58, untuk beberapa hari lama- 

nja. 

PAMARDI KISMO DI 
KASIHAN ' 

Usaha pembakaran ba- 
tu merah untuk pemba- 

ngunan. . 
Oleh usaha ,,Pamardi Kismo" 

di Kasihan jang dipelopori olen 
Sdr, Prijoatmodjo, kini telah di- 
siapkan tidak kurang dari 
150.000 batu merah untuk di- 

bakarnja. 
Didapat keterangan . selan- 

Gjutnja bahwa timbulnja usa- 

ha. usaha tersebut terdo- 
rong darj adanja perkembangan 

pembangunan2 baik dari pehak: 

Pemerintah maupun pehak parti 
kulir jang sangat membutuhkan 

bahan2 seperti tersebut atas. 
Pula keinginan jang ditimbulkan 
oleh rasa peri kemanusiaan un- 

tuk menolong mereka jang ki- 
Ini masih menganggur. 

Sampai saat ini usaha terse- 

but baru terdapat 5 tempat jg ti 
ap harinja membutuhkan Ik. 30 

sampai 40 tenaga, sedang hasil- 
nja 10.000 sampai 15.000 batu 
merah tiap hari. 

Selandjutnja kini pengurus 
sedang berusaha mentjari modal 

untuk memperluas usaha terse- 

but. Adapun susunan pengurus- 
nja selain sdr. Prijoatmodjo ada 
lah sdr. Sudjono, Muchkini, Ra- 

chiman. 

H.A. TIMUR DJAELANI 
KE PAKISTAN 

Dari kalangan P.B. Peladjar 

Islam Indonesia diperoleh kete- 

rangan bahwa Sdr. H. A. Timur 

Djaelanj anggauta P.B. Peladjar 
Islam Indonesia baru2 ini telah 

menerima kawat dari Djakarta 

jang menawarkan kesediaan Sdr 

tersebut untuk dikirim ke Kara- 

Chi Pakistan dalam waktu jang 

pendek. Adapun maksud dan tu- 

djuannja antara lain untuk ikut 

serta. menghadiri pembitjaraan 

Constitusi Pakistan dalam con- 

stituante Pakistan jang akan 
datang. Seperti telah diketahui 

Sdr. Drs. Lafran Pane telah pu- 

"maksud jang sama. Bila kehe- 
Sdr2. ' tersebut 

oleh kalangan P.B: P.LI. belum 
dapat menerangkannja. 

KAUISI BERAPAT 
Dari kalangan Kesatuan Aksi 

Umat Islam Indonesia di Jogja 
diperoleh keterangan, bahwa un 

tuk memenuhi langkah2 selan- 

djutnja jang berhubungan de- 

ngan surat edaran Djaksa A- 

gung, maka hari ini akan me- 

ngadakan ' rapat plenonja ber- 
tempat di Kidul Masdjid Besar 
Kauman. Rapat tersebut /men- 
dengarkan antara lain lap 
pekerdjaan Panitya gan    

djutnja jang dapat didj Ih 
sesuai dengan keadaan pada 
waktu ini. : ! 

Sementara itu urgentie pro- 

gram jang akan 3 ja- 
lah a.k: 

1. Mengirimkan protes) keoaak 
Presiden, Wakij Presiden: :dam 

para Menteri, 
2. Mengadakan tindgkan2 jg 

sjah utk menguatkanvtuntutan. “ 
3. Menginsjafkan rakjat Islam 

Seluruhnja akan bahaja jang 
mungkin timbul dengan adanja - 
Surat edaran Djaksa'Agung. . 

| 4. Mengutus delegasi kepada 
Sri Sultan Hamengku Buwono 
ke IX selaku kepal4' Daerah Is- 
timewa Jogjakartas untuk me- 
rundingkan surat edaran Djaksa 
Agung. 

5. Mengharap san para N 
Ulama agar supaja ikut menun- 
tut lekas tertjabutnja surat eda 
ran tersebut. - 

6. Wakil rakjat Islam di Par- 
lemen, D.P.R. Daerah Istimewa 
Kotapradja dan Kabupaten2 su- 
paja memperdjuangkan 'tertja- 
butnja surat edaran tersebut. 

7. Menjerukan kepada segenap 
umat Islam melakukan - do'a 

r 

dari luar , GUNUT NAZILAH pada tiap2 
sembahjang lima Waktu dan sem 
bahjang Djun'at, sampai ea butnja Surat Bdaran terseb ut. 
    

Nonton mana ? 

  

REX: Red Skies of” Na an 
Cela Smitl Huta h, Jeftrey, 

SOBORARSONO: »The'world in   his arms”, “Gregory Peck, 

sa Tok SENI S Oo: Hollywood Sto- 
Ty”, Richard Conte, Julia 

Tn : 
Ar? Take me out Ho the bali game”, Esther Willi 

Frank Siatra, Tn 
RAHAJU: My “Dream, Is 

Yours", 'Doris Day, Jack 
Carson. 

Bala Ta Aga Dewi”, 008- 
yati, R. Lukman, Ki ng. 

WETAN BENTONG : kas 
otot N 
BA: ,I Jane Doe”, Joh 

“Carroll, Vera Ralston. 2 KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
Raden Pudjahingrat”, 
Babaa Singosari,    

His omenerima sitawaran dengan “—



    

   

  

   

         
      

“
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PA 

    

    

   
   

   
   

          

  

i “per kumpulan , | sepakbola 
(Pira Ngudi 

' Dalaning Utama) 
“Saudara Moh. Ickwan, Lang: 

. gelang atas usahanja 

kah pertama : ps. Pandu akan 
mengadakan pertandingan & 
luar PS: Sian selandj 
apabila ketji TA 
dipandang tjukup, akan 
Ba diri “asian eng, 

“Iis uprapto, kini telah 

aa ra 25 
aen ja dike ol 

Kromo Lan Na an 

dung Wali Kota Sa 
Maks ud  Jajasan 

     

  

marhae dalam soal perumahan, 
'Kinj telah direntjanakan ' Jang- 
kah2 pertama. Te ana 

M agel: 
PERMINTAAN 'PARTAI2 
“3 ORGANISASI | 

Kepada formateur Mu- 
karto 

PanaR party2 dan or 'anisasi? 
jang “diri “atas ara 
PSI, pra Parindra, PRI, soda. 
BTI, SBKB, SBKA, SBKP, Seb- 
da. SBPU dan Perwari dalam 
pertemuannja tg. 26-6 jl. di Ma-| 

. PSII, di- 

  

. Mana djuga hadlir Pake dari 
PNI, telah memutuskan mienge- 
tok Kawat tgl. 27-6 » kepada 
formateur Mukarto- 
Dalam kawat jang ditanda ta- 

nganj oleh wakil party dan | 
organisasi diatas telah dimi 
agar dibentuk kabinet front | 
persatuan jang berelement pro- 
gressief anti imperialis jang 
2 

perlemen dan mendjundjung 
Waditie parlementair. (Kor). 

BUSTANUL ATFAL Di 
MAGELANG 

Atas usaha tib. 'Muhammadi- 
“jah Magelang, 5, Pat te. 1 Djuli 
jang lalu di Balai Muhammadi- 
Jah Dj. Botton 12 Migelang te- 

«Jah diresmikan berdirinja Taman 

  

    

   
      

          

        
    

  

   

    

    

       
   

    

       
     

     

#jang djuga sudah 
sIstjana.-— (Kor). “ 
CT 

Kanak2 (Bustanul Atfaly Mu- 
hammadijah jang mendapat kun 
djungan dari keluarga Muham- 
madijah setempat. 

Dari fihak pengurus jang -ber 
sangkutan diperoleh keter 
bahwa pada permulaan 
tertjatat Lk. 15-kanak2 sebagai |. 

“ignuridubaru-dgns:gurusseorangi 
Tarnan DANA itu dibuka pagi 
mulai dj. 8.00 hingga dj. 10.00 
tiap2 aa peladjar:n. 
Karena susah mentjari tem- 

pat. maka fihak tjabang Mu- | Sabtu besok pagi akan miembi- 
hammadijah belum dapat beru- 
siha berdirinja SR dan SMP. 

gt KOFFER 

   :., Fihik CPM Cie 41 di 

ai Sewa telah 'ber 

diketuaj olen 

p melaksanakan putus-| 

Dengan na olen Nota 

  

     K sg warna 

   
    
    

     
   
    

   

    

  

      

ng berisi pa pal 
itu ketin Kan dlam 

ua milik BRN dalam per- 
djalanannja : yu.    

    

    

 mar.ng Ka 21-6. 1. Menurut 
erangar a pem awa kofter 

h seorang Anggota 
, £ belum dikenal na- 

£ ituannja. 

| eka jang merasa 
e 2 -dapat 

n as CPM. 
ompi “3 Niana. dengin 
menundjukkan  bukti2 “jang 

ta. (RB 0, Ne AN 

    na an “Ska   
. Ingadakan. pertundjidkan2 atau 

“KPenulis I: 

| meng 

Dana - Sie Djie Tjap (Pedagang 
io 

Surakarta 

ntu sebuah Pa- 
-. 

e jan “direntjanakan 

Un ketjual: sel gai balaj per- 
temuan umum, djuga dapat di- 

pergunakan untuk tempat me- 

| hiburan2. 
Adapun susunan pengurus 

panitya tsb. adalah sbb : 
“Ketua I: Sdr. Masdan (PP) 
ketua IT: Sdr. Saripin (SSKDN) 

Sdr. Hardjoprajitno 
(Djapen)- penulis II: Sdr. D.A. 
Santoso (Pemuda Rakjat), Ben- 
daharj I: Sdr ena enno 
(SBKA) bendahari II “ Sdr. 

Wirjosoekirno . (Partai Murba), 
sedang para “ pembantu2nja 
ialah Sar. Sastrowijono (BO- 
DM),Junus (Kepolisian), Marsi- 
dik (PGRI), Suwondo (DPUK) 
Sijun (BTI), Nj. Sumarni (Ger- 

nghoa), Nj. Sudihjo (Per- 
wari) dan Tamziz 

“Indonesia — (Kor). 

— KURSUS DUKUN BAJI 
| Diawatan Kesehatan b/g B.K. 
IA. Kab. Tjilatjap, pada hari 
Senen tgl. 6/7-53 jad. akan mu- 
lay dengan pemberian kursus 

kep da para dukun baji. 
tuk pertama jang akan me- 

(janin peladjaran2 tambahan 
enai persalinan, jalah para 

dukun baji dari desa2 Donan, 
Lomanis dan Tambakredjo, ber: 

tempat dj Balai Kesehatan 

Donan. : 
' Sebagai pemimpin adalah sdr. 
Bidan  Djoharijah jang baru 
kembali dari kursus ulangan 
bidan di Jogjakarta- — (Kor). 

(Pedagang 

TUNTUTAN T.P. SOLO 
skig sosssRengembalian U.   

ks 

| 
masuk ren- 

1, ketua 
“minta kita siarkan, bahwa pada 
“ 30-86 53 j. telah na 

pena aa, seperti 
Bia tai n2 permai An 

Ka i 

  

      
    

  
       
     

  

robahpermainan tjatur jane 
tentik banjak sedikit @ 
meng Yenaj rasa Dara An , 

    
   

     
        

       

  

      

    

  

      

    
   

          

  
   
   

      

   
    
   

  

   

ingm | mengadakan fjatur- 
modern dengan mitsatnja 

an tetap, 

tidak nukai gadjah $. 

  

Gian 

  

papan tetan, bahan tetap 
tetapi Penak permula 
an, kuda kumpul 5 
da, gadiah sam, 
dan ben eng sama benteng | 

Pertjo baan rjatur-moder. | 
itu boleh sadja, asal me 

Ta
g 

sama sekali 
| Ian merobah P 
telah aae dar 
mrasstek il | 

| Apakak permainan" ma 
sjarakat itu djugaklassiek? 
Pertanjaan ima Ne buar 

  

       

  

        
   
   
    

    

   
    
  
  
    

  

p 

dah Kesiulasn i , 
Permainan 4 jatur dan per 

  

    

Y yemarnya.  Siapukah jang || 

  

        

       
(IL. N, Amerika Serikat, prerna-e 
(tur ' untuk mengatakan apakah 
IKonperensi 4 Besar akan d'ada- 
“ tahun 1958 ini. 

Jacob Malik, dutabesar Sov- 

KP
 

Sutan ana ig. ingin me- 3 . 

kuda ampat) 

Theatre dibitjarakan 

: D.P.R. 
Sidang istimewa DPRDS Ko- 

ta besar Surakarta pada hari 

tjarakan tuntutan T.P. Scio ten- 
| tang pengembalian U.P: Thea- 

te 
Sebagai diketahui U.P. Thea- 

rapai -piCnonja Badan | 
| Saga Perdjuangan Rak- : 

Eid Na baru? inj tlh | 

“Pelp 

sebagai djuru rawat, 

   
   

“hari Rusman dan Sukardi, 
dang ketai sentral KBI dibawah. 

22 000 TANAP Hutan 

mi, dalami wilajah inspeksi2 ke 

tuk didjadikan 
dan kampung. 

speksi. 

untuk didjadikan hutan kembali. 
— Ant. 1g 

Pp u rworedj Oo 
TJABANG. KBI BERDIRI 
Dikota Purweredjo telah ' ber- 

dirj tjabang KBI (dengan susun- 
an pengurus jang terdiri "ketua 
Suteng Sulasmono, penulis Sam 
sul Bachrj dan Sunito: -Benda- 

pimpinan Samsi Sen 
“por 

SIDANG DPRDS KA- 
BUPATEN 

Didapat keterangan, bahwa 
DPRDS kabupaten Purwore- 

djo pada tanggal 8 Djuli, akan 

. mengadakan sidang pleno ter- 

buka. Atjaranja “mengenai pa- 
nitya Perundang-Undang dan 

Gan menginap. Selain itu djuga 
akan dibitjarakan beberapa soa! 
jang berhubungan dengan pem- 
bangunan pada dewasa 2, Ha 
(Kor). 

Klaten 
IDJAZAH DAN SURAT 

— PENETAPAN 
Diketeinukan pada tu- 

Suwignja al. Setu, mantri dju- 
ru rawat klas I pada poliklinik 
Pandan simping, jang semendjak 
clash II diturunkan kedudukan- 

nja mendjadi pembantu djuru ra 

| pat di poliklinik tersebut, ke- 
marin dulu dikedjutkan dengan 

| terdapatnja kembali idjasahnja 

serta surat perktapannja per- 
mulaan mendjabat mantri dju- 
ru rawat ditengah2 buku jang 
baru dibelinja dari seorang tu- 
kang rombeng di Klaten. 
: “Karena tidak dapat menun-. 

djukkan idjasah serta surat pe 
netapan permulaan mendjabat 

jang di- 

perlukan oleh fihak urusan pe- 
Bawai Kabupaten Klaten guna 

indjauan kembali kedudukan 

ra mantri djuru rawat baru2 

ini sehabis aksi militer Belanda” 
ke II, Suwignja diturunkan kedu 
dukanja dari mantri djurawat 

klas I mengjadi pembantu dju- 
ru rawat..- 

Terdapatnja surat? tsb. 
Pada waktu sore baru2 ini,   tre lakir atas sana T.P. sesti- 

dah masa serilia jang lalu       
  

dak dapat mergambil Bora | 
sa: tentang tuntotan pengemibu- 
han itu, maka hat ini akan dist- 
yahkan kepada sidang DPR 

  
   

: “untuk memutuskannja. « —A Kor) 

— KONPERENSI PEMUDA 

   

“Pemuda Demokrat Un 
provinsi Djawa Tengah mulai 

.tanggal 5 sampai 7 Djul akan 
menga     

    
  

erensi akan dihadiri Mr. 
“Subagic KReksodiparo Cari pusat 
Ban “Demokrat Djakarta 

dan seluruh tjabang2 Pemuda 
“Demokrat di Djawa Tengah 
akan mengirimkan utusannja. 

| Jang dibitjarakan 

Ha nu mjang akan ad- 

EKO LAH “SIN MINS | 
Pada tanggal 5 Djuni jang 

Da3 pembukaan resmi “gs- 
'sekolah "Sin Min” . dari 

| Upatjara peresmi:n akan di- 
Aattukas ada djam 10.000 pagi. 
sedang anyenja kemudian akan 

| diteruskan dengan malam per- 
$ tundjukan. 
| Dalam upatjara tersebut akan 

Aa para pembesir setem- 
pat Ant. 

  

  

  Dunia sana sini 
ag 

b pan mendjadi ketua 

21 Djenaerat V. Bermike wakil | 
PBB di Palestina telah memberi- 
tahukan kepada PBB. bahwa 

(suatu persetudjuan telah tertja- 

. i antara pemimpir2 militer 
: Israel — Junani. 

| & Djenderaj Dibrova, pangli- 
ma militer Sovjet di Berlin, te- 

L enuntut kepada panglima2 

  

militer sektor Barat dengan me- 
(ngadjukan sjarat2 urtuk memu- |. 
jinkan hubungan Timur - Barat. 

x John Foster Dulles. Menteri 

2 Hn London menjatakan, bhw. 
Sovjet bersedia memperpandjang 
Aa per kanan dengan 
Ba kepada menteri urusan 

Inggeris S. Lloyd. 231 
lah Moazsa, telah d'- 

parlemen 

ran jang baru, untuk menggan- 
'tikan “Ayatollah Kashani jan 

tam dala t- | 

JEMOKRAT | 
gg /ilajah Djateng 
di Soto. 8. 

dakan konperensi di Solo-4 

selain me-| 

FE Semat Organisasi djuga sekitar 

| akan datang di Solo akan dila- x 

kenRa ja en naa data 
« Lea tas 

ani di Wim bledon: 

Dibuka setjara gelap. | 
Menurut sebuah laporan res- 

hutanan di Djawa Tengah ters 

Gapat 22.000 hektar tanah hutari 
jing dibuka setjata gelap un- 

sawah tegalan 

Adapun luas hutan dalam in- 
II dan INI ada 611.000 

hektar, diantaranja ada 147.800 
hektar jang kosong'/gundul, jang 
kini terus menerus diusahakan 

merobah peraturan uang djalan. 

kang rombeng. 24 

  

Ken Rosewall disisihkan oleh 
. Kurt Nielsen 
HARAPAN AUSTRALIE PADA MERVIX 

ROSE 

. 

“Setelah istirahat olahraga pa- 
da hari Minggu menurut. tra- 
disi di Inggeris, pertandingan? 
kgdjuargan.tennis di. Wimbledon 

kini memasuki minggu kedua 

dengan dua kekalahan jang me- 
ngetjewakan bagi pemain2 Aus- 
tralia, jang dalam beberapa ta- 
hun ini menundjukkan keunggu- 
lannja dalam dunia tennis inter- 

nasional. 

Ken Rosewall, favoriet terbe- 
sar untuk djuara single-putera 
tidak berhasil keluar dari perem 
pat-finale terhadap Kurt Nielsen 

dari Denmark, sedang Lewis 
Hoad harus menjerah kalah tar- 

hadap Captain rombongan Davis 
Cup : Amerika, Vic. Seixas. 

Harapan Australia kini ditju- 
rahkan hanja terhadap Mervix 

Rose, jang berhasil mentjapai se 
tengah finale dengan mendapat- 

«     merupakan lawan Mossadegh jg 
nan, 5 Ca 

kan kemenangan atas Art Lar- 

sen dari Amerika Sana 6-3, 
6-3 TAN 16-14. - 

,Single-puteri pada hari Senin 
belum selesai. Dalam  doubles 

masih banjak kemungkinan2. 
“Kurt Nicisen, jdhg berusia 22 

tahun itii jang tidak tergolong | 
pemain ulung, achirnja berhasil! 

setelah meridapatkan kemenang 
lah atas Gardner ' Mulloy, jang 
berdiri paling atas dari daftar 
pemain2 Amerika, memainkan 
peranan .peng Halang favoriet2” 
untuk berniain tefus. Kali ini i2 
berhasil diluar 'digaan umum 
mendjatuhkan Ken Rosewai! da- 
ri Australia jang pada umumnja 
dianggap sebagai tjalon djuara, 

dalam lima set dengan 7-5, 4-6. 
6-2, 6-0, dan 6-2. 

Kedua pemain ,Cracks” ini mc 
mainkan pertandingan dari u- 
djung ,/baselines”, dengan pukul 
an2 backhand jang djitu sekali 

Kekuatan utama dari Nielsen 
terletak dalam service” dar 
sace”, pukulan2 jang beberapa 
kali tidak dapat didjawab oleh 
Rosewall. Setelah berdjuang 215 
djam ia achirnja dikalahkan, se- 
hingga dengan demikian harapan 
Vic Seixas untuk “kedjnaraan 
(Single-putera kini semakin ha- 

gg “sar, 

Tidak patah semangat. 
Keaga Harry Hopinan iyres 

   

.waj kabupaten, masih dalam ke- 

Bebek" rabi Atika Taka 

.lanan kereta @pi. La 

Rhee minta 

K 

anaknja di Klaten, dari seorang 

tukang rombeng ia membeli se- 
buah buku tjerita anak2. Datang 
di rumah terus dibukai, dan ter 

kedjut, ditengah2nja ia menda- 

pat idjasah serta surat peneta- 

pannja mendjabat permulaan ig . 

dibutuhkan fihak urusan pega- 

adaan baik. Pagi harinja surat2 
keterangan itu terus diserahkan 
kepada S.B. Kesehatan guna 

bahan perdjuangannja lebih lan- 
djut. 

. Suwignjo mendapat idjasah 

itu padas tahun 1918 dan men- 

djabat mantri djuru rawat klas 

   

tergabung dalam 
monstrasi didepan Presiden m ehuntutr diaminan keamanan Hary Pemerintah terhadap paraja- 

bantuan A. . 

. APABILA SELATAN HENDAKI SERBU UTARA 

ALANGAN jang Mengotabini di Washington mengabarkan, 
bahwa Presiden Korea Sela'an, 

nuhtat suatu djaiminan otomatis, bahwa Amerika Serikat akan 
menjokong setiap tindakan jang nrungkin diambil cleh pemerin- 
tesh Korea Selatan untuk mempersatukan Korea, 

Syngman Rhee, telah me- 

Menteri LN Amerika Serikat, 
:John Foster Dulles, menurut ka- 
langan tersebut telah memberi- 
tahukan hal ini dalam ne temu- 
annja dengan anggota? panitia2 
ketjil urusan Penhui si Bai luar 

negeri senat dan madjalis ren- 
dah baru2 ini. 

Kilangan itu menjatakan, pu- 
la bahwa para anggota panitia2 
tersehut mendapat kesan, se- 
akan2 Dulles tidak memperhati- 
kan tuntutan tersebut dengan 
sungguh2, 

Riee kabarnja mengemuka- 
kan tuntut:nnja itu dalam pem- 

badi presiden Bisenhower, pern- 

#KEDAULATAN MANAT" 

S.B.K.A., ba ru2 inj telah 

  
| 

bitjaraan2nja dengan utusan pri- | 

   
mengadakan de- 

s3 (IPPHOS) « 

bantu menterj luar negeri Wai- 
ter Robertson. 

Menurut kalangan tersebut, 
mereka jang mengadakan pem- 
bitjaraan dengan Dulles menda- 
pat kesan, bahwa Rhee meng- 
hendaki supaja Amerika Serikat 
memberikan bantuan militer 
apabila Korea Selatan memutus 
kan.untuk menjerbu ke Utara 
guna mentjapai persatuan Ko- 

rea. — UP. 

PEMBANTU HAMMAR- 
— SKJOELD TIBA 

Seorang pembesar Sovjet, Il- 
ya Semenoviceh Chernychev, pem 
bantu sekretaris djenderal PBB 
uruSan politik dan Dewan Ke- 

amanan, 
Selasa jang lalu dengan menum- 
pang kapal "@ueen. Elizabeth”. 
Ia segera menemui Hammars- | 
kjoeld. 
Chenychev menggantikan Con- 

stantin Zinchenko, jang setahun 

jang lalu telah bertolak kem- 
bal: ke Soviet Uhi. — AFP. 

. 

    I semendjak pendjadjahan Be- 

landa. Dengan diketemukannja 
kembali surat2 keterangan itu 
ia berharap akan dikembalikan 

pada kedudukannja semula de- 

ngan Masih akan menerima wa- 
ledan jang tidak sedikit San 
lahnja, — (Korj. 

Wonogiri 
FANCY FAIR T.N.H. 

WONOGIRI 
Pada tgl. 4 dan 5-7 ini bertem- 

pet dihalaman Sekolah THHK 
Wonogiri diadakan Fancy Fair 
jang diselenggarakan oleh TN. - 
H. Wonogiri, jang pada hari 
tama. chusus untuk me ibu 
para anggauta?nja “dan para 
undangan. 

Selain di adakan pelbagai Iper- 
tundjukan seperti bioskop, su- 
lapan. 'djuga diadakan exposisi 
dari Djawatan Peneranga - 
M.L, Pembangunan dari | 
dan pelbagai permainan2. 

Pada hari kedua diadakan per. 
lombain2 membikin ta arti & 

     

  

  dan kembang dari kain dengan 
disediakan piala2. (Kor). 

£ anna dana Bea aa 

£ 

nerangkan sesudah , kegagalan” 
kedua pemain utamanja, bahwa 

peserta2 Australia dengan keia | 
lahan ini tidak akan patas sema 

ngat. Rosewall dalam beberapa 

hari ini dapat gangguan dipe- | 

rutnja dan dalam pertandingan 

terachir tidak lagj dim ,,vorm”. 

»Kehendak bahwa ia dalam ta 
hun ini akan berhasil merebut 

kedjuaraan telah lama saja ting 

ga'kan. Tetapi sebaliknja saja 

menduga, bahwa Ken dapat me- 

ngalahkan Nielsen”, demikian 

Hopman: 1 

Setengah-finale. 
Dalam setengah finale dengan 

demiKian “sekarang hanja akan 
tampil Vie Seixas, - Jaroslav 
Drobny dan Mervyn Rose serta 
Kurt Nielsen. sebagai ',,teka- 
teki”. 
Sementara itu Nielsen, setelah 

pertandingan2nja jang berat itu, 
harus bermain lagi dengan djago 

| pertandingan2 

| Bringhton Ca) 

India tetap jakin 

SIDANG PBB BIT JARAKAN KOREA 
ELEGASI India di PBB kini mereperdengarkan saran?2nja 
lagi untuk mengetahui, apakah sebagian 

gota2 PBB sekiranja akan menjokong djuga diundangnja 
besar dari ang- 

si- 
dang lengkap Sidang Umum PBB untuk membitjarakan masa- | 
lah Korea, demikian dikabarkan di PBB “kemarin dulu malam. 

Seperti diketahui, selima ini 
usul India tersebut kurang men- 

dapat sokongan. Akan tetapi de- 
legasi India dalam pada itu ja- | 
kin akan.. perlunja Sidang U- 
mum PBB bersidang dan -me- 
nundjukkan, bahwa perdana 
menteri Shri Jaw-harlal Nehru | 
tidak lama lagi mungkin akan | 
mengambil tindakan jang. lebih | 
konkrit dari pada.jang sudah2 | 
untuk membuka kembali pembi- | 
tjaraan2 mengenai masalah Ko- | 

|rea, di R. Ep $ | 

Delegasi2 Barat padu umum- | 

nja tetap menitik beratkan soal- | 
nja kepada perlunja orang lebih | 
dulu menunggu hasi!2 missj Ro- | 
bertson ke Seoul sebelum meng- | 
ambil sesuatu tindakan dalam | 
h"l inisPun para delegasi Barat | 
ini djuga mengiarapkan bebera- 
pa pendjelasan mengenai perte-j 

jang dimainkan | 

| dalam minggu kedua adalah se- | 

| perti berikut: 

V. Seixas (Amerika) 

Hoad . (Xustralia) 3-7, 6-4, 

1-6, dan 9-7. 

Double-putera (Babak HT) : 

K. Nielsen/T. Ulrich: (Den- 

- 

A: HuberjH. Rodie- (Austr.) 

mark) 3-6, 6-4 dan 9-4. 
Mixed-double (Babak Ii): 

Babak III. 
E. Tsaj (Hongkong) /W. Bre- 

wer (Bermuda) — L,. Castera/A. 
1-5, X6, 

dan 6-1. 
'G: Worthington (New Zeal.)/ | 

P. Ward (Inggeris) — W. Shute/ | 

Ji Collier (Inggeris), 6-4 aan 

6-4. E. Morea (Argent)/S. Frv 

Seixas!D. Hart (Amerika) - 
Hopman/H: H. Hopman (Austr) 
6-1, dan 6-2, 

Double-puteri (Babak mn: 

H. Hleteher/J. Rinker (Ing- 
geris) -— M. Eisher/A. pe 

“thy (Australia) 6-2 dan 6-3. 
Corimolly 3. Sampson Ptk   tua, Drobny. Mereka akan berha 

dapan dalam babak setengah fi- | 
nale. $ 

Drobny jang untuk kesepuluh 

kalinja terdjun merebut kedjua- 

raan tidak disangsikan, kali ini 

akan berusaha sekuat tenaga un 

tuk merebutnja kedjuaraan itu. 
: Pemain Australia Mervyn Ro- 

se dalam babak setengah finale 
akan. berhadapan dengan Vic 
Seixas, pemain jang pada waktu 
ini dianggap paling besar hara- 
pannja, sesudah Rosewall dike- 

sampingkan. 

Doubles India dalam per- 
. empat finale, 

Doubles. India “N. Kumar/N. 
Nath dalam double-putera ber- 
hasil mentjapai perempat finale. 
Mereka mendjatuhkan pemain2 
Irlandia, J. Hacket dan G. Jack- 
son dengan 6-4, 6-1, dan 6-1. Se- 
begitu ,djauh diketahui disini ke 
dua pemain India itu serta pe- 
main Hongkong B. Tsai adalah 
pemain satu2nja dari Asia jang 
belum pernah didjatuhkan da- 
lam nomor apapun djnga. 
Mengenai Tan Liep Tjiauw 

sampai sekian djauh belum ada 

diterima berita?nja. 
Kesudahan? terpenting. 

Kesudahan2  terpenling dari 

| N. Blair (Inggeris)/H. Hop- | 

| man (Austr.)- 6-1 dan 6-2: S. | 

| ver 

|.gent.) 6-0. dan 6-0: — Ant. Rtr. 

(Inggeris) H. Weiss (Ar- | 

Perempat-finale single-putera : | 

K3 

6:3, 

agama dan adanja Kem. 
1 

mark) —- B. Bartsen/G. Dolden | 
(Amerika) 6-8, 6-3, 9-7 dan 6-3. | 

| Rerempat-finale : 

mMuan menteri2 luar negeri di/ 

Washington. — AFP. 

PUTUSAN2 KONPEREN- 
SI DEWAN GEREDJA2 

DI INDONESIA 
Sidang lengkap jang ke-II da- 

rj Dewan Geredja2 di Indonesia 

jang dilangsungkan di Djakarta | 
pPa.a tanggal! 20 sampa: 30 Dju- | 
ni 1953 telah mengamoil keputus 
an sbb: 

  

Mengenai geredja? di | 
Indonesia, 

berpendapat, Sidang bahwa 
| kesatuan diantara Geredja2 di | 

ada di- | Indonesia jang diakui 
antara  Geredja2 darsjang tam 

    
    

   
    

  

pak pula d Dewan Geredja2 
Hd, Indgne m sidang leng 
kap itu, udkan da- 

lam ber njata Si 
dang: n ipaja: di- 

mula, d pelaksa#ha- 

an u saha ibentukan 
Lsata Geredja di 

  

snesia itu. 

Kemerdekaan beragama 
dan adanja Kementeri- 
an Agama. 

Mengenaj kemerdekaan ber- 
Aga- 

ma, silang telah mengambil re- 
solusj jang bunjinja sbb : 

1. Menghendaki dan memper- 

tahankan perumusan (formule- 

| ring) tentang kemerdekaan ber 

K. Nielsen/T. Ulrich (Den- | 
agama menurut artikel 18 Uni 
Vversai Declaration of Human 

Rights dinjatakan “dalam Un- 

| dang2 Dasar Republik Indo- 
| nesia. 

| 
| 

| 
| 

$ 
(Amerika) — J. Hannam/J. Shil | 

cock (Inggeris) 6-2 dan 6-2. V. | 
Fi 

| 
| 
| 

| hesia jang beragama 
| Fry/D. Hart (Amerika — P. Glo | 

2. Mengandjurkan supaja ke- 

murnian agama dan batas2 ke- 
kuasaan negara terlihat dengan 
djelas dalam negara Republik 
Indonesia. 

3. Mengandjurkan supaja da- 

lam negara R.I ditindjau kem- 
bali a'anja susunan kementeri- 
an (djawatan) agama jang 'se- 

karang ini mempunjai tjabang2 
nja sampai pada ketjematan2. 

Mengenai pemilihan umum. 

Berhubung dengan akan di- 

adakannja pemilihan umum utk. 

anggota2 konstituante dan par- 
lemen, silang Dewan Geredja2 

| telah mengambil keputusan me 
| ngirim: surat edaran kepada Ge 
| redja2 diseluruh Indonesia jang 
| maksudnja mengandjurkan, su- 
| paja tiap2 warga negara Indo- 

Kristen 

turut serta memilih dan melak- 
sanakan pemilihap umum untiik 
.konstituante dan parlemen, Da- 

  

telah tiba di New York 

Group Internasional di Br 

pada pemerintah di Djakarta. 

Pertambangan dan sapuan 
(Red.), 

Dikabarkan selandjutnja, bhw. 
meskipun demikian, “segala se- 
suatu terang menandakan bahwa 

| hasil konperensi timah di Brus- 
|sel pada hakekatnja sama2 me- 
ngetjewakan seperti telah dia- 
lami dengan konperensi karet di 
Kopenhagen 2 bulan jang lalu. 

Delegasi Amerika tidak ber- 

sedia untuk memberi sekedar 

persetudjuannja thd. keingin- 
an jang dirasakan oleh pihak 
banjak untuk tidak mengadakan 
persetudjuan mengenai barang2 
bahan mentah, Sikap Amerika 
dalam konperensi Brussel ini 
pada pokoknja berarti suatu ke- 
putusan supaja kepada pemerin- 
tah2 negara anggota Tin Study 
Group masing2 diminta supaja 
memberi pendapatnja sebelum 
15 Agustus j.a.d. terhadap ms- 
salah mengadakan  konperensi 
timah internasional di Djenewa. 
Keputusan seperti ini sebenarnja 

| berarti penangguhan keputusan 
seperti djuga terdjadi padi ac- 
hir konperensi karet di Kopen- 
hagen, dimana orang harus me- 
nerima dengan.senang hati djan- 
dji Amerika untuk membitjara- 
kan kembali Kedudukan karet 

alam sesudah selesainja masalah 

  

    

tetis. 

Sekali lagi sikap keras 
Amerika. 

Kesan umum. dari konperensi 
| timah di Brussel baru2 ini ada- 
lah bahwa Amerika tid'k ber- 
| sedia untuk sekedar bekerdja- 
| sama bagaimanapun djuga kea- 
rah kenaikan h?rga timah hing- 
ga tingkat jang memuaskan (lo- 

| nend) bagi kaum industri per- 

| tambangan timah. Sikap keras 
Amerika inipun tak dapat dilu- 

|nakkan oleh alasan bahwa stag- 

| nasi produksi timah dinegara? 
(produsen jang tidak dapat di- 
| hindarkan, achirnja djuga akan 
mengantjam kerentingan kaum 
konsumen sendiri, 

Pihak Indonesia tidak 
heran, 

(rian Perekonomian pagi ini ter- 

hadap hasil konperensi Badan 
: Kerdja Tin Stydy Group di Brus- 
sel tsb: hanja menjatakan, bhw. 

| sebelum konperensi mulai, pi- | 
|hak Indonesia sudah menerka, 
bahwa konperensi tsb. tidak 
  

lam pa'a itu diandjurkan su- 
paja para pemilih dapat dipin” 
pin kearah memilih tjalon2 ang 
gota konstituante dan parlemen 

jang berdasar wada kepertjaja- 
an Geredja Kristen sanggup 
dan paham 
kepentingan masjarakat se- 

umumnja dan kepentingan um 
mat Kristen pada chususnja. 

Tentang soal pemuda. 

Sidang telah membentuk ko- 
misi pemuda darj Dewan Gere- 

ja2 dj Indonesia jang bertugas 
diantaranja 
usaha jang hendak mewu:jud- 
kan persatuan jang lebih erat 
diantara pemuda Kristen di In- 
doneSia dan dengan pemuda 
Kristen diluar negeri. 

Lain? keputusan. 

milih badan. pekerdja Dewan 

“Geredja2 dj Indonesia jang baru 
dengan susugan Sbb: Ketua Mr. 

Dr St. Gunung Mulia : wk. ke- 
tua Dr. J. Leimena, sekretaris 
umum Ds. W.J. Rumambi: wk. 

sekretaris nona Mr. Frans dan 
Drs. Pouw Ie Gan: Bendahara 
Mr Kouw dan J.K. Panggabean. 
Anggauta2: Dr. “Nainggolan, 
Nj. Notohamidjojo, Ds. Rotty, 

Ds. Tjakraatmadja, Ds. Kaina- 
ma dan Ds. Tjan Tong Hoo. 

Dapat dikabarkan, bahwa ber. 
kenaan dengan peristiwa jang 
terdjadj di Palopo (Sulawesj Se- 
latan), sidang Dewan Geredja2 

telah mengan'jurkan kepada 
Geredja2 diseluruh Indonesia 
untuk mengadakan kebaktian 

doa bag, mereka jang mende- 
rita. Kedjadian di Palopo ' ini 
telah mendapat perhatian penuh 

dar: Presiden pada waktu di- 
adakannja pertemuan antara 
Presiden dengan para pengun- 

djung konperensi Dewan Gere- 
Cjad itu — Ant.   

& dit 

  

GA NATA     

     

CAR ABAMI 

  

akan terguling kebawah ! 

bahasa Kita pat mengetahut, 
mentjobg dari did... dia 

kita 1 Sae   

2 OP OUR BOSS 5 
- na SOMENPU HELEREMNED 724AT 

Tar Las 20m: KERE RUNNING OUT ON HIM. 
UNCOLPLED THIS, Tea ya TO Kit YP, 2. 

—- Bom jang “teroohir tadi melepaskan 
bong ini dengan jang lain2, Adam ! Kita 

— Itu pasti pemimpin kita! Dar, mana da. 

an IS     
  

GET. 

bab kita 

akan lari 

membunuh 

— Ini jang Batan tidak ketemu 
akal ! Saja harus mengenti- 
kan gerbong Wi aa se- 

semua akan ters 
djerumus dalam djurang | 

  

Hasil Konperensi Badan Ker- 
dja TIN stady group tidak 
“seperti diharapkan 

konperensi tsb. diwakili oleh Ir. Anondo, 

Pertambangan dari Kementerian Perekonomian, 
delegasi, dan Ir. Ukar Bratakusuma, Direktur 
Tambang Timah Bangka, Suhu Sumodisastro 

pengoperan pabrik2 karet sin- | 

Komentar kalangan Kemente- | 

memperdjuangkan | 

membantu segala | 

Selandjutnja sidang telah me- | 

  

HALAMAN 3. 

  

: 1 

| ETELAH berachirnja Konperenss Badan Pekerdja Tin Study 
ussel baru? ini, delegasi Indonesia 

tidak bersedia memberi sesuatu keterangan mengenai djalannja 

dan hasil konperensi tsb. sebelum memadjukan - laporannja ke- 
(Seperti diketahui Indonesia dlm. 

Kepala - Direktorat 
sebagai ketua 

Perusahaan 

dari DPjawatan 

dari Kementerian “Luar Negeri, 

Ma 

akan menghasilkan apa jang di- 
harapkan. Sumber ,,Antara” ta- 
di tidak bersedia memberitahu- 
kan apa sebenarnja instruksi 
pemerintah kepada  delegas: 
Anondo es, untuk dibitjarakan 

di.Brussel itu. 
Apa instruksi Indonesia ? 

Sementara itu dari kalangan 

jang berdekatan dengan urusan 
pendjualan hasil tambang, di 
dapat kabar, bahwa masalah 
penting jang dibawa delegasi 
untuk dibitjarakan dj Brussel, 
ialah mendapatkan persetudjuan 

internasional atas tindakan di- 
perpandjangnja sesuatu kon- 
trak pembelian timah lama an- 
tara sesuatu negeri produsen 
dan negara konsumen meskipun 
dengan harga jang lebih tinggi 
daripada harga pasar. Dalam 
hubungan ini sumber tadi menje- 
but kontrak pembelian timah 
antara Indonesia dan Amerika 
luntuk 8 tahun lamanja sedjak 
Maret 1952 dengan tjatatan bhw 
setelah 2 tahun, diadakan perun- 
dingan baru mengenai soal har- 
ga. 

|. Seperti diketahui 
| perdjandjian, - Amerika akan 
membeli 20.000 ton setiap tahun 
atas. harga $ 1.18 satu pon 

. (Ep). 

  
menurut 

Sebab?nja harga dalam 

4 bulan merosot 
Membitjarakan masalah ma- 

kin merosotnja harg4 timah da- 
lam bulan2 belakangan ini, sum-' 
ber tadi mengatakan bahwa da- 
lam 4 bulan harga timah di Lon- 
don turun dengan lk. 30x. Pa- 
da bulan Maret jang lalu harga 
timah di London tertjatat sebe- 
sar £ 950 satu ton dan pada achir 
Djuni telah turun mendjadi £ 655 
satu ton. 

Atz2s pertanjaan, apakah ke- 
merosotan harga demikian he- 

batnja terutama disebabkan ka- 
rena Amerika sebagai konsumen 
terbesar didunia (4074 dari se- 
luruh konsumen timah dunia) 
sudah menghentikan stockpiling 
nja karen4 persediaannja telah 
tjukup, diterangkan bahwa se- 
lain dari itu, kemungkinan? ter- 
tjapainja perdamaian di Korea 
beri pengaruh besar thd. ren- 

| tjana pembelian timah dari tiap2 
| negara? konsumen timah. Nega- 
ra2 industri barang2 timah lan 

sang:t berhati2 dalam. menga- 
dakan persediaan timah. Demi- 
kian keterangan sumber tadi. 

Pasar timah terbatas 

, Membitjarakan kemungkinan 

tentang pasar2 baru bagi timah 
Indonesia selain Amerika, dika- 
katakan bahwa meskipun timah 
Bangka belakangan ini makin 

|Iama mendapat pasaran baik di 
Eropa, “terutama di negeri2 

| Skandinavia, kebutuhan mereka 
akan timah Bangka tidak begitu 
besar, bila dibandingkan dengan 
timah bermutu rendah teristi- 

| mewa untuk pembikinan blek. 
Seperti diketahui timah Bangka 
jang bermutu sangat halus ke- 
banjakan dikonsumir setelah 
didjadikan logam. timah (tin- 
metasl) untuk digunakan dlm. 
pembikinan mesin2 industri dan : 

lain2 perlengkapan berat. 
Mengenai  pendjualan timah 

kenegeri di Eropah Timur dika- 
takan bahwa Kantor Pendjuzlan 
Hasil Tamkang pemerintah di- 

tjabang Den Haag 
berusaha keras kearah perluas- : 
an pasar timah dan mempunjai 
hubungan banjak dengan firma2 
import timah di Australia, Ho- 
ngaria, Yugoslavia, Tjekoslova- 
kia d.LI. Sampai kini kantor tsb. 
belum berhasil untuk mentjapai 
kemungkinan penganan timah 
di Russia, 

Sebagai keterangan achir, #hli 
urusan ' pendiualan hasil tam- 
bang tadi menjatakan pendapat- 
nja, bahwa melihat situasi poli- 
tik internasional dewasa ini, per 
baikan dalam pendjuslan timah 
dalam masa j.a.d. dapat diha- 
rapkan ,dan ada kemungkinan 
nsiknja kembali harga sampai 
rata2 £ MO'satu. ton seperti pa- 
da bulan Maret jang lalu. Tetapi 
harga2 jang ,fantastisch” tinggi 
n'a senerti telah ditjapa: dal” m 
1950 dan 1951 samvai £ 1.300 
lebih satu tonnia tak mungkin 

, Bg tertjapai Aa “Ant 
  

KING OF THE ROYAL MOUNTED 96) 
Tas (5 TAN G7 NE AEET Sele OW THE DIUSONAI 
MISI STOP GIESE OA, KEL ALI PE 
| PER OTE EN BB 7 
— AD - Ga 

SO KING TH INKS HE CAN SE 
Na Tatetakksatin! Tea, 1 

  

— Oh, King Tor kiranja Ta bisa Peda bak 
gunakan remnja ! Dynamit 
menghabiskan riwajatnja ! 

ini jg. akan 

      

Senantiasa '



     
          
   

    

    

“Mas ,Ali waktu tiba di Wa- 
.shington  didjamu. wartawang 
“wanita — disana, Pertemuan ra- 

| mah tamah. Sambil tanja2 ten- 

BER La Hebai2 djuga katanja p€- 
, Mula2 degdeyan Pa 

  

    
M0 Karena mbakju Al turut 
L. serta”, kata seorang rekan. 
(0 Dan sekarang tentunja .mas 

20. dutabesar Kita itu sudah. biasa 
0 dadenj wani orike, kata 

  

3 ta2 A7 
«8 Si mbah Map. Ng 3 

   
   

  

   
      

- TEHNIK NEGERI 
| nik Negeri Semarang  dida 

keterangan, bahwa murid? jang 
naik kelas dalam tahun pe- 

  

  

ladjaran 1952-1953 sbb: : 
' Kekl. L: 6 orang. Ke kl. II 
(Civiel) 19 orang, Ke kl N 

. (Plektris) : 19 orang, ke kl. II 
(Mesin) 21 orang, ke kl. ITI 
(C) 35.orang, Ke kl III (E) 
25 orang. Ke kl IV (E) 24 
orang, ke kl. IV (C) 24 orang 

“dan ke kl. IV (Mesin) 20 orang. 
— (Kor). Sh 

— PMI DAN TABUNGAN 
: 2 POS 

(s0. Dari pihak PMI Semarang di. 
dapat keterangan dan seruan, 
berhubung Bank Tabungan Pos 
akan - menjerahkan bunga ta- 

-1 bungan uang 1952 dari para pe- 
nabung kepada Palang Merah 
Indonesia, maka a beberapa 
waktu. jang lalu oleh pihak 

: Bank Tabungan Pos dikirimkan 
' formulir kepada para penabung, 
supaja diisi oleh para penabung 
sebagaj pernjataan setudju. 

S1 Dgn djalan demikian, Bank 
-  'Tabungan Pos dapat menjerah- 

kan djumlah uang bunga ta- 

  

F 

& “Ya penabung sendiri. 
| Sampai sekarang masih ba- 

|. njak para penabung jang belum | 
- mengirim. kembali formulir tsb. | 
| sebagai pernjataan setu'ju. Me- 

|. ngingat keadaan keuangan PMI | 

.ramai. maka  diserukan supaja 
para penabung mengirim kem- | 

(bah formulir sebagai tanda se- | 

".. »tudju.. Bantuan iny sangat Gi- | 
“harapkan oleh PMI — (Kor). | 

  

€ f 

Sta 

Partai Katolik telah memutus- 

kan bahwa djika mosi-tidak 
pertjaja terhadap 3 anggauta 
DPD diterima oleh sidang DPR- 
DS, Partai Katolik akan meng- 
rik wakilnja dalah sdr. Pudjo- 
atmoko dari DPD. Sa 
Berhubung Cengan putusan 

“sidang pada Selasa malam ibl. 
1. bahwa mosi-tidak vertjaja tlh. 
2 diterima, maka  Pudioatmoko 

(anggauta DPD jang tidak kena 

mosi) akan ditarik mundur oleh 

“— partainja. — (Kor). 
  

PEMBEBASAN 134 TA- 
WANAN S.O.B. 

Pada hari Rebo jang lalu. de- 
ngan disaksikan oleh Residen 

: Kedu R. Muritno. Kenala Daerah 

20 dan para angg. D.P.D Kebumen. 

telah dibebaskan dari rumah pen: 

  

   

“| Indonesia, diangkat 

SEKOLAH MENENGAH: 

| bungan dari para penabung ke- | - ih aa 

1. ada PMI AO 3. | munis dan perdjuangannja ba! 

2 ngat ea tata | dalam gelanggang politik inter- 

: | nasional maupun nasional 
langgap merugikan perdjuangan 

-. perlu ditolong oleh masjarakat | 

9 WAJAN ana 
— Dalam -sidangnja “baru? ini 

PENGANGKATAN PA- 
)| “DA "PERGURUAN 

TINGGI 
| Dengan surat putusan Menteri 
(Pp Bank : 
La. Terhit mulai tgl. 25/5-1953. 

(Dr, Ing Ulricht Schmieschek utk 
sementara diangkat sebagai 

Lektor pada Fakultet Tehnik 

  

p, Terhitung dar, tgl. 25 Pebru- 
“4 1953 A.P.M. Rippe, pegawai 

    

“| dengan uang tunggu datang dari 
negeri Belanda, diangkat seba- 
.gai pegawai Tehnik Menengah 

TI (MTA kl. 1) pada  Fakultet 
“Tehnik Universitet Indonesia di 

MBandime 
'c. Terhitung mulai tgl, 1 Mei 
1953 R, Karmawan 

  
  

(pada bagian Penjakit Dalam da- 
ri Fak, Kedokteran Universitet 

5 : sebagai 

Dokter-Kepala pafa bagian Pe- 
“njakit Dalam dari Fak. Ketok- 
teran Universitet Indonesia di 

| KEBAKARAN HEBAT 
5 2 » Di Palembang. 

|. Tengah hari kemarin dulu ter- 

djadi kebakaran hebat  dikam- 
pung Sungai Batang dipinggir 

kota Palembang dalam tempo 

kira? 2 djam sudah menjebab- 

kan sekira 50 rumah mendjadi 

“labu dan puing. Ak batnja kira? 

800 djiwa penduduk kehilangan 

pemondokannja. ' 
: 

“Rumah? jang terbakar itu 

'umumnja rumah kaum buruh 

rendah dari maskapai minjak 

SVPM Sungai Gerong jg hanja 

dipisahkan oleh sungai Musi dafi 

kampung tsb. (bukan rumah 

maskapai). Apa sebab2nja be- 

Tum diketahui. — Ant. 

GPli TOLAK UNDANG- 
— AN WEDY 
Karena WFDY komunis. 

Putjuk pimpinan GPII mengu- 

Saras bahan undangan World 

Federation of Democratic Youth 

|kepadanja “untuk mengahdliri 

kongres pemuda sedunia di Bu- 

kares (Rumania) pada tgl. 24-39 

| Dju'i jad, telah ditolaknja. | 

| “Alasan penolakan didasarkan 

langgapan bahwa menurut GPII, 

"VEFDY itu adalah organisasi ko- 

    
di- 

ummat dan pemuda Islam. Ant. 

| PENGIRIMAN TJENG- 
KEH BEBAS 

Kementeran Perekonomian 
mengumumkan bahwa mulai 

tel 1 Djuli 1953 pengargkutan 

tjengkeh antara pulau “dengan 

“pulau sebagai has dalam ne- 

geri dibebaskan. Maka peratur- 

'KATOLIK AKAN TARIK /2n2 dan sjarat2 jang membatasi 
pengangkutan tjengkeh dihapus- 

Tjengkeh jang diangkut 

Lantara pulau'itu tdak akan«lagi 

dibe oleh Peruerintah tapi dt- 

hn harga bebas pula 

asal sadja belum berada dalam 

gudang - emerintah. Te Pena 

TJUMA 10 INSINJUR 
Untuk pekerdjaan umum | 
se-Indonesia. : ! 

Dalam sebuah pertjakapan Ir. ' 

  

provinsi Diawa-Tengah mene- j 

rangkan, bahwa dalam pekerdia- ' 

henja ada 10 orang Insinjur sa- : 
dja Giantaranja sebagian besar 

telah berhak memperoleh pensi- 

un dan sebagian lagi dalam wak | 
tu 5 tahun sudah akan menusul/ 
mendapat pensiun, Kalu hal ini 
Pemerintah tidak lekas2 menga- 
dakan suatu langkah untuk da- | 
bat menembvatkan tenaga2 peng. | 

kan akan mendjumpa: vaguum   - djara Kebumen  sebanjak 134 

orang tawanan S.O.B jang ter- 

sangkut dalam peristiwa A.O.I. 
setelah mereka selama 2 tahun 

meringkuk dalam pendiara. Me- 
reka sebagian terbanjak berasa! 
dari das'ah Kebumen. Diantara 
mereka 'sebanjak 85 orang ter 
lah menerima idjazah kursus 
P.B.H selama merekh berada da 
lam tawanan. — (Kor).   « 

  

| GERAKAN WANITA 
SEP 
Akan pergiat usaha? 

Ha Sopir eh 

Konperensi Gerakan Wanita 
Partaj Sjarikat Islam Indonesia 

. pertama kali diadakan untuk se 
luruh Djawa Barat dan jang ber 

langsung dj Bandung 25 sampai 
26 Djunj jang Jalu telah memu- 

— tuskan ,antara lain berusaha 
| mengadakan seksi kesehatan 

C0 dan poliklinik wanita PSI di 
5 2 Bapdanggn Ae ni 

: Akan diadakan pula peme- 
liharaan jatim piatu ditiap2 tja 
bangnja menurut kekuatan tja- 

bang itu masing2, Gerakan wa- 
nita PSII mengadjukan protes 
supaja Pengumuman dari Djak- || 
sa Agung larangan  mem- 
bitjarakan soal2 politik disu- | 

    rau2 dan mesdjid2. 

| dar Gerakan ' PSII, 
“Ant. 

- 

   Lagu? Merdu oleh Dor 

  

TIAP HARI 4 Pertundjukan. 

     

| id2, geredja  di- | 
tarik kembali. Beta “berita | 

arsom — poris 

ena MTI String 

dal:m pembangunan. 
Hal ini-penting sekali mengi- 

ngat Indonesia dewasa ini se- 
dang menghadapi pembangunan 
jang maha besar. Sehabis pe- 
rang Indonesia terutami di Dja- 
wa banjak kerusakan2. 

Pada djaman pendiadjahan tu 
gas pekerdjaan - umum hanja 
mengadakan perbaikan s”dja. 
Jang penting demikian Ir. Urin 
mengachiri keterangannja, jalah 
Pemerintah harus mulai seka- 
rang mengadakan siwatu usaha 
jang menarik sehingga  banjak 

pembaneman — 

(R. Smu). 

sana Pena 

Jam Japang” 

  

      
  
  
  
  
   

      

   

            

Universitet Negeri Gadjah Mada 5 

wanita | di Jogjakarta. 

Dokterkl. I | 

akan dirikan perusahaan 
— fimishing alat2 pertanian 

0000 di Madiun : 
BIN DJUGA RENTJA NAKAN PERLUASAN 

| (Oleh wartawan ,K.R” sendiri). 

H
A
 

ye 

sa
ga
 

   
    

ARI pihak resmi di Madiun Tenan, kita memperoleh ke- 
"terangan, bahwa Kementerian |! erekon ian Djakasia sex 

“karang ini sedang engan na sebuah rentjana untuk mendiri- 
kan sebuah Perusahaan Finishing Alat? Pertanian jang tjukup 
besar dan akan ditempatkan di Madiun pula. Modalnja diren- 

| tjanakan paling sedikit Rp.2.509.000,— sedangkan dikemudian 
hari djika perusahaan itu sudah dapat berdjalan dengan bai 
akan diserahkan kepada badan partikelir jang bersifat koperasi, 

Adanja rentjana untuk men- pendirian paberik baru, BIN da- 

Kementerian Perekonomian 

   

» Berangkat tanggal 4/7. 

Dalam rapat pleno panitia na- 

sional pusat P5 jang diadakan 

berturut2 selama 3 haris diambu 

keputusan al. telah disahkan 

'tata-tertib delegasi dimana di- 
tekankan kewadjiban utama da 

ri delegasi pemuda Indonesia un 

tuk selalu mendjundjung tingi 
nama baik tanah-air dan rak- 

jat. Indonesia. Ketua delegasi 
dipilih Sujono Atmo, wakil ketua 

Sutojo dan sekretaris Margono. 

Delegasi berangkat tanggal 4 
Djuni ini. — Ant. : 

  

DUTA2 INDONESIA 

  

t 

donesia jang sangat diperlukan | 
dalam melakukan tugasnja di- 
luar negeri. 9 
Dalam rentjana panggil ker 

pala2 perwakilan itu  disebui2 
antara lain duta besar d, Ingge- 
ris Dr. Subandrio, duta | besar 
Gi Perantjis: Mr, Anak Agung 
Gde Agung, duta besar di India 
Palar, dan duta besar dj Vatican 
Sukardjo Wirjopranoto. — Ant. 

  

MADJALAH BARU 
"KISAH" 

Pada tanggal 1 Djuli 1953 di 

Djakarta telah terbit nomor per 
tama madjalah bulanan ,,Kisah” 

jang isinja semata-mata terdiri 

atas tjerita2 pendek, Dasar da 

G
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n
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dirikan perusahaan di Madim 
itu karena dipandang hasil2 pro- 

duksi alat2 pertanian dari para 
(pande disekitar Madiun, teruta- 
ma darj Sewulan dan Bondjar- 
sari jang Sudah: terkenal baik 
kwaliteitnja perlu mendapat pe- 
njempurnaan dengan djalan di- 
finished pada perusahaan' alit2 
pertanian jang akan didirikan 
itu, sehingga alat? itu akan le- 
bih sempurna lagi... 

Djadi saingan BIN- 
kah nanti ? 

Dewasa ini di, Madiun sudah 
didirikan djuga sebuah' perusa- 
haan finishing alat2 pertanian — 
djuga dari Pemerintah — jang 
diusahakan oleh Badan Industri 
Negara sedangkan pekerdjaan- 
nja sehari2 padi pokoknja sama 
dengan rentjana perusahaan jg 
akan didirikan Kementerian Per 
ekonomian. Dikajangan bebera- 
pa pengusaha pande mengcha- 
watirkan adanja saingan dike- | 
mudian hari antara dua usaha 
pemerintah tersebat karena niem 
punjai tugas dan lapangan jang 
sama. ' 
'Demikian djuga dalam suatu 

pertjakapan-dengan sdr. Sukam- 

karta jang kebetulan berada di 
Madiun diperoleh kesan, bahwa 

(Bank Industri Negara 

  
to, pemimpin BIN, Pusat Jogja. 

pat menjemputnakan perusaha- 

an jang sudah ada dengan Mmem- 
'belj mesin2 finishing jang lebih 
modern. Hal2 itu semua sudah 
disampaikan kepada Kementeri- 
an Perekonomian. 

Rentjana perluasan 
. sudah diadjukan. 

Dinjatakan pada achirnja bah ' 
wa. Badan Industri Negara sen- 
diri sudah mengadjukan kepada 

dengan 
diketahui Kementerian Pereko- 
nomian untuk  pindjam modal 
paling sedikit Rp.2.500.000,— de 
ngan maksud untuk perluasan 
perusahaan finishing silat2 per- 
Itanian- tersebut. . ? 

Perusahaan itu sekarang su- 
dah mulai mempunjai pasaran 
jang baik dan'sudah mendjadi 
langganan diri Kementerian Per 
(tanian untuk pembuatan alat2 
pertanian dan kehutanan jang 
Giperlukan' oleh Djawatan2 Per- 
tanian dan Kehutanan. 

KAWAN” MAKAN 
lainnja. « 

KAWAN Harj periksa: sebelumnja djam dan hari /tgl. termaksud 
diatas di GUDANG - GARAM tersebut. 

Penipuan pembelian hatik , Jogjakarta, 1 Djuli 1953 
seharg: Rp. 2.000,— en PD PN KEPALA DAERAH PENGAWASAN 
dengan djalan memberi- 
kan tjek ,,kosong”. 

ripada tjerita2 itu ialah kesu-   AKAN DIPANGGIL 

Dari Kementerian Luar Negeri 
didapat kabar bahwa kementeri- 
an tsb. bermaksud panggil bebe- 
rapa kepala perwakilan Indone- 
sia diluar negeri untuk " datang 
di Djakarta Kedatangan mere- 

ka untuk membitjarakan soai2 
routine dan untuk mempersegar 
pandangan mereka tentang In- 

  
LB, Jassin dan Idrus. — Ant. 

sasteraan dan dimaksudkan agar 
Kisah” - demikian diterangkan 

oleh penerhitnja -- mendjadi im- 
bangan. terhadap madjalah2 pi- | 

tjisan jang .kini sudah banjak 

membandjiri masjarakat. : 
'Dalam direksi ,,Kisah” duduk 

Sudjati S.A., sedang redaksinja 

dikemudikan oleh M. Balfas, H. 

  

tempat di: 

nama mesin? sbb: 

Besuk pada hari SENEN tgl: 
LELANG UMUM setjara borongan atau 
umum tjukup besar setjara petilan (partij ketjil?) dari be- 
kas mesin? milik Djawatan Regie Tjandu dan Garam ber- 

“GUDANG GARAM GOWONGAN KIDUL 51 
JOGJ AKARTA 

di mulai ajam 10 PAGI, dengan pembajaran tun:i. Adapun 

MESIN FRAIS (pembikin doos kaju), MESIN PAKU, 
MESIN PENGISI TUBES MESIN KANTJING, ME- 
SIN GERGADJI KAJU, 

6 DJULI 1953, akan diadakan 
djika perhatian ' 

'dan peralatan bekas mesin? 

Gab. Perguruan Rakjat ,,SETYA DARMA" 

  

Na ERA RS SA Be Sesuta 

PERUSAHAAN 
GARAM DAN SODA NEGERI 
JOGJAKARTA | SURAKARTA. 

“Ta merasa agak ketjewa.   
perkenankan didjual setjara be- | 

tbas dengan 

“Urip kepala pekerdjaan umum | 

“an umuni diseluruh Indonesia e 

ganti mereka. maka dikuwatir- | 

pemuda mengambil bagian da-| 

dengan adanja rentjana tersebut 
nama .Lau S.S. bertempat ting- 
gal di Psalmerah, Djakarta tlb 

. Salah satu lebih baik 
ditiadakan. 

Menurut. Sukamto daripada | 
dengan susah pajah dan menge- | diri 
lusrkan biaja jang tidak sedikit, | 
lebih baik “Pemerintah mengam- 
bil oper sadja perusahaan fini- | 

shing alat2 pertanian jang sudah | 
diusahakan oleh BIN. Mesin2 | 
dan tempatnja sudah ada, ting- | 
gal disempurnakan. Djuga hu- | 
bungan #ntara BIN “dan para | 
pande di Sewulan dan Bandjar- | 
siri jang sudah baik itu, tinggal | 
dilandjutkan oleh paberik baru | 
nanti, daripada Pemerintah men 
tjari hubungan baru jang tidak | 
mudah diperolehnja. | 

Sebaliknja karena baik “"BIN4 
maupun jang akan didirikar itu | 

BIN | 

| ! 

| 

| 
' 

| 

f 1 
tang peristiwa jang dialaminja, 

(jang kini melarikan diri) 

nanja ia menderita 
lebih kurang Rp. 82.000,— 
Pedagang Lauw S.S. baru se- 

kawannja sendiri 
dengan. sebuah 

itu, 
tiek 

nja dari T.H.G, mendapat: ke- 
terangan . dari 
king Corporation” jang ia da- 
tangi, bahwa tjek jang ada pa- 

dan tidak berlaku lagi. 
Lauw S.S. datang ke-bank :tsb: 
irlah “untuk mengambil uang 
sebesar tersebut diatas, sebagai 

  

        

Seorang pedagang batik ber- 

mengadukan kepada nohsi ten- 

jakni ditipu oleh kawannja sen- 

bernama T.H.G. sehingga kare- 
kerugian 

dar bahwa ia telah ditipu oleh 
sewaktu | 
sebesar 

Rp. 82.000-—— jang baru diterima 

.Overseas Ban- | 

danja itu adalah tjek ,,kosong” | 
Maksud |: 

  

  41-7. R. Ngalimin Djojosapoetro. 
  

  

  

    

Bila Tuan menghargai kwaliteit, tjobalah ini adres jg baru. 

MURAH, TJEPAT serta RADJIN. 

  

  ap 

  

      

  

      

  

  

  

    

  

      
Technicolor 

jang magnifiek 

Day in, 

MY DREAM. IS YOURS'". | 
Denga 1 Lee BOWMAN 1 Adolpke MENJOU 

00 Eve ARDEN — S. Z. SAKALI. 
NGARKANLAH ! SAKSIKANLAH ! 

is Day: 
DK My Dream is Yours. , 

K Someone like You, 
Dak Love Finds A Way. 

ng Along 
: 5 with. you. 
Djam 10: 5j 1 On M3 Eu 

     

    

  

    

   
   

   

  

    

   

  

  

  
  

  

  

    
     

    
  

|djuga us'ha Pemerintah, ee 

| sendiri djuga tidak keberatan | hasil pembajaran pembelian: ba- ' | 

djika usaha dari Pemerintah itu |rang2 batik dan bahan2 ' kain | A4 

diserahkan kepada BIN sadja | I-innia” miliknja sendiri, jang : 
dan dengan demikian dengan | teijah dibeli dan  diambil-.oleh 6 | 

modal jang dimaksudkan - untuk | T.H.G. — Ani., Naik Hadji den gan Pesawat Udara | 

3 " . ma Dengan persetudjuan Kementerian Agama Republik Indo- 

| : £ L i nesia, " 
| Teks INDONESIA 2 1 » 3 ! 

| SENI SONO | | | PIONEER AVIATION CORPORATION | 
| A1 2 memberikan kesempatan kepada para Tjalon Djema'ah | 

| MALAM PERTAMA. z — 4 Tahun — | Hadji jang telah memenuhi sjarat? berhadji untuk me-. | 

| 2 ! ngundjungi Tanah Sutji pulang-pergi dengan pesawat udara 

“HOLLYWOOD STORY" an 
| , 5 £ Para peminat dipersilahkan berhubungan selakas-lekasnja 

| Dengan: Richard CONTE dan Julia ADAMS. untuk mentjatatkan nama sebelum tanggal 15 JULI 1953 | 

: #1 5 : i , K KEMENTERIAN AGAMA R.3. BAHAGIAN 
| Pembikinan sebuah film jang menjebabkan terbongkarnja | Naa NASI di- DJAKARTA. ” 
| pembunuhan jang telah 20 tahun terpendam. i 5 
SEBUAH FILM JANG DEMIKIAN MENGIKAT DAN Sk | |j Djakarta, 24 Juni 1953. 
ee ME : HINGGA DARI AWAL PENONTON AKAN | | 

| TERGODA OLEH PERTANJAAN: Bagaimanal|l ae Me 

Mon daa an Peonoar L rt 2ae1g 1 | | 5 

VOORFILM : Penghidupan. dan tfara hidup penduduk | | jean, PIONEER AVI ATION CORPORATION 

| Canton, 5 : gm II 3216 14 Djalan Kongsi Tiga — DJAKARTA-KOTA. 

j pat , -G Ph HE Pena Aa Ola UN Se AN Oa 

# 2 . 2 

! maw ae 

HASIL UDJIAN. : 5 

h " : TABLETS Sekoleh-Mode ,,YAP” | S A TOBEN 
Djl. Tugu 32 — Jogjakarta. E 2 “4 2 3 Sah 

Diudji oleh Persatuan Sekolah TABLET "SATOBEN” TJAP KUTJING. RATJUIN DARAH, 

Mode Jogjakarta, pada tgl. 8-9 BISA DAPET DISEMBUHKA» OLEH INI OBAT JG SANGAT 

JUNI 1953, telah lulus: MUSTADJAB. : 

COSTUMIERE: Penjakit serupa Tai-ko, sebab darah beratjun, penjakit kotor, 

1. Nn. Luhukai. penjakit kurap merah, bisul djahat, muka panas, kuping me- 

» Ng. Srjekti | rah, kulit dan daging bengkak, kulit merasa seperti digigit oleh 

3. 1 Baba ani Saod 10 3 semut. rambut dan bulu runtuk, hati takut dan bergontjang, ku- 

1 eno 03 s di Bi : Aa en aan lit hilang ia punja perasaan, kulit gatal, anak-baji dapet ratjun 

$ aU H3 Se ana Dia dari peranakan, peranakan men djadi buruk, tulang sakit, kehor- 

Pena Hy Dj Mera SJ BR matan bengkak dan lain? penjakit beratjun. Sekali makan ini 

"5. Nn. Muchinah Pentaka. obat lekas dapet sembuh, 

6. Nj. Sumantri. 
7. Nn, Umarjati. : 

COUPEUSE: , 

An". 1NR OMUR RS EMISSIN 2. Nn. Noormarijah. £ 1 

3. Nn, Umi Kalsum. 7 

Masih. menerima. murid? baru OBAT SAKIT HESIAYW JANG PALING BOLEH DIPERTJAJAI, 
untuk Modevak dan Corsage. Romar's Bmirsin adalah obat 1.ng istimewa kemudjarrabannja # 
Margo untuk mengobati Bongsiat, Hesiauw dan. penjakit. tak dapat 

: , Pa La Dengan memakan obat Hesiauw satu doos kalau saudara ? 
SN Na " tidak dapat tidur malam itu cjuga kelihatan hasilnja. 

! Lulut muka. Kekuatan ini obat dapat mene'apkan hati dan mengentengkan « 

MENGHILANGKAN: kukul dan| | Pikiran, menguatkan buah pinggang dan menguatkan otot2 
| “bintik? pada wadjah. badan. Penjakit Hesiauw jang :udah lama umpamanja sebulan 

BERSEDIA: Cream, Mascers. keluar beberapa kalj mungkin diuga. saban. malam datang, 
“5 powder, Lotions, Minjak | habis buang air ketjil, kalau makan obat ini baik dan selama- 

'rambut, d1. | nja tidak datang2 lagi. Sangat higus kalau makan saban bulan 
PEMELIHARAAN KETJAN- | obat ini dua atau tiga-doos utuk memelihara badan. Dengan 
TIKAN SETJARA MODERN. begitu bukan sadja penjakit ti ak datang, malah tenaga baru 

Ta 3 untuk mentjari kenikmatan hiaup bertambah, 
A |. Laboratorium : x : : 

Uh LSELISABETH" | Na | 
(Hotel ..GARUDA” kamar No. 3 rs E LO V E R aan : U I D 

“Uu dorjakarta. ea :. - ' : , 
p 1 sn 2 1 “ana # , , 

NI Ga ba 9-4 L SIANG. Ka ah 

6 . Aa “4 f0 ,SELOVER”. OBAT: LUAR 

. . Laki isteri jang muda, supaja merasakan puas dan menambah kenik- @ 
1. “matan hidup. Seorang gaek jang mempu njai lebih dari satu isteri men- 

MN i jua tjari kessmangan didalam kamar, Tetapi karena kebutuhan2nja didalam 
menikmati hidup ini kurang lengkap dan tidak berdaja,. karena terlalu 

1. MESIN RONKO sering be "hubungan resia. Putus harapan dan ketjewa diandjurkan makan 

(Gestetner) ... Rp. 2150.— obat "Se over” penjakit dapat h.lang dan tenaga. baru timbul dan ha- 

1 PERKAKAS PEMOTONG “rapan2 bahagia mendjelma dan hidup pun senantiasa aman sentosa, 

KERTAS ..... “Rp. 2250,— 5 : 
Semua dalam keadaan baik. AGEN : TOKO OBAT Mat) 

Dapat disaksikan di : : 1 1 

r010 MK ENG NJAN HOO 
" 5 2 , 

PENDIDIKAN , PETJINAN No: 15 — JOGJA. 

Judonegaran 60, — Jogja. Is Tg 

Ka mi 1 a 

      

    

    

   
   

   

    

PE APA 5 
? BERTUNANGAN : 2 

R. Adj. Maria Sri Woelan $ Aa Ma na an banana 5 
Raden Paulus Josef Soenarjanta 8 

Palembang 
48 

  1 DJULI 1953. Pn 1 
Delft, Nederland 32-7 

. 
. 

NS SELELSSLSELESSSELSSSSEN 
19000000000001000000UPLULULLLLLLLLLLLLULLLLLULLUL 5 

“—.Pelah lahir dengan selamat pada tanggal 30 Djuni 1953 2 
jam 13,35 anak kami “ Na 5 

$ F 2 . « y « 2 

Tati Soenariati Prodiosoedono 3 
Atas pertolongan bidan Bu Padmowinoto, kami utjap- 2 

kan terima kasih. $ 2 
i E Keluarga 2 

ia PRODJOSOEDONO. 3 
30-17 Balehardjo — Wonosari, 2 

KYetaretetatetaleyalalaYareteteleleteleleletetevotalaalaYeleletetatetelatalaYaTaTelateteYeTeleYola 2 

  

  

« Masih menerima pendaftaran untuk kl. I, H-dan III AJB 
S.M.P. Siang. Sekolah di Mergangsan dan Gedong-tengen. 

Pendaftaran di : 
Gondomanan 90, dan Dagen 82,  djam 

33-7 

  

Pengumuman dari Djawatan 
| Keuangan Daerah Istimewa 

Jogjakarta bagian Padjak. 
Dipermaklumkan, bahwa padjak kendaraan untuk ta- 

hun 1953 untuk luar kota Jogjakarta harus dibajar dalam 

waktu mulai tgl. 7 JULI 1953 sampai tgl. 7 AUGUSTUS 
1953 di Kantor? Mantri Tondo Pamitjis (pananggap). 

Kantor2 Mantri Tondo Pamitjis (Pananggap) boleh me- 

nerima pembajaran dari penduduk kota Jogjakarta. 

Waktu pembasaran tiap hg4i kerdja mulai djam 8.00 

pag: sampai djam 12.30 siang (hari Djum'at mulai djam 

8.00 pagi sampai djam 19.30 pagi. 

Adapun taripnja sebagai berikut : 

Rp. 18,— buat kereta, termasuk andong (beroda 4), 

man, drek, major, do-sa-do, bendi, tjikar 

“ nja semua ditarik oleh"kuda. 

dil- 

dsb.- 

» 25,— “buat grobag besar, jang dapat memuat 1 ton 

: atau lebih, dan ditarik oleh 2 ekor sapi : 

buat a. keseran termasuk kletek jang tidak di- 

rangkaikan pada sepeda dan didorong 

atau ditarik oleh orang 

” IN nat 

b. grobag tjeleng (beroda dua) dengan te- 

naga Orang (steekwagen) jang dipergu- 

nakan diluar emplasemen perusahaan ': 

? NA 
C. grobag ketjil jang dapat memuat barang 

kurang dari 1 ton : 

buat betjak, termasuk grobag sepeda (bakfiets). 

buat: sepeda termasuk Zijspan-sepeda dan kletek 

jang dirangkaikan pada sepeda. 

buat dwitya aan taat) untuk semua kendaraan. 

JOGJAKARTA, 29 JUNI 1953. 

Kepala: Kantor Padjak Daerah | 
Istimewa Jogjakarta. 

tt. JOEDOKOESOEMO.     35-7 

  

3 KESEHA-: PPNI BIT TNI TN BLS 7 
MAT NG ILY -h A N 

MEMBAWA KEBAHAGIAAN MENDATANG 

BAHAGIA,, 

9 KESEHAT- 
AN mertipakan 
mustika bagi 

manusia. 4 
e ORANGjang 
bertubuh “sehat 

matan bagi ke- 
hidupannja, apa 
vila anggauta? 
sekeluarga se- 
muanja, bertu- | 

»,20n112211//YM 
buh “sehat, 'ma- 4 

& Ph» 

ah inumlah YOEZ KOLESOM/! 

ve Mean 
TERBIKIN OLEH TOKO OBAT BAN SAN Yok PANS KAPASAN 2/6:218-220, 5. BAIM TEL.837 U. AKAN nerasa- 

kan kenikmatan dan kebahagiaan hidup jang tidak terhingga 
@ UNTUK memperoleh kesehatan tubuh, minumlah deggan te- 
tap ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA DUNIA. ', . 
@ ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA DUNIA dida- 
patkan oleh Shinshe OKI KIM BING menurut kejakinan? dan 
pengalaman?-nja jang lebih dari dua puluh tahun Tamanja, ter- 

  

bikin dari sari? obat Tionghoa dan Barat jang bernilai tirggi. “ 

e ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA adalah 
suatu Obat mensehatkan tubuh jang paling boleh/(dipertjaja 
karena didalamnja terkandung bahan? untuk menambahkan 

semangat, menguatkan otak dan menebalkan darah. Anggur 
ini memberi tenaga baru bagi tubuh manusia, membikin orang 
dapat mentjitjipkan kesehatan sebagaimana jang harus dimili- 
Ki oleh orang muda, ia 5 

6 ORANG dimasa kemudaannja kebanjakan berbadan sehat 
dan bersemangat tjukup. Pada masa itu orang dapat merasa- 
kan kebahagiaan hidup. Akan tetapi banjak orang mendjadi le- 
mah seliwatnja usia tiga puluh tahun, jang ang. mempenga- 
tuhi djuga semangatnja. Didalam keadaan begini orang terdje- 
rumus kedalam kemasgulan, semangat senantidsa letih Jesu 

Diantara suami-isteri tidak berhenti?-nja terbit 'pertjektjokan. 
Siang hari malam orang selalu timbul suatu pertanjaan: De- 
ngan tjara bagaimana dapat mengenibalikan €sehatanku ? 

e TJARA jang betul jalah minumlah ANGGUR KOLESOM 
tjap GARUDA-BOLA DUNIA. Saban seloki ANGGUR KoLk- 
SOM akan memberikan tenaga jang baru, an membawakan 
kebahagiaan hidup kepada peminumnja. 
s8 Bagi orang jang berasabat lemah, baik felaki maupun pe- 
tempuan, baik taa Maupun muda, dapat d enangkan asabat- nja oleh ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA 
Begitupun dapat menjembuhkan orang ja & mempunjai sakit 
diotak dan sakit dilambung (tempat makan). Bagi orang jang 
baru sembuh dari sakit, ANGGUR KOLESOM akan mengem- 
balikan kewarasannja dengan tjepat, TAN 
@ ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA sane- 
gup menjembuhkan penjakit2 sebagai berikut: Kurang darah 
badan lemah, tidak suka makan, peloh (impotency), usia belum 
tua badan sudah mendjadi lembek, datang bulan tidak tetap 
badan lemah sehabis beranak, tidak bersemangat, buah 'tetek 
terkulai, tempat kandungan dingin, mengeluarkan manik di- 
waktu tidur, tjepat melampiaskan, hadan lesuh sehabis sakit. " 
Aa otak- berkurang, muka 2 A3 dan Maine, : 
. ASIAT?-NJA ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOrT 
DUNIA jalah menambah semangat, Fi enba un darah Pa 
bah napsu makan, menguatkan gindjel, membikin orang men- 
djadi muda kembali, datang bulan mendjadi tetap, buah tetek 
mendjadi padat, menguatkan otak, mensehatkan tubuh, membis 
kin air muka mendjadi kemerah-merahan dan sebaginja. 

Terdjual oleh Rumah? Obat dan Toko-Toko P, & D, 
AGEN SOLO: Toko SENG N0, Toko HAY TJIANG, Toko 

NAM, Toko PODJOK, Tiko FOE, Toko Obat ENG TAY 
HO, ENG THIAM HO dish DJIN SENG HO. 
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