
    
       

        
   

            

“an politik . 

Sea agency ataukah 
| jang pasti jalah segala sesuatu 

    

“Hg 

“pat akan diundi. Pemenang 

  

Pi "yoy 

. Xetp. Bang 903. 

TELEPON: Ter 

| Monteri Ha 
narjo kemarin opor 

pat kerdja dengan seksi gbi ne - 1 
geri DPR tentang kemungkinan? 
Peran perwakilan di Sai- 

Hd enabis- rapat atas pertanjaan | 
. Mr, Sunarjo menerangkan me- | 
ngenai hal tersebut belum diam | 
bil keputusan suatu apa Tahan: 

baru pada Manga 
jang sudah 
ri ialah di- pa 

masalahnja 
penindjauan, Tak 
njata menurut ment 
rasakannja kebutuhan untuk 

adakan perwakilan di Saigon itu 

  

   

— berkenaan dengan perkembang- 
seria kepentingan? | 

: ckonomis bagi Indonesia. Bagai- | 

| mana sifatnja perwakilan itu 
menurut menteri pun belum ada |. 
ketentuannja apakah merupa- 

akan dilaksanakan dalam rang- 
| Ka politik bebas dan aktip. — 

Ant. 
mmm 

PEKERDJAAN DAN PEM- 
BELIAN TANAH SLO- 

KAN MATARAM 
Menurut keterangan  Dja- 

watan Pekerdjaan Umum -fa- 
erih Istimewa Jogjakarta utk. : 
tahun inj Dengan n kedua dari pa- 
da siokan Mataram (jaitu ba- 
gian Timur) akan dilandjutkan 
“Berhubung dengan itu telah di | 
ajukan rentjana kepada jang 
berwadjib beaja sebesar Rp. 
731.200,— jang akan digunakan 
untuk pekerdjaan pembuatan 
slokan tersebut beserta beaja un 

tuk pembelian tanahnja. - 
Slokan Mataram sepert: dike-     tahu: mengambil air dari Kali | 

Progo dan dialirkan dari daerah 

Remibapta, Umum: SAMAWI 
ep. Bamaki 902. 

(WONORLRO 

konsulat, | 

    

      

   
    
    
    

     
    
    
    
    
    
     

     
    
    
    
    

Para Menteri d : dari Kabinet Ali Sastroamidjojo — Wonssonesoro disambar bersa- 
. ma Presiden pada tanggal 12-8-5 58 jang lalu di Istana Negara, — (PPHOS). 
  

  

   sipil 

dari Indonesia. | 
Untuk sikap Corps polisi 

salam penghormatan, demikian 

  

Dalam tahun Jang Sampan 2   
Godean ke'aerah Timur sampai | 
Kali Gadjahwong sehingga de- ' 
ngan demikian daerah 

bagian utara akan  tjukup , 
memperoleh pengairan untuk |. 
tanaman2nja. : : Tes 

4 

'pooL SEPAK sota| 

Kesebelasan Nan. Tua sa s 

  

iis ira Aa ag ih 
koe | 

tus jang 
Sept @jago2 dari Hi | 
itu akan berhadapan dengan | 
“pemain? kita di Jogjakarta 
dan Semarang. 

Kedaulatan Kakjat” kb 

mengadakan pool bagi tiap? 
f vertandingan tersebut diatas. | 
“Tiap peminat dipersilahkan 
menebak stand terachir (eint | 
sana) dari tiap? pertanding 

an dengan disertar uang pool 
Rp. 2,50. Tebakan? jang te- 

pertama akan menerima se- 
P3 dari uang jg masuk, ke 
If sepertiga dan ke-IH sisa- 
nja, sesudah dipotong 207 
untuk dompet PON dan 54 
buat Ongkos administrasi. 

|” Tiap? tebakan selambat? 
nja harus sudah masuk Sena 
ri sebelum Pen anan itah 
'dtiialai, 2 

Te 26 Agnlikus 1953 Nan 
| tua lawan kes PSSI Dja- 

teng di Jogjakarta. 

- Tanggal 2 September 1953 

kes. Nan Hua lawan kes. 
PpssI kombinasi Djateng-Dja : 

tim-Makassar di Semarang. 

(djadi tidak seperti direntja- ! 

Pan semula). . a 

" Tebakan? dialamatkan. 

atau dibantai. sendiri kepadaj 

Redaksi »Kedaulatan Rak . 

bagian Olah Raga Tugu Kidul P 
42: TOR TR     

|| hanja kearah penjempurnaan 

Jogjakar ' 

  

    
   
    

Angkatan Perang. 

Dalam usaha itu, faktor2 psy 
chologis jang timbul sebagai 

akibat dari" keadaan peralihan 
dari masa peperangan gerilja 

| kemasa pembangunan. dan jang 
mendjadi salah satu sebab ter- 
djadinja peristiwa 17 Oktober" 
1952, Dea EP perhatian 

' ' keutuhan 

     jatt ten Pra suatu 
rangkaian undang2 petenteraan. 

Presiden dimuka basbann (W: 

AP perhatikan sa ana. 
rintah dan rakjat 

KONTRAK MONETER MEMBAWA HASIL 

“0RPS POLISI jang merupakan kekuatan daripada instansi? 

Lam tahun jang lampau mendapat tanggung-djawab 
jang “berat “berhubung dengan penjerahan pemerintahan 
oleh instansi? militer kepada instansi? 

lama satu windu kemerdekaan Indonesia umamnja 
tahun jang telah Iampau chususnja, kami disini 

s4 jang mentjapai defisit 2.850 aju 

  

  jang mengatur kedudukan-hu- 
kum angota2 Angkatan Perang 
jang tetap. dalam dinas serta jg 
mengatur djaminan?2 buat-.mere- 
ka jang keluar dari dinas seba- 
gai bekal untuk bekerdja diber- 
bagai lapangan | pembangunan 
masjarakat. - 
Disamping itu, maka pemerin- 

| tah telah membentuk suatu Pa- 

nitia Negara untuk menjusun 

|| rantjangan undang2 “pertahanan, 

sebagai usaha kearan stabilisasi 

“susunan pertahanan negara. 

Untuk menjempurnakan Ang- 

katan Perang selandjutnja, pen 

didikan dan latihan bagi anggo- 

ta2nja "tetap diperluas dan di 

perdalam. 
Dalam hubungan ini 'dikemu 

'kakan, bahwa persetndjuan ten 

ini, 

tidak akan diperbaharui atau di 

perpandjang. 
Seperti badan? dan alat? ke- 

kuasaan negara sipil, maka Ang- 

katan Perang, disamping mengu 

sahakan penjempurnaannja, ha 

rus mentjurahkan pula perhati- 

annja terhadap usaha? pamerin- 

tah dan rakjat untuk menghenti 

kan segala gang, an: keamanan. 

Diterangkan Oleh Presiden, 

bahwa adalah pada tempatnja 

“untuk menjerukan kepada sege- 

nap masjarakat Indonesia, Supa-   
Pi 3. Tutden, Panglima 

    

Dalam. merajakan sewindu 

  

rang tidal « mau ketinggalan. Se- 

Hr penduduk mengadakan 

peringatan di kalangannja sen 

diri2. Kampung2 dipasang ga- 

pura satu sama lain  berlomba- 

lomba (tentang “kebagusannja. 

Djalan “Bodjon mpu | 

merah-putih, sef ingga “meresap 

kan pemandangan di malam ha- 

ri, Kantor2 dihias dgn lampu? 

dan daun? beringi dan dj 

Kemua perajaan ini sampai me- 

muntjak pada hari Senen, te 

pat 17 Agustus. 5 : 

Pagi hari di Tugu Muda" ai 

adikan aubade oleh anak2 se- 

kolah, para pembesar sipil da 

“militer. ke makam . Bahagi: 

menabur bunga pada makam? | 

pahlawan, Tepat djam 10 se | 

mua sirene di kota Semarang | 

mendengung. Di kabupaten di- 

adakan Pan. jang -dihadiri | 
mmm 

“Tidak terbit 
Mari Kemis tanggal 20) 

  

   

  

Agustus 1953, hari Besar Idul uh 

“Adha, s.k. »Kedanlatan Rak- 

jat” tidak terbit. . 

  

Ta REn., 

Da kota Sema-/ 

    

: Divisi berpawai 
oleh para. pembesar dan Wa- 

|kil2 organisasi.. 

Sore “harinja di alun2. diada- 

kan rapat umum dan waktu 

itu djuga rombongan? jang 

'akan ikut pawai berkumpul di- 

tempat tersebut. Djalannja ra- 

pat umum mengetjewakan, jg. 

“kil2 dari wanita, pemuda, bu- 

tuh, tani, ketua DPRDS pro- 

pinsi, Panglima Divisi dan Gu- 

pernur  Djawa- Tengah, tapi 

hanja sampai tiga “pembitjara 

“sadja, jalah wakil? wanita 

“oleh nj.. Surya-Hadi wakil tani 

oleh Banon Hardjoamidjojo dan 

wakil: buruh oleh . Djamhari, 

Udjudnja pawai 

| patrai diikuti oleh berpuluh2 

ribu orang, dari pembesar da- 

'erah jalah Gupernur, Residen, 

 Pangi. Divisi, Komisaris Polisi, 
ketua DPRDS Propinsi, (DPD 
Propinsi, sampai pegawai2, pe- 
suruh2, tukang2 sapu djalan. 

Dari organisasi2, RT2, OPR, 
laki - perempuan, tua-muda- 
anak2, dari umur 5 tahun sam- 
pai 50 tahun keatas. Turut dju- 
ga membantu meramaikan pa- 
wai, jalah golongan Tionghoa 
antaranja Chung Hua Tsung 

| Hui, semua dengan liang- 
liongnja, tjengge dll, —- - (Kor),   

tang : Misi Militer Belanda jang 

| berachir pada achir tahun 

ja memberikan bantuan sehe- 

'mestinja akan berpidato Wa-: 

# 

sipil dibagian terbesar 

dalam Mania aapi tugasnja se- 
dan selama 

menjampaikan   Presiden 

sar2nja kepada alat2 kekuasaan j 
negara kita umumnja dan Ang- 
katan Perang kita 

dalam menunaikan tugasnja jg 
berat itu, ialah mendjamin kea- 
manan disamping menjempur- 

nakan or ganisasinja. 
Djuga kepada Angkatan Pe- | 

rang pun Presiden menjampai- | 

kan salam-kehormatan. | 

Kesedjahteraan. | 

: Diterangkan oleh Presiden. 
bahwa hasil perkembangan ne- 

ratja pembajaran tahun 1952, 

    

tern jasa letih.) buruk 
OBnosc Semula, jang 

tertjantum dalam Laporan De- 

visen jang telah disampaikan 
kepada Parlemen. 

. 'Hal ini “disebabkan karena 
usaha unutk menguasai per- 
kembangan devisen, baru dapat | 
Gimulai. sungguh2 semendjak | 

September 1952, karena tahun | | 
|devisen berlaku mulai Septem- j 

| 

. menguasai perkembangan devi- 

ber 1952 sampai September '53. | 
Tindakan? selama bagian ke- | 
dua tahu 1952 jang perlu di- | 
ambil dan telah diambil untuk | 

sen, dimulailah pada  achir bu- 
lan Agustus 1952, dan chusus 
mengenai pendaftaran import 

. Mengingat peredaran uang jg | 
begitu besar dalam masjarakat, 
maka” dipandang sangat perlu | 
mendjalankan konstraksi uang, | 
dan untuk itu diadakan peratur 
an pembajaran uang-muka sebe- 

sar 4055 dalam hal import ba- 
rang, jang pada achir bulan Ma- 

ret 1953 dinaikkan sampai 7574 
“ Dilihat dari sudut kasbasis, 
maka neratja - pembajaran dan | 
perkembangan  devisen sampai 
achir Mei 1953 pada umumnja 

berada dibawah batas2 limitatif 
jang ditentukan. 

' Djumlah tjadangan moneter, 
jaitu emas dan devisen, selama 
5 bulan pertama daripada tahun 
1953 dapat dipertahankan pada 
tingkatan jang konstan. 

. Hasil perkembangan neratja. 
pembajaran, jang limit maksi- 
malnja untuk masa Djanuari 
sampai dengan Mei 1953 dapat 
ditentukan pada kurang lebih 
500 djuta rupiah sebagai “defisit, 
ternjata masih berada dibawah 

batas jang berbahaja atau da 
nger limit” tersebut.   

  

| berdasarkan 
“Karena angka2 tersebut diatas 

kasbasis, maka 

.forward position” jang mengan 
dung berbagai commitments ten 

tang pembajaran devisen masih 

belum diperhitungkan, 

Oleh karena forward posi- 

tion” kita memperlihatkan gam- 

baran jang tidak memuaskan 

dan mengandung tekanan? pada 

neratja pembajaran, maka pe- 

ngawasun jang keras dan teliti 

terhadap kedudukan  neratja 

pembajaran dan perkembangan 

devisen dimasa dekat masih te- 

'tap diperlukan. 
Kontraksi moneter dengan 

peraturan import dengan TP Ie 

dan 75 penjetoran uang-muka 

-membena hasil jang hingga se- 
karang memuaskan. 

Teta@i dari pengalaman dapat 

diketahui, bahwa cffeknja pera-: 

turam2 tersebut akan berkurang 

didalam bulan2 depan, sehingga 
kita “harus tetap waspada di- 

masa dekat jang akan datang. 
$ Defisit anggaran belandja 
Dalam. anggaran . belandja 

1952 defisit ditaksir berdjumiak 
4.328 djuta rupiah, 

Menurut penjelidikan semen- 
tara jang dilakukan dalam hal 
ini djumlah ' defisit itu ialah 

4.805 dita rupiah, djadi sedikit 

| diduga terutama 

kedua tahur ini. 

chususnja, 5 

merupakan 

| laka. : 5 

| 
| 

| 
| bahw saat2 'g barang? a, b, c dan d. Pa Pa ahwa pada 18 

l 

| 

t 

Pengeluaran negara mening- 
'kat terutama dalam bulan2 Nor 
pember dan Desember 1952, se- 
hingga menbawa tekanan? in- 
flator dalam triwulan kala 
1953. 

Dalam anggaran 
1953 ditetapkan maximum defi- 

sit sebesar 1.800 djuta rupiah. ' 

  

BANGGANAN 3 

Dalam dan Luar Kota, 

Bebulag ......... Bp. IL — 

Etjberan Loco o... 0.0 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Kp. 0,86 

TAHUN IX — NOMOR 

RAN DJADI REPUBLIK ? 
Sjah & Permaisuri lari ke Bagdad 
ENTERI Luar Negeri Iran, Husein Fatemi memin 
takan hukuman mati terhadap Sjah Iran, Riza Pahl 

levi' atas tuduhan sebagai pengchianat negara 
jang besar. la beserta permaisurinja telah melarikan diri 
dari Teheran dan tibadi Bagdad hari Minggu pagi de- 
ngan sangat mendadak. Dengan air mata bertjutjuran 
ia meninggalkan lapangan terbang dan mengatakan, 
bahwa ia lehih suka pergi kenegara tetangga dari pada 
ke Eropa atau ketempat keluarga permaisuri, jaitu su- 
ku Baktiari di Iran. 

Dalam sebuah 
fan 3aktar Eimrouz”, menteri 
| Fatemi Bk Sjan. Di- 

. 

Produksi bertambah 

belandjh | 

“Karena Kementerian2 hingga | 
sekarang mengutamakan penge 
luaran2 jang masih merupakan 
.overheveling” — dari anggaran 

belandja 1952, maka pengeluar- 
an2 anggaran belandja 1953 ba- 
rulah akan terasa dim triwulan 

terachir “tahun ini, atau dengan 

perkataan lain, 

flatoir jang bersangkutan, darat 
'dalam bagian 

5 2 
Berhubung dengan itu mak 

pengawasan keras terhadap ps- 

ngeluaran negara tetap perlu w 
kadakan. 

Masalah « kenangan 

kita" tidak- dapat dipetjahkan (e 
| ngan kebidjaksanaan mon 

tekanan penge | 
|luaras negara Gan tekanan im- 

negaka 

Ta aan 

  

pokok terletak 

baik bahan2 ex 
barang2 industri 

Penjelesaian 

pada produksi, 
port, maupun 

alam negara, 

    

irusan memperbesar Pro 
i dan export tetap merupa- 
soal pokok jang utama, 

dalam pada itu dapatlah di 

njatakan bahwa produksi selu- 
yuhnja sedikit bertambah, seka 
lipun behim memuaskan, teruta 
ma didagrah2 dimana keamanan 
dapat terdjamin dan pengangku: 

an tidak menemui kesulitan? ig 

besar. 
Dilapangan karet bauxet din 

kopra produksi turun dengan 
kah2 jang agak besar, per- 

tambahan produksi jang agak 

berarti terdapat disektor? timah, 

minjak tanah, padi, batu-bara 

dan minjak kelapa. 

Menurut angka2 index harga 

tjeran bahan makanan, tingkat 
harga barang2 tersebut selama 

turin dipusat2 jang t Lana 1952 

rpenting, Ketjuali di 

duks 

kan 

lan 

  

f hang dan Ternate, 

budgeter dan fiskal sadja, kare ! 

|na hal2 ini pada pokoknja hanja 

,flankdekking” tg 

Z £ 

  

Eh Aa 3 

lapat di 

D 
luruh rakjat Indonesia jang 

satu djam, Presiden Sukarno telah 

perdjoangan bangsa Indonesia sedjak 

hingga sekarang. 

Dalam djangka waktu itu ba- 

Injak terdjadi peristiwa2 nasio- 

|nal jang penting dan saat jang 
tetapi menurut Presiden, 

reg 
gelap, 

gelap itu, kita selalu diingatkan 

kembali kepada dasar asli Pan- 

| tjasila sehingga dengan demiki- 
an kehantjuran nasional dapat 

| dihindarkan. Dengan adanja sum 

ber Pantjasila ini, ternjata bang 

sa Indonesia sanggup melintasi 

lautan kesulitan dan kesukaran 

baik terhadap dunia luar maupun 

terhadap pertentangan2 dari da- 

lam, 
Seperti dalam pidatonja dimu 

| ka rapat pieno terbuka Parie- 

men pada tanggal 16-8 makun jg 

lala, dalam pidatonja pada tang- 
gal Yi-8 pagi jl Presiden dju- 

ga menjebut gerombolan? penga 

tjau adalah musuh masjarakat 

dan Negara Repubtik Indonesia. 

Ia berseru, supaja rakjat mem- 
bantu tentera dan polisi dalam 
pembasmian gerombolan2 pe- 

ngatjau itu. 
Daiam pidatonja itu Presiden 

mula2 menjambut pidato ketua 

Parlemen Mr. Sartono. Oleh Pre 
siden dikemukakan, bahwa pida- 

to ketua Parlemen itu berisi Da 

njak sekali petundjuk2 dan an- 

djuran2 jang amat berharga ba- 

8i kita dalam menempuh masa 

jang mengandung banjak kesu- 

karan jini Dengar itu, ia mem- 

beri  kejakiman kepada kita. 
bahwa, betapapun besarnja kKe- 

sukaran2 jang kita hadapi itu, 

Insja Allah kita 

mengatasinja dimasa jang akan 

datang. Kejakinan jang demiki- 

akan dapat | 

.Kehantistan, n 
| terba 

BELANDA RAMALKAN UMUR R.I. 8 

ALAM pidatonja untuk memperingati 

Proklamasi Kemerdekaan ke-8 jang ditudjukan kepada se- 

@Gutjapkannja 

  

  

As 

penghidupan dalam tahun 1952 

hanja meningkat dari 187 sam 

pai 141 

  

    

Naa" 
MINGGU 

“ Ulang tahun 

8 

hari 

selama lebih 

membentangkan 
proklamasi 

lam kalbu kita, pada hari berse 

djarah seperti sekarang ini! 

Pernah pihak kolonial 

malkan”, bahwa Republik K-ta 

ini tidak akan tahan 8 minggu 

lamanja, Tetapi sekarang ter- 

njata bukan “delapan m.nggu, 

Pa delapan bulan, tetapi de 

lapan tahun telah usianja ! Dan 

Gjikalau diberkati Tuhan bukan | 

Celapan tahun sadja nanti US:a- | 

delapan puluh tahun, | nja, tetapi 

delapan ratus tahun, dan femiki 

an Seterusnja. Memang satu win 

du dalam sedjarah hanjalah sa- 

tu hari, dalam samuderanja Ta 
wvarich hanjalah satu riakan-om- 

bak. Karena itu, disamping me 
ngutjap terimakasih kepada Tu 
han, marilah kita djuga memo- 
hon kepada Nja melindungi Re 
publik kita ini buat seterus2- 
nja ! : 

Presiden menundjukkan, bah- 

wa didalam perikehidupan marnu 
sia, windu pertama adalah masa 

jang amat penting. Boleh dikata 

kan, bahwa seluruh hidup sese- 
orang manusia selandjutnja ra 
njak bergantung dari masa 
Windu -partama” ini. 

Didalam perikehidupan Kita 
sebagai bangsa, kitapun dalam 
windu-pratamanja kemerdekaan 
kita itu mengalami kelananja 
vbaik” Gan buruk”, -kelananja 
plus” dan ,,min,, kelananja te- 

naga membangun dan tenaga 
membinasa . kadang2 berganti2, 
kadang2 tjampur aduk-berbare 
ngan laksana hamuknja elemen2 
didalam putaran angin pujuh. 

Bagi kita soalnja “alah: mana 
jang nanti lebih kuat, mana 
jang nanti kita. bikin lebih Ba 

an itu pantas kita hidupkan da- | "jang Pa atau jang buruk ? 

Palem- | 

| 
ka' index mengenai ongkos | 

dari | 

sedjarah 
tahun 1945 | 

mera | 

tulisan dihari- | 
! 

  

MOSSADEG 
SAN djadi Presiden ? 

mintanja kepada PM Mossa- 
deg, supaj ja membebaskan nege- 

ri itu dari kekuasaan Sjah. Ia 
dituduh dan keluarganja telah 
merampok rakjat Iran selama 

30 tahun. 
Dengan kata2 “kasar Fatemi 

menjatakan: ,,Kamu telah men- 
tjuri.harta benda perseorangan 
dan untuk menarik keuntungan 
dari suatws coup d'etat,  pura2 
beristirahat dipantai Laut Kas- 
pia”. 

Dewan Mangkubumi 
Berita selandjutnja dari Te- 

| heran menjatakan, bahwa sau- 

  

penangkapan2 lagi 

| dara2 Sjah lainnja akan  me- 
| ninggalkan istana pula. Kabi- | 
inet Iran dalam sidangnja ke- 
| marin dulu kabarnja akan se- 
| gera membentuk Dewan Mang- 
tkubumi jang akan menentukan 
nasib dan kedudukan aa 

ai Sjahsatu. » 
Dalam “membitjarakar in Tn 

gian Sjah dari Teheran, rak- | 
at disana sudah. setjara terang- | 

|terangan mengagumi Mohamad | 
Mossadeg sebagai 

| sar dan presiden Republik”. 

Reaksi Inggeris 
Berita2 tentang  coup jang 

gagal di Iran dan pergiria Siah 

ke Bagdad diibukota Inggeris 
diterima dengan keketjewaan 

Gan kegelisahan. 
Para penindjau berperan, 

bahwa perdana menteri ME hssnja 

| deg menilik gelagatnja akan 

"pemimpin be | 
| 

| 
| 

| 

mengeajahkan keluarga radja 
dan memproklamasikan suatu 
Republik, 
“Dalam pada itu para penin- 

djau tersebut bertanja kepada 
diri sendiri, sampai dimana se- 
kiranja Mossadeg akan membu- 

ka pintu jang menudju kearah 
kekuasaan politik bagi kaum 

komunis dari Partai Tudeh. 

Jetakahan2 | 
Radio. Teheran kemarin dulu | 

menjerukan kepada djenderal | 
Zafrollah Zahedi supaja menje- | 

kepada pembesar? | rahkan diri 
militer dalam waktu 24 djam, 
Semua pos pendjagaan diselu-. | 

ruh perbatasan Iran sementara 
itu telah - diperintahkan untuk 
necnangkapnja apabila ia men- 
tjoba meninggalkan Iran. 

Zahedi dianggap sebagai pe- 
mimpin pertjobaan coup jang 

dilakukan pada malam Minggu 
jang lalu itu dan sudah lama 

Gipandang sebagai orang jang 
terpenting dari golongan jang 
mendjalankan opposisi terhadap 
Pera menteri Mossadeg. 

ada malam Senen ia telah 
Akan melarikan diri dari 
aa 

Sementara itu telah diadakan 
terhadap 5 

orang, diantaranja opsir2 

tera, 
Jang ditangkap pada hari Se- 

nin jl. diantaranja ialah bekas 
wakil “kepala staf djenderal 

| Batman Guelich dan bekas pem- 

| besar polisi djenderal Cheilani: 

Patung Sjah roboh 
Sebagai sambutan atas 

ten- 

ke-. 

Le 
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pergian Sjah dari Iran, 
Peheran pada hari Senin itu 
mengadakan demonstrasi? di- 
sepandjang  djalan2 diibu-kota 
Iran, : 
Menurut UP, selama demon- 

strasi2 ini berlangsung, dimana- 
mana nampak slogan? jang ber- 
bunji : "Pulanglah orang? Ame- 
rika”. Pun beberapa poster me- 
nurut UP memberikan kesan, 
se-akan?2 Amerika Serikat mem 
punjai hubungan dengan  Sjah. 

Menurut AFP, patung Sjah 
jang terletak disebuah peta- 
nanan dirobohkan, sedangkan 

sebagai akibat demonstrasi? ini 
(10 orang mendapat luka2. 

AFP - UP, 

rakjat 

  
Wanita Ameri. 

ka steriel 

Disuntik dgn. hormone. 

Mrs, Margaret Sanger dikenal 

sebagai ,Ibu pembatasan kela- 
hiran” Minggu siang tiba di 
Stockholm dengan pesawat ter- 
bang dengan Dr. Author Abra- 
ham Stone, ahli pembatasan ke- 
lahiran di India. Mrs. Sanger di- 
usulkan untuk hadiah perdamai- 
an Nobel tahun ini dan adalah 
wakil ketua ,,Planned Parent- 
hood Federation”. 

Mereka datang ke Stockholm 
antak menghadiri kongres pem- 
batasan kelahiran — sedunia, Ta 
menerangkan bahwa kini kira? 
10 wanita di AS. mendapat sun 
tikan?2 hormone, supaja untuk 
sementara mendjadi steriel, Ha- 

siinja adalah memuaskan. 
Ia mengharap bahan ini d apat 

dibuat massal dan dibuat semu- 

rah-murahnja, 607, dari rakjaf 

A.S. tidak tjaukup mampu untuk 

merawat dan melahirkan anak. 

SM   
  

Kerusuhan2 di 
KORBAN 28 ORANG TEWAS, 

ENURUT berita? jang kita terjma dari Rabaf, 

Marokko meluas 
1090 LUKA - LUKA 

sepandjang 

hari Minggu dan malam Senen kekatjanan? di Maroko ma 

kin menghebat dan makin meluas, Daiam demonstrasi? jang ter 

djadi di Oudjaa, daerah Marokko Timur dekat perbatasan Alge- 

ria 

    

s3 Hanabi djam malam. 

Dj Casablanca 11 orang 

tewas 
Sementara itu di Casablanca | 

terdjadi pula demonstrasi2 keke 
|rasan anti Al Glaoui, Dalam sua 

tu demonstrasi jang terdjadi pa- 
da malam Senen, 11 orang te- 

was, Seorang polisi Perantjis ma 
ti ditikam, - 

Insiden2 mulai tatkala rom- 
hongan2 rakjat ini bertemu de- 
ngan pasukan2 polisi. Beberapa 

tembakan dilepaskan oleh pihak 

polisi, jang mengakibatkan te-. 
wasnja beberapa orang demon- 

| mengikuti djedjak Mesir, jaitu | stran itu. 
  

Residen Surakarta: 
  

Desa selalu 

D menjaksikan usaha? 

dengan hasil 

' kian awal pidato. Residen 
Hotel Dana. T 

Dinjatakannja, bahwa dalam 
hal itu kita harus mempunjai 
balans untung-rugi dari usaha 
kita. Rupanja ukuran ini harus 
ditetapkan — setelah diadakan 
tindjauan setjara umum, Juas 
dan mendalam, terutama berki- 
sar melalu: tiga segi, jaitu: 
pembongkaran, pembangunan 

  

Jang pluskah atau jang min ? 
Jang membangunkah, atau jg 
membinasa ? Manakala jang 
baik kita bikin lebih kuat, kita 
akan selamat, Manakala jang 
buruk. kita bikin lebih kuat, kita, 
akan binasa. Marilah jang baik 
kita bikin lebih kuat, sebab kita 
tidak mau binasa! — Ant. 

  
  

  

  lebih: rendah - daripada taksiran 

semula, 

Ka 

SN 

8 
    
  

  vanK 

Lembaga Kebudajaan Indoneite 

Kan Batavrassch Kepancna 

g tanpa     

   Oa UN NA AR ia ea AKA    

Pelantikan Mr. Ali 

Sastroamidjojo selaku 

Perdana Menteri dan 

Drs. L. Tobing selaku 

Menteri Penerangan 

dan wi. Kesehatan 

oleh Presiden pada tg. 

12-8-53 jang lalu di 

Istana Negara — 

(PPHOS). 

Kas aa Beda MERAH   

  
  

beri bantuan 
disegala lapangan 

ALAM waktu satu tahun belakangan ini kito di Surakarta 
jang dikerdjakan 

dengan rakjat, hampir dalam segala lapangan, politiek, ekonomi 
maupun sosial, dan banjak jang telah kita tjapai. Tetapi apakah: 

iny kita telah mendekati tudjuan kita, jaitu : 
KEMERDEKAAN, KEADILAN dan KEMAKMURAN ? demi- 

Salamun pada malam resepsi di 

dan rintangan, atau godaan, ter 

utama dari luar jang mengha- 
lang-halangi terdjadinja trans- 
formasi dari susunan lama ke- 
Susunan baru, Atjapkali dibuat- 

nja balans untung rugi jang 
berat sebelah, 'hasilnja: satu 
golongan telah gembira dengan 
keadaan sekarang ini, golongan 
lain mendjadi marah, gelisah, 
atau putus asa. Tetapi ada dju- 
ga jang tetap awas dan was- 
pada. 
Misainja dilapangan ekonomi, 

adakah  hubungannja diantara 
“black and White”, mode show 

atau Concours @'elegance — de- 
ngan keruntuhannja tenun gen- 
dong didaerah Solo, jang meng- 
hasilkan Kain lurik, tetapi ke- 
mudian tidak ada jang mema- 
Kainja, sehingga ribuan orang 
kehilangan mata pentjaharian- 
nja.? 

Dalam lapangan sosial kita 

bisa menghilangkan 'adat-istia- 
Gat kolot mengenai kewanitaan. 
Kemudian dengan melalui ' ma- 
djallah, bioskup dll. kita berke- 
nalan dengan moraal Hollywood. 
Tetapi disamping itu pelanggar: 

an kesusilaan meradjalela hing- 
ga melampaui batas. 

: Pada sudut politiek, rakjat 

jang: dulu dianggap sebagai ar- 
tja, sekarang mengenjam hak 

azasi dengan "human right”, Te 
tapi kemudian kita djumpai go- 
longan2 atau demonstrasi2 be- 
sar2an jang satu mengantjam 
lainnja. , 

Apakah jang harus kita 
bangun ? 

Dalam mengisi kemerdekaan, 
kita menghendaki perumahan 
Indonesia jang  monumentaal 

G orang telah tewas, sebagian besar orang? Eropa 

dengan peristiwa ini, malai malam Senen itu dikota terse- 

oleh Pemerintah 

Berke- 

: Demonstrasi di Ondjda. 
| Terrtang kerusuhan2 di Ondjda 
lebih landjut dikabarkan, bahwa 

demonstrasi2 terutama ditudj: 
kan untuk menjerbu rumah B. 
Hachemi, seorang Marokko jang 

pada hari Minggu jang lalu me- 

nerima kundjungan Pasha Mar- 
rakesh, Al Glaoui. 

Demonstrasi2 ini dilakukan se 
telah Al Glaouj memproklamir- 
kan seorang pemimpin keagama 

an baru, jang berarti :tidak me- 
ngakui lagi kekuasaan Sultan 
Marokko jang sekarang dalam 
hal ini. 

  

Ke Paris. 

Menurut berita United Press 

dari Rabat, kerusuhan2 di Ma- 

rokko pada hari2 jang terachir 
ini sedikit-dikitnja telah minta 
korban 28 orang tewas dan kira? 

| 100 orang luka2. 
| Guillaume sementara itu her- 
maksud akan terbang ke Paris 
mengadakan pembiftjaraan?2 da- 
rurat dengan menteri luar ne- 
geri Perantjis, Georges Bidault, 

dan perdana menteri Joseph Iua- 

niel, di Paris. — AFP. - UP. 
J 

jang bisa memberi perlindungan 
kepada 80 djuta rakjat kita Te 
tapi mana  planningnja, mana 
ontwerpnja dengan detail uitvoe 
ringnja ? 
Disamping itu rupanja 

kurang mengerti arti 
Islam, jang “telah 600 tahun 

djadi. Relegie sebagian besar 

dari.rakjat kita relegie mana te 
lah mendjadi kebudajaan  na- 
sional. Kurangnja pengertian ini 
akibat dari paedagogie kolonial 
jang memisahkan intelektui! de- 
ngan 'relegie rakjat dengan 

maksud membikin nasionalis! 
djadi a-nasional. 

kita 
factor 

Desa masih sanggup. 
Achirnja . Residen Salamun 

menjatakan, bahwa dengan be- 

lum adanja stabiliteit di Pusat, 
hendaknja  di-daerah2 dengan 
oto-aktiviteit terutama mentju- 
rahkan perhatian 'kita terhadap, 
desa: desa jang merupakan Ke- 
budajaan hidup, jang mengikat 

hampir 10056 dari rakjat kita. 
Desa jang untuk sekian kalinja 
masih sanggup memberikan se- 
gala2nja kepada  perdjoangan 
kita, bahkan sampai kepada pe- 
ngatjau2nja. — (Korj, 

  

x Tanggal 14 Agustus siang di 
sebuah rumay di Mageru, Sra- 
yen, terdengar suara orang men- 
djerit-djerit, kemudian disusul 
oleh suara orang menangis teri- 
Sak-isak, Seluruh kampung gem 
par memberi pertolongan . .... 
tetapi jang mendjerit terus men 
djerit, jang menangis terus me- 
nangis, sebab mereka sedang ber 

latih untuk konkurs djerit-ta- 

ngis jang diadakan tanggal 17   Agustus, 
 



      

BANDUNG — Pegawai 
tjetakan ea te 

sedang menjelidikinya. "233 
He Beni 

  

   

an pn Tn 
wa alat ito biasa seperti ha 
dengan peringatan Nabi Bagas 5 
Muhammad S.A.W, jang dil: 
kan Sibeherapa. tempat, — I 
tai Murba telah menarik. 
Ega PA: 20 na aa 19 

  

    
   
    

  

   
      

  

   

  

   

   
   

Png an 

- da tahun jang lalu, maka 

  

itu para 

jukan drama, 
'klassik m 1pug. ara    

      

    

  

Irama Mi ara 

jug 2 diperguru- 

  

n kesenian de- 
an seni-drama 

          

   

      

   

    

Dan djuga pa- 
1 Fakultit HE 

1 Mada te- 
“perhim- 

  

tep lampau  ber- 
Galam mengi kuti 

| seni-dr ama di 

dengan hanja 
kegia an2 jang 

perhimpunan se- | 
ja, ialah: 'SEKO- | 

MA « 

  
   

" Sekolah Sehi- Drama ' 

utan 

Sedjak dibukanja kembali pa- 
para 

SEN SO AH  SENI-DRA- 
& FILM telah menjelengga- 

Irakan Ne malam -sgni- 

21 13 dan 14 De- 
Heraris eye mera   

  

   

  

an dgn Bang £ 
riat Agung In 

tan Nan Kagak ana 

  

di Jan Evertsen Straat. Didja- | 
jan itulah sekarang berkumpul 
hampir semua: afdeling Komisa- 
riat Agung Indonesia jang duli 
tersebar lelang KO Dan 
Haa an 

Denda. afdslingg Manna 
riat Agung Indonesia itu sangat 
mengurangkan perongkosan se 
wa gedung dan djuga . memudah 
kan kerdja-sama diantara bera. 
bagai bagian itu. Ditindjau se- 
Yuruhnja,.maka tindakan itu ber 
arti penghematan jang sangat 
besar, 

Selain se kabarkann adaja bah 
wa pada tg. 17/8 ini ditempati 
pula perumahan bagi peladjar? | 
Indonesia - di Van  Boetzelaar | 
Laan. Dalam perumahan pela- 
djat itu akan ditampung pula 
peladjar? Indonesia jang paru 

  

  

   
    
   

      

   

    

sia itu memberi kemungk 
dan kesempatan bagi ena 
jang tinggal diluar Na 
untuk mendapatkan tem 

nginapan jang 1 
Selandjutnj | dikabarkan, bah 

wa Kedutaan Indonesia di Bera | 
telah mendatangkan satu rom- 
bongan kesenian chusus gp 

    

   

Nederland. papa 

Peringatan Proklamasi 
di Magelang. 

Pusat peringatan 
Kedu, adalah terdjadi dipe: 
Karesidenan Ma, olang, dimana 
pada hari tsb m 
“diadakan resepsi en Na 
tjara peringatan, ik 
djangi oleh Pembe 
Sipil dil. ser arty / 
organisasi dan golongan Mang: 
nga 

    

Residen 
tjapkan i pi 

Muritno :sehai se 
Nai 

    

Eropa. 4 hadlirin menjaksikan pengibar- 
“an bendera Sang Merah Putih 
idepan pendopo, disertai lagu 

5 pkapangraga, dan seterusnja di- 
- |adakan aubade oleh Nana dan | 

: “Renap etakkan bata | 
2 — pertama. 

| Sehari sebelum itu, jakni tgl 
16/8 pagi sekira dj. 10.00 Resi-! 
den Muritno telah meletakkan | 
batu pertama “atas pembangun- 
an gedong Sekolah Rakjat Ti- 
onghowa (Chung Hua Hsieuh 
 Hsiaoy di Nanggulan Magelang. 
jang disaksikan oleh kaum ter- 
kemuka Indonesia Gan Tiong- 
.hoa.. Perietakan batu pertama 

What is Toon never dies, ' 
But passes into other foveliness. 

Fbaik. 

maa kegiatan2 jang tiada | 

|golongan Tionghoa, — wk. Net: Fhati2. Apalagi pada 
jang Terdampar” 

ban 

   

  

1, 9 pagi |: 

Dalan, Sa “tsb « su ian | 

    

  

    

  

      
1g 

“| kan usaha2 pembangunan dlm 
nelhagai 

ita Gilakukan, sesudah diadakan 
ain rtem uan, dimana di- 
n pidato? sambutan: b 

angga oleh Residen, wk. D.P.D., 
wk. Insp. Pena. 'Masj.. wakil 

   

|S.R. dan wakil2 murid. 
« Gedong Sekolah tsb jang la- 
manja 9 tahun, jakni tingkatan 
rendah dan menengah, mul di 

n sedjak hari tsb deng can | 
tjana: beaja sebesar Lk. 2 

@juta. Luas tanah l.k. 7000 mel 
Latihan pemadam api — 

datang di Nederland. Tempat 000 Kurang sukses. 

pemondokan peladjar2, Indone 25 20 Latihan pemadaman kebakar- 
iadakan oleh Barisan 
pi setempat di Alun2 

tgl. 16/8 kurang men-. 
biel pengang- 
gnja agak ter-     t pompa d 

lambat, sehingga rumah ketjil 
hja ibangun di Alun? dan se- 
ngadja dibakar, telah habis mus 
nah, sebelum pemadam api tiba. 
Meskipun demikian, latihan: 

jang isaksikan djuga oleh. Pem 

  

    

15 sar2 tsb perlu berkali? “di 
Mn 

Pn Pembebasan orang? hu- 

“Djuga tepat pada hari pro- 
asi tgl. 17/8-63 jl. dirumah 

pendjara Magelang telah her- 
angsung mbebasan orang2 

   

  

    

   

  

    lelaki. 'Pembebasan tsb dikuns 
Ta pula oleh Pembesar2 se- 
tempat, Mereka berasal dari pel 

ai tempat di Djawa-tengah. 
dn pembangunan 

—Iainn 
Pin oleh HMPI, jakni orga- 

   
   

    
   
    

   

    

   

    
   

    

   
    
   

                    

   

   
    

  

   

  

   
   
   
   

   

  

   
   

   
    

   

  

    

  

   

  

   
   

   

      

   
           

| nisasi para pelukis di Magelang,     

  

   

        

   

mulai tg. 16-8 sjd tgi. 20-8 
akan exposisi digedong 

Kedu, dimana dipertundjukkan 

dis 

pelbagai hasil lukisan jang. ber- h 5 

aa 16-17 Agustus Biak indie 
militair diadakan taptu keliling 

| kota, jang diikuti oleh pandu2, | 
: 'Pelbagai pertundjukkan olah- 

2 raga diadakan seperti pernah 
dis kita siarkan menurut program 

  

lap? desa dikota mengada- 

“lapangan, 'antaranja 
dirian2 kursus PBH, pembi- 

£ ( perbaikan saluran2 j 

lai desa, Ye 
uburan2. : 
na “Isteri Polisi “Bha- | 

ng ji diadakan taman ka- 
23 oleh, Gab. Org. Wanita ke- | 
K oleh perwari pem- 

man Kanak2 
ukaan Sek.. 

    

    

   

   

hukbman, jang djumlah semua- 
"Inja ada 34 orang, kesemuanja 

    

— Thomas Bailey Ale 

panggung digedung Cam H 
Pada malam pertama dima- 

iInkan drama klassik  "Gende- 
:rang Bharatayuddha" dan ma- 
lam 'kedua drama. modern 
Vooi Penghabisan dari Jogja”. 
Keduanja adalah Bubahan. Si 
Murtono. 
Dengan' han per tund jukannja 

ini, maka tidak Sen iberle- 
bih2anlah - apabila 
bahwa siswa2 SEKOLAH SENI- 
DRAMA & FILM  mempunjai 
harapan jang baik pada masa 
depannja. 

Selandjutnja pada tsl. 
bruari . 1953, -dipertundjukkan 

   

  

| pula drama klassik "Rara Lace 
grang” gubahan Sri Mnakapo, di 
Gedung. Negara... 

Pertundjuka "Rara. Aan 
grang” kali ini adalah sebagai 
pertundjukan pendahuluan dari 
pertundjuxan nanti jang 
@ihidangkan untuk 5 
ngati ulang-tabun Akademi Se- 

ni Rupa Indonesia ci 
Tetapi: Sungguh patut disa- 

jangkan, “bahwa pada pertun- 
diukan "Rara Djonggrang” tgl. 

| 17 Maret 1953 Gi Gedung Nega. 
ra untuk memperingati ulang- 

“tahun ASRI itu menampakkan 
suatu kegagalan. Bahkan "Rara 

| Djonggrang” pada “pertundjuk- 
an pendahuluan lebih berhasil 
dari pada periundjukannja ig. 
kemudian ni. 

Kemudian “pada tgl. 10 Mei 
1953, di Gedung: Negara Gdiper- 
tundjukk san pula drama satu ba- 
bak "Awal dan Mira” gubahan 
Uti Tatang Sontani. 

Pada pertundjukan ini, tera- 
sa kurang ketelitian regie. De- 
korasi kurang tepat dalam me- 
ngungkap suasana tjerita dan 
djuga susunan peranan kurang 
sesuaj dengan watak pelaku2 
tjerita. 

Tetapi, dengan menjam ing- 
kan hal? tersebut, — IN 
pertundjukan ini adalah. hasil 
permainan jang pertama kah 
dari 

  

   

  

“masih melihat adanja kekuat- 
an2 dalam pertundjukan ini. 
Sesungguhnja siswa2 SEKO- 

j LAH SENI-DRAMA & FILM 

epan. jang. Pangan 

  

jai hari 
1 Kalau Hanana tetap 

kundjing: surut. 
Tunas muda. 

benda TUNAS MUDA, 

sesungguhnja banjak “bergiat 
diudara, dengan penjelenggara- 
“an Siaran2 sandiwara radio. 

Tetapi disamping itu, “pada 
tanggal 11 dan 12 April 1953, 

|digedung CHTH, dua malam ber 
turut? dipertundjukkan drama 
"Mereka jang Terdampar", gu- 
bahan Jussac Mr. . 

| Walaupun regie pertundjukan 
dipegang . -Oleh -. pengarangnja 
segdiri, namun masih tampak 
kurang ketelitian dan kurang 

”»Meroka 

ini, jang per- 
.tundjukannja banjak mempergu 
|nakan tjara2 flash-back, jang 
memerlukan kemahiran dan ke- 
telitian teknik, kekurangan itu 

sangat tampak. k 
Tata-suara “dan tata-tjahaja 

masih menundjukkan adanja 
kesemberonoan. 
Pengalaman2nja dalam siaran 

sandiwara radio rupanja terba- 
wa2 kepanggung, sehingga tata- 
suara dan iringan musik dalam 
drama panggung ini terasa 
-djanggal, mengingatkan “kita 
kepada sandiwara radio 
film! 

Baik pulalah, Mirsek pertun- 
djukan pada malam kedua, ke- 

kurangan2 ini mendapat  per- 
baikan, walaupun per tundjukan 
malam kedua ini belum dapat 
Gikatakan berhasik 
Dengan lebih banjak berlatih 

dan menggerakkan kegiatannja 

dalam teknik permainan pang- 
gung, TUNAS MUDA akan da- 
pat “mentjapaj kemadjuan jang 
lebih pesat. 

Lingga Budaya. 
“Per binaan seni-drama jang 
baru di Jogjakarta, adalah 
LINGGA BUDAYA, jang ber- 
Giri pada tgl. 17 Djuni 1953, Cli- 
kapan asuhan L. Sidijomo dan 

B. Sularto. 
Dengan muntjulnja LINGGA 

BUDAYA digelanggang keseni- 

   

    

kan, bahwa setelah mengalami 
apa waktu lamanja, kini 

        

  

"Kon. 

dikatakan 

7 Pe- 

siswa2 baru SEKOLAH | 
SENI-DRAMA & FILM —— kita | 

dan 

    

An an 'n 
Institut Kebudajaan nine, : 

| dita2 Teng sean 3 
menaikkan mutu seni- 
“taraf nilai seni jang 

id 

ra Jogjakarta, maka pada 

    
an ini, Taka dunia, ASN Ben dasar2 K.M.B, 

      

     

  

    
. Kena Ar “Sang 

- Na aninga" dan de- 
ngan ketenangan kegiatan ker- 

| dja jang tidak terlalu banjak 

berteriak, 1 ana LINGGA 

    

    

    
8.3 

“aa Pes 
tapi baiklah kita Pa 

a
g
a
 

“banjak 'membebankan pengha- 
tapan, sebelum kita mengetahui 
kekugtan tenaganja dalam me- 
njataka in kesanggupannja. 
Untuk itu, maka pada peri- 

ngatan satu windu kemerdekaan 
kita pada . tgt. 17 Agustus ini, 
LINGGA BUDAYA mulai. me- 

  

' njin gkapkan tirai pertundjukan- 

nja jang pertama kali, di Ge- 
dung Negara. 

Kegiatan? Sekitar | 
17 Agustus. 

Kalau pada tgl. 17 Agustus 
tahun- jang lalu INSTITUT KE- 
 BUDAJMAN INDONESIA mem 
pertundjukkan - drama terbuka 
"Sumpah Gadjah Mada” dengan 
setjara besar?an di Alun2 Uta- 

tgl. 
17 Agustus sekarang ini drama 

" 

Tn 
| terbuka "Sumpah Gadjah Ma- 

| | .Gipertundjukkan. diihu-kota 
ara, di Medan Merdeka Dja- | 

| | Na dalam  penjelenggaraan | 

| | jang Jebih hesar?an lagi, jang 
| aandanat bantuan dari Bagian | 
| Kesenian Djawatan Kebudaja- ' 
dn Kementerian PPK. Untuk ke 

(verluan " ini, telah berangkat 
siswa2 dari SEKOLAH SLNI- 
DRAMA & FILM dengan di- 
bantu djuga oleh mahasiswa2 

| ion Gadjah Mada. 

rn n perginja siswa2 SEK- 
OLAH SENI-DRAMA & FILM 

menjelengg arakan  pertundjuk- 
an ke Djakarta ini, maks atie- 

ra di Jogjakarta diisi oleh LING 
GA: BUDAYA 

Untuk memperingati sewindu 
kemerdekaan, dan djuga seba- 
gai rangkaian atjara dari Pani- 
tya.17 Agustus, oleh LINGGA 
BUDAYA semula direntianakan 
akan mengadakan | pertundjuk- 
an drama terbuka djuga, ialah 
kissah "Praharaning Klung- 
kung” jang penjelenggara per- 

| tandjukannja, al. membutuhkan 
pemain 250 orang dan skuda 20 
ekor, dan dimaksudkan akan 
dimainkan digelanggang Krido- 
sono. 

Tetapi, karena ' kesukaran? 
(peralatan dan terutama  ke- 
uangan, baik dari Panitya 17 
Agustus maupun dari LINGGA 
BUDAYA sendiri, maka ren- 
tjana pertundjukan drama ter- 

| buka "Praharaning Klungkung” 
tidak dapat dilaksanakan. 

Sebagui gantinja, maka LING 
GA BUDAYA menjelenggara- 
kan pertundjukan drama pang- 
gung, di Gedung Negara. 

Tjerita jang dimainkan, ialah 
”Astogini”, sebuah drama klas- 

sik-romantis dalam 5 babak, gu- 
bahan R. M., $. Surjokusumo, 
ialah drama jang banjak me- 

  

  

    

  

    

tis. 

ngandung unsur2 
| PDaedagogis. « . 1 

(Sengan demikian, maka "As- 

togini”" adalah drama jang di- 
pertundjukkan pertama kali 
Oleh LINGGA BUDAYA, 
dimainkan tgl. 17 Agustus ma- 

|Iam di Gedung Negara, 

Kesimpulan. 
Demikianlah, perkembangan 

Gan kegiatan2 seni-drama di Jo- 
gjakarta, setelah kebangkitan 
kerubali dari "masa mati"-nja 
beberapa waktu jl. 

Dengan adanja kegiatan? jg. 
diutarakan diatas, memang ki- 
ta tidak perlu terlalu pessimis- 

Tetapi, adalah bidjaksana 
Kita djuga tidak terlalu opti- 

mistis, karena segala keg'atan2 
iersebut sesungguhnja belumlah 
merupakan semua kegiatan jg 
dapat dikerdjakan, 

Apalagi kalau kita mengeta- 
hui, bahwa disamping kegiatan? 
ini, ada nampak “pula adanja 

gedjala2 kelesuan. Bahkan da- 
lam sesuatu hal terasa adanja 
keretakan. 

Dengan mengingatkan akan 
adanja  gedjala2 kemunduran 
ini, kita masih mengharapkan 
Gan pertjaja akan dapat dise- 
lenggarakan kegiatan2 haru da- 
lam perkembangan seni-drama 
ini. $ 4 

Dengan pertjaja bahwa ka- 

ta2 T. B. Aldrieh jang tertera 
diatas tulisan ini berlaku djuga 
bagi perkembangan seni-drama 
kita, maka disamping Pemerin- 
tah — notabene  Kemenkerian 

PP dan Kebudajaan — harus 
djuga mentjurahkan bantuan 

dan perhatiannja, adalah teru- 
tama kewadjiban perhimpunan 

seni-drama, incasu seniman? mu 
da kita, untuk menjemarakkan 
kehidupan seni-drama Indonesia 

| dalam arena budaja dunia. 

  
Keltpanaka di Kanior Pas it B.R.N. telah dilangsungkan timbangterima Ketua Dewan 
Rekonstruksi Nasional dari-bekas wakil P.M. Prawoto Mangunsasmito kepada Wakil 
PM. H Zainul Arifin. Gambar Kiri: Direktur B.R.N, Didi Kariasasmita a.n. pegawai 
menjerahkan sebuah album sebagai kenang?an kepada Ketua D. R. N. jang lama 
P. Mangunsasmito. Kanan, Ketaa D.R.N. jang baru Wakil P. M. 01. Zainul Arifin 
sedang saga (Ipph os). 
  

Perlu tindakan2 
Negara & 
Oleh NA ra 

5 

Djalan sedjarah kemerdekaan 
' Indonesia semertdjak Proklama- 

si 17 Agustus 1945 melalui poli- 
tik manifes 1- Nopember. 1945 
jang mendjandjikan pengemba- 
Han dan perlindungan hak2 mi- 

Iik asing, timbulnja pergerakan | 
rakjat dalam Persatuan Perdjo- | 
angan Djanuari - Februari 1946, 

ditangkapnja pemimpin2 Persa- 
tuan Perdjoangan di 

(Februari dan April-1946), ada- 
nja affaire 3 Djuli 1946, terben- 
tuknja kabinet Sjahrir 
(2. Oktober 1946),  diparapnja 
Naskah Linggardjati 17 Nopem- | 
ber 1946 dan diratifisirnja di | 
Malang oleh Sidang KNIP dgn 
spsunannja jang baru (Maret 
1947, pasal 14 : 
R.I. atas hak milik asing dan 
hak penuntutan kembali didae- | 
rah de facto), tetapi perlaksa- 
naannja “matjet karena soal 
.gendarmerie” jang harus dila- 
kukan didaerah R.I. a Ja Ling- 
gardjati, dan menimbulkan 
agresi Belanda jang pertama jg 
dapat diselesaikan dengan Nas- 
kah Renvilie oleh P.M. Amir 
Sjarifuddin (Desember 1947), 
tetapi menimbulkan reactie di 
masjarakat dan karenanja ter- 
bentuk Kabinet presidentiil Hat- 
ta jang I, karena derasnja te- 
kanan2 fihak Belanda agar R.I. 
Renville mengikuti konsepsi po- 

“litik Belanda dalam penjusunan 
Negara Federal dan petjahnja 
agresi ke II tertjiptalah perdjan 

djian K.M.B. dengan melalui 
Aka Rum - van Rooyen : 
dan lahirlah Negara R.LS. dgn 

"terhadap soal 

Madiun | 
Maret 1946, usaha2 perundingan | 
Gi Djakarta dan Negeri Belanda | 

ke II | 

pengakuan oleh | 

kearah ctabilisasi 
Masiarakat 

NT MIAARDIO 2 
(Sambungan kemarin — Habis) 

| Kalau kita perhatikan djalan- 
Inja sedjarah “dengan saksama 

,pemindahan Ke- 
kuasaan”, maka terlihat bahwa 
tidak dengan saksama” lagi, 

| tetapi atas dasar djalan jang 
|sudah salah ialah berunding de- 
|ngan fihak musuh, jang pada 

  

'hakekatnja tidak sudi menjerah 
kan negeri djadjahannja kepada 

| pembrontak2. 
Jang diserahkan oleh Belanda 

kepada R.ILS. sebagai tjiptaan- 
|nja : kemerdekaan dan kedau- 
|latan hanja terhadap soal poli- 

tik, minus: Irian-Barat plus 
| Machkota Radja Belanda (Unie 
sStatuut) dengan sjarat2 dalam 
perdjandjian2 atas soal ekonomi 

dan keuangan, hubungan luar 
negeri, kebudajaan dan militer. 

Djadi djika Negara Indonesia 
dan Rakjatnja ada dalam krisis 

dari krisis gezag sampai krisis 
|achlak, ialah pada dasarnja ka- 
rena kemerdekaan 'itu adalah 

perdjoangannja semata2, tetapi 
hasil dari penjerahan kedaula- 

tan dan kemerdekaan dari Be- 
Ianda dan kepada R.L.S. 
sebagai tjiptaan dari Belanda, 
jang terang benderang djiwa | 

dan isi maksudnja dapat dilihat | 
dan dibatja dalam. perdjandjian 
K.M.B. 

Perdamaian nasional | 
mutlak. 

'Djika -perdjandjian KM.B. 

adalah hasil dari politik berun- 
ding jang salah itu — orang jg | 
sudah mendjadi korban politik |   
salah ini mengatakan : politik | 
bankrut — tidak dapat disang- | 

| ical dan dibantah lagi, karena | 

bukan hasil Proklamasi berikut : 

penuh kedjudjuran mengurai- 

kan: apa sebenarnja jang ter- 
djadi pada ketika Hari Prokla- 
masi. 

patutnjalah kita telah mempu- 
njai suatu buku sedjarah Pro- 
klamasi. jang dapat dipertang- 
gung djawabkan kebenarannja. 

Sebaliknja memang sukar dan 
berat untuk menentukan saat 
pokok dan peristiwa2 dalam se- 
djarah selama pemain2nja ma- 
sih hidup, ada jang tetap ber- 
kuasa dan ada jang tidak -ber- 
kuasa lagi ataupun meninggal, 
oleh karena dalam- banjak hal 
kenamaan dan perbuatan jang 
sebenarnja tidak saling mengim 
bangi( elkaar dekken). Mung- 
kin masih lama untuk didapat 
suatu perumusan dari kedjadi- 
an2 pada saat? jang bersedja- 
rah itu dan dapat dipertang- 
gung djawabkan. Sebetulnja se- 
mua bahan perlu dikumpul, di- 
susun dan dikadii dengan me- 
nunggu tambahan2 guna dileng- 
kapkan. Tentu tidaklah maksud 
nja penjusunan sedjarah Peris- 
tiwa Proklamasi 1945 guna mem 
buat reklame dan propaganda 

' bagi beberapa orang ataupun 
golongan. Hasil perumusan nan- 
ti akan mendjadi pedoman utk 
menjusun sedjarah Proklamasi. 

Lekas batalkan K.M.B. 
Semendjak beberapa hari se- 

belum pernjataan Proklamasi 17 
Agustus 1945 persoalan tepat- 
kah atau tidak waktu Prokla- 
masi itu sudah mendjadi per- 

| soalan ! Maka kalau 8 tahun 
(sesudah 'Proklamasi persoalan 
itu masih hangat, kami hanja 

| dapat menjadjikan satu kutipan 
urdian Profesor Dr. Jan Romein 
tentang »SKEBANGUNAN A- 
SIA" Pada achir Perang Du- 
nia n, dalam tahun 1945, kolo- 
nialisme dalam bentuknja jang 

| lama, apa jang mengenai Asia, 

telah mendjadi sedjarah. Dari 

  

lenjapnja Negara RI Prokla- | dalam umurnja selama 4 tahun | 2.400 djuta orang2 jang mendi- 
masi, tegas njata dalam istilah : 
penjerahan kedaulatan, dan ke- | 
merdekaan dari Belanda kepada 
RI.S. dengan dasar2 dalam K. 
M.B., tetapi sifat serikat dalam 
tempo 6 bulan telah diganti dgn 
Kesatuan kembali, tetapi djiwa 
Negara Kesatuan 1950 adalah 
landjutan dari Negara RLS 
alas Negara R.I. Kesatuan atas 

    Sebuah adegan dalam latihan ,,Lorodjonggrang' 

(Untuk ini 

pembatalan K.M.B. 

rang berarti kita dalam persim- | 

'ini, maKin lama makin ternjata 
kesalahan itu jang sehari2 da- 
pat dirasakan, sehingga timbul- 
lah sebutan2 : krisis gezag, kri- 
sis achlak, krisis ekonomi, krisis 

itu dan ini, Oleh karenanja dja- 
lan satu2nja untuk keluar dari 
semua matjam krisis jalah : se- 
lekas2nja diusahakan pembatal- 
an perdjandjian K.M,B. 

diperlukan adanja 
perdamaian nasional, guna mem 
bulatkan tenaga seluruh rakjat | 
jang ditudjukan kepada pemba- 
larun perdjandjian K.M.B., ka- 

rena pembatalan ini adalah sja- 
rat mutlak untuk menjusun In- 

donesia Baru jang makmur dan 
adi. Dengan memilih. “djalan 

sudah te-| 

pangan djalan jang sekian kali- 
nja memilih: MERDEKA TE- | 
RUS.   Perlu riwajat ss 

. masi jang benar, 
Demikianlah pendapat kami 

tentang arti Peristiwa Prokla- 
masi 1945 dalam sedjarah In- 

donesia selama 8 tahun Merde- 
ka, Sampai sekarang ini sebe- 

|narnja belum "ada karangan 
| tang sedjarah Proklamasi jang 
atau buku, demikian pula buku 
peladjaran hagi sekolahan? ten- 

Ae eBas, 
. 

lengkap dan benar dgn 

ami bumi ini dalam tahun 1950, 
masih terdapat hanja lebih ku- 
yang 170 djuta orang jang se- 
tjara formil masih -berada dim 

| lingkungan kolonialisme”. (Pe- 
(nerbitan Kementerian Pener ang 

ar Kel 1983, hah 19y: 

|. Oleh karena itu pendapat ka- 
| mi, hanja bagi kaum bimbang 

  

dan kaum jang masih rindu dgn | 
sengadja atau tidak dengan se- 
ngadja kepada waktu lampau, 
jaitu waktu ke-emasan baginja, 
maka persoalan tepatkah atau 
tidak masih selalu mendjadi per: 
soalan. 

Mereka lupa bahwa sedjarah 
berdjalan terus, menurut garis2 

| jang ditentukan oleh kekuatan? 
jang lampau dan jang ada seka- 
rang. Djika mereka2 itu untuk 
menggantikan rasa bimbang dll 
mendjadi keinginan merdeka 
100fc, maka satu?nja djalan ia- ! 
lah mer eka turut serta mengga- 

lang dan memperkuat garis ke- 
kuatan jang menghendaki mer- 
deka 10092, dan menghalang?2i 
garis kekuatan jang ingin kem- 
bali. ke-zaman  pendjadjahan 
atau setengah - pendjadjahan, 
dan oleh karena itulah sudah 
terang dan dapat diinsjafi, bah- 
wa pada waktu2 int sebagai sja 
rat mutlak jang harus diusaha- 
kan selekas2nja : PEMBATAL: | 

      

filosofis. dan | 

jang | 

Sesudah 8 tahun Merdeka se: 

“Ian masjarakat jang makmur 

    

MANGUNSARKORO KE 
SIDANG UMUM PBB 

Sebagai penasehat dele- 
gasi Indonesia, 5 

Menurut samber jang menge- 
tahui Ki Sarmidi Mangunsarkoro 

dalam bulan depan ini hendak 
bertolak ke Amerika Serikat 

untuk menghadiri sidang umum 
PBB selaku penasehat dari de- 
legasi Indonesia jang diketuai 

narjo. Selandjutnja . sesudah 
menghadIiri sidang tsb. ia akan 
mengundjungi Eropa terutama 
Jugoslavia. 

PENGGEDORAN DIDESA 
MAGUWO , 

'Pada malam Minggu tg. 15-8- 
1953 djam 1.30 malam rumah 
Sdr. Prawiroredjo juragan 
andong”. didesa Maguwa, KI. 
Banguntapan, Kp. Kota.- Gede 
.Bantul telah didatangigoleh se- 
“gerombolan dar: 10. orang dng 

bersendjata pistol tiruan, dari 
kaju, pentung dan batu. 

Dengan - menlobrak..- pintu ! 
penggedor? itu dapat masuk ke- 
rumah, dan menggondol ba- | 
.yang2 seharga 25 Rp. 5000.—. 

Segera, setelah Rakjat sekitar 
Desa tsb. memukul kentongan $ 
dan mengepung Desa tsb, kawa- 
nan Penggedor melar-kan diri. 
Dalam suasana, paniek, terdjafi- 

lah perkelahian antara pengge- 
dor dan rakjat, tapi sajang sa- 
tupun dari fihak penggedor ti- 
dak tertangkap, 
Pengusutan perkara itu kini 
sedang didjalankan oleh janz 

berwajib. 

DJEMBATAN MUDJA- 
MUDJU — HANJA 
TUNGGU BEAJA- 

NJA 
Rentjana pembuatan djembat- 

an di Musdja-Mudju pada djalan 
Jogja — Wonosari jang telah 
d'setudjui oleh DPD Kotapradja 

aannja sekarang sebenarnja su 
dah ,afgekeurd”, menurut ke 
terangan sdr. Prodjohandoko 
anggauta DPD Kotapradja seksi 
Pekerdjaan Umum sebenarnja 

sudah siap, hanja menunggu di 
kluarkannja beaja jang masih 
akan diter manja dari Pemerin- 

tah Daerah, 
Djembatan ini perlu segera di 

perbaiki mengingat pentingnja 
djalan jang melaluinja . untuk 
menghubungkan - perekonomian 
ra'jat antara Gunungkidul dan 
Jogja. Rentjana, beaja untuk 
perbaikan ini diadjukan 60 ribu 

rupiah. 
Djika djembatan itu nanti di 

perbaiki, perhubungan antara 
Jogja dan Wonosari untuk 'se- 
mentara dapat melalu: Jogja — 
Kotagede, atau Jogja — Pram 

banan. 
  NN En aa 
AN PERDJANDIIAN K MB. 

Proklamasi — tindakan 

revolusioner. 
Kesan2 jang kita dapat tarik 

dari uraian diatas tadi, ialah : 
1. Pengertian tentang arti Pro 

klamasi Kemerdekaan sebagai 

tindakan revolusioner harus di- 
insjafi sebenar2nja dan sesung- 
guh2nja atas segala konsekwen- 
si, sangkut-paut, hubungan dan 
tali-temalinja dan terutama ten 

tang dasar ,.pemindahan kekua- 

saan 
Pernjataan Proklamasi Ke- 

merdekaan adalah suatu hak 
dan hak ini wadjib didjalankan 

dan dipertahankan. 
2, Ternjata bahwa kesalahan2 

jang terus menerus terdjadi, ke 
salahan sebagai akibat dari ke- 
salahan, ialah pada pokoknja 
adalah kesalahan bahwa mere- 
ka jang berhak dan berwadjib 
selama & tahun Merdeka tidak 
pertjaja kepada kekuatan jang 
ada pada Rakjat Indonesia, ba- 

ik atas kemauan merdeka mau- 

puan mempertahankan kemer- 
dekaan jang telah diproklamir- 
kan itu. 

ternjata bahwa terlaksananja 
pemindahan Kekuasaan” ada-' 
lah hasil inisiatif dari pihak 
Rakjat Indonesia, tidak dari pi- 
hak atasan jang berhak dan ber 
wadjib tsb tadi, 
Bahwa Rakjat sekarang pasif, 

apathis, bersikap masa-bodo dan 
mungkin tidak pertjaja terha- 

dap pihak atasan (pusat), itu 
karena Rakjat selalu dalam ke- 
adaan penderitaan dalam penw- 
hidupan sehari2 atas tekanan? 
ekonomi jang korat-karit dan 
keuangan “jang belum. pernah 
stabil, terasanja kekuasaan luar 
biasa dari modal-asing, dll. 

3. Kesalahan2 tsb tadi dan 
kesalahan pokok harus dengan 
segera diganti dengan tindakan2 
jang tegas-njata menguntung- 
kan Rakjat Indonesia seluruh- 

nja, jang Seimbang dengan ka- 
ta2 bahwa Rakjat dalam sesu- 
atu negara jang makmur harus 
pulalah ada dim keadaan mak- 
mur. 

Seluruh tindakan harus diha- 
wa kepada penjusunan Negara 

  
bagi Rakjatnja, 
.Pemindahan kekuasaan” dim 

semua lapangan: politik, eko- 
nomi dan keuangan, soal? inter- 
national, sosial dan kebudajaan, 
dll seharusnja didjalankan dgn 
tegas menurut rentjana, dan ti- 
daklah boleh dilakukan dengan 

atau tidak, berarti sudah ber- 
tentangan dengan kepentingan 
Rakjat dan merugikan Negara,   Laksanakan pemindahan 

Kekuasaan jang 10054. 
Atas kesan? diatas tadi dje- 

laslah sudah, bahwa dasar2 pem 
(Bersambung hal, 3),       

oleh menteri Juar negeri Mr, Su | 

Jogjakarta jang mengingat kea: 

pun kesanggupan dan kemam- . 

Oleh karena itu selalu ' 

SOBOHARSONO: 

MURBA: 

WETAN BETENG: 

HALAMAN ? 

  

DJANAD DAN NANI 
BINTANG RADIO 

JOGJA 
Malam seleksi terhadap 8 pe- 

njanj: untuk mendjadi tjalon di 
kirimkan ke Djakarta nanti pa- 
da tanggal 11 September berie- 
patan engan Hari Radio ke-8 
untuk merebut djuara Bintang 
Kado tahum 1953 telah dilaku- 
kan di Jogjakarta pada malam 
Minggu jang lalu bertempat di 
gedung CHTH dengan mendapat 
sambutan jang besar sekali dari 
pada undangan. 

Achirnja sebaga: pemenang 

pertama penjanji lelaki sdr. 
Djanad dari keluarga ORJ sen 
diri sedangkan jang kelua  pe- 
njanj: wanita sdr. Nani Josodi- 

ningrat bukan keluarga RRI. 
Dengan demikian, maka Jogja 

akan mentjalonkan kedua sau- 
dara itu Untuk mengikuti perlom 

baan merebut Bintang Ratio 
seluruh Indonesia jang diadakan 
di Djakarta dan akan diikuti 
oleh penjanj 2 dari seluruh dae- 
rah Nusantara, 

Seperti diketahui, semula 
iIjumlah penjanjj jang mendaf- 
tarkan diri dan sudah d'tesy sua 
ranja dari daerah Jogjakarta 
-senjiiri banjaknja 42 orang, te- 
tapi menurut putusan jurie da- 
lam seleksi pendahuluan, hanja 
8 penjanji jang dapat diseleksi 
untuk diplih mendjadi pengikut 
perlombakan menjanji di Dja- 
karta nanti. 

2 MAHASISWA FAKUL- 
TET PERTANIAN GAMA 
AKAN LANDJUTKAN 
KULIAH2NJA DI AS 

Dari sekretariaay fakultet Per 
tamian Universitet Negeri Ga- 
djah Mada di Jogjakaria diper- 
oleh keterangan bahwa 2 orang 
maha siswa fakultet tersebut 
jang sudah mempunjai tingkatan 

"Idoctoraal, merentjanakan akan 

melandjutkan kwliah2nja di 
Amerika Serikat dan berusaha 
akan mentjapai gelar - Master 

disana, 
Mereka itu jalah sdr2. P. Poe 

tirary dan Heri Poernomo, 

HASIL PERLOMBAAN 
PEMELIHARAAN TERNAK 

DI'KAP. GODEAN 
Kemarin d: pasar Godean te- 

'lah dilangsungkan . perlombaan 
pemeliharain «ternak Lembu 
Kambing dan lain-lainnja, “jang 
dsaksikan Oleh wakil Kepala 
Djawatan Kehewanar Daerah Is 
timewa Jogjakarta Dr. Suprap 
to: 
Dalam perlombaan itu turut 

beberapa petani wilajah Kap. 
Godean jang memelihara ternak 

jeng hukan Jari pemerintah 
Setelah diadakan pemeriksaan 

oleh juri jang terdiri dari Dja- 
watan Kehewanan Kab. Sleman, 

hadiah pertama djatuh pada sdr. 
. Djajapawiro desa Gentingan KI. 
Sidoagung, berupa hadiah Kam- 
bing untuk perlombaan lembu. 

Kambing & djatuh pada sdr. Setro 

raijo desa Godean ' KI. Sidoa- 

gung. 
Perlombaan tjempe djuga dja 

tuh pada sdr. tersebut. 

TARI MODERN 
Guna meriahkan peringatan 

Windhon 17 Agustus 1953 tepat 
pada malam hari tersebut bers 
tempa4 di aloon2 sebelah utara 
telah dia akan pertundjukan Ta 
ri Rakjat Modern jang diusaha 
kan Oleh Lekra, Pemuda Rakjat, 
dan Pemuda Tionghoa, Tar: Rak 
jat Modern tersebut diikuti oleh 
ka. 200 orang pemuda pemudi 

Indonesia - Tionghoa dibawah 
pimpinan Sdr. Sunardi, Tari?an 
tsb, berupa, - Tari Tani, Tari 

Buruh, Tari perdamaian, Tari 
Tionghoa, Genderang Perdamai- 
an, Tari Buruh Tani nan Bebas, 
Tari Persahabatan Indonesia 
Tionghoa, Baru sekali ini tari2an 
sematjam ini dipertundjukkan di 
muka umum dengan maksud 
dapat memberikan serimangat 
manusia didalam  perdjoangan 
membela hak hidupnja. Perlu di 
terangkan bahwa tar?an terse- 
but dilakukan diatas tanah Ia- 

| pang, tidak diatas 
karena banjaknja pengikut, 

“DOKTER DJAGA" 
Dokter jang membuka prak- 

tek pata hari Kemis .tgi. 20 
Agustus 1953 dar: diam" 8.06 
sampai djam 10.00 dan dari 
djam 17.00 sampai djam 18.00 
adalah Sokter : Sukardi Dirdja- 
husada alamat : Bintaran 24 
Telepon no: 453 Jogja. 
Waktu  melajani 

dari djam 10 sampai djam 12 
siang, dan djam 18.00 sampai 
djam 20.00. 

Pada malam hari dalam kea-   
| daan memaksa, dokter dapat di- 
pangg1 dan untuk Aan 
kendaraan, dapat berhu 
engan Pelang Merah Indonesia 
Tjabang Jogjakart, Gondokusu- 
man 14 Telepon no: 20& 

- APOTHEEK 
Buka pada. hari Iin Adha 

20 Agustus 1953 apotheek WIS- 
NU djam 0909 — 12.00. 

Nonton mana ? 
REX: Captain Pirate”, Louis 

Hayward, Patricia Medina. 
»Island of 

Desire”, Linda Darnell, Yah 
Hunter, 

SENI SONO: . Island of Desire”, 
Linda Darnel, Tab. Hunter, ragu2 dan terpengaruh atas de- INDRA: ,Singin si n th 2. sakan dari pihak Tang lain, atau Gene Lang Deli aan pun pihak. luar, RAHAJU: ,My Forbidden Past”, Memperbaiki kesalahan? tsh Ava Gardner, Robert Mit- PA uk edan segera. didja- chum. 'w ankan empertahankan kesa- LUXOR: 

lahan2 itu dengan sengadja ag AN Garam di Laut”, 
Titien Sumarni, Bonoy 
“Dasar Djodo tiday: 

kemana”. (Film Tiongkor). 
step reld 

Follies” Fred Astairg” Ius 
cie Ball. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
NURUL We : 

Hadjah Ke-1 dari: perlombaan ' ! 

panggung, 

panggilan . 

   

  

   

      

   

   



   
    

   

              

   
   

   

        

   

  

   

              

   

            

   

     
    

  

tx 
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. bae pg 

Bana Bona Pena 
ter sebut, ita. Sebab, Hah ah 

men, lapisan # 
jang akan mena 

Kabinet AE 
Kabinet: jang 
muat pasai ke 

“kita hanja 
Kabinet PAI 2 2 

.un 
konsekwen mendjalankan 
gram kemakmuran 
dan mengadak: 

   

    

   

    

   

       

        

   

   
nasion 1, 
an iDaer 

    

bm 
dari Matah “3 

        

kaan Indonesi: 

'nesia, dan 

kesempatan ' 
jang menentang keharusan mu 

Ta MTERIDEIKA 3 lak : KITA 
TERUS. 

Setelah 3 

unj 

menentukan ana satu itmla. 
“Djanganiah membuang2 wak- | 

tu dan, tenaga jang 1 berharga 
bagi Ne egara dan . 

sel: 
nganlah member 

  

    
    

  

   

    

didalam . praktek aatu 
ting nepesaman Oak 
bukan men n : 

jang 

ah” ketentuan otono 

    

    

  

kjat Ind sg Ta 

n waktn dai 
Era 

   

    kepada 7 
   

ta 

OLenoom, 
lah2 terse 

    

   

ag 

  

    

    

  

Datang! akan Bag di. Ma- | 

    

       

     

    

    
    

      

      

   

  

    

     
      

    

      

   

  

   

   

  

   

Parindin sea 

Tr das Mag gelang. 
'Konperensi tsb. al. akan mem- 

bitjarakan soal pemilihan umum, 
onomi daerah, keamanan, Pem 

"an dewan daerah dsb. 
s konperensi tsb. atas 

usaha 'Commissaris daerah Har- | 
Ba iro, ditempat ketaman- 

'agelang, akan di adakan 
s ben antara staf Pe 

erakon “Besar tsb. dengan para 
'artawan di Magelang. Tara 

  

“sengit telah ter- 
Wt-baru2 ini antara grombol- 
DI. Kan pena Banteng     

    
       
    

    

    

   
   

  

   
  

jadi 5 gerhana. Diantaranja 2 | 
erhana bulan dan gerhana ma- 

1. Demikian pengumuman 
tan Meteorologi dan Geo- 

: di nata, 
1 5 Djanuari. akan 1 

  

    

       

5 Diuh gerhana 
n (partial), 

            

   “wal 
atera Utara perhubung- 

(kontak) dengan “Umbra | 
( Kn gerhana separ 

€ Of eclipse) djam 06.50 | 
imatera Utara. 

    

—penuh. Untuk In- 
at dilihat gerhana | 

an: 1 

tempat? tertelan 
tai Irian TAN, Ta 

# 

  

      

   
    

      

   

   
   

pat tsb.. ajuga 
buah rumah jang 

Tepat pada tanggal 17-8 ini, 
murid? darj Sek. Tehn'k per-: 
tama Temanggung telah me- 

ngadakan pekerdjaan gugur gu- 
nung jani Sar tema AA jg. 
kemudian akan digunakan utk. 
mend rikan gedong Sekolah S. 
T.P. tersebut Tanah: tersebut |   

(serta adalah tanah parikelir jang oleh 
ngan | Pemerintah tih. dibeli seharga 

Rp. 51.000 sedang luas tanah aan 
Ik. 215 ha dan masih me merupakan 
tegalan dan sawah. “Selesai pe- 

kerdjaan gugur: gunung hingga 

  

    

Magelang. TN 

''Semarang 
HASIL PERKEBUNAN 

SEKETJER 
Menurut keterangan Ketan 

Bagian Tehnik" Tanaman/Pabrik, 
tuan AH. Dama, sampai achr 
bulan Djul: hasil perkebunan 
Seketjer sbb. : Pemasukan kopi 
inkg: basah jang: rdapat djenis 
Robusta ada 855-kg.,. dan 
Excelsa ada 72.380 kg. basah, 
djumlah semua a'a 346.185 kg.. 
basah. Hasil kopi kering jang 
ada sekarang ini merupakan 
beras, gabah dan glondongan | 
kira2 ada 70 ton dan hasil pe- 
masukan tjoklat inkg. kering 
terdiri dari beberapa djenis kwa- 
Liteip kira2 ada 30 ton. 

Pemeliharaan tanaman terus 
dilakukan dengan g at, demikian 
2 'a. Soal pemberantasan pe- 

it. Hania sajang, beaja un- 

TEORI,     

sja -tmk pemeliharaan “tanaman di: 
batasi. 
Perlu diketahui, perkebunan 

Seketjersadalah milik BRN dan 

bedjuang sebagai pegawaj tetap 
a| dan 1200 orang lag: sebagai pe- 
nil gawai harian. — Kar. 5 

. BUKU - BUKU TJABUL 
DIBAKAR 

Panitya Perajaan Pemuda dan 
Peladjar untuk Perdamaian dan 
Persahabatan Sedunia (P5S) 
di Semarang pada Saptu sore 
ini djam 19.00 akan mengadak 
an pembakaran buku? tjabul. 
jang merusak moril dan masja- 
rakat. Pembakaran itu akan 
Sen & Alun? Utara. 

or, 

  

| Wonosobo 
GERAKAN PEMBA- 

NGUNAN 
Pada 17 Agustus. 

Menjongsong ulang tahun Pro 
se 'klamasi Kemerdekaan ke 8 di 

Gaerah Wonosobo diadakan per- 
lombaan membatja, diikut: oleh | 

. mereka jang lulus kursus ABC 
ah | dan mereka jang masih se: tang: 

“heladjar “ditalam kursus tsb. 
| Bahan 'batjaan diambilkan dar 
(Buku Sinau Matja, Pelantjar, 
atau Trampil Matja. Setiap pe-   

  

eb) 

  

    
      

  

| wak- Bali tampai: achir gerha- 

     
Ia    

   

   

  

liputi Pulau Timor dan kepulau- 

125 Desember gerha- | 17 

ngikut dwadjibkan membatia 
“paling sedikit.5 buah . kalimat 
Stan sebuah aan 2 pendek. 

. Gerhana ndatahari dan bulan 
— ditahun 1954 

at Ka “latar tahun 1954 siam ter | TN Kakan pada waktu mata: 
“hari terbenam. 

Untuk temnat2 terletak 
aris jang menghubungi: Me- 
io - : Tanimbar - Sydney, tam- 
k gerhana separo pada waktu 

patahari terbenam, Lamanja : 
ari 14.10 sampai 1820 waktu | 
Pahiku 3 
'C) Untuk tempat2 terletak 

digaris jang menghubungi Sera- | 

  

na pada waktu matahari terbe- 
nam. 'Lamanja dari 13.10 sam- 
Kn waktu Djawa. 

Untuk ' tempat2 terletak 
an 1. jang menghubungi Ma- 

laka Tengah2 dari Sumatera 
Utara dapat dilihat achir “ger- 
Farel pada djam 17.09 ' waktu 

matera Utara. Lamanja dari 
12.10 sampai 17.00 Maa Su- 
latera Utara. 
Gerhana penuh : : 
“Untuk Indonesia gerhana pe- 

Muh dapat dilihat didaerah2 me- 

1 

  

  

   

      

an Wetar dan Tanimbar. 
. Lamanja dari 13.14 sampai 
17.29 waktu Sulawesi. 

amanja gerhana penuh 5 me 
ni, Apa 13. 36 maximum ger- 

    

OT Suatu sumber 

   

tanah rata, kemudian : "dis: mulai . Hanap gedong 
STP, jang ermanent, demiki | 
an berita Tang & kita terima | tdi f S 

dikerdjakan oleh 57 orang bekas | 

. dja lembur, akan 

| dja sehari, 

I struction and Development". Ke 

  

— Nehru - Ali 

Mentjapai Naba “skg 
dapat di 

pertjaja tea 
dana menterj India Shri rn 
dan perdana menteri Pakistan | 

| Mohamad Al: calam pembitja- 
|raannja pada. hari Senin telah 
mentjapai kata sepakat, bahwa | 

| masaalah Kashmir harus disele- 
“saikan dalam waktu jang dekat 
dhari jang akan Klatang, de- 
ngan djalan mengadakan pembi 
tjaraan dengan rakjat Kashmir) 
setjara fair” dan tak memihak. 

. Selandjutnja sumber tersebut 
babat bahwa ke-2 pembe 

itu telah bersepakat pula, 
Wa dibutuhkan Waktu jang 

eseaitt utk meagadakan Jang- 
kah? jang diperlakan guna mak 
sud Meng Demikian AFP. 

bahwa per 

  

ENTJA) 8 
pemerintah Rusia, 

«berikan beberapa 

  

(majan di Eropa, Ia 

dilaksanakan,” 
38 

abnormal. 

» Li emo taba Sovjet Uni nam 
5 nota jg baru kepada Tiga Besar    
i Barat meminta perhatian Peran- 

1 tis, Inggeris dary Amerika Seri- 
Ikat tentang ,,keadaan luar biasa” 

dari Djerman, Sovjet Uni mene- 
gaskan bahwa 8 tahun setelah 
iselesai peperangan di Eropa, 
Djerman masih 'tetap menung- 
gu perdjandjian perdamaian, ma 
sh tetap dibagi2 dan tidak men- 
dapat hak2 jg sama dengan ne- 
geri2 lain. 

Nota. Sovjet . itu menjatal: an 
bahwa kedudukan Djerman adu 
lah bertentangan dengan tjita? 
rakjat jang tjinta darnai dan- 
ia adalah melanggar kepenting- 
a12 nasional jang mendjadi hak- 
nja rakjat Djerman. 

Nota Sovjet Uni itu menjata- 
Kan kepada fihak Barat Supaja 
diselenggarakan Konferensi un- 
tuk merentjanakan perdjandjian 
perdamaian dengan Djerman da 
am 6 bulan,   
  

Dig. dan gambar diatas 
double, pertandingan mana 
mokustiah (kanan dari 
pasangan NurhadiTuti (kir 

  
adalah 
enangkan oleh pasangan Adito- 

     

     
   

finalisten dalam mixed 

dengan angka, 6-2, 6-4 dari ' 3) 

P Naa 
  

mera 

| Laporan Bank Dana 

  

  

  

  

Dua sumberj ig 

A   
terutama jang ketjil?, 
dinamakan "Jajasan” 

pembelian dan pendjualan 

. Mr. Sjafruddin kemudian me- 
nerangkan tentang "arbeidspro- 
ductiviteit” bahwa ini hanja 

dapat didjamin dan dipertinggi, 
apabila ada suasana damai an- 
tara golongan pengusaha dan 
kaum buruh untuk waktu jang 
lama. 5 

Untuk "mengakui dan meng- 
atur hak mogok”, seperti diten- 
tukan dalam UUD, undang2 da- 
rurat Mo. 16 akan diganti de- 

ngan undang2 baru, jang dida- 
sarkan atas pengalaman? de- 
ngan undang2 darurat No. 16. 

“Untuk mempertinggi "produk- 

#iviteit bekerdja perlu djuga 
Pemerintah menindjau kembali 

peraturan mengenai 7 djam ker 
dja sehari dan 40 djam seming- 
gu. Dikatakan, bahwa 7 djam 

Ibekerdja. sehari bagi Indonesia 
jang begini miskin, adalah su- 
atu kemewahan jang luar bia- 
sa. Kalau dilihat, bahwa nega- 
ra2 seperti Djepang, Djerman, 

Italia, dll. jang pendapatan 

dapat bantu kita 
“ HUBUNGAN DAN VOLUME DAGANG HARUS 

DIPER LUAS 

DA SATU Te lagi, jang bukan sadja telah berhasil 
untuk mempersempit pekerdjaan berbagai perusahaan, 

bahkan tidak djarang mengakibatkan matinja perusahaan2, 
Penjakit baru itu ialah badan2, sering 
jang diberi suatu monopoli, misalnj ja 

cambric, tjengkeh dan sebagainja. 
Mengenai hal ini Sjafruddim menjebutkan beberapa akibat jang 

| Gitimbulkan oleh pembentukan badan? jajasan ini. 

bantuan luar jang diterima un- 
tuk pembangunan Indonesia 
(Sumbangan dari ECA, kemu- 
dian dari TCA dan pindjaman 
Cari Eximbank dan negeri Be- 
landa) sedjumlah Rp.2.286 baru- 
lah merupakan satu tetes dalam 
segelas air, Dipandang dari su- 
dut ini maka bukanlah suatu 
hal jang tidak mungkin, Bank 
Internasional akan dapat me- 
nerima alasan? kita sehingga 
dapat memberikan pindjaman 
jang tjukup besarnja guna tu- 
djuan? produktif, 

Kalau kita sekarang menjeli- 
diki sampai dimana ada kemung 
kinan untuk mendapat bantuan 

|darj Amerika Serikat maka, di- 
balik djumlah berbagai bantu- 
an jang “pernah diberikannja 
pada kita, djangan hendaknja 
kita lupakan, bahwa .politik jg. 
Jidjalankan oleh Amerika telah 
mengakibatkan dalam dua aju- 
rusan Kerugian besar bagi ne-     'Inasionalnja " djauh lebih tinggi 

dari kita, tidak ada jang mem- 
punjai peraturan djam kerdja | 
Seperti di Indonesia, niaka ti- | 
Gaklah heran, kalau "crang Jlu- | 

ar. memandang kita ini sebagai | 
bangsa pemalas!” Banjak ke- 
'sulitan2 misalnja mengenai ker- : 

lenjap, djika 
diadakan kembali 8 djam 'ker- 

demikian tulis Sjaf- 

mada On , 

Sumber? jang 'kuat ' 
modalnja. 

Mr,  Sjafruddin mengemuka- 
kan dua sumber untuk menda- ' 

ri, ialah dari negara jang teri 
kuat kedudukan modalnja, jaitu ' 

gai sumber kedua disebut "In- | 
ternasi oral .Bank for Recon- | 

mungkinan. untuk dapat. memi- 
peroleh pindjaman dengan sja- 
rai2 jang dapat diterima oleh 
Pemerintah kita berhubung de- 
ngan politik bebasnja, adalah 
lebih besar pada Bank Interna- | 
sional. 

Dari rngarg3 jang telah men- 
derita kerugian disebabkan pe-     "hana. 

Lamanja gerhanh umum dari 
1g, 04 sampai 18.07 jam DIA 
wa, Dag Ant,” 

rang dunia ke-II dan akibat2- 
nja, Indonesia adalah salah sa- 
tu diantaranja eT amat men- 

"derita, Akan te api hingga kini 

Negara Amerika Serikat, Seba- 1 

geri kita. Pertama teringat il 
ja pada Perdjandjian San Fran- | 
cisco. Dengan mengadakan per- | 
djandjian “itu, maka Amerika 
Serikat sebenarnja  membebas- 
kan Dana teri adap hak mut- 

  

MENURUT RENTJANA RUSIA 
A "Perdjandjian Perdamaian Disk telah disam- paikan kepda 8 Besar Barat pada tzl. 15 Agustus 

Keadaan Dierman jang : 

oleh 
Pre-ambul Rentjana itu mulai dengan mem- 
alasan mengapa perlu sekali 

| perdjandjian perdamaian dengan Djerman. Perdjandjian perda- 
Waian a,alih faktor jaag pokck untuk mengkonsolidasi perda- 

akan memperoaiki suasana internasional 
| Sebagai keseluruhan, Militerisme Djerman 
Bakara semendjak ' semua. fasal2 

mengadakan 

masih merupakan 
Mana Potsdam tidak 

Pengganti kerugian perang 
Diusulkan dalam nota itu su- 

paja Djerman berhenti memba- 
sar kerugian perang sedjak Dja 
nuari 1954, dan supaja hutang2 
sesudah perang kepada 4 Besar 
ditiadakan, ketjuali hutang? da 
gang. Selandjutnja nota Sovjet 
Unj itu mengusulkan Supajao.ng- 
kosZ pendudukan dibatasi, jaitu 
Supaja djangan melewati 55 da 
ri pemasukan uang menurut 
Anggaran Belandja Gabungan 
dari pemerintah2 Djerman 'r:- 
mur dan Barat. Sovjet Uni dju- 
ga. menjarankan supaja Djer- 
man dibebaskan darj pembajar- 
an2 hutang jang dibikin sesudah 
1945 dinar wilajah Djerman jg 
bersangkutan dengan penduduk- 
an. 

Djerman Timur 
Barat. 

Nota Sovjet Uni itu mendesak 

supaja segera diadakan pembi- 

tjaraan pendahuluan oleh 4 Be- 
sar dgn ikut sertanja Djerrnan 
Timur dan Barat. Selandjutnja 
ia mengusulkan supaja par- 

iemen?2 Djerman Timur dan Ba 

rat bersidang untuk membentuk 

pemerintah seluruh Djerman de 

ngan langsung disetudjui oleh 
kedua pemerintah, Pemerintah 
sementara harus berisi wakil2 
dari pemerintah? Djerman Ti- 

mur dan Barat jang sudah ada. 
Kewadjiban2 pemerintah ini 

adalah : 
1. ikut serta dalam persiapan? 

perdjandjian perdamaian. 
menjusun undang2 pemilihan 

menjelenggarakan pemilihan 
umum tanpa ikut sertanja ne. 

geri2 asing. — AFP. 

  

“»
w 

lak kita,  jakni hak menuntut 

an2 dan perampasan2 hak mi- 
Hk jang telah dilakukan Dje- 

pang semasa pendudukannja di 
"| Indonesia. 

ingin saja menundjuk 

da- 
Kedua, 

pada politik ekonomi dan 
gang Amerika Serikat, 

terlampau 
kepada. melindungi 

'an2nja sendiri dan sedikit se- 
kali mengindahkan kepenting- 
an2 negara2 lain terutama ke- 
pentingan2 negara2 jang dina- 

! makan 

tries” 

  
(negar a2 erbelakang). 

Kalau andaikata PPn suatu sa- | 
kat Amerika Serikat 
iisetjara rapat pintu?nja 

perdagangan dengan luar 
geri, maka hal itu tentu 
berarti kerugian 

batkan beberapa kedjadian jang 
kurang enak dirasakannja oleh 
rakjat Amerika. Tetapi buat 

dunia lainnja, kedjadian. jang 
demikian itu akan menimbulkan 
bentjana jang hebat sekali. An- 
Gdaikata karet atau timah kita 
tidak dapat didjual'lagi ke Ame 
rika Serikat, maka 'akibat2nja 
sama dengan penjerbuan tenta- 

ra asing jang besar, jang me- 
rampas sebagian besar dari har- 
ta dan kekajaan kita. 

bagi 
nes 

akan 

Hubungan dagang harus 
diperluas, 

Mr. Sjafruddin mengemuka- 
kan persetudjuannja dengan 
andjuran Inggeris jang menga- 
takan: "trade, but” not id". 
Dalam hal ini Amerika bersikap 
sebaliknja : keluar ia mempro- 
pagandakan untuk melepaskan 
perhubungan dagang dari ikat- 

arn2 jang dibuat2, tetapi keda- 
.Iam ia berbuat sebaliknja  de- 
'ngan tidak memberi kesempat- 
an pada orang luar untuk ber- 
Saing dengan Amerika Serikat, 
karena dinding tarifnja, subsi- 
di2nja dan aturan? lainnja un- 
tuk melindungi pengusaha2nja. 
Menurut Sjafruddin, andaika- 

ta Indonesia 
karan2 dan ketidak-mungkinan 
mendapatkan bantuan jang 

agak berarti dari satu2nja ne- 
gara jang masih mempunjai ke- 
Sanggupan memberi bantuan itu 
— ketjuali djika kita sanggup 
menjesuaikan “diri dengan ke- 

hendaknia — maka djalan tera- 
Chir untuk memperoleh sumber? 
penerimaan baru bagi negara 
hanjalah : mentjoba memperlu- |. 
as hubungan dan volume dagang 
kita dengan luar negeri, 

  

kerugian oleh karena Kerusak- | 

jang | 
hanjak ditudjukan | 

kepenting- | 

"underdeveloped coun- | 

menutup | 

dan mengaki- | 

mengalami kesu- |- 

Dua pemain PEK 

TIM jang kelua $ 

sebagai . finalis 

men   ten dalam 

single, sdr. Ixzy 

(kiri) dan Sute   

djo (kanan) se 

belum - bermain 

Dalam finale itt 

sdr. Izzy dapa 

mena nan sdi 

Sutedjo | dengar 

stand 6-1, 6-4,     
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Raya 

  

“ Seleksi atletik PON Djakarta 
selesai 

  
  

KLEKSI terachir guna memilih atlit? jang akan dimadjukan 
dalam perlombaan? di Medan nanti, telah selesai dikerdja- 

kan oteh PASI tjabang Djakarta pada. tanggal 16 dan 17 Agus- 
| lus jang baru lalu dengan hasil? sehagaj berikut : 

| PUTERA : Dalam perlombaan atletik jg 
100 M.: ' diadakan kemarin W Eskilstuna, 
1. T. Anwar Pa Ah, 5 | Swedia, Mal Wh-tflela menem- 
2. Untung Singgih. PAD 11.6 puh djarak 1000 Mtu alm wakcu 
3. P. Saleh Gaja 118 j 2 menit 20.8 detik: Rekord lama 
200 M.: 5 berai-a ditangan atlt Swedia, 
1. KR seen “Ane”. 233 He Aaberg dengan waktu 2 me 
2. Untung Singgih PAD 244/| nit 21.3 detik. - Ant. 
ai Djokosumpeno PAD “24.4 Tata 
400 M.: 
1. As “Sjafrg AO 153”. 544 | SEPAK BOLA : 
2. Hindrasto Singgih Gaja 56.2 si 
3. Komar 3 AN ja 57.6 ATJARA PERTANDING 

100 M. Garyang: AN JUGOSLAVIA 
3 R. Effendi MAC 58” 62 DIUNDURKAN 
& p « 1 - Hindrasto Ta 58” 63.5 Dari Pengurus PSSI Pusat 

LL mn Bundarman. diter m4. kabar, bahwa pertan- 
"AC "53" “6641| Jingan pertama antara kes. Yu- 

1500 M. : gosiavia melawan Persib di Dja- 
1. R. S8. Kamsimin karta jang tadinja akan “mulai 

! GT MAN 153p MAT pada, tanggal 2 Agustus, di- 
Pee opa PAD 4.492 | undurkan sampai tangal 23 Agus 
Pe obi "AC "53" 4.526 | tus, pertandingan ke-2 antara 

| Lontjat Tinggi : Mm. | Kes. Yugoslavia Jawan Persidja 
1.- Soedarmodjo PAI. 1.80! Pada tangal 30-8 dan Kes. Yu- P 2 Bi Siro Haag goslavia. melawan kes. PSSI 

| "AC 153" 1 10 | pada tgl. 2 September jang akan 
| Lontjat Pia : 1 3 datang..— Ant. jat kiga: 
|1. B. Surio Hadiono ' | £ 
(2: mung Liong Sa TO | OLAH RAGA SINGKAT 
2 2 A0 53” 19.68 | — Untuk menjambuy 17 Agus 

3. Sulaidi PAD 12.67 | tus 1953 di Notopradjan telah | Lempar Tjakram : “1 | adakan Panen ap an 
f 145 Ka ag an ee an Bulu Tangkis 7 Agustus 

| 5 Baen en TG TT 1958” jang de Pitu! pada 14 s.d. 
|8- Subur Sardjono - PAD: 28.06 Ma Na ja 
Ban Ac Ana jab golongan jaitu gol. A: jang Na Ke obaa rian U3 PAD 4492 | Umur 35 tahun kebawah ” dan 

3. Basuki Rifai “ PAD 41.70 | Bag. B: jang berumur 35 tahun PUTErI : : keatas, atau ,,Djago Kapuk” (Ve 
100 M. Bea Fa 5 Ta 

: 2 Ben & AChirnja keluar sebagaj djua- 
9 2 yan Tn aa Tes ra Bag. A: No 1: Sdr Ai 'ikijat 
3. Rubiasih “Saja 148 | Frans Harsono, No. 2: Sar Soc- 89 Mu 3 ““—| warto, No. 3: Soenarto dan No. 
Pe na ea an na Da (2. Hermien Gaja 15. soebroto, No, &- Sdr Soekirin 3. Rubiasih Sumadipradia No, 8 Sdr. Abdul Fatah 

: : Gaja 17. — Pada hari rialam minggu 
Al Leg 5 2 M | tanggal 15-8-53 d'langsungkan 
2. TT. Sudibyo Mana yA pertandingan persahabatan an 2 Netty 10 AAL Sean tara PB. Boemidjo dengan P.B. 
|bempar Peluru : Har | Tunas Ld: “Tjode " dibaan. Boe- 1. Nj NN. Go 2 5 : aa mi'jo dengan berkesudahan 4-3 
Lamb S3 Naa an 9s | Untuk kemenangan tetamu. 

Hi « PR — Baru2 in PS ,HIZBUL 2. Rochjati PAD 7.08 z 3 3 Roas, bi aan a33 WATHAN" atas Undangan dari 

  

ATLETIK : 

REKORD DUNIA LARI 
DJARAK 1000 M PETJAH 

Atlit Amerika, pelar: djarak 
menengah, Maj Whitfield ber- 
hasil membuat rekord-dunia ba- 
ru lari djarak 1000 M, demikian 
UP 

setang “emann 

Dunia sana sini 
KG, Pella, seorang pemimpin 
partai Krister Demokrat berha- 
sil membentuk kahinet Italia. 

Panitya Gedung Sekolah Mene 
ngah Muhammadijah di Peka- 
lonzan. “mengadakan beberapa 
pertandingan di Pekalongan. 

Adapun hasil2 pertand: ngan 
sbb.: 
SAPTU, 15-V1II-1953. 

PS aw Djokja dengan PS 
»AL-HILLAL? Pekalongan 3-1 
buat kemenangan: PS HW bjo- 
kja. 
AHAD, 16-VIII-1958. 

Ps HW Djokia dengan Combi 
natie: HW —IM PERSIK — 
Pekadjangan 1-1 — Serie, 

BALJA UMAR BEBAS 
Anggauta DPD Propinsi Dja-     

x Humphrey Trevelyan, kuasa 
usaha Inggeris jang baru untuk 
RRT kemarin dulu meninggal-   
'nja perang di Korea dan mena- 

kan Hongkong menudju Peking. 
“K Pemerintah Korea Utara te- 
lah memproklamasikan berachir   (Ebrsambung) 1 rik kembali mobilisasi militer. | 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED 
"TATILE TALE ECHO" 

| Na 

wa, Tengah, Baija Umar jang 
telah dilindungi oleh jang  ber- 
wadjib kira2 satu tahun, hari 
Saptu ini dibebaskan, Bersama- 
sama itn dibebaskan jaga Peng 
hulu Demak jang djuga telah 

ungi oleh jang berwadjib 
Sa beberapa waktu ber selang. ' 1 | (Kor). 

   

ing 
  

mn BOT TEE OM VI5/8LE H fps 

patkan bantuan dari luar nege-' pax 

  

TR 
Saja jakin, 
dalam . pipa itu tapi 
djalan keluar 

hawa atas itu ! 

bahwa Jeh 'masuk 
satu?nja 

adalah djendela 

  

    

bahwa dia tidak 

dainja disini . 
pengedjar2 Forsyth tidak dapat 

, menemukan bekasdnja, 

LTSA ONCA KE DIONT TAKE HIS BUPRO 
LIP HERE... NO MOMNDER Kn 5 
PRA!) PES Naa Ft    
Aralah suatu akal jang Itjin, 

    

    

"WELL, WERE HERE, HENEY X 
HUPSONI WE 60 70 Kokk 

7 AGAINZ       

    

Ot 
menaruh kele- 

makanja Nah, 

Suara sj Jeb ! 

pai disini, 

kita bekerdja lagi ! 

Ada terdengar suara ! 

kita sekarang sudah sam 
Henry Hudson ! Mari 

   



       

   

       
   

  

Kalau 

landa, 

tidak 
4 makan Repubilic Tea sa- | 

2 ea 

9 Ba lane Menea 
Yapi sekarang Berabe dengar 

dari, djawatan pener 1 Bt 
 kataaja 4 

no-Hatta, ada golon 
ingin menamakan Republik kita 
in Republik Sukarno-Hatta, 

Lantas mBah Nur bilang lagi: 

    

  

jang   
aa 

tidak ada gupermen Die- 
ermen Hindia-ke- 

tentu Rep 
ada, maka baiknja dina- 

      

  

  Ie Tio 

F 06.40 
5 07.30 

  

BP 12.05 
"12,30 
13.40 

117.00 

17.43 

e 18.00 

18.30 

19,40 
2 - 

20,20 

“2115 
21.30 

    

RABU 
| Gelm.: 4225 39, 

'”2250- 

KAMIS 29 AUGUSTUS '5 

19 AGUSTUS 1953. 
2 & 122m. 

Puspa Suara merdu. 
Nilakusuma, Ping Astono 
dan lain-lainnja. 
Suara Herijati. 
Orkes Krohtjong M. Sagi 
Lagu2 Singapura. 
Taman Kepanduan oleh 
Pandu Tionghoa. 
“Rajuan Hammond Organ 
oleh Jimmy Loach. 

Pendidikan Agama untuk 

anak2 oleh Ibu Anies. 
Peladjaran lagu. Djawa 

oleh Pak Ar. 
Malam meraju oleh NA 
Bopkri. 
“Mendjelang hari Idul. 
Adha oleh Kantor Pene- 
yangan Agama daerah Ist. 
Jogjakarta. 
Ruangan Djapendi Jogja. 

u 

  'Krontjong Manasuka oleh 
- Irama Krontjong dbp. sdr. 
“Sukimin, Bid: Mudjiwarti 
Djauhari, Mursinah, Surip 
dan Djanad. 
“Takbiran oleh Kei: Kantor 
Pen. Agama Daer ah Ist. 

tg ogjakarta. 
2 

Gelm.: 42,25 59,2 & 122,4 m. 

98.30. 

  

10.60 

  

5 10.15 

    

H
e
e
 

20.30 
“215 

121.30 

E 13.45 

Orkes Seruling oleh H.W. 

Karangkadjen. : 
Sekiar Idul: “Kurban oleh 
Hiban Ha-djid, - 
Wajang Orang Ngesti 
Pandowo dbp. “sar Sastro- 
sabdo Ujenitera : SEMAR 
KUNING. 
Aneka si ang oleh Ork. 

: Gabungan Jogja dbp. sdr. 

Shae 1 
Gending anak2 oleh 
Wilosoprodjo. 
Pengadjian Al @ur'an oleh 
Mualimat Jogjakarta 
Dunia Olah raga oleh 

'PASIMA. P 
| Krontjong sendja oleh 

Ork. Krontjong Suara 
Hiburan. 
Lagu2 Melaju-Andalas 

aleh ORJ dbp. sdr Su 
wandi. , 
Siapa Tahu g 
Mimbar Islam oleh sdr. 
Djazim Hamidi 
Motjopat oleh sdr. Mur- 
sinah dgn irimgan Kel. 
Kes. Djawa Studio Jogja. 

   

#EARALEATAN 
  

 SOBOHARSONO| 

   .239-8 

  

RAKJA 

  

  

“tyapan bana kasi 
Telah lahir dengan Kana anak kami jang pertama : 

r. Linda Agustien Hamdun 
ne ag 14715 Agustus di R.S: Panti: Rapih Djokjakar ta. 

Atas per tolorigan pemimpin R.S. tersebut terutama pada 

Zuster Gervatio. dan bidan2 lain2nja kami 
LN Seripa kasih. Ni 

TE Kanan 

  

Mr 

  

OENARJO dengan isteri. 
sip Sagan Ri Diokja. 

    

  

"RAHAJU" 
Robert MITCHUM 

Malam ini: 

at X8 Ava GARPNER ik 2g DOUGLAS 

  

  

ra SE 
Kuki ikE 2 
Mendut 

Wen TNKINA 
218-8, 

SESES SESALI 

RR: 

  
AR — IN pat

 

          

“dalam $ 

“My forbidden past" 
MAIN Djam: 5:75 9. se BE Pena 17 TH. 

  

Bittine sn te banjak terima kasih 
. Kepada sekalian familie (saudara? dari pihak Pamong 

“Pradja, DPD, Ketentaraan, kepolisian, kesehatan, kepanduan 
“dll, atas bantuan moree| Maupun materieel pada Waktu pe- 

makaman kakak saja : 

. Sutjahjo Buddhirahardio 
- pada g. 13-8-1953 djam 15,30 di Patebon (Kendal) jang 
telah meninggal pada hari Rebo tg. 12-8-1953. 

245-8 

Hormat saja : 

BUDDHIRAHARDJO. 

P.D.A.P. Jogja. 

SUGENG 

  

di Hotel Thaitong Kamar 15, — MAGELANG. 

Pen nan BNN UEA boa 

UTJAPAN TERIMA KasiH kpa mn, Dokter Ri. SUPAR- 
DJI, Djl. Sultan Agungan No. 16, MAGELANG, jang telah 
merawat - kami 
Pelajanan sangat memuaskan dalam arti kata jang seluas- 

Juasnja. 

dalam keadaan sakit hingga sembuhnja. 

Kami tsb: Nj. Djanda A. Ph. PATTIE, 

250-8. 

  

251-8. 

DENGAN 
sumbangan? Karangan bunga, 
Instansi Militer, Civiel, Badan? dan perseorangan dari dalam '/ 

luar kota Magelang, untuk keperluan ziarah rd t2l 

kash atas 
dari semua 

terima 
sawur 

ini, kami utjapkan banjak 
bunga 

217353. 

Fd. Kep. D.P.P.T. Wilajah Kedu. 
Sinj. SOEKIRMAN 

tta.: Rso, No. 270706. 

  

1 242-8 

S.G.A. Muhammadijah Tonfakarta 
MENERIMA MURID BARU KL. I: 

Jang diterima, mereka jang beridjazah S.M.P. Negeri, 
(dan berbadan sehat, 

Pendaftaran mulai tg. 18-8-53 sd 31-8-53 di 
Muhammadjjah Surjowidjajan 8. 

(keterangan dari Dok:er). 
S.G.A. 

KEPALA SEKOLAH. 

  

. “13 TH. Keatas. 

Tap PAGI Djam KO. 
PETANG biasa ai 1 

  

Ke Djurusan Ketjantikan...... | 

Disamping usaha2 lain untuk 

memperindah diri Njonja, mi- 

numiah tiap kali 

DJAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 

fan, karena seluruh ketjantikan 

| 

yr 3 | 

A- OX. DEMAK 129 TLP 613 WI 

ubuh Njonja akan selalu tinggal | 

segar, muda, dan tjantik, berkat | 

bahan? pilihan jang terkandung 

idalamnja. 2 

1 doos Rp. 15,— 

oa 

My 

SEMARANG 

  

Agen Djokja : Petjinan 18, Tugu 
Kidul 7, Ketandan & Lempu- 
jangan Wangi 80, Kemeti- 
ran Kidul 183, Kintelan 94. | 

Agen Surakarta : Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Dil. Slaract 
Rijadi 394, Pasar Nusukan 4. 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 117, Gading Ki- 
dul 170. 

Magerang: Djl. Tidar 2, Patji-       
  

  

Dari buku Serat Pandji- nan 96, 13. 
dadap”. Ka 2 : 

R E Xx HIDANG #AN LUARBIASA ! 
: ADVENTURE TERBESAR. 

“p remiere BERWARNA — Teks INDONESIA. 

“AC ADTA 99. Louis” HAYWARD 
7 CAPTAIN PIRATE 0 Patricia MEDINA 

"Ih ROMANCE ! MELULU UTK. USIA 1 TH. KEATAS ! 1 
  

  

  
    

berikan Pen 
terima La 

Kania insan   

  

“UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Telah lahir pada hari Selasa tg. 18 Agustus 1953 djam 13. 00. 

anak kami jang ke - 

t 

F2 
| | 

' 

| an atok Soedewo 
| Ibu dan anak dalam keadaan sehat - walafiat. | 
h Dr: Sapartinah dan bidan Nn. Srie Soeharti jang telah mem- | 

2 

    

seperlunja, 

Kepada Nj. 

kamj utjapkan Danjak" 

Keluarga 

R. SOEPADI     i 
! 

| 

| 
$ 

l 
| Dil. Peleman 2 Pi Bab le poet 

maa Kesan mas mana 

  

7 

Wak 

241-2   Pendaftara 

Tjatatan : 

Jaiasan ,,INSTITUT INDONESIA" Jogjakarta. 
MENERIMA SISWA? BARU UNTUK : 

SMA. € Bersubsidi untuk klas IL. KIE 

Sarat: Berldjasah SMP. Negeri. 
S.G.B. sore untuk klas L 
Sjarat: Tammat Sekolah Rakjat. 

an: di Djalan Gemblakan 45 

tur antara djam 15.30— 19.00. 

  

  
Hasil Udjian Negeri S.M.A./. C. 

195051 turut 21 siswa, lutus 19 
1951 52 turut 38 siswa, lulus 32 

— PENGEURUS — 

  

       

   

    

         

    

  

   

    

    

  

  

kasih 

  

    

dengan ini diumumkan, bahwa 

dirobah antara lain sebagai 

  

PERNJATAAN TERIMA KASIH 
Dengan perantaraan ini kami 'utjapkan banjak terima 

e kepada Djawatan Kepolisian, Barisan Pemadam Api, 

Kepanduan, Keluarga Sdr. Somiun dan lain? Saudara, atas 
“bantuannja kepada kebakaran Kantor Perfebi bg. Gudang 

pada tanggal 17 AUGUSTUS 1953 djam 9,20 pagi. 
sehingga tidak menimbulkan kerugian besar, jang ter- 
bakar hanja film2 sisa jang tidak terpakai lagi. 

Jogjakarta, 18 Augustus '53: 

N.V. PERFEBI 
DIRECTE : 

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I 
Ta AN GKATAN UDARA. 

—000— 

PENGUMUMAN 
No.: 003a | IKL | PPD /'53. 

Menjusul pengumuman kami ttg. 15-6-1953 No. 003 /IKL / 
PPD |/'58 tentang panggilan pemuda? utk. did'd'k mendjadi: 

PERWIRA PENDIDIKAN DJASMANI 

atjara 
berikut: 

pendidikan tersebut 

Tt: Paman pendidikan untuk T'jalon Perwira 
Pendidikan Djasmani, jang semula ditentu- 
kan selama dua tahun berhubung dengan 
sesuatu hal dirobah mendjadi 3 (tiga) tahun. 

2. Mereka jang lulus dari pendidikan ini akan 
diangkat sebagai Letnan Udara II. 

Djakarta, 8 | 8 . 1958. 

at dar / KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 
t 

Hem 

  

  

  

  

  

  

  

Semoga arwahnja diterima oleh hadlirat Tuhan. 

Turut berduka tjita : | 
Kel. JOESOEF SOEBROTO. Jang berduka tjita : 

S. M. OERIP Abi POERWANDO. 
NB. Tidak menerima pernja- Wirogunan 37 

taan berduka tjita. Djokja. 

   
244-8 1 

EA SNN NAN KLM NAURA 

  

  

2 

      
  

t 

Harap ikut keliling kota tgl. 

AGUSTUS 1953 djam 16 SORE | 

Berangkat dari ALUN2 

  

Pengumuman S.M.EA. Negeri 
Jogjakarta. 

Peladjar? jang telah lulus dalam udjian penghabisan S.M. P. 
Negeri bagian A atau B, dapat mendaftarkan diri ke S.M.E.A. 

Negeri Jog gjakarta, 

Sja P3 at: 

1). Pendaftaran harus melalui Kepala Sekolah, dengan 

disertai daftar nilai. 5 
2). umur tidak boleh lehih dari 19 tahun. 

Waktu pendaftaran: darj tgl. 1S Agustus s/d 
tgl. 27 Agustus 1953. 

Mereka jang diterima akan mendapat panggilan melalui 

Kepala Sekolah, dan jang tidak mendapat panggilan termasuk 

tjadangan atau tidak diterima. 

KEPALA S.M.E.A, NEGERI JOGJAKARTA. 

  
  

Itk pemilik SPEDA KUMBANG | 

Anggur - Anggur KOLESOM 
(TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) 

ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari Tjampuran 
Obat - obat Tionghoa jang 

berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dll. Obat 

jang sangat penting untuk 

tambah kekuatan tubuh 

dan darah, Ini Anggur pun 

tjampur dengan sarinja 

Buah Anggur jang terpilih. 
-Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan jang berbadan 

lemah, Kurang darah, mu- 

ka putjet, air muka ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 

bersemangat, kaki tangan 
dingin, bua pinggang sakit, 
tulang linu, kepala suka pu- 

1 

  
      

sing, bernapas pendek, 

urat sjaraf lemah, sema- : Pn 
ngat laki2 kurang. Paras WHAAUSOIGINA AA 

perempuan kelihatan tua, “SURABAJA-Til. 3458 UV: 

dll. Penjakit kelemahan. 

Minum ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu 

lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan perem- 

puan, tua atau muda. 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 

kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 

dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 

sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 

dalam kandungan tingga! waras. 
3. ANGGUR. KOLESOM SENG HWA, Perlu diminum 

perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnia darah dim 

badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 

'air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dam 

menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 

sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 
dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RUEUMATIEK. Ini Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 

turun -menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 

jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 

ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 

nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 
sekali. 

Terdapat di Toko2 OBAT dan Toko? P & D diseluruh IN- 

DONESIA. 
Agen Jogja: 

B
N
 
K
e
 Ra
 

n
a
 
a
t
 

j 
| 

TEK AN TONG, Petjinan 81 
»SMALAYA". Balapan 15. 

En AN KA AR IA ME AAA 

-—- Rumah Obat   | 
| 
: 

  

aa aa raa Pee La my cma ea 2 
: | » 

KENA ANN RK NAGA sa 2 3 Pa Nan Ha) Ka A7 SN Aa 

1 RIO YP AA PTPN TR 
Telah pulang ke Rachmatullah dengan tenang dan ten- CN AL Pi 

teram di R, S.U. P. Semarang pada hari Minggu tanggal 16 T €5w.53-1-67 9578. $ 

Agustus 1953, djam 17,30 setelah mengalamj operasi, suami 2 Y 

| kami jang tertjinta : ci) R 
» U 

, 

erip Adi Poerwando 2 N 
» 

     

  

       

    
      
    

        

      

  

  

Suatu ketika dimalam lengang 

.Ku duduk melamun ditaman bunga 

Tiba? dinda datang membajang 

Duduk disampingku menghibur beta. 

: Dari tubuhmu wangi berkumandang 

"0 daksana harumnja Sang Colibrita 
Serasa ku sedang dikajangan 
Dilingkungi bidadari tjantik djelita. 

“3 D 

COLIBRITA 
'@ TOILET SOAP | Cas Dai za 
Binaan AN 

sabun. wangi, penawan hati! 

  

  

  

Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon 
memanggil pemuda2/pemudi2 warga-negara Indonesia 

untuk dididik mendjadi : 

(ADJUN-) AHLI P.T.T. (POS) 
IL. ATJARA PENDIDIKAN : 

1. Pendidikan diadakan pada Balai Pendidikan PT. 

di Bandung dan lamanja 8 tahun. 

2. Uang-sekolah tidak dipungut dan peladjar mendapat 

pindjaman alat? peladjaran. 

Peladjar mendapat tundjangan sebesar Rp. 170,— 

sebulan dan diwadjibkan tinggal diasrama dengan 

pertjuma. 

Peladjar mengadakan ikatan-dinas 5 tahun setelah 

lulus udjian-penghabisan. (StbI. 1925 No. 210 jo. 

Bijblad No. 14110). 

5. Setelah lulus udjian-penghabisan diangkat mendjadi 

(Adjun- y Ahli PET. (Pos) (Peraturan Gadji Pe- 

gawai Negeri 1950 golongan Va). Dengan tidak 

usah merfempuhi udjian lagi dapat naik pangkat 

mendjadi Adjun-Inspektur (P.G.P. 1950 golongan 

Ve). Mereka jang tjakap dapat naik pang kat lagi 

mendjadi Inspektur dan lebih Tinggi (P.G.P. 1950 

golongan VI). 

II. SJARAT2 PENERIMAAN : 

1. Idjazah S.M.A. Negeri atau lain sekolah jang 

setingkat. 

2. Umur setinggi-tingginja 25 tahun. 

3... Belum kawin 
4. Lulus udjian-masuk. ' 

5. Berbadan tjakap menurut keterangan dokter 

pengudji kesehatan badan pegawai Negeri: 

6. Berkelakuan baik menurut keterangan Polisi | 

Pamong Pradja. 

PERMINTAAN MENDJADI PELADJAR : 

Surat permintaan ditulis dengan tangan sendiri 

diserta! turunan2 idjazah, daftar-angka udjian- -pengha- 

bisan, rapor kelas III, surat- keterangan? (sementara) 

dokter dan Polisi/Pamong Pradja dikirimkan kepada 

Kepala Pendidikan P.T.T. di Bandung, Djl. Ambon 15. 

Pegawai Negeri harus melampirkan Surat-keterangan, 

bahwa Djawatanrja tidak keberatan terhadap kepin- 

dahannja ke P.T.T. 

Waktu pendaftaran ditutup pada 1 

III. 
dan 

5 September 1953. 

BK 2303 

  

dan SPEDA MOTOR 

20 | 

UTARA. | 

Pengurus P-S.S-J. — L.S.B. | 

246-8. 

UNTUK HAKAN 

Ditjari: 
2 orang 

Intertypist 
(Achli zetter mesin) 

SURAT2 DENGAN KETE- 
RANGAN PENGALAMAN 
D.L.L. DIALAMATKANI | 
PADA ADP. No: 1189-&   
  

na 
BLOEDDRUK 

PN ANN AK oi TAN SU 

Dharm amon 
MENJEMBUNKAN TEKANAN. DARAH.TINGGI. 

(ANTI “HOOGESLOEDDRUK) 

BOLEH MAKAN GARAM 6.1 
ee 

Terdjual di toko-toko” obat.     € P 
1 tube Rp: (— 1 blik Rp. 16,— 

Toko ,ASTAGINA" DJANTAN, 
Pusat Pendjuasil 

Kawatan 146 D. Surabaja. 

            

TERDAPAT DIMANA-MANA DALAM D0os2 

:PETP DARI 25 

DARI 5 DAN 

  

  

: ve,  HARMSEN | VERWEY & DUNLOP N. Yan 
    

  

TM/eC- 3 

1 tenaga sudah lemah,   
datang kotor. tete 

tampak kemustadjabannja, 

SORANG LE-LAKI « 

  
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SERING 

DAPAT KESEHATAN DAN KEGEMBIRAAN, KESENANGAN 
JANG TETAP DAN AWET. 

OBAT SENKESIN BUAT LELAKI DAN 
PEREMPUAN 

Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 

manusia, Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembali. Perempuan tua makan 

ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi. Orang jg kekuatannja sudah kurang kalau makan bisa 

djadi gagah pula, Ini obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, 
kekuatan kurang 

Impotentie, Bongsiat. lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, 

sakit badan kurang kuat, Sogala rupa penjakit Tamsin. 

Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa 

mengkeret, 

dan kuning, rambut rontok, rambut putih, Tidak bisa tidur, Sckali makan lantas bisa ters 

SENKESIN OJANTAN 

  
UNTUK MAKAN 
PERUMPUAN 

MAKAN SENKESIN 

PEREMPUAN. 
MAKAN 

LELAKI 
OBAT BETINA. 

MAKAN OBAT 

lekas tua dan belura tua 
kekuatan melihat kurang. 4 

tidak napsu makan, sehabis 
, kekuatan otak lemah, 

tempat pranakan dingin. Acer muka lekas tua, kurus 

  

HANJA TINGGAL 

BEBERAPA HARI 

SADIA, 
253-8,   

ongkos kirim Rp. 1,—. | 

Gene KELLY — Donald OCONNOR 
UNTUK .1I7 TH. KBATAS: 

  
  

# 

AGEN: Toko Obat E mg Njan Ho Petjinan No. 15 — Jogja, 

Menemani ENTER AKAP “ISS AKAN, 

INUKA MGM SNGING, SWINGING GLORIOUS FEELING MUSICAL . .. 
T CHNICOLOR 

IN THE RAIN 
Debbie REYNOLDS 
Djam 5, 115 & 915, 

color by 

SINGIN' 

daa 
Typ »KEDAULATAN RAKJAT" 1532/52/3.0.14 

  

 


