
      

jang mendjadi djanda sediak 

'siun sedang jang lain djuga ma 

Belanda. 

bahwa dewasa ini Djawatan Ke- 
 hutanan hanja mempunjai 20. 
orang ahli, jang sekarang di- 

. tempatkan dikantor pusat dan 
 disation Bogor. Sedang didae- 

bos arsitek2 sadja. —IR. 
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RIBUAN DJANDA TEN- 
ra TARA - 

. Belum semuanja menda- 
pat pensiun. 

Didapat keterangan bahwa 

Dari sebanjak itu ada 1.492 

1945 sampai 1949 tetapi 
baru 956 orang sadja jang sudah 
mendapat pensiun djanda tetap 
sedang Pabunia Sabuk Dannbaan | 1 
ini hanja menerima sokongan 
walaupun sipatnja tetap F 

djuga. T 
Dari 634 orang djanda lainnja 

jang ditinggalkan suaminja se- 
djak 1950 hingga sekarang baru 
ada 434 jang sudah pen- 

sih menerima sokongan atau vo- 

orschot. — Ant. Td 

EXPORT KAJU Rp. 17 
DJUTA 

Kepala Djawatan Kehutanan 
Ir. Susilo. baru2 ini menerang- 
kan bahwa export kaju dari 
Indonesia selama 1952 berdjum- | 
lah Ik. seharga 17. djuta rupiah 

Seiandjutnia diterang kannja, 

rah2 hanja' ditempatkan para | 

  

-Chaerul Sazen ini adaiah mem- 

ALAM Bom pers Mr, D 

sioner tidak di Nederland, 
di Indonesia, , 

Ia adalah kekurangan hormat : 
"| kepada Pemerintah Republik In- 

donesia jang mengizinkan pupit- 
nja ke Nederland. Melanggar P 
surat pemerintah Belanda sen- | 
diri jang telah diberikan kepada | 

| 

  

1 

permainkan warganegara In- 
donesia seperti dulu menolak 
Aidit dan Njono jang telah dike 
tahui oleh komisaris agung 
Lamping. Melanggar  kebia- 
saan “internasional jang  mem- 
bolehkan beladjar pada univer- 
siteit nasional. 

Yamin menganggap bhw da- 
sar perhubungan Uni, jaitu ker- 
  

DJA-     

    

Ri TNRAs 
“di Djakarta te adakan | 
pertemuan utk Peni tarikan | 
soal perumahan bagi Ik. 2000 | SMA Negeri tahun 1953 bagian 
tamu luar negeri jang akan me- 
ngundjungi Pekan Raja Indone- 
sia, jang akan diadakan. pada 
bulan Agustus jang akan datang 
Soal perumahan tersebut adalah 

sulit sekali. Kemungkinan akan | 

diadakan asrama, akan tetapi 

pengalaman sewaktu PON ke- 

dua dan PORAP telah membuk- 

tikan soal2 jang pahit, Perte- | 

muan akan dilandjutkan dalam | 

Pn jang akan datang. 

Surat divisi 
“237 

sernstig 

Persoalan peristiwa 17 Okt. 

UDJIAN SMA DI 
au . KARTA 

se sera, 

Udjian penghabisan pelengkap 

    

A, B dar C di Djakarta, oleh pa 
nitia udjian akan diadjukan. 
jaitu telah ditetapkan diadakan 
pada tanggai 4, 5, dan 6 Mej '53 
Sedang mata peladjaran2nja se- 

perti jang telah ditentukan. 
Udjian tersebu, diadjukan, kare 
na semula telah ditetapkan-pa- 
da tanggal 18, 19 dan 20 Mei 
1953. Hal ini “disebabkan karena 
untuk mengisi Waktu terluang 
sambil menunggu udjian jang 
umum. — RD. 

  
Brawidj aja 

ngusiran Chairul Saleh dari negeri Belanda 
. dakan sangat lalim dari menteri luar - negeri Belanda Mr. Luns 
Sebagai bukti dari pada kelaliman itu Yamin mengemukakan 
bahwa pengusiran Chairul Saleh adalah karena aktiviteit revoki. 

Jansaja 

dalam pertemuan 

Moh. Yamin menamakan pe- 

sebagais (in- 

tapi ditanah-airnja sendiri jaitu 

djasama Sukarela tidak ada lagi. 
Dengan memakai alasan akti- 

Viteit revolutioner di 
| Jalla karena Chairul Saleh ikut 

mendjalankan initiatip permak- 
luman kemerdekaan Indonesia, 

| menjatakan lagi bahwa dialam 
pikiran pemerintah Beianda, In 

donesia tidaklah merdeka ber- 

4 | daulat, melainkan masih men- 

djadi perlindungan - 
gungdjawab Belanda, 

Pindahkan peladjar2 bea- 
siswa dari Nederland. 

Yamin. menerangkan selan-, 
djutnja bahwa bagi Republik In- 
donesia jang menghormati dirl- 
nja baiklah dengan segera mem- 
pertimbangkan mengambil tin- 
dakan2 sbb: 

1) dengan segera memindah- 

kan mahasiswa2 keluar Neder- 
land, jaitu peladjar Alri di Den 
Heider, perwra2 Angkatan-da- 

rat di Breda dll mahasiswa jg 
mendapat beasiswa dan mema- 

kai devisen Indonesia 

dan tang: 

- oleh 19 wakil berba 

Sesudah menghadap Menteri, 
delegasi tersebut kemudian me- 
ngundjungi Kedjaksaan Agung, 
dan karena Djaksa Agung sen- 
diri sedang berada diluar kota, 
delegasi peladjar tersebut dite- 
rima oleh djurubitjara Kedjak- 
saan Agung Abdul Muthalib 
Moro, 

Harapkan bantuan dari 

peladjar 
Ketua delegasi peladjar, 'A- 

roecan, sesudah menghadap Men- 
teri Bahder Djohan, dalam ke- 
terangannja menjatakan, bahwa 

itu, Menteri 
telah menjanggupi akan berusa-   

2 diatasi, kata Zaimul 
Arifin 

terim Wilopo dikementeriannja 
bungan jang baik antara Seksi 
nja dengan pemerintah dan selain 

ETUA SEKSI Pertahimani D.P.R.. Zainul Arifin, 

kita kabarkan, telah menemui Menteri Pertahanan ad. in- 

seperti" 

ialah untuk memelihara h- 
Pertahanan dan D.P.R. umum- 

itu untuk mentjapai suatu 

teamwork jang sehat dalam menghadapi 'penjelesaian apa jang 

dinamakan peristiwa 17 Oktober, berdasarkan keterangan? jg 

disampaikan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Perta- 

'hanan a.i. dimuka Tg pleno tertutup ne beberapa hari 

jang lalu. 

Zainul Arifin atas Gereja 
kita tentang hasil temuan- 
nja dengan Menteri Pertahanan 
ai. itu, menjatakan a ia 
merasa optimis sekali, bahwa 
pemerintah akan dapat me- 
ngatasi kesulitan2 disekitar 
persoalan peristiwa 17 Oktober 
itu, 

- Soal surat Divisi 

Brawidjaja. 
Atas pertanjaan selandjutnja, | 

bagaimanakah pendirian Seksi 
Pertahanan D-:P.R. sebenarnja 
terhadap surat sultimatum” dari 
Divisi Brawidjaja di Djawa Ti 
mur kepada pemerintah jang 
tembusannja dikirimkan djuga 
kepada parlemen, dinjatakan 
oleh Zainul Arifin, bahwa ma- 
teri dari pada surat Divisi Bra- 
widjaja tersebut oleh Seksi 
Pertahanan D.P.R, belum lag 
dibitjarakan. 

Akan tetapi, Seksi Pertahan 
an dengan bulat beranggapan 
bahwa -adanja surat itu tad 
adalah suatu soal jg ,ernstig” | 
dan karena anggapan soal itu 
dalah soal jang ,,ernstig” maka 
ini mendjadi salah satu sebab 
soal tadi diadjukan kedalam ra- 
pat pleno tertutup D.P.R. pada 
tanggal 11 April jang lalu, jang | 

' telah menghasilkan suatu ko: 
munike dari D.P.R. jang ditan 
datangani oleh ketuanja. - 

Masjarakat memans | 
tak perlu gelisah. 

Pertemuan antara saja seba | 
gai ketua Seksi Pertahanan 
D.P.R. dengan Menteri Perta- 
hanan ad. interim Wilopo, de- 

kan keterangannja, telah ter- ' 
djadi didalam pertukaran ba- 
han pikiran, guna mengatasi 

keadana sekarang, termasuk 
djuga penindjauan disekitar soal 
Divisi Brawidjaja. 1 

Dalam pertukaran pikiran, 
itu, saja sendiri mendapat pe- 
ngertian bahwa memang masja- 
rakat tidak perlu gelisah, se- 
perti apa jang dikatakan oleh 
Perdana Menteri merangkap 
'Menteri Pertahanan a.i. Wilopo 
kepada pers kemarin pagi. De- 
mikian Zainul Arifin. 

Ini ialah karena 
| tanggal 15 April sebagai batas 

waktu jang ditentukan, dalan 
surat ,,ultimatum” Divisi Brawi. 
djaja itu sudah -diliwati, rupa- 

nja antara pemerintah dan dgn 
jang bersangkutan masih dapat 
ditjari titik pertemuan untuk 
mengatasi keadaan itu. 

| Hal ini, demikian diterang 
kannja selandjutnja, sebetulnja 
tidak sadja terletak kepada pe 
merintah pusat dan Divisi Bra 

“widjaja, tetapi jang lebih pen 
ting lagi, ialah hendaknja se- 
gala pihak jang bersangkutan, 
begitu pula masjarakat, dapat- 
lah menginsjafi bahwa penjele- 
saian soal ini bukanlah suatu | 
soal'jang mudah. — Ant. 

JANG MENJEMBUNJI- 
KAN WESTERLING 

Dibebaskan, 

Pengadilan Negeri Arnhem te 
lah membebaskan van Rechte- 

walaupun 

    mikian Zainul Arifin melandjut- 

ren Limbur jang dituduh telah 
men, n Westerling. — 
& Ant, 

ha keras mentjegah terulangnja 
kebotjoran2 udjian2 itu, jang 
ketjuali merugikan para: ' pela- 
djar. djuga hal itu merugikan 
pihak Kementerian Pengadja- 
ran sendiri. 

Tapi sementara itu oleh Men- 
teri diharapkan pula, agar da- 
lam hal ini ada bantuan dari pi- 
hak para peladjar sendiri, de- 

ngan djalan segera melaporkan 
kepada pihak berwadjib apabila 

lada orang jang menawarkan 
| membeli naskah udjian terse- 
tbut. Mengenai harapan Menteri 
| tersebut, menurut Aroean, dele- 
gasi peladjar telah menjatakan 

| kesanggupan akan membantu 
' Pemerintah sepenuhnja dalam 

soal ini. 
Kedjaksaan Agung 

djandjikan 
kan tegas, 

Menurut ketua delegasi pela- 

tinda- 

Wabah Residen Kedua bupati 

pati Magelang Judodibroto, pa- 
tih Saharso, kepala polisi Mun- 
tilan R. Sumartokusumo, Wedo- 
no Muntilan Wibewo Hellie, Sa- 

laman Sudarmo Somohardjo dan 
Slamet Sutohardjong dari kan- 
tor Karesidenan Kedu dan di- 
kawal oleh polisi Muntilan,.telah 
menindjau keadaan gunung Me- 
rapi dari djurusan Pos Babadan 
jang tinggi 1278 meter, 
Keadaan. gunung Merapi pa- 

da waktu achir2 ini memang sa- 
ngat  berbahaja, keterangan 
jang didapat dari dinas Gunung 
Berapi Pos Babadan, menjata- 
kan kebenarannja berita? bah- 
wa Merapi mengeluarkan gugu- 
ran jang masuk disungai Apu 
daerah ketjamatan Selo Bojo- 
lali, Pada tanggal 15 April ji. 

dari Pos Krindjing kelihatan 
tjahja api jang menudju ke Su- 
2 aa   

— KAS NSB DAN KNIL 
. Perhubungan Uni tidak ada lagi 

Indonesia | 

  

  

  

  

2) dengan segera keluar 

hubungan Uni sekali pun di- 
bubarkan setjara unilaterai, 

3) melakukan tindakan terha- | 
rundi- 

unila- 

dap Iran Barat diluar 
ngan sekalipun setjara 
teral: 

& mengusir segala orang Be- 
landa jang merugikan orang 
Belanda sendiri, seperti anggo- 
ta2 NSB dan bekas anggota 
KNIL di Indonesia. — Ant. 

PM WILOPO KE BAN- 
DUNG 

Kolonel Bambang Su- 
geng keliling. 

Menteri Pertahanan n.i. Mr. 
Wilopo Djumwat pagi telah 
terbang ke Bandung dari Dja- 
karta. Tidak diterangkan dgn. 
maksud apa kepergiannja Men- 
teri Pertahanan a.i. itu ke Ban- 
dung. Hanja diterangkan bah- 
wa pada soranja ia kembali ke 
Djakarta. Demikian — Ant. 

Sementara itu RD mengabar- 
kan bahwa pendjabat Kepala 
Staf Angkatan Darat, Kol 
Bambang Sugeng, . Lek Kol. 
Bustomi dan Major Rukminto, 
kemarin mengadakan perdjalan- 
an dinas ke territorium 2. Ada- 
pun menurut 

  

Gjar itu selandjutnja, dari. dju- 
rubitjara  Kedjaksaan Agung, 
Abdul Muthalib Moro, telah di- 
peroleh djandji dan kesanggu- 
pan, bahwa Kedjaksaan Agung 

akan mengambil tindakan2 te- 
gas terhadap jang menjebabkan 
terdjadinja kebotjoran naskah 
udjian itu, dengan tidak me- 
mandang bulu dan kedudukan 
dari orang jang membotjorkan 

itu, 
(Djuga pihak Kedjaksaan A- 

gung dalam hal ini mengharap- 
kan adanja bantuan dari pihak 
peladjar sendiri, dengan djalan 
memberi laporan2 apabila me- 
nagetahui atau ada orang jang 
menawarkan naskah udjian ter 

sebut kepada para peladjar. 

Menghadap Pengadilan 
Negeri. 

Diterangkan, bahwa untuk 
maksud jang sama, delegasi pe- 
ladjar Lari Djum'at menghadap 
ketua Pengadilan Negeri Dja- 
karta, untuk menjampaikan re- 
solusi dam permintaan, supaja 
pihak Pengadilan benar? kelak 
dapat mendjatuhkan hukuman 

berat bagi orang jang menje- 
babkan kebotjoran naskah udji- 

an itu, serta mengadilinja se- 
tjara terbuka. 

Pendjelasan Polisi. 
Berhubung dengan tersiarnja 

'berita2 dalam sementara surat2 
kabar tentang kebotjoran nas- 
kah udjian SMP - SMA, dan utk 

HARIAN 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT .KEDAULATAN RAKJAT" ta SGAUTA S.P. » 

    
dari 

dengan 

   
   

UMUM 

BOHLEN SERAHKAN SU- 
| RAT KEPERTJAJAAN- 

| NJA 
Hari Senen jang akan 
datang 

  

untuk 
Sovjet Uni, Charles Bohlen, pa- 
da hari Senen jang akan datang 
akan menjerahkan surat keper- 
tjajaannja kepada presiden Pre- 
sidium Sovjet Tertinggi Soviet 

“Duta besar baru A.S. 

Uni, marsekal Klement Woro: 
Chilov, 

Upatjara akan berlangsung 
di Kremlin. — AFP. 
  

Jaran dinas itu sbb : 
Pada tanggal 19-4-53 ke Te- 

ritorium 7, pada tanggal 20-4-53 

ke Teritorium 5, pada tanggal 
23-4-53 ke Teritorium 4. 

Rombongan tersebut ditung- 
gu kedatangannja kembali di 
Djakarta pada tanggal 24-4-53 
Percjalanan dinas itu “ adalah 
hanja untuk mengadakan per- 
temuan? jang bersifat routine 

pihak2 jang bersang-   
rentjana perdja- ' 

  

   
| ham terutama 
“para Inspektur 
"PPK lainnja, pihak polisi 

  

kutan dan akan membitjarakan 
soal mengenai keamanan. 

SS 

SEKITAR ,,BOTJORNJA"' UDJIAN SMP & SMa: 

Kedjaksaan Agung berdjandji 
. mengambil tindakar 
|. Peladjar2 sendiri harus. 

kata Menteri PP 
UATU delegasi peladjar2? SMA terdiri dari 5 orang diba- | 
wah pimpinan Aroean, telah menghadap Menteri PP&K 

Dr. Bahder Djohan di Kementerian Pendidikan, Djl. Tjilatjap, 
untuk mrenjampaikan resolusi jang telah diambil oleh para pe- 
ladjar dalam rapat-plenonja didjalan Budi Utomo serta dihadiri 

Ika sekolah SMA. 

tegas 

mentjegah timbulnja salah fa- 
sekali terhadap 
dan pegawai2 | 

Dja- 

karta Raya mengeluarkan pen- 
Ujelasan sebagai berikut : 

a. Sampai sekarang tidak 
ada seorangpun dari Kementeri- 
an PPK'jang sudah positif ter- 
tuduh ikut serta dalam soal ke- | 
botjoran naskah udjian. 

b. Para Inspektur jang ikut 
serta. dalam penjelenggaraan 
udjian “SMP -SMA tahun ini. | 
oleh polisi Djakarta Raya di- | 
minta keterangan2nja tentang 
djalannja penjelenggaraan udji- 
an itu, dan oleh mereka kemu- 
dian diberikan keterangan2 se- | 
wadjarnja kepada polisi. 

Cc. Tidak benar berita jang 
mengatakan bahwa ada pe- 
gawai Kementerian PPK jang 
melarikan diri karena ada hu- 
bungan dengan kebotjoran nas- 
kah udjian SMP/SMA. Demiki- 
an pendjelasan dan pengumum- 
an kepolisian Djakarta Raya 

jang diberikan kepada pers hari 
ini. 

Penjelidikan masih di- 

landjutkan terus. 
Sementara itu atas pertanja- 

an, Reserse Kriminil Kepolisian 

Djakarta Raya lebih, djauh me- 
nerangkan, bahwa sampai saat 
ini, pihak polisi masih terus si- 
buk. melakukan  penjelidikan 
dan pengusutan disekitar soal 

kebotjoran naskah udjian tsb. 
Ditegaskan, bahwa ketjuali ha- 

nja mendengar  keterangan2 
dari pihak sementara pegawai2 
PPK, pihak peladjar, guru se- 
kolah dan pegawai pertjetakan- 
negara, Sampai saat ini polisi 
belum melakukan sesuatu pe- 
nahanan. — Ant.   

(OLEH : WARTAWAN "KR. SENDIRI). 

Berhubung dengan kemungki- 
Sosrobusono bersama2 bu- nan meletusnja gunung Merapi, | 

| maka wakil Residen Kedu sela- 
m3 di Pos Babadan dan Krin- 
djing menjaksikan keadaan tem 
pat bekerdja Dinas Gunung 

Berapi, sebuah pelindungan jg. 
dibuat dari pada beton dalam 
tanah, Menurut bupati Mage- 
langlang keadaan ditempat2 itu 
sangat menjedihkan dan perlu 
diadakan pembangunan selekas 
mungkin mengingat  pengala- 

man2 jang sudah meletusnja 
gunung Kelut, hingga ada pe- 
gawai Dinas Gunung Berapi jg. 
djatuh karena korban groot- 
wolk, 

Persiapan untuk menje- 
lamatkan penduduk, 

Persiapan2 jang dikerdjakan 
oleh Pemerintah Kabupaten Ma- 
gelang untuk menjelamatkan 
penduduk sudah diadakan. Djem 
batan Tlatar   

.nja 60 meter diatas sungai Pa- 
belan antara katjamatan Sawa- 

ngan — Dukun dan djembatan 
Kadirodjo, djalan penjingkiran 
penduduk antara sungai Lamat 
dan Sungai Blongkeng. Selain 
itu rombongan wakil Residen 
menjaksikan keadaan -“djalan2 
tempat pelarian jalah disebelah 
utara kota Muntilan jang per- 
baikannja itu dibiajai oleh Kan- 
tor Penempatan Tenaga Kabu- 
paten Magelang. 

Biaja sebesar Rp:.135.000,- 
belum diterima. 

Sementara itu didapat kete- 
rangan, bahwa biaja untuk per- 
siapan2 gunung Berapi oleh Pe- 
merintah Propinsi Djawa  Te- 
ngah telah disediakan uang se- 
banjak  Rp.500.000,—, tetapi 
hingga sekarang ini meskipun 
oleh Pemerintah Daerah Kedu, 
bekerapa kali diadjukan desak- 

apat. dikeluarkan, 
  

ega Kebudajaar Indonesia 
«Kor Batavisaseh Genootschap 
van Ku-stenenWeltensehsapen” 

    

       

    

   
   

p 

memilih pemerintah? 

Seruan2 ini diadjukan oleh 

Eisenhower dalam pidato politik 
jang penting jang diutjapkan da 
lam pertemuan tahunan Lemba- 

ga redaktur2 surat2 kabar Ame 
rika di Washington pada hari 

Kemis. 
Kesempatan paling baik, 

Pimpinan baru di Sovjet Uni 

sekarang mempunjai kesempa- 
tan paling baik untuk mengin- 

lainnja didunia bahwa sekarang 
telah tertjapai titik jang berba- 
haja (dalam perang dingin), dan 
bahwa mereka dapat memban- 

tu merobah djalannja sedjarah, 

kata Eisenhower. 
Ia minta kepada perdana men 

teri Sovjet Uni George Malen- 
kov supaja memulai suatu ma- 

tjam perang baru, jaitu ,,perang 
total” terhadap kekuatan2 jang 
kedjam, jakni berupa kemelara- 

tan dan Kekurangan, 

Dunia mengambil 
dua djalan. 

Lebih dulu dalam pidatonja 
Eisennower menjatakan bahwa   

san
 

si
gm
a 

ma
 

one
 

j
a
a
 

dalam musim semj tahun 1953 

ini bagi dunia merdeka ada satu 
pertanjaan jang lebih penting da 
ripada lain2nja, ja'ni: bagaima- 

nakah kemungkinan terhadap- 
nja suatu perdamaian jang adil 
bagi semua bangsa?. Dalam 
mempertimbangkan  kemungki- 

nan ini, orang segera akan ter- 
ingat kembali pada musim semi 
tahun 1945 jang lebih banjak 
mengandung harapan itu, ialah 
ketika serdadu2 negara2 Serikat 
Barat bertemu dengan serdadu2 
Rusia ditengah2 Eropa. Mereka 

adalah kawan2 seperdjuangan 
jang telah memperoleh kemena- 

ngan jang gemilang, dan rak- 
jat2 mereka bersama2 gembira 

mengharap akan membuat satu2 
i nja monumen jang tjotjok untuk 

i memperingati mereka jang te- 
| lah mengorbankan djiwa mere- 

| ka, jaitu suatu abad perdamai- 
| an jang adil. Maksud bersama 

ini hidup langsung beberapa la- 
ma kemudian hilang lenjap, de- 
mikian Eisenhower. 

Djalan jang ditempuh 

Sovjet. 

Bangsa2 didunia petjah dan 

mengambil dua djalan jang ber 
lainan. Amerika Serikat dan ne- 
gara2 merdeka lainnja mengam- 
bil satu djalan, kata Eisenhower, 
tetapi Sovjet Uni menganut su- 
atu pandangan jang djauh ber 

beda terhadap hari kemudian 
dunia. Dikatakan oleh Eisenho- 
wer bahwa didalam dunia jg di- 
tjiptakan oleh Sovjet keamanan 

terletak tidak pada dasar saling 
pertjaja - mempertjajai dan sa- 
ling membantu, melainkan pada 
kekuatan: jaitu pasukan2 jang 
sangat besar dan menguasai pe- 
merintahan2 negara2 tetangga- 
nja. Tudjuan satu2nja ialah ke- 
unggulan kekuasaan, dgn dja- 

lan apapun djuga, kata Eisen- 
hower, 
Keamanan baginja ditjari de- 

ngan djalan tak mengatjuhkan 
keamanan negara2 lainnja. Ha- 

sil2nja ternjata telah menjedih- 
kan bagi dunia, dan suatu hal 
jang ironis, demikian Eisenho- 
wer, djuga bagi Sovjet Uni sen 
diri. Karena negeri ini kemudi- 

aa nun 

. Gunung Merapi mengeluarkan guguran dan tjahja api 
Beaja Rp. 135.000,— belum diterima 

Jang mendjadikan alasan  se- 
mua rentjana itu harus diser- 
tai gambar2 jang akan dibuat 
kemudian baru dapat penge- 

sahan, Kedjadian sematjam ini 
menimbulkan kelambatan be- 

kerdja, maka persiapan harus 
segera diadakan. 

Keadaan penduduk 
tetap tenang, 

Dalam penindjauan di Tlatar 
— Babadan, Krindjing dan Ka- 
dirodjo, sepandjang djalan jang 
kita lalui, kegiatan dari pada 
Merapi itu gama sekali 
mempengaruhi keadaan pendu- 
duk. Keadaan penduduk tetap 
tenang, anak2 setiap hari ma- 

suk sekolah, Djalan2 antara 
Talun sampai Babadan dilebar- 
kan lagi, penduduk dipimpin 
oleh pamong desanja 'bekerdja. 
dengan giat untuk mengadakan 

  

        

    

Kesempatan 
Untuk achiri perang dingin & Na 

RESIDEN KEisenhower pada hari Kemis telah berseru ke- 
pada pemimpin? Sovjet jg baru supaja mengachiri perang 

dingin dan menggabungkan diri dalam dunia jang bersatu utk 
melakukan ,,perang sutji” terhadap 
dan kesengsaraan. Untuk memungkinkan perang sutji ini, Bisen 
hower berseru kepada pimpinan baru di Kremlin supaja mereka 
membantu mewudjudkan gentjatan sendjata di Korea, mengachi 

ri perangan? di Indo China dan Malaya, 
satukannja kembali Djerman, menandatangani perdjandjian per. 
damaian dgn Austria, dan memberi kpd rakjat2 jg ,,hidup dialam 

perbudakan dinegara? belakang Tirai Besi kesempatan 
dan tja ra? 

sjafj bersama2 dengan bangsa2 | 

  

  

LANGGANAN : 
  

Kap Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . .. . Rp. 11.— 
Blora Gi Dt an aa 1 0100 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

TAHUN 

PRESIDEN EISENHOWER: 

dunia baru 

ketakutan,  kemelaratan 

mengidzinkan diper- 

untuk 
hidup mereka sendiri”. 

An pertjaja bahwa selama masih 
ada »antjaman terhadap kemer- 

dekaannja”, ia harus bagaima- 
napun djuga tetap bersendjata 
kuat dan siap untuk menghada- 
Pi tiap risiko timbulnja perang 
baru. Dan aerigan demikianlah 
timbul keadaan bahwa Sovjet 

Uni sendiri ikut merasakan ke- 
takutan2 jang telah dipupuknja 

terhadap bagian dunia selebih- 
nja. 

5 Kesediaan Amerika. 
Eisenhower kemudian menja- 

takan ,,dengan setegas2inja” ke- 
sediaan pemerintah Amerika 

untuk membantu mendirikan su- 
atu dunia dalam mana semua 
bangsa dapat bekerdja dengan   produktif dan hidup dalam alam 
kemewahan. Dikatakan bahwa 

“pemerintahnja siap untuk ber- 
sama2 dengan  negara2 lainnja | 
menjediakan penghematan2 jg 
besar jang didapatnja dari pe- | 
ngurangan sendjata utk suatu 

fonds untuk membantu pemba- | 

ngunan kembali dunia. , 

Bersediakah Sovjet? 

Apakah pimpinan baru di So- 
vjet Uni bersedia untuk merg- 

gunakan pengaruhnja jang me- 
nentukan didunia komunis, ter- | 

masuk pengawasan mengalirnja 
alat2 sendjata, jang tidak hanja | 
akan mempertjepat gentjatan 

sendjata di Korea, tetapi djuga 

perdamaian jan 8 kekal di Asia? 
demikian tanja Kisenhower. Apa 
kah Sovjet Uni sedja untuk mem 
bolehkan negara2 lainnja di E- 

ropa Timur unttuk memilih sen- 
diri bentuk pemerintahan dan 
memberi hak untuk berhubu- 
ngan setjara bebas dengan ne- 
gara2 lainnja dalam suatu ma- 
sjarakat dunia jang berhukum? 

  

  MALENKOV : 
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bagi Sovjet 

  

EISENHOWER : 

bersediakah Sovjet . ... .! £ 

Dan bersediakah Sovjet Uni un- 
tuk bertindak sesuaj dengan ne- 
gara2 lainnja mengenai usul2 
pengurangan persendjataan de- 

ngan djalan menjetudjui penga- 
wasan atas keadaan persendja- 
taannja? Djika tidak, demikian 
Hisenhower, dimanakah bukti jg 
konkriy dari kehendak perda- 
maian dar Sovjep Unj itu? 

Keributan2 di 

Buenos Aires 
Pengikut2 peron menga. 

dakan pembalasan. 
Pada hari Kamis, serombo- 

ngan pengikut Peron telah me- 

ngadakan demonstrasi2 dikota 
Buenos Aires untuk memprotes 

terhadap diledakkapnja 2 buah . 

| bom di Plaza: del Mayo ketika 
| Peron mengadakan pidatonja 

Sesudah rombongan demons- 
tran jang membawa obor sebe- 

lumnja telah menjoba memba- 

kar gedung Surat kabar partai 
Sosialis, mereka berbondong- 

bondong menudju markas besar 
partai Radikal 

Beberapa demonstran berhasil 

masuk kedalam gedung tersebut 

dan membakar medja2 dan kur- 
si2 serta tirai2, Api telah men- 

djilat tingkat kedua dari gedung 
sebelum barisan pemadam api 

datang dan ' berusaha memati- 
kannja. 3 
Sementara itu demonstran? la 

in mendatangi tempat dari ,,Jo- 
ckey Club”, memetjahkan  ka- 

tja2 djendela dan pintu2 sehe- 
lum mulai mengadakan pemba- 

karan Rumah? disekitarnja ter- 

paksa ditinggalkan setelah ani 

mendjalar kekanan dan kekiri. 
Dikabarkan bahwa achirnja 

itupun dapat dikuasai. 

Markas partai Demokratis 

api 

: (Konservatif) jang letaknja ber 

dekatan dengan gedung partai 
Radikal djuga tidak luput dari 

kemarahan para demonstran 

dan mengalami nasib jang sama 
dengan gedung partai Radikal 

Selandjutnja dikabarkan bah- 
wa. Selain gedung2 jang mendja- 

di korban dari demonstran2 ter- 

sebut, 3 buah restoran2 besar 
telah dimakan api. — UP. 

  

tjatan 

D 

perundingan gentjatan sendjata. 

Dikatakan, bahwa opsir2 peng 
hubung PBB hari ini akan me- 
nemui opsir2 Korea Utara un- 
tuk merundingkan soal2 diseki- 
tar masallah tersebut. 
PBB dalam suratnja itu me- 

ngusulkan agar perundingan 
lantjar : 

1). Supaja negara netral ada- 
lah suatu 
Swis. 

negara seperti   
tidak | 

  pembangunan sesuatu buat me- 
nambah kemakmuran rakjat, 

2). Tawanan perang jang tidak   segera dipulangkan, dibe- 

  

SUARA BULAT 
Untuk pertama kalinja 

dalam sedjarah, panitya po- 
litik PBB dengan suara bu- 
lat menjetudjui resolusi 
Brasilia jang menghendaki 
agar perundingan? di Pan- 
munjom segera menghasil- 
kan gentjatatn sendjata di 

sc Korea, Resolusi itu djuga 
menentukan, bahwa sidang 
umum PBB akan segera 
ditutup setelah selesai agen 
danja, dan hanja akan ber 
sidang kembali, djika gerw 
tjatan sendjata di Korea tes 
lah tertjapai atau djika rn 
kembangan masallah 
menghendaki Pen aa - 
PBB, — UP,         

ALAM surat djawaban djenderal 
ketua delegasi PBB kepada djenderal Nam H, 

gasi Korea Utara jang disampaikan kemarin di Panmunjom di 
njatakan, bahwa PBB menjetudjui untuk mengadakan lagi 

Perundingan Panmunjom: 

Hari ini perundingan gen- 

sendjata 
Wiliam K, Harrison, 

ketua dele- 

baskan di Korea dalam pe- 
ngurusan negara netral itu. 
Supaja sesudah 60 hari, da- 
lam masa mana kedua be- 
lah pihak diberi Kesempa- 
tan oleh negara netral ter- 
sebut untuk” menentukan si- 
kap para tawanan, negara 
netral itu akan menentukan 
soal pembebasan - setjara 
damai sisa tawanan perang 
jang diurusnja. 

HARGA MAS DI DJA- 
KARTA 

-Harga mas tafiggal 16-4 kwa- 
litet A Rp, 40,-, dan B Rp. 39,50 
per. gram, — Ant, 

3). 

  

  

Kk Diantara-pertundjukan? ja 

“adakan pada pembukaan res- 
m4 bendungan baru didaerah 
Tempuran, Kedu, tanggal 5 As 
pr jang labu, terdapat suatu 
matjam pertundjukan jg amat 
mengagumikan para pembesar jg 
hadir, jaitw « « « » « « disamping 
kuda kepang, 
banteng kepang. 

  

dipertontonkan -



  

  

      

  
2 

2 2, 

   

  

tanggal 22 April apabila tuntu- 
In ma diabadikan: insani 

4 ngannja ke Pasang 

| dakan konperensi & 

ituh Ban Lan Sia | 
& Rubber Fabriek Faetory, da» | 1 

  

lam rapatnja baru2 in 
mengantjam akan mogok pada 

oteh 

    

  

   

  

Pi 2 Apri yen waki Pre |. 

2 Nu membuka PoM | 
SU (Pekan Oleh Raga Militer | 
Sumatera mtara Jang: Tana 
di Padang. , 

dakan ri) in ea 

     
   

  

kia ag ag 
Sulawesi Sela 

Soal2 penting 28 L dibi- 
ialah u r 

  

Lutus UDJIAN | Dok. 
| TORALII 

Feni Hakan dan 
tahuan 
bahwa pada Fakultet Baen 
telah lulus udjian Doktoral II 
bahagian Hukum Ko Swan Sik. 

€. 
« 

- Gjutnja, penghapusan 
| ipembekuan ordon 

pertama2 datang atas desakan 

£ Salam bulan Desember 

Lan. Menteri dalam sidangnja 

Tg 'bangan, bahwa daripada meng- 

  

   
bagi daerah 

dituturkan sbb: 
“peraturan 

| tadi Gari ordonansi monopoli   

| kedaerah2 lain dimana aturan 

  

Menurut keterargan selan- 
aturan 

i tersebut |n 

  

djaksa agung. dalam suratnja 
tahun 

- Ialu, Putusan penghapus- 
mudi diambil olen De-    

j-b.L ini, atas pertim- 

|hapuskan sama sekali ordonan- 
si monopoli 1941 itu, lebih ba- 
ik mempertahankannja. untuk 
seluruh negara. 

Mengapa ”zoutmonopolie- 
ordonnantie 1941” diper- 
tahankan. 

“Dalam pada itu sebuah me- 
.mori erintah kepada DPR 
pernah mengemukakan alasan2 
utk mempertahankan monopoli 
garam itu, sbb, Didalam hal mo- 

p garam dipegang oleh pe- 
3 Sea Semua keuntungan pe. 
Tsataan jatuh pada kas nega- 

| kepentingan umum. 
Bata hubungan ini diperingat- 
an akan maksud pasal 38 un- 

Ka dasar sementara R.I. jg. 
menghendaki supaja produksi 

Ijang penting bagi negara dan 
jang menguasai hadjat hidup 
orang banjak djangan ditangan 
pihak partikelir tetapi dikuasai 

     an 

Suara Para: : 

Pemerintah 

ed aa 

  

   

3 INDONESIA RAYA” daan 
Pena membandingkan tiaak 
diizinkannja Chaerul Saleh oleh 
Pemerintah Belanua Untuk ung- 
gal di Nederland liat dari tgl. 
22 April berdasarkan . sediarah 
Pe .politiknja dimasa jang 
ampau,. 1 perintah Kepala 
Tapa donesia kepada pe- 
mimpin redaksi ,,Nieuw Soera- 
bajasch Handelsblad”, Fuhri- 
-Mierop, supaja dengan segera: 
“meninggalkan Indonesia karena. 
surat? immi 

Menurut »Indonesia Raya” 
dari kedua kedjadian itu ter 
njata, bahwa pemerintah Be-' 
Janda memakai ukuran jang: 
lebih keras dari pemerintah In- | 
donesia tentang boleh tidaknja 
orang lain tinggal dinegerinja. 
Berhubung dengan itu Indone-, 
sia Raya berharap, supaja seka- 
rang Pemerintah Indonesia dju- 
ga suruh pulang semua orang 
Belanda jang ada di Indonesia 
berdasarkan sedjarah politiknja 
dimasa jan lampau. 
Misalnja ekas pegawai2 ko- 

lonial jang punja sedjarah pour 
tik jang serem dimasa jang lain 
di Indonesia dan sekarang terus 

. enak2 tinggal di Indonesia, me- | 
nurut harian itu, boleh serta 
merta disuruh angkat kaki sa- 

:dja. Apalagi bekas2 tentera 
Belanda seharusnja zonder par- 
don dan tanpa perketjuahan su- " 
dah mesti diusir. 

|. Oleh karena itu Panitia Scres- 
ning hendaknja dengan tjepat 
akan mengeluarkan keputusan2 | 
demikian. Kapan peraturan ba- | 
las dendam bangsa Belanda sen- 
diri bilang: Mata lawan mata, 
gigi lawan gigi. Sekarang me- 
reka sudah berkali-kali kasih 
lihat giginja, apa pemerintah 
Indonesia ajug asih ja ' 
gigi? Tanja ,,. nona Raya” 

, HARIAN suk meng- 
Daan supaja pemerintah 

sia memadjukan Kep ng 
ii kepada. pemerintah Belanda | 
dan kalau perlu tindakan pem- | 
balasan. Deea takan Ta 
perlakuan jang 4 Manan utara 
Indonesia pada 1 
achir2 ini da: 

   

      

       

      

“Ohierat Saleh dari Modena oleh 
pemerintah tidak sadja menarik perhatiannja, ka- 

um.politiei tapi djuga oleh pers kita terutama di Ibu Maa 
Suara2 dan pendapat rekan? itu adalah sbb.: 

minigrasinja tidak beres. Ti 

    

  

(pada hari Rebo tgl. 15-4- 

a sedang diselidiki oleh polisi, dan 
ja | djuga oleh Kem. P.P. dan K. sen 
in! diri. Dan udjian ditunda sampai 

| pada bulan Djuli dan Agustus. 

oleh negara, 

R. E masih 

gigi? 

peranan dalam perdjuangan po- 
1 Iadin, - 

19 
“Wardani bakal untuk setup 

jang. membebaskan 

melarang pengiriman garam asal dari ” 

Ma" penjalundupan aram jang serba 
| na daerah jang ban Bar an ai daerah ”bebas”. 

    

  

»Renville" ? dulu. 

(KENTANG organisasi monopoli garam ini lebih: tanajut 

daerah Renville” 
$ tertjantum pula fasal Ta 

1 2 

   
at 

terajalir 

Selain itu, kwalitet garam 
Za dibikin oleh partikelir ter- 

djauh kurang dari. garam 
Ne tan Untuk memberan- 
tas penjakit gondok periu  di- 
sediakan garam Ne IKah? ditjam- | 
puri jodium, 
Pa | pemerintah 

menurut .kenjataannja dapat 
menghasilkan garam (Lk. 3 
ribu ton setahun, Red.) jang 
melebihi kebutuhan dalam  ne- 
geri (220.000 ton setahun, Red.). 
Demikian antara lain memori. 
pemerintah itu. 

Peraturan ebi 
Berhubung dengan penghapu- 

san pembekuan peraturan  MO- 
nopoli bagi daerah2 di Djawa 
Tengah itu, telah diadakannja 
peraturan peralihan jang mak- 
sudnja mendjaga kepentingan 
kaum produsen garam didae- 
rah2 tersebut. Kepada para pe- 
ngusaha penggraman partikelir 
tersebut jang sebelum 1 April 
1953 telah mengusahakan peng- 
garamannja, diberi kesempatan 
untuk mendjual habis hasil pro- 
duksi garamnja didalam daerah- 
nja sampai tg. 1 Djanuari 1954. 

Pena penduduk. 
Pertanjaan mengenaf kemung 

kinan timbulnja akibat djelek 
“dilapangan sosial-ekonomis dari 

Gdaerah2 penggaraman itu, oleh 
kalangan resmi tadi didjawab, 

a 

sKEDAULATAN 

1g MAHASISWA DE- 
. MOBILISAN 

Sid ae Wasiona1 Bogor te- 
lah diadakan upatjara penjam- 
butan 61 mahasiswa demobilisan 
darj b gai tempat di Indone- 
sia jang kan masuk Training 
Centre sebelum mereka dibe- 

|| rangkatkan ke Djepang oleh Pe 
merintah, Hadir pada upatjara 
tersebut Menteri PPK Dr. Bah- 
der Djohan, Kepala KUDP (Kan 
tor Urusan Demobilisan Pela- 

ini | djar) Pusat, Residen, Walikota 
dan tamu2 lainnja. Dari sedjuni- 
lah peladjar demobilisan jang 
dipilih dari Rayon Djakarta, 

Bandung, Jogja, dan Surabaja 
itu terdapat 62 orang jang me- 
menuhj sjarat2nja, kemudian se- 

na Pe PEKAN diri. 

Diepang mereka akan me- 
Man peladjaran: 9 orang uri- 
tuk soal bank, 7 untuk peterna- 
kan, 6 untuk perikanan, 4 untuk 
film, 5 untuk electro, 2 untuk 
pemotongan kaju, 3 untuk kera- 
mik, 14 untuk pembikinan ka- 
pal2, S'untuk obat2an, 5 untuk 

1 pembuatan kertas, 1 utk indus- 

tri bambu, 1 untuk pertjetakan, 
1 untuk pemasakan rami. Sebe- 
lum berangkat ke Djepang, me- 
reka dimasukkan di Training 
Centre 1 buian untuk mende- 
ngarkan rupa2 kuliah jg perlu 
bagi ME pegangan mereka 
disana. — 

  

. Misuk training centre se- 
1 Perangkat: ke Dje-. 

        

KAKJAT"    
    Lea 

ROF, EARNEST BOYCr, 

an rakjat dapat diperoleh dgn 
dua djalan. Tjara jang pertama   
dapat dipeladjari dari studi me- 
ngenai kesehatan manusia ' dan 
reaksi2nja terhadap seluruh ke- 
adaan sekelilingnja dan terha. 
dap batas2 keadaan phisiknja. 
Studi ini termasuk didalamnja 
sekalian hal jang dapat diker- 
djakan oleh atau bagi seseorang 
untik memungkinkan baginja 
hidup setjara normal dan sehati. 

Lapangan2-nja jalah lapangan 
kesehatan perseorangan, pera- 
watan dan pengobatan, bahan2 
makanan dan kekebalan jang di- 
peroleh. Tjara jang kedua ter- 
masuk didalamnja sekalian pe- 
rubahan2 jang dapat dibuat oleh 
manusia dikeadaan sekelilingnja   untuk merubah atau menguasai 

  

Dewan Tjabang Sobsi 
menganggap, bahwa 
wadjarnja tindakan2 

J ogja 
sudah se- 

tersebut 
bahwa eksploitasi penggaraman 4 melahirkan perlawanan2g perwi- 

rakjat untuk sebagian besar 
berada ditangan beberapa orang 
hartawan  sadja. Seperti lazim 
diketemukan dilapangan pro- 
duksi jang dikuasai oleh bebe- 
rapa orang sadja, sistem idjon- 
pun tak kurang hebat meradja- | 
lela didaerah penggaraman di- 
kabupaten2 di Djawa Tengah se 
belah utara itu. Kalangan tadi 
berpendapat, bahwa penghapu- 
san pembekuan" peraturan mo- 
nopoli itu tidak berarti akan 
mengantjam kepentingan pen- 
duduk produsen garam, jang de- 
ngan mudah dapat merobah ta- 
nah penggaramannja mendjadi 
sawah atau tambak itu. Disam- | 

ping itu, oleh pihak pemerintah   litik dinegeri jang tidak 
disukai oleh negeri itu. Hal itu 
adalah putusan prinsipil. Dengan 

demikian maka berachirlah tra- 
.disi jang telah berlaku berabad? 
lamanja di Nederland dan jang 
teiah mendjadi kebanggaan 
bangsa Belanda, Sebab dimasa 
jang lampau Nederland “telah | 
memberi tempat tinggal Ine 
pelarian2 politik... 

“Putusan Pemerintah Belanda 
tuk tidak mengizinkan Chae- 
Saleh Aa aa di Necer! 

   
dapat dibandingkan dengan ke- 
sedihan jang dialami oleh Go 
dan Sunito, ketika mereka ha- 
rus meninggalkan negeri tempat 
tinggalnja. Tetapi meskipun be. 

tindakan terhadap Saleh 
ini, “dikatakan oleh Nieuwsgier 
Tebih keras lagi. Tentang tin- 
dakan Pemerintah Indonesia 
untuk memerintahkan njonja 

  

dengan segera, dika- 
oleh Nieuwsgier, bahwa 

ia tidak menjesalkannja, kare- | 
na njonja Mierop sampai seka- 
rang masih mempunjai mentali- 

-teit kolonial lama jg menjulit ke- 
dukannja, dan telah minta ter- 

lalu banjak kesabaran dari Pe- 
| merintah Indonesia. Harian itu 

tidak melihat ada alasan untuk 
mengatakan tidak ada kemerde- 

  

Ba 'Mierop meninggalkan | 
Ionesi 

diberikan djuga u kerugian 
sebanjak Rp.1000, an us 
ap ha. tanah penggaraman, Tia 
ap pengusaha diberi kesempatan 
untuk mendaftarkan tanah peng 
garamannja jang telah diusaha- 
kannja sebelum 1 April 1953. 

Kesempatan untuk. mendaftar- 
Kan ini berlaku sehingga 1 Djuli 
1953. Uang kerugian tersebut 
tadi dibajar oleh perusahaan 
garam dan soda negeri atas 
bermintaan bupati setempat ke- 
pada jang berhak dengan ke- 
tentuan, 5075 dibajar seketika, 
sedangkan sisanja baru akan 
dibajarkan setelah ternjata ta- 
nah2 penggaraman 
dirobah mendjadi sawah atau 
tambak ikan. Demikian ketera- 
ngan resmi disekitar penghapu- 
san peraturan pembekuan "zout 
monopolie-ordonnantie 1941” ba 
gi daerah2 "Renville” — Ant. 

KAPAL PEMERINTAH 
«BENDALU" 
Diturunkan keair di 
Dordrecht. 

Pada achir bulan Djuni jang 
akan datang akan dilakukan pe- 
lajaran pertjobaan kapal kepu- 
njaan pemerintah ,,Bendalu”, jg 
telah diturunkan keair oleh pa- 
brik- mesin ,,Koopman” di 
'Dordtrecht. Demikian dikabar- 
kan dari Amsterdam. 
Upatjara perurunan . kapal 

tersebut dihadiri oleh Ir. Ondang 

  

  kaan pers dinegeri ini dengan 
tindakan Pemerintah Indonesia 
itu. 
MEN 

  

K. pada tgl. 11 April 1953, bah- | 
| wa udjian penghabisan S.M.P. | 
dan S.M.A. “ditunda, sampai ada 
penetapan lagi, menimbulkan | 
kegelisahan dikalangan masjara. 

kat, dan terutama dikalangan 
'murid2. jang telah beberapa bu- 
lan menjiapkan diri untuk me-| 
.nempuh udjian tersebut, Umum 
telah menduga, bahwa ada kebo- 
tjoran lagi. 

.. Pengiraan ini dibenarkan oleh 
pe uman Kem. P.P, dan K. 

1953 jl. 
Perkara kebotjoran ini sekarang 

    

“Pengumuman ini sudah  ba- 
rang tentu akan mengurangkan   

  

           

   

  

   

  

   
   

    

    

     

      

    

   
   

tah nasional s a 
menegaskan : 'anga 
dan Dana -. "warga- 
neg ti sa diperlaku- 
kan be Pi Sesuati 
negara an Kata ,,Harian| 
Balaji". saga | uk rentjang-!' |. |kegelisahaan masjarakat 

“Imurid2 S.M.P. dan S.M.A:, akan 
,. | tetapi keketjewaari tidak mudah 

Cg. | dihilangkan. Sebab ses 

t - Giudji, dan ingin pula me- 

jas 

dan 

aja murid2 tadi sudah siap un- 

chiri s , jang Pa 
gi Bea karena peninda- 

begitu tama, #iereka ha- 
“four Hokolan lagi, Bap 

Ht Mae Puasa mereka da- 
Sa selalu Tiierianti- 

a waktu ud 
Ka bah itu senan 

suasatta gespahn 

    
     

      

   
Atri jang tidak turu 

dti, Harus mastik: kes ikotah 
“dek Kata hari 1 Djuti, te- 
Na lam an u Pp?     
    

Pengumuman Kem. P. P. dani bab liburan 

dari Djawatan "Perbekalan. Kz- 
pal itu pandjangnja 38.20 meter 
dan lebarnja 6.50 meter, — Ant. 

eikasimibisiabtnakbam . 

  

terpaksa diperpan- 
djang. 

Peristiwa penundaan 

ini berakibat jang tidak baik 
bagi negara kita, sebab hal itu 

mengurangkan kepertjajaan pe-' 

muda2 terhadap Pemerintah, se- 
akan2 Kem. P.P. dan K. tidak 
dapat mentjegah terdjadinja la- 
gi kebotjoran. Dan pula seakan 
akan pegawai2 jang diberitugas 
mengatur udjian itu tidak boleh 
dipertjaja, atau sedikitnja ku- | 
rang tertib tjara bekerdjanja. 
Gezag dan prestige dari Kem. P. 

P. dan K. mendjadi merosot. 
Tetapi kita semua harus ber- 

Sikap sabar, dan tidak perlu 
'agaknja lalu marah2, sebaliknja 
'masjarakat  wadjib memberi 
bantuan kepada Pemerintah me- 

.njelesaikan soal kebotjoran ini. 
'Memang bangsa dan negara ki- 
ta sedang mengalami penderita- 
an. Mudah-mudahan penderitaan 
ini memberi dorongan batin ke- 
pada bangsa kita untuk lebih 
menjedari kewadjiban kita un- 

tuk Nan ba masjarakat dan 
a, jang ber-,,Pantjasila”. 

samping pengharapan itu 
dl memandang perlit menga- 
dakan analyse terhadap soal ke- 
botjoran tersebut diatas, oleh 

(karena Hal ini sudah “terdjadi | 
Sampai tiga kali berturut-turut 
(th. 1950-5171951-52, 1952-1583). 

| Dan lagi sebelum bahan udjian 
dibagi- -bagikan, Kepala Djawat- 

“an Pengadjaran memerlukan me 
KN pidato radio, dan min 
ta kepada para guru, supaja 

itu sudah | 

  

ra dari pihak kaum tani Suma- 
tera Timur jang mendjadi kor- 
ban dan sasaran tindakan. tin- 
dakan ganas perampasan hak- 
hak demokrasi mereka. Ke- 
djadian tersebut menimbulkan 
Suatu kejakinan jang mengha- 
ruskan kaum buruh, tani dan 
lain2 golongan jang demokratis 
untuk bahu-membahu dalam "per 
djuangannja melawan tiap2 p 
kosaan demokrasi dan “ola 
kolonial jang imperialistis 

Sobsi menjatakan mendesak ke- 

pada Pemerintah dan Parlemen 

gas terhadap para penanggung 
djawab. Tentang UU, 

paja segera ditjabut dan diganti 

dengan UU Agraia Nasional jg 
menguntungkan kaum tani ter- 
banjak. 

Terhadap perlawanan kaum 

tani Sumatera Timur jang de- 
ngan tabah dan pengorbanan 

besar telah bertekad teguh me- 
lawan tindakan2 fasis dengan 
  

'USAHA2 MEMADJUKAN 
IMPORT 

Dalam rapat mingguan biasa 
jang diadakan antara Menteri 
Keuangan, Menteri Perekonorni- 
an, Presiden Bank Sentral dan 
Kepala Lembaga  Devisen Kke- 
marin dulu antara lain telah 
dibitjarakan usaha2 untuk .me- 
madjukan export. 

Salah satu kesimpulan semen 

tara jang didapat ialah usaha 
bantuan itu tidak akan beruva 
export premi melainkan teruta- 
ma sekali akan ditudjukan ke- 
pada produsen atau penghasil 
barang2 export. Misalnja sadja 
dapat berupa bantuan membe- 
rantas penjakit daun teh ,,blis- 
terblight” atau lain2 usaha ban- 

naarinia satu dan lain masih di- 
tetapkan iebih landjut dalam 

pertemuan jang akan diadakan 
dengan Menteri Pertanian serta 

stafnja Demikian berita dari 
Kementerian Perekonomian. -—     
memberi bantuan sepenuhnja ke 
pada terlaksananja udjian jang 

akan datang. 
Menurut pikiran kami kebo- 

tjoran tersebut dapat disebah- 
kan : i 

1. Oleh karena sebagian ' dari 
bangsa kita sedang menga- 
lami kemerosotan moril. 
Mungkin ada orang2, jang 
.mentjari uang, dengan men- 
djual bahan udjian kepada 
tjalon2 pengikut udjian. 

Oleh karena ada tjalon pengi- 
kut 'udjian jang terdorong | 
oleh keinginan lulus dalam 
udjian setjara mudah (me- 

ngetahui lebih dahulu, apa 
jang akan ditanjakan). 
Oleh karena ada ' pegawai? 
negeri jang sesungguhnja 
masih mendjadi musuh kita, 
dan ingin mengatjaukan ne- 

gara kita, atau sedikitn 
merosotkan kehormatan Pe- 
merintah ktia, 
Oleh karena dari pegawai per 

tjetakan ada orang2 jang se- 
ngadja merendahkan Peme- 
rintah kita, atau mempunjai 
kepentingan dalam hal udji- 

an. 
Oleh kenjataan, bahwa ma- 
sjarakat kita terlalu men- 

dewa - dewakan idjazah. Jg. 
kami maksudkan ialah, bah- 
wa sjarat jang terpenting   

Selandjutnja Dewan ab 

segera mengambil tindakan2 te- 

tuan kepada produsen, Pelaksa- 

  

Bersatu melawan tiap per- 
kosaan demokrasi 

GETELAH mempeladjari peristiwa  kedjam 
Morawa, Sumatera Timur baru? ini, 

Jogja menjatakan bahwa tindakan? pentraktoran tanah garap- 
an dan penembakan kaum tani j Jg mengantjam langsung kehidu- 
pan tidak kurang dari 40.000 perut kaum tani berarti peram- 
pasan hak hidupnja dan hak2 demokrasi umumnja jang dilin 
dungi oleh UUD Sementara R.I. pasal 

di Tandjung 
maka Sobsi Tjabang 

21. 

memperkosa hak2 demokrasi 
“Sobsi menjatakan salutnja jang 
setinggi2nja. Kemudian dian- 
djurkannja menggalang terwu- 
djudnja tindakan bersatu antara 
kaum buruh dan kaum tani set- 
ta golongan jang tjinta demo- 
krasi untuk menghentikan tin- 
dakan2 pentraktoran  tanah2 
garapan dan penembakan itu, 
dan tetap bersatu dan terus me- 
nerus mengadakan pembelaan 
terhadap hak2 kemanusiaan ser- 
ta demokrasi. Achirnja. menje- 
rukan kepada segenap kaum 
buruh baik jang tergabung ma- 
upun jang bukan serta masa or- 
ganisasi lainnja untuk mengum- 
pulkan bantuan kolek tip guna 
meringankan kaum tani di Siw- 

matera Timur... jang mendjadi 
korban tindakan? kedjam itu. 

Agraria | Demikian sikap jang dinjatakan 
kolonial jang masih berlaky o- 
bsi Tjabang Jogja menuntut, su- | 

oleh Dewan Tjabang Sobsi Jogja. 

tan Rakjat (Public Health Engineering) 
Tinggi Michigan, School of Public Health 
gan, Amerika Serikat, telah memberikan 
»Arti Keadaan Sekeliling dalam Kemadjuan Kesehatan” (Signi- 
ficance of the Environment in the Promotion of Healih) diha- 
dapan golongan dokter? Indonesia jang ikut serta dalam kuliah 
ulangan jang sedang diberikan oleh 
dari Rombongan Berkeliling Ahli2 Kesehatan WHO. 

Menurut Prof. Boyce kesehat- | 

Tjeramah Prof. E. Boyce: 

Arti keadaan sekeliling dalam 
kemadjuan kesehatan 

Profesor dalam Tehnik Keseha- 

di Perguruan 
, Ann Arbor, Michi- 

tjeramah “ mengenai 

golongan kesehatan rakjat 

faktor2 'jg, djika tidak diawasi 

dapat mempengaruhj kesehatan 
dan kesenangan phisik dan men- 
talnja setjara tidak baik. 
Pengawasan jang effektif dan 

ekonomis dari faktor2 Keadaan 
sekeliling ini merupakan objek 
kesehatan rakjat jang “utama. 
Didikan insinjur2 kesehatan utk 
mempergunakan prinsip2 ilmu 
pengetahuan phisik jang telah 

soal2 jang disebabkan oleh be- 
berapa keadaan2 jang kurang 
menjenangkan dari keadaan se- 
keliling dari phisik manusia dan 
untuk memberikan perlindung- 
an terhadap bahaja2 kesehatan. 

Prof. Boyce mengatakan bah- 
wa suatu keadaan sekeliling jg 

sehat harus dapat memberi 
perlindungan kpd setiap 
terhadap penukaran disebabkan 
karena berdekatan dengan se- 
suatu pembawa penjakit menu- 
lar. Beberapa dari tjara2 jang 
penting untuk menjelenggara- 
kan ini mengadakan persediaan 
air jang baik dan aman bagi 
kesehatan djasmani untuk rak- 
jat, membuang segala sampah 
tjair dan beku ditempat kedi- 
aman orang, mengolah makan.   an, - pemberantasan insek dan | 
binatang2 mengerat jang men- | 
djadi perantara dalam penular- | 
an penjakit. 

aan 
Prof. Boyce telah pula mem- 

pertundjukkan film ,,Pipeline to 
the Clouds” (Pipa air keawan), 
jang mempertundjukkan soal2 
mengenai persediaan air. 

Setelah tjeramah Prof. Boyce 
kuliah ulangan dilandjutkan de- 
ngan suatu pembitjaraan 
Lembaga Malaria mengenai Per. 
sediaan Air didesa2 jang dike- 
tuai oleh Dr. Suparmo, Kepala 
Lembaga Malaria. — Ant. 

  

TJERAMAH NJONO 
Berhubung dengan kedata- 

ngannja sekdjen S. B. SOBSI 

Minggu ' malam 
19.06 digedung Lekra Alun2 Lor 
akan diadakan tjeramah tentang   Hasil Konperensi Internasional 
WFTU.: di »Wina”,, 
  

Maksud pertemuan itu bagi 
kedua anggota Parlemen t-b 
ialah untuk mendengarkan ke- 
luh-kesah: pengusaha2 “sekitar 
keadaan tjengkeh pada waktu 
ini jang sangat dibutuhkan olen 
pengusaha2 tsb. 

Kesan dari pertemuan itu, me- 
nurut Wd. Pimpinan Djawatan 
Perindustrian Kedu, adalan baik 
sekali. Hanja sajang dari 58 pe- 
ngusaha di Kedu, hanja datang 
Ik. 19 orang, karena pertemuan 
itu sifatnja mendadak.  Menge- 
nai pembagian tjengkeh di Kedu 
pera pengusaha merasa puas. 
karena tjara pembagian menu- 
rut mereka sudah adil. - Tapi 
mereka  menjesalkan, bahwa 
daerah Kedu dibandingkan dgr 
lain2 daerah di Djateng, hanja 
mendapat djatah tjengkeh jang   
Kedu djuga butuhkan tjengkeh 

Sebulannja menghasilkan ratamrata 
7 djuta batang 

ETIBANJA di Magelang tgl. 16 April jl. dalam perdja- 
lanannja dipelbagai tempat di Djawa-Tengah, maka ang- 

gota2 Parlemen Ix. Lobo dan Sarino disertai oleh 
Djawatan Perindustrian dan Bea-Tjukai Djateng dari Semar ang 

hari tsb. djuga telah mengadakan perterauan dengan. Pn 
ha? rokek di Kedu, dimana hadiir djuga wakil2 Djawatan2 
bersangkutan di Magelang. antaranja dari DNijawatan Perindus- 
trian Kedu, Bea-Tjukai Magelang, Djaw. 

Inspe ktur2 

J3 s 

Pergkonomian dsb. 

Dalam pertemuan tsb. kedua 
anggota Parlemen, kedua In- 
Spekteur serta Wd. Pimpinan 
Perindustrian Kedu ' memberi- 
kan pendjelasan2 dengan harap- 
an pala pengusaha2,. agar 
djangan sampai menghasilkan 
rokok untuk didjual tiada ber- 
banderol. 

Mengenai produksi rokok tjeng- 
keh di Kedu dapat dikabarkan, 
bahwa menurut statistiek bulan 
Maret 1953 jl, 58 pengusaha ro- 
kok di Kedu itu mentjatat pro- 
duksi sediumlah 7.064.160 ba- 
tang rokok dalam bulan ts». 
Menilik 700 batang membutuh- 
kan 1 kg. tjengkeh, maka Kedu 
membutuhkan sedikit2nja 10 ton 
tjengkeh, sedang jang   

ditetapkan untuk memetjahkan | 

orang 

an jang baik dan membersihkan | 
alat2 makanan setjara kesehat- | 

di 

sdr. Njono dari Djakarta, maka | 

besok djam | 

sudah2 | 
.menerimanja tidak. mentjukupi. | 

  

PAKU ALAM KE 
DJAKARTA 

Harj ini wakil kepala daerah, 

SP Paku Alam bertolak dengan 
pesawat - terbang ke Djakarta 

untuk mengurus segala sesuatu 
jang ibertalian dengan keberang 
katannja ke London untuk meng 
hadiri upatjara penobatan Ratu 
Elizabeth tt jang akan berlang- 
sung tanggal 2 Djunj jad. 

Sampai kini beslit pengang- 
katannja mewakili Indonesia 

untuk upatjara itu belum diteri- 
ma dari pemerintah. 

Sehabis “upatjara  penohatan 
itu Paku Alam akan mengada- 
kan tindjauan diberbagai per- 
guruan tinggi dj Peranrjis, Ne- 
derland dll, terutama mengenai 
kesedjahteraan para mahasis- 
Wa, Ini dimaksudkan untuk men 
dapat suatu idee jang nantinya 

dipergunakan seberapa dapat 
Tn perguruan tinggi Kita disi- 

“pall Alam berharap bertolak 
keluar negeri dalam minggu 
terachir bulan Mej jad. dun 
tinggal disana untuk beberapa 
minggu, 

TJERAMAH WIWOHO 
DI MESDJID SJUHADA' 
Tjeramah oleh2 perdjalanan 

sir, Wiwoho keluar negeri jang 

akan dilangsungkan pada tg. 
19-4 jang semula direntjanakan 

berlangsung digedung Negara 
dan dimulai djam 20.00 menurut 
panitya tempatnja dipindah da- 

Tri Negara keruang mes- 
djid Sjuhada', sedang tanggal 
dan djamnja tetap. 

|. PEMBERIAN SUBSIDI 
|. Pemerintah Kotapradja Jogja- 
| karta telah memutuskan untuk 
| memperikan subsidi kepada 
| Diawatan Penerangan Kotapra- 

| dja Jogjakarta sedjumlah Rp. 
| 500— tap bulan, dimulai Mei 
selama tanun dinas 1953. 
Pemberian Subsidi dimaksud 

untuk menainibah biaja penerbit- 
an ,Siaran Kotapradja” dan ,,Si- 

aran Razogel”, 
Berhubung dengan itu mulal 

bulan Mei jad, ,,Staran Kotapra- 
dja” akan diterbitkan Kkemba- 

li seperti biasa-— 

  
| HASIL UDJIAN KETANG- 
KASAN ATLETIK S.M.A. 

BOPKRI." 
Baru2 inj dilapangan ST, Dje 

tis Jogjakarta telah diseleng- 

garakan udjian ketangkasan 
atletik bagi S.M.A. ,,BOP- 
KRI - Y” Jogjakarta, dengan 

djumlah pengikut putera dan 

puteri sebarijak 498 orang, 
Adapun hasilnja adalah sbb: 
Lulus Bagian A. Putera 164 

orang, Bagian A Puteri 34 
orang, Bagian BPutera « 15. 
orang, Bagian B Puteri 8 orang, 
Bagian C Putera 15 orang, Ba- 
gian C Puteri 1 orang, sedang 

djumlah jang tidak lulus ada 

201 orang, 

PENERANGAN SEKITAR 
TARIP PASAR DLL. 
Dengan Menggunakan Razo- 

gel Djawatan Penerangan Kota- 

pradja Jogjakarta baru2 ini te- 
lah memberikan penerangan2 
kepada para pendjual2 dan ba- 
kul2 jang pokoknja memberi ta- 
hukan, bahwa mulai tanggal 15 
April 1953, tarip2 pasar dinaik- 
kan seperti jang telah diumum- 
kan dalam surat2 kabar dan pe- 
ngumuman pemerintah, Djuga 
diumumkan oleh razogel tentang 
kenaikan2 padjak speda dan se- 
bagainja, 
Pada umumnja reaksi tidak 

demikian 'besarnja, terbukti pen 
djual2 dipasar2 tetap memban- 
djiri pasar2, sehingga dapat di- 

ambil! kesan bahwa kenaikan 
itu tidak dipandang terlalu be- 
rat. 1 

Hanja dipasar Beringhardjo 
setelah datangnja berlakunja 
tarip baru, menundjukkan agak 
kemunduran “dalam pemasuk- 
an uang karena banjak pen- 
djual2 jang tidak berdjualan 

masuk pasar, tetapi pada hari2 
herikutnja keadaan demikian 
mulaj agak: kurang, dan didu- 
ga bahwa pada hari2 selandjut- 

  
  

untuk mendapatkan  peker- 
djaan, terutama dalam ling- 
kungan- Pemerintah, ialah 

memiliki idjazah, jang diper- 
oleh dengan melalui ,,udjian 

negeri”, dan bahwa factor 
lain seperti ketjakapan, ke- 

. radjinan kesetiaan,  keisti- 

mewaan lainnja, kerap kali 
diabaikan atau tidak diper- 

hitungkan. 

“Soal gadji mempenga- 
ruhi keadaan ? 

Peraturan gadjih negeri atau 

'pGP. tidak sedikit pengaruh- 
nja kepada 

  
pemuda2 kita ditetapkan 

pemandangan, bahwa orang jang 
tidak beridjazah negeri. akan 
sukar mentjari nafkah. Ini men. 
dorong kepada , pemuda2 kita, 
jang kurang ketjakapannja dan 

kesanggupannja, dan kurang te- 
guh imannja, untuk mendapat 
idjazah dengan djalan jang tidak 
semestinja. Pemandangan se- 
matjam itu berbahaja sekali ba- j 
gi perkembangan  masjarakat 
kita. 

Lepas dari pemandangan me- 

ngenai sebab2 timbulnja kebo- 
tjoran, perlu agaknja dikemuka- 

“kan pertanjaan, apakah udjian 
masuk S.M.P, dan udjian peng-     habisan S.M,P, dan S,M,A, (Se- 

aa 

  

masjarakat kta. | | SR. KI. 
Oleh adanja P.G.P. maka tjita2 | SL. 

oleh | 

  

(masuk oleh S.ls 

Ant, tidak seimbang. — (Kor). nja pendjual2 seperti biasa lagi. 

NN ne aa anne Pena Pan ANN TP sg enakan . ana , 

A. , 5 | kolah  Landjutan) harus di- | sudah. pemimpin? sekolah SL. SOAL UDJIAN & IDJAZAH sstnezarakan seperti sekarang | menerima gamer bosan Tantan 
udjian 5 : ini, djadi bersifat udjian negeri | dasar? untuk setia Bisa S.L, : | (Oleh: S. BRADJANAGARA). (stastsexamen).. Tni | adalah| dan menerima instructs jang 

1 pertanjaan jang mengenai prin- | tertentu dari Pusat P' mpinan 
Cipe tentang udjian. Hal ini se-' 
sungguhnja soal lama, dan di- | 
negeri2 lain lebih lama lagi | 
mendjadi persolan. Akan tetapi 
belum mendapatkan pemetjahan 
sampai sekarang. Djadi soal ini 
tetap hangat, dan berhubung | 
dengan kebotjoran tadi perlu di- 
pikirkan lagi, 

I. Udjian masuk 
landjutan. 
Hubungan atau 

S.R. dengan SL itu sebaiknja 
tidak diadakan udjian masuk. 
Hubungan tadi dapat. ditetapkan 
oleh Kepala S.R. Djad: murid 

VI dapat diterima di 
djika mendapat keterangan 

dari Kepala S.R., bahwa 'anak 
itu ,,geschikt” voor verdere stu- 
die, (tjakap utk melandjutkan 
peladjaran ke) S.M.P. atau ST, 
lainnja. Ini memberi pertang- 
gungan (djawab jang berat ke- 
pada kepala S.R, Apakah prin- 
Cipe ini dapat dipraktekkan se- 
karang. mengingat keadaan SR. 
kita sekarang ? 

kesekolah |   
persambungan | 

Menurut ' pendapat kami be- 
lum, harus masih menunggu per- 
kembangan S.R. kita dulu, Dja- 
di terpaksa mengadakan selec- 
tie atau udjian. Untuk meng- 
hindarkan diri dari kebotjoran, 
mungkin baik diadakan udjian 

sendir:2, | se- 

  

S.L. Disampiag itu bentuk dan 
isi udjian harus diperbaharui 

pula, dan selandjutnja disesuai- 

kan Jengan kemadjuan aaak. | La 

LIL. Udjian penghabisan SMP 
tidak perlu merupakan ,,staats- 
examen” tjukup dgn ..schoolexa- 
men”, sesudah ditetapkan oleh 

|Pimpinan Pusat tentang garis2 
| besarnja, dan program  mini- 
Lmumanja, dan instructie “jang 

design Adapun anak jang lu- 

|tus diberi ,,scool diploma” dan 

| daftar bidji dari udjisnnja. SMA 

| mengadakan udjian sendiri2 ter- 
hadap murid. jang ingin  me- 

masukinja. Dan ini djuga ter- 

jeksana menurut apa jang telah 
dibentangkan Konsekwensi II, 
dari “sistim ini ialah, “bahwa 
udjian penghabisan S.M.A., dju- 

ga merupakan schoolexamen. 
Mereka jg ingin melandjutkan 
peladjaran ke P.T, harus  diudji 
oleh P.T, dan tjaranja diserah- 
kan kepada P.T, pula. Para 
Mahaguru jang menentukan si- 

Lapa dapat diterima atau tidak 
mendjadi mahasiswa. 

Kalau perubahan jang princi- 

pieel ini belum dapat “didjalan- 
kan, maka sebaiknja soal udji- 
an diserahkan kepada inspeksi 
daerah, sesudah menerima pe: 
Toman dan instmnetis jang tar 

    

| djan 61. 07,30 Ds. 

3 
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BURUH2 BATIK DI- 
ANGKUT UNTUK 

SIASAT 
Kemarin dulu Suatu pe- 

rusahaan batik dikota Jo- 
gja setelah . mendengar 
aKan diadakan pemeriksa- 
an didalam perusahaan2 ba- 
tik berkenaan dengan akan 
adanja pembagian cambric 
telah mendatangi kaum bu- 
ruhnja jang bertempat ting 
gal diluar Kota. 

Keterangan jang dipero- 

leh menjatakan, bahwa be- 

berapa mobil milik suatu 

perusahaan batik dikota Jo: 

gja telah pergi malam2 ke: 

desa daerah Gamping de- 

ngan maksud mengambil 
buruh2nja. 
"' Selandjutnja dalam kete- 

rangan itu ditambahkan, 
bahwa ketika pihak resmi 

akan mengadakan pemerik- 
saan berkenaan dengan 
akan diadakannja peneta- 
pan padjak perusahaan ba- 

tik, maka siasat jang 'dila- 

kukan oleh sementara peru- 

sahaan jalah menjingkirkan 
kaum buruhnja.     
  

UNDIAN TJALON HADJI 
KOTAPRADJA 

Saptu tg. 18-4 jang akan da- 
tang Panitia Penjaringan Hadji 
Kotapradja Jogjakarta “akan 
mengadakan undian di Balaikota 
untuk tjalon2 hadji dalam Wwi- 
lajah Kotapradja. Sebagaimana 
diketahui djumlah tjalon hadji 
jang telah iulus penjaringan ada 
41 orang, diantaranja 15 orang 

mempunjai hak prioriteit, @uo- 
tum jang Witerima oleh Kota- 
paradya berdjumlah 30, karena 

itu djumlan tjalon jang akan 
turut undian adalah 23 orang. 

Selandjutnya menurut Keterarig- 

an dari Kanmor Urusan Agama 
Daerah, peprintjian Yuotum utk, 

kabupatenz daiam Daerah Isti- 

mewa Jogjakarta adalah sbb.: 
30. Kotapradja, 29 kabupaten 

Bantul, 22 kabupaten Sleman, 17 

kabupaten Kulon - Progo, 2 Gu- 
nungkidul, djumlah sama sekai 
100, 

SETELAH TJERAI DIKA- 
WIN PA' KYAI 

Seorang bernama mbok H 
dari Prambanan Jang beberapa 

Waktu merasa kesal mengemudi. 
kan rumah tangganja, disebab- 
kan hubungan antara Suami is- 
teri mulai gontjang. mBok H. 
kemudian minta naseha, kepada 
seorang kyai W, agar dia dapat 

tjerai dengan suaminya, 
Kyai tadi jang rupaZnya tne- 

naruh hat: djuga Kepada wania 
ini jang mempunjai roman, Ilu- 
ka manis memberikan nasehalZ- 
nja, hingga perhasil,  Seteiah 
tjerai pa' kyai W. jg terkenal 
akan imu gaibnja, Kim teiatt 
mengambil isteri mbok H. jang 
baru berumur 25 tahun itu. Da- 
ri perkawinan Ini njai W. menga 
lamj hidup baru, begitu puta pa' 

kyainja. 

DOKTER DJAGA 
Hari Saptu tgl. 18-£ dj 18.00 

sampai hari Serer ugt 2)-. dj. 
0600 pagi adalah Gokter Sura- 
timan alamat Setjodinigratan Li 

tilp. 603 Jogja. 
Kendaraan pada malam hari 

i disediakan oleh PMI Tjb, Jogja, 

Gondokusuman 14 tilp no: Zvo. 

APOTHEEK 
Buka, pada hari Minggu tg, 

19-4 Apothek ,,Wisnu” 

ATJARA2 KEBAKTIAN 
GEREDJA2 KRISTEN 

Lg. 
Gredja Masehi 

Ketudjuh Malioboro no: 8 09,00 
Sir, Tjia King Hwat. 10,00 Sar. 
W, Silajahi 16,30 idem. 

Sidang Masehi Effatha Saji- 
dan no. 1 09,00 Sdr, Zr. S, Jarob 
10,00 Sdr. E,  Langkun 416,3v 
Kumpulan Orang Muda, 

Tgl. 19-4 

Greedja, Kristen di Gondokusu 
mam, Klitren Lor 34 Wirobra- 

S,P, Purbo- 
wijoga 09,00 Ds J, Darmohat- 
modjo 16,30 Ds, Wijoto “09.00 
RM, Parmosudirdjo, 

Gredja Kristen di Tungkak 
Mergangsan, Kotagede 04,00 Ds. 

S, Dbwidjoasmoro 145,00 1dem 
09, 00 Sdr. Soekarno A, 

Gredja. Tiong Hoa, 'Kte Tok 
Kauw Hwee, Ngupasan: z1 
Kring Muntilan 09.00 Ds, H, 
Hadiwijono 17,00 idem 0g, v0 
Sdr. Kho Bie Liong, 

Gredja Protestan Indonesia 
Margomuljo: 7 04.00 Sdr, Y, 
Bardie, 

Gredja Pantekosta . Jogja 
Lempujangwangj Tugu- Kulon: 
28 09.00 Pendeta The Kiem Koei 
16.30 idem. 

Gredja Huria Kristen Batak 
Protestan (HKBP) Batanawarsa 
22 09.30 Sdr, J,A,L, Tobing. 
  

Tontonan malam ini 
INDRA : ,Seniati", Ar. Tompel, 

Normadiah, 
SENI SONO: “Navy. Blues", 

Ann Sheridan, Jack Oakie. 
LUKOR : Cover Up", William 

Bendix, Dennis O'Keefe, ' 
REX : sIt happens every 

spring”, Ray Milland, Jean 
Peters, 

RAHAJU : . ,#he Avengers”, 
John Carroll, Adele Mara. 

SOBOHARSONO : ,The Great 
Caruso', Mario Lanza, Ann 
Blyth. 

MURBA: Tarzan and the 
Green  Goddes", Herman 

'Brix, L : 
WETAN '“'BETENG: Bung 

Amat pulang kedesa", Ba- 
pet, Naja   

| bemu dai Paipindii Pusat, 
Ketoprak TPTMTIPO . TOMO : 

#bangeran Darpo", 

184 
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| gas panitya ini ialah melaksana. 

| Kan segala sesuatu mengenai 
1 anaman kembali tanah2 gun. 

dul, serta pemeliharaannja. — 

OLEH2 PAK -BUPATI 
Dalam conrerensi Kab, jang 

dihadiri, oleh para Wedana, Ass. 

  

Aa, 

  

| Djapen, 

     

1g hingga tanggal 
jang akan datang itu. 
daa 

40 oran 

   

   
a 30 Mej '53 

jang akan diik 
oleh Me. 200 orang. — (Kor) 

Tjilatjap ai 

Ismani jang diselenggara 
. Oleh Ahah Taja, Pendidi- 

3 | In Dima Regar Latihan jg 

oleh L 
“ta ini ditulis 
ada 23 orang. 
itu, akan 
tanggal 18 hingg kansg 

2 ig dikundjunginja 
ye N abaa Sukadana. 

rakat Gisitu telah teratur 
engenai keadaan rumah, 

Ingupun ladangnya sebaga, bekai 

N U.P.D: KEDU 
Kane dan 

    

   

28 
me 

seharusnja diikuti 
ang, tapi hingga beri- 

jang datang baru 
'Laihan sematjam 
dakan djuga dari 

di 
uti 

       

  

  

3 | Wesana serta wakil? Djawatan | sdn 
Ta .. dalam Kota, party2 dan organi- | DR. THIS STEVENSEN 

(0. sasi2 oleh bapak. bupati Sentot i Akan menindjau Dja- 
1. Wongsoatmoajo, diberikan oen2 |? wa- Tengah, 

dari hawsui peniridjauannja ke Dari kalangan resmi didapat 
Umnatera Selatan, 0. | keterangan, bahwa pada perte- 0 LiSm diterangkan bngtp ngahan bulan depan Dr. Thus 

0. @daaan transmi (asana Stevensen ahli | Noor da- 

  

   
    

ini 

0. sa berat untuk kemnpali ke aae- 
» srahnja semula (Ljawa) Suara 

itanda bahwa orangZ disana te- 
lah Pan, pengmaupannja. 
jang rara2 Map keluurga men 
punjai ladang / sawah jang 

. tjukup luasnja, . 3 - ME | 1 

Selandyutnja diterangkan bah 
wa. transmigrasi setjara be- 
sar-besaran kini belum da- 

-pat dilakukan oleh Pemerintah, 
karena persiapan? soal perumah 

2 an sedang dikerdjakan. Buat Se 
. karang baru famili transmigrasi 

     

- 

     
   
   

    
  

    

    
ip 

#11 Du 

  

| Antara lam mereka telah me- 

    

  

lam Hygiene perusahaan, akan 
menindjau Djawa-Tengah —— 
'Besar kemungkninannja bah- 

Wa ia djuga akan mengunajungi 
Tjilatjap. Dapar diwertakan, 
bahwa ia itu adalah utusan dari 
IL,L.O. (Kor). hg 

Surakarta 
PEMBAGIAN CAMBRICS 

) SULIT 
Hari Kemis jang lalu anggau- 

ta Parlemen sectie Perekonomi- 
“an, Mr. Asaat dan Siauw Giok 
Tiwan berada di Solo untuk me- 
nindjau soal2 perekonomian dan 
perindustrian. 

3 
pertemuan dengan   

£ Pengumuman diundurkannja TA udj ian P3 3 7hu isa SMP, aa 
3 7 . :" 

S.M. nkebotjoran” 
memalukan dan  menjedihkan 

ngsa Indonesia ' pada umum- 
   

     
    

   

          

   
    

    
ea AT AN Lgi 

tahtin : 

kita harus me- 
sya stan malu, seakan- 

53 Na tidak dapat diatur 

Tentu ,,pendjual”-soal-udjian 

kan dan bangsa 
makut mer 

port cambrics oleh satu import, 

ra tunai oleh pengusaha2 jangj 
|diraSa berat,.terutama bagi pe- 

& 
ngakibatkan adanja pasar gelap 

   

        

maksudnja mengadakan feeling 
tentang kesulitan? serta politik | 
pembagian cambries. Kesulitan | 
mengenai pembagian itu teruta- 
ma karena kurangnja bahan2. 
Djuga ditindjau soal sistim im- 

serta pembelian cambrics setja- 

saha2 ' ketjil/' Sebagai -dike- 
hui adanja kesulitan itu, me- 

bagi cambries. — (Kor. 

PERATURAN. BALAI IS- 
TIRAHAT TAWANG- 

: Diterima D.P.R. 
Pada sidangnja hari Kemis 

dan Djun'at jl, DPRDS Kotabe- 
Sar Surakarta telah menerima 
baik peraturan tentang sewa ser. 

    bersalah, berdosa, karena me- 
. ngatjan dan mengchianati ke- 
cadaan. Ia tidak bertanggung 

| Gjawab merugikan orang. lam 
" dalam segala-galanja, asal ta 
sendiri merasakan untungnjal 

: —' Sebaliknja, kita bertanja ke- 
|. pada ,pembel?”-soal-udjian : 
Ly Apakah mereka mau dan 

   

    

ma Adjazah jang F. murni itu dengan 

. & Apakah idjazah jang diper- oleh den, in. ,djalam-kelirw” mi | 
an baginja ? 2 

Apakuh sebab ,,djalan-ke- 
      ru“dari Nanja bebe- "map @ ami sadja, nama pe | muda2 Indonesia jang” harum 

“karena djasa2nja dalam revolusi kita ini, tidak “mendjadi ber- | kurang? Sa | Kejakinan Sean, jiwa harus 
ditanam, din dipelihara oleh | 
“pemuda2 sendiri, Mereka harus 

— Insjaf bahwa semua « 
" kerdjakan dengan djalap sutji 
aan ang DA 
Ingatlah : TIDAK ADANJA 

»PEMBELI” — LENJAPLA 
| SPENDJUAL" soal udjitn ! 

    

  

dapat di- | 

ta mempergunakan Bala: Istira 
hat untuk Pegawai di Tawang- 

Sebagai diketahui Balai Isti- 
rahat itu Kini telah selesai di- 

bangun. Pembelian rumah seba- 
njak Rp. 35.000,—- dengan bea- 
ja pembangunan Rp. 16.000,—. 
Balaj tersebut telah diperleng- 
kapy dengan perabot2 “kompiit 
seharga Rp. 20.000,— dan guna 
perlengkapan. listrik serta air 

(verlof) karena sakit dengan 

jang menurut keterangan dok- 
ter perlu. beristirahat. Disam- 
ping itu terbuka djuga untuk 
Umum dengan peraturan2 tersen 

1 diri. 2 aa tt 

Beaja2 “untuk menginap di 
Balai Istirahat itu bagi para 
pegawaijpeker a2 "Pemerintah: 
dihitung semurah-murahnja me. 
nurur tingkatan gadji masing2" 
ena bagi mereka jang 
bergadji”kurang dari Rp. 200,- 

  

, z : La A3 Semi ar PE AL 

“LAMPU-LAMPU NEON dari 
ukuran: 20 --25-—- dan 40 Watt. | 
Dengan harga menurut Fabrik. | 
Persediadmyterbat ai 

Yoko »OBRAL KE 1 4 
Patjinan 45 Jogja. 
  

iDjamu 

  

Siap sedia Ui 

|badan selalu tinggal sehat dan 

segala gangguan kesehat 
dengan tiap kali minum : 

KUAT 

an —   
    

      

   

   

RX Perusahaan 

“. » Penatu 

  

   
  

  

2 “78 “Telp. JK. & —- 13 ? 1 7 3 “" : 

3. 853.” - Agen Djokja : Petjinan 78, Tugu 
Si SU Pa NG idul 7, Ketandan 4, Lempu- 

Buka djam: “jangan Wangi 80, Kemeti- 
NB RN | ran Kidul 18a, Kintelan 94. | 

5. 8.30 —1100 Agen Surakarta : Tjojudan 141, | 
dna LO San Ngapeman 15, Dj. Slamet 

1 17.00 — 19.30 ijadi 394, Pasar Nusukam 4, || 
Tb Naa Pasar Kliwon 142, Widuran 

t j Djuga 67, Mesen 177, Gading Ki: 
: TG Sa dul 170." 
3 mM SPOEL Magelang : Dji. Tidar 2, Patji- 

3 NB sove aan Menang 2-4 
MINGGU LUKUP: 

KARO) Bendjahit & | 

Judonegaran 

1 (SERI No, 19) 

Kuat selalu dapat memberikan. 
kegembiraan hidup. 5 :    
  

  

  

Keluarganja, 'tjuti tahuan atau | 

WA TE 

  

  
| sehatan W.H.O: tsb: 

misaris tinggi Inggeris di Asia 
| Tenggara mengatakan, bahwa 

berarti 
|negeri2 sekitarnja. 

Jalih di Asia Tenggara. Armada 

leiding. dengan memakan beaja 
Rp. 10000052” K Mn aa 

Balai Istirahat tersebut dise- 
diakan bagi pegawai? dan pe- 
kerdja2 Naas Kotabesar Su- 
rakarta ' jang mendapat ijuti | 

Bikinlah Tuan punja sekudjur | 

| tetap dalam keadaan siap sedia | 
“ siap sedia untuk datangnja | 

— Djamu ini benar? dipudji oleh | 
para Langganan, karena Djamu | 

  
"| 

“penginapan untuk paling banjak 

| ta dan Djateng mengadakan per 

    

sebulan, tidak. dipungut uang | 

3 orang (pegawai dengan kelu- 
arga). Beaja2 tersebut tidak ter | 

Bifipeknp    

i Sa “ 

Djuara Indonesia didjatuh- 
kan oleh djuara Sin 

BULUTANGKIS 

Hasil2 pertandingan Bulutang 
kis ,,Amal Korban bandjir” jang 

diselenggarakan Oolen Panitya gapura 
hitung uang makan, — (Kor). | Eddy Jusut utx kedus kainja man serolean | & Sepakat” pada beberapa hari 1g TOR 13 Seng S0 yan : : jang baru lalu ini adalah seba- 
PEMIMPIN SEROM.. kemenangannja gai berikut, 
BOLAN DIKROJOK- 

Keadaan gerombolan 
pejah kalau rakjat te- 
tap | serentak mem- 

5 bantu. 2 
Dalam rentetan penerangan 

tritunggal jang diadakan didae- 
rah2 M.M.C. dikaresidenan Ke- 
Gu, maka sedjak tanggal 13 | 
hingga 23 April ini selama 10 
hari, fihak Kespenmob Jogjakar 

tundjukan2 gambar hidup dipel- | Indonesia, Bddy Jusuf dengan 
bagai tempat dilereng Merapi - | 13-13, 5-4 dan 15-4, ki 
Merbabu, sedang disamping itu, | ' Sebagaimana diketahui, dalam 
djuga diadakan penerangan2 js | 
menurut dugaan dapat meresap 
dikalangan penduduk. an 

Terbukti dibeberapa tempat 
telah ada orang2 jang pernah 
membantu gerombolan MMC te- 
lah menjerahkan diri pada jang 
berwadjib setempat. kjat jg 
mengundjungi tiap2 pemutaran | 
gambar hidup itu menurut tak- 
Siran ada Ik. 7000 ajiwa. 

Anggota gerombolan 
krojok, : 

Dalam pada itu, menurut ke- | 
terangan2 kalangan resmi, pada 
tanggal 15 April siang, waktu 

  
di- 

   JUARA BULUT D 
an demonsirasi jang dilangsung 

- Djakarta. Kemis malam jl, telah 
nja dengan berfiasil meadjaruh 

Gengan straigh-set, Sonnevii 

| Sebaliknja dari Itu, | pemaun 
Singapura jang kedua, Ismail 

pemain terbaik didunia, Ong Poh Lim. 

1 | pertandingan 
bin Marjan, untuk kedua kalnja 
,Gjatuh”, dan dalam pertandiag. | 
an tadi malam menderita keka- 
lahan dari salah seorang djago 

pertandingan malam pertama, 
jakni Rabu malam j.b.., kedua 

lah dikalahkan, ialah Ong Pon 
Lim oleh Eddy Jusuf dan Ismaii 
bin Marjan oleh Ong Boen Kauw. ' 
Pasangan Ong Poh Lim fisman! 

bin Marjan meiawan Tan Tjin 

Hoo/Ong Boer Kauw telah ber- 
achir dengan kemenangan untuk 
pasangan Singapura dg angka 
9-15, 15-12 dan 15-2. 

F. Sonneville — 
Poh Lim, : 

| Berlaman dengan pertanding- 
an malam pertama ketika ber- 
kadapan dengan Eddy Jusuf, 

Ong 

  

seorang pemimpin gerombolan 
bernama Sulian masuk disebuah 
rumah didesa Magersari Nga- 
blak, maka serombongan ang- 
gota O:P.R, jang seperti dike- 

maka dalam menghadap: djuara 
Indonesia FE. Sonnevile, Ong 
Poh Lim telah  menundjukkan 
“permainan jang bermutu tingg.' 

pemain djago Singapura itu te- |. 

  Dengan mempergunakan banjak 
smash2-nja jg tadjam, pemain ! 
ini atjapkali membikin lawan- | 
nja tidak dapat mengembalikan | 
lagi bola. | 
Pertandingan antara ,,Ban- 

rakjat, jang dalam sekedjap | teng” Indonesia melawan ,,Hari. 
mata telah berkumpul ik. 500 mau” Singapura itu, telah bersi 
djiwa mengepung rumah terse- langsung dengan memuaskan | 

tahui, telah actief kembali di- 
pelbagai tempat di M.M.C, telah 
mengepung rumah tersebut. Ka 
rena Sulian rupa2nja akan me- 
ngadakan perlawanan an ggota2 
OPR. tersebut meminta bantuan     but. Rakjat jang sudah dendam | sekali bagi publik, karena sa-| 
terhadapnja, tidak dapat direm | ngat seru dan hebatnja. | 
lagi, serentak memukuli Sulian Dalam set pertama, mula? | 
hingga tewas seketika, - (Kor). Ong leading dengan 3-0. Ke-! 

kmudian angka berobah mendjadi | 
3-1, 3-2 dan 3-3. Sesudah ini 
Ong kembalj dapat menangkan 
beberapa punt. Stand kemudi- 
an berobah mendjadi 6-4 utk 

Pada Djum'at malam tangga! F, Sonneville. Tapi pemain Ong, 
17 Apit ini menaaan Iatoma |“ Bo3 Pula dapat “menjumii! menerima anggauta tamu ahli | Sampai mendjadi 9-6, Hp 
kesehatan W.H.O. di Istana |. Dengan permainan jang manis | 
Anggauta klinis Har preklinis | dan dengan pukulan S5 smash) 

dari rombongan tamu ahli? ke- | Jeng tadjam sekali pemain Si| 
3 telah turus | Ogapura ini achirnja dapa: mesj 

serta mengambil bagian “dalam ' ae na KA 1S 13 perabitiaraana” dengar akun | menangannja Osn angka TS ade 

misa d'sini NN Senen an ie si PN aing Kena MA Lani , . : taIna, set berlangsung 
kar menukar pemandangan? dan | dengan tidak kurang hebatnya. 

  

ROMBONGAN KESEHA- 
TAN W.H.O, 

. Diterima Presiden.       
     

     

    

  

Is ion 
Kedua 

  

keterangan2 selama diperbin- | x F j 1 Pt SA | Kedua pemain- tersebut tampak 
(jangkan hai2 Jang “sulit dan | djelas mengerahkan seluruh 
Sana Han , | Kekuatan dan tenaganja. Ham-' 

SP Pe SN Ae ee pln hampir sadja Sonne- | 

Fa Maa Tiban “01 Ylle dapat. ,memhuat ,longseti 
s Enaan sana SITE dari Jawannja, tapi dalam “djus" 

5 setelah angka mendjadi 13-13. | 
Sonneville achirnja terpaksa | 
mengakui keunggulan lawannja | 

jang dapat menjudahi djus Ga- | 

x Malcolm Mac Donald, ko- 

antjaman jang dihadapi Laos 
Manan SE pagi Ismail tampak malas 

Partai kedua antara | Ismai 
bin Marjan dengan Eddy Jusuf, | 
berlangsung dengan tidak begi- 
tu menarik. Lebih2 lagi disebab- 
kan oleh karena permainan ta- 
mu Singapura Ismail itu, iang 
ketika berhadapan dengan Eddy 
Jusuf, tampak bermain malas. 

Dengan tidak begitu susah- 
pajah atau mengeluarkan tena- 
ga 1007c, pemain tangan-kiri 
Eddy Jusuf dapat mengguling- 
kan Ismail bin Marjan dengan 

X Sir William Slayter, laksa- 
mana II Inggeris kini mempim- 
pin latihan armada commonwe- 

India & Pakistan turut serta. 
& Henry Hoppenot, wak Pe- 

rantjis di PBB mendesak, su- 
paja perundingan perletakan 
sendjata di Panmunjom selekas. 
nja dimulai. & 

£ Souvannah Phouma, PM 
Laos berseru' kepada PBB su- 
paja pelanggaran wilajahnia   oleh pasukan2 Ho ditjap sebagai | dan 15-4. 
organisasi. | |. Dalam pertandingan tadi ma- 

  

   
     

PERAMPUAN 
TUA DAN MUDA 

ne 

            
   

      

   
   

Pearl 
Pa ar TA 

PL Haag 
Aa TN RAL 

KAKI laba, : 
              

     

  

ANGGUR SOM YONG (Anggur Kuat untuk laki2): 
Anggur cbat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 
seorang Samurai. Dengan minum Anggur . kuat ini, 
badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi, Tegas- 
nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 
jang dirinja ingin disebut Djantan. . 
ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 
minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- 
at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 
tjok, dapat bulan perut'sakit, kepala” sering pusing, 
mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- 
kit, itu semua dapat disembuhkan. : 
ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 
pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh seperti: tidak gumbirah 
bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, kurang darah dan terutama bagai 
orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 
merupakan satu penolong jang besar. 
ANGGUR 'ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 
sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 
nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 
dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
pat djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 
kaguguran. 
ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
salin): Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih da- rah jang kotor, hikin bantjar air susu dan menjegah 
segaia demam (meriang) jang sangat  dikuatirkan bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja, 

HN ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 
YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI. 
PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, — Petji- 
nan, 130 MALANG. AGENT UNTUK  SURABAJA" 
REN AYX, — Pesapenkali 4, 2 3455 U. DAN PADA SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D. seluruh" 
ndonesia, : : Sad 

  

njudahi set pertama untuk kerit 

ngan membawa uang pendaftar: 
an Rp 5,- mulai tg. 1 April sya 
244 jad, Sedang undiannja di- 
(adakan pada tg 24-4. 

GKIS Singapura dan ' salah seorang | Finale: 1 
dalam 'pertanging- 1, Toto -- Pbin: 15 — 6, 15 21 

kan digelanggang Sin Min Hui, 12. 2. Ong Mie Kong — Siem 
Tjing Boen: Il —:15, 15 — 1, 

lo -—5.1Ibin — Siem Tjing Boen: 

18 — 18, 13 — 15, 15 -— 'L4, Foto 

—— Ong Mie Kong: 7 — 15, 10-— 
15. : 

Hadiah ke - 1. djatuh kepada 
Sdr. Ong Mie Kong mendapat 

sebuah piala ' (beker) sebuah 
Handoek dan 6 buah sentiok pe- 

rak. Ke - 2. Sdr. Toto Sudijanto 
| mendapat sebuah piala (beker) 

dapat memperbaiki naima-baik- 
kan @Gjuara Indonesia Ferry 
Jakni 15-12, 15-13 dan 5-1. 

lam, telah dilangsungkan pula 
sexira" “antara 

djago2 ,,kota batik? Solo, ialah 
Tan Hok Soei lawan So Thiani 
Sioce, jg berachir dengan 15.4: 
dan 8-15. Longset tidak diada- 
kan. 

  
Perlu diterangkan, bahwa dari |. $ al Diakarta Aa 0. Bapu sebuah  handoek dan sebuah jakarta, djago2 Singapura Iu |alat tjukut, Ke. 8 Sdr, Ibin akan melandjutkan pertanding- 

an2nja melawan djago2 Ban. 
cung, Tasikmalaja, Bogor, Pa- | 
lembang dan djika masih ada | 
waktu, pada achir April ini akun | 
dilangsungkan lagi . pertanding- | 
an2 Gikota Djakarta. —— Am, 

mendapat sebuah “djam wekker 

dan sebuah  Handoek. Adapun 
lain2nja mendapat hadiah hibu 
ran. 

XI BAT. 445 LAWAN XI 
BAT. 402 

Pertandingan sepak-bola an- 
tara XI Bat, 446 lawan Bat 402 

(Banteng - Loreng) Tjilatjap 

OLAH RAGA T.T. IV 
Didapat kabar, banwa TT IV 

dalam wilajahnja akan mengada 
kan pertandingan? sepak bola, 
tennis dan volley setjara kom: 
petisi penuh. Tempat2 jang dj 
tundjuk. untuk pertandingan? 
tersebut ialah” KMKB -Sema- 
rang, Res. 15 Surakarta, tes, 
12 Purwakerto. 

Bagi Res. 15 Surakarta, pada 
tanggal 19-4 jang akan datang 
akan meng kan pertandingan 
latihan mengenai Sepak . bola 
dengan kesebelasan Res Persis. 
Djuga akan diadakan pertandi- 
ngan latihan volley-bail dengan 
salah suatu perkumpulan volley 
Tionghoa di Soio. (Kor). 

| 
f 
| 
| 
1 
I 
| 

| 
| jatjap, perachr dengan 4 — 1 
untuk Bat, 446. (Kor) 

HASIL2 GERAKAN TNI 
Di Djawa Tengah. 

Beberapa hari jang lalu se- 
tjara berturut-turut oleh tentara 
terus-menerus dilakukan penge- 
djaran terhadap gerombolan? pe- 

  

  

- 
1 

  

berikut,.£: | 
Di Sokiatan Sambiredjo oleh 

| TNI Kompi Il/441 diadakan 
pengedjaran terhadap segerom- 
bolam pengatjau jang bersararg 

disana, dan setelah terdjadj tem 
bak-menembak antara kedus 
belah . pihak hasilnja: 3-orang 

gerombolan tertembak muti. 
Seiain jitu 1 mouser dengan 15 
butir peiurunja, 1 karaben dgn 
42 pelurunja dan 15 butir peluru 
sten dapat dirampas. Demikran 
diumumkan oleh Biro Penerang. 
an SUAD. 

  

TOURNAMENT BULU- 
TANGKIS 

Untuk merebut djuara 1 Mei 
1953 oieh Panitya 1 Mei sub 
Olahraga akan diadakan open- 
tournament bulu-tangkis dengan 
disediakan piala, Pertandingan 
tsb diatur setjara afvalsisum, 
dan dimulai single wanita dan 
single iaki2 pada 1g. Z9-4 sampaj 
selesai, tiap malam mulai djam 
19.00 — 2400. 

Menurut pendjelaSan panitya 
segala perongkosan ditanggung 
oleh pemain, sedang terpat 
pendaftaran di Malioboro 18 de- 

Rarders ber-operasi kedesa Da- 
dapajam (Wonosegoro). Perten 
puran sengit jang terdjadi an- 
tara pihak gerombolan dengan 
tentara membawa hasil, @an- 
taranja 3 orang gerombolan ter 
tembak mati, 18 orang tertawan 
dan 7 orang luka2 bera, dan 
ringan. 1 Karaben mouser dan 
owegun dapat dirampas. Keru- 

gian dipihak rakjat: 2 orang   
  

lam set kedua dengan angka 5-1. |, 

straight-set, jakni 13-13, 5-4 

       
     

PIL SEXANOL 
Tak usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki 
lemah, sebab beliau merasa sendiri bahwa KEKUATAN- 
NJA semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pen- 
dek temponja, lekas tjapai, djengkel hati dan zenuwen 
(neurasthenie). PIL SEXANOL tanggung atasi segala 
matjam KELEMAHAN LAKI, isi santar? sjahwat jang 
sudah kosong dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20,—. Ong- 
kos kirim tambah 104. 

Rambut putih mendjadi hitam 
Atom. Hairdye 

Kwaliteit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR. 
Harga per doos a 3 gr. Rp. 10,— 5 gr. Rp. 15,— 10 gr. 
Rp. 25,—, 

AGENTEN : R. Obat ,,KARUHUN” Djokiakarta : Maison 
»AROR” Kaliasin 19: Tabib Abdulhamid Baliwerti 29: Ie 

. Djin San Kembang Diepun 75 dan Toko REDJO Ps. Besar 
Wetan 11 di Surabaja, Balinese Art Works Der Passar 
Bali. Toko Obat ,HOK AN”, Djl. Raya 114, Magelang 
Masih tjari agen? lagi. 
PUSAT: ,DC PHARMA" Djl. 
38-4 

PN 

TEA 

Ternate No. 12 Bandung   

  

Amal Korban Bandjir”.: 

»Amal Korban Bandjir” Bromo 

dilapangan Sentolo Kawat “Wji- . 

ngatjau, dengan hasil sebagai | 

| HASIL2 PERTANDINGAN ' 
mama 

Da 
fa 

p 

tjis dan Laos jang mengundurkan diri. 
Pesawat2 pengintai Perantjis beri 

Vietnam Ho telah bergerak medju ' dari pangkalan Yen 

Pasukan: Ho :-ban 
ah Phaly segera 

. diserang 
ASUKAN? Ho Chi Minh dalam jumlah? jang makin besar 

     

    

  

  

juri Laos 

terus membandjiti Laos sambil mengedjar | pasukan2 Periin- 
: ppt $ 4 Seni 
takan, beribu2 pasukan 

ii Bay 
pada sungan merah jg merup: kan bf#tu lontjatan bagi often- 
siefnja itu, Pasukan? itu memasuki Laos dari 2 tempat. 

Opsir2 Perantjis jang melaku- 
kan pengintaian itu menduga, 
bahwa pasukan2 Ho segera akan, 
menang daerah Phuly, jang 
terletak 30 mil disebelah Selatan 
Hanoi, tetapi mereka berpen- 
dapat, serangan ini hanja dimak 
sudkan untuk membelokkan per 
hatian dari pada serangannja 
jang utama terhadap Laos. 

luka2 berat dan seorang luka2 
ringan. . 
Gerakan Kompi T/404 jang di: | 

perbantukan didaerah Bumidja: 

wa disebelah Selatan Tegal, tes 
lah berhasil menawan 4 orang 
pengatjau, diantaranja 2 orang 
dari bekas Bat. 426: Selain itu 
1 LE, 1 sien dengan 8 houder- 
bak berisi peluru dan 1 brvei- 

| zak dapat dirampas oieh tentara, 
Penggerebakan oleh Seksi I 

Staf R.1, 14 dengan CPM 44 di 
Kumpuiredjo. daerah Merapi 

| Merbabu Complex telaii berhasi! 
| pula merarapas 1 bren dengan 

5 houderbaknja berisi pelor, 1 

1 
| 

  

Pasukan? Perantjis jang me- 
ninggalkan Sam Neua, telah 
menghantjurkan sebagian besar 
perlengkapan beratnja sebelum 
bergerak mundur 3 hari jang 
lalu, 

Kekuatan tentara Laos. 
Menurut berita U,P. selandjit 

nja, Laos tak mempunjai ten- 
tara jang berdjumlah besar 
seperti Vietnam Bao Dai, dima- 
na djuga sebagian besar tentara 
Perantjis ditempatkan. Kekua- 
tan tentara Laos, kabarnja, 
15.000 orang. Dalam mobilisasi 

penuh, djumlah ini dapat me- 
ningkat hingga 20.000 orang. 
Pasukan2 Ho Chi Minh jang 

menjerbu Laos, menurut berita, 
berdjumlah 40.000 .orang. 

Perdjandjian militer 
Vietnam Ho — RRT — 
Sovjet Uni ? 

Seterusnja. dikatakan oleh 
wartawan U.:P, bahwa menurut 

kabar desas-desus, antara Viet- 
nam Ho Chi Minh, RRT dan 
Sovjet Uni ada terdapat suatu   

Selandjutnja 1 Kompi Banteng | 

    

jungle rifle, 1 sten, 3 senapan, 
4 gerombolan. dapat... dtawan. 
Demikian pengumuman itu. Ant, 

perdjandjian militer. Tetapi ka- 
bar2 ini tak dapat. dibuktikan. 
— Ant, UP, 

  

  

       

  

Pp sihitan ! 

H 

» Pasar Malam Lebaran 
di Alun2 Utara Jogjakarta 

MULAI TANGGAL 3 JUNI 1953 —.20 JUNI 1953. 
Jang berkepentingan harap' berhubungan dengan Panitya 
di Pengurakan “Alun-Alun Utara sebelah utara 
mulai tgl. 20 APRIL 1953 Djam 8.00 — 14.00. 

Ae 
Perhatian ! 

iburan datang mendjelang. 
” | 

  

Diselenggarakan oleh : 

Organisasi Peladjar Pedjuang 

Keluarga Bekas Tentara Peladjar" | 
aa TN NNe Naren 

in ai 

DIBUKA 4 MEI 1953 
1. "AUTO MONTEUR KE V” : Memberi peladjaran THHO- 

KIE & PRACKTIJK, dari bermatjam2 merk: auto, se- 
perti : CHEVROLET — DODGE —.AUSTIN dis. Telah 
mempunjai tjabarig2 diseluruh Indonesia, serta telah me- 
lahirkan RIBUAN Monteur2, hampir semuanja 

  

mendapat kedudukan baik. GARANSI TAMAT 
2 BULAN. 
DIBUKA 2-5-1953. PELADJARAN TIDAK BERBUK- 

| TI UANG MINTA KEMBALI! 

  

2. STENO & MENGETIK : Memberi peladjaran belum 
pernah diadjarkan di INDONESIA, pemimpin 14 tahun 
pracktijk di STRAITSETTLEMEN. 
GARANSI 15 HARI TAMAT, TIDAK BERBUKTI 

—. UANG KEMBALI! 
DIBUKA 4 MEI 1953. 

3. MENGEMUDI AUTO: Buat mentjapai rijbewijs "A & C", 
sudah dibuka, dan masih menerima untuk “beberapa 
orang lagi. 
Mintalah keterangan - dan prospectus, . lampirkan 
franco Rp. 2,50. kepada '$ 2 : 

#5 : »Jacoub's College” 
134-4 NGABEAN 59, —- JOGJA.” 

  

  NT 

  

   

   

      

  

     

    

  

ppi 

  

  

Cu anita 4 

BERANAK , 
x 

istimewa. untuk wanita 
jang habis bersalin guna ib 
mendapatkan kembali 
kesegaran serta kekuatan 
badan, x 
1 stel untuk dipakai sam: 
pai 40“ hari terdiri dari: 

: 3 matjam djamu, bk 
3 matjam tapel, 

|. 2 matjam bobok, " SI 
“2 matjam .pilis. k 

Pita 1.       DUA 
AS UN, 

Malioboro 35 “Jogja. 
Kranggan Barat 128, Semarang. ' 

        

GOFT 

Dan lain-lain. 

  

LUSA, tgl. 21 April, HARI KARTINI ! 

Apa dan Siapa: BU SITI SAFIAH. 
Suka Duka : SEORANG JG MENDAPAT HADIAH 

SAJEMBARA, 
Skets Masjarakat : PERINGATAN HARI LAHIR 

KARTINI, 
Spionase contra Spionase : KAPTEN GOUGH — 

RADJA BANDAR BELIZE. 
Bintang film: JUNE ALLYSON, 

TOMAH, 
SEORANG DIRI SEBERANGI LAUTAN 

ATLANTIK. 

SU 42, 
£ 

TU — JOG JA: 
       

  

sdy 

  
    

    

KIN 
MY BUSINESS Ki) 
yYOuR 

95 MY FIRST MOVE15 TO GET 
2 IBAT EVIDEN CE ACA 

TAPN OUT OF ME RAIL STATTON, 
UNCLE CAN, : LOCKERL : 

, PU » 

   
Ta 

    

   
— Perkaraku dengan pamanm wu bisa 

ditunda! Pekerdjaan jang P ertama 
bagilen sekaramg jaitu men dapatkan 
buktik terhadap diriku dari brandkas 
stasion! 

    

    

YAY BEAN LINFORTUNATE 
BUT YO KNOKI (20 

  

TR “01 Ights 

- Dan kau harus turut, 
barangkak seorang penonton jang 
tidak ada artinja, tetap, ka ter- 
lalu banjak. mengetahui ja sekarang 

an KING KING MAP OUT OTT 
YSTANDER,  DEAN S.GOT VK. 

MA CA MOM 4 1 HER KILAT | 

  
"— King, Bing! Sadarlah! Dean menang- 

kap Vieki! Dig tentu akan membu, 
nuh anak itu! Apa Jang har us Iu 
perbual , 

  

          

   

     

  

     



    

Pe 
A
t
a
 

    

sah, ada gelap, ada terang: ada 
Panen ala Peron 

- pasar. Karena kabar2 itu maka . 

"02.00 mereka berangsur2 masuk 

diluar los Rp. 0,20, 

    

| Shabisan S.M.A. bagian B. 

-. 7 Pi $ 

miDari orang2 tua Berabe per. | nd dapa : peladjaran : Isa) ut jg 4 

Rebat, Katanja | Ado enak, ada 
tidak enak, ada senang, ada su- 

nja di Jogja ada suatu s0. au 
KE 

    

  

   
paja 'buruhnja kelihatan banjak, 
djadi pembagian cambrics pun 

“mBah Nur jang tidak pernah 5 
kaget sampai bilang: »Tobaaat, 

" 5 £ 3 

Berabe pikir, fitu perusahaan 

  

  

Jonjakarta 
.INCIDENT" DIPASAR 
BERINGHARDJO 

Hari Kemis jang lalu telah 
terdjadi ,,incident” dipasar Be- 
ringhardjo. Menurut ketera- 
ngan incident jtu disebabkan ha- 
sutan2 dari beberapa orang jg | 
tidak menjetudjuj dinaikkannja 
tarip pasar. Mereka mulaj pagi | 

telah menjiarkan kabar2, bahwa 
orang tidak boleh berdjualan di 

banjak bakul2 jang tidak bera- 
nj datang dan ada djuga jang 
telah masuk pasar tetapi tidak 
berani mendjual dagangannja. 

| pem 

rusahaan batik jg punja fisa | 
Fat lain lagi, jalu: ada kantor Ea Da Sae 

1 UMSLP. 1953 

    

MODERNISASI 

.. GRABAH DIKASO- 
TE NGAN 

| Mengingat “keadaan bahwa 
| an grabah di Kasongan 

ada | (Jogjakarta) mendapat pasar jg 

baik diluar daerah Jogjakarta, 
rintah daerah merentjana- 

ikan, agar produksi perusahaan 

itu dapat disempurnakan dan 

kwalitetnja baik. 
Sebagaissalah satu usahanja, 

pemerintah daerah merentjana- 

'kan akan mengusahakan agar 

duksi2 grabah itu dapat dibe. 

  

- yy glazuur. Menuruy keterangan 

ja | lebih landjuts 
| tersebut, pemerintah merentjana 

2 Fs ta $ 

untuk keperluan 

tidak kurang Rp. 

| Seperti diketahui, pemerintah 
'daerah Istimewa Jogja pernah 

uh | djuga mendirikan sebuah pabe- 

'rik keramiek didesa Bandung, 

| Wonosari, tetapi rupa?nja tidak 

mempunjai pasar, sehingga ter- 

paksa gulung tikar. 

229 MURID LULUS 
UDJIAN 

Ketua Panitya Pemeriksa 

53 menerangkan Se- 

bagai berikut, bahwa. pengikut 

udjian UMSLUP 1953 dalam dae- 

rah Gunungkidul ada 1588 dan 

ang telah lulus dalam udjian 

"yaa haa ada 229 murid. 

“Lebih landjut diterangkan se- 

-kolah2 jang membutuhkan tam- 

bahan murid a.l. 

S.G.B sebanjak 160 anak, KP- 

KPKB 80 anak untuk Pondjong 

dan Wonosari, SMP Negeri & 40 

anak. Djadj buat tahun peladja- 

ran 1953/1954 sekoiah2 tersebut 

menerima £ 280 murid. - (MS) 

100 PERADJURIT. AKAN 

DITINGKATKAN 
Dargkalangan ketentaraan di 

Jogja diperoleh keterangan, 

bahwa pada tanggal 22-t jang 

akan datang akan dilakukan 

| wpatjara pengangkatan pangkat 

dikalangan anggauta tentara da. 

ri tingkat peradjurit ketingkat 

peradjurit 1. 

KANAKA PERINGATI!   Kedjadian itu terdjadi dilos2 
dari Seksi IV jaitu bagian tem- 
bakau, gambir, tjraken, Seksi 

Pingin gua dan bumbu2, Sek- 
si VI bagian gereh dan ikan 
asin, dan Seksi VII bagian gula 1 
klapa. Tetapi setelah diadakan 
penerangan2 oleh jang berwa- 
djib, maka siangnja kira2 djam 

kepasar. Dan kemarin keadaan 
kembali sebagai biasa. 

— Menurut karena ,,inciden” itu 
maka penghasilan pada hari itu 
hanja mentjapai djumlah Rp. 
1814.60, sedang biasanja peng- 

ULANG TAHUN KE 3 
Berhubungan dengan hari 

ulang tahun ke: 3 Jajasan ,,Ka- 

naka”, maka kemarin telah dia- 

dakan peringatan bertempat di- 

sekolah SMP dan SMA Kanaka, 

bagi murid2 sekolahan tersebut. 

Selain daripada itu harj ini 

akan dilangsungkan Pula peri- 

ngatan Chusus bagi para pengu- 

rus jajasan tersebut dengan Pa- 

ra pamong2 sekolahan jang di- 

dirikan oleh jajasan itu.   haSilan pasar " a 3 ribu rupiah. 
Perlu diketahui, bahwa tarip 

pasar jang bari jalah dibagian 
A dalam.los per m2 Rp. 0,60 
dan diluar los Rp 040 dan di- 
bagian B dalam jos Rp. 0,40 dan 

PERGERAKAN MAHA- 
SISWA PROGRESSIEF IN- 

DONESIA & KEBOTJO- 
RAN UDJIAN 

Berhubung dengan botjornja 
Soal12 udjian penghabisan untuk 
sekolah2  landjutan jang me- 
njebabkan tertundanja udjian- 
penghabisan pergerakan Maha. 
siswa Progressief Indonesia De- 
wan Pimpinan Daerah Jogja- 
karta menjatakan sikapnja sbb: 
Tertundanja dan diurungkan- 

nja penghabisan sekolah2 jan- 
dutan menurut waktu jang teiah 
ditetapkan, berarti merupakan 
kerugian materiil jang tidak se- 
dikit bag. Pemerintah dan pem- 
buangan energie jang tak ter- 
hingga bagi para peladjar dan 
anggauta Panitya Udjian Peng- 
habisan. 
.' Kenjataan, bahwa jang me- 
njebahkan kebotjoran itu ada- 

Iah segolongan pegawai2 tinggi 
Kementerian PP & K sendiri 

adalah merupakan sikap jang 
sangat “bertentangan dengan 
pendidikan dan karenanya sa- 
ngat mengetjewakan angkatan 
muda jang sedang beladjar. 

' Selandjutnja Pergerakan Ma 

hasiswa Propessief Indonesia 
menuntut kepada Pemerintah 

untuk : 4 $. 

1. Mengadakan tindakan jang 
. tegas terhadap mereka jang 
bersalah dengan mendjatuh- 

“kan hukuman jang berat. 
2. Mengadakan  pemindahan2 

dalam kaiangan pegawai2 jg 
mengurus Udjian  Peng- 
habisan. 

3. Mendjamin tidak terulang- 
nja kebotjoran pada udjian 
penghabisan jang akan da- 
tang dan seterusnja. 

SEKITAR UDJIAN PENG- 
HABISAN SMA. 

Udjian tambahan pada udjian 
penghabisan S,M,A, bag. B (bg. 

Pasti dan alam) tahun 1952 - 
1953 diadjukan pada tgl, c. Mei 
s/d tgi. 8 Mei jad. 

Udjian tambahan S.M.A. bag. 
C tetap seperti dulu, tg1, 11 Met 

(d 13 Mei jad GE 
:. Rooster lengkap dapat diminta 
pada Kepata2 S,/M,A, Negeri dan 
Partikelir. Demikian pengumum 
an Ketua Panitya Udfian Peng- 

UNDIAN RUMAH 
2. RAKJAT 
Dari Panitya Perumahan 

Rakjat Kotapradja Jogjakarta 
didapat kabar, bahwa harj Se- 
lasa 21/4 jang akan datang pu- 
Hai 19, pagi Ska ing 15 buah | 
rumah jang ada di Minggiran 
2 buat Miegalaasi 2 aga 
dan Batjiro. (d1 buah). Harga 
rumah ialah Rp. 16.600,—, Pe- 
ngundian dilakukan dipendopo 

laikota djalan Ngabean 5, se- 
dang jang dapat ikut dalam un- 
dian tersebut ialah penabung 

jang pada 15 April telah mena- 

ADAKAN KONSERT 
| Alliance  Francaise Tjabang : 

pada j| : 

djam 20-00.4 MX LU X OR » 

akan menjelenggarakan konsert t. 

nja jang pertama kalinja ber- 2 

| Semarang - Jogjakarta 
tanggal 22-4 mulai 

tempat di Hotel Garuda. 

lum mendjadj anggauta perkum 

pulan tersebut diatas diberi ke- 

sempatan untuK mengisi daftar 

| keanggautaan jang disediakan, 

.dan Gjuga akan diberikan pen- 

djelasan2 terlebih dulu tentang 

maksud dan tudjuan perkumpu- 

lan Alliance Francaise itu. Hing 

ga kini djumlah anggauta Pe: 

kumpulan itu jang dari Jogja 

ada 26 orang, jang dikota Se- 

“ada kl. 100 orang. 

selenggarakan itu al. jg akan 

memperdengarkan ketjakapan- 

nja ialah nj. Rence Tafanos (vi- 

olis), t. Nicolai Varfolomeieff 

Wioolcellist), - t. Joseph  Bod- 
mer (pianist) guru2 pada Se- 

kolah Musik Jogjakarta dan sdr 

| Djanad penjanji tenor RRI, 

P.P.T. | ADAKAN KON- 
PERENSI - 

PPTI. (Pemuda, Peladjar Tek- 
nik Indonesia) besok bulan Dju- 
ni akan mengadakan konperen- 
sj luar biasa bertempat di Se- 

marang. PE 
Konperensi tersebuy selain 

akan dikundjungi segenap tja- 
bang2/persiapan2, diundang dju- 
ga segenap sekolah2 tingkatan 
STP - ST. STM negerj/parti- 

“kulir termasuk kursus2, 
Konperensi diadakan sebagai 

rentetan perdjuangannja, jang 
baru2 ini mengadakan aksi, dan 

. dalam -konperensi itulah segenap 
- | pemuda peladjar teknik di In- 

donsia akan rnembuiatkan tekad 
nja untuk perbaikan pendidikan 
teknik jang dewasa .iny lepas 
dari soal disengadjajtidak, nja- 

ta2 tak berdjalan sebagaimana 
mestinja. 3 

Adapun mengenai tanggainja 

konperensi belum dapat diberi- 
takan, karena masih menunggu 
ketetapan terachir dari Semu- 
tang. Sesuai dengan pembitjara 
annja dengan sdr Subianto ke- 
tua Tjabang Semarang jang ba- 
ru2 ini datang ke Jogja untuk 
keperluan itu dikandung mak- 
sud, supaja konperensi dapat di 
djalankan pada permulaan bu- 

Pada tanggal 18-4 bertempat 
dikantor Penjuluh Perburuhan 
Maliohoro 18 Jogja akan dilang 
sungkan tjeramah tentang peris 

Sumatera Timur jang  diutjap- 
Kan oleh Sdr, Sardjono dari BTI 
Pusat dan anggauta Parlemen, 
Hang Ni diketahuj telah me 
ngadakan perdjalanan dan peniti 
djatan didaerah tsb. : 
. Selesai tjeramah kemudian di 

jang hadir utusan2 organisasi 
kaum buruh didaerah Jogja. 

£ Kemarin di pendopo Sono- 
budojo Jogja. telah dilangsung- 
“kan exposisi Rekan Sosial de- 

ngan dihadiri oleh Wali Kota, 
akil?2 Pem, Kota Pradja, Ge-   bung 2076 dari harga rumah itu, rakan Wanita dan Mahasiswa, 

PABERIK | 

ALLIANCE  FRANCAISE : en 

' Sebelum malam konsert itu 
dimulai para undangan jang be- 

Tentang konsert jang akan di 

Didepan kaum burun. rel $ Ind 

tiwa kedjam Tandjung Morawa. 

adakan tanja djawab. Malam itu 

      

.. MAAH HADJI - 
Sebelum tanggal 20-1 

| sudah selesai, 

Kementerian Agama telah 

mengirim kawat kepada kan- 

tor 2 agama diseluruh Indonesia 

jang isinja supaja penjelengga- 
raan undian bagi djemaah hadji 

telah selesai sebelum Z0 Apri 

153 dan pengisian paspor segera 

diselesaikan. f 
Kemudian perongkosan hadji 

termijn pertama dalam Waktu 

singkat akan ditutup dan dipe- 

rintahkan kepada tjalon hadji 

supaja segera menjelorkan pe- 

rongkosan, Demikian Djawatan 

Penerangan Agama Pusat meng 

abarkan, Ant. 4 

  

RADIO 
SAPTU 18 APRIr, 1953. 

3elomb: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. 

12.15 1 

17.00 
Ujon2 djampi sajah 5 
Gending2 untuk - anak2 

oleh putera2 Wilosoprodjo 

17.45 Jagu2 Tionghoa oleh Kel. 
Chang dg. iringan musik 

Segar Djelita 

18.50 Lambaian pulau Maluku 
19.15. Bingkisan Penjiar 
19.45 Pertjikan  sastera 

Raksi Seni 
Malam Manasuka 
Batjaan buku oleh Pak 

Katno, 

  
oleh 

20.15 
22.15 

MINGGU 19 APRIL 1953. 
Gelomb: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. 
08.15 Hidangan pagi oleh Putra 

Purbaja 
Serba-serbi Minggu pagi 
Kebaktian pagi dari ge- 

redja Klitren 
Ujon2 Hadituhung 
Puspasuara oleh 
Tjahja Muda 
Taman Ksatria dbp. Pak 
Sut # 

17.45 Hiburan Minggu sendja 
18.15 Ruangan Chotbah/njanji- 

4 an Katholiek 
119.15 Krontjong malam 
20.15 Seni Suara Remadja . 
21.15 Djawaban surat2 : 

21.30 Langendrijan oleh Kel. 

08.45 
09.00 

10.15 
13.45 

“17.00 

  
  

    

  

  

  

TINGGAL MALAM INI 
DAN BESOK MALAM. 

— WILLIAM BENDIX 
— DENNIS OKEEFE 

— BARBARA BRITTO 

dalam 

“COVER UP” 
17 th. keatas, — Teks Bid. 

  

Oo. EK. 

x 

. Minggu, 19-4 Matinee dj. 10. ngan parfum harum 
202-4 , 
Tee an semerbak! 

PERLU KAPITAL ASING 
Kata Mr. Ali Sastroami- 
ajojo. 

Dutabesar Indonesia di Ame: 

rika Serikat, Mr. Ali Sastroami. 

djojo, telah memberi djaminan 

bahwa tiap modal jang ditanam. 

nja dalam perusahaan2 di Indo- 

nesia akan memberikan keuntu- 

ngan. : 1 
Dutabesar Indonesia ini ber- 

mi Indonesia, didepan Dewan: 

Perdagangan Pittsburgh  dan' 

menegaskan, . bahwa Indonesia 

sangat memerlukan kapital 

| asing. 
Tidak lama 

kami akan membertuk satu de- 

wan inventasi ' untuk menolong 
para penanam kapital asing 

dalam membuka perusahaannja 

  

bitjara tentang masalah ekono- | 

k33 

kepada pananam?2 kapital asing, |. 

“lagi pemerintan |   
Hi ee ENnan ea 

Produksi Pertama 

A. R. TOMPEL 

   

berlaku dengan 

di Indonesia, kata Mr. Ali. Pem. |” 
bukean.ini akan dilakukan diba- 
wah undang2 Indonesia, jang 

Imenentukian bahwa orang Indo- 
|nesia dimasukkan kedalam ba- 
|gian pimpinan dan begitu pula 
buruhnja, dan perusahaan ini 
akan menarik hati, tidak akan 
menghadapi bahaja lekas dina- 

sionalisir. 

'Nasionalisasi serupa itu akan 
persetudjuan 

didalam sa'u masa jang terten- 
tu, dan jang punja kapital akan 
mendapat :yanti kerugian jang 
'lumajan. D'Hapang politik, Indo- 
nesia melakukan peranannja 
(untuk mengendorkan ketegang- 
an mungkin menjebabkan dunia 
berperang |lagi. Dan kami per. 

tjaja, walitu selalu ada untuk 

berunding, Demikian Mr. Ali. 
Ant. 

  

  anna nana 
4 

  

TOKIO 
Delegasi Indonesia dike- 

—uai Ir. Anondo, 

Delegasi Indonesia jang akan 
menghadiri konperensi BHCAFE 
di Tokio kemarin pagi telah be- 
rangkat dari Djakarta menudju 
Tokio. Delegasi Indonesia dike- 
tuai oleh Ir. Anondo kepala di- 
rektorat pertambangan pada 
Kementerian Perekonomian dan 

anggauta2-nja terdiri Ir, Suro- 
djo dari Djawatan pusat per- 
tambangan dan Djanawar 
Adjam dari Kementerian Luar 
Negeri. 

Konperensi Ecafe di Tokio 
itu akan berlangsung 20 April 
hingga 28 April jang akan da- 
tang dan akan membitjarakan 
soal2 mineral. —- Ant. 

SINGAPORE FILM CO LTD. 

» SENIATI 
3 5 

  

NORMADIAH 

BAKARUDDIN 

1 206-4 

  

  

RAHAJU 
29 

Pelaku Utama: 

205-4 

Mulai MINGGU pagi tanggal / 19-4-1953 dan malam landjutnja : 

Persembahan Paramount, suatu film HISTORISCH & DRAMATISCH ! 

0 0IE LL WERE KING” 
Ronald COLMAN — Frances DEE — Basil RATHBONE. 

Selalu dipertundjukkan 4 kali sebari, djam : 19. — 5. — 7. — 9. 

. eks Bahasa INDONESIA ! 

MALAM PENGHABISAN: 

THE AVENGERS” 

13 TAHUN. 
  

  

PE 

Djuga sedia MAS INTAN 
Pembikinan modern dan or!       
  

Senantiasa segar bu- 

gar karena Puralin 

| dalam Lifebuoy de- 

  

Di djual sekali gus. 

35 BUAH BETJAK 
KEADAAN 852 

masih dapat terus djalan. 

Harga murah, 

Keterangan di : 

Patjinan No. 141. ? muka 
sekolah 

    

  

| 

    netral 

.Rupa2 ARLODJI, 
untuk LELAKI dan WANITA 

merk jang sudah 
dan MODEL paling BARU. 

  

HARGA tetap MELAWAN! 
! KWALITEIT tetap   “lan Djuni, TERDJAMIN !!! 

e SARDJONO BERIKAN cr OK O 

TJERAMAH - N/ Aa" 
   

Petjinan 112 — Malioboro 97 
Jogjakarta. 

192-4 

Membutuhkan ) 
| Katjamata ? 

Sempurna dan teliti, 

A. Kasoem 
JOGJA — SOLO — BANDUNG, 

  

  
    

BAR uu DA TA N C1 | ELECTRIC. (GE) Merk ig! 

POPULAIR || 

  

   

Baru trima: 
| LEMARI ES: model jang 
| terbaru merk. GENERAL 

| sangat populair, sedjak. se-i 
|. belum .perang. Pudjian ta'| 

perlu ! 

LAMPU TL Neon dari 
Philips. 20 —25— 40 watt.| 
Dag-Zonlicht, 

, 

| 
: | 
toko | 

Ayoo Kivur 17-19 W000A TLP. 183. |           
jg 

- 

Buat pembangunan rumah 
& tambal sulam. Kaju2 

djati, suren, nangka, glugu 
dan lain2. 1 
TERIMA PESANAN : 

| Segala pekerdjain pertu. 
kangan. 

| HARGA MEMUASKAN. | 

ba go Ob ta, 

Jet Ta 

| SELALU SEDIA : 

  

  

  

      
        

  

Bg. memuuia G1 

JOGJAKARTA 

Baru datang! 
Matjam?2 HORLOGES untuk LELAKI dan PEREMPUAN, model 
Wyzerplaat Combinatie Istimewa. Somua Horloges dapat tanggungan penuh 16 tahun. 

Harga pantes ERA 

  

  

Service 

INAN 30 TILP. 533 — JOGJAKARTA. 

RIIANT. Mas ditanggung 22 Krt. 
os pasti melawan. 

  

Baru datang! 

Memuaskan 

DJA HORLOGES. 

Juwelier | Har Since Horloger 

  

paling baru dan Kleur 

204-4 

  

203-4 

MAA R5 

Bapak2 fibu2/sdr2. 

ibu kami : $ 

-pada tan 

191-4 

    

MENGHATURKAN TRIMA KASIH KEPADA : 

jang dengan ichlas hati telah memberi- 

kan bantuan berupa moreel/materieel “atas merninggalnja 

Nj. OEMIKALTUM WARDI ATMOMARTOJO. 

da al 25-3-1953 dirumah,, i Djl. Mangli 4 

onosobo. Semoga Tuhan Medan” 2 “Hi 

  

  

  

SENI SONO 
MALAM PERTAMA 

     
IN 

    
JACKIE C. GLEASON 

Directed by LLOYD BACON 
Sersen Play by Jerry Walid. & Rehard Macaulay and Arthur T, Horman & Sam 

Eecim » From a Story by Arthur T. Horman'. A Warner Bros.-First National Picture 

aiso HERBERT ANDERSON - JACK CARSON 5 

., sambil menikmati rajuan 
201-453 

Geli tertawa . 
merdu irama Hawaij dan lagu - lagu gembira ! 

tk 
  

pusat . BI 9,9 Malioboro 41 

PENDJUALAN 99WDeheL Ne Telp. 468 - Jogja. 

PUDJIAN TJUKUP TELAH MENDAPAT 
BAIK 

  

IRIT Ta 
MEMUASKAN 

    

SABUN 'TJUTII TJAP 

. GUNUNG” 

  

ea |     

  

  

  

    
SRAMLEE dan RAMLAH" | 
Film MALAYA sangat baru, akan di Jogja dengan segera.   

| 

| 

| 
| | 

Hormat kami, 

Aj/n, Keluarga Atmomartojo : 

RIDWAN SEDYONO. 
IA AO TEE 

Telah sedia sepeda2 merk : I 
VESTING, HERCULES, PHI- 

LIPS, PON, HIMA, LOCOMO- 

TIEF, JUNCKER, CROWN, 

NATIONAL, BATAVUS, FO- 

NGERS, RALEIGH, GAZELLE, 

SIMPLEX. 

Harga melawan. Saksikanlah : 

TOKO SEPEDA 
BAN TJHING LIONG 

Patjinan No. 141 — Jogjakarta. 

  

  

  

  

  

INN, Pustaka & Penerbit ,,ENDANG"" Djakarta 

“ Pesenan dengan uang lebih 

Dil, Tanah Abang Barat 80 A, tel. 5064 Gmb. 

HADIAH PEMILIHAN 
UMUM 

“Lima tahun lamanja akan ,,terhukum” kepada siapa 
jg. melalaikan usaha2 menudju kemenangan didalam 

Pemilihan umum. 

PEMILIHAN UMUM POLITIS DAN TEKNIS : 

oleh Rachmady & H, Abbas Rp. 6,50. 

Isinja : Apa negara demokrasi itu. Mengapa pemi- 

lihan konstituante dulu ? Apa daerah pemilihan itu, per- 

hitungan suara, pendaftaran pemilih, pentjalonan pemilih 

itu ? Bagaimana mengadakan kampanje pemilihan ? 

Diterangkan djuga dengan gambar2 tentang sistim 

pemilihan, bertingkat atau langsung, pemungutan suara. 

Bagaimana djalannja pemilihan umum: di Iran, di India, di 

Ceylon. Dilampirkan djuga daftar istilah pemilihan, tjon- 

to2 surat pemilihan dan bagaimana tjara2nja untuk .memi- 

lih tjalon dan sebagainja. 

Soetedjo Dirdjosoebroto wakil Kementerian Pene- 

rangan untuk urusan pemilihan umum berkata ,,Buku ini 

ditulis dengan sangat populer sehingga mudah diikuti oleh 

setiap orang " 

BAKJAT MEMILIH. 
oleh S. Wydharma Bea ON eta Ki Sel AN Rp. 3,50. 

Isinja : Buku ini memberi tuntutan, pedoman dan 

penerangan2 tentang pemilihan umum. Penuh dengan 

gambar2 jang membuat pembatja tidak usah terlalu banjak 

memeras otak untuk mengetahuinja. Orang desa jang ha- 

nja tau batja tulis sekedar sadja dapat mengikuti penger- 

tian ,,pemilihan umum” 

UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM .. 

Diberi pendjelasan oleh M, Mh. Suba Wiguna, anggota pa- 
Rp. 4,50. 

nitia pemilihan umum pada Kementerian Dalam Negeri. 

Pokok dari segala pemilihan umum ialah Undang2- 

nja. Berbulan?2 Parlemen telah bersidang dan memeras otak 

untuk menjusun undang2 pemilihan umum ini, Pengetahuan 

pemilihan umum tidak lengkap kalau tidak mengetahui 

undang-undangnja. 

UNDANG? DASAR SEMENTARA. REP. INDONESIA, 

Sebelum dan sesudah pemilihan umum tiap warga 

republik Indonesia harus turut mempeladjari isi Undang2 

Sementara R.I. Isinja perlu dirobah supaja tjotjok dengan 

kemauan rakjat ? Tapi sebelumnja bung perlu membeli 

buku ini untuk mengetahui seluk-beluknja. 

— Penerbit? asing mendjualnja dengan harga Kp. 1.50. 

Mahal betul ja ? 
— Djangan tjemas Endang” menolong sdr. dengan 

harga Rp. 3,50. 5 

dulu tambah ongkos kirim 

15”, sedikitnja Rp. 1, —. 199-4 

  

jang dilukiskan dibuku in. e 

  

  

  

    

  

  

Datanglah 
tunggu2 harga naik. 
Pasar Mas 22 kr. 

MAS, INTAN BERLIAN, HARGA TURUN.. 
Perhiasan ribuan matjam, selalu menunggu Nona-Nona. 

Terima membikin perhiasan, 

ONGKOS MELAWAN. 
HALUS, TJEPAT . DAN 

dialamat jang boleh  dipertjaja,  djangan 

Malioboro 37 

Jogja d » TJONG” Djual & Beli 

DITJARI DENGAN SEGERA : ? Nona Tionghoa untuk 

198-4 

Untuk menjembuhka 
F 1 segala penjakit jang 

" disebabkan Pn 

- IN masuk angin , 

minumlah . 

U 5 

pelajan toko, 

  

Agent: KIAN GWAN Afd. Import. SPd Ta 
Solo R. Obat ,JUNON” Djl: Slamet Rijadi 162. ti 
Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat TIONGHOA ' 
dan P. & D. di seluruh INDONESIA, , 36-4 

   

      

   
   

-10k7 SEMBILANBLAS 
BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 
TIDA NAPSU- 
MAKAN DLL. 

   

      

   

TERBIKIN OLEH: 

IE KIM TIE “ 
Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 
bahannja sukar didapat dan mahal harganja. Ini adalah 
berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 
kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' berguna, karena 
anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemicalitn . Handel 

IE KIM TI? 
Djalan Kalimati Tengah 4-$-8 — Telp. U. 19 dan U. 1916, 

£ Surabaja. "   
  

  

  

“ medja para langganan masing-masing. ' : 

Pengumuman 
Mulai bulan APRIL ,,K.R.” dan 

PEDAN, meliputi katjamatan : Karangdowo, Tjawas. 
DJATINOM meliputi : Karanganom dapat kita kirim lang- 

sung dari Klaten, Pada hari terbitnja dapat mengundjungi 

nb” untuk Daerah 

Kantor harian ,,K.R.” dan ,,M.P.” 
KLATEN — djl. Raja 30. 

s       
  

"Pengobatan Dari Djauh” 
Diberitakan bahwa anak kami . 
setelah “dapat. pertolongan 
Sdr.. DJOCO OCCULTIST di 
Djl. Grogolan No: 21/KR Solo. 
DARI DJAUH penjakitnjas: 
kepala' tjekot2' kadang2 pin- 
dah diperut hingga seluruh 
badan lalu panas sehingga 
gremeng sekarang telah da- 
pat SEMB kembali sebagai 
sedia kala. : 
Kemudian atas pertolongan 
Sdr. 'tsb. kami sekeluarga 
mengutjapkan diperbanjak te- 
rima kasih. : 

Hormat kami 

PERHATIAN ! 1! KARTODIWIRJO 
Harap surat2 disertai , di 
prangko atau: wissel NGAWEN /BLORA, 
Rp. 2.50 buat balasan NT 188-4 
  

Iyp. pKEDAULATAN RAKJAT' 1602/69/8014 

 


