
   

  

Jainnja pasti aa en 
hendaki "Darul 

| "Tentera 
“dilenjapkan, 

NN aa na Seperti jang 
. dikemukakan oleh Bung 
“misalnja, ja lebih menjukai pem | 
berantasan  setjara 

' psychologiseh. Tetapi hagaima- 
» napun djuga, pemberantasannja 

"0 an sich,” pun Bung Natsir me- 
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| Karena 
pun tilak dapat hanja melalui | 

mengganggu 

keamanan, karena njata? - 

: berantas, mal 

Sen au 

  

lagi meng- 
Islam” dan 

Islam I Indonesia" lekas 
karena gerombo- 

una, ata Nonna nama 

Hala, dikalangan Masjumi 
perbedaan pendapat, itu 

yjalah. “mengenai tjara 

Natsir 

politisch- 

jetudjuinja. : 
" x 

gu 2 kita tuliskan, dalam | sebabkan karena usul2.jang di- 
antas keamanan tidak 

| kiranja 'kita berbanta's 
tjaranja. Soal keaman- 

an adalah amat banjak sangkut- 
pautnja, amat complex. Oleh 

itu pemberantasannja 

djalan jang satu sadja : banjak 
saluran harus: diikuti, banjak 
djalan harus dilalui. Dan rasa- 
nja adalah amat. sederhana, 
amat symplistisch, apabila kita 
lalu hendak berpegang kepada | 
satu resep sadja : of djalan ke- 
kerasan, of djalan- politisch, 

Keamanan adalah suatu 

mengganggu keamanan. Tidak 
setiap orang jang lapar lalu 

keamanan Tidak 
p STANG: jg sakit hati lantas | 

Peng. 
jadi 

  
gg aanp” 

lah tidak bidjaksana. 
Tidak menundjukkan Pe 
an jang dalai 2 

    

    

  

pengaruh. Oleh 
el 

keaman: 

   

  

lam negeri. : 
Satu hal jang njata benar dan 

'harus disajangkan: dikalangan 
Masjumi “ada perasaan seakan- 
akan pemberantasan keamanan 
jang akan dilakukan oleh Peme. 
rintah sekarang 'ini .mempunjai 
latar belakang jang lain lagi, 

  

Jaitu: Pan ada ke- | 
“inginan,  tidal a hendak | 
memberantas Tn 3 2 TI. Tg dan | 
gerombolan  lain2, melsinkan” 
.Gjuga hendak mengambil. sikap | 
keras terhadap . Masjumi serta 
golongan an Hima Aa 

Keadaan Gerua sudah te- 
rang tidak sehat. Peri keadaan | 
“dalam negeri. aan dapat ma- | 

la komando 
rikan dengan 
jang sedjelas- 

ih kita. me- 

-kim keruh, “api 
terachir nanti : 
tiada instruksi 

““djelasnja. Tidak 
nutupi mata t 

  

    

njangka bhw. kaum kiri hendak 

  

    

   
   

  
   

mengampb'l ke an memberi 
pukulan : mapan partai Islam 
itu ! 
Maka pesan kita kepada Pe- 

“merintah : “Komando terachir 
“haruslah diberikan dengan ka- 
ta2 jang amat dje las, djelas ba- 

:gi alat2 negara jan: melakukan 
tugas, djelas . Mas kaum kiri, 

: djelas pula bagi | asjumi serta : 
chalajak ramai pada 
Apabila pad tasik jang ma- 

napun djuga Tn salah paham, 
pemberantasan k eamanan tidak 
akan. memba K 

  

  

  

Haa ini pida anhu sastra | 
di dalam pasar Bone (Sulawesi | p: P 

   Selatan) Oleh jang berwadjib te | 

  

jah ditangkap 4 orang anggota | 
gerombolan jg menjamar ' se- | 

bagai . perempuan dengan 

memakai kebaja “dan sanggul, 
Dari mereka didapatkan surat? 
keanggotaan Suatu gerombolan 
dlm daers 

. jang berwadjib. untuk pemerik- 
san TN — Ant, 

        

   

    

se tia 2 
ter- | pala 

Hn “pihak jang satu Jogjakarta sdr. Patah hari Rebo | 
ang lainnja pada hemat | besok akan bertolak ke Dja- | 

  

5 ' | kundjungan 

untuk memeriksa perpustakaan2 

p 'kenjata- | 
an : pihak Masjumi ag gaknja me | 

   
   

  

   

  

    

  

    

    

   

   

. ah itik Keempat orang 
'ituskini telah ads. dalam tangan 

yaa tgl. 16 April jang lalu. 

SOAL 'RECES DIPERDE: 
BATKAN — 
Dalam sidang pleno | 
Parlemen. 

Kemarin sidang pleno terbuka 
Parlemen “telah membitjarakan 
usul2 perehahan atas atjara ra- 
pat2 Parlemen berkenaan 'de- 
ngan pembitjaraan keterangan 
Pemerintah dalam Parlemen. 
Sidang tersebut bekam dapat 
mengambil suatu keputusan di- 

  

madjukan.: - itu belum dianggap 
sebagai usul jang konkrit. Pada 
umumnja fraksi2 m enghendaki, 
agar pembitjaraan - 
usul2 Oa - 

     
      

     

  

      

        

    
   

  

   

    

  
| 

tapkan | 

1 

. ditunda 
itjara- 
ah itu, 
Ye 

    

   
arin     - Ma # 

diadakan: rapat 
Gengan La    

       

    

  

tc 
p panitya 
bupar- 

     
“bahwa ke- “Didapat kabar, 

: Negara | ' Perpustakaan 

karta atas panggilan Kementer' 
an PP dan K. untuk mengikuti 
kundjungan keliling dari Dr. Du 
ningham ke seluruh kepulauan 

'selama Ik, satu bulan. - Maksud 
kel ling itu. jalah 

dj Palembang, Padang, Bukit- 
tinggi, Medan, Makassar,  Si- 
ngaradja, Den Pasar, Surabaja 

| dan Semarang, jang sebagian be 
sar sampai sekarang ini belum 

| mendapat perhatian tjukup dari 
Pemerintah dan buku2nja belum 

terurus Me Seperti di- 

| mahasiswa, sidang akan dilan- 

| gu pertama dalam bulan Sep- 

| 
| 
| 

"| 
: 
| 

  

' 19-9 dan akan ker 

u 

" Dakwaa n djaksa disangkal 

Sidang dilandjutkan 1 September 
NSF sudah kita kabarkan maka hari Senin kemarin 

Pengadilan Negeri Surabaja telah mulai memeriksa perkara 
. orang mahasiswa fakultit hukam dari SIN TTAN negeri Ga- 

Maan. jang tersangkut dalam peristiwa De Vrijje Pers 

Dalam sidang ini telah dide- | 
ngarkan keterangan 7 orang k 
mahasiswa. Pada umumnja ma- 

| hasiswa - mahasiswa jang . di- 
(periksa menjatakan turut- | 

serta bertanggung a@jawab atas 
perbuatan kawanznja dan ke-7 
orang itu kesemuanja menjang- 
kal dng keras semua tuduhan jg 

dikemukakan oleh pihak  Ke- 
dajaksaan. -— - 

Sidang Pengadilan Negeri itu 
dimulai djam 09.00 dan ditutup 
djam 12.25 dan atas perminta- 
an Mr, Sunarko jang bertindak 
sebagai pembela dari 42 orang 

Gjutkan pada tgl. 1 September 
jang akan datang ini.   
4yatian dari masjarakat Surabaja | 

r "terhadap pemeriksaan itu sangat | 
besar terutama dari pihak pela- 
@jar. Nampak djuga para pem- : 
besar sipil dan kehakiman. 
R. Sb 

PRESIDEN AKAN TIN- 
DJAU SULAWESI 

Presiden Sukarno dalam ming 

tember akan adakan perdjalanan 
penindjauan ke Sulawesi. Semu 
la telah direntjanakap Presiden 
mulaj perdjalanan penindjaunja 
28-8 jang akan datang. Tapi ber 
hubung : dengan beberapa hal 

ditunda hingga, minggu pertama 

bulan September. 
Menurut rentjana atjara per- 

djaianan itu ditetapkan sbb: 
Dari Djakarta Presiden menu- 

dju Surabaja dengan pesawat 
terbang dan dari Surabaj ja, dng 

' kapal Gadjah Mada menudj ju Ma 
sar. Dari sini terus.ke. teluk | | 
e akan Kand 

  
    

kembali ke Makassar untuk sete | 
rusnja kembali ke Djakarta. - 

.. Menurut keterangan jang dida 
pat Presiden akan - kundjungi 
upatjara PON ke tiga di Medan 

pada tangsaj 19 September. Pre 
siden akan bertolak dengan pe- 

sawat terbang dari Djakarta tgl 
ali ke Dja- 

karta tangga! 20- 9:— Ant. 

ketahui, Dr. Dunningham tsb. 
adalah salah seorang ahl: per- 
pustakaan darj Unesco jang di- 
perbantukan kepada Kementeri- 

an PP dan K dan bertugas me- 
ngadakan peperiksaan terhadap     Perpustakaan2 diseluruh Indo- 

nesia. : 
  

- Hendaknja PBKA 

. Buruh Kereta Api (SBKA). 

Mr, Kusna Puradiredja, ke- 
tua umum PB PBKA dalam 
'urajannja djuga menjatakan, 
bahwa PBKA tidak menentang 
WETU atau ICFTU, Dikatakan- 
nja, bahwa selama belum dida- 
'pat kenjataan bahwa ICFTU 
tidak dipergunakan untuk mak- 
sud2 politik oleh negeri2 Barat, 

KA. tidak akan memasuki 

Hubungan dengan pihak DKA 
| dikatakan, bahwa meskipun ti- 
dak luput “dari adanja perten- 
tangan pendapat, pada umum- 
nja baik dan persengketaan2 
Gapat diselesaikan. 

  

   

  

g 

keke- |. menerangkan, bahwa memang 
seharusnja hanja ada satu sa- 

| dja organisasi buruh dikalangan 
satu. .djawatan. Mr. Kusna dju- 
9d “mengemukakan beberapa 
'usaha PBKA jang dikatakan 
sedjak semula selain berusaha 
mempersatukan buruh kereta 
@ aj ga telah mengusahakan 
adanja persatuan buruh seluruh 

  

4 | katakannja, bahwa PBKA pada 
waktu jang terachir telah turut 
berusaha mendirikan Kongres 

  

BI). 

Wakil Pengurus Besar SB 
dan wakil KSBI dalam 

wa PBKA adalah organisasi bu- 

rian jang dengan segala usaha- 
nja mau menghindarkan penga- 
ruh partai2 politik dikalangan 
organisasi buruh.   Djokosudjono ketua, PB SBKA 
mengemukakan pendapatnja. 

Milo Han lusttrum PBKA: : 

ORGANISASI BURUH HARUS HINDARI PENGA- 
RUH2 'PARTAI 

PERSATUAN Buruh Kereta Api (PBKA) 
tgl. 27-8 mengadakan kongresnja jang ketiga jang djuga 

“dimaksudkan sebagai lustrum pertama, karena 
. berumur 5 tahun. Di Balai Peradjarit 
telah dilangsungkan resepsi dengan mengadakan uraian? ten- 
tang keadaan organisasi dan usaha? PBKA selama 5 tahun dan 

| disamping itu beberapa hadlirin telah memberikan sambutan, 
| antara lain Cjuga Djokosudjono, ketua Pengurus Besar Serikat 

Berkata tentang adanja SBKA | 
keke. | Sisamping PBKA, Mr, Kusna 

esia disegala lapangan. Di. | 

“Buruh Seluruh Indonesia (KS | 

'sambutan2nja menjatakan, bah- | 

ruh jang sepaham dan sependi- |   

- TE, Ea 
' (pa tempat a.1. Palopo, kemudian | | 

5 : HARIAN 
DITERBIKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN | KAKJAT" IANG GAUTA SPS, 

4 

- 

8 

SUSUNAN DELEGASI RI 
KE PBB 

Ketua ' Mr. “Sunarjo 
dan wakil ketua Dr. 

AbuHanifah. 
Dari kementerian tuar negeri 

| karena si-pemilik tidak 

didapat kabar bahwa susunan Ge | 

legasi 
dliri sidang 

sbb, Mr. Sunarjo ketua, Dr. 

Indonesia jang 

nja Mukarto Notowidigdo, Mu 
Utojo Ramelan, Mr. Sudjarwo 

Tondronegoro, Anggota penggan 
ti Mr, Zairin Zain, Amad Na 

tanegara, Mr. Subekti, Mr. 
Ruzed dan Artati Sudirdjo, Para 
penasehat adalah darj DPR, ke- 

menterian luar negeri, kemen- 

| pembangunan. 
T |adanja 

Laili | dari 
| mewa Jogjakarta. 

terian2 perekonomian, kehakim- | 

i|- Periu diketahui bahwa . per- |ap, PPK dan universitet Indo- 
resa. 

Tiap negara anggota PBB ha | 
nja boleh kirim 5 orang anggota 
dan 5 orang anggota tjadangan. | 

| Dari ' 10 hanja 5 jang dibinja: | 
| Oleh PBB, : 

Mr. Sunarjo selaku menteri 
luar negeri akan pimpin delega 

si selama 3 minggu dan akan | 
kembali ke Djakarta dan seterus ' 

nja delegasi akan dipimpin oieh 

Dr. Apu Hanafyn. —- Ant. 
  

    

Keiyapikwa Iran kosong 
SJAH MINTA BANTUAN | 

ERDANA Menteri Iran, Mi cindoral Z pada para wartawan Biker rin dula, bahwa soal 
.penting bagi negerinja i: 
Hal kedua barulah urusan 
ketaannja dengan Inggeris 
jang merangkap menteri dakum negeri 

pemilihan mam segera didibukan... 

Kas negara kosong, 
Dalam pada itu Sjah Iran me- 

nerangkan dalam “konperensi 
pers di Teheran, bahwa kas ne- 
gara kini Galam keadaan ko- 
song. Pemerintahan Mossadeg 
mewariskan Iran daiam keada- 
an jang buruk sekali. 

menundjukkan kedjahatan2 jg. 
diiakukan bekas perdana men- 
teri jang kini ditahan dalam 
pendjara Teheran. Ini akan di- 
umumkan dalam waktu jang 
tidak lama lagi. 

uang untuk menjelamatkan ne- 
garanja. Iran akan menerima 
bantuan itu dengan tangan ter- 
Duka, asal tidak melanggar ke 
Gaviatannja. 

Fatemi masih bersembu-   
dan SBKA bersatu 

mulai sampai 

Sudah genap 
Dwi Warna Bandung, 

bahwa selama ini PBKA nam- 
paknja sangat mementingkan 
usaha mempersatukan kaum 
buruh diberbagai lapangan, te- 
tapi kurang nampak berusaha 
untuk segera mempersatukan. 
buruh kereta api sendiri, 
Sambutan2 pada malam re- 

sepsi itu telah diutjapkan pula 
oleh utusan Gubernur Djawa 
Barat, wakil Waiikota aan 
utusan Kepala Djawatan Kereta 
Api. — Ant. 

| Hussein Fatemi, 

nji dj Iran. 
| Perdana menteri Iran, Fazlot- 
lah Zahedi, “pada hari Sabtu 

| membenarkan berita2 bahwa be 
| kas menteri “luar negeri Iran, 

masih men- 
| Gjadi seorang pelarian dan 'ber- 
(sembunji di Iran. 

Tetapi ia menegaskan bahwa 
"penangkapan Fatenii dapat di- 
harapkan pada setiap waktu” 
Menurut Zahedi maka Mossa- 

deg akan diadjukan kepada pe- 
ngadilan berdasarkan 2 tudun- 
an istimewa jakni : 

1). kesalahan2 pada waktu ia 
mendjadi PM dan perkara ini 

| akan dapat diperiksa oleh sua- 
| ta pengadilan sipil. 

2). kesalahan2nja setelah ta 
dipetjat oleh Sjahn sebagai PM 
dan perkara ini akan diadjukan 
sebagai pengchianatan. 

Kontrak ”"Idemitsu” 
tak berobah. 

dapat kabar bahwa sebuah ka- 
pal tangki Djepang besar 19.000 
ton, dan sebuah kapal tangki   

  

  73 
4 

Baru? ini telah tiba dilapangan 
sawat terbang K.L.M. ANDRE 

  

terbang Kemajoran dengan 'pe- 
FRESSINET darji W.EU, dan 

"ia djuga Sekadjen Serikat Buruh Transport Pelabuhan & Perika- 

nan Sedunia, Ia disambut oleh 
dan Djokosudjono dari S.P.K.A. 

berpidato mengutjapkan terima kasih (atas sam. NET sedang 

butan jang hangat dan meriah 

al, sdr, Munir Sekdjen SOBSI 

Gambar : ANDRE FRESSI- 

(TPPHOS). 4 

  

| mobilnja rusak, — Ant. 

akan ng | 

umum PBB adalah | 
Abu | 

Hanifah wakil ketua, anggota? | 

Sjah Iran meminta kepada | 
dunra supaja memberi bantuan ! 

Dari Ahadan Selandjutnja di- | 

| 

| 

! 

1 
Ldengan 

2 
! ajung: Perpustakaan negara dan | 

U| 

   UMUM 

  

Presiten 2 
— 0. di Jogia 
Kemarin siang dengan menum 

bang pesawat GIA telah tiba ' 
Gi Jogjakarta Wakil Presiden Dr. 
Moh Hatta. Sorenja 

“diantar oieh Walikota 
Mr. S. Purwokusumo mengun- 

Hatta Foundation kira2. selama 
LI sdjam. 

11 

| 
3 

| 

Menurut keter angan pihak jg. 
berkedekatan, kedatangan Wa- 
kil Presiden di Jogjakarta itu. 
berhubung dengan rentjana dar: 
Pemerintah untk mendirikan 

| gedung Perpustakaan dibekas ge 

3 Nan, 

ialah soa12 jang mengenai dalam negeri. 
N jak, jang sampai kini perseng- | 

“ 

: Dokumen2 jang telah disita 

  
( 

|   
   
    
     

. 
Resink Gondokusu- | 

Menurut kalangan “in 
pemb.tjaraan mengenai gedung 
tersebut menghadapi kesulitan?, 

dapat 
menerima tawaran jang telah | 
diadjukan kepadanja dan. umeng- 
anggapnja terlalu rendah, 

dung di 

Kalangan 
bhw bukan tidak mungkin Wk. 
Presiden Hatta di 
mengadakan penindjauan  terhz- 
dap beberapa Objek? ekonomi dan | 

berhubung dgn | 
rentjana industrialisas. 

pemerintah Daerah Inti- 
Wak: Pre- 

akan tinggal di Jogja 
sampai dengan tangga) 30 Agus. 
tus jang akan datang. 

siden 

Dr. SUBANDRIO DAN 
ISTERI 

Mendapat 

mobil, 

Dua Besar 

ketjelakaan 

Indonesia di Ing- | 
gris Dr. Subancdrio dan isteri | 
rada tanggal 21-8 jang lalu 
mendapat luka enteng, sedang | 

  

beliau | 

| 

| 

lan seijara damaj dan melaksana 
(kan tjita2 nasional mereka”. 

lain mener angkan | 

Jogja akan | 

| wasa ini sedang dim tingkatan 

| sama dengan pemerintah Dyer- 

| mendjadi 

| agresi di Eropa. 

jkukur 

IORGI MALENKOV, perdana menteri Sovjet Uni 
suatu djamuan makan malam jg diselenggarakan sebagai 

delegasi Republ k Demokratik Djerman penghormatan terhadap 

pada malam Minggu ini mengatakan 

BANGGANAN 1 

  

Pen Dalam dia Lnar Kota, 

3 ! Bebalan Loc... Bp Il— 
Etjaran Look in NG 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, Lo kolom Rp, 6,58 

semena |   

TAHUN IX — NOMOR 192 

dalam 

bahwa  pembitjaraan?2 
antara kedua negara ini telah menghasilkan kepulusan? jang 
penting. Demikian diberitakan 
Paris (persetudjuan sudah kita 

,Kami jakin, bahwa seluruh 
| dunta akan dengan seksama me- 
njambu: keinginan2 kita jang | 
sungguh? untuk 

(penjelesaian masalah  Djerman 
|setjara damai, langkah2 baru 
|jang “dewasa ini sedang kita 
ambil untuk membantu rakjat 

Djerman menempuh perkembang 

D,erman dalam tingkatan ! 

jang menentukan. 
Selandjutnja Malenkov  me- 

ngatakan, bahwa Djerman de-j 

"jang sangat menentukan dida- 
Ham sedjarahnja dan bahwa ne- 
|gara2 Barat, dengan bekerdja- 

| man Barat sekarang, sedang 
melakukan politik jang memha-   | hajakan Djerman . sebagaj suatu 
negara jang bersatu dan mer- 
deka”. ' | 
Dengan mengatakan bahwa | 

|kewadjiban rakjat Djerman ialah j 

untuk membuat negerinja men- | 
|djadi suatu negara demokratis 
dan tjinta damai, Malenkov me- 

| njatakan bahwa Djerman dapat : 

suatu faktor jang sa- | 
ngat penting untuk memperkuat | | 

per damaian di Eropa atau men- | 
djadi suatu pusat pokok bagi 

  

| Ka 

| menghendaki 

Oleh Tass jang ditangkap di 

muat kemarin — Red.). 

Djawaban Grotewohl. 

Dalam djawaban perdana men. 
|terj Republik Demokratik Djec- 

memperoleh | man, Otto Grotewohl, dikatakan: 

,Kaum imperial!s Ameri ka, 
Inggeris dan Prantjis” tidak 
mau mengadakan  perdjandjiari 

| perdamaian dengan rakjat Djer- 
membuat alasan man dengan 

belum ada bahwa dj Djerman 
satu pemerintahan jang meliputi | 
seluruh Djerman. Sesudah nota 
Sovjet, alasan inj telah kehila- 

ngan dasar. 
,Kami menganggap bahwa 

usul2 Sovjet untuk membentuk 
suatu pemerintahan Djerman 

sementara merupakan permula- | 
an Gari pada pemetjahan masa- | 
lah Djerman. — Rtr.s 

  

AMERIKA HARAP TIN- 
DAKAN DI ACHIRI 

Di Marokko. 
Seorang pegawaj kementerian 

luar negeri Amerika Serikat me- 
ngatakan bahwa Amerika Seri- 
kat dengan seksama sekali 

' memperhatikan” perkembangan? 
dj Marokko jang mengakibatkan | 

dinetjatnja Sultan Sidi Mohamad, 
Bin Yussef oleh Pranfjis, 

Ia mengatakan bahwa Ameri- 
Serikat ,,dengan sunggun2 

agar dj Marokko 

|gndakan?2 kekerasan dapat dgn 
Rakjat Djerman perlu 
beladjar. 

Seterusnja Malenkov mengata 
“Kan bahwa militersme Djerman 
(dalam bagian pertama dari abad | 
ke 20 telan djadi penggali liang | 

rakjat Djerman sendiri, | 
|dan bahwa rakjat Djerman per- | 

Zahedi menjatakan ke- 

jang ter- 

m berachir. Selandji Ke Zahedi | 
Ae tal bahwa 

2    
  

Italia, besar 10.000 ton, 
kedua2nja telah sampai dipela- 
buhan tersebut pada hari Sab- 

jang 

tu, belum lagi dimuati dengan 
minjak Iran pada hari Minggu | 
jang lalu. Pembesar? minjak di 
Abadan mengatakan bahwa me- 
reka masih menunggu instruk- | lik tsb. 
si2 dari perdana: menterj Iran, | Perang”. 

|ju untuk mengambil peladjaran 

| sendiri. 

'Jama. 
Ljg dapat menutup-nutupi usaha? 
| jang sesungguhja dari gerombo- | 

| Djerman kedjalan peperangan. 

akan memperoleh akibat2 sebe- 

|gai jang telah dialamj oleh rax- 
|jat Djerman dengan 

Fazloliah Zahedi. | 
Sementara itu dilapat kabar | seluruh rakjat Djerman meng- 

di Tokio batiwa kongsi . "Ide- ! 
mitsu Kosan Company pada na- 
ri Sabtu telah menerima pene- 
gasan dari Wakilnja di Teheran | 38res! ifpun, dari seberang lautan 
bahwa kontrak-pembelian kong. | maupun di Firopa sendiri, jang 
Si tersebut dengan Kongsi Mi- 

njak Nasional Iran tidak akan | halangi 
terpengaruh oleh penggantian 
pemerintahan di Iran. Karena 
itu kongsi Djepang tersebut ber 
raaksud  mendjatankan 
rentjananja membeli 

Iran dengan menggunakan allo- 
kasi deviezen jang masih dimi- 
liki olehnja. — UP.- AFP, 

SOAL KEAMANAN 
Dirundingkan oleh ka- 
langan tertinggi. 

Kemarin dikantor dewan men 
teri telah diadakan rapat kerdja 
mengenai Soal2 keamanan dalam 
hegeri antara wakil PM Mr. 
Wongsonegoro, wakil PM Zainal 
Arifip Gan fihak tentara serta 
kepulisian. Dari fihak tentara. ha 
dir a.l kepala staf angkatan pe 
rang Dja1. Major Simmatupang, 
kepala staf angkatan darat Kol. 
Bambang Sugeng, sedangkan da 
ri kepulisian hadir kepala kepuli 
san Sukanto. 

Sidang itu dihadiri djnga oleh 
" Menteri Pertahanan, Iwa Kusu 
ma Sumantri, Djaksa Agung 

  

4 Suprapto, dan wakil dari Kemt 
DN, 2. Ant, 

  

MANGUNSARKORO 
SIAPKAN DIRI 

KE PBB 
Kemarin telah berangkat dari 

Jogja menudju Djakarta Ki Ma- 
ngunsarkoro anggauta DP PNI 

untuk mengadakan persiapan2 

berhubung dengan akan kepergi. 
annja ke luar negeri, Seperti di- 

ketahui, ja akan mendjadi pena- 
sehat delegas Indonesia di PBB 
jang akan dipimpin oleh Menteri 
Luay Negeri Sunarjo, 

Lembaga Kebudajaan neorane 

JKon. Batasaasch Gamoow nas 

wanKunsten en Wetenschestaan 

terlaksananja -tudjuan 
jang mulja ini. Nasib rakjat 
|Djerman berada dalam tangan | 

terus | 
minjak | 

| 

  

| pat jang makan tempo 10 djam, 

Gari sedjarah  militerismenfa | 

Meskipun. demikan, namun | 
|kaum agresor sekali lagi heru- | 
sana untuk “ menarik Djerman | 

| kedj: alan. avontur militer jang | 
“Tidak ada Sesuatu kedor 1” 

lan Adenauer, jang menjokong 
dihidupkannja kembalj militeris- 
me di Djerman Barat. 
Untuk melaksanakan tudjuan | 

tsb. kaum militeris Djerman te- | 
lah mengikat kaki tangan Djer | 
man Barat mendjadj alat sen- | 
djata jang agresif dari Buk 
Atlantik Utara”, Geinikian kata | 
Malenkov. 

Dalam tangan rakjat | 
Djerman sendiri, 

Malenkov mengatakan buhwa | 
pemerintah Adenauer tidak meng | 
hendaki suatu penjelesaian . se- | 
tjara damaj dari masalah Djer- | 
man dan telah mendorongz | 

»Politik jang demikian itu | 

pimpinan 
klik Hitler, Perikemanusiaan te- 

|lah menghukum pemimpin2 dan 

sebagai  pendjahatZ 

Malenkov mengatakan, djika 

|hendaki masalah Djerman dise- 
setjara damai, maka 

sesuatu kekuatan 
| jesaikan 
tidak ada 

akan mampu untuk menghalang-   rakjat Djerman sendiri. 

(negeri 

| segera diachiri”, 
Perantjis tak 
enak hati? 

Seorang djuru bitjara keduta- 

lan Perantjis mengatakan bahwa 
ia telah bertemu dengan ,.pemn- 
besar jang tertinggi” jang .ter- 
darat dalan kementerian luar 

Amerika Serikat, dan 
ia tejah mendapat penegasan 

# 

  

' Djerman dlm tingkat menentukan 
Malenkov mengetjam negara2 Barat 

| 
i 

| 

  

| bahwa utjapan2 pemh 
diatas tidak dimaksudkan untuk 

| menfjela Perantjis. 

Djuru bitjara Perantjis, 

|kenaan dengan kata2 jang 
|dipergunakan, jaitu ..tinc 
| kekerasan Gi Marokko”, men 
'takan bahwa sesungguhnii: a tic 

lada sesuatu tindakan kel 
juntuk mengasingkan Sul 

(— Red). — Rtr. 

BEKAS SULTAN MAR 
| KO DI CORCICA 

Didjaga keras. 

  

  

bher- 

   

  

     

  

kh. Tempat kediaman bekas Sul 
tan Marokko Sidi Muhamma 

bin Yussuf, ditempat pembua 

annja dipulau Corsica, didi 
keras oleh pemerintah Pe 

  

    
   
   

  

ketjualj) seorang utusan 
pemerintah Perar s a 

Liba, disana ketika malam M 

gu jl. 
Malam Minggu jl. telah 

pula disana 3 isteri St P 
4 orang puterinja, “hi 
rumah tangga Sultan terdiri dz 

| 13 orang. 

  

   

  

Pengeran Surjoamidjojo : i 
  

Djawa Tengah kirim 230 dijaga 
ke Medan 

AKAN IKUT 

D umum PON Djawa Tengah 
putuskan dalam rapat penguru 
tgl, 24 Agustus, bahwa Djawa 
orang djago? dari Djawa Teng 
Tengah akan ikut dalam 15 nomer dan menurut 
Djawa Tengah mempunjaj har 
terutama dalam lompat tinggi 

Selandjutnja mengenai bagian 
renang. akan ikut seria dari 

(Djawa Tengah dengan sebagian 
besar djago2nja dari Semarang. 
Mengenaj panahan, Djawa Te- 
ngah tidak akan mengirimkan 
wakil2nja. Nomer panahan di- 
madjukan dalam PON sebetulnya 
hanja untuk demonstratie sadja. 
Dengan pengurusnja dari dae- 
rah2 termasuk koki2 jang akan 
melajani rombongan Djawa Te- 

ngah semuanja akan berdjumlah 
250 orang. 

Hari berangkatnja sudah di- 
pastikan pada tgl. 13 September 
jad. darj Semarang dengan me- 
numpang kapal. Mengenai biaja 
untuk PON Djawa Tengah jang 
menderita kekurangan P. Sur- 
joamidjojo menjatakan, bahwa 
kekurangan itu pasti dapat di- 
tutup dengan hatsil2 pertanding- 

  

« 

Tuntutan Indonesia ditolak 

untuk menimbulkan stabiliteit 

Utusan2 pada konperensi itu 
bermatjam-matjam pendapatnja 
mengenai perdjandjian jang te-. 

lah dirumuskan itu, ada jang 
mengatakannja sebagar usaha 
"tamibak-sulam”, usaha "untuk 
sementara waktu” dan ada pu- 
la jang mengatakannja. sebagai 
"hasil jang paling 'baik jang 
dapat ditjapai dalam keadaan 
sekarang”. ' 
Pengurus konperensi hari 

Minggu telah menjelesarkan ru- 
musan perdjandjian gula inter- 
nasional itu kami dua Kali ra- 

jaitu satu naskah perdjandjian 
jang telah diusahakan oleh kon- 
perensi selama 6 minggu jang 
terachir ini, Sidang pleno kon- 
perensi diadakan hari Senin di- 
waktu petang dan pada sidang 
itulah naskah perdjandjian ibu 
akan ditandastangani oleh ma- 
sSing2 utusan, Setelah ditandas 
tangani oleh mereka, mak 
naskah perdjandjian itu memer- 
lukan lagi pengesahan dari pe- 
merintahrija, masing2. 3 

Pada malam Senin, belum ada     
  

KONPERENSI GULA INTERNASIONAL BERACHIR 

ONPERENSI Gula Internasional telah menjelesaikan pe- 
kerdjaannja untuk merumuskan satu perdjandjian gula Tr 

ternasional pada hari Minggu kemarin dulu jang dimaksudka 
didalam perdagangan dunia. De. 

mikian dikabarkan oleh UP dari London. 

kepastian, apakah semua negeri | 
jang menghadiri .konperensi, 
akan menanda-tangani naskah 
perdjandjian itu. Diantara ne- 
geri2 penghasil gula jang be-: 
sar Peru rupanja tidak akan 
menanda-tangani. Utusan Peru 
telah meninggalkan konperensi 
pada permulaan minggu jang 
lalu, ketika sudah mendjadi dje-. 
las, bahwa. Peru tidak. akan 
mendapat guota exportnja ke- 
pasar bebas tiap tahun sedjum- 
lah 330.000 ton, jaitu jang dise- 
butnja "minimum . jang tidak 
dapat dikurangkan lagi”. 

Selandjutnja oleh UP dika- 
barkan, bahwa masih belam ter- 
dapat kepastian tentang kedu- 
dukan Indonesia pada malam 
Senin tersebut Indonesia menun- 
tut pengakuan dari konperensi 
terhadap  kedudukannja sebe- 
lum perang, jaitu terhadap guo- 
ta export gulanja jang ber- 
djamlah lebih dari 1 djuta ton 
tiap tahun.  Konperensi tidak 
mau mengakui angka? guota 
export jang lebih besar dari 

pada produksi tahun ini, — Ant, 

DALAM 15 NOMER 

ALAM sebuah pertjakapan Pangeran Surjoamidjejo ketua 

menerangkan, bahwa telah di- 
s PON Djawa Tengah tadi pagi 
Tengah akan mengirimkan 239 

zh termasuk sepak bola.  Djawa 

keterangannja 
apan besar dalam nomer atletik 

galah, 

an sepak bola Nan Hwa dan 
Yugoslavia. Biaja seluruh jang 

| diperlukan berdjumilah 176 ribu 
| 976 rupiah. 

|. Mengenai kesukaran2 pe 
ig bekerdja dalam  perus: 

partikelir diterangkan, 
hal tsb akan diselesaikan 
organisasi buruh masing2 
akan berunding dengan 
madjikan. Djuga mengenai 
kaian untuk rombongan LD: 
Tengah telah diputuskan  jaitu 
djaket hidjau, pet hidjau dan 
tjelana putih.  Didada masing2 

“terdapat symbool Djawa. Tengah 
berbentuk bundar dengan gam- 
bar - Borobudur, Ditengah2-nja 
dilingkari 7 buah lingkaran ke- 

tjil jang berarti gabungan dari 
7 buah karesidenan.  Dipinggir 
dilukiskan gambar padi dan ka- 

   

    

   

pas jang bearti suatu kem 
Lmuran. Sedangkan pada ling- 
| karan atas dilukiskan gambar 
Istupa jang bermaksud  keagu 
ngan, 

Selandjutnja sesudah rapat 
pagi tadi pengurus2 PON Djauwa 

:Tengah dibawah pimpinan P. 
Surjoamidjojo telah menghadap 
Gubernur Budiono utk menjam- 

paikan laporan2 mengenai kepu- 
tusan rapat pengurus PON tsb. 

POOL TINGGAL 2 HARI 
|. Besok sore hari Rebo tang- 
gal 26:8 ini  diStadion' Jogja- 
karta akan dilangsungkan per- 
tadingan sepakbola antara kes. 
Nan Hua dengan k8s, PSSI Dja- 

wa Tengah, berarti bahwa ha- 
nja tinggal 2 hari kesempatan 
bagi sdr, untuk. turut dalam 
pool jang diadakan oleh K.R, 

Sampai Rebo sebelum kantor 

tutup, redaksi" dan toko buku 
K.R. masih sedia menerima pool 
tebakan stand terachir dari per 
tandingan itu“. Harga pool 

  

Rp. 2.50 (Pasangan kedua kese- 
hak belasan That 3). 

  

Xx Diantara sekian banjak pe. 
ngikut pool pertandingan sepak 
bola Nan Hua — Djawa-Tengah 

jang . diadakan oleh harian K.R. 

hingga kemarin sore baru satu 
jang menebak  Djawa-Tengah 

akan dapat menggulingkan Nan 
Hua | i   

    

    

   

  

   



  

   

    

   

  

     
   

206 orang 

- dirikan 12 
2. pada, 

   

     

  

   

  

— aja 4 sampai D dj 
DJAKARTA 

      

         
  Ir" di: Ut ama 5 

   
   dilangsungkan Ta 
   

pada tan 

"pa -hari-didgerah 

“mn 

7 rantinggnja. 

watan Kesehat 

  hanja berge 
sosial, ter 

proklamasi 

usaha2 Perti: dal: 
persatuan, - 

  
    

  

    

      
       

Ran AA 

    
“Pa ai 1 

  

    
     
    

te yara Koloktip ih. : 

  

   

    

   

   
     

   

  

    

          

    

2 cie Djawa Timur de gan 

sial R.P. ba nie ni te 

Sa “26 km dari Tg: Priok. — 

     

  

   

  

gal 19-21 Septembe 

Daerah Djawa Barat 
karta. Untuk itu kini telah di | 
bentuk suatu panitya fang ai | 
ketuai sdr. Tadjab.. 

. BANDUNG — Sampai ha 
perhubungan “kereta api Ban- 
dung — Padalarang terhalang, | « karena ketjelakaan kereta 2:      

     

   

  

- dengan menumpang kapal ,Ba. 
ngo”.telah .mennggalkan Mc 
kassar menudju Gorontalo dgn, ! 

   
   1 3 th lebih   5 denga 

Bea 

1 
.Gan selalu 

Ni anak 
isekolah dia 

orak, selah sibuk ti- 
'hatikan, dan meng- 

innja pengadjaran 
tau dengan 

gannja, atau 
adan lainnja. Dia her- 
laku, jang menertawa- 

    

      

      
itu kelihatan menggang- 

perhatian itu diketahui 

- langgap gila hormat-dan 
el. Orang lalu mentjoba 

alang-halangi gerak te- 
uk dihargai” ini. Per- 

paan2 sematjam tidak banjak 
atsilnja, Sebab sesungguhnja 

“anak ini putus asa, "Dan oleh 
'karena dia dihina, maka peman 

      
g- | dangan jang salah terhadap diri 

-Kelihatannja seakan2 
ta tidak menginginkan dihor- 

|mati.oleh karena tidak mau be- 
dadjar dan tidak memperdulikan 

tjelaan@ dari sekolahnja. Tetapi 

im | kenjataamnja anak itu benar? “hormat, tjuma sadja ke- 
-inginan “dihormati ini tidak di- 

djukan kepada sprestatie” jg 
ya, Maka oleh karena itu 

  

    

"besarkan hatinja. Kakaknja, ig 
"gagah itu, mendesak adiknja 

ebelakang. Orang tua harus 
kenundjukkan kepada anak ta- 

Ti, bahwa dia djuga mempunjai 
akapan (atau beritarga).   NN pa 

maksud melantik anggota? DPP Ba 
"DS Kab. -Sulawesi Utara. : 

Sumatera Selatan Dr: M. 
&: lah “berangkat Ke Tg. 

     
   

    

    

    

3 «Jaja saw Kare t Da rahmenurut ta 

« rentjana '“pemerintah propinsi 

Pe ata senin ana tadi | 
diperkuat Galam sikapnja. Djadi: 

  

Kr a. - £ & 2 

MAGELANG — Dengan ber. | |. tempat diruangan gedung N.V. — Kedu, PRN tjabafig kola-kabu- 
—. paten Magelang, kemarin dula 

telah mengadakan konperensi'jg 
Sihadirj segenap utusan? dari 

  

SEMARANG — 
Negeri telah mend

ja 
an pendjara 6 bulawkep

ada M.R. 
) 

Ritonga bekas ketua Gabungan | Kalau ada kesempatan, meraga- 
Buruh Pelabuhan Semarang: —- 

    

akan merasa, bahwa dia ti- 
usah mendjadi pusat per- 

mp atau. menjamai 
nja. Dia terlalu membe- 
an arti dari kakaknja, dian 

| meragu2kan atau menjangkai- 
an - kemungkinan? 55 

ra-diri sendiri. Kebimbangan (ing sdiperkuat. oleh demarahan, 
jang timbul oleh karena tjara 

orang harus 

.tapi djuga. mentjintat. Sampai 
sekarang anak tadi hanja me- 
| rasai kekuasaannja sadja, kalau 

“kan, Djadi perlu sekali anak itu, 

berkelakuan baik, peri 

pengin -katon). Banjak sekali 
tjara2, jang dipergunakan oleh 

ak untuk memegang peranan 

  

   

     

  

an 

PP somdoaln Vale 
e KONGGRES PERE 

3 Resepsi Kongres Partai Islam 
»Perti” (Pergerakan “ Tarbijah 
Isamijah jg ke-7 berki 
ing genap 25 th usia pa 
telah dilangsungkan di Gedi 
Pertemuan Umum Djakarta. 
Dalam resepsi tersebut K.H. 
iradjuddin Abhas, ketua De 

wan Partai Tertinggi Ra 

    

    

politik, perdjuangannja c 
peperangan kemerdekaan Ja 

Menteri Penerangan I 
bantobing atas nama pemerintah 
memberi selamat kepada -kong- 

gres dan mengaharapkan hendak 
nja berhasil -menggaris dj 
guna kebahagiaan mas 

    

     

te 
Dk 
"4 

33 

T 

sambutannja mengemukakan be 

pol'tik pada umumnja jang di- 
wadjibkan oleh sistim demoki 

isi jang dianut negara Indonesia, 
3 

Pengurus Besar Perti, Hadji 
Rusli Abd. 

Sulaiman Ar. Rasuli, Ketua 
Mahkamah  Sjar'ijah Sumatera 
Tengah, E3 CA 

Resepsi dihadiri oleh lebih ku- 
rang . 400 orang,  diantaranja 
Dampak Menteri? Agama, Pe- 
nerangan, Pertahanan, PPK, Pe. 
kerdjaan Umum dan Kesedjah- 

an teraan Negara, wakil? partai2 
"politik dan anggota2 parlemen 

£ 

kiriman dari Liga #pantaranji 
Muslimin Indonesia, PSII, 'PNI 
dan PKI Suasana resepsi di- 

     
    
    

     

  

   

   

:( isembirakan dengan musik. Kong 
# gres ak berdial. ar i 

Tn anne ea Mana 
ca || ACHLI SERULING CH. 

pipit INELWAN. not 
IP Ke Conservatorium 

Is Pemain Orkes Studio Djakarta 
jang termuda, ahli Seruling Ch.   

    
Kakan | 
"di Amsterdam utk meneruskan 
“peladjarannja dalam ilmu musik ! 

serve Amsterdam | 

beberapa saat setelah dilas 
(| hirkan. Demikian  menuru 
“@jurubitjara polisi " 

    
    

| Seperti diketahui, bebera- | | Stay biaja pemerintan. 
| 20 wake jang tatu dig || bevarapa hasi sana 

"| nya sentor ang Karan A. 

    

   

| Nelwan, telah bertolak menudju 
  Eropah dengan kapai Okenbar- 

“neveidt dan diantarkan oleh ke 
luarga dan keluarga Studio Dja- 
“Karta sampai ke Tg. Priok. 
“Ia seorang peladjar SMA dan 

| tinggal beberapa tahi 

di Conservatoritim 

aa Ae “hari sebelum berang 
Ii kat, OSD jang dipimpin Oleh | 
Pi Saitut Bahri sudah mengadakan 

rtemuan perpisahan dan sela |   » | menjerupai manusia. 
n SN ta ang KTM TNO .- 

    
   

Djakarta, — Ant, 

in, djika dia putus : 
8 th . 

radjin, dan kelihatannja seperti 

“Ipengetahuan, dan jan, 

tau memalukan. Dan oleh 

jenderungan anak untuk 

2 oleh anak2 “Jain. Anak 

anak 

“tadi harus dihombong, di- 

“orang lain, kanja untuk 

jang ada 

memperlihatkan 
“kepadanja, bahwa ja tidak sa- 
ja menghargai kepadanja, te: 

dia mendapat kemenangan oleh 
karena nakalnja (kurangadjar- 

tuhi hukum bnfa): sifatiti haFus dibelakang 

kan, bahwa ada tatatertib, jang 
Tanggal 25 tingga 29 Agustus | OIAK boleh ditawar, Kalau anak 
jang akan datang, Serikat Bu- 

(ruh Bea Tjukai akan melang- 
sungkan kongresnja di Sema- 
rang. — Prof. Bietti 
mahaguru pada perguruan tingg: | 
kedokteran ahli penjakit mata di |. 
Italia kemarin akan-tiba- d: Se- | 
marang dan mendjadi tamu Dj 

berkelahi diuga | 
“diadakan tanda ketjintaan dan 
pengakuan. dari orang tuanja. 

| Keinginan untuk terlihat (ke- 

   
   

Nampaknja aneh dan lutju, tja- 
ranja anak menemukan penda-. pat? itu. Orang tua, jg kurang 

(AN TARBIJAH ISLAMIJAH 
4 ABAT : na 

| Ketua DPR Mr. Sartono dlm. 

ratnja tanggung djawab partai2 

  

    
.Injaan jang selalu dimulai dgn 

- Resepsi dipimpin oleh Ketua 

Wahid, Sebelum 
r | pemtbitjaraan - dimulai, terlebih 

| dulu diadakan pembatjaan /AI 
dur'an oleh Abd. Aziz, anggota 

'DPD Kotapradja Padang, dan 
AK | sebagai penutup resepsi, dibatja 

Ii |kan do'a oleh Maulana Sjeich 

atas dan didepan podium 
ae undangan? lainnja. Di 

erdapat karangan2 bunga, di- 

(menerima djawahan. Kalau anak 

   

   

   
   
    

        

   

    

    
     

S
3
 

      

   1 

  

dan memp 

   
| tidak 

menjangka2 adanja hubungan, 

   
  

sapinja dengan pemes (r 
Hasrat untuk memegang pera- 
hain mendorong kepada anak, 
untuk mengganggu -orang de- 

  

      

  

anak itu ingin menampakkan 
dirinja, din mengganggu seki- 
tarnja. Menegor orang dewasa, 
jang sedang bertjakap2. Meng- 

    

“dang berbitjara. dengan arang 

dja?kan tidak memperkenankan ' 
ibunja, berbuat apa-apa, kalau 
anak tadi. berada. "0 

Djika ihunja mentjoba ber- 
tjakap2 dengan orang lain, ahak 

djarinja, sehingga tiap2 pertja- 
kapan dibatalkan. 

Lain daripada itu anak perem 
puan tadi jalu merangikul pbunja 
Yan mentjium. Ketidak sabaran 
.dan kebiadahan tanak itu ber- 
- akibat: bahwa teman2nja men- 

Gjadi takut padanja, Disekolah 
anak tadi beladjar dengan baik 
sehingga gurunja tidak 'menge- 
tahui kesalahan2nja. Perasaan- 
nja.. halus ” sehingga - dapat 
mengetahui,. apakah sisasatnja 
-akan #berhatsil atau-tidak, um- 
pamanja terhadap ibunja jang 
selalu tunduk, dan terhadap pe- 
lajan?2 (babu), jang lemah. 

sn 
Banjak pertanjaan. 

“Tidak sadja dengan ramai2 
atau dengan pernjataan tjinta, 
jang tidak diinginkan, anak da- 
pat memperlihatkan ,ganggu- 
annja” dgn pertanjaan2: Orang 
-Gapat..mengerti dengan muda, 
apakah anak sungguh2 inginita- 
hu, ataukah ingin menondiolkan 
Giri: . Adalah suatu kesalahan, 
.kafau orang.tidakumau mendja- 
wab pertanjaan tadi dengan dju 
-djur. Begitu pula salah djuga, 
“kalau orang mendjawab perta- 
injaan, jang maksudnja hanja 
mengganggu orang lain. Ini da- 
pat diketahui dengan midan, 
Kalan orang memperhatikan ke- 
Jakuan anak : Anak ini tidak 
mau mendengarkan jawaban 

dan tidak mau menunggu dja- 
waban sebelum mengadjukan 
“pertanjaan baru. Orang tua jg 
tidak mengerti arti pertanjaan 

Ptatis tentu segera mendjawah 
“sadja. 2 

Mereka tidak sadar, bahwa 

pertanjaan jang sama itu bebe- 
rapa kali diulangi. Achirnja me-, 

beri marah "kepada anaknja.. 
(Anak lalu mendjawab dengan 
-tangis jang hebat. Maka oleh 
Karena -itu orang tua harus 
awas/waspada terhadap perta- 
njaan2 tadi. Kalau orang man 
mendengarkan benar? pertanja-. 
an anaknja maka mudah dike- 

| tahui, apakah pertanjaan tadi 
sungguh2 “atau . hanja untuk 
mengganggu. Akan tetapi orang 
tua djuga iharus tahu, bahwa 
“anak itu kadang2 dengan -seko- 

Is 
. 

   

  

Ik 

seakan? berbadapan dgn teka- | 
teki, misalnja anaknja jang ber | 
Tamur 4 th hendak memotong | 5 : (di 

wasa. Dengan tjara demikian | 

halang-halangj ibunja, jang Sse-' 

tadi lalu menutup mulut dengan emnitan . surat kepada Kepala 
| Negara jang maksudnja mena- 

reka tidak sabar lagi, dan mem | 

ikan beaja Rp, 14.000,—:   njong2 ingin memperluas peman: 

| Kan banjak pertanjaan2. Maka 
“Orang dapat melihat perbedaan 
antara pertanjaan2 jang. dipi- 

| kirkan, dan pertanjaan jang 'ha- 
nja memperpandjang djawaban: 
Jang terbelakang-ini dapat di- 
lihat dari bentuk jang sama da- 
ri pertanjaan2, atau dari keko- 

songan pertanjaan itu. Perta- 

apa sebabnja” bermaksud me-' 
menuhi hasrat untuk tahu, atau 
untuk menondjolkan diri. Kalau 
orang mengetahui hal ini, dja- 
inganiah orang lalu memberi 

menjatakan bahwa pertanjaan 
tadi-hanja begitu sadja dikemu- 
Kakan. Anak tentu akan meng- 
-nentikan pertanjaannja, sebab 
(dia takut, tidak akan mendapat 
“hatsil, SAT ANE Naat ( 

Akan tetapi harus diperingat- 
kan disini, bahwa pertanjaan?, 
jang timbul dari keinginan utk 
menfjari pengetahuan, tidak bo- 
leh diabaikan begitu sadja. Ka- 

menghilangkan Kepertjajaan 
anak terhadap orang dewasa. 

'“tjari sumber jang keruh, untuk 
memenuhi keinginannja. 

| Atau orang tua mengerem ge- 
rak chodrat dari anak, dan ke- 
giatan rochnja. Akibatnja ialah, 
bahwa anak mendjadi tesu, 
lemah geraknja dan tumpul. 
“Djengantah orang mengira, 

bahwa arak jang mengadjukan 
'pertanjaan setjara zakelijk dan 
'sungguh2, belum matang untuk 

belum sanggup untuk mengerti 
“sesuatu soal, tidak perlu mem- 
“beri djawaban pada pertanjaan 
mengenai soal tadi. Sebaiknja 
orang tua mengetahui, apakah   
dangannja, dan lalu mengadju- : 

- 'Ejukuplah, kalau orang tua | 

Ian demikian adanja, itu. akan | 

“Dan akibatnja anak akan men- | 

  jang dimaksudkan anak dengan 
pertanjaan tadi. Kalau maksud 
ini dipegang steguh, maka dja- 
wabannja daps t dimengerti oleh 
sianak. Pertanjaan anak itu ten 
tu tidak melampaui batas ke- 
sanggupannja berpikir, 

    
zakelijk dan tidak berisi, orang 

“njaan sebagai: Benarkah itu?” 
,Sungguhkah 
jang kau maksudkan 'benar ?" 
“Begitukah pikiranmu ?” 

Lain daripada pentanjaan2 jg 

kerap kali “mendjumpai perta- 

itu 2” Apakah 

Per-   tanjaan sematjam itu tidak per- 
('sekedarnja bertempat “di hu didjawab, dan orang tua tik 
b. (Jak usah anarah2, 

   

    

KEDAULATAN RAKJAT" 
  

rUB: NUR ABD. HAKIM : 

PEMBAGIAN TANAH 
—. DJALAN - TERUS 

Sumatera Utara, Abdul 
I»kini sedang berada diibu 

ta untuk urusan dinas. Kepa 
da p € 

ep: 
Lur 

     

     

  

“bahwa pembagian tanah 
ada petani? di Sumatera ti- 

m1 «berdjalan terus menurut ren 
tjana, Diantara 28 ribu kelamin 

“inna ana lah didaftar untuk men 
dapat pembagian tanah sekarang | 

-Tibu sadja-jang “belum 

    

es: endapat pembagian, Pa | kepada 
Lau ja tidak ada diantara 
“rakjar jang telah dipindahkan 

u Jane .meminta dipindah lagi 
   

dik 
       

   
     

    

akan mereka dapat meng- 
mbagian tanah tsb. 

“diterangkan oleh Gup. 

    
. Mengenai soal tambang 
njak 

ini menijadi kompetensi 
pusat, Kita mengharapkan 

beri | 

PB PPTI nacih 
JR 2G Oa Ya .. - . djandji 
Baru? ini PB Pemuda Pela- Gjar Tehnik Indonesia. mengi- 

gih djandji jang dikemukakan- nja dimuka delegasi PB PPTJ 
Isb dikala delegasi itu menjam- 
paikan keputusan kon ggresnja 
di Semarang baru? ini. 

| Djuga bersamaan waktunja PB: PPTI telah pula menagih 
djandji pada seksi pendidikan 
Parlemen. Dalam Suratnja ini al, dikatakan bahwa seksi tsb sama sekali tidak menaruh per- hatian terhadap pendidikan dan 
pengadjaran tehnik. — (Presi- den dikala menerima Irlegasi 
tsb berdjandji akan bitjarakan soal? jang dikehendaki delegasi | 
itu dengan mereka jang ber- 
sangktutan: Red.). 

  

mpat Jain sehingga “dapat 

peristiwa: Tandjung | 

hwa hai ini telah mendjadj uru (| San kedjaksaan agung. 
mi- | njak Sumatera "utara dikatakan 

bahwa, dalam penjelesaian soal 
j pem, 

supa 
ja tambang minjak tersebut da- “dag segera “kembali diusahakan 
dengan baik hingga dapat mem 

1 keuntungan kepada negara 
. an “dan kaum bur: lain. Seorang. anak perempuan | NA m- buruh. 

jang berumur 8 th, dan diman- | 

F 
| Kantor 

b 

  

modal Rakjat ,,dibeku"? 
|. PERTANJAAN ANGGAUTA DPR SURA. 
| KARTA TJAN ING BO wartawan ia menerang- | 
| Ss EBAGAI pernah kita kaba rkan, anggauta DPRDS Kotabe- 

sar Surakarta Tjan Ing Bo telah mengadjukan pertanjaan 
|. melahui Ketua DPR mengenai Kantor Modul Rakjat, terutama 
| tentang ,pindjaman lain2” jang selama tahun 1952 berdjumlah 

dinjatakan 
wartawan KR bahwa 

“Atas pertanjaan, 

| Sampai sekarang ia belum me-. 
(nerima djawaban dan menurut 
| gelagatnja pertanjaan menge- 
ai soal tersebut ,,dibeku'", da- 

| lam arti kata tidak akan didja- 
|dikan suatu hal jang perlu ,.di- 
| ramaikan” dalam atjara sidang 
| DPR. 

Tjara bekerdja KMR 
tidak menurut keten- 
tuan semestinja ? 

. Dinjatakan -0lehnja, bahwa 
DPD telah membuat pedoman 
tentang  bekerdjanja Ke pata 
KMR, kepala? sectie dan Komi- 
si2 Bank Pasar dan Bank Kam- 
pung, sedang jang diwadjibkan 
“mengawasi. pelaksanaan pera- 
turan KMR jalan kepala Dja- 
watan Perekonomian dan kepa- 

Ha Biro Kontrolir Keuangan Ko- 
tabesar Surakarta. Sebagai di- 
ketahui bagian2 dari KMR ja- 
lah : Seksi Umum, ' Pengawas 

"Bank, Bank Pasar dan Bank 
| Kampung. 

Menurut 'Tjan Ing Bo pada 
praktiiknja KMR adalah sema- 
ta2 dibawali Kepala Djawatan 
Perekonomian, dengan diseieng- 
garakannja apa jang disebut 
,eXperiment kredit istimewa” 
jaitu ,pindjaman lain?” diluar 
Bank Pasar dan 

  
tukan djumlah pindjaman2 ser- 
ta rentenja itu dipandang seha- 
gai sesuatu jg melampaui batas 

| kekuasaan seorang Kepala Djz- 
watan jang tugasnja terhadap 
KIMR. semestinja hanja menga- 
wasi sadja pada chususnja. 

  

Akan didjadikan Bank- 
wezen Pemerintah Da- 
erah ? 

|. Sungguh “tidak bidjaksana, 
| demikian Tjan Ing Bo, kalau se- 

bek..." 
RESIDEN KEDU MASUK DESA 

Untuk 4 hari lamanja Residen 
Kedu R. Muridno dengan dihan- 
tar oleh kepala? djawatan per- 
tanian, pekerdjaan umum, per- 
ikanan, kantor urusan gerakan 
tani serta pamong2 pradja telah 
-menindjan usaha rakjat diselu- 
ruh daerah keresidenan Kedu. 
Usaha2 itu meliputi : 

.. Pembangunan didaerah 
“  tembako.. 

» Rakjat «didaerah Wonosobo: 
dan Temanggung selain mena- 
nam padi djuga menanam tiem- 
bako jang 'hasilnja sampai dju- 
taan rupiah. “Didaerah ini pen- 
duduk telah membangun : djem- 
batan kabel diatas Seraju. Be- 
aja untuk ini ada Rp. 10.000,—-: 
jembatan Saptorenggo mema. 

kini 
sedang dibangun 3 buah objek 
jang meliputi djembatan, djalan 
raja dan saliran air diwilajah 
Wonosobo. Di . Temanggung 
orang sedang mendmban dju- 
mlah ontjoran “air jang akan 
mengairi sawah seluas 80 ha 
“dgn beaja Rp. 14.000—- djem- 
-batan Nampiredjo berbeaja Rp. 
|20.800.—— kolam perikanan di. 
desa Balu serta pembukaan kur 
sus fani didesa. Mondoretno. Kes 

| semuanja ini menurut Keterang- 
an dikerdjakan setjara gotong 
rojong. 

Penggilingan beras. di 
| Djenar, 

njaksikan djuga penggilingan 
beras di Djenar (Purwodadi), 
“Pabrik ini dipimpin oleh sdr. 
S. Moh, Sidik. Menurut kete- 
rangannja pabrik ini dikerdja- 
kan oleh firma ,,Sri! Rahaju”, 
Perusahaan ini merupakan per- 
usahaan 10005 nasional. Mesin? 
sudah didatangkan dari Juar ne- 
geri. Modal itu semula hanja 
Rp. 600.000— dan kini sudah 
ditambah sebanjak Rp. 200.000.- 
Tahun ini menggiling padi Pe- 
merintah. Sampai tg 18 Agustus 
sudah menggiling padi 1198 ton. 
'Diterangkan selandjutnja bah 

wa firma itu kini sedang men- 

njak 20.000 batang. 

Membuat bendungan 
| dan djembatan. 

Didaerah Bener penduduk te- 
lah membuat bendungan didesa 
'Komodjoro “dengan beaja “Rp. 
"4000, — untuk mengairi sawah 
seluas 20 ha. Dikadi Gadung pen 
duduk djuga membuat. djemba- 

lan gantung jang “pandjangnja 
38m dengan bbeaja Rp. 15:000,— 
(jang Rp. 10.000,— didapat dari 
kantor penempatan tenaga di 
Purworedjo).. Djembatan diberi 
nama oleh Residen ,,Trijoso- 
Windu”, 5 

Tiga buah desa telah membhu- 
at sekolah rakjat perempuan di 
Purwosari. 

Di Purwodadi djuga terdapat 
koperasi ternak ajam. 

00. Kebumen minta traktor. 
Dapat kita kabarkan bahwa 

sewaktu Gubernur Budiono oleh 
Bupati Kebumen telah dimadju- 
kan permintaan supaja daerah 
tsb diberikan sebuah. traktor 
untuk. mengerdjakan tabah GG 
disebelah selatan daerah Kebu- 
men. Luas tanah itu sampai ri: 
buan ha. Kini tanah2 itu dita- 
nami. ketela rambat, 
mempuaskan. 
“Dapat kita. tambahkan pula   bahwa didaerah2 jang pernah 

| “dikatjau gerombolan kini ses 

Rombongan Residen telah me- | 

tjoba menanam tebu, Dari dja- | 
watan pertanian telah didatang | kan bibit dari Surakarta seba. | 

i KELUAR DESA 

dang giat dibangun kembali. Se- 
lain soal perumahan, djuga ben- 
dungan, saluran dil lagi diba- 
ngun, demikian wartawan aka 3 
menulis, 

INDONESIA TAK TANDA 
"TANGANI 
Persetudjuan  Internasi- 

ea Onal Gula tertjapai. 
“Suatu persetujuan “interna 
sional mengenai gula Gitanda- 
tangani hari Senin kemarin Oleh 
para delegasi pada konperensi 
gula internasional jang “dilang- 
sungkan di London ' selama 6 
minggu jang Jalu Para delegasi 
menerangkan bahwa persetudju- 
an baru itu, jang tidak begitu 
lengkap sebagai “jang diharap- 
kan, akan “melalui ,.djalan 
djauh” dalam usaha mentjegah 
adanja ketidak-seimbangan da- 

lam perdagangan gula-internasio- 
nal dan kemerosotan harga se- 
bagai kelandjutannja. 

Didapat keterangan, bahwa 
mungkin persetudjuan itu tidak 
akan ditanda-tanganj oleh semua 
negara2” produsen gula” jang 
menghadiri konperensi di Lon- 
don itu, Peru telah beberapa 
harj jang lampau tidak nampak 

, menghadiri Sidang2. 
Indonesia pun sangat tidak 

(puas dengan guota jang ditetap- 
| kan untuknja dan ternjata In- 
| donesia tidak mau menanda-ta 
ngani bersetudjuan Wa. Tap: di 

harapkan Indonesia akan mau 
menanda-tangani kemudian, 

D.dapat keterangan, bnw. har 

ga gula dibawah persetudjuan 
baru ini akan berdjumlah anta- 
ra 3-sen (dollar USA) lebih se- 
dikit dan 4 sen (dollar USA) 1e- 
bih sedikit: — Ant: 

  

  t Bank "Kam- | 
pung. Keberanian dalam menen ' 

' dengan tempo pertjobaan : 
hun. Sebagian besar darj € tu 

  

Ko Rp. 700.000,— diluar Bank Pasar dan Bank Kampung. 
s 

andainja kekajaan KMR “(sela- 
ma 2 tahin telah ada Rp. 144 

djuta laba), sebagian dipergu- 
nakan. untuk. pindjaman la:n2 
jang bukan/belium. mendjadi tu- 
gas KMR dan pada hakekatnja 
bukan untuk kepentingan go- 
longan rakjat.” Pada mulanja 
memang KMR, didirikan untuk 
kelak diserahkan kepada go- 
longan rakjat jang bersangkut- 
an, dan sementara diselenggara- 
kan oleh 'Pemerintan Daerah. 
Sekarang dikalangan Pemerin- 
tah Daerah ada suara2 seakan? 
berhiaik mempertahankan 
(.nggondeli”) KMR, karena Pe- 
merintah Pe at meng- 

1, adakan Bankwe 
Dalam pada itu dinjatakan, se 

lama status 1 
serta nama KMR masih seperti 
sekarang ini belum dirobah, ma- 
ka tidak dapat KMR Gigolong- 
kan semata2 sebagat Bankwe- 
zen dari Pemerintah Duerah, 
apa lagi kalant segala sesuatu 
semata2 disandarkan atas usa- 
ha2 seorang ' kepala Djawutan 
sadja, demikian anggauta DPR 
Tjan Ing Bo chusus kepada KR. 
— (Kor), 

I2 MINGGU HUKUMAN 
VOORWAARDELIJK 

Karena dianggap meng 
hina pemerintah Ame- 
rika. 

Setelah beberapa kali Pengadj 
lan Negeri di Makassar dibawah 
punpinan Hakim Thio Tjong Go 
An memeriksa perkara pers Uan 
karntdelict The Daily. Tele- 
graph, dimana dihadapkan Phian 
Min Chun, pemimpin redaksi ha 
man tsb. selaku terdakwa, . Ha- 
Kim tetah keluarkan keputusan: 
wartawan Phan didjatuhi huku 
man masing2 2 minggu hukum- 
an perdjanajianh  (voorwaarde- 
Mjky) Untuk 6 tulisan dalam The 
Daily Telegraph, jang kena de- 
hct atau diumlah seluruhnja 12 
minggir hukuman perdjanajian 

1 ta 

lisan tersebut dianggap menghi 
ha pemerintah Amerika Serikat 
dan untuk itu terdakwa dituduh 
melanggar pasai 157 ajat I KU 
HP. — Ant, 

TEKSTIL DJEPANG 
MEMBANDJIR 

Menurut tjatatan Nippon Bo- 
seki Kyokai (Perserikatan Pe- 
ngusaha Pemintal Djepang: 3g Daru? ih “diimumkan, export 

|kain kapas Djepang selama 6 
bulan pertama tahun 1952 ber- 
djumlah 891 djuta yard seluruh 
nja dengan harga 26.043 djuta 
Yen. Angka ini menundjukkan 
berkurangnja dengan” 70 djuta. 
yard dan 16.490 djuta Yen kalan 
dibanding dengan djangka sama 
satu tahun jang lalu. Dari djum- 
lah export kain kapas Djepang 
selama 6 bulan pertama 1953 itu. 
Indonesia 
paling banjak mengimport ja'tu 
99.844.000 yard dengan “harga 
1.007.000.000 Yen. Selama djang 
ka sampai dalam tahun 1952, In- 
donesia mengimport dari Dje- 
pang kain kapas'51.203.000 yari 
dengan harga 4.344.000.000 Yen. 
— Ant. 

  

TENTARA SOCIAAL 
Hatsil pengumpulan beras dan 

pakaian oleh f'hak tentara darj 
garnizoen Magelang” beberapa 
waktu jang lalu masing2 ada 
788.9 kg. dan Ik, 340 potong se 
rupa matjim2 . 2 
Barang2 tersebut telah dise- 

rahkan ketika peringatan prokla 
masi kemerdekaan jl kepada Pa- 
n-tya jang bersangkutan, untuk 

diteruskan pada fakir2 miskin 
dan orang2 jang dipandang sa- 

nga. membutuhkan. — (Kor): 
  

    

  

  
Hasilnja |   

  

Telah tiba dilapangan terbang Kemajoran baru? ini Football 
team Yugoslavia, dengan pesawat terbang (K.LiM, dan disambut 
oleh a.l sdr, Maladi Ketua PSSI, 

Gan funcue KMR 

| ha Kotapradja jang berhubung- 

adalah negara jang 

  

MENINDJAU PERATU 
RAN PASAR” 

Panitya Perbaikan Kotapradja 
Jogjakarta jang dibentuk oleh 
DPR Kotapradja dan anggauta2- 
nja terdiri daripada  anggauta 
DPR. seksi IV dan DPD, kemarin 
mengadakan  penindjauan ke 
pasar Beringhardjo dan bebera- 

pa pasar lainnja, Maksudnja un- 
tuk melihat tjara pelaksanaan 

peraturan2 pasar jang sudah 
berlaku dan apakah masih dapat 
disesuaikan dengan keadaan se- 
karang. Buta ak 

. Pada pokoknja panitya bertu-: 
gas untuk membuat usul2 kepa- 
da DPR kotapradja kemungki- 
nan2 memperbaiki organisasi 
pasar chususnja keadaan2 pasar. | 
pasar kota umumnja, sehingga: 

selain akan dapat disesuaikan 
dengan kedudukan pasar2 kota- 

pradja djuga dapat diperbaiki 
penghasilannja. ! 

PENGURUS PUSAT PIM- 
PINAN 'AISIJAH JANG 

BARU 
Berjasarkan pentjalonan jang 

disahkan dalam Muktamar Mu 
hamadijah di Purwokerto baru? 
ini, meka oleh Pusat Pimpinan 
-Muhammadijah telah disahkan 
Susunan pengurus Pusat Pimpin 
an "Aisijah jang baru sbb: Ketua 
St. Badilah Zuher. Wk. Ketua St. 
Hajinah Mawardi, Sekretaris St. 
Umi Djaroh, Bendahara St. Zam” 
ah Dimjati, Pembantu? sdr.2. 
Aisjah Hilal, Fatmah' Wasool, 
Aminah Dahlan, Darojah, Iba- 
nah Muchtar, Handasah A.R., 
Zaenad Damiri, Drs. Bararoh: 

dan St. Djuwarijah. : 
Kantor Pusat Pimpinan 'aisi 

jah di Kauman tengah. 

PINDJAMAN UTK. PER- 
BAIKAN AIR MINUM 

|. Akan didesak Jdagi? 

"it keterangan anggau 
PD Kotaprasja Prodjohan- 

tungKinan besar dalam 
KR “Kotapradja bulan 

ng akan datang, 

    

    

  

akan diminta supaja men- 
desak sekali lagj pindjaman Ko- 
tapradja kepada Kementerian 
Keuangan 'sebesar Rp 
000,-— Inti j 

. 2.500. 
   

      

aaja. 
Dinjatakan, bahwa pindjaman 

itu sebenarnja sudah disetudjut 
oleh Kementerian Dalam Negeri, 
tetapi karena, letak peridzinan 
untuk pinijaman itu pada “Ke- 
menterian Keuangan, maka ma- 

sih harus didesak lebih landjut. 
pada Kementerian Keuangan. 
Harapan besar bahwa pindja- 

man jtu akan diberikan oleh Ke- 

menterian Keuangan mengingat 

    
HALAMAN 2 

| BERAPA BANJAKNJA 
| PENDUDUK JOGJA- 

KARTA ? 
Menurut daftar djumlah, pen 

duduk @aerah istimewa, Jogjakar 

ta sampai 3 Agustus 1958 jang 
lalu jalah 934.181 laki2 dan 
994.461 perempuan, atau djum- 
lah seluruhnja 1928.642 orang, 

Djumlah itu terbagi atas 396.610 
kp! keluarga laki2 dan 105.297 
kepala keluarga perempuan. 

“" KAPAL PERANG 
GADJAH MADA 

: . Tarik perhatian, 
Sedjak kemarin rombongan? 

pegawai? dari pelbagai ajawatan 
negeri dan perseorangan banjak 
jarig pergi ke Semarang untuk 
menjaksikan dari dekat keadaan 
'kapal perang kita RI Gadjah 
“Mada jang sekarang ini sedang 
“berada thpelabuhan ' Semarang. 
“Rombongan pegawai? kepati- 
han sadja menggunakan Pbebera- 

pa bus, demikian djuga dari Dja. : 
watan Penerangan Daerah dil. 
“Orang ,pedalaman” rupanja 

tertarik sekali kepada kapal2 
perang kita. TON 

KERETA - API - TJEPAT 
LUAR BIASA 

Dari Djawatan Kereta Api di- 
dapat kabar, bahwa untuk mem 
beri kesempatan kepada peng- 
gemar sepak-hola chususnja dan 
olahraga umumnja, untuk me- 
njaksikan pertandingan sepak- 
bola besar antara Kesebelasan 
Jugoslavia dan PSSI Djawa Te- 
ngah di Semarang, : Djawatan 
Kereta Api “pada tanggal 29 
Agustus 1953 akan mendjalan- 
kan kereta api tjepat luar bia- 
sa dengan perdjalanan “sbb : 

Klpb. I: berangkat dari Jo- ' 

di Semarang Tawang 15.29: 

Klb. IE: berangkat dari Se- 
marang Tawang djam 19.00 
dan datang “di Jogjakarta 
djam 2157. 

Antara Jogjakarta —- Sema- 
rang ini hanja 'berhenti di 
Klaten — Solobalapan ——- Ke- 

dungdjati dan Gundih. 
Untuk klb. ini tidak diadakan 

rabat (reduksi). Kartjis2 dapat 
dibeli pulang pergi pada tang- 
gal 29 Agustus 1953 djam 07.00 
sampai dengan djam 12.00 pagi 
dan diandjurkan . supaja rism- 
beli 'kartjis-setjara rombongan. 

TANAMAN TEBU RA'JAT 
L Baru 90-HA. 

Hasrat penduduk .daerah. Jo- 
gjakarta untuk menanam tebu 
Gibekas Areal tebu lama jang 
luasnja kira2 20.000 HA seka- 
rang ini, karena kurangnja mo- 
dal petani2 kita, baru dapat di- 
tanam: kembali S0 HA. 

Tebu itu digunakan untuk 
pembuatan gula mangkok jang 
Sekarang ini sudah terdapat di-   maksudnja untuk sesuatu usa- 

an - langsung dengan -menambah 
penghasilan kota. 

. KBW 35 TAHUN 
Malam Sabtu dan malam 

Minggu jang lalu, perkum- 
pulan seni tari Krida Beksa Wi. 
rama, tlh, melangsungkan hari 

ulangnja tahunnja jg ke-35, dgn. 
mempertundjukkan berbagai ma 

tjam tari2an, diantaranja tari se 
rimpi  Langentirto, gubahan 

GPHTedjokusumo, beksan golek 
Sudarawerti . Sirtupelaeli, bek- 
san Tjampur Laras Gan lain Se-. 
bagainja. . : 
Nampak hadir pada pertun- 

djukan malam pertama al. Wali. 
“kota Mr, S. Purwokusumo, kon- 
su'rjekoslowakia,' Dr, Funeke 
Gan Ir. Ihne masing2 dari missi 
kebudajaan Djerman, wartawan 

Swiss Richard Anderegg, sedang 
pada pertundjukan malam kedua 
nampak hadir Prof. Dr, Sar- 
djito presiden Universitit Negerj 
Gadjah Mada, Prof. Dr. P. Zoet 
multer mahaguru pada UN Ga- 
diah | Mada, dan berbagai un 

dangan, 
Pertundjukan2 pada kedua | 

malam tersebut mendapat sam 
butan jang hangat, 
Seperti diketahui, Krida Bek. 

Sa Wirama didirikan pada tang- 
ga 17 Agustus 1918, oleh 14 
orang ahli kesenian diantaranja 
P.A: Tedjokusumo, dengan 

seidjin S.P, Sultan Hamengku 
Buwono ke- VII. 

| NAN HUA — PSSI 
DJATENG 

Stadion Kridosono besok sore 
hari Rebo djam 4,30 akan penuh 
dengan para penggemar sepak- 
bola dari daerah Jogja dan luar- 
nja, melihat pertandingan jang 

4 

  

HUA dan kes. PSSI Djawa Te-, 
ngah, : 

Pasangan lengkap kedua ke- 
sebelasan adalah shb.: 

NAN HUA: 

Pow King Yin 
Lau Khee Ping, Lau Yee 

Luks Tat Hay, Sing Ling Shing, 
Thong Shoung     

| ie Kwong Wing, Yuu Cheuk 

Bagio 
Amir | 

Tiong Hie Sardjiman Bandjari 

Djawa Tengah: 

belasan Diawa Tengah ini akan 
terdjadi, 
Sardjiman ada di Djakarta meng 
hadapi kesebelasan Yugoslavia. 
Untuk mengganti tempat Dar: |MURBA: .Tres Muskitaros", 
madi diambil darj Semarang dan | WETAN BE 
tempat 
kali diambil oleh 

(IPPHOS). | Jagja, 

Lee Yuk Tah, Yin Lot 

Yin, Mok Chun Wah 

Oo 

Sumadi 
Darmadi Kok Bie 

Radji | Kong Liah 
Han Siong 

Sedikit perdbahan dalam kese- 

karena Darmadi dan 

Sardjiman mungkin se: ' 

head 

lama2 d'nanti antara kes. NAN: 

RAHAJU: 

heberapa desa didaerah Bantul 
dan Sleman milik petani sendiri. 

BA mane Kisa real.lama 
dapat tertanam seluruhnja kem- 
-bali, masih “harus dilihat per- 
kembangan? jebih landju: didae- 
rah Jogjakarta, terutama bagai- 
“mana rentjana daripada Badan 
Perentjana Perindustrian daerah 
tentang paberik gula jang akan 
dibuka dj Jogjakarta, Walaupun 

demikian, menurut kalangan jg. 
mengetahui, petani2 mengha- 
rapkan agar pemerintah menje- 
diakan Krediet bagj mereka utk 
memperluas tanaman tebu rak- 

jat sehungga “produksi gula 
mangkoknja dapat. diperbesar 
pula, menginga: pasarnja se- 
karang tidak terlatu' sempit, 

POTONGAN PERSEKOT 
LEBARAN SUPAJA " 

- DITUNDA 
Baru2 ini SB. Kementerian 

Perburuhan Tjahang Jogjakarta 
telah melangsungkan rapat ang 
gauta jang pertama sedjak ma- 
suk dalam S.B. Djawatan . Pk- 
nempatan. Tenaga - Jogjakarts 
Ciruang Kantor Penempatan! 
Tenaga di Tugu-Kidul 52 Jo- 
gjakarta. 5 
“Hadir dalam pertemuan itu ' 
selain para anggauta dari Dja 
watan Pengawasan Keselamat 
an, Kerdja, Djawatan Pengawas 
an Perburuhan. Kantor Pem- 
bantu Penjuluh Perburuhan 
dan Djawatan Penempatan Te 
naga. di Jogjakarta, djuga wa 
kil dari SOBSI Tjabang Jogja 
karta dan sdr, Bambang Soe 
mardjo dari DPP. SB, Ka 
menterian Perburuhan di Dja- 
Karta... "3 
Kedatangah sdr. Bambang 

Soemardjo selaku wakil DPP. 
SB Kem. Perburuhan itu ialah 
selain untuk memberikan pe- 
nerangan tentang  perdjuangar 
S.B, Kementerian Perburuhan, 
juga untuk menjampaikan -su- 
'at tanda. djasa dari D.P.P. S.B. 
Kementerian 'Perburuhar ke- 
pada ' SB. Kementerian Per- 
yuruhan Tjabang Jogjakarta. 
Rapat “anggauta tersebiy tih. 

dapat mengambil keputusan me- 
njokong — pernjataan Dewan 
Permusjawaratan S.B,/S.S. Pe- 
gawai Pemerintah di Semarang 
untuk menunda pemotongan per 
Sekot leharan sebelum ada pe 
njelesaian dengan “Pemerintah 
tentang hadiah lebaran, Tn 

  

Nonton MEA ? 
INDRA: .,Two Man Submarine”, 

Jerry Evans, Pat Benson, 
,Royal. Wedding”, 

| Fred Astaire, Jane Powell, 
LUXOR: ,Tersedar”, A, Hamid 

Arif, R. Rutinah. 
REX: Storm wver' Tibet”, “Rex 

Reason, Diana Douglas, 
SOBOHARSONO: ,Lahirnja 

Prabu Rama”, (Ram Janma). 
SENI SONO: ,,Trailing The 

Killer", 

ING: “Hotel Sa- 
hara” Yvonne de Carlo,   Sumarno dari | KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
»Sedahmerah”, 

  

gja djam 12.06, dan sampai ah 
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| tar, mulai nanti tanggal “24 
. Agustus selama 4 harj berturut- 
turut akan mendjeladjah desa? 
dan bermalam pula di dessa?, di 
wilajah Kawedanan 

Selama 4 hari mendjeladjah 
itu Bupati pada siang harinja | . 
memeriksa usaha? dan sumber? 
penghidupan? Rakjat dan pada 
malamnja bermalam Yan tidur 
ditengah-tengah Rakjat desa jg. 
.dipimpinnja, — (Kor). 1 

. PASAR MALAM AMAL 
    

  

| Atas inisiatif seb ah aa 
jang diketuai oleh H: L 1 
dan dibantu oleh organi 
tare lain BTI, PPDI, ani an 
“GRT dll. di Tegalgondo. (Wonosa. 
ri) nanti pada tgl 29-8 akan di| 

    

  

  
i kan berdirinja! 

berkenaan dgn 

g tg. 12 hingga 

dibentuk sebuah pani- 
NN Ne Sastrodisono. 

5 , (Kor). 

— SUNTIKAN ANTI PEST 
'Sedjak beberapa hari jang talu 

 diselu Ih kabupaten Magelang 
e n suntikan anti 

Pest oleh fihak Djewatan Kese- 
hatan sara dng Ia semua penduduk, 
'Suntikan tsb. di@alankan dari 

. onderdistrik: “dan bertempat di- 

.tiap2 
. Meng “suntikan anti-pest 
am kota! fagelang, dari fihak 

' bersangkutan dari Djawatan 
: Ohatan 'Rakjat setempat di- 

“terangkan, bahwa untuk dalam 
“kota, masih Pama tapi: 

an Mancini s€lekas2nja. 
(Kor) 
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awiro di Mage | 

arinira Djawa Te- Sia" Tulus 41 al 

ibu Ja akan datang, | 

, aa 9 murid, 

     
'atau 1494, 

si teen ke   

, tidak 

tidak Julus 2 

  

at 

  

  
     

     

    

  

  

      

     

    

   

   

   

aa 

09, tidak Kn 

  

tt terangan 

  

lulus udjian S9 - 

  

katus 5g Ka ara 
su “ikut 671, lulus 96 | K 

ranej ikut 815, lu- | 
lus 155 atau 19fe. Djumlah selu | 
ruhnja jang ikut 2.987 murid, jg | 
Julus da ae Han 

    

   
    
   

   

  

    

  

   

    

   
   
    
     

      
   
   

dan tidak ta 
10 murid, Tulus 8 

  

   

        

   

          
   
    

    

  

lulus 10: Taman Ma- 
lulus 2 atau 2076, 

(tersebut diatas, 
ternjata dari “Kanisius ) 2 
Tn ina Te Da     

  

terhadap kem daripada 
em atau bom 

an UP di 
     

“€ KORAN sardjana, atom Thgponia menjatakan Naba sete- 

  

    

    
ran muntjulnja sendjata baru jang skan | 

“bom atom atau bom hydrogen, 
”Cobalt”. Sendjata 

ummat manusia dari satu tempat”, demikian 
London Harold Guard jang mengutip 'Ke- 

“sorang 'sardjana atom Inggeris jang tidak mau di- 
sebut namanja. 8 

Menurut sardjana tadi bom | tadi, nidee” Batan ialah mem- 

  

   

  

   

    

   

  

KES, Inna 
     , Merturut berita." 

an Oleh kesebel n Parah 

pasa tanggay- 21-8 distadion »Dy: 
(namo,, “Moskow, — Ant, : 

  

   

    

me Kes, EASTERN | HoNE- 
KONG) KONTRA KES. 
VICTORIA 4 — 0 

Kes. “Basterp “dari Hon 

   

  

'Tass, kesebela 
Dia telah mengadakan bebe- 

rapa pertandingan di Djakarta, 
Surabaja dan”Bandung, dan 'dji- 

Ika mungkin akan djuga :dilain2 
tempat di Djawa. Di Surabaja 
dan Djakarta - pertandingannja 
itu mendapat perhatian besar 
sekali, Selain untuk pertanding- 
an2 itu, 'Max Sehmilling pun 
menggunakan kesempatannja di 
Indonesia untuk menindjau be- 
iberapa tempat jang interessant 
baginja, di Djawa Timur, Dja- 
wa Barat, Sumatra dan di Bali. 
Di Jogja dia akan melihat-lihat 
tjandi2 Porobudur, Mendut dan 

| Prambanan dan nfungkin lain? 
tempat lagi, Dia akan tinggal   | Ta dewasa ini sedang mengada 

  

  

   

1 301 perlawatan ke Australia | 
La Tn Sa 21 'dalam pertandingan baru? 2 
Islam 30 murid, tulus 2 telah melawan kes. Victoria. 
7, tidak Jufus 285 ita € sudahan 'dari andingan NN 
Sa 15 murid, Iulus 5 atau | but adalah 4 — 0 untuk keme 

nangan kes. Eastern, Hingga tu : 
run minum stand adalah 1 -——- 0 
untuk kemenangan kes, Bastern, 
Pertandingan  tersebu, dilang- 

“ba | sungkan di Melbourne. Demikian 
menurut Renter, 

    
an sendjata? penghantjuran besar- 

erika dan pihak Rusia kini rupanja 
an, dunia sekarang hendak berdjaga? | 

jakni 
ini “mungkin dapat 
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Gisini sampai hari Rebo besuk, 

lan September j.a.d. akan sudah 
Kembali lagi 'kenegerinja. 
Dalam kundjnugannja ke bebe | 

rapa tempat itu Max Schmilling 
dapat kesan jang menjenang- | 
kan sekali, terutama di Bali. 
Mengenai disana, atas pertanja-. 
an wartawan kita, dia menja-' 
takan: “Saja sangat kagum 
melihat wanita Bali begitu te- 
gap2”. Jang dimaksud dengan 
tegap ialah tjara2 mereka"'jang 
dengan mudatnja dan tegapnja 
memanggul barang2 diatas Ke- 
palanja. 

Atas pertanjaan, apakah di 
Jogja sekiranja dia suka meng- 
adakan demonstrasi tindju, “di- 
djawabnja - sambil bersenjum : 
"Dengan senang hati, kalau di- 
sini memang ada seorang seha- 
gai tandingan saja”. 

OLAH RAGA 17 AGUST. 
KEMANTREN KRATON 
Sesudah selesaj perajaan2 di 

R.K. maka perajaan peringatan 
17 Agustus Kemantren Kraton 

dlangsungkan kemarin malam 
bertempat di pendopo Ngabean 
Ngadisurjan. Selesai upatjara 
kemudian diadakan pertundjuk- 

an dan hiburan jang diselengga 
rakan oleh penduduk “wilajah 
Kemantren Kraton sendiri. 

Sebelum hiburan dimulai di- 
adakan upatjara pemberian ha- 

| dijah pemenang keolah-ragaan 

sbb : Bag, Sepak-bola peme- 
nang no. J djatuh kepada Kes. 
Panen bahan No. 2 kes. Patehan 
Gan no. 3 kes, Mangunegaran. 
Bag. Bulutangkis: No. 1 Sdr. 
Ibin dari Panembahan. No. 2 sdr 
Sardjono dari Ngadisurjan. No. 

3. sdr. Suradal dari Ngadisurjan 
| dan no, 4. sdr. Sutjipto dari Ka- 
dipaten wetan. Bag, Ping-Pong : 
No. 1 regu Ananta dari Rotowi- 
Gjajan. No. 2. regu P.P.G. dari 

Tenan dan no. 3 regu Kuat da 

  

ri Retowidjajan Bag. Lari dja- | 

maba No. 1 sdr. Ibrahim dari Ke 
mitbumen.- No. 2 sdr., Sugeng 
Wijono dari Langenastran dan 
no. 3. sdr. Sanubari dar: Nga- 
disurjan. Bag. Kasti : No. 1. rom 
  

          
dengan ,,Astogini" 
jang tidak semestinja, disebab- 
kan karena pengawasan kurang. 
Tentang dekorasi 
kebabak" memang agak seret, di 

Sebabkan kekurangan tenaga 
Iagj pula harus diingat 
dekorasi seni-drama klasiek apa 

lagi lima babak tidak boleh dika 
takan satu pekerdjaan jang sem 
brono, disini pihak regie £ pim- 

pinan panggung berdasarkan ke- 
baikan jang akan terselenggara. 

Tentang techniek lampu kami 

ulangi lagi memang kurang sem 
purna ingat bung bukan tenaga 

achli (upahan) tetap tenaga pe 
Tadjar ! Tentang suara gamel- 

an, kritik bung Mat Dhelan te- 
pat, tapi harus diingat factor 
kekurangan mikesnja ! (Kritik 

| tersebut kita muat tanggaj 22-8 
redj Tentang make-up/Costeurn- 
nja,memang regie mengakui ku- 
rang sempurna “karena  fac.or 

kekurangan alat-alat (bahan- 

bahan costeumnja) 
sadja begrotingnja. ! 

Tentang babak ke II, regie 
membenarkan sdr. pengritikan 

terlatu lemah steernja, tetapi re 
gie berpegangan teguh kepada 

isi-sari tjeritera, dan sama seka 

li tidak berani mengurangi is 
sarinja ' Tentang babak ke III   

    

buka Pasar Malam j penda ! “isat dan Cebait . pada Waktu Es masih | buat sebuah “bom jang tjukup | patannja' 10076 utk memperkuat : £ p ta merupakan suatu "idee”, tetapi | besar dan tjukup kuat untuk OPR. Hr 2. & Pa aan maa Pena je” an Pa "debu" ra- 
Pasa 3 tersebut Se 2 | Na pekerdjaannja an a- | dio-aktif jang dapat mendjalar 

perasan malam Ie Pe ea esia J8 |sar pada ,prnsip2 jang "mudah | kesebagian besar dari dunia dan | han Tegalgondo Delanggu dan gauta dan jang telah dibuktikan” hing tinggal aktif selama setahun | “akan Terang selama 101” ga tidak banjak kera Watau lebih lama Tagi. Dikatakan Bari th batw a“. | bahwabom inyakan dibuat dari 
4 ng raj “Feobalt jang hafganja 2000 dol- : 

anna Tab Pes AE sh ay an Hitam tiap bomnja | , ana atO ah “ utuhkan “kira2 10:000' ka e» “3 Sandiwara, Tari? jampingkan” pon 'djdan2 $ ton cobalt jang " tjukup “untuk Pa KR pangan Lan, njelidikan mereka tentang bom | kekuatan radio-aktif" jang dibu- | , IK ari tan so atom aa “bom. Pn Beraram Hera tuhkan itu. #1 
“ini. y Sebagai-gantinja telah mulai de- | 'set t g Bi aga nisasi homo, penjelidikan2 mengenai | wa Aa ba Tar Na | | un. r - Gari tiga bagian, jaitu mulai de- s “PEMBUKAAN BEN ngurus Besar untuk 2th. £ kar Lajang ena ngan sebuah bom atom biasa ! | 

Kh DUNGAN SELIMUT 'Konggres tersebut akan dibu | Menuru Nana enggeris Pa Bapa tea ini akan 
'ka pada tanggal 24 ber de erdja sebagai "detonator” un Pada tanggal 20-8 jang lalu aa bian ang diachiri tuk sebuah hom. hydrogen. Se- A6 “didesa n, kawedanan Ban- | pada tanggal 31 Octob | dengan pe PASAR . muanja ini #kan dibungkus da- 3 dongan, “kabupaten Magelang, te | mata Perpis ix ank 3 n dj Bering- | 12m sebuah rangka cobalt jang | 

pa an pe kaan ben fv ARA awam san ' Fiona, “esa aa Pa Se tebal jang kemudian diledakkan 
SN mn PR Tan te Naa Basa Ah Mat Hen Sea an Tana Senang » -Pera ». 20,— 2 "menelan beaja sebesar Ie Rp:| “(Beras gil No. 1 1kg » “190 |kit2nja satu tahun, demikian | 25.000,—,  djumlah mana jang | TA AN, KOPRA Bai Ha na, anna 5 » 180 | menurut sardjana terSebut tadi. | Rp. 9000,— didapat dari fihax emut: Ls tenaga “ega 2 tema ON As) “UP: 7 “Djaw. Pengairan kab. Magelang | | era, pembaan dina & tabha SE Bi KE ek 1.65 

berupa materiaal2, sedang jang Atas Ben Weni an Dira Rp. 16000, lainnja d'peroleh | La er sedjumlah 336364 |. » merah 1, ” 1s0ol SURATK IRIMAN: 
gotong-rojong darj kaum petani ton, th 1950 sedjumlah 339.594 Pa 3 1 :5 2 AM ML MEMEK Lag 

jang mempunjai kepentingan j ton, th 1951 sedjumlah 482.399 NN Ae An “ -atas bendungan itu, — Mean). |ton dan th. 1952 sedjumlah Ubi kaju 2 0 OB Li Bu d 
“ea PERT H BEN 1564406 ton. Dari djumiah itu | Ba Ne Gan ingga aya A A NI AN dibel di Sulawesi : tahun ng pan Oka : DIRI A Pa 265.898 ton, 1950: 218.1 » make 2 AI ce le 210 | Sesungguhnja aku terkedjut, 

896 ton, tahun 1951 : 383.214 ton Fa Metal 3 Yo 07 Yao | “Telah . menerima 'keterangan 
Dalam Meonk jang (San tahun 1952: 286.637 ton. Ta “hita Ah ne N Fu dari sdr. Ketua ,,Lingga Buda- lama. "Dari pembelian2 tersebut jang 2 PL nana nan Pro at (2 | ya” bahwa aku selaku Sutradara p Djag 1 Menurut Kalangan . jang melalui tengkulak biasa (tradi | 2348 gung Ka 5 | 095 | harus menjiapkan diri untuk me- 

ngetahui, beberapa waktu jang | tionele tussenhandel) th. 1949 :|.rr an tam NN Mienyen  Mengon yank aa Lb) .... , 2 2, lalu Sdr. Kolbiun Djojopramu- Log 3 sg Pn na Hg IA ag ag NE an, ai Teng 
djo, jang oleh f£hak DPDS Kota - na 54'27e dan tahun Daging sapi lkg. , 8,50 aan pan Na ya 2 Haa saskan da- | 461270. | Magelang telah dibe an 'da- Jang melalui perkebunan dari un kerbau 1 33 3 8,50 618-533 dus berarti hanja mem- 
ri djabatannja sebagai Kepala (1949 s4,1952 masing2:| kambing'/ punjai ajarak masa 11 hari. D.P.U. Kota Magelang dan di- Tn ap 2 ae domba 1, 1,— ' Punjai ajarak Masa 

& In, 339 96 dan 312 Yo. bata 1 ” Ha Tanggal 8-8-53, teks tjeritera pindah kelain bagian sebaga: | 23 a-uipedagang Indone.! 2 Tek 1 10. | Kami sebarkan rata baik kepada 
. Commies urusan Keuangari Ko- | 5, gara waktu tersebut diatas, eU Haa as. Ike ” 350 Para pelaku maupun para pe- tapradja Magelang, telah 1435 Io, AT Go, 256 dan Ko Ne ra bayi Ba ae njelenggaranja. Para pelakunja Gjukan surat kepada Ket Kap, p La ) Aan aa -Sebagian besar mula2 bersikap DS Kota Magelang jang Ta | “Jang melalui koperasi ma Lobak merah 3 tu Pragu2, tetapi berkat  pupukan sudnja memprotes kepiutua n |sing2: 67o,, 5129o, 8 Ya ni “basah 1, 6,50 kami achirnja mereka menjang- 

NN Ta bun ki atau petani masing2: 1 Da Tn ii Kana, Pa Nae 
- : & Ha 9 In — Tp 27, 81576 dan.101566. Ha PAN ran 3. 2 “Ag ku belum pernah memainkan 

: Dri tjatatan diatas da aa Asam kupas 1 Ne ia “125 Grama-panggung, dan semua Lek Aa indahan ana perdagangan melalui TA diri dari tenaga muda peladjar | 
Hanan tsb. 2 aa care. “tengkulak2 makin lama makin ot 5 "enek Ta mahasiswa. Tanggaj 10-8-53 di 
na peker djaan Comunies itu da Maa sedang jang diserah Tambar | 1 ? 19,-- | mulai latihan pertama, terus ps Ag alang an COP. |... Ad Gt Dian | par pelk ban di kogan mana ia belum mempunj: “Puding . Trasi Tn Yak ieng Tr engan gentantan be PA nesia dan koperasi? makin ber | Manis agan "La 9 Kar L, Ranoesoemarta "selaku 

"P9 | tambah. — (Kor) E 1 aSS-regieku. Total djenderaj tem ngalamannja selama In | Kelapa Lb 10150 Hee jang lalu adalah dik k HASIL Tn PENGHA- Tn Ha $ Ke 3 ee 2 Pn Na beban 
techniek: Terhadap SP » tampa Ta Ta ni 3 
ta ta Pu ng . TN 2g 1 «0. briket Ma be 0.35 ! | hari, Namun aku jakin sepenuh 

Tentang. “2 Jian Debba, Gula pasir Ly, 280 Nja para pelaku itu tentu akan san Sekolah Pertama diselur Tt data 1, , 860 mempertundjukkan permainan : laerah Kedu dapat diwartakan, «kelapa Lan 1 1,60 nja dengan sebaik baiknja, mes 
RESENSI : | Jbahwa diantara sedjumlah 2529 meh BO.p 1» Gue) kipun hasilnja toch kurang ' dari BUKU | TATAI Le Ng TN tulus 1164 “Teh Rakjat lbk. , 0,55 | sempurna, . 3 

4 3 | pan “ Naa : Minjak tanah Tea ap Baik pula diketahui bahwa 
er Pi 15 elapa : 1 n 124 staf listrik / suara .( panggung 

| sebut Tenan keterangan “Diss JUr Tun 5 dekorasi, tidak ada seorangpun 
831 dari bag. A dan 562 dari bag, .Klembak te apl Fang terdiri dari takang2 (upah 

| diantaranja jang telah Julus Tembakau rakjat 1 5 Bl an), kesemuanja darj staf dra- 
negara di tatanan Tara “27 orang dari - Rida ar Virginia 1 42 | ma kami sendiri, jang terdiri da 
sangat diperlukan. untuk na 1 ibir kembang 1 D0 Ag TI tenaga mahasiswa S.T/T./A. 
peladjaran Ilmu Negara pesagi 1 - yo— |S:R.I. Pembikinan dekorasi ha peladjaran ini b : 4) “045 | nja dikerdjakan dalam 3 hari, 
jang diketemuk, Ta 1 tan wengan beberapa bantuan tenaga 
rangnja, seorang Gu Lg .g. 5 5,50 | “rijwilligers dar: IKI (bung Ha- 
Ca Universitit i Gad td SB udang bek Sutowidjo'o,. Wijono).. jang | Mada dan Gu Sar juay biasa an “ 45-1 memberikan beberap 'advies jg. 

“pada University slam Tn 2 ngikut? 1) 10 | sangat berguna, Dalam penje- 33 di Jogjakarta. : Ihbd.“,, 15 | lenggaraan techniek kesemuanja | 
Maka isinja buku £ ag. 1 5 -Sunlight Kena AD anA itu, kami dapati kesul tan2 $ tiatatan2 le ing dapat lulus ha | ig MSEKOE ly, 1,25 | jang luar biasa dalam hal keu 1 dari kuliah: jang, £ dari bag. A. dan 38 | 52 , if 1, 150| angan (perlu diketahui pegru- 

pengarata 2 | 8. B. rung tjap h ag jang kami terima ialah Rp | 
sudah diprakte n dan D . nan 2 lih. 5 40,— | 1050), lebih2 bagian. Iistriknja fa'at besar. . p tua Pain Maak Bata Ll, 22,50 | jang dengan setjara kilat mem Buku ini terutama sekali bere at di Magelang, Ma Kain ik 1 Ne In MAA Tan alat2nja Dag Spotianit “guna untuk para mahasiswa Il-| udjian berlangsung tidak terdja, jap ly, 45— | jang kami terima dari Kem. PP mu Hukum ehususnja dan peng- | di se sesuatu apa jang tidak iingi, Blat Wo 1 » 8175| K matjet ! Bantuan dari RRI /, gemar mu wi pada umumnja. | ti Fe (Kor). , LK 300 | berupa mikes Gan Versterker » Baik djuga untuk : ambah | un Semarang 4806. pehotn" polos Ll, 495 nja. datangnja' kira2 Setengah bahang bagi : .guru2 SMA jang | “Wajan SMP rajon Semarang, Pike . Ly,» 250) djam sebelum dimulai pertundju berkepentingan. Buku t Gi- | jang an Salatiga, Ambara Kain p'ama “1, », 1650| kan, dah hanja disediakan tiga tjetak ciatas kertas hal an. wa, Demak, . Purwodadi dan Se | |Popelin kembang 1, ,, ” 6— | buah mikes (praktis jang diguna banjak gambar2nja. 3 marang,, adilnja rata2 4374. Pe: Mastup ll,»  5— Ikan hanja 2 buah mikes). Penerbitannja : U.P, po. | | rintjiannja sbb.: SMP. Negeri Kambar ly.» 3850| Mengenai techniek suara, me NESIA. N.V, Patjinan 9, kon jang ikut 648, Tulus 467 atau Mori tjap Nogo 1, 8,--, Mang sutradara mengaku kete Harganja per-bk Rp, 450, ' 1276, Mp: hersubsidi ikut 1853, | Into 1 4,50 ledorannja dalam guara2 burung 

      

memang dekorasi kurang 'te- 
pat maklum kesukaran keuang- 

an jang tidak mengidjinkan. 
B, Sularto. 

| Max Schmsiliw di Jogja 
. KATANJA : WANITA BALI TEGAP2 

AX SOHMILLING, bekas djuara -inaja Djerman, jang se- 
djak tgl. 13 Agustus j.bl. berada 'di Indonesia dan seperti 

diketahui, kundjungannja itu atas penjelenggaraannja Indone- 
Sia Sport Organisation, kemarin telah tiba di Jogja, 

dan 'ikira2 pada permulaan bu- | 

  
dalary babak | 

ingat |   

  

bongan  Langenastran. “ No..2. 
rombongan. Surjaputran dan 
ho 35 rombongan Patehan. 
'Perlu diketahui, bahwa kes. 

Panembahan telah menggondol 

piala berganti dua kali, ialah 
pertama pada peringatan 17 

Agustus tahun jang lalu, 

DJAGO2 BULUTANG- 
KIS JOGJA MENJE- 
.RAH KALAH 
Dengan jago? Djakarta 

Raya. 

Pada tgl. 20 Agustus 1933 j1. 
di Kota Madiun telah diadakan 
pertandingan Bulutangkis besar 

  

“antara regu Djakarta jang di- 
wakil oleh Ferry Sonneville dan 

Eddy Jusuf dan regu Jogja j£ 
diwakili oleh Tan King Gwan, 
Tan King Gie, 
“dah The 'Sioe Siong, "Pertandi- 
ngan ini dimainkan pada malam 
"hari dalam gedung jang boleh 
dikatakan telah memenuhi sja- 
rat. 
Menurut rentjana semula akan 
dimainkan 4 singles, tetapi ka- 
rena Djakarta  hanja menga- 
djukan 2 orang, maka pertan- 
dingan lalu - dirobah menurut 
systeem Thomas Cup jaitu ma- 
Sing2 harus main 2 kali single. 

Jogja diwakili 4 orang. Pa- 
sangan mendjadi : Ferry Sonne- 
vile melawan Tan King Gwan 
dan Toto Sudjianto, Eddy Jusuf 
melawan Tan King Gie dan Tan 
ena Gwan. 

Tan King Gwan — Ferry 
Sonneville 4 - 15, £-15 

2. Tan King Gie — Eday 
Jusuf 7-15, 13-18. 

3. Ferry Sonneville — Toto 
Sudjianto 15- 0, 15-1. 

4. Tan King Gwan — Eddy 
Jusuf 11-15, 4-15. 

YUGOSLAVIA DJUARA 
POLO - AIR 

Dalam tournooi polo-air jang 
dilangsungkan di Nijmegen, Ne- 
Gerland, regu polo-air “Yugosla-j 
"via telah keluar Sebagai djuara. 

Regu Yugoslavia adalah satu? 
nja regu polo-air jang belum 

pernah kalah dalam tournooi ter 
sebut. Runner-up adalah Honga 
ria, ke-3 Nederland, ke-4 Spanjo1 
ke-5 Italia dan ke- 6 adalah Bel 
gia 

Demikian menurut UP. 

Toto Sudjianto. 

'HALAMAIN 3 

   
   
   
   
   
   
   

    

    

   
   

     

  

   
   
   

           

  

     

      
     

    

   

  

   
   

   

  

   
   

        

    

     
   
   
   

       

Pertandingan tindju  Intenational di Djakarta baru - haru 

inn dengan wasit Max  Sehmilling. Gambar : Atas, Salah 
satu oksi dari pertandingan antara Boy  Brooks (Philipina) 

  

Gan Sekirrmann (Djerman) jang dimenangkan oleh Schirrmann. 
Bawah, Kock Meyer (Belanda) dan Tan Gwa Tek (Indonesia). 

: (PPHOs). 

Bantuan luar negeri 
UNTUK - KEPENTINGAN2- PERHUBUNGAN 

DAN PENGANGKUTAN 
MENURUT pihak Kementerian Perhubungan, bantuan luar 

negeri jang sampai sekarang telah digunakan untuk ke- 
pentingan2 perhubungan dan pengangkutan, didapat dari pin- 
djaman Eximbank, bantuan TCA, PBB dan Perantjis jg meli- 

“puti bantuan? finansiil dan bantuan djasa2. 

  
Dari alokasi sedjumlah $ 100 

djuta dari Eximbank, Kemente- 
rian Perhubungan mendapat se- 
djumlah $ 61,9 djuta terbagi 
atas profek2 sbb: untuk peng- 
angkutan automotip sedjumlah 
30 djuta dollar: Djawatan Ke- 

besar $ 87.000: pengiriman eks- 
pert2 “dari.TCA untuk pelabuh- 
an2 sebesar 10.000 dollar: dan 
buat alat? pengadjaran sebesar 
8.000 dollar. 

Bantuan jang diberikan: Pe- 
Seakika untuk kepentingan? per- 

reta Api 17 djuta dollar: untuk | kubungan berupa kesempatan 
kepentingan pelabuhan sedju- | beladiar  & Perantjis bagi 
mlah 6,7 djuta dollar: untuk Irainees (sampai kini 2 orang   pelajaran Lk. 2 djuta dollar: 
untuk “kepentingan PTT 
250.000 dollar, 

dan 
jp 

pegawai DKA) dan berupa eks- 
perts untuk kebutuhan? pela- 
jaran2 umum. 

E bana Han Dari PBB pihak Kementerian terangan selandjutnja me- | Perhubungan mendapat bantu- ngatakan, bahwa kini sedang | an berupa ekspert2 ICAO utk diusahakan pula untuk menda- | penerbangan SipI, eksperi2 utk 
patkan pi indjaman bagi projek2 . 3 Ke pelajaran umum, beasiswa utk 
aa jang baru sedjumlah $ 2,5 keperluan (Djawatan PTT, dan 
djuta. 

  
hekspert2 jang didatangkan utk 

Bantuan 'jang didapat dari | keperluan Jajasan Motor. 
| TCA "sebesar $ 105.000 berupa | Menurut keterangan jg kita J 

| dapat, djuga dari rentjana Co- beaja beladjar diluar negeri se- 
  

  
N.V. MANSON, 

MALAYA IMPORT Co. 

BAN 

  

EEARA LA 

KING .O!F THE ROYAL MOUNTPD 
"TATTLE TALE ECHO" 

    

|lombo akan diusulkan untuk 
| mendapatkan bantuan? baik be- 

| 2upa ahli2, kesempatan beladjar 
Luntuk trainees, dan alat2 per- 
| lengkapan. Hingga kini belum 
ada ketentuan mengenai bantu- 
an. dari rentjana Colombo ini. 

Ant. 

Dunia sanasini 
k Pameran Kesenian India se. 

djak kemarin dulu dipertundjuk 
Ikan di Moskou. 

« Wakil2 Amerika. Inggeris 
dan Perantjis mulai kemarin 
membitjarakan soal bantuan mi- 
liter kepada Yugoslavia di 
Washington dengan' pembesar2 
tentara Yugoslavia, 

| ! 
| 

« Ratu Soraya, permaisuri 
Sjah Iran membantah berita2 
Jang mengatakan, bahwa j3 
menghendaki pertjerai an dari 
suaminja, Ratu itu berharap se- 

| gera kembalj ke Teheran. 

xXx. Harj Minggu jang lalu di- 
adakan pener bangan pertundjuk an di Moskou untuk mem-   ' Peringati Hari Angkatan Udara. 
nja. 

HONG LIONG Co: LTD.,      

(20) 
  

      

panen Se 
cas : 

  

YA OTO TE. WAY FOR g 
113 OK 70 FD OLD An Dor DERAS AND TAKE WERHYS | |) 

            

Tenibanan 

Jebh dan mengoper 
. emasnja ! 

  

Saja tad: menjebai- 
kan King djatuh dalam sungai 
KU! 
Dia tidak akan 
lagi! Sekarang saja tjari si-tua 

menghalang?i 

  

y MEN, KAA 5 GOM' ON HERES TINS ISA A7 px BOX CANYONZ NO SIEN OF JEB 1 
ORANG Anna MERE, 2 jang 

JErveRat HUNDRED FEET BELOW TME CANYON 7 To 
K/A SHOT DON'T MAKEA SDLND, FENEY SL 7 

    

  
    AUPSON.:. Bee S NERR 

    
    

  

     
"KIE uda apa 

    
  

  

disini (CL. Ini ada Beberapa ratus mil cdibaw ah dju- gua dalam djurang ! Tidak ada rang ! 
landa2 “dari Jeb. atau. suatu Ke tembakan ! Djar ngan mem- tempat pekerdjaan! bikin suara, Henry Hudson 4. 

tambang 
ada orang mendekati tempat pa- 
kerdjaan kita ! 

  

   
   

     



        

  

              

bung dengan penetapan hasil 

tuh darj langit. bukan ' 

# .      
  

kabarkan kepada Ber 
tang murid S.M.P? jg. mula? lu- 
Ius tapi kemudian diberi tahu se | 
benarnja tidak lulus, kirim surat | 
lagg Sbb : 

Berkat ik Berabe La | 
Ghas.| 

Luns telah memberitahukan ke- 

hal jang menjedihkan 
poran Berabe Kentaa : 
    

   puku 9 Sa ma 
rundingkan — kekeliraan rhu- 

  

udjian jbl Surat undangan di- 
demdatangani ofeh wakil ketua. 
1 Kami bergembira dan me- 

nanggu-nunggu keputusan Jang 
bidjaksana dari para 1 pen- | 
didik, tindakan apa jan 
diambil - terhadap “anak, jang 
mula? diumamkan sudah 
tetapi kemudian ditjabut ng 
nja itu” 

  
Berabe dan Berabe san , 

serta maBah Nur jang bidjaksa- 
na pun ikat tunggu dengan hati 
berdebar-debar : mudah-mudah. 
an esok lusa tidak perlu mena- 
ngis lagi, Sebah kaiau menangis, 
tidak sembarang taaehluk di- 
idjinkan mengusap air mata jg 
bertjutjaran laksana berlian run 

xx 

mRah Nur berj | Kanan djar- 
nalistik : 
,Kalau ada kambing Perak t 

kan setengah-kambing-setengah. 
manusia, surat kabar memuat- 
nja dengan dikurung. Sebabnja, 
karena aneh. 

Kalan ada Iaki? disuntik Tan- 

tas berubah djadi perempuan, 

pun pers selaruh : dania muat 
berjta itu dengan huruf besar?, 
karena aneh, Kalau ada perem- 
puan disantik lantas berubah 
djadj  laki2, pun pers. seluruh 
dunia memuat berita itu Jeng- 

kap dengan Kabar, ka- 

rena janeh. 1 

Dan pers Indonesia esok lusa 
akan memuat dengan huruf 

pesar2, kalau ada koruptor di- 
tangkap atau melaporkan diri, 
karena aneh Pun kalau Peme- 
rintah sudah benar2 membran- | 

tas grombolan, beritanja akan | 

dimaat dengan huruf hesarz, 
karena aneh. Djuga akan di- 
muat besar?2, kalau sudah se- 
mua golongan setudju pembrau- 
tasan gerombolan, karena aneh. 
Sebab sekarang ini masih ada : 
jang meraandang aneh, kalau | 
pengggangguan keamanan di- 
brantas dengan kekerasan.” 

  

  

  

SELASA 2 .AGUSI, Nae 

| DIBOLEHKAN PINDAH KE NEDERLAND ,,UNTUK | 
Pemberi KR. jang kemarin | 

. ten- 

Penak? bambskotalel RMS" 

MENOLONG INDONESIA ? ,, 
UASA-USAHA Indonesia di Nederland, Mr. Susanto Tirto- 

“prodjo, telah mengundjungi Menteri Luar Negeri Belanda 

tuk nsengizinkan pemimpin? kaum pemberontak RMS Manusa- 
ma dan Wairisal pindah dari Irian Barat ke Nederland dan 
berdiam disana. 

     

Luns, berhubung dengan keputusan pemerintah Belanda un- | 

  

Pn « , 

HALAMAN 4 

  

  
  

  

(No: 110 j 
Diumumkan kepada mereka j 
a. pendaftaran para peladjar 

pada tanggal : ?7-8-1953. 

bh. Pengumuman tentang nam 

akan ditempatkan dipapan 

tanggal : 4-9-1953. 

€. para. peladiar lama jang 

  

5 Kamus Kedokteran 

PENGUMUMAN 
AJ Pel | 53) 
ang berkepentingan shb.: 
dari S.M.P, ke S.T.M. ditutup 

a para peladjar jang diterima 

Pe S.T.M. pada 

tidak Sa) kekelas berikut 

“landa itu adalah untuk meno- 

| dengan adarfja mereka itu 

“Aetean 1 
| dak dapat aktif" mendjalankan | 

Judus, 

ka mereka 

nja telah mendjadi tempat ber- 

tunduk kepada 
| masjarakat disana, jang masih 
| kuat dan 
| oleh, tiap penduduknja. Disinilah | 
jerak inti dari fiim "Storm over | 

H P. Ramlee SEDARAH" £ Rosenani ,,SEDARAH" “ Sit Tg. Perak ,, 

(lumbia ini, 

Titu betul2 dibikin didaerah 

Pada pertemuan itu Menteri 

pada Mr, Susanto Tirtoprodjo, 
bahwa tindakan pemerintah Be- 

“long Indonesia”. Menurut Luns, 
di 

Nederland, .,maka pemerintah 
Belanda akan lebih mudah un- 
tuk menguasai mereka 
akan lebih gampang pula untuk | Jang lulus dari rombongan per tjetakan kedua 5 

menge th tingkah-laku dan | tama 17 peladjar, rembongan ke. | : 311-8 (R. STAMBUL KOLOPAKING). 

perbuatan2 mereka”, (? red. (IE 17, ke ITE 10 dan ke IV 10 | keluaran aa 
:KR”). |orang, Adapun gurunja adalah , NJAMBATAN” 5 

Di Nederland orang2 itu ,,ti- 

demikian lebih | 
bilamana 

politik. - Hal 
sukar diawasinja P 
'mereka tetap tinggal di Irian | 
Barat. Demikian Luns. 

Seperti diketahui, mula? 
muka2 pemberontak RMS 

per 
itu | 

“oleh pemerintah Belanda akan | 
dipindahkan ke Antillen-Belan- | 
da, tetapi karena mereka rupa- | 

.nja menolak' untuk berdiam di- | 
tempat jang terpentiil itu, ma- 

6 achirnja diizinkan 
pindah ke Nederland, jaitu sa- 
tu negeri jang dari permulaan- 

geraknja gerakan RMS dan ge- 
rakan2 anti Republik Indonesia, 
jang lain, jang mendapat kebe- 
basan bergerak jang luas di Ne- 
derland, seperti umpamanja 

| jang dipimpin oleh Westerling. 
— Ant. 

  

  

STORM OVER TIBET 
(COLUMBIA) 

Film jang sedang diputar di 
Rex ini mengandung mu pe- 
ngetahuan disekitar gunung jg 
tertinggi didunia Himalaya. Di- j 

samping kita dapat melihat pe- 
mandangan2 jang bagus dilem- | 

| bah gunung, tersebut, 
pada kita digambarkan dengan | 

djelas pengh dupan rakjat negeri | 
Tibet, dimana masjarakatnja i 
masih diliputi oleh alam tacra- | 
jul. Mau tidak mau siapa sadja | 
jang datang didaerah itu, seka- 
pun ia orang Barat, terpaksa. 

adat istiadat 

Gidjundjung tinggi 

Tibet” itu. Jang menambah ting: | 
ginja nilai dari productie  Co- 

jaitu bahwa film 
itu 

R - o |dan tidak distudio Hollywood, | 
|dan pada waktu sungguh? di- 

| pat di Sekolah Rakjat Danure- | 

| Radio Tehnik Himpunan Teknisi 

dan | Indonesia tjabang Jogjakarta. 

| sar. 2 Kresnohadi dan Sutopo. 

| Perdana Menter' 

| umum 

| djandjian perburuhan mengenai 

| 3, — sehari 

| terendah Rp. 130,— 
| praktek “ masih banjak 

' tentuan itu. 

| murunkan harga pembagian be- 
ras jang 

| gram. — 

pun ke- || 

Il. "SEDARAH" 

  

KURSUS RADIO TEHNIK 
Ra sa 

“Tanggal 24 Km bertem- 

A. Ramali & 

st. 'Pamoentjak 

galah. Dr. 

K.      
     
   
   
    
    

     

  

suatu penerbitan baru 

dan 
djan telah diadakan upatjara pe 5 
njerahan idjazah dari Kursus A Ia a : 

Atlas anatomi   
sudah ada sedia di toko-toko 

buku jang baik. DELEGASI SARBUPRI 
Menemui P. M. dan 
beberapa menteri. 

Rombongan delegasi dari DPP 
pleno Sarbupri datan2? menemui 

Ali Sastro- 

amidjojo, Menteri Perburuhan, 

Menteri Pertanian, Perekonomi. 

an dan Kehakiman dengan mak 
sud kepada para menteri jang 

ernangKUtan supaja membatal- 

kan putusan P4 Pusat tertang 

gal 18 bulan inj sekitar tuntutan : 

umum Sarpubri dan menuntut F3 

dibubarkannja P4 Pusat, 317-8, 

Seperti diketahui, putusan P4 : 1 

Pusat adalah menolak tuntutang 
Sarbupri. Sebelum itu. 

antara Sarbuprj dengan peng- 
usaha perkebunan sudah ada per 

  56-8. 

»Setjepatn jas... 
kata Proklamasi, maka tunggu || 

apa lagi untuk mengikuti ,,CUR- 
SUS- FOTO” bagian PUTERI, 
besuk bulan September 

»sBROT HO" 

Menduran 19 — Dk. 
  

  

       
upah dll. jaitu upah terendah Rp. 

dan gadji bulanan 

tetapi dalam 

jang 
dibawah ke- 

PL Taja 

Pena 
TU 

menerima upah 

  

Selain darj itu P4 Pusat telah 
menolak pula tuntutan Sarbupri | terpilh dan mengandung 

dalam tahun peladjaran 195211953, dan tidak men- 
daftarkan diri lagi selambaf'nja sampai pada 
27-8-1953, dianggap bukan peladjar S.T.M. lagi 

Pengumuman selesai. 

Jogjakarta, 24 - 8 - 1953, 

tgl : 

  

P
P
 

2. DIREKTUR 
SEKOLAH TEHNIK MENENGAH 

JOGSJAKARTA, 

  

    
    

  

1953 3 Ii! 
tizda kasip untuk siapa djuapun. ||! 

     | obat-obat pentjegah pe- 

F njakit batuk. 

TRIPARS PRODUCTS | 

| Kotak pos 197 — Bandung. 

  mengenai tjatu beras, garam- 

dil. dan hanja memutuskan me   
semua Rp. 1.— sekilo 

mendjadi Rp. 0,70 sek lo 

Ant. 

| 
| 

| | 

! 
' 

| | 
1 

| | 
| Perbikia dari bahan-bahan | 

  

gram 
aa tag 

“ L pr O R" MULAI MALAM INI: 

A. HAMID ARIF — R. BUSTAMI RUTINAH 

CDJANG A.LI. 

“TERSEDAR" 
: Fim INDONESIA 

MELULU GUNA USIA 17 TAHUN KEATAS. 

dana senaaamanan can 
$ 

dalam 

315-8. 

Ll   Kl MEOEANA. terbesar, 
aur 

    

    

   

    

   
     
    
      
    
    

  

    
     

  

   

  

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara, 

dan ketawa berseri'... 

berkat PRODENI 

tapal gigi jang 

paling baik! 

Tube sangat besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1.75 

teri dah. 

SEDARAH" £ A. Rahim ,SEDARAH" $ 

A 
B
a
s
s
 

  

    

D
e
a
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DOUBLE EAGLE - 
BAN SEPEDA GOODYEAR Ha 

PALING BARU 

Istimewa dibuat dengan canvas dua kali 
kuat, tanggung bisa melindungi pemakai 
dari segala kesukaran. 
Ketjepatan dan tikungan berbahaja, perhen- 
tian dan perdjalanan mendadak bisa dilawan 

oleh DOUBLE EAGLE. 
Djuga kembangnja dengan wadjik-wadjik 
jang dalam, beri pemakai pertolongan waktu 
perhentian mendadak, menghindarkan sega- 
la kesukaran dan menudju perdjalanan jang 
aman, 

N 
MUA 

Goo» aa 
» 

Distributir? 

BAN HONG LIONG & Co.. 

dan N. V. TRIMURTI 

Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia, 

306-8. 

LINDETEVES N: V. 

Ae en : 
Diutjapkan dengan hormat beribu terima 

kami : : 

Bambang Tjipto Edi Sarwono, 
ketempat istirahat jang terachir. 

  

  

kasih kepada 

jang 

12.05 

SELASA 25 AGUSTUS 1953 

Gelomb. 42,25. 59.2 dan 1224 m. | 

07.10 Tjiptaan? ringan oleh | 

Brahma, Mozart dan Fr. 

Lisz dil. 
Ujon? Madyo oleh : Kel. | 

Kes. Djawa studio Jogja 
Pengantar minum teh oleh | 
Carry dengan kawan?nja 

Santapan djiwa untuk i 
Angkatan Perang 
Taman Pemuda diurus 

oleh IPPI Jogja | 
Mimbar Kebudajaan : 
Krontjong aseh oleh OK. 
Sinar Malam dbp. sdr. 
Wadjiono 
Gending? Dolanan oleh : 
Kel. Kes. Djawa studio 

Jogja 

Y7.00 

| 

2115 
21.30 Konsert malam oleh ORJ 

dbp. sdr. Suwandi 

Suara dimalam tenang 
Ketjapi - seruling 
Seni Sunda 
dung : 

studio  Ban- 

| adakan expeditie mendaki gu- 

nung Himalaya. Djadi apa jang 
| kita” lihat dalam film itu ada- 

  

Bapak2 dan Ibu2 serta sdr2, jang telah sudi meringankan 

1 langkah untuk menghormat dan mengantar zenazah anak 

316- 8. Semoga dibali: islah aa. Tuhan dengan kebahagian 

& 4 (8 abadi. 
Keluarga : 

| 303-8 SOEROWO — SOEROTO. 1 
KU RSS RADIO| 3 

Membuka rombongan baru. 
  

  

| ditie pendaki 

| hingga Lk. 2 djam kita 
| menahan nafas. Gunggung kum. 
| puk film ini perlu dilihat 

. 

Obrolan Pak Besut | 

oleh | 

| Iah sebagian besar opname2 do- 
| kumentair. Bagaimana kesuli- 

| tan2 dan bahaja. jang harus di- 
hadapi oleh serombongan expe- 

gunung, dengan 
njata dapat kita saksikan se- 

harus 

dan 
baik terutama untuk wan 

| kat peladjar.   
| Telah lahir pena tanggal 16/17 | 
| Agustus 1953 djam 2.10 anak | 
kami jang kedua : 

— »Agustien Sulistijawati” 

Ibu dan anak dalam keadaan 
| selamat. 

SUDARSANA. 

- Wonosari — Jogja. 
Keluarga : 

| 310-8. 

  

INDRA: 
Jorry EVANS 

dalam: 

TWO MAN 
Kekedjaman dari pendjahat 

| menguasai 
PENICILIN. Perkelaian . 

selam TU - Boat #an achirnja 

TA MB AE AN 3 
NUTCRACKER SUITE: 

TCHAIKOVSKY. suatu tjiptaan dari 

b. HUGS AND MUGS: 
terus. : 

UNTUK 17 TH. KEATAS : — Djam 55 415: & 9.15. 
313-8. 

Ba aa an 

Formulo penjelidikan 

MALAM PERTAMA 
“ 

Pat BENSON, 

SUBMARINE . 
2 Nazi dan Djepang jang ingin 

dibuatnja bahan - bahan 
letusan - letusan dari kapal? 
Kp ea Aja Make Data “ menikah. 

adalah” lagu jang tertua, 

para penonton akan ketawa 

| 
: 
| 

ai | 

| 

  
  

LANGGANAN BARU. 
Mulai tanggal 26 Agustus 1953, ,KEDAULATAN 

RAKJAT" menerima langganan: baru. 
Pembajaran diperhitungkan mulai 1 September 1953. 
Dengan begitu sampai tanggal 31 Agustus 1953 ini 

pengiriman ,K.R.'' dilakukan 

gu nting sanenasaenerana kanan raaa 

dengan pertjuma. 

disini ses. ye0nnakann ane anna nana 

PERMINTAAN MENDJADI LANGGANAN 

.. Jth: Adm: Harian 
Kepada 

san 
Tugu 42 — Jogja. 

Mulai tanggal 26 Agustus 1953 harap saja ditjatat 
 mendjadi langganan ,,K, R.”. 

Ikatan ma core kala ken mana HN kp 3 

EA TA KIA SN eka na la LN : 

Tanda tangan : : 

JAVABODERIT 

PALANG MERAH 

PON As 

HADIAH PERTAMA : 

FIAT NEW 1100 

4 deurs Sedan 

Harga Rp. 54.900,— 

HADIAH KEDUA : 

DIHADIAHKAN OLEH : ANKER BROUWERIJ   TAMBAH : 
2 SEPEDA BERMOTOR 

dan lagi banjak hadiah? 

Djumlah dari hadiah? lebih dari Rp. 

Atau : 

Jang akan berangkat adalah sedjumlah 175 mobil. 

Tuan pilih. Tambah 50 sen ongkos kirim. 
Sesudah kami terima weselpos Tuan, 

pos kepada alamat Tuan.   

E
r
 
a
e
 

z 
" 

M
e
m
a
a
 

1 

175 MOBIL ' 
BERANGKAT PADA TGL. 19 SEPTEMBER J-A.D. UNTUK 

1953 

(DIBAWAH PIMPINAN I.M.C.) 

SWEEPSTAKE 
DIBAWAH PENGAWASAN NOTARIS Rd. KADIMAN UNTUK: 

INDONESIA 

JAJASAN RUMAH SAKIT T. B. C. ANAK? | | 

  

LEMARI ES LUXE WESTINGHOUSE 
10 cb FEET DENGAN AUTOM. ONTDOOIER 

2 SCOOTER "LAMBRETTA" , 

MASIN DJAIT KAKI HUSOUARNA 

125.000, — 

HARGA SEBUAH LOT Rp. 5,- 

Undian? bisa dapat beli di Toko Buku ,.K.R.”, Tugu 42 — Jogja. 

Kirimlah weselpos kepada : 

ADM. SWEEPSTAKE JAVABODE - UNIEGEBOUW. 

8 3 Dil. Haiam Wuruk 8 — Djakarta 

' Tulislahgdengan djelas pada segi weselpos nama dan alamat Tuan, serta nomor 
berangkat (nomor start) dari mobil jang menurut pendapat Tuan akan menang 
hadiah pertama dalam "Javaboderit 1953” pada tgl. 19 September 1953 j.a.d. 

Karena itu pilihlah salah satu nomor dari I sampai dengan 175. 
Djika Tuan menghendaki lebih dari sebuah lot tambahlah djumlah weselpos 

dengan Rp. 5,— untuk setiap lot dan tulislah disegi weselpos nomor2 berangkat jang 

undian? dikirimkan dengan perantarain 

i 

| 

» 

"CYCLEMASTER'' 

ey   312-8 

  

  

berpengalaman. 
|. Keterangan diminta di: 

USAHA DAGANG 

,ARE NN A" 
Tugu kidul 123. Telp 887, - Dk. 

| Keterangan: KURATEK" 

Dj. Kauman 1 Jogja. Telah lahir dengan selamat pada tg. 1 Agustus 1953 

1 308-8. djam 5 sore, anak kam: jang ke-lima, laki2. 

| Dengan persetudjuan kami / isteri kami, eleh Bapak 

| : aan Lurah desa, diberi nama : 

. . 2 , 
. — Ditjari AGUSTULASNO 

| beberapa tukang djahit jang | 

STANG)   

  

Hormat kami. sekeluarga: 

KOERFER PABRIK GULA 

GE JOLOM: ADU — - SOL Oo. 
  

  
  

  

  

OBAT KUAT GEGINDJEL 
TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 
MENDJELMA 
LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 
DAPAT BERIBU - RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA 'JANG TELAH 
MAKAN OBAT INI. 
Romar's Kidney pills adalah sebagai 
bikin kuat gegindjel manik dan bisa 
buhkan rupa? penjakit seperti: 
yang, muka putjat, badan kurus, pinggang pegel, 

blakang sakit, 
Gan lekas tjape, bongsiat (m.mpi 

man k) sering kentjing, 
Kemustadjabannja ditanggung 
Dengan satu kal: makan sadja 
hasilnja. 
Joseph's Hospital rumah sakit 
di Eropah, telah mentjoha mempergunakan obat 

ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- 
nja telah berhasil baik dengan memuaskan. Maka 
oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai 
telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS 

  

  

  

    

mata lamur, 

OMAR'S 
KIDNEY PILLS. 

MANIK. 

SAMPAI SEKARANG 

BERHASIL 

obat buat 
menjem- 

Zenuw lemah,. to- 

kuping berbunji, ba- 
mengeluarkan 

tidak kemauan dan lain?. 
dapat dipastikan. 
sudahs kelihatan 

jang paling besar 

negeri 

terlebih dahulu guna mengobati 
penjakit buah pinggang. Obat 
ini telah pula dibuktikan oleh 
29.000 thabih ternama diseluruh 
dunia dan oleh orgaan ilmu ke- 
tabiban di Roma, telah dipudji- 
kan sebagai satu rupa obat 

untuk bikin kuat gegindjel dan 
melahirkan manik, “Pelah men- 

dapat medaille mas besar dalam 
tentoonstelling obat hospital. 
Perhatikan sewaktu membeli 
obat ini merknja terdjaga, hati?- 

lah djangan sampai kena obat 

tiruan atau palsu, 
Agen: 

Toko Obat ENG NJAN HO, 
PETJINAN No. 

DJOKJAKARTA 
15 3     

Typ ,KEDAULAT AN RAKJAT” 1592/52/3.0.14, 

SE UNA ga GEN CG ALAN PAKA TP


