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TA 

duta? kabirstnja, lalu 
mudian memberikan sekedar 
sebut pasal demi pasal. 

. Tentang masala'i keamanan : 
'P.M., antara jain menjatakan, | 
bahwa pemerintah akan bersi- 
Kap tegas didalam menghadapi 
gangguan keamanan dan keter- | 
tiban umum, jg dilakukan oleh | 
gerompbolan2 'bersendjata dewa- : 
sa ini, terutania gerakan Karto- ! 
suwirjo. Pem. berpendirian, ban | 
wa gerakan iliegaal jang ber- | 
maksud membentuk negara gu- | 
na menghantjurkan Republik | 

ka. 

Indonesia adalah musuh negara, | hatian 
| Gan oleh karenanja harus dibe- | anggauta 

Pemtiapin Umum: BA MAWI 
0. 'Yelp, Ramah: 902, 

Pemimpin Red: WONOHITO k 

        

' s2 Has il 

P. mM, Ali Sastroamitjo , telah menjampaikan k 
angan pemerintah kepada sidang pie Na 

Didalam uraiannja selama satu djaat 15 menit, P.M, Ali 

membatjakan program kabinet dan ke- 
pendjelasan daripada program ter- 

  

     

  

: KMB Aan ditindjau 
pleno parlemen terbu-   

resmi memperkenaikan ang- 

lah persatuan” kehendak dan 
semangat jang kokoh. . 
Demikianlah P.M, Ali Sastro- 

amidjojo menegaskan pula bah- 
wa sembojan kita ,.Bineka tung 
Bal ika” mengandung pula prin- 
sip demokrasi, jaitu demokrasi 
jang menghendaki pertemuan   djalan dan sythese dalam 1nte- 
grasi, 15 
Sidang plen6 parlemen terpu- | 

ka kemarin itu mendapat per- | 
besar sekali. Djumlah | 

parlemen jang hadir | 
rantas dengan segenap kekuai- | ada 115 orang. | 
an negara, Dalam haj ini-pem. 
berpendapat, bahwa usaha un- 
tuk mendjiamin atau memulih- 
kan keamanan dan ketertiban '! jo selesai “m 
umum hanja akan dapat berha- 
sil baik apabila mendapat so- 
kongan rakjat. | 

Tentang pemilihan | 
- Umum, 

Tentang pemilihan umum di- | 
njatakan, bahwa pemerintah te- | 
lah merentjanakan daftar pem | 
bagian waktu: terhitung muiai | 
bulan djanuari tahun 1954, usa | 
ha tersebut akan memerlukan | 
waktu kurang lebih 16 bulan. | 
Pemerintah mengharapkan ban | 
tuan sebanjak2nja dari partai? | 
“dan organisasi2 agar supaja pe | 

  

       

       

   

  

   

   

     

  

tanian. | 
Gengan sungguh? memperbaiki | 
politik. desentralisasi dengan | 
menjempurnakan perundangtan | 

“Pemerintah bermaksud | 

nye, serta mengusahakan pejo- k 
bentukan daerah otonom sam- | 
pai ketingkat jang tervbawari. 

Kepada menteri urusan ksse- | 
djahter2an negara akan dise- 
rahkan tanggungdjawab menge | 
naj pekerdjaan2 panitya negara ! 
urusan organisasi kementerian? | 
din panitya gadji pegawi nege- | 
az 

! 
: 

Pelbagai usul Undang? se | 

gera diserahkan pada 
0. DPR, f 4 
Pepada parlemen akan segera 

dapat disampaikan UU pokok 
pertahanan negara, UU kepoli- 
sian negara, UU bank negara 
selain 'bankcentraal, UU ten- 
tang mendirikan perusahaan 
dan UU tentang kewarganega- 
raan. - 

— Jrian Barat adalah wi- 
, ajah Indonesia. 

Mengenai tuntutan nasional 
atas wilajah Irian-barat, penie- 
riniah berpendirian, bahwa dae- 
rah tersebut menurut sedjarah, 
cukum dan politik adalah sung- 
guh2 satu dengan wilajah ta- 
nah - air bangsa Indonesia. Di- 
lapangan politik LN, Kabinet 
jang sekarang akan tetap mela 
kukan politik bebas dan aktief. 
Dalam pada itu dianggap perlu 
untuk diusahakan selekas2nja:. 
merobah hubungan Indonesia — 
Nederland dari hubungan atas 
dasar Uni .mendjadi hubungan 
internasional biasa. Demikian 
djuga perlu dipertjepat penin- 
djauan kembali Jain2 perdjan- 
djian hasil konperensi medja 
bundar, dan hapusnja perdjan- 
djian2 jang merugikan negara. 

| Tentang kebidjaksana- :, Peak 
   

  

Tentang | jang dimaksudkan 
dengan kek sanaun peme- 
rintah seperti tersebut didalam |. 
program kabinet, PM. mene- 
rangkan, bahwa segala perseli- | 
sihan politik jang tidak dapat | 
diselesaikan didalam kabinet, 
penjelesaiannja akan diserah- 
Kan kepada parlemen, Diantara 
persoalan? penting jang dimak | 
sudkan disebut soal penukaran 
perwakilan ' diplomatik antara 
RI dan Sovjet Uni 
Selandjutnja disebut pula per 

hubungan antara Djepang — 1 
donesia,” pembagian tanah di 
Sumatera-timur dan soal tam- 
bang minjak Sumafera. 

      
Dalam bagian pi nutup kote- 

rangan pemerintah, PM menga- 
'akan, bahwa disamping kemun- 
duran? ada pula kemadjuan2 jg 
menjenatngkan, Potensi kekaja- 
an alam Indonesia masih tetap 
ala dan potensi kemauan be- 
kerdja untuk membangun keka- 
jaan itu masih tetap ada pula, 
Disajangkan bahwa persatuan 
bangsa jang dimiliki pada wak- 
tu memproklamasikan negara 
kesatuan republik Indonesia ki- 

P,M, menegaskan, bahwa sja 

  

Fraksi2 Pemerintah | 
wlakan rapat, | 

Setelah PM 

    

        

Alisastroamid jo- 
ejaan kete- | 

rangan pe ah dimuka par | 
lemen k “Ia Menerang- | 
kan, kepada pers, bahwa sebe- 
lum ada vitepraak dari parle- | 
men belum bersedia untuk mem | 

  

  

    

  

HARIAN UMUM 
    

ANGGAUTA S.P.S.), 
  

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,,KEDAULATAN RAKJAT" | 

  

   

  

SAMBUTAN HA: 
NGAT ! 

Keterangan — pemerin 
ternjata mendapat Jam 
butan hangat dari sebagian 
besar fraksi dalam parlemen 
dengan memberikan perse- 
tudjuannja. Djuga cha 

| ramai jang duduk ditribune 
sewaktu P.M, selesai 

ngutjapkan keteran 
memberikan reaksi de 
bertepuk tangan, mes 
bertepuk tangan itu 

rang- menurut adat 

JI pariemen. 

| Werdojo dari Sobsi 'me- 
njambut keterangan peme- 
rintah dengan gembira! 

Mengenai soal sih 
an dapat diterima fraksnja 

    

  

   
      

  

    

              

dan  dikatakannja bahwa 

If Sobsi bersedia sokong.fka- 
hinet, 

Begitu pula Sabilal | 
(P.NL.) tertarik dgn 
gram perburuhan jang « 

nurut dia akan 

djuag deradjat 

Sidik Kertapati, merasa 
asdan akan menindjau. 

bali usul mosinja ttg pet 

djatuh. Kalau perlu Ki 
pati akan menarik kei 

usui mosnja. Katanj 

  

    

: , na , tan: di Sumatera | Dari kalangan para anggauta' sana : 6 
fraksi pemerintah diperoleh ke- E 
terangan, bahwa fihak opposisi Demikian, wartawfan 
mengharapkan supaja uitspraak 

P.M. Mr, Ali Sastroamidjojo 
PES ME RA SE semua pengatjau 

       

musuh negara ! 

SK.R.”" menelepon 'semg 

1 

| Dr. SUMITRO DJOJOHA- 
| DIKUSUMO 
| Anggota ,,Panitia ahli, 

ekonomi” P.B.B. 

|. (Dari jang bersangkutan dida- 
|pat kabar, bahwa Dr. Sumitro 
i Djojohadikusumo, bekas Menterj 
| Keuangan kabinet jbl, telah di- 
|angkat sebagai anggota suatu 
»Panitia Ahli Ekonomi” pada 
P.B.B, untuk 6 sampai 8 minggu 

| lamanja di New York. Pengang 
|katan tersebut dilakukan lang- 
(sung oleh Sekretaris Djenderal 
(PBB 

| Economic 

| 
| 
| | 
| | 

atas permintaan U.N. 
and Sosial Coune 1. 

(. Panitia xali ini adalah jg ke-4 

| dibentuk oleh P.B.B. dan tugas- 
Inja ialah menjusun laporan dan 

| rekomandasi2 'keb.djaksanaan 
| mengenai masalah ,,Segi2 ke- 
| yuangan daripada hubungan an- 
| tara perdagangan internasional | 

dan pembangunan ekonom” (Fi. 
Imancial aspects of the relations ! 
| between foreign trade and econo '! 

| mic development”. Golongan ahli 
jang ditundjuk untuk tugas d- ! 

atas terdiri atas 5 ahli ekonomi | 
dari seluruh dum'a, jang mem- | 

punjai nama internasional. | 

Lima ahli tersebut t'dak du- 

duk sebagai wakil dari negara? 
mereka, melainkan sebagai 
orang seorang atas dasar keah- 
lian dan ketjakapan masing2. Si. 

apa 4 orang ahli lainnja dalam 
panitia tersgbut belum lagi di- | 

ketahui, tapi kabarnja Dr. Su- 

mitro adalah dari | 

Asia Menygut Dr. Sumitro, pa- 

n tja tersebut penting mengingat 

t 

| 
| 
| | 
| | 

| 

i 
| 

satu2nja 

gara2 terbelakang, termasuk In- 

donesia. Belum diketahui dengan 
pasti bila ,Dr. Sumitro berangkat        

  

  

    

  

| berikan Sesuatu Keterangan. | dari parlemen diberikan sesudah dari Djakarta. 

: seralahgn mendengarkan kete- | parlemen mengadakan reces. : 
rangan pemerintah, fraksi peme | Fihak fraksi opposisi kini ber: ' 
an Tn : Ka Deen | usaha mempengaruhi suara? : 3. | 
Agan Sidang untuk membitjara | dalam kalangan fraksi jang me- | IK 5 NP : 2 

kap: dani enentukan sikap. | njokong pemerintah. — RD. Na in PER 
Pap apa - 1 $ 5 / 2 ' 

R ki k t Ea : 5 1 Penempatan enaga? 
seak 3 elerangan i : £ bangsa Indonesia pada 

aa 2 2 ea 2 Sekretariat P 

       

" beleid politiknja jang diutjapkan dimuka 
Jraksi i mengadakan rapat 

pendiriannja terhadap keterangan pemerintah itu. 5 

bagi fraksi Masjumi 

| Wakil ketua fraksi Masjumi 
K. H. Tjikwan menerangkan 
bahwa Masjumi belum menen- 
tukan sikapnja karena sedang 
mempeladjari keterangan peme- 
rintah itu. Pendirian Masjumi 
akan dikemukakan didalam pe- 
mandangan umum jang akan da 
tang. 
. Djohan Sjahruzah dari fraksi 
PSI dalam pada itu menjatakan, 
djika ditindjau pada umumnja 
maka keterangan pemerintah 
itu baik akan tetapi tidak me- 
ngandung soal baru, ketjuali 
kwalifikasi. resmi mengenai 
gerombolan2 bersendjata. 
Menurut Djohan Sjahruzah 

baginja masih mendjadi perta- 
njaan 'bagaimana Keterangan 
mengenai gerombolan 'bersendja 
ta itu dapat dilaksanakan sebab 
kalau toci dilaksanakan dengan 
segala 'konsekwensinja maka 
akan membawa akibat luas se- 
kali. Saja masih belum melihat 
adanja pembaharuan politik pe 
nyerintah dalam usaha pemulih- 
an keamanan. Demikian Djohan" 
Sjahruzah. - $ 
Werdojo darj fraksi Sobsi me 

njatakan Keterangan pemerin- 
tah itu dapat dihargai karena 
mengandung kedjudjuran terha- 
dap rakjat dan tidak berbelit-be 
lit. Umpamanja tentang soal 
peng alian keamanan itu se- 
lIandjutnja Werdojo. mengata- 
'kan tjukup bidjaksana sebab 
selain tindakan? progressif ada 
pula tindakan2 proventief dalam 
usaha pengembalian keamanan 
itu. Dan pada tempatnja pula 
kalau kepada mereka jang ha- 
nja ikut2an dan tersesat diberi 
kesempatan untuk kembali ke- 
masjarakat. — Ant. 

— KE PERSIDANGAN 
: UMUM - PBB 

Siapa? jang akan 
3 hadlir. dari Indo. 

ag  .mesia, 5 
|. Menurut pengumuman resmi 
| Kementerian Luar Negeri, oleh 

  

| terian Luar Negeri nama? jang 
berikut ini berangkat ke New 

| York untus. menghadiri Sidang 
Biasa ke-VIII dari Persidangan 
Umum “PBB.: 1. Menteri Luar 

| Negeri Mr, Sunario, sepagai ke- 
   

/| fua: 2. Dr. Abu Hanifah, sebagai 
Wakil ketua: 3. Moekarto Noto 
widigdo, 4. Mr. Oetoyo Ramelan: 
5. Drs. J, B. P. Maramis: 6. W. 
J. Pesik, 7. Tasti Koesoemo Oe- 
toyo, dan 8. Martijono. 

Menteri Luar Negeri Sunario 
akan berangkat tanggal 3 Sep 
tember jang akan datang, 

| Selain dari jang tersebut di 
atas dari Djakarta akan berang 
kat djuga untuk maksud jang 
sama 6 anggota Dewan Perwakil 
an Rakjat, seorang dari Kemen 
terian Kehakiman, dan tiga   rat mutlak untuk membina ne- 

gara dan rakjat Indonesia ada- 

  

    

  

Menuru: keterangan &   ke New York, tapi pada tang- 
gal 15 September jad. ia sudah 

harus disana untuk memulai pe- 

kerdjaannja. Semua ongkos2 per 

djalanan dam 

gung oleh P.B.B. — Ant, 

dm seru pan 

hidupnja selama '! 

bertugas di New York itu ditang | 

Kama 

Pp kok,Chou En Lai, dalam 

tang ialah soal penarikan mu 

Dikatakan. bahwa soal ini 
harus bersama-sama dibitjara- 
kan dengan ' soal penjelesaian 
masalah persatuan Korea setja- 
ra damai. : 

Selandjutnja Chou menerang- 

  
Lkan, bahwa konperensi politik 
jang akan datang itu hanja bo 
leh membitiarakan soal2 lain se 
telah membitjarakan 2 soal ter- 

| sebut diatas, jaitu soal penarik 
an Mundur pasukan2 asing dari 
Korea dan soal persatuan Ko- | 

|rea, 

RRT dan Korea Utara. | 
Dikatakannja, bahwa Sidang 

Umum PBB harus memberita- | 
hukan kepada RRT dan Korea 
Utara semua keputusan jang 
mungkin diambil bersama-sama 
usul2 jang 'bertalian dengan 
konperensj politik itu, 
Selandjutnja Chou menuntut, 

| but djangan diketjualikan dari 
| kopperensi politik jang akan da | 

antara lain tugas .,pembangunan | tang itu. | 
ekonomi” jang sudah tentu ter- |. Chou mengusulkan, supaja | 
utama  ditudjukan unutk ne- | konperensj politik tentang Ko- | 

i 
( 

|rea itu merupakan suatu perun 
| dingan medja-bundar, f 
|. Chou menundjukkan, bahwa | 
| menurut pendirian pemerintah | 
(RRT djika perlu konperensi po 
|litik itu tidak usah dibatasi ke 
(pada 11 negara peserta seperti ' 
| jang diusulkan oleh utusan So- | 
vjet Uni. 

Chou menjatakan. bahwa | 
RRT akan menjetudjui diwaktli | 

  

Soal Minahasa : 

    

        

    

milihan dapat berdjalan Jantjar. | - 23 k 3 : HA pke- 
i aa pr i t : bidi k “ | menterian “Luar Negeri di Dja- - 2 Tentang defisiet nebak“. 5 “Ijo an ju (up 1 ja sana | karta, salah satu soak Inti #lapai keterangan pemerin- - 3 »- an : na “3 

tah itu disebutkan, bahwa de- |- : Pee en Emi 5 : 1 | bagi Indonesia jang akat . Tisint near kan dabar dit |.» SJAHRUZAH : TAK KANDUNG SOAL BARU... itangkan didalam Aan : Me An en ang eror fee Bepamat Manga PL LAU AN PE PS umum PBB nanti adalah menge | 
| Guksi, terutama dilapangan per- | @ETELAH mendengarkan keterangan pemerintah mengenai | D2i penempatan tenaga? bangsa | : kemarin ' Indonesia pada sekretariat PBB. | 

Naba Ra | Menurut keterangan itu selan | 
: : | djutnja, sampai sekarang ini be- | 

: | Yum ada seorangpun bangsa In- | 
5 | Gonesia jang dipekerdjakan pada | 

23 | sekretariat PBB, hal mana se- | 
Selain dari perutusan. tetap | kit banjak mempengaruhi ke- | 

RI pada PBB, jang dipimpin | jantjaran tugas dari delegasi In- | 
oleh Mr. Sudjarwo Tjondronego | YOnesia. Indonesia berhak djuga 
ro, delegasi RI djuga akan diper | Mempunjai orang2nja jang dipe- 
kuat dengan Mr. Zairin Zain, | kerdjakan dalam sekretariat 

Mr, Ismael ! : : 
Suwongso Hamimzar, dari kedu | Pamanja India dan negeri 
taan besar Indonesia di Washing | @Uda jang sudah 
ton, Achmag Natanega ra, dari | ada wakil2nja dalam sekretariat 

konsulat-djenderaj RI d New' " 
York, dan Drs, Khouw Bian 
Tie, dari Komisariat Agung In- 
donesia di Den Haag. 

Delegasi Indonesia akan terdi 

ri dari lima orang, jaitu ketua 
Mr, Sunario, Wakil ketua: Dr 
Abu Hanifah, dan anggota2 Moe 
karto Notowidigdo, Mr. Oetoyo 

  

t 5 

| . Delegasi Indonesia ter- 
3 diri 18 orang. 

| 

Indonesia ke New York sudah 
mendekati penjelesaiannja : de- 
Jegasi tersebut akan terdiri dari 
28 orang, diketuai oleh Menteri 
Luar Negeri Sunario, jaitu ter- 

Khaled aan TO ana aa aaaan Peran aa | 
sedjak lama | 

|da hearing jang dilakukan Pa- | ngahan 1953 telah bersidang 66 | 
| nitia. terhadap Gubernur Sula- 
| wesi, pihak2 jang bertentangan, 
| (jang 

Dapat dikabarkan, bahwa per | .'biok 
|siapan2 keberangkatan delegasi | likota Menado, Kepolisian, pihak 

| terkemuka. 
| dihadiri oieh seluruh anggauta 

nBlok 12" kontra ,,blok 13 
LAPORAN KOMISI PENINDJAU PEMBUBARAN 

DPRD DAN D.P.D. MINAHASA 

IDANG Parlemen pleno terbuka malam Selasa jang dikun- | 
Gjungi 117 anggauta serta Sekretaris Djendral Kemente- 

rian Dalam Negeri dan Kepala Urusan Desentralisasi, mende- ' 
ngarkan laporan Panitia Penindjan Pembubaran DPRD dan 

  

pada hari Senen menuntut, supaja soal pert 
petjahkan oleh konperensi politik tentang 

Korea dengan segera termasuk pasukan? 

|supaja kedua pemerintah terse | 

| gota 

5 37 

  Mana PAN UNS 

BANGGANAN » 
enakan 

Daintu dan Luar Kota. 

Mebuian aa aga na BP Ll, 

Etjsraa ..... , kena Untia 

  

ADPERTENSI : 

L milimeter, 1 kolor Kp. 0,86 

Statementnja jang dikeluarkan 

ndur semua pasukan? asing dari 
RRT dan PBB.     

P.M. CHOU ENG LAI 

di Korea ! 

hja semua anggota PBB jang 
bertempur di Korea dalam kon 
berensi itu, demikian Radio Pe- 
king. — AFP. 

Pasukad7 Iran 
bertempur 
Dengan Partai Tudeh 

Gang mengadakan pertempuran 

Gengan orang2 dari Partai Yu- 

TAHUN IX — NOMOR: 

ama jang harus di- | 
Korea jang akan da- | 

Pav 2rennynnnet 

193 

  

Pasukan asing harus 
ditarik dari Korea 

Pendirian RRT tentang Konp. Politik 
M, merangkap menteri luar negeri Republik Rakjat Tiong- 

  

Marokko di DK. 

  

   
    

   

| Diumumkan resmi 
Xork bahwa D.K. Rebo px 
hanti akan bersidang unti 

dengarkan permintaan blek 

supaja keadaan di Marokko 
bindjau sebagai sumber p 

seran internasional dan 
tjam keamanan dan perdama 
internasional, 

Supaja soal Marokko itu di 
tjantumkan dalam atjara sidan 

D.K, maka 7 dari 11 negara a 
gauta D.K. harus memi 

ara setudju, Segera setelah pe 
temuan blok A-A Senin 
lesai, Dr. Zeinaddin dar Sy 
dan James Berrington « 
na mengadakan pembitja 
dgn Henry Cabot Lodge 1 

utusan Amerika ke PBB. IL. 

Djum'at jang lalu men 
kepada pers bahwa ia belur 

gi menentukan sikap me 

    
   

  

   

    

    

  

    

  
| rika Serikat menjataka 
| 

Pasukan2 pemerintah kini se- | 

| 
| 

deh (Komunis) Iran di Teheran, | 

demikian diumumkan oleh gu- 

bernur militer ibukota Iran ke- 
marin malam, : 
Sedjak hari Minggu jang lalu 

telah diadakan tangkapan2 ter | 
hadap” “pemimpin2 organisasi : 
sberdjuang Jawan kolonialisme”, : 
Mortaza Lakaraivi dan Mah-j 
moud Hormoz dari organisasi 

sPartisan Perdamaian”. 

Dipropinsi2 sedjumlah angz- | 
partai Tudeh dan penjo- 

kong2 mereka sudah ditangkap 

DPD M'nahasa. Laporan “dibatjakan oleh ketur panitia Pellau- | Meberapa hari jang laku. Di Kota 
pessy jang mengharapkan pula, bahwa Panitia Hukum jang te- 
lah dibentuk Parlemen hendaknja menjelesaikan pula tindjau- | 
annja mengenai masalah tersebut dari sudut hukum. 

Olehnja. dikemukakan, bahwa | 
laporan itu adalah hasil daripa- 

disebut blok 12” dan 

Angkatan Perang, partai2 dan 
organisasi serta penduduk jang 

Semua pertemuan 

| Panitia. 

| Pertanjaan2 jang diadjukan 

Ramelan, dah Mr Sudjarwo | masuk anggota2 parlemen se- | 
Tjondronegoro, : : bagai penindjau dan beberapa 
4 Ip. Zairin 'Zain, Achmag Na | Orang dari kedutaan besar Indo 

nesia di Washington. tanegara, Mr. Laili Rusad, Art. 
a : sa ar Sepertj telah diberitakan, Men ti Marzukj dan seorang lagi 

akan bertindak sebagai anggota 
pengganti. Jang lainnja ialah 
penaseha: delegasi, as 
Demikian pengumuman resmi 

Kemenzerian Luar Negeri. - Ant. 

terj iSunario akan bertolak dari 
Djakarta pada tanggal 3 Sep- 
tember 1953. sedangkan anggo- 
ta2 Jainnja akan berangsur? be. 
rangkat sebelum dan sesudah 
tanggal tersebut. — Ant,   

  

' 19000000 RUPIAH 
UNTUK PEMBELIAN PADI DI SULAWESI SELATAN 
Ke bagian Urusan Umum Kantor Gubernur Sulawesi 

Bupati LA. Saleh Daeng Tompo dalam sebuah pertjakap- 
an menginai pembelian padi pemerintah di Sulawesi Selatan me 
nerangkan bahwa pembelian padi di Sulawesi Selatan tahun ini 

Kementerian Luar Negeri telah | 
“| ditetapkan dari kalangan Kemen 

  orang dari luar kalangan kemen 
.terian-dan DPR, 

menurut instruksi darj 
60.009 ton, 5 

Untuk maksud itu dari peme- 
rintah pusat sudah diterima per 
tama2 uang sedjumlah 9 djuta 
rupiah dan baru2 ini diterima 
lagi sebesar 10 djuta sebagian 
besar dari djumlah 19 djuta ru- 
piah itu “telah dikirim ke- 

pedalaman, Di Pare2 aksi yem- 

belian padi tahun ini didjalankan 
sedjak bulan “Djuni jang lalu 
dan hingga Kini telah dapat di- 
kumpulkan sebanjak 20.000 ton. 

Bupati LA. Saleh jang baru 
sadja kembali dari pedalaman 
Sulawesi Selatan untuk urusan 
pembelian padi menerangkan 
seterusnja, bahwa melihat pena- 
naman padi tahun ini ada lebih 
baik dan lebih subur dari tahun, 
jang dalu, maka dapat ditarap- 
kan, bahwa dalam tahun ini Su- 
lawesi Selatan tidak akan keku- 
rangan padi dan untuk peme- 

'rintah meskipun Jehib dari 60. 
000 ton dapat djuga diperoleh- 
nja, 

Di Par€2 selain 20.000 ton itu 
masih dapat. diharapkan dalam 
waktu jang singkat pembelian 
lagi sebanjak 10.000 ton. Selan- 
djutnja didaerah Soppeng dan 
Wadjo meskipun pada saat ini 
padi itu belum diketam, tetapi 
dipastikan ibahwa dari kedua 

pusat 
berdjumlah  sekurang?nja 

daerah itu pemerintah akan da- 

belian resmi pemerintah untuk 
daerah2 tersebut akan dimulai 
tanggal 1 September jang akan 
datang, demikian Saleh. 

sadah diurus. 

Mengenai uang pemerintah 
Luntuk pembelian padi dalam ta 
hun 1952 jang hingga kini ma- 
sih berada dalam tangan bebe- 
rapa pedagang2  dipedalaman 
ole Daeng Tompo dikatakan, 
bahwa urusan sisa uang itu su- 
dah diperoleh penjelesaian jang 
memuaskan antara pemerintah 
dengan pihak2 jang bersangkut 
an. Memang masih ada satu dua 
orang jang belum memasukkan 
padi atau menjetor kembali ke 
lebihan jang telah dipergunakan 
nja membeli padi. tetapi djum- 
lah uang itu tidak seberapa di- 
banding dengan barang? milik 
mereka jang disorongkan seba- 

| gai djaminan, Demikian Bupati 
“LA, Saleh Daeng Tompo, Dapat 
ditambahkan, 'bahwa wembelian 
padi di Sulawesi Selatan oleh 
pemerintah dalam tahun 1952 
adalah berdjumlah 38.000 ton de 
ngan begroting sebesar 30 dju- 
ta rupiah, —- Ant, 

Lamban K 

nKon Batas das: 
yan Kunstan 

    
n 

  

pat membeli 50.000 ton. Pem- | 

Sisa uang tahun 1953 | 

sud on Indones 

an tinta 

oleh Panitia diarahkan kepada 
| 4 soal, jaitu: 1. Apakah akibat- | 
|nja djika P.P. no. 29/1953 jang | 
| membubarkan DPRD serta DPD 
| Minaftsasa itu 
|dan 2. Apakah. akibatnja djika 
| PP. tersebut dihapuskan? Dja- 
| wab jang didapat atas pertanja | 

atas 4 matjam, | 

| PRESIDEN MAKAN? 
SAMA WARTAWAN » 

|an2 itu, terdiri 
|jakni: 1. P.P, no, 29 harus di- 
' pertahankan, sebab djika tidak, 
| konsekwensinja ialah memperta 
| djam ketegangan (pendapat ini | 

oleh blok 12”), 2: 
29 harus dilrapuskan, 

dipelopori 
PPAP Ips, 

| sebab djika tidak, akan menga- ' 
| tjaukan (pendapat ini dipelopori 
| .Vblok 13” dan 48 partai2 serta 
| organisasi Jlainnja), 3. Meskipun 
PP. dipertahankan atau diha- 

| puskan, tidak. akan membawa 
lakibat apa2 (dari golongan la- 
Lin) dan 4. Meskipun P.P. no. 29 

| dipertahankan atau dihapuskan, 
| tetap akan katjau (pendapat ini 
"Pun dari golongan lainnja pula). 
| leh Pellaupessy kemudian di 

| kemukakan pula tentang soal 
| »kelalaian” DPD jang disebut 
| dalam P.P. no. 29 dengan mene- 
| rangkan,': bahwa menurut penje 

PARIS DAPAT BUS 
Tapi pos masih mogok. 

Kabinet Perantjis memutus- 
ikan, bahwa pemerintah tidak 
|akan mengambil tindakan keras 
terhadap para pemogok jg kem- 
bali bekerdja kemarin, ketjuali 

13”) Pamong Pradja, Wa 

dipertahankan, | 

| 
lidikan Komisi, DIPD Minahasa 
dari permulaan sampai perte- | 

|kali guna  menjelesaikan ren- 

| fjana anggaran belandja dae- | 
|rah. 6 

| Seterusnja diterangkan, bah- 

| wa sampai kini menurut kenja- 

| taannja kepala daeraki Minaha- | 

|sa jang telah dihentikan, jaitu : 

| Ticoalu, masih tetap dalam | 

| #unksinja, dan sampai pada sa- | 

|at Komisi meninggalkan Mina- | 

|hasa, belum terdjadi timbang | 

| terima dengan pegawai jang di | 

| tundjuk oleh Gubernur. | 

|. Dalam laporan itu oleh Pellau | 

| pessy dibatjakan pula kedjadi- | 

| an2 chronologisch mengenai per 

| tentangan? dalam DPRD Mina- | 

| hasa sampai pada keluarnja Ia 

| no. 29 itu. — Ant. ! 

DJAKARTA 

Presiden Sukarno kemarin me 

| nerirya wartawan2 Djakarta, di 
Istana Bogor dan dalam suatu 

djamuan makan siang di Tjipa- 

nas Pertemuan dilakukan pada 

djam 09,30 sampai 10.30 di Ista 

na Bogor, dari Bogor bersama- 

sama ke Tjipanas untuk makan 
siang disana dan kemudian djam 
15.00 kembali ke Djakarta, — 

Ant. : 

Rp. 1.383.000 UNTUK 

Oleh Pemerintah Propinsi Dja 
wa Tengah telah dikeluarkan 
dan disediakan beaja Rp, 1.383 
ribu rupiah untuk memperbaiki 

9 djembatan dibeberapa tempat 
di Djawa Tengah. 

Menurut perintjiannja jalah   | djika mereka dituduh  melaku- 
kan kekerasan dan sabotage, 

Serekat buruh jang dipimpin 
oleh komunis menasehati ang- 
gauta2nja pada djawatan kereta 

api supaja mereka terus menga- 
dakan pemogokan hingga peme, 
rintah menjetudjui pembajaran 

upah selama mereka melakukan 
pemogokan, 

Di Paris bebarapa dinas bus 
|sudah berdjalan seperti biasa. 
|Pekerdja2 djawatan pos dan 

| dinas perhubungan di Paris ma- 
sih mogok, tetapi banjak dian- 
tara para pekerdja djawatan pos 
diwilajah2 telah kembali beker- 
gi BP, TA 
    

   
   

Gemoor has 
ba sa 

Rp. 133.000.— untuk djembatan 
Slarang Kali Seraju jang kini 
telah selesai. 

Rp. 1.250.000.— lannja untuk 
membeajai 8 djembatan lainnja 
jang harus diselesaikan dalam 
tahun ini, Djembatan2 tersebut, 
jalah djembatan Kali Kedungbe 
ner daerah Karanganjar, djem 
batan Kali Tirto di Wirosari, 
djambatan Sodong di Blora, 
djembatan Kali Gelis Kudus, 
djembatan Kali Djanglot di Wo 
nogiri, djembatan Kali Lulut di 

Tjandiloto, djembatan Kali Bro 
djonalan antara Mendup — Bo 
robudur, dan djembatan Bejongi 
di Wonogiri, — Ant, 

| gan akan diteruskan. 

ketjil Zendjan, jang berpendu- 

duk 10.000 orang dan terletak 
dalam propinsi Azerbaijan di- 
tangkap 15 orang. 

|Djerman Timur dari 

Ikolah telah dibentuk 
inisasi baru jang bei 

PM Zahedi menjatakan, bah- | 
wa perundingan2 antara Iran 
dan Rusia jang telah dimulai 
oleh bekas 

dilandjutkan. Perundingan 
dimaksudkan untuk memberes- | 
kan soal2 tapal batas, dan Kke- | 

uangan. 
Kontrak2 

|kan nasib dan kepenting 

PM Mossadeg akan | Muda peladjar. 
ini | 

pembelian minjak | dibentuk tjabang Surab 
dengan Djepang dan Italia dju- | 

keadaan 
|. ana a. ii ae ah 

tentara asing ta' boleh | '& kini mentjurahkan perhatias 

di Marokko karen 

   

nja kepada soal Korea — Rtr 

REAKSI STATE DE. 
PARTEMANT 
Tentang konsesi? Se- 
vjet kepada Djerman 

Timur, 
Kementerian luar Ne 

  

     

    
   

    
   

    

konsesi Sovjet kepada D 

Timur adalah dimaksudkai 
gai usaha Sovjet Unj untuk 
perkuat kedudukan # 
Grotewohl jang sudah lag 
Keterangan tersebut di 

sebagai reaksi state depa 
terhadap keputusan pe 
Sovjer Uni untuk membe 

kewadii 
   

   

    

   membajar penganti 
rang, ang telah te 
lam persetudjuan Sov: 
man Timu?” — UP. 

GERAKAN PEMUDA PE 
LADJAR REVOLUSIO 

NER 
Pada tgl. 20 Agustus ji 

para peladjar darj $ 

  

  

  

       
rakan Pemuda Pela 
Tusioner”, Tudjuan dan 

jang pokok ialah memp 

   

  

     

  

Ketua umum dari 
itu adalah Budhiwatuj 

Sugijan:o, sekretaris un 
Sudijanto dan sekretar 
Sutojo. Achir bulan ini 

cleh 

Ant 
diharpkan akan disusul 
tjabang2 dilain tempat. — 

  

India pokok perselisihan 
DALAM SIDANG PBB TTG KOREA 

psm panitya politik PBB Mert, LN, Korea selatan ke 

marin amenjatakan, bahwa negaranja sangat keberatan ter 
hadap ikut sertanja India dalam konperensi politik Korea. Di- 
katakannja bahwa India telah bersekutu dengan fihak Koranis 
dan tidak turut tjampur untuk hertempur dalam PBB guna 
menghentikan agressi Komunis. 

   

Sementara itu wartawan BBC | 
|di PBB menjatakan, bahwa so- | 

al turut sertanja India kini mun j tersebut tidak terus diperdebat 
2 

  tjul sebagai pokok perselisihan 
jang besar dalam madjelis. 

Pada waktu ini, demikian War 
tawan BBC itu, India tidak ber 
maksud tinggal. diam. 
Amerikan Serikat giat berusa 

ha mentjari kawan untuk meng- 
gagalkan pentjapaian 2/3 djum- 
lah suara bagi resolusi jang me 
ngusulkan  supaja India turut 
dalam konp politik Korea. itu. 

DJEMBATAN DJAWA Ae 
TENGAH kan ke PBB. 

Pemerintah Indonesia pada 

waktu ini sedang siap Mengirun 

nota kepada pemerintah Belan- 

da mengenai tindakan2 jang di 

ambil pemerintah Belanda. diwak 

tu achir2 ini. f 

Nota tersebut akan dik:rim 

setjepat, mungkin. dengan mela 

lui Kuasa Usaha Indonesia --di 

Den Haag Susanto. 

Tidak diketahui bagaimana isi 

nota tersebut akan tetapi dite 

rangkan pemerintah Indonesia 

sangat menjesalkan tindakan2 

pemerintah Belanda jang antara 

lain menjatakan Irian Barat wi 

lajah Belanda dan bukan lagi 
merupakan daerah sengketa, 
Sumber Kementerian LN Itu 

menjatakan didalam sidang 
umum PBB baru2 ini Wakil RL 
.dalam PBB Mr. Sudjarwo me- 
madjukan protes tentang soal 
Irian Barat itu akan tetapi soal   

| kan. Dalam sidang umum   

jang akan datang delegasi In- 

donesia akan mengemukakan la 

gi. persoalan mengenai 

Barat. - 
Dengan tegas sumber Kemen 

terian LN menjatakan ,seku 

rang2nja” Irian Barat itu masih 

merupakan ,,daerah sengketa" 
dan bukan termasuk wilajah ke 
radjaan Belanda. — Ant, 

Hari terachir 
pool 

Kesempatan bagi para pemi- 

arian 

nat hanja tinggal beberapa 
djam, sampai kantor Redaksi 
dan toko buku KR, tutup siang 
ini untuk turut dalam pool jang 
diadakan sk, Kedanlatan Rak- 
jat antara kes. Nan Hua dan 
kes. PSSI Djateng jang main 
Lari Kridogono nanti sore 
“djam 4.30, 

  

« Sebagai koincet Senen pagi 
jang lalu Bung Hatta muntjul 
diangkasa Jogjakarta, Sebagai 
komeet pula Selasa paginja be- 
Hau meninggalkan alam Jogja- 
karta, dan persconterentie jang 
sudah didjandjikannja pun ter- 
bang keawang-awang tiada bex   bekas .,. 

 



    

   ampe - Heat hate, jang : 
nx mang ta? mudah uk (se ter tang keadaan jang PA k jan , : 

        

. Mn jang 
eh Jar aA itu ke- 

      

      

   
   

   

  

   
   
   

    
   
     

   

pegunungan st 2 m 
4 hegunasena 3. 

jang berazas de- 
kalau sesak pembentukan kabinet baru. 

juangan partynja dim ngan batas? jang terten- 
pasti bahwa negara atu 

2 | kekalutan po. 

  

    

       

    

    
    
    
   

    

    
   

   
   

  

    

      

      

    

      
        

      

    

  

arty2 potitik, am- 
1 . Gjudjurnja ba- 

x a35 kaum poli tisinjalah jg 

menjerbu kewaugah 

dan hegara ini tinggal 
“beberapa hari sadja. 

masih. mengalami 
    

dasita Men otitaa da- 
intahan sebagai hat 

ntjis, agaknja 
negara kita. 

party jang teru- 
oleh party2 be- 

"a Ntg Pen San 

  

  

rakjat desa tsb. set 
Rp. 5.000.— lainnja dalah « 

: Tenan Sana Fihak Tn: 
     

  

    

    

    
   

    
   

  

   

  

jakan Orang jang 
ti Jen 

AN 

  

pati i sedungaja. jang 

memuat PI kelas. — « 

     
   

   

  

    
    
    

    

   

  

   

  

   

     

  

   

    
     

an aa jg di- 
ia kita mendapat | 

   

  

    

        

rnja didapat keterangan 
bahwa 500 orang ang- 
jang telah terdaftar un- 

pada. perusahaan2 
PE MENAMAKAN AAA 

  

   
    

  

   
    
    
    

  

   

    
   
    
      
   
   

   
   
     

   
    
   

  

    
   
     

      
    

    

    
    

   

  

   

   

“1 | Mr. B “sjarif 

an atas ari rp 

li “Djakarta aja 

    

  

    

      
     

     

Pan kete- 

Ta -orang 
sesungguh 

kk. mem- 

    

ty2 ponsak itik. 

kan keadaan jang « 
Parlemen Yu e   

    perbintjang, 

Sat Sa 

1: semata 

“torang sudah Wiaauay: 
    

g utk 

lan jang sesungguhnja. KR 

Sedang persoalan 'pokoknja 
n |jang berkisar disekitar, Angka- ' 

tan Perang kita, bukanlah soal | 
jang mudah sebagai jang diba- ! 
jangkan oleh beberapa Tuan? | 
anggauta Parlemen kita. 

Perdjoangan party antara par 
ty satu dengan 

ngit, hingga ta' 
dalikan lagi. 

Kabinet Wi lopo jang mekah 

dapat San 

| maupun kedalam sudah : 
gojah sebagai orang jang | sakit 
pajah, tetapi jang belum. . mau 
mati. 

Antara beberapa party ap 
jang ana HN “sudah 
ta' ada lagi kerdja sama, 
hingga sesungguhnja menghe- 
rankan apabila kabinet i ini masih 
dapat bertahan lebih lama lagi. 

Achirnja datang pula vonnis 
bagi kematiannja jang | sudah 
lama diduga orang ' banjak: pe- 
ristiwa Tandjung Morawa, 

bekerdja lebih dari satu tahun. 
Kalau semendjak kita mem- 

pada tanggal 17 Agustus 1945, 
ada suata kabinet jang banjak 
djasanja memberi — pendidikan 
dan bimbingan kepada rakjat 
dalam pandangan dan pengh- 
hatan menjelesaikan kesulitan? 
yng Gihadapi oleh bangsa dan 
gara, gara, maka kepada Kabinet 

Wilopolah harus kita berikan 
hormat dan Man kita. 

He pada itu, pertentang- 
antara party2 jang telah 

dat itu. terus d bawa dalam 

Dari berkali2 gagalnja bebe- 
rapa orang pembentuk kabinet, 
dapatlah kita bajangkan bagai- 
mana dalamnja sudah djurang 

|sjak wasangka dan dendam jg 

' memisahkan. Kaum politisi satu 

“dan lainnja. . SK krem 
Achirnja 'kabrnet terbentuk 

| djuga tetapi sonder Masjumi. 
maksud saja untuk 

memiberi backing kepada  Ma- 
Sjumi, kalau saja mengadjukan 
suatu pendapat, bahwa banjak- 
tah bahaja2 jang terkandung 
dalam tubuh masjarakat dan ne- 
gara 

tanja party itu dalam kabines. 

bentuk kabinet terlalu 

rang ia perhitungkan. 

Party Masjumi Pusat 

ja akan dimengerti atau dianut, 
Oleh para pendukung party tsb. 

raat. 

la sering 
gerichtheid” antara 

nja. 

itu. 

Sekarang timbul persoalan: 

dari adanja krisis politik ini? 

wa banjak. dari kaum  politim 

'akibat2. jang buruk daripadanja. 

tara soal? politik, 
itu sangat rapat, 

(ekonomi dan sosial, 

“berfikir, harus diakui, 
oleh karena kedjadian2 itu, 

atjapkali ta' ada sama sekali, 

  

“hadap s 

Haa jz"berada Gisekitarnja, 
Karena rasa ketjewa ini. maka 

Fhsn kedaerahan atau provinsi- 
@ jal smepun pada daerah2 menda- 

Be voedings bodem Jang subur. 

Pada lapangan “ekonomi, ia 

i jang sangat besar dalam | dunis 
perdagangan. : 
. Sebap' krisis kabinet “Haeroto 
sambut dengan rasa jang sceptis 

dan chawatir. 
ing ada alasan bagi me- 

reka untuk bersikap demikian. 

bul suatu prohleem apakah tas 
ada perubahan beleid politik jg 
berhubung Na dunia an 
dagangan. 

Sceptisme jang demikian" ituu 
pada umumnja menimbulkan 
spekulasi, 

an kalau ada suatu matjam   barang . “Hilahg dari . peredaran 

    

        

    

     
      

  

   

  

"kemana « merana ka oten par | DU 
   

        

  

    

Rea berobah 'men- 
djadi arena dimana ora 2 Te na 

    

  

        

        n- bedakan pokok pangkal persoa- | p 
bakat h 

ngan en ia berakar didae- 

lainnja diluar | 
Parlemen makin lama makin se- | 

| dj harapan orang banjak, keluar Ta 
at 

“Bei 

da at “menjelesaikan soal 

Kabinet Wilopo bubar setelah 

beken, kemerdekaan kita | 

ri sebab tidak turut ser- 

» Menurut pendapa: saja. pem- 
berani 

riskeren kemungkiran2 jang ku- 

Pernjataan Pemimpin Dewan 
bahwa 

partynja akan mengadakan. su- 
au opposisi jang loyaal, mehurut 
rendapa: saja belumlah memberi 
suatu djaminan mutlak apakah 

Sebab Natsir c.s. termasuk go. 
longan jang nuchter dan mode: 

Pengalaman membuktikan pu: 
kurang adanja ,,gelijk 

pimpinan2 
yarty2 dipusat dengan tjabang2- 

Hal. jang demikian itu akan 
“lebih menambah ruwet keadaan 
politik jang ne telah kalut 

Kenjataan jang ada'ialah bah- 

kita kurang memperhitungkan 

Kalau kita mengambil “suatu 
'pentlapat, bahwa hubungan an 

, ekonomi dan 
sia) “dan 

| ketiga persoalan itu dalam mua- 
#jarakai membentuk suata struk 

tar jang honageen, maka sangat 
djelaslah bahwa setiap kegon- 
fjahgan dalam dunia positik | 
akan mempengaruhi pula dunia 

“Pada lapisan masjarakat jang | 
“bahwa 

ke- 
pertjajaan mereka kpd orang2 
jang memegang tampuk pimpin- ' 
an dipusat sudah berkurang atau 

Orang2 ini achirnja apathis ter- 
tiap “perkembangan kt- 

Tpenolak tersebut. 

terutama mempunjaj pengaruh 

menjebutkan hal ini dalan me- 

tahuan dinamakan Prythroblas- 
tose. Levine menjatakan bahwa 
Aa orang 

Sebab dalam hati mereka tim- | 
orang 1 
dan mengandung anak  Rhesus- 
positief, 
dungnja itu kadang? melalui ari? 
masuk dalam saluran darah si 
Ibu. Butiran darah dari 

Jitu dalam darah ibunja bertin- 
dakan sebagai antigeen 

   . Kak Sapa ni 
#nting (menghasil- 

AT ORI, (karena 
    

     

  

'sempi 1 pitlah ruang aa 
kita-dalam lapang- 

  

   

       ngan ber hentinja 
Korea, ada ke- 

a harga bahan2 
ting bagi pepe- 

ih akan apn lagi. 

  

      

    

   

    

   

  

Sa dapat ialah 
(ini sangat eenzij 

rd rd dan kurang 

  

    

  

           
        

    

    

  

   

  

: (1 Djalan keluar. 
1 jang. demikian ini ta? 

1 lebih lama 
     
    
   5 jang terdapat 

rus “dilokaliseer  dja- 
            

    

     

   
   
   

  

    

  

   
    

   
     

   

  

    

  

   
   
    

  

   
   

  

   

  

   

  

   

  

  
aa. Buka. suatu kewa- 

| ajitan mati daripada party? po- 
litik untuk Sugar kan ne- 

kita dari pada suatu 

  

' Perdamaian nasional sebagai 
'apa jang sering” didengung?kan 
itu Tn mendjadi suatu kenja- 

Pelita djalan ialah, bahwa 
dalam pertentangan? politik ini, 
party? politik harus membentuk 
Suatu status guo dengan mengi- 
kat diri sendiri untuk tidak mera 
bufat aktiviteit jang dapat me- 

n tentangan lawanuja. 

  

   
, ta 

ini. 
maka nistjaja ia akan membawa 
Behaupukan jang totaal dalam 
persendian? penghidupap masja- 
rakat kita. 

Dan inilah bahaja jang kita 
hadapi ! II 

- 2 

rty2 politik toch 

: A0 tor 

T 

hatan kompak kembali, 

Menurut laporan, kemampuan 
rakjat pada umumnja tjukup. 
Didaerah inj terdapat banjak pe- 
rusahaan2 : perseorangan, jakni 
antara Jain perusahaan  tjor 

besi di desa Batur, perusahaan 

tenun, kaju dll., sehingga rakjat 
dapat hidup sebagai buruh di- 

samping pertaniannja. 

Perusahaan terbesar jang ter- 
dapat dalam daerah ini ialah 

perusahaan tjor besi didesa Ba- 

tur, Didesa ini terdapat 30 buan 
perusahaan tersebut, antara 

lain jang terbesar ialah kepunja 
an Dardiri. Dalam tiap2 peru- 
sahaan rata2 bekerdja 20 orang 

sehari dengan upah borongan 

rata? Rp. 4,— sendiri, 

Keadaan perburuhan, 
Nafsu. bekerdja para peker- 

dja, terutama dalam perusaha- 
an tjor besiitu nampak sangat 

kurang, karena upah: jang me- 

reka dapat itu tidak sesuai dgn. 

beratnja-pekerdjaan jg mereka 
lakukan, Djuga factor2 kese- 

hatan dapat dikatakan diabaikan 
oleh fihak pengusaha. 

"Semua pekerdjaan dilakukan 
oleh tenaga manusia, mulai dari 

pembikinan kowi (alat tjetak 

dan tempat mentjairkan) sam- 

pai mendjadikan barang, siap 
untuk . diperdagangkan. Keku- 

atan meleleh (Omentjairkan) besi 
atau kuningan dalam 1 djam   ialah 11 kwintal Untuk ini 

dipergunakan oven jang sangat 
    

Ruangan Wanita: ng 

dja mendapatkan kebahagiaan 

Rhesus-factor “(lebih dikenal 
“dengan Rhesus-factor) jg baru2 
ini diketemukan didalam darah 
memberi keterangan mengapa 
pada pemberian darah (bloed- 
transfusiey meskipun pada su- 

sunan darah jang sama. sering 

membawa perobahan dalam su- 
sunan darah “jang bagi para 
tabib sangat memusingkan.  De- 
ngan ini djuga didapat ketera- 
ngan mengapa beberapa perem- 
puan tidak bisa melahirkan anak 
jang bisa h'dup langsung. Djuga 
terdapat golongan. perempuan 
jang hanja bisa melahirkan se- 
orang dua orang anak sadja. 
Dari kehamilan Selandjutnja la- 
hirlah anak jang menderita pe- 
njakit darah dan djika anak itu 
tidak menemui adjalnja dalam 
perut nbu anak itu tidak dapat 
hidup lama sesudah lahir. 
Sekarang kita mengetahui bah 

wa djika seorang perempuan jg 
Rhesus-negatief, seorang perem- 
puan jang susunan Garahnja ti- 
dak mengandung zat jang diper- 
tukan jg kita namakan Rhesus, 
'kawin dengan seorang laki-laki 
jang Rhesus-positief, maka ia 
akan melahirkan seorang anak 
jang berpenjakitan darah. Anak 
jang belum lahir jang mengan- 
dung darah Rhesus-positief dari 

anakrja jang kemudian meninggal dunia. 
teka-teki, hingga ilmu pengeta-huan mendapatkan djawabannja. 

Teka-teki dari Rhesusfactor 
Hg DA kenuja perempuan jang sehat tidak bisa melahirkan se- 

orang anak. Perempuan lawnja hanja untuk sementara sa- 
untuk mendjadi seorang ibu dari 

Tabib2 menghadapi 

itu adalah sebab daripada ter- 
susunnja zat2 penolak jang me- 
lindungi diri terhadap  masuk- 
nja darah dari'anak jang sedang 
dikandung itu, Zat penolak jang 
tersusun Setjara demikian . itu 
dari darah. s' ibu melalui ari2 
masuk kedarah anak, ig 
d.kandung itu. Kalau mereka &- 
sana bertjampur dengan Rhesus- 
positief kemudian terdjadi dgn 

pelahan-lahan penghantjuran da. 
rah dari si anak. Kalau perem 
puan jg Rhesus-negatief kawin 

dapat diharapkan bahwa bebera- 
pa dari anaknja Rhesus-post ef. 
Anak jang Rhesus-positief jang 
ibunja Rhesus-negatief mempu- 
njai antigeen jg tidak terdapat 

padanja. Hal ini dalam beberapa 
hal tidak akan mempunjai aki- 

bat, tapi kadang2 beberapa bu- 
tiran darah menjimpang dari ke. 
tentuan itu jg membawa Rhesus 

antigeen darj peredaran darah 

dari anak jang belum lahir itu. 
Pengelakan darah dari anak jg 

sedang dikandung melalui peng- 
halang jang sempurna berupa 
ari2 itu merupakan suatu kea- 
nehan dan keadjaiban seperti 
djuga masuknja darah dari ibu 
dalam darah si anak, Alam telah   bapaknja dapat memaksa darah 

Si ibu untuk menjusun zat2, jg 
meskipun djuga. melindungi si 
ibu dari darah si anak,  djuga 
membawa penjakit2 jang ber- 
bahaja bagi anaknja jang belum 
lahir. Beribu-ribu perempuan te- 
lah mengalami penderitaan se- 

“matjam'itu. Kira2 80 Aa 854 dari 
| Apakah kesimpulan peladjaran 
jang kita dapat hingga sekarang 

Gjumlah manusia mempunjai su- 
sunan darah Rhesus-positief, si- 
sanja mempunjai susunan darah 
Rhesus-negatief. Kalau dua ma- 
tjam darah ini dipersatukan ma- 
ka terdjadi sesuatu jang keba- 
likan jang kira2 bisa disamakan 
dengan keadaan jang  terdjadi 
kalau 2 djenis darah ditjampur- 
kan. 

Sudah sedjak lama diketahui 
bahwa pada binatang2 jang di- 
Injeksi dalam darahnja. terdjadi 
zat2 penolak, Penjelidikan2 da- 
rah jang ternama  Landsteiner 
dan Wiemer mengetahui bahwa 
marmot jang di-ihjeksi dengan” 
darah Macaca mulatta (Rhesus- 
|aap) dalam darahnja tersusun 
'za12 penolak dalam djumlah ba- 
njak. Darj sebab itu orang me-. 
njebut factor itu dengan Rhesus 
jang menjebabkan  terdjadinja 
zat2 penolak itu dalam darah 
marmot tersebut  Rhesus-facior ' 
adalah antigeen, jaitu zat jang 
mengakibatkan terdjadinja 'zat2 

Antigeen ini 
akan mulai bekerdja kalau tum | 
huh dalam darah sesuatu mahluk 
jang pada mulanja tiada terda- 
pat didalamnja. 

Penjelidikan jang ternama P. 
Levine untuk pertama kalinja 

nguraikan penjakit darah jang 
banjak terdapat, pada anak jang 
baru Tahir jang Oleh ilmu penge- 

perempuan jang 
Finosiis-negattet kawin dengan 

2 jang Rhesus-positief 

arah anak jang dikan- 

anak 

karena 

memisahkan Kedua peredaran 
darah sehingga peredaran darah 
si anak tidak mempunjai hubu- 
ngan dengan peredaran darah 
ibunja. Dengan demikian harus 
ada suatu kedjadian jang me- 
mungkinkan wmasuknja darah 
Gari anak kedalam darah ibunja. 
Atas dasar inilah penjakit jang 
djarang itu jang membekukan 
dan menghantjurkan butir2 da- 
rah merah dari si anak dapat di- 
terangkan. Meskipun demikian 

'statistiek - menjatakan bahwa 
dari seratus anak jang lahir 
dengan Rhesus-positief turunan 
dari ibu jang Rhesus-negatief, 
S atau 4 dari padanja menderita 
sakit jang sangat berbahaja itu. 

Dalam waktu jg sangat lama 

para penjelidik gagal dalam usa- 
hanja untuk menjembuhkan pe- 
njakit jang berbahaja ini pada 
anak jang baru lahir. Achirnja 
seorang perempuan berhasil 
mendapatkan obat. ' Namanja 
ialah Bertina B. Carter dan ial 
adalah pembantu pada Instituut 
untuk Pathologie dari Western   Pennsylvania Hospital di Pitts- 

“burgh Amerika. Ia mendjadikan 
“dasar bahwa dalam ' butiran2 
idarah dari orang jang Rhesus: 
posiwef terdapat suatu zat jang 
mempunjai kekuatan untuk me- 

njusun zat-penolak jang bisa 

menetralisirnja bila darah jang 
'Rhesus-positief bertjampur dgn, 

darah jang Rhesus-negatief. 
Sesungguhnja Mrs. Carter te- 

lah berhasil memisahkan . 

tega dalam laboratorium untuk | 
penjelidikan darah jang mempu- 
njsi kekuatan mentrakisir ini, 
Untuk memberantas dan mengu- 
rangi penjakit itu niaka Mrs. 

Carter mempergunakan - penda- 
patnja itu. Kalau perempuan jg 
Rhesus-negatief ada kemungkin- 
an melahirkan anak jang Rhesus 
pgsitief disuntik dgn. zat jg ke- 
kuning.Kuningan itu jg, dimasuk 
kan dim peredaran darah si ibu 
jang mengandung, dan dengan 
demikian memberikan pengha- 
rapah2 baru kepada ibu2 untuk 
dalam sa'at2 jang akan datang 
meldhirkan anak jg sehat dgn.         ja Rhesus-positief dan darah dari 

    

ibunja Rhesus-negatief. Mereka 

Sedang 

dgn laki2 jang Rhesus-positief : 

   
HALAMAN 2 

  

besi Pemerintah? 
BUPATI MASUK DESA KELUAR DESA 
INDJAUAN orientasi Bupati Cs, dalam daerah kawedanan 
Delanggu, pada tanggal 24 jang lalu ini dimulai dengan 

ketjamatan Tjeper. Menurut laporan dari para lurah? jang di- 
datangi rombongan, keadaan daerah ini pada umumnja aman, 

| — Pelanggaran kriminaliteit tidak ada. Hanja di 1 kelurahan, jak- 
ni Kelurahan Pasungan, baru? ini terdjadi pergolakan masjara- 
kat hendak mendjatuhkan lurah Pasungan, j jang djuga diikuti 

» oleh tiberapa orang pegawai desa Pasungan sendiri, namun 
perselisihan ini sudah dapat diatasi dan sewaktu rombongan 
datang dikelurahan tersebut keadaan pamong desa sudah keli- 

biasa. 

Bahan2 jang dileleh itu ialah 
“besi tuaLatau kuningan kedalam 
kowj berbentuk mangkok. Sete- 
lah mengjadi tjair 
kedalam tjetakan. Kowi atau 
tjetakan ini dibuat dari tanah- 
liat ini didatangkan Yari Ba- 
Jat-ditjampur dengan arang ram. 
but (kulit padi). $ 

Hasil perusahaan ini sudah 
dapat memasuki pasar2 diselu- 
ruh Indonesia. Hanja disajang- 

kan para pengusaha2 itu tdak 

mau dipersatukan, antara lain 
karena pengaruh tradisi. 

Pemerintah akan bikin 
perusahaan sendiri. 

“Karena usaha pemerintah da- 
erah untuk mempersatukan para 
pengusaha tersebut dim. ikatan 
koperasi menemui kegagalan. 
pemerintah, akan membikin pe- 
rusahaan tjor besi tersendirj di 

daerah itu, Untuk keperluan ini 
kabupaten telah mendapat kre- 
dit Rp 1 djuta. Pembikinan di- 
harap selesai dalam - tahua ini 
djuga. h 
Perusahaan jang hendak di- 

bikin itu “akan: diperlengkapi 
dengan peralatan jang modern 
dengan kekuatan meleleh $& ton 
1 djam, Maksud pembikinan pe- 
rusahaan ini akan didjusi ke- 
pada para pengusaha itu dengan 
menitjil 5095 dari keuntungan 
tiap tahun — Kar 

PENGGANTIAN KETUA 
FAKULTET TEHNIK 

BANDUNG 
Prof. Ir. Sutedjo pegawai ting- 

gi diperbantukan pada Menteri 
Peker djaan umum dan Tenaga jg 
diserahi tugas sebagai Kenaia 
Djawatar Pengair an di Bandung 
menurut ketetapan Menteri PPK 
terhitung mulai 1 Agustus 1953 

diangkat sebagai Guru Besar 
dalam mata peladjaran Irigasi 
pada Fakultet Tehnik dir Ban 
dung, dan PR dengan 
berhentinja Prof. H. Vlugter 
maka ia Nae en sebagai 

diatas, — Ant. 
  

"PEMBUNUH “ALI BADJE. 
NED TERTANGKAP 

dan seorang pembunuh 
larikan diri. 

Polisi Djakarta Raya pada 

nembakan dan pembunuhan atas 
Giri direktur N.V. ,,/Marba”, Al: 

Djakarta, kra2 10 hari jl. 

Sementara itu lebih djauh di- 
dapat kabar, bahwa satu “i- 

telah ditangkap .itu, telah ber- 
has:l melarikan diri sesudah 1a 

an apa2. 

Dua orang jang ditangkap itu, 

Giantara kedua orang itu dike- 
temukan dan kemudian dibeslah 
sebuah sendjata revolver berikut 

peluru2nja, Djuga telah dibeslah 
untuk didjadikan bukti, sebuah 
badju kaos jang menurut tuduh. 
an, telah dipakai oleh pembu- 

nuh2 tersebut sewaktu mendja- 

lankan perbuatan penembakan 
jang menjebabkan kematian di- 
rektur ,,/Marba”. — Ant. 

primitip dengan memakaj arang 

dituangkan 

Ketua Fakultet Tehnik tersebut 

Dengan bukti 1 pistol 

malam Saptu jbl, telah berhas:l 
menangkap 2 dari 4 komplotan 

“jg dituduh telah melakukan: pe- 

S
a
 

Badjened didjalan Asem Lama 

antara dua orang tertuduh jang . 

ditangkap. Pun tentang hal ini 
pihak polisi sama sekali tidak 
bersed'a memberikan keterang- 

menurut keterangan? selandjut 
nja, adalah orang2 dari golong- 
an Arab. Pada salah seorang   

JAJASAN TAMAN BINA" 
TANG BERDIRI 

Berkat kerdja sama antara 
Pemerintah daerah, Pemerintah 
Kotapradja dan usaha partikelir, 
pada tanggal 17 Agustus jang 

lalu di Jogjakarta telah dibentuk 

sebuah Jajasan Taman Binatang 

diketuai oleh Wakil Kepala Dae 

rah Paku Alam, wakil ketua wa 

likota Mr, Sudarisman Purwoku 

sumo sedangkan anggauta?nja | 

terdiri dari orang2 dari pemerin 

tah daerah, kotapradja dan pi 
hak pertikelir. Jajasan ini masih |. 
harus disjahkan dihadapan NG 
taris. 

Jajasah ini 
mendirikan sebuah Taman Bina 
tang jang tjukup didjadikan sa 
lah satu dasar? pendidikan dan 

ditempatkan dalam kota. 

Menurut rentjana perletakan 
batu pertama dari Taman bina 

tang itu akan dilakukan pada | 

tanggai 10 Nopember jang akan 
datang, bertepatan dengan hari 
Pahlawar di komplex Semaki 
baru, Taman binatang itu selain 
merupakan park jang penuh de 
ngan tanaman2 
jx berfaedah akan ditempatkan 
tempat2 pemeliharaan binatang. 

Pernah semula direntjanakan 

oleh sebuah panitya untuk mem 
buka kebun binatang di Ambar 
winangun pada tanggal 17 Agus 

tus jang lalu, tetapi dengan perhi 
tungan2 “bahwa disana tidak 
akan menguntungkan bagi pen 
duduk dan pemerintah sendiri 
makarentjana itu diurungkan 
dan panitya jana telah dibentuk 
digabungkan pada 'Jajasan Ta 
man Binatang tersebut, 

Sebagai modal bina ang antara 
lain peibagai binatang buas jang 
sekarang ini sedang dirawat dan 
dipelihara oleh Djwatan Kehe- 

wanan di aloon2 Utara, tetapi 
direntjanakan kelak ditambah 
dengan lain2 djenis, Beaja pen- 
dirian taman binatang ini kira2 
memerlukan beaja Rp. 1.500.000. 

.COLLEGSE DE BRITTO" 
MENJAMBUT IMAM 

BARU 
Dengan bertempat di Pasturan 

Setjodiningratan 20, kemarin pa 
gi tanggal 25 Agustus 1953 oleh 
segenap Keluarga ,,COLLEGE 

DE BRITTO"” S.M.A. Kanisius 
Jogjakarta telah dilangsungkan 
penjambutan resmj terhadap Pa 
ter L MOBRABI S.J. jang baru2 
inj ditabiskan sebagai Imam di 
Surakarta. 
Sebagaimana diketahui, Pater 

L. Moerabi SJ. adalah salah se 
orang dari ,,/2orps pengadjar” pa 

da College tersebut dan Pemim 
pin Penuntun (Rimata) Suku 
Penuntun ,,J, de Britto” Jogja 
karta, 

8 Perajaan rpenjamputan terses |. 
hut dilangsingka, setelah Pal 

ter L, Moerabi S.J. mempersem 
bahkan MISSA SUTJI PERTA 
MA. dengan setjara resmi di Ge 
redja Setjodiningratan. 

NJONJA Mr. YAP KIE 
TIONG KE PEKING 

Untuk memenuhi. undangan 
pemerintah RRT menghadliri ha 

ri ulang tahun kemerdekaan RR ! 
T pada tanggal 1 October jang | 
akan datang, penduduk Tiong 

hoa di Indonesia akan mengirim 
kan sebuah delegasi terdiri dari 
kira2 160 orang jang akan ter 
diri dari orang2 Tionghoa jang 
bertempat tinggal dipelbagai dae 

rah di Indonesia. 
Dari Jogjakarta telah ditjalon 

kan dua orang wanita mendjadi 
anggauta delegasi itu jalah Yap 

Kie Tiong (isteri Dr. Yap Tiong) 
dan Njonja Ya» Swie Sing. 

Selain itu beberapa puluh pen 
duduk Tionghoa lainnja sudah 
mendaftarkan diri untuk ikut 
serta dalam rombongan delegasi 

sebagai penindjau. 
Perongkosan delegasi selama 

di Tiongkok ditanggung oleh pe 
merintah RRT tetapi para penin 
djau harus memikul ongkos dan 
beaja seniri. 
Rombongan2 itu akan tinggal 

dj RRT kira2 sebulan lamanja 
dan akan mengundjungi tempat2 
jang dipandang perlu. 

  

“ Agustus jl, 

Kepala Negara”. 

sederhana, jaitu 

rakjat kita untuk membasmi | 

kian lamanja telah. merampok 
dan membunuh rakjat.   

  tiada halangan apapun, — (SR) 

Saja sungguh heran bahwa 
zat | masih ada sadja orang Indonesia | II 

kekuning-kuningan seperti men- |jang tidak menjetudjui tindakan | 
Madah:n 

membela 
nasional jang tepat ini. 
ada jang  terang2an 
D.I. dengan mengatakan .,meni- 

|bela tjita2 rakjat”, walaupun di 
ketahui gerombolan tsh. 
hari merampok dan membunuh 

saban 

rakjat " Indonesia, Demikian 
Walujo jang menjimpulkan, bhw 
pada hakekatnja pendapat2 itu 
hanja menghasut golongan jang 
satu untuk membentji dan bers 
musuhan dengan golongan rak- 
jat jang lain jang menghendaki 
pengatjauan segera dihentikan. 

Untuk kepentingan  pemba- 
ngunan nasional, bagaimanapun 
djuga harus segera dibasmi ge- 
rombolan2 pengatj jau itu. Maka 

  

Pembasmian gerombolan pengatjau 
SJARAT PEMBANGUNAN NASIONAL 

ERKENAAN dengan pendapat? sementara. kalangan jang 
menentang” isi pidato Presiden dj Istana Negara. tgl, 17 

terutama jang mengenai keamanan sebagai disiar- 
kan dalam pers, keta umuni APPI (Angkatan Pemuda Pemba- 
ngunah Indonesia) Walujo menerangkan dim sebuah pernjataan- 
tersulisnja, bahwya pendapat? demikian ,,keluar dari hati 
“kurang djudjar, sehingga. bersifat hendak mengingkar dan ma- 
lahan setengah memfitnah terhadap maksud baik dari 

jang 

pidato 

Maksud pidato Presiden sangat , pemuda Indonesia, chususnja or- 
mengerahkan | ganisasi 

seluruh kekuatan negara dan an S.kap Kepala Negara kita 
APPI, sangat menjo- 

| seperti dikemukakan dalam pi- 
gerombolan? pengatjau jang se- Idatonja itu, 

Demikian antara Jain pernja- 
| taan ketua umum APPI 5 Ami 

ORANG ' DJEMAAH 
HADJI MENINGGAL 

DUNIA 
Dalam perdjalanan. 'F 

Sampai saat ini, menurut ka- 
wat jang diterima Kementerian 
Agama dari Kedutaan RI. di 
Djeddah, terdapat 11 orang da-' 
ri djumlah 14.000 djemaah hadji 
Indonesia jang berangkat tahun 
ini meninggal dunia dalam pers 
djalanan disebabkan menderita 
sakit, Djemaah2 hadji jang me- 
ninggal dunia itu idlah 4 orang 
dari kapal ,/Tendarius', 
kapal ,,Borneo", 3 dari ,,Bintang 
Samudera” dan Seorang penumi- 
pang kapal ,,Langkuas'", 

3. dari 

“ Ant. 
  

  

Bendokaan akan | 

dar. punga2an 

Mr. 
kono akan pergi 
"(Keberangkatan Mr, 
sdr. 
hari Djum'at jad, 

|paten kira2 

  
baik dari 

SOBOHARSONO: 

SENI 

MURBA: 
WETAN BHUTENG:   

ke Dizksrta 

  

Didapat Kabar bahwa kemarin 
bertempat di Kepatihas Badan 
Perentjananja Perindustrian 
(BPP) mengadakan sidang utk 
membitjarakan chusus mengenai 
rentjana mendirikan pabrik gu 
la di Jogjakarta. Selain itu si- 

dang kemarin itu telah membi- 
tjarakan pula kepergian S.P. 
Sultan ke Djakarta, jang ditetap 
kan hari ini. Kepergian Sultan 
itu jalah terutama untuk. mene 
mui beberapa instansi Pemerin 
tah Pusat, jaitu Kementerian Da 
lam Negeri, Keuangan, Kehaki 
man dan djuga B.LN, untuk me- 
ngadakan pertukaran fikiran 
tentang konsepsi BPP thd, pa 
brik gula tersebut. Selain SP 
Sultan, djuga Wk, Ketua BPP 

Kasmat dan anggota  Kar- 
ke Djakarta. 
Kasmat dan 

Karkono itu direntjanakan 
Ini, 

SUDAH SELUAS 1.700 Ha. 
TANAMAN TEMBAKAU 

Menurut keterangan . Kepala 

Djawatan Pertanian Ra'jat dae 
rah KRT Taniprodjo semangat 

'petani2 utk menanam. tembakau 

di luar areal Wanudjojo dan Soro 
gedux tetap dapat dibanggakan. 
Penanaman tembakau ra'jat di 

daerah Sleman dan lain2 kabu 
luasnja 1.000 Ha. 

Can umumnja mereka kerdjakan 

pengerimgannja sendiri untuk 
didjadikan tembakau keperluan 

penduduk. 
Dengan penanaman tembakau 

jang diusahakan oleh Jajasan 
Perrin dan koperasi Urat jang 

luasnja kira2 600 Ha., maka di 
daerah Jogja sekarang ini siKlah 

terdapat 1.700 Ha. tanah jang 
tertanam dengan tembakau. 

Bedanja dengan usaha Perrin 
jalah bahwa penanam tembakau 
ra'jat itu tidak untuk di-export, 
edangkan dari Perrim untuk 
Hexvort dan pembuatan rokok 
perusahaan rokok dalam negeri. 

2000 EKOR LEMBU DI 
. SUNTIK ANTI 
““BOUTVUUR 

Menurut keterangan dari-Dja. 
watan Kehewanan “ Kabupaten 
Gunungkidul, untuk mentjegak 

adanja penjakit boutvuur jg ter 

dapat pada lembu ! kerbau, ma 
ka oleh Djawatan Kehewanan 

tsb baru2 ini telah diadakan 

suntikan lembu'kerbau sebanjak 
kl. 2000 ekor di 7 kap, dalam 
wilajah Gunungkidul. — (M.S). 

ROMBONGAN PURBA- 
KALA MENINDJAU 
GUNUNGKIDUL 

Rombongan dari Turbakala 

Djakarta jang diketuai oleh se 
orang Belanda Van Heykeren 

dan Soejono baru2 ini menindjau 
didaerah kabupaten Gunungki- 
dul. Ketua rombongan pada per 

temuan menerangkan, bahwa 

pada tahun '36 didesa Kadjar 

Wonosari ada terdapat suatu ku 

buran orang2 kuno, jang mana 

ternjata, bahwa dalam 1 lobang 

kuburan tsb. terdapat ada 8 
tengkorak jang pandjangnja ma 

sing2 210'M., Selain tempat 

tsb. masik ada tempat lain jang 
baru dalam penjelidikan, Maka 

tidak mengherankan, bahwa 

daerah Gunungkidul sering? ter 
Capat barang2 kuno jang dike- 
temukan didalam tanah, 

Perlu diketahui, kalau wakta 
sudah  mengidjinkan kuburan 
tsb. akan dimuljakan, — (M.S.j. 

7000 ORANG LULUS 
UDJIAN P.B.H. 

Diperoleh keterangan dari Dja 
watan Pendidikan  Masjarakat 
Kabupaten Gunungkidul, bahwa 
dalam ' bulan Agustus 1953 m. 
7900 orang pengikut P.B.H. da- 

T lam wilajah Kab, Gunungkidul 
telah lulus dalam udjiannja se- 
dangkan th, 52 jang lulus ada 
8000 orang. Selain itu Djawatan 
tsb. akan mendirikan suatu ko 
perasi jang akan mengusahakan 
agar penghidupan Rakjat dalam 
wilajah Gunungkiani ada  Tebih 

ae tahun jang telah 
dadu (M.S 

Nan mana ? 
RAHAJU:., Salerno Beachhead”, 

Dana Andrews, Richar ad 
Conte, 

LUKOR: ,Tersedar", AA. Hamid 
Arif, R, Rutinah. 

REX 1 .Siattery's Hurricane', 
Linda Darnell, Richard Wid- 
mark, 

Mahirnja 
Prabu Rama”, (Ram Janma). 
SONO: ,,'The Lusty Men”, 

Susan Hayward, Robert Mit. 
chum, 

INDRA: ,,Two Man Submarine”, 
Jerry Evans, Pat Benson, 

» res Muskitaros”, 

Hotel Sas 
hara” Yvonne de Carlo, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
»Sedahmerah", 
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sikap: 

, dieh Mr. 

  

  

  

   

  

Semarang 
PUTUSAN KO 

Ban 
rang jang be 

ga pada tang 

   

rintah supa L 
djalankan ad 

“djar” bagi sell 
dengan djalan: 

pendidikan : 
b. memperluas ep 

dah pemberian : 
Kepada 9 
rang mampu dalam Png ! 
kan peladj : 

  

Ora 
. . 

  

  

f. an an Hi 5 2 in t 
dan alat2 sekolah. 

2. Meminta Kk x 

rintah agar deyakatanya ak Ia 

kan aa BB. no. 1 

  

di, SG-B Wir san 

3 Karena kur 
jang sangat 
hagi: 

  

segera Aa uk 
4 Menlntan Dn eng 

dung Taman Sisw. 
Sekolah Tehnik. Bestama Pur 

$Katan: Ka pin mita 2 Oleh Pp ak 

masalah. 
Pn) Sa ah Siam ) kep 1 
tuk mna. Pn pend 
tahi 

g Pte jang ae 
tiap theorie di Aolah: | 
b: "menggunakan film guna mem 
berikan peladjaran, . 

c. alan kesempatan dan me 
njediakan objek ekonomi .dan | 

sosial bagi masing2 vak. 4 
&. lebih memperhatikan nasib 
peladjar? sekolah vak dalam Dae 

   
   

  

  

minan ekonomi dan gaan | 
diwaktu kerdja. z 1 

KEBUDAJAAN: TA 
1. Dalam Bernsadanja: fm 

dan kebudajaan asing, diambil | 
a. Bahwa pemasukan kebulia- 

jaan asing seharusnja didasar 
“kan atas pertimbangan kepen- 

tingan Nasional. 
bu Seharusnja " pemuda? dan 

peanjara menaruh kewaspadaan | 
terhadap? 'buku2, - madjallah2 | 

   

  

fat tjabur 2 NN t 
Tan 

PENA UMUM: 
1. Bersedia se-aktip2nja mem | 

bantu pelaksanaan pemilihan 
umum, 

2. Mendjaga agar pemilihan 

  
umum dilaksanakan. se-demokra i 
tis2nja, : 

3. IPPI tidak -ikutiterta men-| 
tjaionkan “dalam pemilihan | 
umum nanti, — Kor. : 

LATIHAN PERANG2AN. 

Selama lebih kurang 215 djam, 
dibawah komando Majoor Siman 
djuntak kira2 12 mil dari pantai 
utara Semarang tanggal 12/8 
telah dilangsungkan latihan pe 
rangZin oleh Lana nan 

1 kin sedang berada di 
Ba Semarang. Untuk ini 
dipergunakan kapal perang , Ga, 
ajah Mada” ja seolah2 dise 
rang oleh kapal? verang Ali?" 
dan ,,/Tensgir?”.. 

bernur Budiono dan pembesar2 
sipil dan militer lainnja. — Ant. 

Surakarta 
MAHASISWA: Sg 3 

MOKRAT 
Desak supaja Lena Pa 
Tinggi didirikan 
Solo. 5 : 

Gerakan Mahasiswa demokra 

tjab. Surakarta dalam rapa 
baru2 ini telah memutusk: 
memadjukan resolusi 
kepada pemerintah Kementer an 
P.P. dan K, 

1, hendaknja selekas mungkin 
mendirikan tjab. 'universiteit. 1 
geri 1 Mada di aa 

   

sunan SMA si s 
mempunjai hasrat. 

peladjarannja “ke 
2. mengusaha 

djaran guna mer 
para peladjar: P' min: 

dimadjukan berdasar 
nja mentjari alat2 

“3. segera mendirik: 
sekolah dan asr. 
peladjar dar 
ngat sangat kuran 
sekolah dan asram 

jalu bertempat 
krokusuman Sol 
malam resepsi 
Konperensj ber , 

daerah Surakarta, al. 
Mohammad Rum, 

kil2 kepartaian jang ada di 
rakarta, Wal: Kota serta wakil? 
instansi setempat, 1 3 z 

Pada malam itu diberi kesem. |, 
patan pula kepada Balja Umar, 
anggauta DPD Propinsi 

   

        

    

    

    

    

   

    

   

     

      

burwotadi SOE, ng 2 Purwo | 

“ma apapun djuga jang akan men 
3 dirikan 

Serta dalam usaha? membasmi- 

selama tahun 1952 Djawatan Per 

2 dan film? jg Yara - 

: keluarkan untuk buruh perke- | 

| sebesar Rp. 3.000.000, —. (Kor). 

“Latihan tersebut 8 1 
disaksikan antara lain oleh Gu |: 

    

    

        

   

    

Dja- 

rai hatsil sebagai diharapkan. 
ja 

  

pati Klaten, Kapten #najaan 
(daku wakil Kom, Sub. 

  

pulisi karesidena: 

U Jan baik moreel 

    

"1 Can pekerdjaan menenun. 
— (Kor.h 

m agelang 

    

anlah Rt 1 3 GEN 

oposisi ta" “Masjumi tidak 
| Oem rasa 

A.B.C. 
Atas initia tiefnja .Insp. Pen 

didikan Masjarakat Kotapradja 
| Magelang, telah dibentuk dj Ma- 

. | gelang sebuah Ikatan Guru Kur 
nin- | sus A.B.C. (PBH) dengan pengu- 

t krusnja lengkap, terdiri atas Ke 

tua Nj. Sastrosupardi, Wk. Ke 
tua Nj. Suwondo, Penwis I dan 
II masing2 Nj. Dalijah dan Su- 
gijem, Bendahara Nj. Wariman, 
sedang dalam bagian Usaha du- 
duk Njonja Mundjali, Dalijan, 
Pardjan dan “Djojoslamet. 

Diantara urgensi-progr am dari 
Ikatan tersebut, antaranja ter- 
dapat usaha untuk menggiatkan 
kursus2 Abe (PBH) dgn dja- 
lan mengadakan perubanla, pe 
kerdjaan diantara mereka dida 

lam daerahnja masing2, menga ! 
dakan teamwork keka) dengan 
fihak PPMK, GRT, RT. 3 Pam. 
Dessa dan Panitya 4 Abad Per.) 
gerakan Wanita bg. ' Pendidikan 

setempat. — Kor, 

Kudus 
MEMBUNUH MERTUA 

Digandjar 7 tahun. 

Pengadilan Negeri di Kudus 
telah mendjatuhkan hukuman 17 
tahun pendjara terhadap terdak- 
wa Daeng Maliki, 
Knil Karena diver salahkan me “pak 
bunuh mertuanja TERATAI » 
Kasir. 

Daeng Maliki telah lama men- 
djadi menantu Pak Kasir tetapi 

selama itu isterinja- merasa ti-/ 
Gak berbahagia karena tindak- 
an2 Suaminja jang dikatakannja 

       
     

     
   ekali digolongkan DI — 

Iasjumi “sangat setudju 
an apa jang dinamakan 

komando terachir” terhadap 
golongan pengatjau dengan na- 

-negara” dalam suatu: 
negara. Masjumi-pun akan turut 

nja, kalau dalara usaha tersebut 
Gisertai keinsjafan jang penuh, 
dem'kian antara jain Mr. Rum. 
yag, (Kor). 

Rp. 5 DJUTA LEBIH 
: Untuk buruh non-aktif 

Dinda keterangan, bahwa 

eeauaan Djawa Tengah di Se- 
marang telah mendapatkan kre- 

Tait sedjumlah Ik. Rp. 3.247.000,- 
untuk tundjangan - buruh gula ! 
non-akt'f dan untuk Badan Pu- : 
sat Perkebunan Gula Negara- 
Pusat Perkebunan Negara dulu 
sedjumlah Ik. Rp. 700.000,— 

'Djumlah mereka jang men- 
“dapat tundjangan 'itu tertjatat 

433 orang, sedangkan surat2 Manna du Sering menjakitinja. Oleh Pak Fi Kelerangan Monaktit" Jang dis: Ka telah diusahakan " uhtuk '! 
  

memisahkan” anaknja itu dari 

tangan suaminja, usaha mana 
bernasit. 
“Daeng Maliki jang. 'menganz- 

gap perbuatan orang tud.ini ti- | 
sahkan untuk diberi pesangon | dak sewadjarnja, beber apa bu- 
oleh pihak “ASSI (Algeemen Su- tan jl. telah membunuh mertua- 
iker Syndicaat) tertjatat 9.945 “nja itu. 
untuk siapa sampa: achir 1959 

| bunan jang dimaksud sampai 

Yachir 1952 itu telah MENGAN, 
5:612 lembar. 

| Diantara buruh jang telah di 
  

Klaten 
  

dilutjapkan ber- | 

xi patih Prodjosumarta Selaku 
“| wakil residen Surakarta dan Du- | 

    

rakarta dan Komisaris Iga! su 
darto sebagai wakil dari kepala 

5, Surakarta, jg 
.maksudnja akan memberi bantu 

“maupun anate- | 

Kemudian dadakan Ls me 
'ngelilingi gedung KOSD. Gedung Danar 8 

| KOSD: edi dapat memuat 75 dat | sebuah bangdnin 
orang pasien laki dan perempu IR ngkat2 di Djalan Ra- 

an, tetapi karena peralatan be" mur, Bandung disamping 
F lum mentjukupi dewasa ini baru 

| | dapat merawat 45 orang pende @idirikannj Neon ersevut 
“rita. (maka ba 

25 Mengenaj pendidikan, para Sae Tu 7 3 
: 1 k 

Ken aan Sa Ba me | maw2nja ' mendirikan at 
4 menibuat keset, dong, dan toko? tidak menu t plan- 

mengantih be 

IKATAN GURU KURSUS 

bekas serdadu 

“Atas tindakannja itu, Diaksa 

ASSI telah mengeluarkan uang | memintakan hukuman 8 tahun | 
pendjara, tapi keputusan Hakim 
2 Ea Kana diatas, —. 

    
Tn benak sukar ubi mata 

   
          

    

    

   
   

   
  mesdjid “apaan” - Dengan 

ning tertentu, 

"Pengrusakan? hatimonf terse- 
but sebetulnja harus ditjegah. 
Di negeri2 lain hal tersebut di 
lakukan oleh sebuah ,,Koinisi 
Keindahan Kota” jang angzo- 
ta2nja terdiri atas wakil berba- 
gai djawatan jang ada sangkut 
pautnja dengan : “pembangunan 
kota dan jang berdirinja diben- 
tuk dan disjahkan oleh Penerm 
tahan Kota  (gemeente). Pada 
tingkatan atas atau pusat, ma- 
ka Indonesia seperti lain? ne- 
geri seharusnja mempunjai sua 
tu ,,Biro Planning Nasional!” jg 
mengawasi dan mempunjai kep | 
tustan terachir dalam soal psm- ' 
bangunan2 jang dilakukan diss 
luruh negeri, sehingga engan | 
Cemikian sesuatu negeri mem- 
punjai tjorak tersendirj dan tjo 
yak kotanja tidak tjampur aduk 
Gan katjau. 
 Djuga .,Biro Planning Nasio- 
na?” tersebut seharusnja Mmenen 
tukan, apa jang dinamakan t.o- 
rak nasional dalam bangun?zar. 

  
Tjorak baru masih 

. Sukar diterima, 

Tjorak baru atau stijl moderen | 
dalam bangun2an - di Indonesia 
ini umumnja masih sukar dite- 
rima oleh orang2 jang duduk .da 
lam pemer intahan. Orang umum 
nja masih suka bangun2an jang 
ber tjorak feodal, ialah bangun? 
an jang memusat atau berben- 

| tuk monumental seperti terlihat | 
pada bentuk2 kraton, pendono2, 
dan lain2 tinggalan dari alam 
“feodal, 

Tjinta demokrasj belum mere- 
Sap dim rasa keindahan, Umum- 
nja masih sukar diterima ont- 
werp2 jang bertjorak ,,demo- 
kratis” ialah tjorak jang rata se 
perti terlihat pada bangun?2an ! 
atap-rata dan bertingkat (ver- 
dieping). Tjorak jang ,,demokra 
tis” dalam bangun?an ini sudah. 
lama diterima Gi Eropa'"dan ter” 
istimewa di Amerika. 

Sebagai tjontoh Suhamir ke- 
mukakan tentang ontwerpnja 
Antuk Kantor Pusat Pemerintah 
an Propinsi di Bandung dan Pa 
| lembang. Ontwerp ter sebut jang 
berbentuk sebuah hangur?an 
bertingkat, mempunjai atap-ra- 

ta dan berdiri atas tiang2, mu- 
la2 tidak mendapat persetuaju 
an dari para pembesar pemerin 
tahan, 
Tentang tjorak baru tersebut 

# lebih landjut Suhamir terang- 

"| 

ps   
  PEMBUKAAN RUMAH | Ir 

SAKIT DJIWA — MUSIK ,INTERNA- 
| Dengan dihadliri oleh pembe- SIONAL" 
sar2 militer dan sipil setempat (| - Dari tanggaj 21 Septem- 
'tanggai 24 jang lalu ini oleh Dr. || ber sampai 4 Oktober di 
R.M. Soedjarwadi, pemimpn Ru 
mah Sakit Djiwa Surakarta, te 
lah dibuka dengan resnj Koloni 
bai v0 “net Djiwa ,. Wedi”. 

Djenewa (Swis) akan diada 
kan Peran gaen musik in- 
ternasional. 33 Negara 
akan turut serta dan « Otak 
lah peserta ada 316 orang, 
terdirj dari 15£ perempuan 
dan 162 laki2. Perhatian ter. : 
besar tertudju kpd pertan- 

dingan menjanji, jaitu dii- 
| kuti oleh 75 perempuan dan 
134 laki? Jang turut bertan- 
ding memainkan piano ada- 
lah 62 perempuan dan 44 Ia 
ki2, violincelio 12 pererapuan 
(Gan 27 laki2, klarinet 1 pe- 

“| rempuan dan'23 laki2 fagot 
14 laki2. Regu Perantjis ter- 
besar dgn djumlah 73 orang, 

kemudian Itata 36 orang, 
Djerman 34, Swis 33, Ingge- 

   

  

    

  

   
    

   

  

   

        

   

    

   
   

      

    

    

We ini adala : 

an). 
erah kbresia f 

dirasa perlu | 

katakan, bahwa 
'banjak sedikit 

Lebih2 dalam 
dewasai ini, pe 

r dilenjapk in 3 
ja penderita sakit 

| dirawat dirumah2         

kan, bahwa hal ini bukaniah so- 
jal “barat atau timur. Sebagai 
tjontoh dikemukakannja 'Ame- 
rika Selatan memanggil banjak2 
artitek2 jang beraliran ,,madju” 
dari Eropa untuk merentjana- | 
kan bentuk kota2nja. Djuga ki- | 
ni di India sedang bekerdja se- 

  
orang arsitek Perantjis Le Cor | 
busier jang sedang merentja- | 
nakan suatu ibukota untuk ne- | 
gara-bagian Pundjab, Le Corbu- | 
sier tersebut - dalam soal ba-' 

fngun-bangunan termasuk bera- 
liran paling madju di Eropa dan 
Gisana sendiri masih mengalami 
rintangan? dalam melaksana- 

Ikan idee2nja, tetapi India toh! 
memanggilnja untuk merentja- 
(nakan dan segera melaksanakan 
pembikinan ibirkota Pundjab ter 
sebut. Chandigahr, ibukota Pun 
djab tersebut akan dibangunkan 
menurut rentjana Le Corbusier, 
“dimana bangun?2an semuanja 
bertingkat dan jang dikelilingi 
Gleh taman2 luas. Chandigarn 
dengan demikian akan merupa-     Yis12. — (Ant. Features), 

kan kota jang tjoraknja, dapat   
Pan Rea usaha ini pa 

3 'GAR UDA BOLA DUNIA | 

Aan 
Na 

EPA TUNTUK MEME MBUN ORANG LELAKI 
YANG BATANJA LEMAH ATAU YANG BERUSIA - 
LANPUKT. SEOLAH 2 MENFAFATKAN TENAGA BARU 
RIWGA BERGUNA SEALI UNTUK MENAMBAHKAN 
NAESU MAKAN, TAMBAH DARAH. KUATKAN NAFAS. 
MUKA FURIAT, YALAM TEMPO SATU MINGGU SESU- 
TAHIKIA MINUM INI ANGGUR TENTU MERASA - 
SEGER VAN GUMBIKA. TJOBALAH MINUM 
MANTI BKK "nan ceng 

Ta Ta ana 
FABRI9 IILF $ 

AE ld ara obi 

SA TBK TIIR YOK PONG, Toko LIEM PING 
-GWAN, Toko LEE SANG, Toko Obat ENG TAY HOO, 
Sa TJIN A5 Tp PANG. 

  

   
    
    

    
    
    

        

    

   
   

    
   

    

   

    

   

    
     
      

   
   

       
   

    

thnal tetapi apa jang dikatakan 

ahlian dari perentjananja. 
(demikian djutaan rupiah terbu- 
ang sadja, 1 

modern dalam arsitektur, 

Indonesia masih mau berpegang 

an jang arak besar. 

ipin golongan 

NP ANNING PEMBANGUNAN | 

  

    
    
    
    

   
   

alnja ada di negeri? lain”, demikian 
Tnsin tr Pa dari Djawatin Ge- 

    

  

magunan tambal sulam seperti 
jakarta itu baru terasa sa- 

da, aa merugikan nanti kalau ter 
I bukti ibukota ditentukan lain 
tempat. Dalam soal ini sebarus 
nja pemerintah mengadakan su 

(atu rentjana tegas tentang pem- 
bangunan Indonesia, bagaimana | 
tjara membangunnja, dengan 
plan 5 a 10 tahun, bagaimana 
tjoraknja, dan lain?nja. 

“Tentang tjorak apa, Suhamir | 
terangkan, bahwa banjak pem- 
besar2 pemerintahan jang me- 
nginginkan suatu tjorak nasio- 

dengan tjorak nasional dalam 
arsitektur. belum ditentukan de 
ngan tegas. Apakah tjorak ba- 
ngunan Minangkabau,  Toradja 
atau Djawa: (tjandi). 

Dalam hal tersebut Suhamir 
Na akan tentang perlunja ditin 
jau soal efficiency dan hentuk- 

tjorak bangunan disesuaikan de 
ngan funksinja. Umumnja ba- 
ngun2an Indonesia ' ini terlalu 
kurang memikirkan  efficieney 
tersebut karena kekurangan ke- 

Dgn 

Kalau India dan Pilipina. um- 
pamanja telah menerima tjorak 

maka 

(pada tradisi feodal. Mendirikan 
bangun2an jang monumental jg 
kurang efficient dan makan ba- 
njak beaja, 

Perlu planning sentral 

gi Nb at jang" Date” 

Lan 

REGU PING - PONG SE- 
MARANG KE MEDAN 
Pertandingan seleksi “ping 

pong untuk memilih djago2 ping 
pong Djawa tengah jang akah 

dikirim ke PON ke '3 di “Medan 
nami Kini telah sesesai.. Perrans 

dingan seleksi barachir dengan 
regu Semarang sebagai djuara 

  

Ta Wunulin. 

Pp 
rika. 

Dikatakan, bahwa presiden Ei   dan dengan demikian maka regu | Senhower akan merasa Wadjih 
Semarangiah jang akan dikirim | Mengambil ketentuan terachir 

'mengenaj apa jang dimaksud- 

| kannja dengan suatu perobahan 
radikal dalam politik Amerika 
Serikat terhadap Iran. Dalam 
pada itu pembesar2 di Washing 

.ton mentjatat terdjadinja pero- 
(bahan setjara radikal pula da: 
Plam keadaan di Iran. 

ke Medan nanti. 
Per tandingan seleksi pingpong 

tersebut diikurj oleh regu2 dar 
Semarang, Jogja, Pati, dan Ma-' 
gelang. Solo sendiri tidak mengi | 
ramkan Ne : 

PANTJALOMBA SEKO- 
| LAH LANDJUTAN 
i Pada hari. Saptu pagi jang 

| akan datang distadion Sriwedari 
| Solo, akan “diadakap pertanding | 

'pantjalomba antara anak2 

sekolah landjutan diseluruh ka 
bopaten dalam wilajah Kares 
Surakarta, Dalam pertandingan 
itu tiap2 kabopaten “mengirim 

kan 12 orang putra dan 12 orang 
putri. Dengan demikian akan 

ikut serta 144 orang peladjar, 

  Zupbedi dan Mossadeg, 

Segala segj dari perhubungan 
antara Amerika Serikat . dan 
Iran kini sedang dalam pertim- 
bangan, Dan djika perdana men 
teri djenderal Zahedi, minta ban 
tuan kepada Amerika Serikat, 

|inaka permintaan itu mungkin 
sekali akan dipenuhi, demikian 
berita2 itu, 

Selandjutnja. dkatakan, “bah- 
Wa Amerika Serikat mengang- 
gap pemerintah Zahedi sebagai . 
Suatu kesempatan bagi lahir- 
nja masa baru di Iran, Karena 

  
ATLETEK : 

  REKORD DUNIA LEMPAR 
TIAKRAN IPETJAMKAN (ai pena Sen oa aa 
FORTUNE GORDIEN Cland. Molliner: “dengan angka 
Menurut berita UP, atlit Ame- | 6—1, 7—5, 6—3. EF, Ampon me 

rika, Fortune Gordien telah ber- ' hang dengan angka 6—3, 8—6, 
hasi memetjahkan rekord dunia | 6—0 dari Pauj Remy, sedang da 
lempar tjakram dengan lempar | Jam pertandingan double pasang 

an sedjauh 194 kaki 6 intji| an Raymondo Deyro / Ampon 
(59.32 M.) mengalahkan pasangan Moliner/ 
Rekord lama atas namanja | Remy dengan angka 6—0, 6—2. 

sendiri ialah 186 kaki 11 intji —— 
(58.10 M). Rekord rersebut aci SEKITAR TOURNAMENT 
tjapai Gordien 4 tahun jang jalu 
di Finlandia. - — 2 Aa,   TENNIS KEDJUARAAN 

AMERIKA 
UP mengabarkan, bahwa da 

lam teurnament tennis kedjuara 

TENNIS : 

RESU TENNIS PILIPINA |   
Achirnja. Suhamir njatakan, | 

bahwa Indonesia segera harus | 
mengadakan planning jang sen | 
tral tentang segala usaha pem-4 
bangunan. Dalam keadaan seper | 
ti sekarang ini sukar untuk me 
laksanakan objek2 pembangun- 

“Kesulitan2 bahan masih sadja 
menghalang. Seperti apa jang 
terdjadi sekarang ini, oleh peme | 
rintah hendak dibangunkan Ge- | 
Cung Pusat Pemerintahan Pro- 
pinsi Sumatera Selatan dan se- 
telah ini diketahui unfum, ma-| 
ka bahan? batu, bata, kapur, se | 
men dan lain? harganja GB r 
kat mendadak. | 

“Hal Gemikian “ disebabkan | 
Indonesia belum mempunjai in- 
dusiri basis 

ini karena tidak adanja rentja- 
sentral. | 

Pan ena pendjagaan keindah: | 
an kota2 ia berpendapat sege- | 
ya Giadakannja suatu Komisi | 
Keindahan Kota jang sungguh? | 
mengawasi dan menentukan | 
tjorak kota dikemudian hari. | 

Djangan wmpamanja puas de- | 
ngan badan seperti ,,Bandung 
Permai” sadja jang membiar- j 
kan dan tak kuasa bertindak. | 
Suatu badan dimana didalamnja | 
tidak ada seorang arsitek pun. | 
Komisi seperti tersebut harus | 
diberi kekuatan dalam undang2 | 
dan dibantu Oleh Bouw-Politie, 
Djuga Indonesia harus dapat | 

menghargai tenaga2 asing. Dja | mengadakan rintangan? import 
sampai ahli (je telah bekerdja bertentangan ngan unipamanja 

Elammestein lari dan kini be- 
|kerdja di Pakistan. Djangan 
Sampai Sehophuys tidak tahan. 

| di Indonesia. Sebab tenaga2 ter 
"sebut sebetuinja masih sangat 

| dibutuhkan. — Ant. 

  

Dunia sana sini 

Xx Senator Knowland, pemim- 
partai Republik 

dalam Senat Amerika Serikat 
jang telah mulai mengadakan 
penindjauannja ke Timur Djauh 
akan mengundjungi djuga In- 
donesia. 

Xx Republik Dominica & Bra- 
zilia tidak setudjui India turut 
serta dalam konper ensi sadap 
mengenai Korea. 

XX Presiden Moh. Naguib dari   dikatakan paling modern dj A- 
sia. Chandigahr pada tingkatan 
pertama akan dibangunkan tja- 

tu komplek bangunan untuk 
150.000 pegawai. 

Segala usaha SER 
an bersifat insidentil, 

Suhamir tentang usaha pem- 
bangunan di Indonesia ini menja 
takan, bahwa usaha tersebut ma 
sih terlatu bersifat insidentil. Ti 
dak ada direntjanakan oleh pe- 
imerintah umpamanja sadja sua 
tu plan tertentu jang harus di- 
laksanakan dalam waktu ter- 

    lain2 negeri. 

Tiap negeri sehabis perang 
ini mengutamakan pembangun- 
an, tetapi di Indunesia hal terse 
ht kurang dapat berhatian. Ne 
gi2 lain mempunyai , Dilan 5 ta 

   

       
     

  

    

  

   

tai, di Inggeris hasrat memba- 
ngun ini 
nja suatii kementerian tergen- 
Os. untuk perrimahan, 
Tentang sifat membangun- 

tambal-sulam ini Suhamir tun- 
djukkan tumpamanja sadja ten- 
tang dialaminja, kekurangan ru 

| angan oleh instansi? pemerintah 
an di Djakarta Kemudian ke- 
menterian masing2 membangun 

“kun ruangan? tambahan, Pada- 
hal ketentuan tentang terapat 
jang akan | didjadikan. ibukota 
belum ada, Orang masih mem- 

| pertengkarkannja: di Djakarta, | 
| Bandung atau Malang, Dan pem | 

                

   

  

   

  

kup 500.000 penduduk, dan sua- : 

tentu seperti banjak terdjadi. di 

lw ,plan 10 tahun”, dan. la- | 
2 tetavi Indonesia tidak.” Ma- | 

Mesir mengadakan pembitjara- 
an dengan radja Ibnu Saud sela- 
Ima setengah dj jam hari Minggu 
jang lalu. 

sk Pemerintah Porandta akan 
menghentikan pembajaran gan- 
ti kerugian perang oleh Djer- 
man Tinur mulai 1 Djanuari 
1954. 

jang tjukup dan 
. 

Lnjatakan bahwa selama 30 ta- 

DJUARA | an Amerika jang berlangsung se 
8 : | Giak beberapa hari di Brooklime 
Tournament internasi- | Massachusetts, pasangan Aus- 
onal di Turki, 

Regu tennis Pilipina kemarin 
keluar sebagai djuara dari tour 

nament tennis internasional di 
Turki, mengalahkan dalam fina 
le regu Perantjis dengan 3, 
Gemikian UP, 

tralia jang terdiri dari Mervyn 
Rose dan Rex Hartwig telah ke 
luar sebagai djuara double 1aki2, 

mengalahkar dalam finale pa- 
sangan Amerika jang terdiri dari 
Bill “Talbert / Gardner Mulloyon 
dgn angka 64, 4—6, 6—2, 6—4: 

       
  

da “kantuan 
KESEMPATAN BAIK BAGI TERTJAPAINJA PERSETU 

—. TUDJUAN DENGAN INGGRIS 

EMERINTAH Iri: la jang baru, menilik gelagatnja mempu- 
njai harapan besar untuk mendapat bantuan keuangan da- 

rurat dari Amerika Serikat, demikian eat daku pers Ans 

pemerintah Sersebut telan 'ber- 
hasil menjanipingkan Mossadeg, 
seorang jg dianggap dgn fanasin 
sekali telah menetang tian? ke- 
mungkiman tertjapainja penjele- 
saian bagi pertikaiannja tentang - 
minjak dengan. Inggris Gan se- 
Orang jang katanja untuk kepen 
tingan kedudukannja telah mem 
beranikan diri untuk memperbe 
sar Kekuasaan kaum komunis. 

Harapan? rakjat Iran 
terlatu tinggi 

Sebaliknja Zahedi oleh Ame- 

rika Serikat dipandang sebagai 
seorang nasionalis jang akan 
memungkinkan tertjapainja pe 
njelesatan 'jang pantas. dengan 
Inggeris. 
Dalam pada 

Amerika Seril 
itu pembesar2 
menurut 'be- 

rita2 itu insjaf, bahwa Zahedi 
tidak akan dapat memperoleh 
kemadjuan pesat dalam perun- 
Gingan2 karena harapan? rakjat 
Iran dalam hal ini katanja ter- 
lampau tinggi. — Rtr. 

noaagaa ar 

KONPERENSI 4 NEGARA 
TENTANG DJERMAN 

30 September jad: 

Djenewa. 

Suniber diplomatik jg menge 
tahui di Washington menjatakan, 

bahwa 3 Besar Barat telah me 
Mutuskan untuk mengirimkan 

nota ke Moskow dalam minggu 
ini djuga, s 

Dalam nota itu Sovjet “Uni 
akan diminta untuk menghadiiri 

konperensi 4 negara mengenai 
Djerman, jang akan diadakan di 

Djenewa pada tanggal 30 Sep- 
tember jang akan datang. — UP, 

   t   

di 

PERANTJIS ME- 
LANGGAR 
Perdjandjian Djazirah. 

Lembaga Arab hari Senin ber- 
seru kepada negara? anggota- 
nja, supaja mereka selekas?nja 

bersidang untuk membitjarakaa   Tournamen tersebus diadakan | Dalam pada itu kedjuaraan dou | 
menurut sistim Davis Cup, tapi | ble wanita dimenangkan oleh | 
hanja dengan 3 partaj ialah 2, pasangan Anierika jang terdiri | 

single dan 1 double, jang turut | Fry Miss Doris Hart . Shirley |! 
dalam tournamen itu Ialah regu 
dari negara2 Spanjol, Turki, Pili 
pina, Perantjis dan Italia, 
Dalam per tandingan 

Fry, jg mengalahkan pasangan | 
Louise Brought / Marger "1, Os- | 

borne Dupont dengan 6—3, 7—9, 
9. — Ant,   finale 

! rah, 

| membela kedaulatan dan kemer 
'dekaan Amerika harus hapuskan rin- 

tangan2 importnja 
LAPORAN KEPADA EISENHOWER 

ERSATUAN antara negara? bukan-komunis akan, tetap me | 
rupakan suatu persatuan jang ,sulit dan lemah”, ketjuali | 

djika Amerika Serikat memperlunak politik perdagangan juar 
negerinja, demikian bunji sebuah laporan jang disampaikan Ke- 
pada presiden Eisenhower kemariz dulu. 

4 
| 

4 
Laporan tersebut jang dibuat 

| oleh Lewis Douglas, bekas duta | 
' besar Amerika di Inggris, me- | sa aa pn al BE- 

Oleh Negara? Nato. 

Kira2 300 kapal, 1000 pesawat, 
sterbang dan 500.000 orang akan 
mengambil bagian dalam manu- 
vre laut ,,Mariner” jang akan 

dilakukan Oleh 9 negara anggota 

hun ini Amerika Serikat telah 

dgn usaha ,.menegakkan kem- 
bali perekonomian dan Keuang- 

an internasional jang sehat dan 
Dikatakan bahwa seimbang”. NATO mulaj t: ji tanggal 16 Sept, Amerika Sera jang Sudah | “Latihang dilaut ini akan "me aina ini mendjadi negara ps makan waktu 19 hari dengan | beri Kredit jang 'terbesar didu- 1S : Jani Hani Ikpr-dapet mempata maksud untuk mendapat kete 

3 Ega : 5 rahgan2 mengenai pelindungan hankan politik2 dari suatu nega 
ra penerima kredit dan mengha 
rap tiapat menghindarkan Giri 
dari diskriminasi barang2 hasil 
produksi Amerika dipasar2 m- 
ternasional”. 

route2 kapal2 Manuvre? ini ia 
lah jang terbesar jang hingga 
kini diusahakan oleh komando2 
NATO bagian Atlantik Utara. 
Sela Kanal dan komando? di 

Andjuran? lainnja. | Saratan Eropa, dan rupanja akan   Andjuran2 lainnja jang dike- p Menggambarkan — kembai: ,,Per 
mukakan oleh Douglas dalam Ia | tempuran Atlantik” dari perang 
porannja antara lain ialah : sunia jang lalu — Rtr. 

politik Perantjis di Marokko. 
Pembantu. sekretaris-djende- 

ral Lembaga Arab, Ahmad al 
Whukeiry, mengatakan bala 
Lembaga Arab akan mendasar 
Kan pendiriannja atas ketentuan 

| bahwa Perantjis telah melang- 
|gar perdjandjian Djazirah. 

Menurut perdjandjian Djazi- 
Perantjis mendjamin akan 

bagian Marokko jang 
mendjadi protektorat Perantjis 

dan akan melindungi tachta ke. 
sualtanan, —— UP: 

KEMERDEKAAN PE- 
NUH" KAMBODJA 

Perundingan? dimulai 

di Pnompenh. 
Pembesar? Per iis dan Kam 

   

bodja pada hari Senin telah mu 

lai berunding di Pnompenh me- 

ngenai penjerahan kekuasaan di 

lapangan militer, polisi dan ke 
kuasaan2 dalam negeri lainnja 
kerada Kambotja, 

Menurut wartawan UP tanda? 
kini menundjukkan. bahwa Kam 
bodja rupanja akan mendesak 

sSupaja Perantjis memberi ke- 

merdekaan jang lebih besar lagi 
kepada negeri bagian China ter 
sebut. ——- Ur 

GOEI KIEM GIOK 
ACHLI BIKIN GIGI 

  

Tanggung baik dan kuat. 
Mentjabut gigi tanggung 
tidak merasa sakit. Dengan 
harga pantas. 

Alamat : 

GANDEKAN No. 2 
14-8. JOGJA, 

  I. Penambahan penanaman dol 
dar oleh usaha2 partikelir di 
luar negeri. 
Suatu penentuan sjarat2 oleh 
Bank Internasional menurut 
mana penanaman modal2 par 
fikelir diluar negeri boleh di 
lakukan untuk menjadakan 

sebagian 'besar dari risiko2 
politik jang merugikan. 
Mengusahakan tindakan? un 

tuk menghapuskan . kegon- 
tjangan2 jang hebat dalam 
harga2 dan volume bahan2 
mentah terpenting jang mie- 
masuki perdagangan inter- 
nasional — Rtr, 

Perhatian ! ! 

di Aloon? 

dengan Panitya, untuk semen 

| “319-8, 
Dean Ina     

  

Saras Pore 
! KITA 1: TENOGERI, 

ternjata dari diadakan || 

Saja terlalu tjepat 
Saja telah membunuh 
polisi dan mas (eeeannnnaa   

  

Ki 
ND STILL HAVENT FOUND 4S 
JEBS STRIKET 3 

  

menenhbak ! 

mendapatkan tempatnja Jebh, 

“KING OF THE ROYAL MOUNTED 
VTATTLE TALE ECHO" 

» Pasar Malam Amal” 
di WATES. 

10096 utk mendirikan gedung Sekolah S.M-A- di Wates. 
Muli tgl 20 SEPTEMBER 1953 sjd. tgl. 3 OKTOBER 1953. 

Kota Wates diadakan 
Para peminat dan jang berkepentingan dapat berhubungan 

“dibuka mulai tgl. 26 Agustus 1953 samvai 6 September 1953. 
Selandjutnja pindah ke WATES di Aloon?. 

Perhatian ! ! 

PASAR MALAM AMAL. 

tara Kantor di DAGEN No: 46 

Panitya     

  

“ 

  

YM MAYBE 1T KAS All A TRICK 75 TRAP, 
ME IELM GETTIN DT 

OP HERE Lea 

  

       

  

  

    
Mungkin suatir perangkap untuk 

1 mendjepak saja ! 

Saja keluar sadju. 

seorang 
'h belum    sd 

tjoba mengikuti kita, Henry 

tembakan itu did 
djutang ! Mereka tak kan 

nemukan 

TT EALPED SOMEONE KUP 9 7 IKA 22 PANET, 
THAT SHOT KAS FIREP UPN TE! BOK CAN YO, 
WES DIDMT END OUR 

    

  

ja Kira ada seorang jang men. 

Oi 
me 

lam gua 

djakan masuk rahasia, 

 



  

    

  

" »Panitya 
Ng tidaknj 

& “ 

  

Fs : 

mengharap muda 

Achirulkal: 

Ja nan sa anna na “tia 

Tebaat, tobaat ! 

  

  

Pembatja K.R. jang telah ka- 
barkan kepada Berabe tentang 
pasib murid S.M.P. jg terkatung 
katung hasil udjiannja itu, ka- 
barkan lagi kepada Berabe sbb: 

Penegaskan lulus- 
murid? jang menempuh 

udjian penghabisan S.M.P. di Jo. 
sjakarta telah mengambil kepu- 
tusan akan mengadakan 
Gjauan kembali seluruhnja, “ka- 
reni ternjata ada kekeliruan me 

ngenai 11 orang peladjar. — 
Sambil menjampaikan hormat 

terhadap Panitya  Penegaskan 
tulus-tidaknja 2 urid? itu, saja 

-mudahan ti- 
dak  terdjadi kekeliruan lagi, 
sebab tentunja hasil tindjauan 
lalu harus ditindjau lagi. : 

m terima kasih 
atas bantuan Bung Berabe”, . 
Sjukur Alhamdulillah ! Dan | 

mudah-mudahan esok Jusa Be- 
rabe tidak usah mengutjap : 
Astag'firlah atau Inna Lilla- 

    

  

£ Jogjakarta 
—| SUNTIKAN ANITI PES 

: Di Wonosari 

Djawatan kesehatan  rakja 

noSari 

seluruhnja ada 37.242 orang, 
“ Ketjua itu djawatan ter 

. |obat2- anti pes. pada 

pentn- | penduduk. 

| LULUS UDJIAN 
' GADJAH MADA 

Gokteran — Gigi dan Farmac 

tus 1953 ini telah lulus 
Propaedeusis 5 orang 
(wa, jaitu : 

djo Ked. 3. Nn, Soegijani Ked 
4. Soeprawoto Ked. 5. R. Ismai 
Kedokteran — Gigi, 

PERSATUAN BEKAS PE 
. DJUANG ISLAM 

ter dan polisi, 

  

    

telah beri, suntikan anti pes 
pada penduduk kapanewon Wo- 

1 sebanjak 16 794 orang 
penduduk.  Djumlah penduduk 

| sebut telah adakan pembasmian 
pindjal2 pes dengan semprotan 

rumah? 

Pada Fakultit Kedokteran, “ : ARTHUR KENNEDY 

Jogjakarta dalam bulan Augus- 
& udj'an 

Mahasis 

| 4 R. Poernomo Singgih Far- 
maci, 2. Santoso Prawirohatmo- 

Bertemu instansj mili- 

      

     

  

  

MALAM PERTAMA 

t 

  

pe 

Here's the real 5 a 8 

Mowrdown on, AL EN Na 
Big-lime Rodeo.: GE ae nana. bp 

the Wildest Show 
on Eartht 

WALIKRASNA Piadutrisi 
| present 

SUSAN HAYWARD 
ROBERT MITCHUM 

ARIHUR HUPNICUT 
4 2 in” 

1   

  

  
  

    

    

  

  

  

  
  
  
        

            
                          

    
      
    

      
            

                      

  
      

    
  

        
  

                
  
          
  

                                  

| SENI sONO 
Ride'em:cowpoke 

   

     
with FRANK FAYLEN - ELEANOR TODD 

itten for the screan Kadas by Directed by wi 
RRY WALD-e, NICHOLAS RAYisz HORACE McCOY an 

$ 

Memang! Tidak mengherankan kalau Robert Mitehum men- | 

    

        

            

        

      
         

   

: Teks INDONESIA, 

, 17 Yahun. 

    

     
    

     

    

$ SUAMI JANG 
8 

  

LUPA DARA-     
TAN CISTE- Telah lahir anak laki2: 

RI JANG KE- 

NA |15-8- 1953. 19.00 

? "1 BAHAJA PER- | Aa 

TJERAIAN DI   

DEPAN PINTU. | — 

| UNTUNG | : R AH AJ U 
Aan Mau N IA Uma Ao ama ok | 

Greatest ARMY action THRILLER !! 
HAPPY END ! SHOW EVER PRESENTED- 

  

| 
| 

PDAVID DORIORES | 

   DANA   BN 3       

| BESOK MALAM PENGHAB!SAN : 

"RAM JANMA" 

  

| ARYO YUDHAWARMAN 

: | Djl. Sambungdjawa F. 12 Makassar 
3 320-8. 

    

    
       

SEE," Unforgettabis Bravery of a Bunch 
— of Guys who held an impossible position 

M3 RICHARD Prnduced Bu xg 

SANDREWS : CONTE -tews mestone | 

      

   
   

SOBOHARSONO. 

  

  

KR, ONTOWIRJONO. 
   

an 

KENI: 

Malam Pertama 

FILM PERANG 

JG DAHSJAD! il 

TIAIN DJAM : - 

  

          13 TH. 5 
        

  

   

    

.- Pada hari Senen 24-8-53 ke- : , 
$ $ marin, delegasi Nb 2 djadi bintang kesajangan banjak penonton. 324-8. | 

Kursus — Djurnalistik oleh | 4. Pn ane Naa 3 : Teks Bahasa INDONESIA weh Nuri .kas Pedjoang Islam jang terdiri BENER SEN AA JABAR WN ENDE SA sentana aa — PI dari sdr, M. Bachron Edrees, 3 
»Kadang? redaksi surat? ka- | Wasil Shimoo, Arif, menemui 

bar terima surat berisi ,,berita” | Pembesar Militer dan Polisi Ne- » 
dengan permintaan supaja di- an Daerah Istimewa Jogja- 

muat. Tapi tidak  selamanja | karta. Re RAR IA Masa Na seb nb 
berikinan ank dapat dikaby- | Maksud audensi itu ialah utk. BER SLB 
kan, karena tidak selamanja apa ! memperkenalkan organ'sasi mu- Reg P Sg 

i jang oleh si pengirim dinamakan da tersebut kepada jang berwa- 2 | "8. | berita penting itu sudah meme- | djib. ya ng nuhj sjarat sebagai berita. “Oleh ketua sdr. M. Bachron 2 28 
Lalu redaksi? surat kabar ka- dinjatakan, bahwa “Persatuan » "8 x dang? terima surat jang isinja | Bekas Pedjoang Islam sanggup 3 5 

marah? atau maki2. Redaksi di | dan siap sedia membantu jang ag 3 
namakan tidak sempurna dalam |berwadjib untuk menegakkan ne - 
mengabdi masjarakaf. | (keamanan dan untuk membasmi 1 s1 

Maka dalam keadaan begini segala  matjam  pengatjau?- 3 15 
kam berasa perlu napa Nor, i tahi | musuh negara - dengan tidak » pot 
kan kepada pengirim? surat : Se | hemandang golongan dan aliran. » 2 
belam maki? redaksi? surat ka- : - an et 

bar, beladjarlah dulu djurnalis- BESDJO BERDIRI 3. 2 tik. Sebelam - terbang keawang- | Untuk pertinggi ting- 25 3 
awang, belilah dulu ticket kapal i katan hidup penduduk. tax .. 
terbang”. IS |. Di Wonosari telah berdiri su- ea ta 

£ Wah, ini Embah kok bikin | atu organisasi bernama Bahan “ 2 
8 propaganda kapal terbang ...... Ekonomi Guna Djaminan Orang tah . ng 

5 Tapi kalau bukan Gatotkatja, | (Begdjo) jang diketuai oleh | 2 2 
4 mana bisa terbang, kan? sdr, 'Prawirosumarto, dengan | MEN BENER 
Er : £ : maksud untuk mempertinggi Pe aan Ae Tee ne RP MATA TU UB UMB Men alat 

tingkat. penghidupan rakjat. | 2 
& Usaha pertama Begdjo bentuk T 

2 kaMer2 jang dikirimkan al. pe- 
me “rusahaan genting. g- : : 5 

3. se TIAP HARI 4 PERTUNDJU KAN. : 
3» ap RE Aa DIAM 10535 759. ——- 17-TH, . 
3 Linda DARNELL dafam: 5 : : 

“SLATTERY'S HURRICANE" 
1 dengan Richard WIDMABK — Veronica LAKE. : : ke: 
& 5 —ACTION 1. ROMANCE"! "3 y 3278. t: 2 untu 3 

4 & “ . .- . | | 

“ sa AMAN ANAAN ERAN : ?nx ! ma Bana pay LI njonja ruman tangga. 
KANTOR in 2 3: 4 

URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR -— 221 
RAYON II JOGJAKARTA. 2 : BLUE BAND 

5 & san? EA LA Kamma 

KEM. P. PK. 3g : : 
2 ana 1/4 Kilo 4 R Rp. 3,50 
ea 1/2 Kilo 4 Rp. Rp. 6,00 

PENGUMUMAN 1 Kiloa Rp/11MO Rp. 10,50 
! v 1 . 2 Kilo 3 043 R Rp. 19,50 
Nomer: 31 | Peng | Jo 53. & 

Berdasarkan pengumuman dai K.U.D.P. Pusat tertanggal . SUNLIG HT 

16 Agustus 1953 Nomer 313 C/KUDP/1953. maka selan- ' ( SABUN TJAP TANGAN) 
djutnja diumumkan kepada segenap warga K.U.D.P. Rayon be 5 

Pa Ne eta Ni Sm : 4x 50 gram 4 RpM.— Rp. 0,20 asal dari LUAR Daerah Jogjakarta karena kepindahannja 2 Sai , 

jang masih BERSIFAT SEMENTARA, ataupun jang pindah 2 200 gram Rp. 0,290 
« dengan TIDAK SETAHU K.U.D.P. Rayon jang bersangkutan, » 

supaja: : 1 400 gram Rp. 1 .80 
5 3 1 rara 

ssegera berhubungan dengan K.U.D.P. Rayon TII guna | an 
mentjatatkan aa Untuk nj itu Oak 1 DELFI A 

- masing? membawa (menundjukkan) surat? . jang di- ata - 2 7 & , v i “8 3 “ 
perlukan”, : & 1 kilo Rp. 9 75 

, ang $ € , 

Pengumuman berlaku mulij tanggal 26 sampai selambat- Kx 2 kilo Rp. 18,00 
- lambatnja tgk 31 AGUSTUS 1953. 2 

: Harap jang berkepentingan mendjadikan maklum adanja, | : ss BLU E BAND 
£ # f 2 $ 

: | Sg VRIESKAMER 
9 Jogjakarta, 25 Agustus 1953. ' Tagana : 

SE AMAN, $ ag : | PN sebungkus 3 RESESO Rp. 5,00 
| 4 KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR $ 2. 293. , 2 | : ya : : PES AM AON TP MN Na en an Ba la PIALA AO Tun EYD 
| " » RAYON JII JOGJAKARTA. | 5 ate! x.g SNN NN NN 

dataran . 2 « 7 tta, | Kanan sengga UNILEVER INDONESIA sekenshnng 
' £ : 5 . te nan SANAK NN 

0. 4E. SOEWANDI SETJODIPOERO, Kepala) | | e 5 ' « 

  

  

  

LANGGANAN BARU. 
Mulai .tangga! 27 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 dengan pertjuma. 

2 Ban Nasi Re LN SAI AA AAN : 

LIRI R 

Agen Djokja : Petjinan 78, Tugu 

2 
x 

Nama 
“Alamat 

-« PERMINTAAN, 
J 

Slujai tanggal 27 Agustus 1953 harap saja ditjatat 
mendjadi langganan ,.K. R4 

tk MENDJADI LANGGANAN 
Kepada 

Jth : Adm. Harian .,K. R” 
5 Tugu, 42 — Jogja. 

      

Ke Djurusan Ketjantikan...... 
Disamiping. usaha4 Jain untuk 
memperindah diri Njonja, mi- 

| Numiah tiap kgli 

DJAMU SORGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 

|an, karena seluruh ketjantikan 
tubuh Njonja akan selalu tinggal 
segar, muda, dan tjantik, berkat 
bahan? pilihan jang terkandung 
didalamnja. 

1 doos Rp. 15,— 

   
PABRIR OJAMU TJAP PORTKET 

LA NN aU 

SAN La 

Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 

ran Kidul 18a, Kintelan 94. 
Agen Surakarta : Tjojudan 141, 

Ngapeman 15, Djl. Slarisi: 
Rijadi 394, Pasar Nusukan 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Ki- 
dul 170,   

“nan 96, f3, 

  

na 

jangan Wangi 80, Kemeti- | 

  

BARU DATANG: Re 

# PENGULANG ILMU ALAM untuk S.M.P. 
I. Pokok? Peladjaran 

II. Tjara membuat soal 

III. Soal untuk latihan 

Diperlengkap dengan gambar? 
tebal 142 halaman kertas bagus. 
oleh: S8. MALANGJUI'O 

:BATU UDJIAN KIMIA untuk S.M.A. 
Guna mengudji peladjaran Ilmu Kimia. Dengan buku: 

ini akan djelas bagi para Pengadjar dan Peladjar hal? 
apa jang belum meresap Gan jang masih harus diterang- 

kan dan dilatih berkali - kali, mulai kl. I sampai kl III. 
Oleh: Dr. H, T. Liem dan R. Harsono Tjokrodanoerdjo 

Rp. 8, — 

# SOAL? ILMU KIMIA dgn PENJELESAIANNJA 
(terdiri djilid I dan II merdjadi satu buku) 

Oleh: Supangat dan Sujitno Hardjono 

..
 Tg
 

Rp. 14.— 

sedikitnja Rp, 1.50. 

Toko Buku ,»,K. R,““ 
TUGU 42 TELP, 901 

——, JOGJAKARTA ....——— 

Ongkos kirim 156,       Magerang 1. Dil, Tidar 2, Patjie| 

    PARE ERA DI WES 

Stand 

Oleh? Berhadiah" »Vleh: berhadia 
NOTA? JG. DAPAT HADIAH 

IALAH : 

No. 1 38713 No, 2 410272 

No. 3 30633 40545 556564 
556910 558700. 

No. 4 38098 39556 42949 
43048 51608 52011 
52034 550351 558223 

558323. 

No. 5, 80517 32127 340831 
35637 35892 36726 | 
39317 39921 40296 

| 40369 40520 40946 
| 41209 51416 52356 | 

58154 53353 550708 
556597 551302   

| Hadiah-hadiah dapat diambil di : 

| Meubelindustrie SIAP" 
1 

DAGEN 46. 

selambatenja pada tg 1-9-1953. 
318-8. 

  

  

     
Perat pembibian 

MEM- DISTILIERY 
Yesah - pita 

  

   & 

Ta 

Bantulah P.M.I. 

    
  

UNTUK MAKAN   
datang kotor. 

2 

adakannja pertundjukan tsb. nor) jang didaftarkan di- 
ialah untuk menjatukan - ber- balai kesehatan kota, tidak 
bagaj aliran pentjak jang «ada melaporkan bahwa ia mem. 
di 
dipertundjukkan diluar negeri. 

gerak badan oleh murid2 Taman 

mudian d'demonstrasikan, anta. 
ranja pentjak Lubuk Alung dari 
Sumatera Tengah, Mustika Kwi- 
tang dari Djakarta, Tjikalong 
dari Djawa Barat. Pas dari Dja- 
wa Timur, Keris dari Solo, S.H. 
Terate dari Djawa Timur, Sinar 
Paseban dari 

Enau dari Sumatera Tengah dan 
Tjimande dari Djawa Barat. — 

dan langgam baru dengan alat2 
perangkai 

Presiden Soekarno, para Men | 
teri, para Korps Diplomatik dan 

undangan2, menjaks kan malam 

Selasa jl. di Istana Negara per- 
tundjukan pentjak jg. diseleng- 

garakan oleh Ikatan Pentjak Si- 

lat Indonesia. 

Mr, Wongsonegoro selaku Ke- 
tua IPSI dalam kata pembuka- 
annja menerangkan maksud d'- 

Siswa Kebajoran, 

    

         

PERTUNDJUKA 
PENTJAK 

Diistana 

  

  

OH... . PENJAKIT 

Seorang ibu di Dortmund 
(Djerman Barat) telah ke: 

tularan. penjakit helamin, 

meskipun ia tidak pernah 

berhubungan dengan orang 
jang berpenjakit demikian. 

Ia bersalin disebuah kamar 
beranak dan sesudah itu ke- 

padanja diberikan transfusi 

darah, Sipemberi darah (do. 

Negara. 

punjai penjakit kelamin. Per 
kara ini dimadjukan kede- 

pan hakim. Sipemberi da- 
rah dihukum 4 tahun dan 

3 bulan : kotapradja diharus 
kan membajar kerugian 
8.000 mark (kira - 

Rp.10.000). (Ant. Features) 

Indonesia guna kelak dapat 

Pertundjukan itu d mulai dgn. | 

Berbagai aliran pentjak ke- 
kira     

ed 10 
RABU 26 AUGUST, 1955. 

Gelomb.: 42,25 59,2 & 122,1 m. 
Djakarta, Kota 

Ant, 06,10 Tjlempungan pagi oleh 
Sae La Langen Budojo dbp. 

Sdr. Prawiralalito. 

“ WAJANG MASJA- 1215 Untuk pengantar makan 

RAKAT" "siang. 

Akan dikembangkan di 13.40 Organ tunggal lel 
Djawa Barat. 14.00 Krontjong sang 0 : 

Kini di Bandung dibentuk O.K, Irama Puspa dbp. 
Rombongan Perkembangan-Tem | -- - sdr. Herjati. 
bang Sunda Emeh Salamah” jg | 1645 Pertandingan Sepakbola 
antara lain akan menjelenggara- antara kesebelasan Jugo- 
kan pertundjukan2 wajang go- slavia melawan kesebelas. 
lek dengan tudjuan melukiskan s'an PSSI. (relay Dja- 
segala kehidupan dan kenjataan karta). 

Kmr Hat Pantun ape 118.30 Peladja ran lagu Djawa 1 

Menurut keterangan jang kita dop: Puk/ Ar. 
| dapat, bentuk wajang dan se- 19.15 Polisi dan Masjarakat 
bagainja akan dibuat merupa- oleh Kep. Negara bg. 
kan manusia b'asa, sedang segu- Public Relations. 
la sesuatunja akan diatur supaja 19.40 Taptu diteruskan 1g2. 

| sesuai engan kongaan, zaman Aneka warna oleh Musik 
| Nan berbuktj 'dipermuka- Tiup Jogja dbp. sdr. 

Tjeritera2 jang “akan diper- | Menaow adil. 3 
tundjukkan ialah tjeritera2 jang | 20,30 Lg2. terkenal dan dige- 

| berdasarkan real tet sehari2: se- mari oleh Krontjong stu- 

Gang pandjangnja akan dibatasi dio Jogja dbp. sdr. Suki 
tjukup antara 3 dan 4 djam sa- m'n Bid: Djauhari, Mudji 

|dja, supaja djangan melampaui warti dan Suminah . 
djam 24.00 tengan malam. Se- Lg2 Bimbang Hati, 

bagai lagu2 pengiringnja akan | Rangkaian Melati dll. 
dinjanjikan laguz Sunda klassik (21.30 Ketoprak Mataram studio 

He jakarta, oleh Kel, Kes. ketjapi jang disem- Yogjakarta, Pa 
Djawa stud o Jogja   

  

  

ORANG LE-LAK i 

ENKESIN 
LAKI - LAKI DAN PEREMPUAN SERING 

DAPAT KESEHATAN DAN KEGEMBIRAAN, KESENANGAN 
JANG TETAP DAN AWET. 

OBAT SENKESIN BUAT LELAKI DAN 
DJANTAN, PEREMPUAN MAKAN OBAT BETINA. 

Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat 
manusia, Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda 
ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi. Orang jg kekuatannja sudah kurang kalaufmakan bisa 
djadi gagah pula, Ini obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, 
tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, kekuatan otak lemah, kekuatan melihat 
Impotehtie, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, 
sakit badan kurang kuat, Segala rupa penjakit Tamsin, 
Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakar sakit, pektay tidak bisa 

tete mengkeret, i 
dan kuning, rambut rontok, ram 
tampak kemustadjabannja, 

AGEN: Toko Obat 

  

Eng 

Ai aan 

| 390-8. 

but putih. Tidak bisa tidur, Sekali makan lantas bisa tor- 

|purnakan, sedang bahasa jang 3 5 B1 
d'pergunakan ialah bahasa Sun- Waranggana: sdr. ju 

|da sehari2 jang demokratis" mirah, Tjeritera 

dan hidup dimasjarakat, — Ant. -SETJONEGORO. 

S. M.A. bag. C ,,LUCTOR" 
Bintaran Wetan 11 — Jogjakarta. : 

Mulai menerima pendaftaran murid untuk klas I | II . III. 

Peladjaran dimulai 1 September. Sekolah SORE djam 4 --5 
Selainnja untuk UDJIAN N. GERI, murid mendapat didikan 

istimewa untuk UDJIAN PEACTYK- BOEKHOUDEN A. 

M32128. 5 : NA 1 

      

UTJAPAN TERIMA KASIH | 
Kepada Jth. Tuan? / Njonja? jBapak? /Ibu? / Sdr.2 jg. 
menghadiri, serta jang telah memberi sumbangan 

berupa tenaga /f.kiran maup'n benda 

PADA PERKAWINAN KAMI | 
dengan ini kami berdua sekel arga mengutjapkan beribu-ribu 

terima kasih. 

telah 

baik 4 

Wassalam 

Kami berdua sekeluarga. 

Soedjiah  Moeljodiwarno 
    Soediardjo Goenowaseso 

  

4 

ACHLI ILMU FALAK (Oecultist). 
Kesulitan? dalam hal? seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lain?. Tuan/Njonja akan dapat djawaban? jang tjotjok dan 

berbukti. Rahasia tanggung d pegang teguh. Kirim 4 perta- 
njaan berikut NAMA dan UN.UR dalam satu envelop dengan 
poswesel Rp. 10.— 

Kepada M.LALG. RAWAL. Kotakpos 170 

  

Bandung. 

- 
SENKESIN BETINA 

  23 Ng 
UNTUK MAKAN 
PERUMPUAN 

MAKAN SENKESIN 

PEREMPUAN. LELAKI MAKAN OBAT 

jang aajaib buat perbaikin badan 
kembali. Perempuan tua makan 

lekas tua dan belum tua 
1 kurang. 

tidak napsu makan, sehabis 

tempat pranakan dingin. Aer muka lekas tua, kurus 

2 
Njan Ho Petjinan No. 15 — Jogja. 

K0 ERA AAN AAA rule ab sat TAN 

Typ ,KUDAULAT AN RAKJAT"” 1582/52/8.03A. 
     

PE aan Pa Na MA ANA rae POR 
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