
  

   

    

   

  

   
   
   
    

  

Naba laa ter. 
g dala Naa nanaja Ng. 

marjin dulu itu sudahlah 
tidak: ada mengandung sifat 

2 lagi : setiap pengganggu 
camana. sakan diberantas dgn. 
segal a daja upaja: tidak 
sadja dengan kekerasan sen- 
djata, melainkan dengan segala 
Uu: “Jain-lain lagi jang mung- 
kin dan dapat dilakukan. 
Maka apabila mengenai ba- 

gian ini dalam djawaban Pe- 
merintah pihak anggauta Moh. 
Natsir masih akan memper- 

| tahankan kwalifikasinja. 
noch vlees, kita sun 
Gepat mengikuti djalan pikiran- 
nja. 
Malah sebaliknja, setelah ada 

djawaban Pemerintah ini, ada- 
lah” kewadjiban moreel ang- 

    

     

  

gauta Moh. Natsir untuk men- 
djelaskan - sikapnja 

pengganggu Sean ee 
demikian maka si jang 
hingga sekarang boleh” Taat 
kan “noch  vlees 

vis: 

Ih tidak”   

  

    
ang ata dua minggu 

              

   

tjara katan ke- | 
ma Puas. Pendidikan Pe. 

lisi Militer. 2 Ha 

Dari - djumlah pengkut 40: 

bintara, setelah pendidikan 
ada 

12 orang jang terpaksa : tidak da- 
pat terus beladjar karena sakit. 

Mereka jang lulus dari pendi 
dikan ini ialah 5 perwira dan 8 
bintara untuk instruk 
wira dan 8 bintara-u 

r, 2.per- 

tuk pem 
bantu instruktur can 5 bintara 
lainnja hanja lulus mengikuti la- 
tihan2. 
“Sehabis upatjara “pemberian 

idjazah telah dilakukan Le 
nt, Te Pe ea 

  

| Pada tanggal dp Nahan ini 
kedatangannja di Ban 

ydung serombongan “mahasiswa? 
terhadap j dari Burma jang : kan mengada | 

kan penindjauan para berbagai | 
kerak perindustrian dikota Ban : 

$ Denda &: FA ia di ji. | 
may stelah sie upa 

ang jang terdiri dari perwira2 | 

| » 

| York untuk memimpin delegasi 

  
1 

4 

dan sekitarnja. Mereka an ! 
itu dapat aa Jain akan mendatangi kan 

napi apaar sana jang djelas. tor Gabungan Pertemuan Indo 
1 

  

baru? ini ini anggau 
Moi Natsir masih sadja menge. 
mukakan . pendapatnja, balas | : 

| 

senam jang : 

gie. 
“Kita semua tahu, eka di- 

antara “gerombolan? penggang- 
gu keamanan itu terdapat 
orang2 Jang sebenarnja. mem- 
pertahankan ideologie. 
baik diingat, dibawah kekuasa 
2. ketatanegaraan sekarang 
ini, didalam staatsbestal He, 
tjara gerombolan? itu :emer- 
tahankan ideologis ada! : 
tentangan dengan dasar2 ne- 
gara : mereka menggunakan ke. 
kerasan, melawan -polisi : dan 
tentera, “membakar rumah. 
masdjid dan membunuh rakjat. 

Kita Semua tahu mula. di- 
dalam Islam ada tjita2 ketata- 
negaraan jang didjundjung ting ' 
gi oleh setiap orang Idam dan 
jang didalam susunan negara 
demokrasi dihormati dan harus 

  

      

“Gihormati pula oleh golongan | 
lan2, (Galah DARUL ISLAM). 

Dan kita semua tahu pula, 
tiara seperti jang dilakukan 
oleh apa jang dinamakan TI. 

“tan D.I. itu bertentangan dgn. 
hukum Islam! Eh TAI 

ae , 
Maka disamping kita mengi- 

ngatkan kepada Pemerintah dan 
PK. bahwa, negeri ini boleh. 
dikatakan negeri Adam, sehing- 
g2 dalam segala tindakan 
tidaidah bidjaksana menggang- 
gu-gugat  keluhuran agama 
Islam, kita pun ingin memberi 
peringatan pula kepada Bung 
Natsir : untuk " 
salah paham pada pihak lain? 
diluar  Masjumi, alangkah 'baik- 

  

  

  

nja apabila Masjumi memberi |: 
statement jang djelas mengena 
sikapnja terhadap gerom . 
jang menamakan . 
dan DJ. jang terang? sudah 1 
langgar hukum Islam, sekali 

  

pun — taruhlih — mere 
Pena Man | 
ogie. : 

ngandung Beban benar 
kah Kartosuwirjo telah mela u 

kan Hc man Mg Na 1 
membakar ma:    
bertindak Tembdan makin infil 
tran2 dari luar kal ) Sg 
SUWITFO Dana 

bekantan damitah mema 1 
patut berdjawab. Te 

menjatakan  sikaw . tega 
naga pn 1 

tenpelet oleh nai alam” dlm. 

rangkaian an Islam dan Ta, 
tera manga 
wadjiban M: 
taj Islam tah 
dj elaskan kepuan Aa bangga 
ig. kurang penget luannja itu, 
bahasa apa jang menamakan 
dirinja Dan “NP. Tan, Tau 

Tetapi 

  

h 

Seperti diketahui, di ea | 
ta parlemen | p 

   

t 
! 
i 
i 

nesia (Gaperti) dan selandjuin ja 
akan melihat? kota Sun Madja 

        

          

esa Kapan pemer at, 
supaja dengan segera memben- | 
tuk propinsi otonom Sulawesi jg 
meliputi 

“kan dlm pernjataan jg dikeluar 
kan oleh kepala2 daerah dan ke- 

tua2 DPRDS seluruh Sulawesi, 
setelah mereka baru? ini menga | 
Gakan konperensj di Ta ran 

— Ant. ' 

    

. propins' adm nitrat | | 

sa
ma

n 
nta

r 
ar

en
a 

Porsi OTONOM Su. | peran tan 

' sekarang. ini. Hal itu dikemuka- |. 

| 
h 

| serombon, 

nasenat2, - 

ENGAN Desa at GIA kemarin djam 10.00 lewat Menteri 
Luar Negeri Mr. Sunarjo belah bertolak dari Djakarta me- 

mudju Manilla. Ia disertai oleh Mr, Utojo Ramelan,  Sarmidi 
..| Mangunsarkoro dan sekretaris pribadinja Sanarjati Sumarjo. 

| Menurut keterangan rombongan Menteri Sunarjo itu akan ting- 

Ri 

y Menur 

  

£ 

PEMBERSIHAN DI 
MAKASSAR 
19 Orang ditewaskan, 

190 ditangkap dan 2? 
putjuk sendjata  di- 
rampas 

Ut keterangan Koman 

dan Komando Basis Makassar 

T 

k- 

1 Major Mochtar hasil pembersih 
ken jang dilakukan oleh satuan2 
entara dalam Komando Basis 

| Makassar selama satu bulan ini 
'Samat' memuaskan. Tertjatar 19 
perang pengatjan ditewaskan, 10 
orang ditangkap, 10 putjuk ka- 

“rabijn, 8 pistol, 3 stengun dan | 
Lee Enfieid dirampas. 
Tindakan2 pembersihan Ini di 

| dakukan sekitar dan dalam kota 
Makassar. Demikian Major   

sal di Manilla sampai Senen igi. 7 September ja.d, Kemudian 

ia meneruskan perdjalanannja ke New York melalui San Fran- 
Hana, untuk menghadiri sidang umum PBB. 

Soal negeri? djadjahan | 

| adalah penting. | 
Sebelum - “heri tolak ke New 

Indonesia dalam sidang umum 
PBB j.a.d, Menteri LN, Sunarjo 
menerangkan, bahwa 'berhatsil 
tidaknja politik Juar negeri In- | 
Gonesia sebagian besar tergan- 
tung pada kekuatan dalam ne- 
geri. Jang terutama hal ini la- 
lan semangat kebulatan nasio- 
nal dalam lapang ekonomi Uan 
kemiliteran. y 
Mengjawab pertanjaan, soal2 

manakah jang dianggap penting 

oleh delegasi Indonesia - dalam 
sidang PBB nanti, diterangkan, 
bahwa soai2 itu antara lain so-   al Marokko, Tunisia” Gan masa- 
lah Korea. . 

Sekembalinja menghadiiri si- 
dang umum PBB Menteri "Su- 
narjo akan mengundjungi nega- 
ra2 Arab dan Asia diantaranfja 
India dan Pakistan. 

|BUNG KARNO TERIMA 
ROMBONGAN HMI 

Pres. 

  

'uta Himpunapr Mahasiswa Islam 
sedjumlah 80 orang. Mereka be 
resal dari peibagai daerah dan 
berkumpul di Djakarta untuk 
mengadakan kongres HMI jang 

tangga1 30 
gustus sampai 4 September. 
Dalam pertem uan ramah ta    

   

  

   

  

DIREKTUR & SIA DIDE- 
NGAR LAGI 

Direktur GIA Dr, Konjinen- 
burg kemarin untuk kedua kali- 
nja cidengar keterangannja oleh 
djaksa Notosusanto sebagi lan 

djutan pemeriksaan jang telah 

dilakukan Mean harj 
- Jalu. 

  

ni 
2   

menghindarkan | 

Ea an 

Hasian Nippon Keizai 

an tentang ganti -kerugian pe- 
rang dengan Indonesia mung- 

September ini djuga di Tokio. 
Menurut harian tersebut peme- 
rintah Djepang telah menerima 
dan. “setudjui usul Indonesia utk 

sebut dengan mengirimkan de- 

legasi Ke Tokio. 
| Pemerintah Djepang 
menunggu djawaban dari 'Dja- 
Pkarta tentang waktu pengirim- 

| dan siapa2 anggota delegasi    

    

   

    

     

      
    

  

   
    

   
     

   

    

          

   

    

   
   

   

s a 
: «Paten diratifisir, 

| Harian .Mainichi" mengabar- 
bahwa pemerintah  Dje- 

- mengharap dengan sangat 
ja pemerintah Indonesia me 

sunda tangani perdjandjian Fris 
0 berhubung dengan ters:arnja 

berita bahwa pemerintah Iu- | 

   

'“donesia tidak akan meratifisir , 
djandjian Frisco itu, tetapi |   

j akan mengusulkan perdjandjian 
£. | bilateral. Selandjutnja menu- | 

ipian tersebut pertukaran | 
pendapat setjara informil me- | 

ya enai soal ini rupanja sedang 
dilakukan antara konsul djende- | 

rut 

  
Djepang di Djakarta Kai, 

dan pemerintah Indonesia. Ant. 
  

1 amat. pentingnja bagi ! 

ama Islam itu tidak sadja, 
dapat menghindarkan salah 

tidak - an dapat melemparkan 

Pap Vis noch vlees. 
Demi. (kepentingan agama dan   rakjat jang Islam ! 

Walah na TN NAPn 

'kin akan “dimulai dalam bulan. 

memulai perundingan soal ter- 

hanja £ 

perdjandjian 

Ta ag tanu jang ti cas | 

Kaa aan rakjat banjak 1 : 

3 am seper ti jang rupanja di- 
Kn Ka 5 ig oleh pihak 

3 Min Ne 5 Masjaii mengeluar- 
kan tement demikian : sikap | 
Masjumi @kan djelas sedjelas- 

| djelasnja, Dan pihak sana 

kwalifikasi Natsir jang. 

mem- ! 
peroldh berita dari kalangan pe- 
merintahnia. bahwa per unding- 

    

Sekitar ganti keruan perang : . 

- Djepang berunding 
bulan ini? 

— FRISCO SUPAJA SEGERA DIBERESKAN 
- 

& 

LEDAKAN DI MEDAN 

  

Didepan rumah kepala | lain daripada 
Diapen Sumatera U. 

ukarno telah menerima | 
an mahasiswa angga- ' 

Jang : 

! 
s 

  

Pemeriksaan itu Nkabbonja ma- | 

' sih akan dilandjutkan pada ha- | 
P ri2 jang akan. datang. Benang 

t 
djuga halnja dengar wakil di 

rektur GIA Mr. Mochtar, 

Kapan pemeriksaan atas diri | 
Dr. AK. Ganj direktur Pioneer 
itu belum didapat keterangan. — 
Ant. 

3 
n — Semet 

"baru2 

Tochtar. 

Usaha masuk Madjene 
digagalkan, 
atara itu dinjatakan bhw 

ini sepasukan gerombo-- 
lan bersendjata telah berusaha 
dengan kekerasan memasuki ko | 

'ta Madjene. Tetapi alat negara 
tlikota itu berhasil menghalau 
kan gerombolan itu sesudah ter- | 

djadi tembak - menembak se- 
1 pa kira2 satu djam. 

k tew 
Dipihak polisi 

as, sedangkan korban pihak 
gerombolan belum diketahul. 

"Ant. 
  

Djawaban pem intrik pada DPR (1D: 

Pihak opposisi berpendi- 
rian a priori 

EMARIN dengan singkat. 
Pemerintah atas pemandai Ke 

. tersebut : 

sm
a 

- Djawaban kepada 
opposisi, 

Pemerintah meneran, 
bahwa Pemerintah tidak. mau 
mendesakkan . program politik- 
nja kepada pihak opposisi supa- : 
ja ditelannja sadja, “dan bah: | 
wa Pemerintah sudah memikirs 

memaborikan. an kansebaik2nja-segala-apa- jan 
akan diutjapkan, maka sangat 
Gisesalkan bahwa pihak opposi- 
si mengatakan dengan tidak ber 

alasan, seolah2 pendjelasan Pe- 
merintah disusun setjara ter- 
g0poh2, dan tidaklah benar bah- 
'wa pasal2 dari program politik 
itu ialah menurut opposisi sua- 
tu kompilasi dari “gemeenplaat- 
sen”, walaupun Pemerintah sa- 
ma sekali tidak berniat untuk 

' memadjukan barang jang baru 
semata2. aa 

“ Selainsdaripada itu, menurut 
Pemerintah, pihak opposisi ru- 
panja agak terkedjut mende- 
ngar suara dan sikap Perdana 
Menteri   

ukuran biasa adalah 

hendak mendjalankan - opposisi 
(utk opposisi kedengarannja sbg 
| suara menentang, sehingga ang- 
| gota jang bersangkutan tak da- 
“pat merasakan muziek-damn ira- 
| ma didalamnja. 
1 Terhadap . sikap jang sangat 
| subjectief ini Pemerintah tidak 
-berdaja mengutjapkan apa? se- 

bahwa anggota 

jang bersangkutan itu mungkin 
“Dimuka rumah Kepata Dja. | mempunjai djiwa dan semangat 

watan Pener angan  Sumatera- 
Utara, Abdul Wahab Siregar, di | 
djalan Teuku Tjik Ditiro No. &: Hn 

telah meledak sebuah | 
memetjah. | 

kan katja2 pintu membolong- | 

kan plafond dan katja2“ djen | 
dela dari bagian muka rumah | 

Medan 
granat” jang telah 

tersebut. 

ular kambang jang tak sesuai 
dengan irama dan dinamik jang 
gak tegas dan djelas. 
Diterangkan, bahwa pihak op- 

posisi umumnja tidaklah mema- 
djukan pokok2 jang konkrit | 
atau saran2 jang konstruktif | 

dan 
se- 

|pa kalimat2 jang negatif 
| bersifat agitatoris belaka 

Berkenaan dengan hal ini, ka- | perti utjapan2 jang mengkwali- 
langan kepolisian menerang 
kan, bahwa. menurut  penjeli- 

-dikan2 jang dilakukan, ke 
mungkinan besar sekali benda 

peledak itu telah. dilemparkan 
orang dengan sengadja dan bu- 
kanlah benda jang tertanam. 
— Ant, 

fikasi pendjelasan (Pemerintah | 
sebagai pendjelasan jang tidak 
berdasarkan analisa. 

Diterangkan, bahwa Peme- 
rintah telah mempertimbangkan 
apakah perlu lagi bertukar fi- 
kiran dengan pihak opposisi jg 

1 telah perpendirian a priori dan 
  

“Insiden antara RI dan. 

Keterangan Gubernur 
Sarimin. 

Gubernur Sunda Ketjil Sari- 
min Reksodihardjo waktu ini se 

| dang berada di Djakarta untuk 
adakan pembitjaraan2 routine 
dengan Pemerintah Pusat, Atas 
pertanjaan2 mengerfai pelang- 
garan2 jang sering terdjadi di- 
perbatasan  wilajah Indonesia 
dan Timor Portugis Sarimin ka- 
takan bahwa soal tersebut ha- 
nja suatu insiden? ketjil, 
— Sarimin selandjutnja katakan 
bahwa pelanggaran diperbatas- 
an oleh patroli dari pihak kita, 

Uh 

T
h
 

  

Timor Portugis 
LETAK BATAS2 KEDUA KURANG DJELAS 
ARU2 ini telah terdjadi insiden di tapalbatas Timor Portu- 
gis dan wilajah Indonesia dimana seorang serdadu Portugis 

melepaskan tembakan? sehingga seorang penduduk Indonesia 
- mendapat luka? dipahanja. Untuk mentjegah supaja peristiwa 
tersebut tidak meluas, maka wemerintah setempat dan alat? 
negara telah ambil tindakan? seperlunja. 

dan pihak Portugis terdjadi ka- 
rena tidak djelas letaknja ba- 
tas2 antara kedua daerah. Bila 
terdjadi pelanggaran2 demikian 
oleh pembesar2 setempat ditja- 
nikan djalan penjelesaian seba- 
ik-baiknja dengan perundingan, 
Kesulitan2 biasanja dapat  di- 
atasi, 

Dikatakan selandjutnja untuk 
lebih mudah mengatasi kesulit- 
an2 itu telah didapat persetu- 
djuan menempatkan konsul In- 
donesia didaerah Portugis dah 

   

waktu membatjakan | 
pendjelasan itu jang menurut | 

normaal | 

| belaka tetapi buat orang jang | 

melainkan memadjukan 'bebera- | 

. PEMERINTAH TAK DE: SAKKAN PROSAM 
POLITIKNJA 

Salah kita anuatkan djawaban 
nfan umum babak pertama. Maka 

milad ini hari kita muatan gagngka pnja djawaban Pemerintah 

berdas 

keke 
an kabinet ini sampai sekarang. 

  

sarkan kedjengkelan dan 
jewaan sedjak pembentuk- 

   

  

LI Tetapi Pemerintah pun dalam | 
didepan Parlemen | |perun dingan 

ini akan tunduk kepada dasar 
“demokrasi. 

pnadjukan djand!i2 jang kosong 
dan analisa jang muluk2, de- 
mikian P.M., dan Pemerintah in 
sjaf bahwa keadaan pada masa 

Sekarang ini didalam dan diluar 
negeri sudah tjukup sekali di- 
analisir dari beberapa sudut se- 
hingga seolah2 kita tenggelam 
dim lautan analisa jg kita buat 
sendiri sehingga tidak dapat 
melaksanakan tindakan2 gerak 
tjepat dalam masjarakat jang 
begitu besar dinamiknja. 
Walaupun bagaimana 

Pemerintah 
'pekerdjaan2 

djuga 

tetap menghargai 
analistis itu 

Cisamping analisa Pemerintah 
sendiri.   

Keadaan tetap. 

Diterangkan, bahwa, jang pen- 
| ting bagi 'Pemerintah sedjak 
kabinet Hatta sampai sekarang, 
ialah bahwa segala masalah2 

polit'k, sosial dan ekonomi dia 
garis2 besarnja tinggal tetap, 
tidak sadja dilingkungan Repu- 
blik Indonesia melainkan djuga 
diseluruh Asia Tenggara, djuga 
mengenai lapangan keamanan 
dalam negeri, pemilihan umum, 
kemakmuran, keuangan, organi- 
sasi negara, perburuhan, perun- 
dang-undangan, soal Irian Ba- 
rat dan hubungan kita dengan 
negeri2 asing, dan itulah sebab- 
nja maka dalam program kabi- 

(net sekarang ini akan terdapat 
| beber apa pokox2 dari kabinet2 
| jang telah Talu sedjak th. 1950. 

Memang 'benarlah gemeen- 
plaats jang diadjukan.oleh ang- 

  
| sesuatu didunia ini terus berge- 

terus berubah2, tapi perlu saja 

bahwa pandangan orang teria- 
dap dinamik peredaran dunia 
adalah berbeda2. Djadi tidaklah 
mengherankan bahwa dalam per 
soalan ini ada these dan anti- 
these. 

Sebagai saja harapkan dalam 
uraian saja jang dulu supaja 
these dan antithese itu mudah- 
mudahan dapat menimbulkan su 

|atu synthese jang bermanfaat 
| bagi negara “dan rakjat Indo- 
i.nesia. 
| Tetapi “sjarat mutlak untuk 
| mentjapai synthese' sudah  ba- 
tang teritu bukanlah suatu op 
posisi jang berpendirian a pti- 
ori, melainkan jang bersema- 
ngat hukum dan mupakat. De- 
mikian Pemerintah. 

  

Keamanan, 
Menurut Pemerintah, semua 

pemandangan para anggota me- 
ngenai keamanan mengandung 
Satu suara jang hampir sama, 
jaitu bahwa Pemerintah dengan 
segala alat dan usahanja wa- 
djib memberantas gangguan ke 
amanan umum jang didjalankan 
oleh gerombolan?  bersendjata 
dan pertanjaan2 jang dimadju- 
kan pada umumnja mengenai 
tjara2 dan tindakan? jang akan 
diambil. Pemerintah dalam Ia- 
pangan keamanan, 
Kepada Rasuna Said diterang 

kan, bahwa jang dimaksudkan 

Pemerintah dengan benih? gang   sebaliknja, -— Ant. 

        “3. 

Lembaga Kebudajas 

Kan Batavisarch Gn on 
a09 

K: Or Aan Naa 

J guan Pn itu adalah mi- 

ajaag Inter 
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ada dua orang | 

Pemerintah memang tidak me | 

dan | 
selalu akan memperhatikannja 

gota Moh. Natsir bahwa segala | 

rak dan jang menggerakkannja | 

  

PERTEMPURAN DI 
| INDOTJINA 
| 

| Operasi ,,/Tehad" di 

| Phuyen. 
Ki 

| Komando tinggi Perantjis di 
| Saigon mengumuman pdia hari 

| Rebo bahwa dalam operasi ,,Te 
| had”, jang telah-dilakukan di 

daerah Phuyen, ja'ni daerah pe 
| gunungan kira2 850 Km. 

| Laut Saigon, pasukan2 Uni Pe- 
IL rantjis, jang terdiri atas bebera- 
| pa bataljon, telah menimbulkan 
| kerugian 101 orang d'antaranja 
|50 orang tewas, pada pasukan2 
Ho. 

Pasukan? Uni Perantjis ber- 

(.Bearcat” utk kemudian meng j 

| hantjurkan suatu pangkalan pen | 
terie- ! | ting pasukan2 Ho, jang 

tak sebelah Utara Song Ba dan | 
untuk menembaki pasukan? Ho 

Chi Minh. 

£ Di Kambodja. 
Kemudian diumumkan djuga 

bahwa sebuah patroli Perantjis 

telah terlibat dim. pertempuran 
melawan pasukan? Ho didaerah 
Kampot di Kambodja. Dikatak 
an bahwa pasukan? Ho menderi 

ta kerugian 14 orang tewas dan 
3 orang lain tertawan sedang- 

''kan kerugian Perantjis ialah se 

| orang tewas. — AFP. 

LIBURAN GEMBIRA DI 
R.R.T 

Berdjuta2 anak? sekolah, ma- 
| hasiswa dan para guru di RRT 

baru sadja mengadakan liburan 
| musim pamas jang gembira. 

Kini telah masuk sekolah la-. 
gi Ik H5-.djuta anak2 sekolah: 
rendah seluruh RRT - dengan 

badan sehat dan kuat, 
Tiap fasilitet untuk bepergian 

dan bermain diberikan oleh ke 
menterian pendidikan, serekat2 

sekerdja dan organisasi2 pemuda 

dimusim panas baru2 ini, Beri 
|bu2 diantara mereka selama 
hari libur itf melepaskan lelah- 
nja dipanta 2 dgn berenang. her- 
lajar dan memantfjing, — NCNA 

    PENURUNAN HARGA 
CAMBRICS 

Kementerian: Perekonomian 

tanggal 1 Septeihber, 
cambries diturunkan, 

harga2 

alokasi bulan September kepada 
para pengusaha batik diturun- 

kan sbb, (per blok): 
Prima J 1714 y Rp. 120,— men 

djadi Rp. 100.— 
Bjru J 48 y Rp. 285 — 

djadi Rp. 240.— 
Grey 48 y Rp. 220.— mendja 

di Rp. 185— 
Grey 4614 y Rp. 190.— men- 

djadi Rp. 175.-— 
Primissima 1G y Rp. 150— 

mendjadj Rp. 125.—. — Ant. 

men- 

Timur j 
| terachir 

  

5 

Dalan Yan Luar Kota. 

Sebulan.“ .....o. Rp. U,— 
Ktjeran .. 

1 milimeter, 1 kolom TT 0,80 

na tt - 

LANGGANAN : 

  

0,60 gatau Va $$ 

  

ADPERTENSI : 

  

  

   
“NOTA BARAT ! TENTAN 

DJERMAN 
Rusia diundang berunding tgl. 15 Okt. di Lugano 

N 

meliputi seluruh Djerman, 

Nota2 tersebut telah disamr- 
paikan kepada kemlu Soviet di 
Moskow pada hari Rabu. 

Barat mengusulkan kepada 
Soviet Uni untuk mengadakan 
Suatu pertemuan menteriZ luar 
negeri 4 Besar di Lugano, Swis, 

pada tgl. 15 Oktober j.a.d. 
Nota2 tersebut adalah jang 

dari pada rangkaian 
tukar-menukar nota antara ne- 
gara2 Barat dengan Soviet Uni 

' mengenai masalah Persetudjuan 
| Perdamaian dengan Djerman. 

Lebih djauh dikatakan bahwa 

  

  
hasil merebut sendjata2 ringan, | 

randjau dan dokumen2, jang me: 
mungkinkap pesawat2 pembur uj 

umumkan, bahwa untuk kepen- | 
tingan industri batik dan kon ' 8 
sumen2 kain batik, maka mulai ' 

Harga2 pendjualan mori dari ' 

  

| 

negara2 Barat tidak sabar dan 
punja maksud untuk memper- 
singkat semua “perdebatan? 
dan polemik sekitar 

1 Djerman”. 
Sebagai diketahui pendirian 

Seviet mengenai masalah Djer- 
man ini ialah supaja kedua pe- 

' merintah Djerman Barat dan 
| Timur mengadakan perunding- 
yan? lebih dahulu dan bersama- 
Sama menjelenggarakan pemi- 
lihan? sebagai Jangkah kedua. 
— UP. ” 

EGARA2? Barat telah menjampaikan nota2 bersama kep 
pemerintah Soviet Uni, jang mendesak agar di Dier 

diadakan lebih dahulu persilihan2 jang bebas dan setjara 

sia sebelum dilakukan pembentukan suatu pemerintahan i 

! 
masadah 

    

    

   " 

  

  

SIDANG LEMBAGA 
ARAB 

Boikot Pera: 

Pada hari Rebo telah b 
dang di Kairo Panitia F 
Lembaga Arab untuk men 

putusan apakah terhadap E 
tjis mengingat tindak 
Afrika Utara harus 

pemboikotan ekonomi, : 
minta oleh kaum nasionalis 

nisia dan Marokko. 
Dalam sidang itu, jang « 

dlirj oleh menteri? luar 
| Mesir, Irak, Jordania, A 

di, Syria, Libanon da 

dan seorang wakil Libya, 
ma diperbintjangkar 
atjara pembitjaraan pan 
sebut. Didapat kabar ba 
ra utusan sefan un 
sidang lengkap mempe 
tindakan Lybia menan 
suatu persetudjuan 
pangkalan2 pertahanan d 

| Inggeris, — UP. 

  

      

  

   
      

       

     

     

   

   

   

    
  

H 

Vietnam berhatsil   
Dikata kan, bahwa peri 

   sentjatan sendjata di Korea 
menib P3 ize jakinan bangsa 

-A kemerde- | s, 
£ “sebenar-    
nja kelemahan fihak imperialis. 

Kemadjuar2. 

Harian Sovjet "Izvestia” hari 
Rebo tulis, bahwa Tentara Rak- 
jat Vietnam telah membebaskan 
Vietnam 9074 lebih dengan pen- 
duduk Lk. 20 djuta djiya, de- 
mikian siaran TASS jang terde- 
ngar di London. 
Dalam karangan tentang pem 

bentukan Republik Demo! krasi 
Vietnam pada tanggal 2 Septem   

  

    
tambahkan kepada utjapan. itu ! 

D 

Serikat. 

Djumlah tersebut akan diam- 
bilkan dari fonds program "pa- 
Sal empat”. 
  

salnja rasa tidak puas, tepat 
atau tidak tepat, mengenai ber- 
bagai2 masalah, didalam masa 
jang penuh kesukaran ini, dan 
banjaknja sendjata jang ada da 
lam tangan orang2 jang tak 
berhak, 

Kepada Sahetappy Engel di- 
terangkan, bahwa. perlakuan ba- 
ik jang  didjandjikan kepada 
anggota2 gerombolan bersendja. 
ta jang karena  keinsjafannja 
menjerahkan diri kepada Pe- 
'merintah, ialah berupa usaha 
penampungan dan rehabilitasi 
seperti jang sampai kini diusa- 
hakan dalam rekonstruksi na- 
sional, 

Mengenai tawanan2 SOB jang 
sudah. lama belum dimerdeka- 
kan, Pemerintah berhasrat un- 
tuk mempertjepat  penjelesai- 
annja, 
Pemerintah tidak membenar- 

kan pendapat Moh. Natsir, bah- 
wa. (Pemerintah seolah2 hendak 
menjelesaikan soal keamanan   

Pe GARE pasa 

  ini setjara ,legercentris”, 

Iran dapat 20 djuta dollar 
| KOMISI MINJAK DIBENTUK PM ZAHEDI 

ARI kalangan jang mengetahui di Teberan didapat kete- 
rangan, bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mengadakan 

persetudjuan jang menentukan bahwa Tran akan menerima 29 
dinta dollar sebagai pengiaksanaan. pertama bantuan Amerika 

Sementara. itu Reuter menga- 
| barkan bahwa pemerintah Iran 
menghendaki  supaja Amerika 

Serikat mengadjukan usul baru 
untuk menjelesaikan pertikaian 
minjak Inggeris — Iran. 
Menurut Reuter meskipun pe- 

merintah Zahedi baru berumur 
2 minggu, namun telah mem- 
bentuk sebuah panitya istime- 

wa. jang bertugas mempeladjari 
usul2 Truman — Churchill ta- 
hun 1952 jang telah | ditolak 
Mossadea.. 

54 Anggota Partai Tu- 
deh ditangkap. 

Polisi dan tentara Iran telah 
menangkap 94 orang anggota 
Partai Tudeh jang terlarang itu, 

Orang2 jang disangka djadi 
anggota Tudeh tadi dikumpul- 
kan didalam tenda besar diha- 
laman sebuah tangsi di Bafhe- 
chah, sebelah barat Teheran. 
Tetaft sementara itu pemim- 
pin2 Tudeh jang penting2 belum 
lagi diketemukan dan mereka 
bergerak dibawah tanah, Djuga 
djumilah sendjata jang dikete- 
mukan ' hanja sedikit sekali. 
Tampaknja semangat partai ini 

Ho: perdjuangan diteruskan 
1 Windu Rep. Vietnam 

O CHI MINH dalam sebuah pidatonja berkenan deng: 
diang tahun Ke-8 kemerdekaan Republik demokrasi 

menjatakan bahwa perdamaian tidak mungkin di 
nam sebelum perdjoangan sutji mengusir kaum p 

    

   

     

     

    

    

   
     

    
     

  

    

    

   

   

(ber 1945, karian t 
nja tulis: "Ral 

| telah melakuka 
|setjara- gagah y 
merdekasinja, da 
jat jang Kini men 
teratur, 'berkali2 

pasukan? kaum pen 

Harian ,/Pravda" d 
karangan mengenai 

republik tadi, tulis, 
merintah.. Republik D 
Vietnam terutama 
perhatikan Kaum t 
tahun 1945, 584 dar 
Vietnam adalah kan 
tidak mempunjai t 
dalam tahun ini 
nah sudah dilaksan 
besar2an. 
Dalam waktu 8 tahun it 

djuta orang telah diadjar 
batja dan menulis, 

nja di negara itu hanja 
penduduknja jang dapat 
batja dan menulis, dem 
»Pravda”, 

Menurut harian tadi, 
tudjuan perletakan ser 
Korea disambut setjara 
gembira oleh rakjat V: 
Persetudjuan ini telah w 
kuat kejakinannja, baliya 
rang di Indo China mun 
achiri dengan Gjalan 
dingan langsung, — Rtr. 

sedang 

  

-i 
  in Ci- 
perun- 

  

| Mesirlinggris deadlock ?   Optimisme bilang, 

Menteri bimbingan nasional 
Mesir, Major Saleh Salim, me 
njatakan pada hari Rabu ini, 
bahwa Mesir hanja dapat mem, 
peroleh hak2nja atas daerah Te- 
rusan Suez melalii pengorbanan 
dan hb ahwa tidak ada harapan, 
bahwa Inggeris akan menerima 
baik tuntutan? Mesir, 
Statement tersebut. merupa- 

kan kebalikan jang tadjam dari 
pada gelombang optimisme me- . 
ngenai perundingan intorrail 
Inggeris/Mesir, jang pada hari? 
belakang ini djuga meliputi 
kalangan? resmi. 
Kalangan penindjan di Cairo 

menganggap statement Salim 
ini sebagai tanda, bahwa pada 
detik2 jang terachir rupanja ter 
dapat sesuatu hal jang mong- 
hambat perundingan? tak resmi 
Inggeris/Mesir tersebut. 

Salim  mengutjapkan pidato- 
nja itu dengas antara lain di: 
hadliri pula oleh 2, orang 2ng- 
gota Dewan Reyolusi Militer 

| dan 3 orang me 
Perlu ditjatat, bahwa perun- 

dingan2 informil jang terachir 
pada. malam Rabu itwdiachiri 
tanpa gesuatn kominike, AKP. 

  

x« Murid S.M.A. Jogja jg ikut 
udjian dibawah nomer 247 baru? 
ini pulang dalam keadaan pu- 
tus asa, karena namanja tidak 
terdapat dalam urutsurutan no- 
mer lulus, Kiranja ja sebenarnja 
lulus djuga. 'Tjuma, karena sa 
lah stencil, nomernja dipasang   tidak terpengaruh oleh penang- 

kapang ini. — AFP, 
paling belakang, tidak dalam 
arutenrutan 245,248 lalu 247, 

 



   

   

        

   

     

  

    

    
   
   

      

   

    

an Pertanjan. setempat. 

      

meng l Ne te 
Djawa sg pln 

MAKASSAR R — Dja 10! 
"perasi Pn nan & 

ana ea Dena 2 

Bira "mototikggo diwaktu 
kangen in sangat menarik per 

| hatian daerah diluar Djawa Ti- | 
.mur. Kini di" Probolinggo telah ' 
“Gilakukan pertjobaan penanam aa 
an tembakau AN 
dilakukan didaerah J 

jang 

   

  

'pD KSAD. Di 
MAKASSAR 

   

    

   

          

- | dutaan 

  

   
   
   
   

   

ke- | ar 
Juaran. SGB. untuk diperban- | bal 

   

“#ta Lawang, Djawa Timur, 

   

    
    

  

distorsi 

$ Asin Ten Kemen 
egeri Kwee Djie 

Neng tiba kembali di Dja- 
dari kundj innja ke Te 

Ea Ia telah memberikan la 

  

donesia di Iran jang | 
| seperti diketahuj telah terlibat | 

0 | didalam suatu Kena pembeli- | 

jang dialami 
aan Indonesia di Te 

an mengenai pembelian ber as 

    

.AN DIREKTUR MARBA 
Seorang. jang dituduh 

 Gitangkap di Lawang 
gawai pa, di 

Te ia 
|. Seorang Arab jang, d 
tersangkut dalam peristi 'a 

   
peni 

#bunuhan direktur ,,Marba”, Ali 
Badjened, telah ditangkap diko- | 

oleh 
pihak kepolisian disana jg dalam 
hal ini bekerdja sama dengan 

. ki kepolisian Djakarta Raya. 

“kan, bahwa 2 orang pegaw 

2 pegawai polisi (ae 
kt tahan? 
Kabar selandjutnja menjata- | 

      -N 
dia,» sda METAN Rene aan     

  

“kan pidjal?2 pest pada 

pula terbasmi, demikian 
Te Feat Worogoko 

  

5200: buah 

aa para Ma 
giliran dgn 1 

    

Djengkol : 
Bupati, Wedama 
Asisten Wi 1 

rumah tinggi 1 m 
biandar. Gan dud 

  

   

    

- aa 

Le Sea 
kepada Wartawan 

#-bih Iantjar 
3 Denata pegunungan, 

@itangka at a 
an Tea 

'agar pesanan 38 pat le 

karena daerannja 

    

    

  
    

  

   

  

   

  

       

    

   
    

   

| seorang age: 

f sebesar 

ja mengenai keadaan ke- | 

basa 0 Didapat heran boleh dikatakan sudah aipat | 
anggur ag diha | diatasi. — Ant. 3. 

PERISTIWA PEMBUNUH: | £ dapat penuh perhatian dari 

   

   

   
    

    

    

      

    

    

   

  

   itugaskan ng 
mendjaga 1g jang dituduh 

"tersangkut dalam. peristiwa pem. | 
| di Rumah Sakit 

: aa Tuban Ta dan jang sampai 
| berhasil melarikan diri, menurut 
keterangan, berada dalam | 

   

     
  

tahanan karena  dpersalahkan 

  

edar -sehingga | telah berbuat “tel 
ee iarinja orang jang 

Gituduh dan Mean Gran itu. | 
—— Ant: FU 

: PANEN KARET LEBIH 
| TINGGI 

  

“tations” (Gabungan Perkebun 
an? Sumatera) Mathewson, me- 

| Merangkan dalam rapat peme. 
25 bag di London, bahwa di- 
se n karena tenaga kerdja. 
lebih banjak, keamanan Ape 
baik dan tidak adanja pemogok | 
“ang, jang besar? maka panen 
karetnja adalah 5474 lebih ting- 
gi dari San sn 1951 dan | 
Be gupenuk Can jang ter 
tinggi dalam arah perusaha- 
annja. Produksi ran palem 

963 ton djuga suatu re 
kord produksinja, — Ant. 

| bulan pada Sulthon Fadjarnoto, 
2 “bekas pemimpin Hizbullah dae 
rap Besuki 

f Meat 

Kana. ,Alliej Sumatera Plan ! 

1 NOTO” THUKUM 
. 20 BULAN 

| Setelah mengadakan pemerik 
saan beberapa kali, Pengadilan 

Djember telah mendja 
kan hukuman “pendjara 20 

     

    

  

   

    

  

   

    

    

  

  
  

  
  

     

Sulthon dipersalah- 
“Kan pada ujan Djuni 191 te- 
lah “menjimpan dan mendjual 
sendja a api gelap, Terdakwa te 
|lah ditahan selama "1a tahun, 

    

PEMBANTU2 KMK 
2 DIHUKUM 

- Lakukan kedjahatan 
dengan  bersendjata 

pistol, 
3 Naela Negeri Djakarta 
telah mendjatuhkan : hukuman 
pendjara masing2 selama 5 tahun 
atas diri 9 orang. pembantu 

KMK (pegawai. sipil pada KMK) 
“Kehajoran, karena - dipersalah- 
“kan pada beberapa bulan 
lalu telah Laka Maya kedjaha 
tan dibeberapa rumah. dikam- 
pung Karangan, Ae Plan. jaitu 
merampas baran kajan jang 

tidak MA N aa Sari 
rumah? . penduduk tersebut. di 
atas. 

4 Orang peladjar 
Bo) dinditi, 

"Pengadilan Negeri Djakarta 
telah melakukan pemeriksaan 

atas diri seorang mahasiswa dan 
8 orang 'peladjar sekolah mene- 
ngah, jang dituduh pada bulan 
“Maret 1953 telah  menjimpan 
seng jata api gelap. 

Dalam pemeriksaan perkara 
itu, mahasiswa M., meminta su 
paja tiga kawan?nja itu dike- 
juarkan dari tahanan karena da 
lam perkara Mi, Menurut M., 
dialah sendiri jang akan ber. 

tanggung djawabh. Permintaan   : ini ditolak oleh Hakim. — Ant. 
  

  

rekat? Buruh, dan dari kaum 

dan 45 ORag penindjau. 

Pada djam 18.30 tepat dimu- | 

   

  

gun : 
“oleh Sekretkris Djenderal SOB- 
“SI, Njono. : 
  

  

ko: Sudiono jang memulai gn. 
| menerangkan sedjarah pemba-. 
ingunan gedung S.B.K.A. jang 

elah memakan beaja sebesar 
Rp. 1.169.000-— seluruhnja ter- 
hitung peralatan? serti kursi- 
“Kursi, medja2 « . 'Diterangkan, 
bahwa gedungnja sadja seluas 

—. F1293m? memakan beaja Ik. Rp. 
1 4952.000.—. Oleh Dioko Sudjono 
“diperkenalkan pula pelaksana2 

.| pembuaten an dan para 
I ahli senipahat. 

1g : Kesatuan aa “perlu. 
dikata, bahwa belum di- 

#nasionalisasinjd perusahaan 'ke- 

Irangnja niat pemerintah kearah 
Litu, sedang dari 11: perusahaan 

sionalisasi. 
| Mengenai usaha2 gekimbolan 
“teror, dikatakan, 

toleh “gerombolan? pengatjau 
menguntungkan usaha? impe- 
rialis untuk -membangkrutkan 
|Djawatan Kereta Api. 

| Mengenai Kesatuan Aksi Bu- 
ng Negeri dikatakan, bahwa 
kesatuan aksi perlu digalang al. 

  

jang dilakukan dengan pembe- 
ikuan kenaikan pangkat sedjak   

ini senantiasa di 
ngan, giat al. berupa mej 

| keadaan pembersihan | 
Rang" Na 

  

  

   
        

   

    
    
    

   
   

      

  

   

   
     
    

  

   
    

    

       

   
   

   
    
   
   
   
     

  

   

ut ga 5) daganga 1 
: elabuhan Kekota peda 

     
   
     
   

   

          

     

    

   

  

    

  

se H1 Djanuari tahun ini, dan sistim 
»afvloeiing” pegawai negeri. 
Kesatuan seksi perlu pula diga- 

perbaikan nasib buruh, Mag “utk 
Ne Seneng a   

4 akan - membawa 1 truk itu oa ajatan Batin 

Ta- untuk melaksanakan  rentjana 
honeymoon jang . murah dan? 
ng. ZA 

Demikianlah truk jahe” perta 
ma sesudah padat “dan keempat 

    

Disusul truk jang kedua, “dari 
kota situ ajuga, 

Ka aal jang mau ambil 'kesem. 
hari aa ini 
1 Aa 

    

ngu, “dua truk 
ng dan Boro- | 

  

lea Jiakta bahwa: pie | 
jara rombongan lebih mus 

: ajanja dari pada setjara 
perseorangan menumpang bus 

2 kampungan itu tidak te. 
k ah ditjarilah djalan 

-murahnja untuk 
tamasja keluar kota, 

reka ingin   

1 ' Kongres SBKA ke Va 

2 nja, Peserta? kongres ngasi dari 215 utusan dari 119 tjabang sebagai berikut : 

1 upatjara pemakaian. gedung. 

dari Menteri Perhubungan Abi- 

| Pidato pembukaan diutjapkan 1 
Oleh ketua umum S.B.K.LA. Djo- | 

#bDinjatakan pula, 

'reta api adalah Sfisebabkan ku- | 

"kereta api partikelir, D.S.M. ti- 
dak terrjasuk jang. akan dina: 

: bahwa pem- |. 
bongkaran djalan2 kereta api 

untuk menentang massa ontslag 

Jang untuk memperdjuangken 

jang | 

4 

.K kap seorang bernama 

Hardjito tersebut berumur 

matan Teras, Kediri. 

Bei pakaian seragam 

“dan tanda pangkat di 
| Syabaja. 

“Dalam pemeriksaan pertama 
“Hani diadakan, ia mengakui pa- 
da bulan Agustus membeli pa- 
kaian seragam satu stel dari se- 
orang pedagang dipasar Sura- 
baja seharga Rp.52,— dan se- 
landjutnja dapat pula membeli 
tanda kepangkatan Polisi dari 
seorang Tionghoa di Blauran, 
Surabaja seharga Rp. 16,50, 

Dengan pakaian seragam dan 
tanda kepangkatan komandan 
Polisi tersebut ia menudju ke 
Solo. dengan maksud melaku- 
kan penipuan2. 
“Di Solo ia menumpang  diru- 

mah Judopramudo dikampung 
Pringgading dan bersama me- 
ngatur siasat untuk mengada- 
kan pemerasan2. Jang mendjadi 
tudjuan mereka antara Jain ter- 

hadap pendjual2 madat gelap. 

Tjaranja melakukan 
pemerasan, 

Keduanja menemui seorang 
Tionghoa Tjoei Ing dikampung 
Notogan, jang memberi alamat2 
beberapa orang Tionghoa jang 
biasa mengisap $ madat atau men 
djual madat gelap. 
Dengan petundjuk2 jang di- 

| peroleh dari Tjoei Ing tadi Har- 
djito dengan kawannja pura? 
mau beli tiandu pada seorang 
Tionghoa bernama A. Hok. De- 
ngan suatu antjaman akan di- 
'djadikan perkara Polisi, achir-   

Kurang niat untuk nasionalisir 
perusahaan2 KA 

KESATUAN AKSI UNTUK TENTANG MASSA 
Pen ONPAG 

Du. RN Djakarta telah dilangsungkan pembukaan 
kongres SBKA ke-V bertepatan dengan pemakaian resmi 

“SBA. jang baru, Pembukaan kongres ke-V ini men- 
pelbagai kalangan, dari pihak pe- 

merintah, dari pariemen, dari Pjawatan Kereta Api, dari Sa- 
buruh kereta api pada chusus- 

FB 
“Setelah “pidato pembukaan 

oleh Djoko Sudjono ini, diutjap- 
'kan pula.pidato2 sambutan a.l. 

kusno Tjekrosujoso, dari Sekre- 
taris Djenderal Parlemen Mr. 
Sumardi, dari wakil P.B.K.A. 
dari wakil Gabungan Sarekat2 
Buruh Sedunia Andre Fressinet, 
dan. dari Sekretaris Djendera) , 
SOBSI Njono. ' 

Sekretaris Djenderal SOBSI, 
Njono. dalam pidatonja menge- 
tjam keras usaha2-P4 Pusat jg 
dikatakan sebagai usaha2 utk 
mengadu-domba pemerintah dan 
buruh. Dikatakan, bahwa P.P, £ 
dan PP. 11 menggampangkan 
para kepala djawatan jang re- 
aksioner untuk mengadakan -tin 
dakan2 terhadap buruh negeri. 

bahwa sege- 
nap kaum buruh akan memberi 
sokongan sepenuhnja pada ko- 
mando pemerintah untuk mem- 
basmj D.I, dan gerombolan ter- 

| xor lainnja, demikian al pidato 
Njone. — Ant. : 

  

DEMONSTRASI PRO A. 
“HAKIM 

Lebih kurang 500 orang kaum 

Muslimin €j Medan, jang terdiri 
“dari wakil2 gerakan Pemuda Is 
jam Se-Sumatera Utara, wakil 
organisasi Islam didaerah ini te 
lah datang setjara beramai2 ke. 
lapangan terbang Polonia untuk 
menjambut kedatangan Guber- 
nur Sumatera Utara Abduj Ha- 
'kim dari Djakarta. Diantaranja 
'ketika Gubernur Hakim  tu- 
yun dari pesawat udara, 2 orang | 
“pemuda telah mengembangkan 
“satu spandoek, jang bertuliskan 
Selamat datang bapak Guber 

ntir, kami berdiri Parang ba 

$ nja Hardjito berhasil ,,meme- 
|ras” A. Hok sebanjak Rp.150,— 
Ljang sebagian dari uang terse- 
| but sebanjak Rp.15,— diberikan 
“kepada Judopr amudo, dan 1 um 

| pling tjandu (berat satu gram) 
"diberikan kepada Tjoei Ing. 

Pemerasan jang kedua dila- 
| kukan pada seorang pendjual 

| tjandu gelap, seorang Tionghoa 
' di Tjojudan dengan menghasi- 
| kan Rp.150,—, sedang Judo men 
| | dapa bagian Rp.40,—. 

Sasaran Mendaki 
ajam jang membuka. 
kedoknja. 

Sasaran jang ketiga achirnja 
mengakibatkan membuka ke- 
doknja, jang menurut pengaku- 
annja kedjadian tersebut adalah 

Pada suatu tempat dimana 
diadakan penjabungan ajam (ge 
langgang sadu djago”) ia mun- 

| Ejul disarfa dan dengan menun- 
ana "standa pangkatnja" jg f 
Semula dimasukkan dalam saku: |“ 

na | menjelenggarakan urusan per- mengaku dari kepolisian. Sing- 
katnja tjerita ia disanggupi oleh 
seorang botoh uang sebanjak 
Rp.50.— jang akan diberikan 
pada sore harinja. 

T- Tetapi pada Waktu jang di- 
tentukan ia dengan berpakaian 

dinas” sewaktu mentjari orang 
jang menjanggupi uang Rp.50,- 

dirumahnja tidak dapat mene- 
muinja. 

Tertangkap dipondoknja. 

nja” digelanggang penjabungan 
ajam, dengan tiada setahunja 
telah mulai ditjurigai oleh se- 
orang penjelidik dari Kepolisi- 
an jang selandjutnja mengikuti 
djedjaknja dengan diam2. AcSir 
nja pada tg. 81 Agustus jl. di- 
adakan penggrebegan oleh fihak 
Kepolisian dipondoknja, di Pring 
gading pada kira2 djam 10 pagi, 
Pakaian seragam dan tanda 

pangkat dapat disita, 
Pada peperiksaan2 jang akan 

diadakan lebih landjut, orang2 
jang tersangkut dalam perkara2 
tersebut akan ' didengar kete- 
rangannia. 3 

Telah djalankan ,,rol- 
nja” di Djawa Timur, 

Menurut pengakuannja lebih 
landjut kepada Kepolisian, se- 
belum melakukan . pemerasan2 
dikota Solo, ia pernah mendja- 
lankan ,rolnja” di Djawa Ti- 
mur, jaitu dikota2: - Surabaja, 

Ngandjuk dan Malang, Kediri, 
Madiun. 
Pemerasan? jang telah didja- 

lankan terutama ditudjukan pa- 
da orang2 pendjual tjahdu ge- 
jap.     TN 

i manusia, segera melunijur j 
enudju ke Tawangmangu. : 

engangkut) ! 

Ly Pa aan batik,“ Hari 

1 | lawe2 jang tali temalj 'meruwet- 
“kan pikiran itu, sekarang “mau |' 
lispas dari mesin2 “tenun jang 

Tank 

5 dea 
isahaan2. jang “merata mesin2, 
sekali ini ingin " lari dari me- 
sin2 jang berbunsi gemuruh itu. 

buruh2: pembetikan jang tiap2 
.hari berurusan dengan lilin2, 
malam2, soga2 dan api tungku 

“mi: 

ingin lepas dari segala yupa alat2 

berur usar dengan benang2 dan 

Nat budak manusia, 

Ja, mereka ingin mengato se- 
ba mengasokan tenaga? 
dan fikiran mau mendekati 
alam nan indah, mau beramah2 
an dengan keaslian ” semesta   alam jang belum di ganggu oleh | 
tangan manusia. 

(Dan di "Tawangmangu barisan 
truk2 jang penuh manusia2 bu. 
ruh itu berpapasan dengan bus2- 
“indah dan mobil2 sedan jang di-   

ta .giperu, 
a tiap2 ha tumpangi oleh orang2 hartawan |   dan pegawni2. menengah dines | 

pembatikan itu, demikian djuga. , 
“| buruh2 tenun ' jang tiap2 hari 

Dengan adanja kedjadian2 se- 

Sementara ia melakukan "rol-- 

| ana Tn Ketat kk bean 
“dan polisi tertangkap di Solo 

TELAH DJALANKAN ,,ROLNJA' DI DJAWA TIMUR 
EPOLISIAN Karesidenan Surakarta tolah berhasil mhn: 

Hardjito alias Suprapto al, Subadi 
| jang menurut pengakuan telah mendjalankan ”pemerasan” di 

3 tempat dikota Solo dengan berkedok pakaian komandan Polisi. 
46 tahun "asal dari Gowongan, - 

Jogja dan pada achir? ini bertempat tinggal di Brendjol, ketja- 

matjam itu, jalah pemerasan? 
Gengan berkedok dari Kepolisi- 
an. umum hendaknja dapat mem 
beda2kan dengan tindakan? fi- 
hak Kepolisian jang dalam tin- 
Gakan2nja disertai surat perin- 

-tah dari fihak atasan dan bagi 
orang jang bersangkutan ber- 
hak m@nanjakan surat perintah | 
dimaksud, " demikian andjuran 
fihak Kepolisian. — (Kor). 

  

    SULTAN DITUNGGU TG. 
5 SEPTEMBER 

Sultan Hamengku Buwono ke 
IX jang sekarang ini sedang be 
rada di Djakarta ditunggu ke- 
“datangannja kembali di Jogja 
karta pada tanggal 5 September 
jang.akan datang. Sebagai Kepa. 
ja Daerah ja mengadakan pelba, 
gai pembitjaraan dengan Peme- 
rintah Pusat, antara lain ter 

merintahan dan keuangan. 
Dalam pada itu kabarnja be 

liau djuga mengadakan pembi- 
tjaraan sekitar PON di Medan 
jang akan datang. 

MAHA SISWA INDONE- 
SIA INGIN BELADJAR 

DI RRT. 
Berhubung. dengan keberang   PUTUSAN2 KONPERENSI 

PEMUDA DEMOKRAT 
Konperensi Pemuda Demo- 

krat seluruh Djawa Barat jang 

diadakan di Gedung Nasional 
Bogor dengan dihadiri oleh 50 

utusan jang mewakili 25 tja- 
bang, PP Pemuda Demokrat, 

Komisar.s Propinsi Pemuda De 
mokrat Djawa Barat dan seba- 
gai penindjau wakil dari Suma- 
tera Utara dan Sumatera Se- 
latan setelah berapat 3 hari Ia 
manja kini telah selesai, Dian- 

taranja putusan jang penting2 
ialah : 

1 Susunan Komisaris De- 
mokrat jg. baru, 

Rapat telah membentuk Ko- 
misaris Propinsi Djawa Barat 
jang baru ialah: 

Komisaris Propinsi Djawa Ba 

rat I: Prastowo, Komisaris Pro 

Dinsi Djawa Barat II: S.M. Ta- 
her, Komisaris Propinsi Djawa 
Barat ke III: Igun Sarbini, Se- 

kretaris: Tarwija Sutendi, Ben- 
dahara: Moh. Hasjim, PersjPe- 

nerangan: Sumantri, 
Soal keamanan. 

segera melaksanakan program 
keamanan Ali(Wongso terhadap 

tiap anasir apapun djuga jang 

tjoraknja merobohkan negara. 
Menjokong dan: bekerdja sama 

dengan pemerntah guna menje 

lesaikan soal keamanan sesuai 

dengan kekuatan jang ada pa- 
da Pemuda Demokrat berdasar 
kan peraturan Territorium III 

No. 28.. Mengadakan usaha2 jg 

tertentu guna meringankan be- 

ban rakjat jang menderita. 
Koperasi. 

Kedalam mengandjurkan di- 

bentuknja koperasi Citiap tja- 

bang dan matjamnja disesuai- 
kan “dengan keadaan jabang 

mas'ng2, sedang kelftar membe 
ri bimbingan kepada rakjat 

agar mereka insjaf apa artinjask 

koperasi sebagai djalan untuk 

ekonomian rakjat kearah ke- 
makmuran. Selandjutnja mem- 
bantu pemerintah dalam usa- 
ha2nia kearah terlaksananja ke 
makmuran rakjat dengan sistim 
koperasi, f 

“Pertanian, | 
Keluar mendesak kepada pe- 

merintah agar segera merobah. 
undang2 agraria jang bersifat 
kolonial dengan undang2 agra- 

ria jang bersifat nasional jang 
mendjamin kedudukan kaum ta 

ni hingga tiap2 kaum tanj da- 
pat mempunjai tanah sesuai 
dengan kedudukannja sebagai 
warga negara jang merdeka. 
Mendesak kepada pemerintah 

supaja segera melaksanakan 
rentjana - transmigrasi dalam 
waktu jang sesingkat2nja. 

Memperingatj hari? 
kebangsaan». 2 

Kedalam mengandjurkan ke- 

pada anggauta Pemuda Demo- 

krat dalam memperingati hari 
besar nasional memelopori ada- 

nja perlombaan2 hasi! pertani- 
an rakjat. 

KURSUS BAHASA ITALIA 
Dua buah kursus bahasa Ita. 

lia, sebuah untuk permulaan dan 

sebuah lagi untuk landjutan, te- 
lah dibuka lagi dibawah penga 
wasan dari Perkumpulan Kebu- 

dajaan Italia ,,Damte Alighieri”, 
Seksi Djakarta, 

Kursus bahasa Italia ini dise 
lenggarakan disebuah ruangan 

dari Kementerian Luar Negeri 
Republik. Indonesia, Pengikut 

Mendesak supaja pemerintah j 

katannja Nj, Dr. Yap Kie Tiong, 
Sebagai utusan masjarakat Ti- 
onghoa ke R.R.T,, wakil dari 

P.5.S., Sdr, Sunarto Sarwono te 

lah menemui Nj Dr. Yap Kie 
Tiong jang maksudnja minta 
bantuannja Njonja Yap sesudah 
nja sampai di Tiongkok men- 
tjari keterasgan mungkin tidak 

nja djika ada beberapa mahasis 
wa Indonesia dari Jogjakarta, 

bisa mendapat tempat dan bela- 

pesanan tersebut oleh nj. Yap 
| disanggup: dan bagaimana nanti 
hasilnja akan dikabarkan, 
Selandjutnja diharapkan dju- 

ga bagaimana tjaranja kalau 
ingin mendapat scholarchip (bea 
siswa) di R.RT, dan mengenai 
diimlah Mahasiswa jang ber 
minat untuk beladjar di Tiong 
kok ada 8 orang jang kini masih 
beladjar dr Universitit Gadjah- 
Mada pada facultit2: Pertanian 
Kedokteran dan Hukum. Maksuj 
Gari pada kehendak para maha- 
siswa Gadjah Mada itu, tidak 
lain agar dengan tjara demikian 
bisa diadakan pertukaran kebu 

| dajaan antara negara Tiongkok 
dan Indonesia, 

TANAMAN TJENGKEH 
DI JOGJA MADJU 

Djawatan Pertanian Rakjat ' 
Daerah Istimewa Jogjakarta te 
lah menerima 1.000 buah bibit 
fjengkeh untuk pelaksanaan pe- 
nanaman tanaman? perdagang 
an didaerah ini. Menurut rentja- 
ha bibit? tjengkeh itu akan terus 
mengalir dari luar daerah dan 

akan sudah dapat disediakan 
Oleh Djawatan Pertanian 10.000 
buah bibit tjengkeh. 

Penanaman tjengkeh ini di 
maksudkan untuk berusaha ma- 
kin naiknja. penghasilan daerah 
Jogjakarta. 

BEBASKANLAH MAHA- 
SISWA2 DI SURA- 

BAJA 
Tuntutan Pemuda 
BRakjat 

Berkenaan an diadilinja 
42 mahasiswa jang tersangkut 
dalam peristiwa ,,De Vrije Pers, 
DPP Pemuda Rakjat” telah me 
ngirimkan telegram kepada Gu 
bernur Djawa Timur dan penga 
dilan negeri Surabaja jang mak 
sudnja ,,Memprotes Provekasi 
De.Vrije Pers dan menuntut di- 
bebaskannja 42 mahasiswa ter- 
Sebut”, — Ant, 

DAMRI RUGI: 
Selasa jang lalu telah datang 

menemui Mentery Per hubungan 
delegasi SBKB (Serikat Buruh 
Kendaraan Bermotor) jang di 
pimpin oleh Wercdojo, 
Dalam pertemuan dengan Men 

beri itu dipersoalkan masalah 
DAMRI (Djawatan Angkutan 
Bermotor R.I). Dalam mengha 
dapi masalah DAMRI ini Men- 
teri menjatakan s: ikapnja ia 
mempunjai kemauan utk menie- 
lesaikannja tapi mesti mempela- 
djari lebih dulu bahan2nja dan 
selandjutnja sesudah mempela 
djari akan mengundang wakil? 
dari SBKB untuk berunding. 
Jang penting adalah pertanja- 

an dari Menteri apakah benar 
DAMRI jtu mengalami ketugian, 
Tentang soal ini delegasi men. 

djawab kerugian dialami. Dele- 
Sasi SBIKB itu djuga mendatangi 
seksi Perhubungan parlemen 
djuga mengehai masalah DA. 
MRI dan akan mendatangi Men- 

    
  

  
kursus sekira 250 orang, -—- Ant, | teri kesedjahteraan hegara Ant, 

  

    

MASJA 
finegara, jang djuga hari Minggu 
inj ingin melupakan segala ma- 
tjam urusan2 kantor, dibank, 
“dirumah, dibalai pertemuan, ja, | 

ditempat2 jang biasanja mereka 
kundjungi untuk saling ber 

tjektjok dan berebutan keuntu. 
ingan dagangan, berebutan ga- 
.dji dan djaminan, berebutan har. 
'ta benda guna mempertahankan 

3 “hidupan mereka dimajapada 
Ih 

Manusia? buruh, manusia2 pe. 
gawaj dan manusia? madjikan & 
pedagang itu lari kegunung tu. 

djuannja sama : mau melupakan 

kekesalan dan  keletihannja 
selama hari? kerdja. Tertjapai 
tidaknja keinginan itu, orang 
Jain tidak usah mengetahui. Biar 
pun hatinja sedang rusuh, fikir   
annja sedang kalut karena me 

ngalami krisis keuangan dan kri 
sisrumah tangga, nakun ditam 
pak-tampakkan air mukanja se 
bagai orang riang dan gembira, 
Keriangan “dan kegembiraan 

Dan  dipegunungan ' daearh 

temasja alam itu mereka berte 
baran ' sekelompok-sekelompok, 
sepasang sepasahg,  serombong. 
an demi serombongan. Ada dju 
ga orang jang menjendiri, dja- 
lan2 seorang diri, karena mak- 
sudnja ikut pic hie memang mau     

| melepaskan dirinja sebentar sa. 
| dja dari'ikatan masjarakat ma 

nusia ingin berbitjara dengan 
alam, dengan gunung, dengan 

kir, grodjogan dan pohon - 

pohon kaju. Mereka bosen bitja- 
ra dah berkumpul dengan ma- ! 
musia2, dengan mesin2 dan dgn. | 
surat2 jang bertumpukan di ! 
medja “ tulis. Dapat tidaknja 

alam diadjak bitjara, orang la. 
in tak perlu tahu, Jang “terang, 

bahwa dalam buku2 Kesusas- 
teraan dan sadjak2 pernah me- 
reka batja tentang. seniman? 
jang memudja keindahan alam 
dan pandai berbitjara dengan 
alam ! 

Mendjelang sore mereka ber. 
kumpul lagi ketruk, kebus dan ' 

kemobil masing2, Jang mengi | 
kuti rombongan pic-nic sama: 
diabsen, supaja djangan ada jg. | 
tertjetjer ketinggalan digunung. | 
Kendaraan bermotor itu padat 
lagi oleh onggokan daging ma-   jang kustmatig, guna menutupi 

kelemahannja sendiri, 
nusia. Dan daging? manusia 
itu kembali diguntjangkan -di, 

  

0 LenamaamaktOaan 

dalam truk jang meluntjur tu- 
run dar gunung didjalan jang 
tidak beraspal, Mereka jetih dan 
lesu, ada jang terkantuk-kan- 
tuk, 
rasa sehari harian ini tidak ber 
temasja, tidak mengasoh dari 
kerdja, tapi malah ribut2 dan 
ramai2 ' mengikuti rombongan 
manusia2 jang gagal mentjari 
bahagia, lantas menjerah ke- 
pada keadaan kel: ling, ikut pie- 
nie jang sebenarnja bukan pie. 
nic, hanja pic nic-picnican s3 
dja : Seperti halnja hartawan2 
jang naik mobil sedan itu tidak 
semuanja puas akan perdjalan- 
hja  Kegunung: Ada jang me 
ngeluh merasa telah buang? 
uang dengan pertjuma, hanja 
letih dan lesu badan sadja jg. 
diperolehnja hari ini, 

“Tapi ada djuga jang merasa 
senang dan berhasil usahanja 
mentjapai kepuasan dihari libur 
an, sulah segar fikirannja dan 

siap menhadapi  pekerdjaannja 
besok pagi dengan semangat 
dan energi jg. melimpah-limpah. 
Direntjanakannja bulan depan 
i.a.d, lagi kegunung atau pics 
nic ketempat lain, kepantai la 
ut, ketjuali Borobudur atau ke | 
tempat manapun djuga jahg bi. 

asa SAP OA orang dihari 

Minggi Lelaki | 
  

tang Djawatan Perburuhan, pe- | 

Gjar di Universitit2 R.R.T, Soal | 

direntjanakan dalam tahun 1953 : 

ada jang mengeluh me 

' WETAN BETENG: 

  

   
  

TELUH BRADJA 
Semalam kira? djam 20,30 

| oleh penduduk Jogjakarta, 
diatas kota dilihat sebuah 
bintang berekor meluntjur 
kebawah, Bintang ini, jang 

| dinamakan Teluh Bradja, 

berwarna hidjau seperti 
kembang api, sedang ekor- 

kuning. Menurut gugon 

— tuhon, bintang ,/Teluh Bra- 
| dja itu adalah lambang 
| akan bangkitnja epidemie 
| (penjakit menular), Salah 
| satu sjarat untuk menolak. 

nja, menurut kepertjajaan 
| orang2 tua, jaitu mengu- 
| rangi tidur malam (betah 
melek). . 
LN — 

DJAKSA Mr, IMAM BAR- 
—..DJO PINDAH 
Telah dipindah mendjadi wakil 

“ketua Pengadilan Negeri di Se- 

marang, djaksa Mr, Imam Bar- 

djo dari Kantor Kedjaksaan Jo, 

gjakarta, 

Seperti diketahui Mr. Imam 

Bardjo merangkap djadi djaksa 

tentara di Jogja, dan sebagai ju- 

rist muda telah mendapat nama 

Klalam perkara Andi Azis. 

24 BAJI LAHIR PADA 
HARI SEWINDU 

MERDEKA 
Bertempat di Balaikota Jo- 

gjakarta hari Rebo jang jalu te 

lah diadakan upatjara pemberi: 
an hadiah2 kepada baji2 jang 
lahir pada tanggal 17 Agustus 
jg lalu. Djumlah bajj jg lahir 

pada waktu itu 24 anak sedang- 
kan hadiah? diberikan oleh Pa. 
nitya 17 Agustus Kotapradja Jo- 
gjakarta, berupa perlengkapan? 
untuk perawatan baji? tersebut. 

UNTUNG Rp. 2.000,— 
Penjelenggaraan peringatan 

dan keramaian sewindu usia Re. 

publik Indonesia tanggal 17 
Agustus jang lalu dengan pelba- 
gai atjara untuk rakjat dan an 
tara lain mengadakan pasar 

malam terbuka di aloon2 Jogja- 
karta, ternjata untuk Panitya 17 
Agustus 1953 Kotapradja mem. 

bawa keuntungan 
penghasilan keuangannja, 

    

  
000,— ternjata pendapatan ber- 

sih mendjadi Rp. 44000, — Sesi 
hingga dapat dikatakan  mem- 
peroieh keuntungan Rp. 2.000,—. 

Uang ini akan didjadikan mo 
dal pertama bagi Panitya Per- 
manen: pada Panitya 17 Agus 
tus Kotapradja. Seperti diketa- 
huj panitya permanent ini ber 
maksud akan menudju adanja 
persatuan disegala lapisan rak- 
jat, kerdja sama politik semua 
party, pendirian gedung nasi 
nal Can usaha2 pembangunan 

| Gjiwa dengan gdjalan menjeleng- 
garakan pendidikan rakjat. 

pinan Panitya jang terdiri dari 
15 party politik dan gabungan2 
organsasi dikota Jogjakarta ini 
belum akan gibubarkan, tetapi 
bagian2 panitya akan dibubar- 
kan nanti pada tg. 19 September 
j-a.d, sambil dengan mengundang 
serrentara orang terkemuka 

sambil merasakan malam gem 
bira, 

HARI BERKABUNG 
NASIONAL 

Persatuan Bekas Pedjuang Is- 
lam Indonesia J gjakarta, dida. 
lam rapatnja baru2 ini setelah 
mengambil keputusan sbb.: 

1. Mengusulkan dan mendesak 
kepada Pemerintah R.I, 

a. Supaja menetapkan 

»PEMBERONTAKAN” ka 
um Komunis PKI. cs. di Ma. 
diun tanggal 18 September 
itu mend:adi: HARI BERKA 
BUNG NASIONAL, 

hb. Supaja semua kantor2- dan 
djawatan2 serta sekolah .pe- 
merintah dan partikelir ditu 
tup pada waktu itu. 

Cc. Supaja seluruh rakjat dipe- 

ra setengah tiang sebagai 
tanda berkabung. 

2. Mengadjak dan mengandjur 

kan kepada seluruh rakjat Indo- 

b. dan lan2 hal jang menjata- 
kan tanda berkabung dan 
berduka tjita terhadap pas 

hnesia jang mendjadi korban 

: kekedjaman pemberontakan 
PE.I, cs. tsb, diatas. 

3. Mengadjak dan me 
djurkan kepada Par tai2 dan Ga 
ganisasi2 jang memang sung, 

guh2 tjinta rakjat, tjinta ne- 

tjinta demokrasi, supaja turut 
membantu dan menjokong reso 
lusr serta usaha kami ini : utk, 
kepentingan rakjat dan Negara 
Indonesia jang demokratis. 
  

Nonton mana? 
LUXOR: ,Sedarah”, P. Ramlee, 

Rosenani 
REX: Lydia Bailey”, Dale Ro 

' “bertson, Anne Francis, 
SOBOHARSONO: 

Susan Hayward, Lee Bow, 
man, 5 

SENI SONO: Scarlet Angel”, 
Yvonne De @arlo, Rock 
Hadson. 5 

INDRA :» Rebecca”. Laurence 
Olivier, Joan Fountaine 

KRAHAJU: Copper Canyon”, 
Ray Milland, Heddy Lamar, 

MURBA: Kembar”, Mariam, 
D. Harris, 

    
5 »Bomba the 

Jungle Boy” Johnny Shef. 
fierd, , 

TRIMUDA TAMA: ',R. Kasto- 
towo | Lutung Kesarung, 
  

pula dalam: 

Dalam pada itu Dewan Pim 

hari 

rintahkan menaikkan bende 

nesia, agar pada hari tersebut 
melakukan: 

2... Menaikkan “ bendera sete, 
ngah tiang, 

,Smash Up", 

        

| Beaja untuk penjelenggaraan / 
pelbagai atjara besarnja Rp, 42, - 

triot2 dan pahlawan2 Indo 

gara, tjinta kemerdekaan an »



: 
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panitya dengan diketuai t ukuran 4 Nj. bupati Sukohardjo, Gu uruznja. 1 .mentjukupi 
untuk mengadjar d Se, tsb. | pen £ dibutuhkan “100 
didapat. atas Ta an @jawatan | buah ' MN 

dipendopo 
telah diselenggarakan pe 

: aa baji mag bur ng any. 

  

  

      

K5 Us: Tata K 
Kabupaten K 

      

    

Avira : sebelum 
1 , Wakil Perdana Men 
djuga telah menemui ang 

ar ga telan Nj. Mudigdo, 
| Sardjono dan K. Weriojo untuk 
merundingkan halnja “penahan 

bl in “bertemp: tan Iman “Slirodiwismo itu, me- 
any Kab. (Karan saat ma kepada Wakil Perdana 

  

" pa Pekalongan | 

Pajunlah ini. “ida Ht diterima 

s “tjalon : 

1 .| Pelajaran 

| rang jini baru sadja dibangun 

'000,— dan merupakan suatu ge 

1 | Rp. 10.000.006, 

| datangannja di Semarang, Mr. 

  

Painan Ot 
diadjukan 

belandja sedjumlah |. 
0, tetapi setelah ui i      

   

  

k dan. 
f 466.000, — Olyr 

    

mengingat keadaan keuangan 
dan achirnja anggaran belandja 
.Gisetudjui Ma djumlah. PP 
SENANG 

    
        

  

   

    

  

    
  

  

    

  

   

Ng 

1 an tidak 
    

Repo pagi: @ “aa Sekola 
ing di djalan 

Siwalan telah kukan upatja- $ 
ra pemberian djazah kepada | 
mereka jang lulus dari udjian 
Sekoiah tersebut, Dari 100 orang | 

    

       
   

  

. Tugosiavia — PSSI Gro 

  

jang menuntu peladjaran Se- masi) — Te an Ta : 
kolah Pelajaran hanja 80 orang |  Jugosiavid—Persibaja -- 
sadja jang tahan, udji. Hal mi | Jugoslavia — Persidja — 3-2. 
disebabkan. peladjaran jang di $ 
ikuti sangat berat. 

Dari 3 orang tsb hanja 23 
orang jang menempuh udjian 
bagan mesin jg lulus 16 orang, 
sedang bagian dok jang menem: 
puh udjian tpi orang jang lulus 
8 Ta 

Perlu diterangkan, bahwa ge ge 
dung Sekolah Pelajaran Sema- 

' berlatih untuk pertandingan jg 
kedua, maka bukan tidak mung: 
kin, kesebelasan tamu2 itu bis 
ibandingi Taat sadja bahwa. 

pemain Sidi baru sadja sampai 
beberapa djam sebelum 
dari Surabaja — Red). Da 
teamwork jang semestinja, be- 5 

Jum “Gapat dilakukan. 

Baiwa kesebelasan tamu! itu 
bisa diimbangi Oleh pemain2 ki- 
ta, terbukti dari pada pertaiw- 
Gingan terachir melawan Persi- 
dja, jang berachir dengan 3-2 
.uhtuk Jugoslavia. “Tetapi Giam- 
bil keseluruhannja, “tamu? ira 
bisa dikurung. Hal ini" adalah 
berkat latihan jang diadakan | 
beberapa hari, ketika tamu? itu 
melawat ke Djawa Tengah dan 
Timur & Bali, Persidja tidak | 
bisa menang dalam pertanding- | 
an tsb, karena dewi fortuna ti- 
dak ada dipihaknja, 

  

dan memakan beaja Rp. 2.000. 

Gung jang terbesar dan . ter- 

'ndah di seluruh Indonesia. Di- 
samping itu juga diadakan ko- 
lam berenang dan perumahan2 
untuk pegawai2nja. Pembangun 
an semua ing memakan beaja 

   
Mr. LITTLE DAN Mr. MA- 

. SOED DARI UNESCO 
- Di Djawa Tengah. 

Dalam minggu inj ditunggu ke Shooting kurang. 

“Pada umumnja dalam mela- 
wan kesebelasan putra? Tito 
itu, pemain2 kita — terutama 
penggempurnja — kurang dlm 

Little dan Mr, Masoed dari 
Uneseg. 
Kedatangan mereka di Sema 

rang jang disertai oleh Mr. Huta     Menteri agar Iman Slirodiwismo 
21 Jelas? dikeluarkan, dan menurut | 

"£ | keterangannja, Wakil Perdana | 
baji Menteri menjanggupi untuk me! 

njampaikannja kepada Djaksa 
Agung. 1 

  

    

   

  

5 

  

 SARBUKSI Tung UT 

    

   

3 bulan — 6 buta P 
9 ag dan EN 

  

dan pe ong. 
ab ter Kab SARBUKSI Tja jabang” Mage- 

:T anganjar Soetono, Gan Dokter ' lang beberapa waktu jang lalu 
Palang Merah - Indonesia Tjab.' telah mengadjukan surat pada 
Surakarta Padmonegoro, » “dengan  fihak Pimpinan Kehutanan di 

Magelang, jang 

  

  dibanin oleh para bidan dan Dua me 
Mantri Pera rawat, nuntut pada FN 4 

| Setelah diadakan pemeriksa- | agar pn buruh/pekerdja Jepas 
an, hariigh untuk. ..ig pilo.o Kaaga a) Ga 5 a P3 Pe 

an Al jatuh pada: 1 Su ONE ani 3 
Ni . Partosajono | 

  

anak Ni. Wirjo bae Tegal | 
zede, Golongan BR: Kn Tb ja g lalu, dimana di- 
Moeljanto anak Nj. Atmosoe-| bae jang lalu jang Mendapat 
marto Tegalgede, dan IL. Srie “OOrschot itu, menurut peratu 
Lestari anak Nj. Wirosoemardjo yan hanjalah pekerija tetap ha 
Karanganjar, Golongan, Tian, blandongan sarad: lori al 
C. : L Suparni anak Nj. Darmo. ! serta pekerdja2 tanaman. 

soewito Tegalgede, dan TI. Sa:' Menurut fihak Sarbuksi Ma- 
dinem anak Nj. Hartati | Selang, maka didalami daerah ke- 
Tegalzede. Sedang lainnja jang | hutanap Magelang jang ketjuali 

  

  

tidak menda hadiah ss#mua meliputi Magelang, “djuga Te: 
diberikan Hadiah tian  A | manggung, Wonosobo, dan Am 

(Kor. Pa Pata : #barawa terdapat sedjumlah Ik. 
1000 orang pekerdja lepas jang 

| ketika Lebaran jang lalu tdak 
turut mendanat 
baran, — (Kor). 

Wonogiri Oa 
MENINDJAU PERIKAN- 

"AN DARAT 

Surakarta 
DINAS PEMINDAHAN 

Dari PMI abang Surakarta | “Gidapat 1 . bahwa dinas pe 
mindahan dar di Solo akan 
diresmikan berdirinja pada hari 
berdirinja palang merah pada 
tanggai 17 September jang akan | 
datang Seperti pernah dikabar : 
kan PMI tjabang Surakar su 
dah lama bertjita2 un 
kukan dinas ena rah, 

Klaten Tea 
PENTJAK PATJUL | 

  

aJat daerah Surakarta ba 
f “telah mengadakan pe 
ndjauan pemeriksaan pada ko- 

2 

     
    

     

     

   

    

   lam rombongan tersebut 
Bb kepala Inspeksi dja 

rikanan darat Sema 

n pembesar? lainnja. Jg | 
La dalah kolam? dari! 

Fi | ingat Dean gai pernah “di- 

    

  

      
kp 2g "3 Na dari pe- 
Maa itu ialah bahwa air 

     
     

    
    
   

        

    

en) 
sai ana minggu terac 
bulan jang jalu beberapa 1 
berada di Djakarta, barug 
telah tiba kembali : 
Kepada kita katup Ng 

, 2 aan | ikan kt 
| rang memuaskan, Penangkapan. 

lam pada”itu djuga dila- 
Iikukan 2. 'hatsilnja dibagi?kan 

kej duduk 

      joatmodjo Aan 
sud kedatangan 1 3 
karta itu ialah untuk 
pertundjukkan pentjak pa 
Istana' Merdeka berkena 
ngan. ulang wind tp 

djustru karena: ak 
lah gubahan tjabang 
diri, | Kedatangan 
terima Oleh kei 

  

"Dalam rapat Panitya Penje 

  

.Djawa Tengah di 
Bana Jain telah     

   
a sa Peninggaran. ke da. 

. Diterangkan,     Dengan - - dihaai 
Presiden dengan 
teri PPK. Co 
tik serta “orang2 
Pe 2 pentja ! 

gang 'berpah:y “denga 
djukan2 pentjak 
gai2 tjabang LP.S.I 3 
tara lain Ha Me 
— Maan Pa 

besar sekali 2 
hardjo telah da ap 

berdirinja sekota. 
jang diusahakan 

  

  

Pada 

     
   

  

       PP dan. K. 

  

soid dari Kementerian PPK di 

| Mr, Hutasoid adalah saiah satu 
pemimpin dari bagiam rentjana 

      

5 2 etang, | 

Soekijem | Wek rasa Seorang jang). 

voorschot le-| 

Rombongan djawatan perika- | 

#tjobaar didaerah Wono- | 

angat Nata kurangnja te-. 
“' kemarau se. 

lenggara Pembangunan wita? | 8 

  

     Pena     
sam | rantii 

alat. 

| SL sud menjalankan 
ini! bang 

    

ng sedarhana. "btn 

| akan segera Keran dr 

hal menembakkan 
bola itu kedalam gawang mu- 
suh, lebih2 dari djarak: jg agak 
.Gjauh. Pemain? kita selalu mem 
bawanja sampai dekat kepada 
pendjaga gawang, hingga sering 
tidak memberikan hasil jang se 
mestinja, karena mendapat per- 
lawanan rapat. 

| Kita kadang? merasa djeng- 
kel, mengapa tidak dilepaskan | 
sadja tembakan dari djarak 10 
meter misalnja,- jang member 
kans untuk masuk, daripada 
membawanja sampai Gekat kee- 

  maksudkan untuk mengadakan 
penindjauan disekitar perkem- 
bangan2 - usaha PPK disekitar 
wadjib - Mengajar ente) di 
Djawa Tengah. 

Dapat ditambahkan, bahwa 

wadjib beladjar Sari Kementeri. 
an PPK, jang baru tiba dari per 

djalanan keliling didaerah Ero- 
pa Barat dan Asia Tenggara un- 
tuk mempeladjari masalah? pen 
d'dikan jang dapat disesuaikan 

       

  
   

dengan k tingan pengadjaran Sae Aan 
Tan pendidikan 4 di Indonesia, “In disebabkan $ 2, 

sk ! 'in2 penggempur kita kurang 
P3 ANGKET. PER ia au nal “ooling tadi, mala 
BURUH/ N BN Witarsa atau Tuan, 

Mengi | Memang makin dekat: kepada 
I Supeno Gan gawang, makin banjak harapan 

njulun Perburuhan bahwa bola itu akan bersarang 

| (ten : 
, PERTANDINGAN? bali dilakukan oleh kesebelasan? Indo- 

5 wan kes, Jugosla via 5 kali berturut2 beberapa 
memberi Kejakinan ' kepadi kita, bahwa Indo- 

an lapang sepakbola tidak djauh ketinggalan dari 
, Je ph, kalau dikatakan, bah- : 

paka 

  

    
   

   
      

     

  

  

      
   

  

Dan kalau ada sedikit waktu “ai 

main takan, 

(shooting) | 

   

  

   
per, tetapi bean halangan | o 

  

ta ugoslavia—Denmark PN Oa, 

    
(semi finale). 

g 

Jugoslavia—Hongaria — 0-2. 
Djika kita bandingkan, .bah- 

Delhi tahun 1951, kes. Indonesia 
kelahkan oleh kes, India dgn 

'0- 3, maka dapatlah Kita kata- 
"kan, bahwa kemadjuan sepak- 

1 bola dinegeri kita ini selama be- 
berapa tahun adalah sangat pe- 

1 sat. Mungkin ada jang menga- 

bahwa kes. Jugoslavia 
jang mengalakKan India di Hel- 
Isinki itu adalah kuat sekah, 
hingga bisa menggulingkannja: 

   

dikalahkan India dengan 3-49. 
Tapi.kalau kita mempeladjari 

(perkenthangan sepakbola seper- 
(ti jang kita Singgung tadi dw 
negeri kita ini selanhk tahun? 
belakangan ini, maka perkiraan 
terhadap kekuatan kes. Jugo- 
slavia di Helsinki itu tidaklah 
terlalu perlu. Memang betul, 

sia itu bukanlah kesebelasan jg 
“bertanding di Olympiade tahun 
(1952. Jang turut kesana ialah | 
pemain kanan Ogjanovic, 

  

Hn 

Setelah diberikan pendjelas- 
an2 tentang Hari 

(but oleh Prastowo, didalam pe- 
ryajaan tsb. diproklam'rkan her- 

Girinja “Gerakan "Pemuda " Bu- 

ha Indonesia” disingkat GPBI. 

“ Proklamas: ditanda tangani 
Oleh Prastowo dan. Sudjono, ber 

isi lengkapnja ,,Saudara2 'seka- 
|lian Berdasarkan “atas keperwi- 
raan dan kedjajaan Modjopahit, 
maka tepat pada Hari Karo imi, 
perlu kita “Pemuda Budha di 

Tengger dan di Indonesia pada 

chusunja membulatkan. tekad 
untuk mentjapai tjta2 Sang Si- 
Gharta2 Budha Gauthama, ma-   

    

1 | digawang. musuh. Tapi makin 
, |dekat kesitu, makin besar pula 

rintangannja, “Djadinja, aa 
mendekati gawang musuh ini, 
harusiah diimbangi dengan ke- 
ahlian Dak, ai djarak 
jang agak djauh. 
demikian, bisa lebih Bean 
Karena bermain sepakbola ada- 
tah permainan untuk memasuk- 
kan bola itu semen gia ke- 
dalam gawang musuh, 

Pa 

ketua gan 'Sekrei 
angket pusat, Nie “bhw 
mer reka dalam mendjalankan tu 
gasnia |sebagaimana jang di-   
instruksikan oleh Kementeran 
Perburuhan jg melingkung seng 
keta buruh gila non Henlan me- 
hemui kesulitan2. 
| Kesulitan? tersebut dtehah. 
kan karena tidak didapat gam- 
baran jang tegas dari kejua be- 
lah pihak, baik dati buruh mau 
Ian dari pengusaha, 
“Pihak buruh menerangkan, 

'Pahan natas. 

, Selain itu adalah Sangat men bahwa djumlah mereka jang Gesak bagi Indobata” untuk non aktip ada 20.000 orang, se | membiasakan latih, “dang pihak pengusaha hanja me |» xX 45 menit menuryt Lt pa ngakuj adanja 3.000 orang, Ke- inan internasional, Supaja dja- “sulitan2 dihadapi pula dengan 
(adanja daerah? jang menjangkut 
»aerah Renvihe' au 1g Pena 
PA Ant. 

waktu menghadapi pertanding- 
an jang demikian. 
(Memang hawa panas negeri 

kita kurang mengidjinkan hal 
in, tetapi kalau dilatih ber- 
-kali2, maka pasti bisa ditjapai. 
Dan kalau Indonesia ingin men- 
dapat tempat jang sewadjarnja 

| dalam dunia sepakbola, maka 
mau tidak mau — panas atau 

— TEBU, Da : 
' “Jang digiling rakjat 

sendiri. 
“Dari Djawatan Pertanian di 
Peri keterangan, bahwa ke 

“dingin iklim — harus mentj tjual tebu rakjat jang digiling Oo 
oleh paberik2 - besar, tidak ku. Gofikan diri kepada aturan jg 
rang dar tanaman tebu seluas 
16.200 ha kini sudah mulai dju 
ga digiling di 35 mesn giling 
biasa dan 4.944 mesin giling js. 
Menggunakan. tenaga sapi. 35 
Mesin tersebut pertama diawasi 
oleh Djawatan Naa 5 
Dalam pada itu dari Djawartan 

“itu. didapat keterangan ' puia, 
bahwa untuk penggilingan tsb 
BRI telah memberkan kredit 
Kan ng 18 anna debanak 

ad TS 20x. 27 

Kita melihat pertandingan 
antara kes. Djerman (barat) 
dan Brazilia di Helsinki tahun 
jang lalu. Karena selama 2x45 
menit stand adalah 2 - 2, maka 
pertandingan diperpandjang Ge- 
ngan 2 X 15 menit, Brazila ka- 
lah 4-2, Djadi pertandingan se- 
'Turuhnja mendjadi 2x60 menit, 
alias 2 diam. Sanggupkah nanti 
nja kesebelasan kita “umpama- 
nja bermain “demikian, kajlan 
tidak mulai sekarang berlatih 

(selama 2 X 45 menit ? 
“Satu hal lagi: Pemain? kita 

perlu mendapat dJatihan dalam 
mentjari tempat (position). Hal 
ini kelihatan belum semestinja 
dalam menghadapi kes. Jugos 
slavia, Tiap pemain harus ber- 
usaha supaja ia mendapat tem- 
pat jang vrij, hingga kalau bola 

| dioperkan  kepadanja, dengan 
gampangnja ia dapat MABA 
sainja. 
Djanganlah sekali? tinggai 

Giam, ketika kawan menggiring 
bola, Tapi harus mentjari tem- 
pat. jang vrij tadi, 

  
   

   

  

   

    

       

  

   

   
   

   

  

ingan Cb. Pe 
   

     

  

     

      
     

   
     

      

   

$ a “sa ak pu 
lang da inja : mungkin ia 

tolode dari Roma ke Tera 

JI. Bhabha, ketua pa- 
: 1 India menga- 
ala bahiya ni nja bermak- | 

(Konstruksi 

     
  

   

      

    

   
   

          

    
   

: 3 Melihat 'hasil2 t 
2 otag atau Mostou - Na “ai, 

1 an garan buat th, 
besar hamr aa 4.000.000.000 

bel, jgitu kira? £ 360.000. 000, 
sebagian engan” untuk pes | 

Pk kran telah 
: La sebuah perdjan 

Aj: daga g jang akan ber 
padiir tanggal 31 Desember 1954, 

jga. 5 djuta dollar. Tah 
' Ayatullah Kashani, perm'm- 

1 agama dan politik di Iran 
menurut desas-desus di Teheran 

bah dengan latihan selama 3 ti 
jad ini, maka dengan tidak usah 

  

nja ke Olympiade jang akan di- 
adakan di Australia tahun 1956 
jad. Dan kita jakin, bahwa nan- 
tinja mereka tidak usah malu 
kembali ketanah air. 
Sekedar perbandingan baik- 

Mlah “ditjantumkan kesudahan 
Maa di Helsinki tempo 
hari 

Jugoslavia cam Iniiin - Ba 5 10. 2 
ugoslavig — Rusia “— 

(pertandingan pertasna 5 - 

         an i Naaah api 
241 

ngan kita selalu kalah nafas", 

Ke Oifbomwinae. | 

ditam- 

ragu2. Indonesia dengan bangga 
Kapat mengirimkan kesebelasan : 

3 - R3 

ka dengan ini. kita Proklamir- 
kan adanja Gerakan Pemuda 

Budha Indonesia”. 

Dalam pada itu djuga telah 
Gitentukan Program perdjuang- 
an GPBI berisi program peker- 

: djaan keluar terdiri dari 5 fasal 
dan Kedalam 3 fasal. 

Program ah adalah sbb: 
Keluar: 
1) Aktip Hengki perhu- 

bungan ke-badan2 Pemerintah 
dan badan agama Budha, 

' 2) Mengadjak masjarakat Bu 
ha atau perseorangan jang me 
meluk agama Budha bekerdja 

bersama2 dalam mentjapai tji- 
ta2nja. 

38) Memperluas tentang pene- 
rangan dalam. adjaran agama 

Budha didaerah2 jang dipan- 
dang perlu, $ 

4) Mengadakan hubungan ke 
luar Neger: dimana ada orga- 
nisasi2 Budha. 

5) Memelopori segala apa js. 
(irembantu segala apa)  ber- 
kenaan dengan kebudajaan aga- 

ma Budha, 

Kedalam: a) Pendidikan, 
33 Mengadakan bantuan Kke- 

pada. Pemerintah dalam melak- 
sunakan  “wadj b beiadjar  di- 

daerah Tengger. 
2) Mengusahakan adanja Se- 

kolah Menengah didaeran Teng 
gam 

3) Turut membantu dalam 
mengadakan pemberantasan bu- 
ta huruf. 

4) Mengadakan adanja pe: 
ngetahuan umum, 

1 Sosial/Kesebatan. 
| Membantu Pemerintah 

dana segala sesuatu 
jang dapat merusak rakjat se- 
perti $ djudi, minum, madat, pe 

latjuran dan sebagainja. 
Oa berantas 2 perkwinan 

.Jugoslavia -— Djerman —3-1 

$ 

    

» 

wa waktu Asian Games di New. 

dengan 10-1, sedang Indonesia | 

i 

| Agustus 3 
bahwa jang datang ke Indone- | 

| dion Ikada Djakarta 
! | memenuhi tempat pertandingan ! | 
jang ! 

      

   
   

  

   

  

   

  

    

  

Kn th. 1956 Ti 
REDAKTUR OLAH RAGA KITA). 

memang pandai, tetapi tidaklah 
sungguh? luar biasa djika di- 
banding aengan Mn an jang 
lain itu, 

'Yrainer ra 
Dalam menghadapi masa de- 

pan, karena kita toh tuak bisa 
lagi maengungkung diri sendiri, 
maka sangatlah perlu latihan? 
in diadakan dibawah pimpinan 

silnja sudah kita lihat dengan 
perlawatan kes, PSSI ke Pilip- 

tempo hari. 

Buat sementara ini coach ini 
terpaksa didatangkan dari Inar 
hegeri, sebah kita menang be- 
lum punja orang jang demikian 
itu. Ini memang termasuk dim 

pengerahan tenaga asing, dan 
paling sedikit hal 1tu mengenai 
politik negara pada umumnja. 
Dengan begitu ketjakapan 

tehnis dapat inehingkatc sedikit 
demi sedikit. 
Disamping itu perhaikan dan 

pendirian stadion jang besar 
perlu diperhatikan. Stadion di 
Semarang tidaklah tepat buat 
pertandingan besar, tempat pe- 
nonton (berdiri) sama sekali ti- 

dikit jang pulang pada tg 29 
karena tidak ada 

tempat berpidjak, padahal kar: | 
tiis Sudah dibajar. Djuga sta- 

tidaklah 
  
internasional. 

Hari Karo di Tengaar" 
GERAKAN PEMUDA BUDHA INDONESIA 

BERDIRI 

ARI Raya Karo — hari raya besar bagi ummat Budha 
telah dirajakan baru? ini di ''Tosari 

mendapat perhatian dari pendaduk serta dikundjungi pula 
oleh Wakil? instansi2 dari Prebolinggo. 

(Malang) dengan 

| muda (setengah paksa). 
Karo terse- | C). Sosial ekonomi. 

1) Berusaha daiara meringan- 
kan beban rakjat tani, dengan 
djalan menghubungkan (mern- 
perdjuangkan) kredit kepada 
Pemerintah. 

2) Mengusahakan dapat ber- 
dirinja koperasi? tani, baik ke- 
dalam maupun keluar, £ 

3) Menghidupkan touristen 

Verkeer Gan melindungi aa 

ngan sampai a 
tanah2 daerah Tengger Kerabani | | 
kepada bangsa asing. 
Program perdjuanganibeker- | 

idja tersebut akan didjalapkan | 

menurut keadaan, tempat dan 

waktu dan dapat ditambah atau | 
Megah 5 (SM). 

Coach (trainer) jang baik. Ha- | 

pina, Hongkong dan Bangkok | 

dak memadai, hingga tidak se- ) 

Perantii 

P 
na penjerahan kekuasaan 

Selandjutnja AFP dari Saigon | 
mengabarkan dalam perundiag- 

an Perantjis — Kambodja. teu 
tang soal penjerahan kekuasaan | 
militer menemui dislan buntu. 
Pembesar2 militer Pe-antjis me) 
njetudjui semua pasukan di 
Kambodja ada dibawah koman- 
do Kambodja tapi menganggap | 
,Sangat penting” pasukan2 Pe- ' 
rantjis disepandjang sungai Me- 
kong mempunjai kebebasan pe- 
nuh, agar sanggup mendjaga 
Gjalan Saigon -— Vietnam 

sekarang teramtjam 
Ho'Chi Minh. 

Tapi menurut kalangan jang 
mengetahui di Saigon komando 
Tinggi Kambodja tetap menun- 
tut sjarat: 

1 Pasukan2 dibawah koman- | 
do Perantjis hanja boleh berada 

pasukan? | 

mando Kambodia, 
2. Pasukan? Kambodja akan | 

ditempatkan antara, sektor jang 
disediakan untuk pasukan? Pe 
rantjis. 

2. Pasukan9, Perantjis hanja 
akam ditempatkan sepanjang 
Gjalan antara Saigon Gan Vien- 
fiane. 

4, Pasukan2 Kambodja harus 
mengambil bagian dajamm semua 

| gerakan jang dilakakan pasu- 
kan? Perantjis didaerah :tv. 

| Menteri Pertahanan Karbos ! 
'aja Sim Var Rebo jang lalu me- 
'Merangkan di Puom Penh pem. 

| Kambodja bersedia member: dja | 
omah kpd komando Per rantjia 

    
| Saigon dan Laos akan disela- 
ji matkan. e 
|“ Disamping itu Sim Var me- 
njatakan djuga bahwa pasukan? | 
| Kafnbodja akan meneruskan per | 
| tempuramn terhadap 

Oleh kemerdekaan penuh. - —Afp. 
  

DULLES PERINGATKAN | 
RRT 

Djangan kirim tentara 
ke Indo China 

Dulles, Rebo jang lalu memperi- 
ngatkan RRT Supaja 

menimbulkan konflik 
Timur Djauh. 

Dalam pidato dikonvensj le 
giun Amerika di St. Louis dika: 
takan Dulles bahwa RRT kini 
memberi latihan dan perlengka 

| pan kepada kaum Komunis di 
Indo Tjina. 

RRT harus insjaf agresi ke- 

diseluruh ! 

  
| dua dapat membawa akibat? 
| bebat jang tak dapat - dibatasi 
(di Indo Tjina sadja, demikian 
Dulies. Ditegaskannja persetu- 

| djuan perletakan sendjata di 
| Korea sekalipra membawa  pe- 
| nielesatan ae tidak meng- 

  

»Dongengan"" 

terbit di Amsterdam. 

Penulis tindjauan ini adalah 
seorang komisaris dari perke- 
bunan karet dan kelapa "Lahad 
Datu" di Borneo Utara, djadjah- 
an Inggeris, Atas nasehat di 
— sebagai makelar dalam per- 
dagangan efek2 — para lang- 
ganannja membeli pada bulan 
Nopember tahun j.I. saham2 da- 
ri perusahaan tersebut jang se- 
harga 135: dan 3096, dan sa- 
ham? preferent seharga 604. 
Tak lama kemudian fonds ter- 

ga 955 dan beberapa bulan se- 
sudah itu orang mau membajar 
sekali gus 20005. buat saham? 
biasa, dan 1407: buat saham2 
preferent jang beberapa bulan 
kemudian meningkat sampai 
30076. 

Sesudah  dibajarkan dividend 

ik lagi sampai 45074. 

Sementara itu milikskekajaan 
perusahaan tersebut  didjual. 
Harganja tidak disebut-sebut, 
tetapi pemegang saham2 biasa 
sesungguhnja tidak dirugikan. 
Modal perusahaan tersebut ha- 
nja berdjumlah f.210.000 terbagi 
atas djumlah £.110.000 untuk 
preferent dan f.100.000 untuk sa 
hafn? biasa. Dari djumlah peng-   

  

-basilan diatas dari Kanja Tn 
| diberikan kepada pemegang? 

KING. Or THE 
    TI WONDER PAT BANI pel 

   S7OP ME... 

  

sebut diperdjualkan dengan har- 

sebesar 4295 kurs fonds2 ini na- ! 

PS DA LM GONAA ra & “7 

Asem an wow 1s SA 

  

da ba bursa 
AHWASANJA disekitar dunia, bursa masih terdapah ,,do-. 
ngengan” jang adjaib terbukti dari sebuah berita jang di- 

muat dalam tindjanan bursa "Van der Werit & Hubrecht” jang 

ham preferent. Selebihnja akan 
Giberikan kerada pemegang2 sa 
ham biasa. Mereka jang “pada 
waktu dahulu membeli saham 
sebesar f.100.— dengan harga 
f13,— dan sementara itu telah 
menerima ' pembajaran dividen 
Sebesar f£.42.—, sekarang rupa2- 

nja sudah menerima "E450o5. 
Itulah jang kita sebut dalam du 
nia bursa “sebagai satu |.do- 
ngengan”, — Ant. 

dan | 
daerat2 didekat djalan ini jang | 

Jidaerah2 jang ditentukan ko- | 

pasukan? | 
| Ho Chi Minh, setelah meniper- | 

Menterj LN Amerika Serikat | 

djangan | 
| mengirim pasukan2 ke Indo Tji- | 

na karena perbuatan itu dapat | 

     

  

is buntu 
. DALAM Bata KEKUASAAN MILITER 

M. KAMBODI A Pena Noveh menerangkan bahwa rentja- 

pengadilan oleh Perantjis kepada 
Kambodja dapat disetadjui pemerintah Kanbodja. 

  

Laci (kekuatiran Amerika di 
| Pasifik Barat. 
|. Tentang perang di Indo Tjina 
| dikatakan “ Dulles memperdju- 
angkar Perantjis disana menge. 

nai djuga kepentingan Amerika 
di Pasifi ik. Barat. 

|. 'Mengenai perdjandjian kea- 
| manan Amerika —- Korea Sela. 
| tan dikatakannja perdjandjian 
| itu akan memperlengkapi per- 
|djandjian2 jg dirundingkan th. 
1951 dengan Pilipina, Australia, 
“New Zealand, Djepang. Perdjan 

| djian itu tidak akan memung- 
|kinkan 'agressi baru terhadap 
| Korea, demikian Dulles, — AFP 
(TB: 

| Ta aamiin 

KERUSUHAN?2 DI 
NYASALAND 

Komisaris polisi Rhodesia 
Utara dikabarkan hilang. 

|. Kolonel J, P. I. Foorde, komi- 
| segan polisi Rhodesia Utara, te- 

lah dikabarkan hilang dalam 
|per djalanannja ke Nyasaland. 
|dimana |ia menurut rentjana 
|akan menjelidiki, apakah pasu- 
| kan2nja dalam membantu pern- 
| besar? Nyasaland dalam usaha- 
Inja menindas kekatjauan2 di- 
| negeri tersebut. 12 

Keadaan di Nyasaland sendiri 
| pada hari Selasa ini kabarnja 
' tenang setelah  pasukan2 aa 

(melepaskan tembakan2 terhada 
| golongan? penduduk aseli Hae 
| mengadakan gerakan2 kerusuh- 
an Garj Rhodesia Selatan. 

bahwa keamanan djalan antara | 

| OBAT BARU PENJAKIT 
|. KENTJING — MANIS 

Telah ditemukan obat baru 
| untuk mengobati penjaki ken 

tjiing manis di Inggeris dan 
(akan didjual dipasar dalam mu- 
| sim rontok jang akan datang. 

| Obat tersebut dibikin dari in: 
| sulin dan bangsa seng (zink) 
|dan obat tersebut dipakai hanja 
|sekali sehari, sedangkan obat2 
Lang sekarang ini dipakai 2 kali 
| sehaxi. at 
|. Obat itu terkenaj sebagai ,,in: 
| sulin zinc suspesion &? red)”. — 
| AFP. 

KONGRES FISIOLOGI 
INTERNASIONAL 

! Di Montreal, 
| 2.000 Sardjana dari 42 negeri 
hari Selasa ji, menghadiri pem 
bukaan persidangan ke-98 dari 

Kongres Fisiologi Internasional, 
jang diselenggarakan “di Mon 

treal, Kanada. 
Dalam sidang pembukaan ini, 

Dr. Edgar Douglas Adrian, presi. 
den ,Royal Society” Inggeris, 
mengusulkan  supaja dibentuk 

sebuah perhimpunan ahli fisio 

logi internasional jg baru lalu. 

Hingga kini para ahli fisiotogi 
dan perhimpunan jang diusul- 

kannja inj akan mengkoordinasi 
dan mengawasi penjelidikan di 
kalangan ahli Ta sedunia. 

Rtr. 

      

PEMOGSOKAN MENGAN 
TJAM ITALIA 

Pemogokan umum selama 24 
djam telah diperintahkan untuk 
hari 'ini di. Terni, Italia Tengah 
sebagai protes atas pemetjatan 
21.000 buruh paberik badja, demi 
kian didapat kabar pada hari Re 
bo di Roma. : 

Sementara itu 60.909. buruh 
paberik mobil Fiat di Turin.pa 
da. hari Kemis ini akan menga 

akan pemogokan - selama 4 

djam karena tuntutan mereka 
tentang kenaikan upah telah di 
tolak, AFP. 

        

  
  

OBAT KUAT LAKI 
SEXANOL 

Tanggung sembuhkan sega- 
Ia niatjam KEILEMAHAN 
LAKI2, mengisi center 
center sjahwat jang telah 

kosong dan menambah te- 
naga nyidah, Sehotol Rp.20,- 

A PHRODIN 
Obat 'plesir laki-laki jang 
istimewa, Sebotol Rp.10,- 

ATOM H 
Tanggung tidak LUNTU 

8 Gr. kp.LU,- 
”DC PHARMA” PRODUCTS     aa, Petjinan 81, Jogja, 

ROYAL MOUNTED (3) 
uTATTLE TALE ECHO" 

RAMBUT PUTIH MEN !DJADTI HITAM 

DAPAT BELI DITIAP TOKO OBAT | 
AGEN2 : Semurang toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: 
Magelang Toko Obat HOK AN DjL 
"KARUUTUN” Diskj? dan Bplpuonenn, Toko sub Hai Zn 

OBAT KUAT WANITA 

SEXALIN 
Untuk segala penjakit Wa- 
nita jang bertalian dengan 
menstruasi (HAID: TIDA 
TERATUR terasa SAKIT, 
Kurang DARAH KEPU- 
TIHAN dan sebagainja. 

. Sebotol Rp.20,- 

PREGNOL 
Obat HAMIL untuk dapat 
keturunan. Sebotol Rp.25,- 

AIRDYE Gue) 
R dan kwaliteifnja istimewa. 

5 Gr. Rp.l5,- 
Tilp. 291 U. BANDUNG 

Raya 114: R, Obat 
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ea FdT 2 TNO ema BLAGES DI HE Zr 
   

(2 
3 

N    MERE LTHIS PLACE MUSI. 
BE HAN (Ng    

  

-— Saja heran “apa jang terdjadi ' “« Sekarang saja akan « menemu- “1 King ini! Bagaimana da bisa 
dengan anak tadi! . saja kan tambangnja si Jep. , . dan sampai disini, Tempat ini tentu 
tdak senang tjaranja dia meng fidak ada sesuatu jang dapat terkutuk | 
ilang : menghalangi mpja! day 1 $ 

   



   

  

    

          

ml 

    

  

          

“di Bandung, 

  

  

  

  
   

    

Gaerah gunung Tjiremai Fjire- 

ben 
Selain -iti 38 orang ngan Jas 

telah ditawan dan banjak sen 

djata mereka jg. dapat dirampas. 

Menurut berita2 jang diterima 
gerombolan. bersen 

Ajata didaera D gunung Tjyema: 

“itu dipimpin olen seorang ber- 

nama Asus Apduilah jang Ine- 

namakan . Jirinja Lan 

sletnan kolonel”. - Ant. g 

KONPERENSI2 TIMAH 
"DAN KARET 
Telah 

persetudjuannja supaja diada. 

kan lagi konperensi timah PBB 

di Djenewa. Diharapkan konpe- 

pensi tersebut dapat dimujai pa. 

da achir Oktober atau awal No- 

pember j.a.d. 
Selandjutaja dikabarkan, bah. j 

wa beberaza negeri telah mende- 

sakkan supaja ditunda pertemu. 

an istimewa dari pimpinan ko- 

mite rubber study-group jang | 

menuruy “rentjana, akan diata 

kan pada tanggal 12 Oktober 

ja.d. di London. Pada pertemuan 

istimewa ini diduga sebagian be- 

sar negara2 anggota akan me 

ngirimkan wakilnja.. Perminta- 

an penundaan itu adalah berhu 

'bung dengan akan adanja kon 

perensi timah PBB seperti jang 
di Tn nan ate aga 

  

REBECCA 

Setelah film “yah cara 

Jogja dikundjungi lagi Oleh filem 

jang pantas mendapat Kare A 

Rebecca” produksi dari Frieder | 

Film. Tjeritanja jang - diambil 

dari. buku karangan 'Dapne du 

Maurier' .mengjadi fihm jang ba : 

gus oleh teknik pemotretan jg! 
baik dan pimpinan jang sempur, 
na darj sutradara kenamaan Al 

fred Hitcheock dan Producer De! 
Selznick jang telah berhasil me- | 
rebut hadiah Oscar dengan film 

nja ini. Tjeritanja mengisahkan 

seorang suam: jang kaja raja 

dan terhormat (Sir  Laurence/ 

'Olivier) tetapi tidak berbahagia. 

karena telah mengav ang | 

per emppan (jantik eng 

mula2 kan ba 

    

  

aja pi 
kemudian. ternjat lenong si 
fat2 djelek. Tetapi hal itu 2 f 

itu: 

amat 

menjukai si isteri, djuga. sesu- | W 

diketahui oleh suami isteri 
sendiri sedangkan umum 

dah ia meninggal dubia. 
|. Rahasia kegagalan perkewin” 

an ibu ditjampur dengan intrige 
orang2 jang ingin mendjatuhkan 
Laurence Olivier dan istrinja jg 
baru Joan Fontaine, ternjata me 

tupakan tjerita pertjintaan jang 
halus dengan saat2 tegang: jang 

tepat. : 
Billy tersebut kini “sedang” di 

Uputdf untuk 7 Hahun bekas di. 
bioskup INDRA. 

    

   
    

  

   
   

  

    

     

  

   

     

  

    
    

5 
12 negeri menjatakan | 

  

gungah Soic pada tia 

pemenang 

Panitya). pe 

HIT. Hadiah-hadiah 

- bh Hadiah ketiga, seveda motor, | 
LIBRA COMPANY. di Djakarta dgn. surat. dari Panitya. | 

jang selewatnja 3 bulan dari tanggal pena- : 
rikam tidak diambil, mendjadi hak milik Panitya. , | 

   

  
  

I. Hadiah-hadiah dapat diambil 15 hari sesudah hari penarikan, | 
dikantor Panitya dia kantor Palang Merah Djalan Temeng- | 

ap-tiap hari dan djam kerdja. ketjuali : | 

ar Hadiah pertama. Auto - mobiel HILLMAN. harus diambil 
“dari N. V. FUCHS & RENS Bodiong 96 Semarang (be- | 
njerahan hadiah ini akan didjalankan ' dengan resmi, maka | 

supaja berhubungan terlebih Gahulu dengan | 

harus diambil! dari N. V. 

  

Ma Ka utk 
Pe KESAN       

: 
' 

!     k 

  

NYONNE DeCARLO 
KOK HUSON 2 |     

  

 SEPEKULASI 

—.... rol jang dipegang 
Oleh YYONNE De MET 

INDAH 

SENI SONO 
MALAM INI. 

Tesks INDONESIA ! 
19 Tadun ma : 

| 1 

| 4 , $ 

JANG TER - BERANI. 
BERSENDJATAKAN 
KETJANTIKAN DAN 

OTAK ! 

“Inilah 

t 

DALAM 
SEGALA2-NJA ! !! 

, Naa 49-9. 

  

Saja haturkan beribuz 

“penjakit. saja, jang 
Djepang. 

kunang”,   dokter?,     
sembuh sama sekali, 
Atas kemudjarahan obat Sdr. 
dengan saja sangat genibira dan beruntung saja dengan 

rik ini man Sumpaikan penghargaan tinggi. 

  

: surat setj 

SURA T PUDJIAN, 

Dengan segala hormat. 

berhasil membikin obat mudjarab 
itu obat. telah membikin saja sembuh sama sekali dari 

: sa 

Saja mulanja tidak tahu betul apa sebenarnja saja punja 
penjakit, karena sering? kepala saja pusing, 
tidak ada, muntah?, fikiran 
rah?, kaki-tangan dingin dan pandangan mata sering ber- 

Saja sudah keliling berobat sama dokter?, 
meskipun sudah banjak keluar ongkos beli obat? dan bajar 

tapi tidak memberikan hasil menjenangkan, “ | 
Paling belakang, waktu saja batja dlm, surat kabar di || 

Palembang tuan punja pengumuman obat Viranol, 
saja tjobakan, Diluar dugaan saja semula, sungguh penjakit 
saja dalam waktu 6 hari berangsur baik kemudian setelah 
saja teruskan sampai 10 hari, 

Pladju (Palembang), ? Juli 1953, 

JIth., Sdr. THABIB MAMN. 
Tamblong, 40, 
Para DUNG, 

terima kasih sama Sdr. 
“VIRANOL" 

jg telah 
hingga 

saja rasakan sedjak zaman 

“nafsu makan 
sering terganggu dan suka ma- 

tetapi 

lantas 

penjakit saja praktis sudah | 

jang sangat luar biasa itu, |   Hormut saja, | 
HAMZAH ISMAIL).   va Riki t 

    

h Tebal 

  

  

  

    

Hara 
Teu 

   
   
   

— HALAMAN 

  

  

      

  
  

  

  

    

  
  

  

Apakah Hadits Mutawatir. Sha: 
hih, dan lebih luas diterangkan 
Tarich2, Imam2, Serawih2. 'hing 
ga sampai 56 nama. 

(Istilah) 
Apa lagi naskah kitab 
Komperensi Pemimpin? 
dan S.G. LA. di 
tgl. 20 s/d 23 

ini otefi 
S.G.A. 

Jogjakarta 
Djanuari. 1953, 

diusulkan buku ini, dapat di 
terima “baik untuk mendjadi 
mata peladjaran pada sekolah 
tsb. dan jang sederadjat. 

buku 104 pagina ukurar 
harga Bp. 11.50 ongkos kirim 1 

memuaskan, 

44-90,   

  

Untuk Toko Buku dan pembelian banj 

ka ab Naa agen ati 

PETI Bea 

Nu bi 

  

X 2239 
sed kitnja 

2 AAN, 

$ 
kertas h.v.s.s 

Rp. 1.50 
jak dapat rabat jang 

Penerbit 

»Sulita Book Store" 
33 

S. 200 — Bandung 

Dijalan Papandajan No 
Tilp 

  
  

»REMADJA"' ! 

| Chusus bagi mereka jang 
| suka dengan menambah ke- 
| @pintaran dan pengetahuan, 
! Harga langganan : 

Rp. 2— 
sebulan 

atau sekwartal 
Rp 6- 

( pembajaran dimuka) 

Alamat. Red.:.- Adm.: Dji. 
Hajam Wuruk 9A. Djakarta 

  

    

  
  

  

BAH. INGGERIS 
| BAH. PERANYTJIS 
| BAH. DJERMAN. 
Kembongan baru dimulai 

| Pendaft, SORE di 

| Bintaran Wetan II, 4 

GUNA 

Jogja. 

1 Sept. 

  

SENKESIN DJANTAN 

Untuk una 

ORANG LELAKI 

LAKI - LAKI DAN, p 
  

BREMPUAN SERING 

UNTUK MAKAN 

PERUMPUAN 

MAKAN SENKESIN 
HE KESEHATAN DAN KEGEMBIRAAN, KESENANGAN 

4 JANG TETAP DAN AWET. 
SENKESIN 

DJANTAN, 
OBAT BUAT LE LAKI DAN PEREMPUAN. LELAKI MAKAN OBAT 

PEREMPUAN MAKAN OBAT BETINA. 

Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 
manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembali, Per cmpuan tua makan 
ini obat hawa tenaganja bisa bidup lagi, Orang jg kekuatannja sudah kurang kalau makan bisa 
djadi gagah pula, Ini obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, lekas tua dan belum tua 
tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, 

Impotentie, Bongsiat, lekas kehabisan “tenaga, zenuw lemah, 
sakit badan Kurang kuat, Segala rupa penjakit lamsin, » 
Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa ' 
datang kotor, tete mengkeret, 
dan kubing, rambut rontok, 
tampak kemustadjabannja. 

AGEN: Toko Obat 

Ea Na 

tempat pranakan dingin. 

Eng Njan Ho 

Kekuatan otak lemah, kekuatan melihat. kurang. 
tidak napsu makan, sehabis 

Aer muka lekas tua, kurus 
rambut putih. Tidak bisa tidur. Sekali makan lantas bisa ter- 

Petjinan. No, 

  

  
    
  

  

        

   
   

      

R “ i 4 O MH .Mercurius . Nasional" 
5 2 NN Par. aa DJUMAT 4 SEPTEMBER 1933: M Sandllata 5, Jogja 

F Golomb: 42,25, 59,2 dan 1224. NG 
Menteri: luar heweri Mx. Ha TN Ea bkan Seyera dimulai 

narjo telah berangkat ke Ame- AFTAR penarikan dari. pada Unaian Ren PON IL 06.10 Pembatjaan Al Guran TM et 
rika untuk mengundjungi si-| MP pjaa Tengah: 1993 jang ditarik pada tanggal 28 Agustus dgn tardjamah oleh Muli (MW TATA BUKU B. Sjarat? : 
dang P.B.B. Berabe Ta Berabe | 195: jang lalu dihadapan Notarsi R. M. SOEPRAPTO bertempat 'L limaat Jogjakarta |M Beridjazah S. M.A. C atau ! 
satunja serta mBah Nur “digedung Palang Merah Indonesia Tjabang Semarang, "Rotan Unkka Niastan Arab ».T, Buku A- BOND sjarat utama dalam rumahs tangga 
ufjapkan selamat djalan. Djuga |. Pemenang: PON) Djateng Rally 1953 jalah kendara'an auto ! . da oleh Nadra dan Ommi W Masih terima murid untuk 
kepada puterinja jang Kagaap an start nomorj 116 (seratus enam belas), oleh karenanja. 1 Pn | M lain? peladjaran 
2 1 tarik serienuimmers lot2 dengan start nomor: 116, '1245 Chotbah/Sholat D Menanam ng Ana Bae Dn hasil2 tersebut seperti dibawah ini : E Nantna 1 dari Mas Pa jantan | : Badju jang dutjutji beberapa 

Phat Tato 1 C0 Jasa9 Dendang Malaya oleh Bi Da na ang — kali dengan sabun biasa... 

diah — Undian Y Matjam barang hadiah, "| Mena Mabju Mataram. .i Bj ARU TERIM ag 
: PM dris183 “7 Sebuah “Auto merk BILLMAN” S1 dbp. Moh. Said | 

j bukan?, ea $ Hera 177866 Sebuah Me.co mobiel 2 17. 00 Saran Sa N Aisjiah | Mesin Djahit merk , JOTCE" 
Jang RK 1  Ii4709 - 3 2 3 Usik Amerka Selatan | Kwaliteit Standaard. Export. 3 Selamat dalan, Mas N Tn AR Sebuah Ten motor merk »CSEPEL" | Ruangan Pembangunan | Model: Terbaru Rp, 1600. | 

ITA z 5 Ka Ag Ekonomie Untuk djual lagi korting £ 5 MOS YOL 263 Sebuah Radio merk , ABG" Ge YA ln TE San Mang ta 181. korting 
2 5 "118165 Sebuah Bon ,,GIA" dari Jogja ke Dja- | 18.30 Ge, Pemuda oleh istimewa, 

au : ps karta pp. untuk 2 (dua) orang. Ke Nan La Aa « Tana 
Kanan an f3 118169 Sebuah sepeda laki? merk ,,HERCU- IN an Toko 
an. Jang, bikin 3 LES" P 19.15 'Tindjauan Tanah Air K WEE 

| 2 & Ng : SAE akta SAE 6 « 1940 OK. Suara hiburan PSA T : 

jang dengan bannnta ela BANI 148944 Sebuah Radio merk ,PHILIPS” 1 Kan Tn NA dara. GD ES TA KN ana TAN 
ng engan bot eta 20 183496 Sebuah  Bon-,,PON" ke Medan pp. untuk fo) j0 Oei 00 gen | | 
Bingungnja: apa ngrangg 1 3 : R 22 (dua) orang he Pn Bagi KU RSUS RA DI O H' 

raau. @ajinkan kam O 10 15322 Sebuah komfoor 2 pit merk SB Ta Nat 25 Tn Tt na / 
wat, ia 5 « 1 TERFIJ" : As a Ka el. Mempuka runpongan baru, | 

: #1 u 108330 Sebuah sechemerlamp: Ti No" are ' : : 
wanan? perang jang | 12. 186516 Sebuah thermos besar, stek Ksterunyan: LE 
dikembalikan “ke Satar atau 13. 186515 Sebuair neon lamp. 2 t 22.15 Te Neta an . KURATEK H 

ke Utara X- 2, 186774 S€buah neon lamp. ? op. Suwandi... Peta : HAN Badju dalam waktu jang sama, 
Advies si mBah : | Kalau | 16. Da Sebuah harlodji tangan laki? Bid: Surip Djanad, Su- | Djl Kauman 12. '— Jogja. | di 4 Tiah Tancan! 
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kambing India liwat dinegeri- | 18, 101489 Satu lembar. muurkleed Bineka' Tunggal Pe ah | 
nja, Asal dia tidak malah aja TE SI TA Ika. (A) : maan TeANaaNaNNaA Kemasan menaiamNaNana "| 
kebingungan karena Tan Sa) 190.119 5 "Satu lembar muurkleed Bineka Tunggal | p Pee PU 
te hhhaaanget . Pan TE i Ika (B) | KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR | | 

na 20 113862 Sebuah Medicijnenkast dan obat. : “OX JoG (ART | 
: Peran 151116 Sebuah koffer kulit. Ta Ea Begal |“ mabelin | 

PSN ep 413853 Satu lembar tafelkleed dan servet. Ih 5000 ni 
| 28: 169289 Sebuah komfoor 1 pit. Pa 
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27: 12094 Sebuah  thermos ketjl. Hi FN p 
Tuntutan PTMPUT. |. 59 1 1aGSGO Sebuah MeNA Bea | Warga K.U.D.P. Rayon III dengan penghargaan Chusus 

Konperensi Persatuan Tetnisi | 29. 101292 Satu lembar kain tjap halus | Penuh jang sudah terdaftar untuk dipindah dari S.M. A. / 
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dan Tenaga jang MU NRAN | : 81. a2" 186518 Sebuah netangn : Negeri, supaja datang di E.U.D.P. Rayon III untuk me- | Berhematlah netjara bidjak- 
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Tenaga untuk mengadakan pero Aa . an 8 an na , Harap jang bersangkutan mengindahkan pengumuman ini. : Na Naa 
bahan2 dalam kedudukan dan 34. 113800 Satu potong taplak medja # piring Udan : anja tjutjian Njonja . 

penghargaan atas kaum tehnisi | porok & & bidfi. Jogjakarta, 8 September 1953. 
wyumnja dalam Kementerian P. 25. M1M76.:. Satu potong taplak medja dengan 
U.T, setjara progressif sesuai de 1 $ 6 tjangkir KAN TOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 
ngan keadaan djaman. Keduduk 36. 109666 Satu potong tapiak medja dengan “RAYON IU JOGJAKARTA. an penghargaan jang dituntut | 6 tjangkir p 
itu ahtaranja mengenai kepala2 3: 169829 Satu potong kain halus B Tjap) Kepata: 
bagian Pekerdjaan Umum Dja Ga 186514 Satu potong kain tjap halus C BN 
wa Timur, kepala wilajah penga 39. 221829 Satu potong kain tjap halus D ttd 
iran, kepala daerah kering, ke 40. 114874 Satu potong kain tjap halus E 5 
pala seksi kering, seksi pengair 41. 220897 Satu potong kain tjap halus F | 5 sa 
an, kepala. bagian didaerah ke 42. 115829 Satu potong tavlak medja —& satu vaas. 45.9 (E- Soewandi Setjodipuro). 
ring/pengairan. juru — ukur, 3. 151954 Sebuah album dan fotohoekjes. aa en DA Pena En tjutjian! 
mantri djalan, dsb. —- Ant 44. 245527 Satu potong kain bang-bangan A. '”: | : Tea 5 

en : NJAK 45... 186011 Satu potong kain bang-bangan B. | an gang, 852-1: KO-B 

1 NBA 16. 167671 Sebuah map portefuile. "KABAR K: Di TJIREBO TE 47 116170 Satu pitong kaiu tisp A. ! Baru terbit buku baru, ialah buku : 
 SEROMBOLAN R- 48. 116961 Satu potong kain tjap B. P M hth I h « BUNUH 4. 116484 Satu polong kain tiap C. | 99 "2 IIS aia Hadits 6 Ea 
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TERBIKIH OLEH TOKO OBAT GAN SAN YK PANG KAPASAN 2/16:218220, & B2I TELSIT AKAN 

tidak 
  

      
       

kan kenikmatan dan kebahagian hidup jang terhingga 

@ UNTUK memperoleh kesehatan tubuh, minumiah dengar te- 

tap ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA DUNIA. 

@ ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA - BOLA DUNIA dida- 
patkan oleh Shinshe OKI KIM BING menurut k n2 dan 
pengaiaman?-nja jang lebih dari dua puluh tahun lir nanja, ter-     
bikin dari sari? obat Tionghoa dan Barat jang bernilai tinggi, 

@ ANGGUR KOLESOM tjap GARUDA-BOLA DUNIA 
Suatu obat mensehatkan tubuh jang baling boleh d 3 

karena didalamnja terkandung bahan? “untuk - menambahkan 
-Seimangat, menguatkan otak dan menebalkan darah. Anggur 

ini memberi tenaga baru bagi tubuh manusia, membikin orang 
dapat mentjitjipkan kesehatan sebagaimana jang harus dimili- ' 
ki leh orang muda. 

@ ORANG dimasa kemudaannja kebanjakan berbadan sehat 

dan hersemangat tjukup, Pada masa itu orang dapat mer 2 
kan kebahagiaan hidup, Akan tetapi banjak orang mendiadi le- 

adalah 

   
   

      

mah seliwatnja usia tiga puluh tahun, jang nana memp 
ruhi djuga. semangatnja. Didalam keadaan begini arang t 
rumus kedalam kemasgulan, semangat senantiasa 
Diantara suami-isteri tidak berhentiP-nja terbit 

lesu, 
pe rtjektjokan. 

letih 

  

  Siang hari mflam orang selalu timbul suatu pertanjaan: De- 

ngan tjara bagaimana dapat mengembalikan kesehatanku ? 

e TJARA jang betul jalah minumlah ANGGUR  KOLESOM 
tjap GARUDA-BOLA DUNIA. Saban seloki 
SOM akan memberikan tenaga jang baru, 
kebahagiaan hidup kepada peminumnja. 

ANGGUR KOLE- 
dan membawakan 

8 Bagi orang jang berasabat lemah, 
tempuan, baik uda maupun muda, 

nja oleh ANGGUR KOLESOM tjap  GARUDA-BOLA DUNTA, 
begitupun dapat menjembuhkan orang jang mempunjai sad 

diotak dan sakit dilambung (tembat 3 an). Bagi orang jang 

baru sembuh dari sakit, ANGGUR KOLESOM akan mengem- 
balikan kewarasannja dengan tjepat. 

@ ANGGUR. KOLESOM tjap GARUDA-BOLA ng 
yup menjembuhkan penjakit? seh: 1 Kurang datar 
badan lemah, tidak suka makan, beloh (irapoteney), usia belum 

baik lelaki anaupun pe- 
dapat « gkan atabat- 

   
     

  

DUNIA 
raga be 

  

kut: 

tua badan sudah mendjadi lembek, datang bulan tidak tetap, 
badan lemah sehabis beranak, tidak bersemangat, buah tetek 
terkulai, tempat kandungan dingin, mengeluarkan manik di- 
waktu tidur, tjepat melampiaskan, badan Jesuh sehabis sakit, 
kekuatan otak berkurang, muka putjat dan lain? 

6 CHASIAT-NJA ANGGUR KOLBSOM tjap GARUDA-BOLA 
DUNIA jalah menambah semangat, Inenambah darah, menanu 
bah napsu makan, menguatkan gindjel, membikin orang men. 
djadi' muda kembali, datang bulan mendjadi tet ap, buah tetek 
mendjadi padat, menguatkan otak, mens sehatkan tubuh, merybi- 
kin air muka mendjadi kemerah-merahan dan sebaginja. 

Agen Magelang: TEK TJIH TOK FONG.. Toko LIBM PING 
GWAN, Toko LEE SANG, Toko Obat ENG TAY Hoo. 
Toko VICTORIA, TJIN TBK YOK PANG. 

Djuga bisa dapat beli di Toko-Toko dan Rumah Obat. 
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