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| manfa'at apabila Pemerintah 

  

      

   

   

  

Bonang Bana ko Manja ' me 
memuji adjalnja. 

ak 

:. Sekarang ni naa detak 
-. akan 18 September 1948 ru 
panja mentjetus keluar dan 
ea amat sukarlah tugas | 

dihadapi Pemerintah. 
Pemerintah harus mendjaga 
djangan sampai pertentangan? | 
antara Masjumj dan PKI bang- 

| kit kembaji dalam proporsi jang 
demikian rupa sehingga kete- 

. gangan jang latent dapat mening 

kat mendjadi terlampau panas 
dan melahirkan bentrok. 

“Oleh karena itu, djustru kare 
na Masjumi tidak ikut dalam 

“Pemerintahan — malahan me- 

nuduh Pemerintah memberi 
hati kepada PI sedang 
PKI mempunjai perasaan se- 
akan? Masjumi menghendaki ,.pe 
rang saudara”, Pemerintah sung 
guh harus melakukan segala da 
ja-upaja untuk menghindarkan 
clash antara dua partai jg ber- 
tentang - tentangan itu. - . Dyja- 

sama sampaj salah satu berasa | 

rinja dianak-tirikan. 
“Non dengan kebidjaksanaan 
jeng luar biasa serta kedjudjur 
an jang murni, insja' Allah ! 

Neng 
— RAGU-RAGU 

Drs. Hartono, kepala djawatan 

'Ipenjewa tanah? - D. C. 

lum mempunjai sanggan 

  

  

   

“Seng 3” djuga minta 
purunan”. 

5 

“Karena desakan para petani 

Culturr). Petani 'Tjabang Klaten 
akan menuntut, kpd f hak jang 
berwadjib . “supaja pemungutan 
uang sewa tanah2 tersebu: ke- 
pada para petanj Saga tanah 
tersebut di hapus 
Sebagai dinataka tanah2 itu 

'adalah milik perusahaan tanah 

bangsa asing, terletak didaerah 
ketjamatan Djatinom, Kemaiang 
dan Karangnongko, jang sudah 
lama sekali tidak diusahakan 
(kembali oleh fihak perusahaan 
sehingga banjak sudah diduduki 
oleh petani 

sanggan tanah 
|. Oleh karena itu oleh perherin- 
tah sambil menunggu status ta 
nah tersebut tanah2 itu dibagi 
kan kepada para petani jang ha 

tanah 
setjara menjewa dengan perhi- 
tungan “seperti perhitungan pa- 
djak. penghasilan, setinggi2nja 
Rp. 1.50 setahun bagi tanah jg 
terbaik 'bagi tiap2 bagian. 

Pembagian tanah D.C. kepada 
para petanj dilakukan oleh Pani 
tya diketuai oleh tjamat. Tetapi 
diluar panitya : ini didesa2 berla- 
ku djuga panitya di kelurahan2, 
jang minta kepada orang2 jang | 

mendapat bagian tanah 
Gari hasilnja setahun untuk ke- | 
pentingan , desa”. . 

' Berhubung dengan itu disam- | 
ping pembebasan per sewaan, pe 
tani akan mendesak supaja pe- 

merintah menaruh perhatian ter 
didesa pemungutan hasi: 
pahdesa: i 

itu M4   . Dhensanlo: kensnkeriaa kesohat 

ber-puluh2 aan rah. 
— Drs. Hartono sdalah" apothe- | 
ker jang pertama, dan kalan 
belum sda apotheker Indonesia 
jang baru, maka ia adalah satu | 
satunja apotheker bangsa Indo 
nesia. 
Berhubung dgn itu keduduk- 

annja. amat teguhnja : satu-sa- 
tunja tenaga pharmacie jang 

: ten pat pendidikan universi- 
TE Ke 

—. Tetapi djustru karena itu kita 
amat pudji keberanian Pemerin 
tah jang telah suruh tangkap 

: Tb Hartono ini. 
xx 

Sekalipun ia tenaga pharma 
. cie jg satu-satunja — taruhlah — 

papan tindakannja tidak benar | 
dan merugikan negara, adalah ti 

— dak pada tempatnja utk ragu?. 
Tenaganja memang amat di 

| perlukan, tetapi kalau achlaknja 
tidak baik, tidak urung tenaga 
nja malah merugikan sadja. 

“Dimasa masih Kekurangan te 
| naga sekarang ini, hendaknja 

. Pemerintah tetap konsekwen dim 
sikap dan tindakannja. Biarpun | 

— tenaga jang amat susah ditjari 
dan na dibeli, tidaklah ber- 

: mengambil sikap sajang? dan 
. selalu mengapuni, apabila kita 

. sungguh2 menghendaki suatu 
negara jang sehat ! 
“Penangkapan Drs Hartono ini 
.mudah-mudalan djadi tjermin 

| bagi tenaga? achli lainnja jang 
— mungkin Kena sebagai anak 
— mandja, 

abang Pati W.H. 

| “PROF. GORTER 
Akan kundjungi Indonesia. 

  

  

Prof. Gorter, Direktur Ka | 
  merlinghonnes Laboratorium di 

Leiden, sesudah ' mengundjungi 
kongres tentang Ilmu Alam Teo. 

..retis di Tokyo pada "pertengahan | 
bulan September ini akan me- 

. .ngundjungi Indonesia atas un- 
dangan Organisasi Penjelidikan 
Ilmu Pengetahuan di Indonesia 
untuk mengadakan pedato jang 

' bersifat ilmu pengetahuan di 

| Djakarta, Bogor, Bandung dan 
. Jogjakarta. — Ant. 

PEMBITJARAAN ANTIL: 
V0 LEN DI PBB 

» Aka disokong oleh 
nesia. 

Dalam Sidang Umum Perseri- 
katan Bangsa2 jahg bakal di 
adakan, diduga pihak Amerika 
Selatan akan mengambil ini- 
siatif supaja soal kemerdekaan 
Antillen Belanda diperbintjang- 
kan didalam sidang. 

Diduga, bahwa Amerika Sela- 
tan akan memadjukan resolusi 
jang mungkin sekali -disokong 
oleh Indonesia, dan mungkin 
djuga oleh negeri2 dan Blok 
Asia - Arab - Afrika, — Ant, 

  

       

|. KPM» 

  

GRATIFIKASI 1952 

(Droog & 

beri kesempatan bekerdja 
DD: ALAM statement jang abkoikaa PSII kemarin. dinfata- 

kan bahwa berhubung dengan tindakan  kebidjaksanaan 
Abikusno Tjokrosujoso sebagai presiden LT PSII mengenai pen- 
tjalonam dirinja sebagai Men 

  

| Perhubungan dalam Kabinet 

AH ini setjara procedure, jang menurut hakum musjawarat 
dalam partai tidak kisa dipertanggung-djawabkan, hal mana 
telah menimbulkan kegontjangan dalam 'kalangan PSI. i 

  
jang belum punja | 

  
| 
f 

| 
f 

: 
| 
! 

| 

| 

Lan daa 
| 
| 

“Sikap PSII Penny tecira terha- 
dap kabinet 

| putjuk pimpinan PSI ken 

  

  

Maka Dewan Partai PSII Mer- 
dasarkan anggaran rumah tang 

1 ga PSII pasal 9, tg. 6 Septem- 
ber 1953 telah . mendjatuhkan. 
hukuman schorsing dari keang- 
gotaannja atas diri : 2 

Abikusno Tjokrosujoso, Sudi- 
| bjo dan Ahmad Masruri sampai 

    

  

   

konggres PSII j.a.d. 
Berhubung dengan keputi san 

tersebut kepada Arudji rla- 
winata ditugaskan mendjadi 
presiden LP PSII “agan 
gres 

Ali — Wohgso 
sakan ditentukan dalam si ang 

berdasarkan 

  

  

putusan rapat Putjuk Pimpinan 
pada tgl. 10 Agustus 1953 di 
Djakarta, jang menjatakan "me 

njetudjui duduknja PSII dalam 
kabinet Ali -— Wongsonegoro”, 
maka PSII memberikan kesem- 
patan bekerdja kepada kabinet 

tersebut, Demikian diumumkan 
oleh . Putjuk Pimpinan Harian 
LT PSI. — Ant. 

  

INGGERIS KIRIM PASU- 
KAN KE KENYA 

Rombongan - pertama dari 
1.500 orang pasukan2 Inggeris 

jang akan dikirim ke Kenya 

untuk membantu usaha menin- 

das gerakan Mau-Mau akan be- 

rangkat pada hari Kemis jang 

akan datang, demikian diumum- 

kan dengan resmi di London. 

Dikatakan, bahwa pemberang- 

katan pasukan2 tersebut akan 

membutuhkar, waktu 2 minggu. 

— AFP. 
  

Abikusno Tjokrosujoso 

Pemandangan umum DPR babak ke Il : 

kan Bahaya 

  

Keamanan untul 
rakjat 

Bukan untuk modal asi 

. Sudijono: Bara sekali ini djawab , 
Pemerintah memuaskan 

s | (Sambungan ,,K.R.” kemarin) 

OHAMMAD NATSIR (Ma- (kal sekalipun ia bisa 
'sjumi) al mengemukakan 

| bahwa keketjewaannja atas ke 
terangan Pemerintah bukan ten 

| tang ,,soal muluk2”, tetapi 'ten 

tang tidak adanja analisa, se- Rea 3 

ab menurut pembitjara tidak Tr 
| ada suatu perbuatan politik jg ! 

Menurut keputusan P4P, NV | tidak berpangkal kepada suatu | 
KPM diwadjibkan untuk mem- | konsepsi politik, jakni kesim- 
bajar kepada buruh2 daratnja' pulan analisa situasi jang diha 
(wal-personeel) gratifikasi ta- | dapi, Apabila orang melaksana 
hun 1952 sedjumlah 4,2 dari ga- kan tindakan? gerak tjepat se 
Gji pokok sebulan, pembajaran | tjara tergopoh2 dengan 
ini harus selesai 

Pa 1 Oktober 1953. — Ant. | 

tiada 
selambat2nja | perhitungan, maka djangankan 

dilautan, diair keruh jang dang 
  

Menteri LN Mr. Se nanO3 

RI tak mengasing- 
kan diri 

Bebas tak berarti netral 

M ENTERI Juar negeri Mr. Sunarjo menjatakan di Manilla 
bahwa meskipun negerinja berbolitik bebas pemerintahnja 

kerdja-sama dengan dunia bebas untuk mentjapai perdamaian, 
. Sunarjo mengeluarkan pernjataan itu dalam pidatonja tentang. 

politik Iuar negeri Indonesia dihadapan ”Yown Meeting” dari 
“Asia Tenggara. 

Menteri luar negeri tersebut 
selandjutnja mendjelaskan lagi 
bahwa meskipun negerinja ber- 
politik bebas, ini tidak berarti 
bahwa Indonesia bersikap ne- 
tral melainkan dia bebas aktip 
jang dilahirkan oleh keinginan 
untuk mentjapai perdamaian | 

|sedjati dengan perbuatan poli- 
tik ini berdasarkan atas keja- 
kinan - bahwa djika sesuatu 

AA berbuat dengan 
bebas djanganlah ada ikatan2 
jang menjuruhnja memuaskan 

bangsa lain, keinginan jang 
mungkin membahajakan kepen- 
tingannja sendiri, kata Sunarjo. 
Kejakinan dan aZAs ini tum- 

buh dari perdjuangan Indonesia 
jang telah bertahun2 lamanja 
untuk merebut kemerdekaan- 
nja dari pendjadjahan Belanda, 
kata menteri Sunarjo. 

Setelah diuraikannja sadjakah , 

Drs. Hartono di- 5 

tangkap . 
Tersangkut ketjurangan obat-obatan 

(Indonesia selama 3 abad ia ber- 
kata bahwa sesudah perdju- 
angan ,,selesai” maka hbangsa- 
nja mulai hargakan tinggi ke- 

  

bebasan itu lebih berharga dari- | 
pada segala2nja dan ditegaskan | 
nja pula bahwa dalam pertja- | 
turan politik internasional In- 
donesia tidak hendak menga- 
Te dirnja dluar, — Ant. 

  

— PERESMIAN MAKAM 
R SALEH 

.Kemarin pagi telah dilakukan || 
upatjara peresmian makam Ra- 
den Saleh Sjarif Bustaman di 
Djalan Bondongan (Bogor). Upa 
tjara tersebut dihadiri - djuga 
Presiden Sukarno dan njonja, wa 
kil P.M.I-Mr, Wonsonagoro, Men 
teri PP dan K Mr, Moh. Yamin, 

. Gubernur Djawa Barat Walikota 
Bogor, pembesar? militer dan 
sipil lainnja. 
Sesudah itu antara lain Pre- 

siden Sukarno memberikan ama 
natnja jang al. minta kepada 
penduduk Bogor terutama pen 
duduk Bondongan supaja tetap ' 
Kemenhan makam Raden Sa- ' 

  

leh itu untuk dapat membukti- 
kan pepada dunia bangsa Indo- 
nesia dapat menghargai dan 
mendjundjung tinggi djasa al- 
marhum Raden Saleh sebagai 

| seorang guru besar dalam la- 
pangan kebudajaan: 

Upatjara peresmian makam 
Raden Saleh itu diachiri dengan 

perletakan karangan bunga oleh 

Presiden Sukarno dan pem- 

besar2 jang hadir serta beberapa 
orang - pelukis2 Indonesia jang 
kenamaan al. Basuki Abdullah, 
Basuki Resobowo, Emmiria Sa- 

.nussa, Henk Ngantung, Ne 

GL   Perbaikan makamnja jang se 
karang ini telah menelan hiaja 

Ik, Rp, 44. 000, —. — Ant, 

     
dalam kebidjaksanaannja. 

  

    

     dan hanjut, demikian aam- 
mad Natsir. Ba Ap 

Selandjutnja pembitjart 
dak dapat menjetudjui 
pat ,Pemerintah,... bahwa 35: 
masalah politik, Sosial dan eko 
nomi dalam garis besarnja ting 

gal tetap, tidak sadja di Repu- 
-blik Indonesia, melainkan djuga 
diseluruh Asia Tenggara sedjak 
kabinet Hatta. 

Menurut pembitjara perkem- 
bangan tenaga2 dunia itu tidak 
sadja dinamis, tetapipun tidak 
merata, melainkan berombak2, 
dahulu mendahuluinja dan me 

nimbulkan pertikaian, pergeser 
an dan pertentangan jang aki- 

-bat2nja menentukan taktik dan 

strategi politik pada waktu2 

tertentu, 
Pun pembitjara tidak menje- 

tudjui  pendapat' Pemerintah, 

bahwa masalah2 dalam lingku- 

ngan Indonesia tidak berubah2, 
misalnja Irian Barat, keadaan 

ekonomi dan keuangan, keada-   an moreel dan materieel dan ke 
gentingan2 dalam lapangan ma 
sjarakat, Mohammad Natsir me 

ngemukakan bahwa 4 tahun 

jang lalu party2 nasional tidak 

sukakerdja sama dengan par- 

tai2 jang mendjadi promotor 
"pemberontakan Madiun, tetapi 

menurut pembitjara sekarang 
"PKI didjadikan kepala dapur 
.dalam peralatan kabinet”, de- 
mikian al Natsir. 

RASUNA SAID (tidak ber- 
fraksi) berpendapat, bahwa so- 

al keamanan harus pula dilihat 
dari sudut kemakmuran dan 
kerochanian dan berpendapat, 
bahwa program Pemerintah me 
ngandung koordinasi antara Sa- 
tu dan lainnja itu. 
Mengenai perobahan kabinet 

ia berpendapat, bahwa peroba 

han itu adalah rachmat Tuhan, 

sebab djika kabinet tetap se 

perti jang sudah2, pastilah   tidak akan terdjadi perobahan2 
  

seharga 

K 
pihak jang berwadjib. 

dasar tuduhan kesalahan. 

tersebut mempunjai 

mengenai 

pemeriksaan Djaksa Tinggi   
—- Ant,   

EPALA Diawatan Pharmasi Kementerian Kesehatan 
Drs. Hartono Sabtu jang lalu 

Tinggi Sunarjo ditangkap dan kini berada dalam tahanan 

Djaksa Tinggi atas pertanjaan menerangkan, bahwa 
penangkapan atas diri Drs. Hartono 

"Ia, melanggar undang?” 
Apa pelanggaran undang2 jang dimaksudkan itu Djak- 

sa Tinggi Sunarjo belum bersedia menerangkannja. 
langan jang mengetahui berkenaan dengan perangkapan ' 
diri 'Drs. Hartono itu menjatakan, 

hubungan 
ketjurangan dalam Djawatan Pharmasi jang dipimpinnja 

djumlah besar obat-obatan meliputi harga Re 
luhan djuta rupiah, beberapa waktu jang lalu. 

Perlu diterangkan bahwa Drs. Hartono sedjak beberapa 
waktu jang sampai masa ia ditangkap masih, berada dalam 

tuduhan tentang ketjurangan mengenai djumlah besar obat- 
obatan milik Djawatan Pharmasi Kementerian Kesehatan, 

djutaan rupiah ? 

atas perintah Djaksa 

itu dilakukan atas 

Ka- 

bahwa penangkapan 
dengan tuduhan adanja 

berhubung dengan adanja 

negeri 

SUTARTO HADISUDIBJO 
(Katholik) menghargai Peme- 

rintah jang dalam waktu sing 

kat telah “ dapat memberikan   djawaban jang menurut pem 

bitjara telah mengenai sebagi- 

an besar dari hal2 penting jg 
diadjukan oleh para anggota. 

Hanja ia sesaikan, bahwa ter 

hadap oposisi Pemerintah ber- 

sikap tadjam. 

Ia memadjukan lagi perta- | 

njaan2 tentang bagaimana usa | 
ha Pemerintah mentjapai keda- 

maian nasional, bagaimana si 

kap Pemerintah tentang permin 

taannja supaja Djawatan Ka- 

tholik pada Kementerian Aga- 

ma diadakan dan mendapat 

otonomi, penuh,” bagaimana ten 

tang pemasukan2 tenaga missi 

jang didatangkan Oleh Geredja 

Katholik . Indonesia dari luar 

Fraksinja belum menentukan 

sikap terhadap Pemerintah, ma 
sih menunggu djawaban atas 

pertanjaan2 tersebut. 

bahas soal 
rut pembitjara timbulnja sere 

kat sekerdja-bukaniah karena 
sentimen - persoonlijk, tetapi 

karena perbedaan paham dan 
Karena prinsip demokrasi mem 

bebaskan kepada tiap orang un 
tuk berorganisasi menurut kesu 

kaannja, maka seharusnja Pe- 

merintah melindungi tiap2 sere 
kat sekerdja itu dan mendja 
min supaja buruh merdeka me- 
milih serekat sekerdja jang sa- 
ma, sebab djustru untuk menen- 

teramkan semangat kerdja. 
S. DJOJOPRAJITNO (Partai 

Murba) menerangkan, bahwa 

sikapnja terhadap keterangan 
Pemerintah akan diberikan se- 

sudah djawaban atas peman- 

dangan umum babak ke2.“Ia te 

rangkan, bahwa djawaban Pe 

'merintah sympatik dan menu- 

rut pendapatnja baru sekali ini 

djawaban sesuatu kabinet me- 

muaskan terhadap saran2 par- 

tainja. 
Mengenai soal keamanan, ba 

gi fraksinja jang penting ialah 

keamanan untuk rakjat, bukan 

keamanan untuk modal asing. 

Keamanan untuk modal asing 

menurut pembitjara tidak akan 

terbatas pada keamanan2 jang 

biasa sadja, tetapi djuga pada 

.keamanan dalam hubungan an- 

tara madjikan dan buruh, supa 

ja modal dapat bersimaharadja 
lela. 

Pembitjara memperingatkan, 

djanganlah Pemerintah menitik 

beratkan usaha2 pembangunan 
ekonomi nasional dengan meni 
tik beratkan pada pembangun- 
an kaum-menengah (midden 
stand), disamping adanja modal 
monopoli asing. Menurut pembi 

tjara gagalnja revolusi Kuomin- 
tang di Tiongkok dulu pun ka 

'rena kesalahan jang serupa itu. 

Midddenstand jang terbangun 
itu. lalu mendjadi kaki tangan 
modal asing dan menghantjur- 
kan pengusaha2 nasional, demi 
kian al. Sudijono. 

KASIMO (Katholik) karena 

belum mendapat djawaban dari 
Pemerintah, mengulangi pida- 
tonja. 

Olehnjapun diterangkan, bah- 

wa soal keamanan perlu diatasi 

guna menarik modal asing itu. 
Pengertian keamanan itu me- 
nurut pembitjara tak semata2 
mengenai keamanan dalam ar- 

ti kata biasa, tetapipun menge- 
nai hubungan antara buruh dan 

madjikan, Dalam hubungan ini 
ia bertanja kepada Pemerintah 

bagaimana achirnja peristiwa pa 
da paberik gula di Asem Bagus, 
jang sampai kini belum dapat 
menggiling tebunja karena be- 
lum. ada, persesuaian dengan ka- 
um buruhnja jang menurut pem 
bitjara dapat menjebabkan ke-     

  

aan Samin anis 

Lembaga adakan 05 

nKen Bata sabck manis 

van “unstes AW chavpan ' 
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1 GA. MOEIS (Masjumi) mem | 
perburuhan Menu- | 

  
  

       
    
    

    
   

  

  

LANGGANAN : 

  

    

    

    

    

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan wc... Rp» 11,— 
Etjeran .. enam 0.60 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 
  

TAHUN IX — NOMOR 204 

   

                    

Sebuah DC-3 Garuda Indonesian Airways telah memberangkatkan bendera PON dari Palem- 
bang ke Padang. Seperti diketahui bendera PON ini sedang berada dalam perdjalanannja ke 
Medan, Gambar ini memberi pandangan dilapangan Talang Betutu, 
tjara sebelum Penuaan Dic.epan ea kiri ialah bendera PON, 

PERTEMUAN PENTING 
EISENHOWER/DULLES 

Djerman Barat, Bom H Rusia & 
| Iran ditindjau 

RESIDEN Amerika Serikat D. Eisenhower 
luar negeri John Foster Dulles, 

dan menteri 
mengadakan pertemuan 

hari Senin di Denver. Colorado, untuk membitjarakan berbagai- 
bagai masalah antara lain tentang hasil2 pemilihan di Djerman 
Barat, Konperensi Politik mengenai masalah Korea j.a.d. 
Eisenhower sedang beristirahat kini di Denver. 

Banjak penindjau2 tidak da- 
pat menerima bahwa seolah- 
ola3 pertemuan Eisenhower 
Dulles itu hanja serupa dengan 
pertemuan? rutine biasa. Mere- 
ka anggap pertemuan kali ini 

| djauh lebih penting dari pada 
biasanja. 

£ 

| | | 

Masalah Konperensi 
Politik. 

Sebagai misal ialah bahwa 
| mengenai persiapan2 bagi Kon- 

| perensi 

| demikian ' penindjau2 
Hal ini, 
tersebut, 

membutuhkan koordinasi lebih 
kuat antara A. S. dan sekutu- | 

Politik j.a.d. 

  

Makam Sri Sultan 
Hamengku Bu- 

wono ke I 
Dimuliakan 

EMARIN pagi tgl. 7 

Jogjakarta. I 

Anin 

September 1953, dimakam Imogiri | 
jang disebut "kraton Kasuwargan” ialah 

tempat dimakamkannja Sri Sultan Hamengku Buwono ke-I 
jang mendirikan kraton Jogjakarta, diadakan upatjara seder- 
hana pergantian batu nisan dari almarhum. 

Upatjara meletakkan batu 
nisan tersebut dilakukan tepat 
pada djam 9.30 pagi oleh P. H. 
Hadinegoro, P.H. Pakuningrat, 

K:R.T, Puspodiningrat dan KRT 
Wirjodiningrat dengan didahu- 

lui do'a oleh para ulama. 
Selain keluarga kraton Jegja 

| putra/putri, hadir pula KGPAA 
Paku Alam 'ke-VIII, pembesar? 
kraton lainnja dan ratusan Ab- 
didalem. 

Selesai batu nisan diletakkan 
(Djawa didjumenengaken), ke- 
mudian dengan didahului kelu- 
arga kraton, Sri Paku Alam 
ke-VJM, pembesar2 serta para 
Abdidalem kraton, berturut2 de- 
ngan djalan djongkok, mende- 
kati batu nisan jang habis di- 
muliakan itu untuk menaburkan 
bunga kiriman Sri Sultan Ha- 
mengku Buwono 'ke-IX jang te- 
lah tersedia disitu didalam ken- 
dogo jang dibawa oleh R. W. 
Prodjodarmo, kemudian ngabek- 
ti makam Sri SA H.B. ke-I 
itu, 

Perlu diketahui, bawa Sri 
Sultan Hamengku Buwono ke- 
VIII (ajahanda Sri Sultan se- 
karang) ketika hari Selasa Kli- 
won tanggal 10 Redjeb, Djima- 
kir, 1866, pernah pula memulia- 
kan makam Sri Sultan Hameng- 
ku Buwono jang pertama itu 

dengan memperbaharui bangsal. 
nja jang “disebut  Probojekso 
Kraton Kasuwargan. Tanggal 
tersebut diatas adalah hari me- 
nurunkannja Probojekso. 

sa'at mendirikannja 
Probojekso) 

Sedang 
(ndjumenengaken 

| ketika tanggal 26 Redjeb — Dji 
makir — 1866. Kemudian sele- 
Sai pada tanggal 28 D'jumadila- 
kir — Alip — 1867. Tjatatan 
perbaikan Probojekso Kasuwar- 
gan oleh Sri Sultan Hamengku 
Buwono ke-VIII tersebut tertu- 
lis dengan tinta emas huruf 
Djawa dikanan-kiri pintu hen- 

dak masuk Probojekso tersebut. 
Kemudian diatas pintu 'Probo- 
jekso tersebut terlukis makuto 
  

ARSO SOSROATMODJO (Ma 
sjumi) a.l. meminta pendjelasan 

lebih landjut dari. Pemerintah 

tentang usaha2 dilapangan so- 

sial dan perundangan2nja. Ia 
bertanja bagaimana memetjah- 

kan perumahan rakjat, bagai 

mana pendapat dan usaha pe 

merintah 'terhadap rumah2 rak- 
jat jang dibakar selama clash 

pertama dan kedua jang sampai 
kini belum berdiri lagi, usaha 

apa untuk memberikan keseim- 

bangan hidup kepada para pe 
gawai, bagaimana hasil panitia 
gadji baru dan kapan diadjukan 
ke Parlemen, 

  

Sri Sultan ke-VIII (gambar elar 
kanan-kiri jang menghias na- 
ma serta songkok Sri Sultan). 

Setelah selesai upatjara itu 
para pengundjung tidak lupa 
mengundjungi makam Sultan 
Hagung untuk ngabekti jang 
terletak diatas sendiri, serta 
kemakam radja2 lainnja. 

Upatjara mengganti batu ni- 
san Sri Sultan Hamengku Bu- 
Wono jang pertama kemarin pa- 
gi itu telah berlangsung dengan 
selamat dan selesai pada djam 
11.00. 

Perlu diketahui jbahwa pemo- 
tretan upatjara tersebut di- 
larang. 

Plembang, sewaktu upa- 
— 4Gamb : GIA - PIA). 

( sekutunja. 

| Dalam pada itu penindjau2 
| tersebut menduga bahwa Eisen- 
| hower berhubungan dengan Kon 
|perensi Politik tersebut teruta- 
ma akan mentjurahkan perha- 

| tiannja pada “tingkat kedua" 
| dari Konperensi, djika tingkat 
Lpertama dapat fberdjalan  de- 
|ngan lantjar. Dalam "tingkat 
| kedua” ini jang dimaksudkan 
lialah, sebagai dinjatakan oleh 
| HBHisenhower baru2 ini, untuk 
| mentjari kata sepakat dengan 
"kaum Komunis untuk 'tidak 

| menjerbu Indo-China". 
| Masalah bom H, Spanjol 
| dan Zakhedi. 

Ta aa lain lagi jang didu- 

dibitjarakan  djuga 
| oleh anne dan Dulles ia- 
|lah bagaimana sikap A. S. ter- 

| hadap kenjataan bahwa Sovjet 
| Uni telah punja bom zat air. 
| Masalah pangkalan2 perang A- 
merika jang telah disanggup- 
kan, oleh pemerintah Franco di 

Mean enaknya Ser Bpanjokdjuga-merupakan- yta- 
| salah. 

|. Dan achirnja ialah masalah 
bantuan ekonomi kepada peme- 

| rintah Zahedi di Iran. Dalam 

hubungan ini soalnja ialah ba- 
gaimana dapat mengusahakan 
tertjapainja kata sepakat anta- 
ra Iran dan Inggris sekitar ma- 
salah minjak. — UP. 

  

Adenauer me- 
nang 

P.M. Djerman Barat telah 
mendapat kemenangan gilang 
gemilang dim pemilihan umum 
disana jang dimulai hari Minggu 

pagi dan berlangsung sampai 
djauh malam. Hasilnja diumum 
kan kemarin di Bonn. Ia beser ta 
partai jang berkoalisi dengan 
dia mendapat 306 kursi dari 
484 dalam parlemen, 

Negara? Barat dengan keme 
nangan tersebut merasa sangat 
puas. — UP,   

  

25.000 Tawanan 
Utara tak mau 

pulang 
Pasukan2 India 

ERTUKARAN tawanan 
Pihak Komunis telah mengembalikan 

mulai mengawasi 

perang di Korea telah «ilesai. 
12.152 tawanan 

perang PBB. Sedang pihak PBB memulangkan kira2 76.000 ta- 
wanan perang “Tionghoa dan Korea Utara. Kaum Komunis 
sementara itu menjatakan, bahwa mereka masih menahan 400 Orang tawanan perang PBB termasuk 20 tawaman bukan bangsa 
Korea jang tidak mau dipulangkan. 
masih terdapat 23.000 tawanan 
kan ketempat asalnja. 

Dengan selesainja pertukaran 
tawanan perang di Panmunjom 
itu, langkah iberikutnja seka- 
rang ialah mengenai tawanan2 
perang Utara jang tidak mau 
dikembalikan, jang nanti akan 
dibawa kedaerah demiliterisasi 
untuk diperiksa dibawah penga- 
wasan pasukan2 India, 

Di. Tokio, djenderal major 
S.P. Thorat, komandan pasuk- 
an2 India jang akan mengurus 
tawanan2 Utara jang menen- 

tang repatriasi itu dalam se- 
buah statement jang dikeluar- 
kan oleh kedutaan India me- 
njatakan bahwa semua. tawan- 
an nanti akan diperlakukan se- 
suai dengan persetudjuan gen- 
tjatan sendjata. Dikatakan bah- 
Wa tawanan2 .Utara itu akan 
dilindungi terhadap tindakan2 
kekerasan djasmani dan rocha- 

ni, dan akan diperlakukan de- 
ngan sikap jang sama sekali 
tak memihak, 

Pyongyang mulai di- 
bangun. 

Madjalah Sovjet jang berba- 
hasa Inggris "News” dalam be- 
rita dari korespondennja di 

Dipihak Sekutu sendiri 
Komunis jang enggan dipulang- 

Pyongyang pada hari Sabtu me 
wartakan bahwa  pekerdjaan2 
untuk membangun kembali ibu- 
kota Korea Selatan jang telah 
rusak karena pemboman2 Seri- 
kat itu kini telah dimulai. 
Menurut madjalah tersebut, 

Rusia telah menjediakan 1000 
djuta rubel, sedangkan RRT dan 
negara2 Eropa Timur lainnja 
telah mendjandjikan tambahan 
fonds2 untuk pembangunan kem 
bali kota tersebut. — UP, 
  

  

Xx Segala  hudjukan pegawai 
G.LA. tidak diterima oleh Prof. 
Purbotjaroko, dan ia tetap "me- 
ngurungkah niatnja pergi ke Se 
marang dengan kapal terbang. 
Katanja : ,/Tidak, Tuan, tidak 
bisa. Berangkatnja kapal ter- 
bang sudah sampai dua kali di 
undur karena kerusakan mesin, 
Itu alamat tidak baik !” 

(Terdjadi dilapangan Kemajor 
an baru? ini),   

  

Sh 
& ! 4 
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gu, Ia das : 
An tentara Tuka2 

  

habisan. 
belum|tidak : an 
jawa ' Tengah Kursus 

ih 6 orang peladjar. 
| Pasti belur memberi- 

5 aan 

2 . bahasa Indonesia ha- 
dapat Ineluluskan 3 orang 
18 orang pengikut udjian. 

  

    

    

    
   
    
   
   
   

  

   

    

       

   
   

      

   
   

    

    

  

   

  

   
     

  

   
     'api, Pan Sg t 

bakaran ma 
     4 Ia baterai oleh : 

an kepanduan, polisi 

n, 

   

sukan2 Kena debnja, 
tara lain denga 
pohon2 pisang, karung? basah. 
Sepandjang jang: diketahui ser. 

ta menurut keterangan2 jang da. 
pat dikumpulkan sampai djam 
22.09 malam Senen, sebagian be- 
sar rumah2 jang terbakar terdiri 
dari rumah2 atap, tapi: ida Kan 
terdapat Yumah2 genten, 
karan tersebut jang mulai 3 
kira2 djam 19.30, baru pat 
padamkan kira2 djam 20. 30. 

Perlu di terangkan bahwa tem 
pat kebakaran jang" terdjadi 1 

  

     

      
   
   

   
   
     

      

     
   

      

      

    

    

    

     

    

   

    
    
    
    
   

    
    

     

    

  

   

    

  

   
    
   
   

  

   

   
   
    
    

    
     

     
     

     
   

     
       
    

     

     

       

  

  
    

  

dari tempat terdjadinja keba 
an besar dikampung Ta 

achir tahun '52 jang lalu. 
Kabar belakangan dari' Ru 

Sakit Umum Pusat 'menjatak: 

  

Surat kiriman 

  

Berhubung dengan gambar ' 

| dimuat dalam , Minggu Pagi” 

nomor 23 tanggal 6 September |' 
1953 jang lalu, pengurus pers 

kumpulan itu “datang menemui 
redaksi MP: 

Dgapana, ri bahwa pemasang. 
  

& 2 ah 

“ag diambil “oren seorang war- 

tidak seberapa djauh Jetaknj £ 

bahwa seorang anak beruraur ki. 

Pe F3 12 It ke ara ibesar jang diduga me- 

tuk ae kebakaran - belum diketahui. 
tu keterangan apakah ada 

1 ita: Yelse 

ibu rupiah. 

akar dib 
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akan.   
ra anggota perkumpulan 'bere- | 

nang MINO KRIDO Jogjakarta. 

     

  

   

Dalam. 

akan dimuliakan. 

  

mendjadi 
  

ah tahun 1945 itu,   
pertjakapan 

“dengan Kepala Urusan Makam 3 
Pahlawan dis Djawatan Kebu- | 
dajaan Kem. PP dan K Jo pjas 
#karta Surjominoto diter aan 
bahwa 2 buah makam pahlawan 

Kk bangsa jaitu : Teuku Panglima 
KPolem dan Teungku Tji Di Tiro |'L 

di Atjeh, beberapa Waktu Nash, 

ngurusi jalah pihak Ketentara- 

Gitaksir 

132. 16 tahun dalam peristiwa kel 
bakaran itu mendapat luka2 ter- 

ian kakinja, sehingga 

riu dirawat di Rumah Sakit 

2D : 'kan 'oleh masjarakat kita, jang 
F | Pendjagaan keamanan selama' 

bahaja api itu terdjadi dilakukan 

bersama oleh pihak kepolisian, j 
“polisi militer, barisan kepanduan | 

“serta: penang Pemanah rakjat. 

Pa apik 

ASRAMA, LATIHAN 

Kemarin dibuka" 'dng resmi | 
Didin Panglima divisi P. Dipo- | 

negoro, Let kol. "Moh, Bahrun, | 

kemarin telah dibuka dengan 

resmi sebuah asrama untuk la- 

tihan anggauta?2 T.T. 4 Djateng 

desa Sumowono, Ambarawa. 
Pembangunan asrama itu mema | 

“Ikan beaja Rp 500.000. Dan guna 
Fa perlengkapi keperluan? dim 

ama dan untuk latihan? itu 

lasih disediakan, uang 250.000 

PU bella tersebut didahului | 
dengan timbang trima dari pi- 
hak berwadjih kepada koman-j 
dan “batalijon 432, jang mana 

.mempergunakan asrama | 

ita untuk pertama 'kalinja. Ba- 0 

| talion. tersebut akan mengada- 
ikan latihan berat dalam asra | 
ma tersebut hingga 3 minggu : 
dan seterusnja tiap2  batalior 
-dkan Penatn Sa pula : 

KR 

   

     

    

    - Adapun  penjelenggaraannja 
diserabKan kepada. Lembaga 
Purbakala Sumatera Utara. di | 

| Kotaradja. Untuk pembiajaan- 
hja, oleh Djawatan Kebudajaan. 
Fgan diberikan em CN 

Mengenai. tug sas Urusan Ma- Nata 
kam2 Pahlawan, oleh sdr. Swr- 

F3 jominoto diterangkan, bahwa jg 

i tanggungannja ialah | 
» Ja. memuliakan makam2 pah- | | 

lawan bangsa diseluruh Indone- 
sia, sebelum tahun 1945. Sesu- | 

jang me- 

     

Ibih landjut 
guru Sekolah Menen 

'da kami untuk 3 el 

ntang 
    

Se erti pena RU. 

Paeda Ba “dan 

kulit ini. mempi 
bahasa Djafva, bahasa Indone- 

sia, paedagogik bahasa Inggris, 
bahasa Perantjis, ilmu. bumi, 
dan pendidikan Djasmani. Jang 

bertingkat “bacealaureat lama: 

  

Inja2 & 3 thhun dan jang her-/ 
tingkat doctoraal lamanja 4 & 

SMA SGB/SGA. Pada penghabi- 
san kursus 1952/1953 telah mem 
punjai mahasiswa 481 orang un 
tuk beberapa .djurusan. Dan 

mulai tahun 
1953/1954 para mahasiswa terse 
but akan menerima 
praktis (praktische vorming), 
diseynua matjam sekolah (S.R., 

| Taman Kanak2, SGTK, SMP 
SMA SGB, SGA). Dan dengan 
@djalan ini mereka kelak akan 
mendjadi guru SM, jang theore- 
this dan praktis telah terdidik 
setjara mendalam. 
Maka timbul pertanjaan da- 

lam sanubari “para pentjinia 

pendidikan dan pengadjaran : 
Apakah ditempat2 jang telah 

lu didirikan kursus2 B.L,. dan 
B. II?” Menurut 
mi, .sebaiknja 
SM itu diser dna kepada Per. 
guruan Tinggi, jang telah mem 
punjai fakultit P.S. dan F. (se 
perti UN. GM), (atan Universi 
tet Indonesia aa Djakarta. Bo- 
gor dan Bandung). 

“Agar dapat menarik perhati- 
an murid? tamatan SMASGA 
harus diadakan sistim ikatan 

'Ditempat2 jang tak ada 
Perguruan. Tinggi, agaknja ma 
sih perlu diadakan Kursus B.L., 
“seperti sistim jang. sekarang 

“berlaku. : 
Dengan dua matjam dijalan | 

  

  
“| kembang dengan tjepat, 

| djangan sampai 

KSM . dilaksanakan . 

peladjaran masih kurang, 
: tuk memelihara ketinggian ting 

ini keperluan Pemerintah akan 
|| guru SM jang terdidik, segera 
"1 dapat dipenuhi. : 

j “Perguruan Tinggi kita ber- 
maka | 

oleh karena itu harus didjaga, 

tingkatan P.T. 
mendjadi kurang, seperti jang 

| diharapkan. Ini akan dapat di- 
ktjapai, Kalau pendidikan guru 

sebaik2nja. 
Keahlian dalam pelbagai mata 

un- 

(kat, SMP/SMA!SGBISGA, dan 
Sekolah Menengah lainnja. Pa- 
ra pemuda. itu tidak perlu agak 

mua masuk kefakultit hu 

kum, ikeahlian lainnja diperlu- 

    

  

   

mulaktumbuh dan akan berkem- 
bang... 
Kenangan negara kita masih 

lemah, Pengeluaran uang nega 
Ira harus diatur sehemat2nja. 
| Dimana telah ada Perguruan 
Tinggi, lebih baik Kursus BI. 
dan B. NT diserahkan kepada 

| Berguruan Tinggi. Dengan de- 
mikian Kem. P.P dan K. tidak 

(perlu mengeluarkan uang lagi. 

pergunakan untuk keperluan 
lain, jang urgent, akan tetapi | 
'belum ada persediaan biajanja. 

| Kursus2 B. I diadakan pada 
waktu sore. Kwliah2 P.T diada- 

1 Kan umumnja . pada waktu pa 
gi hari, ini lebih menguntung- 

-. para peladjar. Dan sebaik- 
a para mahasiswa, jang me- 

ngikut: djurusan tersebut di- 
atas, djangan memberi peladja- 
ran, agar supaja waktunja da- 
pat dipergunakan melulu untuk | 
beladjar, sehingga dalam tem- 
'po jang telah ditetapkan dapat 
menjeleaikay tugasnj Ja, 

  

  APOTHEEK 
Buka tanggal 9 September 

1 “adm Ik Asjura apotheek SANI- : 
TAS Bata TE —— 112.00. 

    

    
“Siapakah meuku pangti 

Ra “ma Polem ? 
| Selain “Teuku 

  

Umar, 5 Teuku 

raman jang penting pu 
un 2 

    

Bentar jang berbadan “ketjil, 
akan tetapi mempunjai serna- 

Ni jang besar, gagah dan per 
Sehingga orang Belanda 

mengatakan de kleine groote- 
man van “Atjeh”, artinja orang 

GE, 
Ketika 'kraton Sultan Atjeh 

djatuh ketangan Belanda dan 

tertangkap dan diasingkan, Pa- 
nglima  Polemlah jang madju 
.kemuka, memimpin  tentera   

     

  

    

    

    

      

5 th, Mereka itu kelak dapat ai 
tempatkan sebagai guru SMP) : 

engadjaran baru 

latihan | 

memiliki universitit2 masih per 

Na : 
dikan guru | 

Dan pengeluaran tadi dapat: Sdn 

air & m dannja. |: 
1 ahh tan pada “th 1891. 

banjak penglima2 orang Atjeh 

tetaj tentang atjar: 
sifat dari- 

1 akan 
lebih 

   
     

    

  

       pada 

   
jig akan 

ada tang- 
s. September 1953, 
La alam RESEPSI 

     
    

     

          
      
       

       
      

      
    

    

    

   
    

  

      

    

oleh Pusat Pim- 

  

   

    

      
   

g | 
| 

|gi tubuh manusia setelah 

Pro, Dr. Gruber: 

  

Dan apa kerdja ahli biokimia ? 

BE INISI tentang pengertian apa biokimia dan apa kerdja 
“ahli? biokimia adalah sukar atautidak mungkin direnuu- 

Ian dengan njata, Biokimia — untuk mempergunakan istilah 
biolagi — bukanlah hybride atau penjatuan dari biologi dan 
kimi 
penjelidikan? dapat 

tetapi posisinja antara satu terhadap. jang lain dalam 
disamakan “deng: an. mesomerie atau  re- 

Tu. saling pengaruh) bag 1 seorang ahli kimia” 

and ui “Prof. Dr. Gruber 
memulas pidato- penerimaan-dja 

batannja sebagai guru-besar pa 
da Fakultet “ilmu Pasti “dan 
Alam bertempat di Awla Fakui 

let Tehnik Bandung dan jang 

dihadiri djuga oleh pembesar2 
setempat, wakil2 Kementerian 

PPK dan Universitet Indonesia 

Serta segenap mahamuu2 . dan 
mahasiswa2. 

Prof, Dr. Gruber kemudian 
menguraikan setjara 'tehnis ke 
ilmuan “proses2 jang terdjadi 

dalam suatu  cel atau orga- 
nismen sehingga sampai pada 
keterangan2 mengenai proses 

i pembentukan protein, jang ba- 

air 
adalah zat jang terpenting. 

Perhatian terhadap  pengeta- 

huan biokimia ini pertama2 da 
tangnja. dari pihak pengetahu- 

jan pengobatan dimana tampil 
na "Xisinjah dan Pang | kemuka soal perubahan zat pa 

|da manusia serta dari beberapa 

microorganismen pembangkit 
  

      A 
4 

Sah 

3 Mioskup dapat 
: spering atan” 

“Gapebi" dapat izin menaikkan 
harga karfjis 

TAS Pra amik ”Gapebi” (Gabungan Perusahaan Exploi- 
tasi Bioskup) di Surakarta oleh Kantor Pengendalian Harga 

Djakarta telah memberi izin mulai | gl. 21-9 menaikkan tarip 
up pada para pengusaha bioskup di Solo jang tergabung 

ip 

Bm menerima- 
nja surat izin "tersebut maka 

pada tgl. 29-9 malam baru para 

djalankan peraturan tarip baru. 

Hanja ada satu Ga- 
bungan Bioskup. 

Sementara itu pada tgl. 30-8 
jang lalu dalam rapatnja “Ga- 
pebi” antara lain telah meneri- 
ma bioskup2 ,Srikaton' ,,Sri- 

vwedgri” dan ,,Star” sebagai ang 
gauta ,Gapebi”, dan dengan de- 
mikian maka di Solo kini hanja 
ada satu gabungan ep usaha2 
-bioskup. 8 

Masuknja ke-3 bioskuip dalam 
.Gapebi” tersebut tidak meng- 
herankan. karena dalam psr- 
djoangan ,,Gapebi”" untuk ke- 
pentingan anggauta?nja pada 
Chususnja, dirasa pula manfa'- 
atnja pada pengusaha2 bioskup 
pada umumnja, dalam artikata 
perdjoangan nasib ke-3 bioskop | 

|tersebut ,,membontjeng” pada | 
.Gapebi". Terutama dalam | 
menghadapi 'soal2 padjak ton- 
tonan dan Jain2 persoalan jang 

berhubungan dengan peraturan2 ! 
Pemerintah, baik daerah mau-.i 
pun Pusat. 

Lebih2 mengenai izin kenaik- 
an harga kartjis jang terachir 

“ini chusus diberikan kepada pe- 
ngusaha2 bioskup anggota ..Ga- 
pebi. 

.. Sebagai diketahui dulu .Sri- 

wedari” pernah meridjadi ang- 
gauta dari ,,Gapebi” tetapi de- 
ngan adanja pemboikotan ter- 
hadap peraturan padjak recla- 

“tah sebagai konsekwensi suatu 
“perusahaan bioskup milik Pe- 
merintah 
mengadakan aksi pemboikotan | 

terpaksa meninggalkan ,Ga- 
pebi". 

3 Bioskup dapat 

springatan”, 
Dalam pada itu dapat dika- 

izin menaikkan harga kartjis 
“jang diberikan kepada ,Gapebi'", 
dari Inspeksi Pengendalian Har- 

.ga Propinsi di Semarang sdr. 

Purbokesumo telah mengadakan 
“Inspeksi ke pengusaha? bioskup 
"di Solo. : 

Dalam 'peperiksaannja   
| dalam Gapebi”, bersama? ang- 
| gauta .Gapebi” jang lama se- 
“belum tgl 30-9 sudah ikut me- 

-me pada papan2 milik pemerin- 

daerah tidak turut. 

terSebut, jang dengan sendirinja | 

barkan, bahwa dengan adanja 

itu ! 
ternjata bahwa ke-3 bioskup jg 
pada tg. 30-9 disjahkan masuk 

| 

' 

| dalam Ape, jaitu ,Indra", 

| 

! 

,Ura Patria”, ,Dhady” dan 

naikkan Sasa kartjis, 
Pada hal dalam izin tersebut 

| dinjatakan dengan tegas bahwa 
pengusaha2 bioskup dadi men- | kenaikan harga tersebut hanja 

! diperkenankan pada anggauta2 
jaitu dari: . ? 
KI Rp3—. djadi Rp.3,25 : 
KL HM Rp 251 “jadi Rp.2,20 | 
KL MI Rp. — djadi Rp.1,10 | 

  
| 

| 

  
! 

  

,Gapebi" dan masuknja ke-3 
bioskup (,Sriwedari”, Star” 
dan ,Srikaton”) dalam .Gape- 
bi”-baru pada tg. 30-9 belum di- 
ketahui ole Inspeksi Pengenda- 
Han Harga Propinsi. 

Dengan adanja  kedjadian? 
tersebut diatas maka ke-3 bios- 
kup tersebut telah mendapat 

    

   

  

peringatan” seperlunja, jang 
achirnja | dengan kebidjaksana- 
an Inspeksi Pengendalian Har- 
ga hal tersebut dapat dima'af- 
kang Tihdakan jang berwadjib 
tersebu# memang" dapat “dime- 
ngerti, Karena untuk mengem- 

balikan uang 
para penonton djuga merupa- 
ikan Suatu hal jang tidak mung- 
kin 'didjalankan. Akan diapakan 
uang 'keleb ihan” dari rakjat 
tersebut, belum didapat kete- 
rangan lebih landjut. 

Dalam pada 'itu didapat ka- 
(bar, bihwa ,/Star” dipersalah- 
kan djuga, mengenai ,,stoelplan” 
(ketentuan banjaknja kursi) 
jang belum ada laporan jang 
tertentu pada Inspeksi Pengen- 

ji dalian Harga Propinsi. (Kor). 

LANDASAN 1 TERBANG 
DIPERLUAS 

Landasan kapal terbang di Ka 
libanteng kini hanja 1500 meter 
pandjane, pasahal jang dibutuh- 
kan 1800 meter, Berhubung dgn. 

“itu, pihak Penerbangan Sipil di 
Semarang kini sedang menje- 
lenggarakan perluasan landasan 
terbang dengan 300 meter lagi. 
Untuk “perluasan ini disediakan | | PEMERIKSAAN KETUAJII 'uang sebesar Rp. 300.000,— Di- 

, harapkan pada achir tahun ini, 
perluasan tersebut bisa selesai. | 
— (Bor. Hi 

UANG PENGUMPULAN 
“IKATAN PENDERITA 

|. TJATJAD 
Dari' pihak pengurus Ikatan 

Penderita Tjatjad dikabarkan 
bahwa hasil pengumpulan uang 

di kota Jogjakarta jang diseleng 

  

garakan pada tanggal 3 —— 17 
Agustus 1953. jang di djumlah 
kotor Rp». 159815. 

Peniapatan sedjumlah terse- 

but akan dipergunakan utk me 
.njambu: Kongres ke IJ Ikatan 
“Penderita Tjatjat di Medan se 
sudah dipotong 3594 untuk ad- 
ministratie ongkos2. 

    

SUBSIDI SUDAH DIBERIKAN 

.sajangi dan dipertjajai menerus 

  

Belanda waktu itu. Oleh karena 

    

djuangan mati-matian berlaku 
jang akan menentukan kalah 
atau menang. Perdjuangan te- 
Jah sampai kepada, taraf peng- 
'habisan. Sesudah mentjobakan 

orang pengikutnja kepada 5 
Colijn pada bulan "September 
11903 di ILho' Semawe, 

Dengan ini berachirlah Pem 
djuangan pahlawan jang ga- 
gan perkosa ini. Beliau mengun- 
durkan diri dari medan pepe- |   

t 

djumlahni 'aka. Panglima 
Palem ter sehingga per 2 

1 

“pelawanan hebat, maka ia “ters | 
besar Atjeh jang berbadan .ke- | 

'Atjeh. Seorang anak Sintia jang ana dan berpindah. hendak 
dihormati oleh rakjat Atjeh, di- ' melatih rakjat supaja mereka 

penendjadi manusia jang tjerdas. 
- |kan perdjuangan A jeh mela ' 

a- tg Belanda. 
Pada hari Djun'at tgl, 30 Djuni 

"1941 beliau telah mangkat. 
Demikianlah sedjarah hidup 

- Tidak sedikit Korban orang Panglima Polem jang berdju- 
ang atas dasar tjita2 memper- 

"| fihak Belanda selalu mengirim-  baiki bangsa dan tanah air. 
jang tidak sedikit 2 

Siapakah 
Di Tiro? 

Menurut buku karangan tuan 
Ismail Ja'kub, Tji Di Tiro ada- 
Tah anak Teungku Sjech Abdul- 
lah bin Teungku Sjech Abaidil- 

lah dari Garut . (Sigli) sedang 
Libunja bernama ' Aisjah kakak 

Teungku Tji 

paksa menjerah  bersama2.150 ' Teungku Thji Muhamad Amin 
H. | Dajah Polem Tjat Rheum. 

| ditahirkan di Dajah Krueng Ti- 
Ia 

(to pada kira2 tahun 1831, dan' 
berigama Islam. 
Tenngku 'Tji Di Tiro adalah 

Seorang jang benar-benar hesar 

| 

  

  
kelebihan pada | 

penjakit. Menutut Prof. “Ir. 

Gruber, maka biokimia berdiri 
antara biologi dan kimia dan se 
ring djuga dinamakan  biologi- 
sche chemie atau ,,physiologi- 

Sche chemie” dengan pengerti- 
an, bahwa | 
sini tidak mengenai manusia 
dan binatang-tingkat-tinggi 
Aga, 

sila terbuka. 

Prof. Dr: Gruber kemudian 
mengiraikan biologi jang men- 
tjoba menerangkan tentang ge- 

djala2 penghidupan dimulai da 

ri sudut suatu Gcel,: persambu- 
ngannja dan bagian?nja. Djuga 
diterangkannja, bahwa biokimia 

mentjoba untuk mendjelaskan- 
nja dari tingkat .moleculair.. 
Dim menguraikan selalu adanja 

perobahan dalam cel atau orga 

nismen, Prof. Dr, Gruber menja 
takan, bahwa baik cel maupun 

organismen adalah jang oleh H- 
mu thermodynamika dinamakan 
,Sistim terbuka”, .dalam arti 
cel2 “itu, “mengambi . materi | 
maupun enersi dari lingkungan 

sekelilingnja, dan kemudian mem 

berikan materi serta enersji kepa 
da “lingkungan sekelilingnja, 
walaupun seringkali Taann wu- 
djud Jain . 

Prot, Dr. Gruber djuga me- 

nguraikan tentang reaksi2 kimia 
didalam tubuh, .soal2. tentang 
protein dan proteide serta ,,pen 
tjernakannja” dan “pula ten- 

tang funksi kimia-dari protein. 

Semua itu jang mempunjai ke 
pentingan fundamentil bagi !l- 
mu jang luas mengenai pero- 

bahan-zat. : 
Kepada para mahasiswa Pror. 

Dr, Gruber' memberikan' pesan, 

bahwa perkembangan ilmu bio- 

kimia dan melakukannja “pada 
soal2 jang praktis dalam tahun? 
belakangan ini tjepat sekali. ia 
mengharapkan semoga demiki- 
an djuga halnja di Indoresia pa 
da masa jang akan datang. 

MISSI PERBURUHAN 
BIRMA 

' Didjamu Sekdjen 

Perburuhan. 

Sekretaris-djenderai Kemen- 

terian Perburuhan, Mr. Soemar- 

no, telah mengadakan pertemu- 
an dan perdjamuan untuk meng- 

hormat anggota2 
jang sekarang sedang 
djung ke Indonesia. 

Seperti diketahui, Missi Birma 
-itu terdiri dari pembesar2  Ke- 
menterian Perburuhan Birma 

dan Wakil2 serikat buruh Birma 
jarig datang ke Indonesia untuk 
mempeladjari perundangan bu- 
ruh di Indonesia. — Ant. 

SARDJANA DAN SAR- 
DJANA2 MUDA 

Telah lulus udjian sardjana 

K. Ng. Moh. Zainaj Abidin Su- 
modipuro, dengan mata peladja- 

ran utama kimia organik “dan 

tambahan ilmu biokimia “dan 
ilmu pharmacognoti. 

Lulus pula sebagai sardjana- 
muda Susilo dan Subagio Har- 
djodipuro, kedua-duanja dalam 
djurusan @ dengan ilmu pasti 

dan ilmu alam sebagai mata pe- 
ladjaran utama dan meteorologi 

berkun- 

  

  
| 

! 

| 

| 

  

  dikalangan ra'jat Atjeh, Achlak 

sebagai tambahan. — ts . 
  

GPII 
Ditunda 

21-9 jang akan datang. 
Pengadilan negeri Djakarta ke 

marin melandjutkan pemeriksa- 
annja atas diri terdakwa ketua 

ke 2 Gerakan Pemuda Islam In- 

donesia, Achamad Buhari, dgn. 
tuduhan membantu gerakan 
bersendjata DI. 

Dalam pemeriksaan inj di- 

dengar ketenangan 3 orang sak- 
Si, Seperti “sidang ' pertama 
2 minggu jang lalu, sidang 'ini 
djuga mendapat kundjungan 

besar sekali hingga ruangan 
penuh. Atas permintaan pembela 

Mr, Sudiono, pemeriksaan  ner- 
kara tersebut akan di landjutkan 

kata physiologie Ji- | 

   
   

ipa Pa la ita? 0 

| sar 
pat  dibitjarakan dalam bulan | (Surakarta). 

melainkan dalam bulan Oc- | sdr. Muh, Mawardi, 
| ajia, Dawan Mardjuki, Zudjron 

sa! 

“ini, 

Ant. 

sampai tanggal | 

  

DPRD BULAN LINI 8 KALI 
SIDANG | 

Dari sekretariaat DPR . Da- 

erah Istimewa Jogjakarta di- 

peroleh keterangan, bahwa dim. 

bulan September 1953 ini DPRD 
akan mengadakan sidang pleno- 

nja 8 kali, terhitung pada tgl. 
dbeebo Li 22, 23, 29 dan 30 Sep- 

tember jad, 
Menurut atjara2 jang 'akan 

dihitjarakan antara lain "jalah 
usul  diadakannja pemilihan 

umun untuk anggauta DPR2 ka 

bupaten, lumbung patjeklik, be- 

berapa peraturan daerah dan 
sebagainja, 
Laporan panitya anggauta be 

83 H, 

DINAS PA .PA 
(d SJURA 

Dinas Pos | Ta pan 

hari. Rahu 9 September 1953 

hari tahun baru 1 Muharam 

pada Kantor Besa 
Jogjaka i Telegrap di Pos dan grap “Tambaha 

dan Kantor2 Pos 
Kota di 

   

    

hari Minggu. 

MADJLIS HW. MENIN- 
DJAU DAERAH 

“Untuk mempererat hubungan 

dan memberikan pimpinan “dari: 

dekat, maka. dewasa ini Madjli 

H.W. mengirimkan utusan Ke 

Daerah2 jang sedang menga 

dakan konperensi kerdja ' sap 

Pada. tanggal 6-9-1953 sdr. Da   kemungkinannja tidak da 

tober 

USAHA PADJAK KO- 
TAPRADJA KEDIRI 

LEBIH MADJU 
Seperti diketahui selama 3 ha 

ri dalam minggu jg lalu 2 orang 
anggauta DPR sdr. Tjiptosu- 
mario dan Dalhar Maksum dan 
anggauta DPR Banuarlj telah 

diutus oleh Pemerintah Kota- 
pradja Jogjakarta untuk me 

ngadakan penindjauan ke Ma- 

diun dan Kediri melihat dari 

jad, 

tahan kotapradja disana... 
Dalam pertjakapan “dengan 

KR kemarin, sdr. Tjiptosumarto 
menerangkap bahwa perdjalan- 

An itu banjak artinja dan Kota 
pradja Jogjakarta “perlu mem- 
pertimbangkan bahan2 jang di 

peroleh para utusan itu untuk 

kemadjuan kotapradja, 
Di Kediri umpamanja sudah 

lama berlaku straat dan wagen 
belasting dan merupakan sum- 
ber keuangan jang tidak sedikit. 

Tetapi di Jogjakarta hal ini be- 
lum ada sama sekali, teruta- 

! sempurna: 

dah berlaku pula peraturan 
ovcenten. sedangkan perusaha- 
an kotapradja seperti pasar, ta- 

nah, rumah:sakit lebih  effisi- 

ent daribada Jogjakarta. 

MUSJAWARAT BESAR 
! Persatuan Bekas Pedjo- 

ang Islam Jogjakarta, 
Persatuan Bekas Pedjoang 

Islam Jogjakarta besuk pada 

tanggal 12 sampai dengan tang 

gal 13 September 1953 jang akan 
datang akan mengadakan Musja 

warat Besar “jang pertama -i 

kota Jogjakarta. Musjawarat Be 

sar tersebut akan dikundjungi 
oleh wakil2 Bekas Pedjoang dar: 

  
seluruh pelosok Daerah Istime 

Miss Birma ' : 5 wa. Jopjakantasgt cetar 
Maksud Musjawarat tersebut, 

.Y 

|jalah supaja para Bekas Pedjo- 
ang Islam dengan seluruh .anggo 
tanja jang “-berdjumlah 15.000 
ima belas ribu) di Daerah Isti- 

mewa Jogjakarta mempersiap 
Kan Giri membantu Pemerintah 

dalam usahanja Tenang ne 
“gara. 

20.000 PENGANGGUR 
DI JOGJAKARTA 

Menurut tjatatan Kantor Pe 

nempatan Tenaga daerah Jogja 

karta dalam 6 bulan terhitung 
sedjak Djanuarji 1953, djumlah 
penganggur2 jang mendaftarkan 
diri ke Kantor Penempatan 
Tenaga tidak kurang dari 6.000 
orang, sedangkan jang memper 
oleh Japang pekerdjaan kira2 
3800 orans, 

Djumlah penganggur seluruh 
nja dengan sisa tahun jang lalu 

sekarang tertjatar kira2 20.000 
orang, 

"DOKTER DJAGA" 
Dokter jang membuka prak- 

| tek pada hari Rebo tanggal 9 
| September "53 dari djam 08.00 
sampai diam 10.00 dan dari 
:djam 17.00 sampai djam 18.00 
adalah dokter Surono Prodjohu- 
sodo “alamat Panembahan 13 
Telepon No. 530, Jogjakarta, 

| Waktu untuk melajani pang- 
Lgilan: dari djam 10.00 sampai 
djam 12.00 “siang dan djam 

18.00 sampai djam 20.00. 
Pada “malam hari 

keadaan memaksa, dokter  da- 

pat dipanggil, dan untuk mem- 
(peroleh. kendaraan ' dapat ber- 
hubungan dehgan Palang Me- 

jap Indonesia Tjabang Jogja 

    
pada tanggal 21 September jad, : An 14 Telepon no. 

1206, Ant. 

nia baik, peramah dan rendah 
hati, Dalam ' mengatur siasat 

perang, beliau sangat pintar. 
Tidak heran kalau perang Atjeh 
memakan waktu begitu lama 
sampai 40. thn. Jamanja, karena | 4 

Pa | besar itu masih dapat terpelihara semati pahlawan2, jang gagah 

berani ,timbul pula anak tju- 

tjunja menggantikan, 
Begitulah” seterusnja. Maka 

steynjatalah bahwa Belanda sa- 
ngat mahal membelinja daerah ' ratjun jang dimasukkan peng- 
Atjeh, Teungku Tji Di Tiro se- 
lain seorang pahlawan perang, 
djuga seorang ulama besar, se- 
orang ahli pidato, seorang Ppu- 

djangga dan Daan Bana 
Sepuluh tahun 1881 - 1891 Ia 

manja beliau memimpin pepe- 
rangan di Atjeh, dan selamanja 

pimpinan ditangan beliau, iham- 

pir tentara Atjeh selalu menda- 
pat kemenangan jang gilang- 
gemilang. 

Seorang wartawan perang Be | menterian PP dan K& Jogjakar- 

landa Zeutgtaaf namanja jang ta, kepada "KR", 

| dalam bukunja : 

  

PANIAWAN ATJEH AKAN DIMULIAKAN 
| pada waktu itu mendjadi mari- 
| Sose tentera Belanda menulis 

"Atjeher”, ten. 
tang orang besar imi, 

F3 Sudah berkali-kali orang men 

| 

| 

| 

  

tjoba hendak meratjun pahla- 
wan besar ini, tetapi sampai ke- 
sekian kaiinja, djiwa mudjahid 

Pada ' permulaan ' Djanuari 
1891 dengan tiba2 pahlawan jg. 
disajangi dan ditaati oleh selu- 
ruh anak buahnja itu termakan 

chianat tanah air kedalam ' da- 
ging jang ditutup dengan senga, 
dja, sehingga tiga hari mende- 
rita sakit. Tetapi 'kemudian be- 
liau menghembuskan nafas jang 
penghab'isan “dalam usia 60 ta- 
hun dan dimakamkan di Me- 
reue, 
Demikian antara lain kete- 

rangan sdr. Surjominoto, kepa- 
la Urusan Makam - Pahlawan 
pada Djawatan Kebudajaan Ke- 

| 
| 17 sampai 20-9 sdr. Ichnaton ke 

dekat usaha? keuangan pemerin | 

ma karena keadaan djalan2 dan | 
penerangan lampu masih belum | 

Dalam pada itu di Kediri su-j 

apabila" 

G 

  TRIMUDA. TAMA : 

wam Mardjuki #ke Karangan 

Tanggal 8—9-9 
Heiban Ha- 

Gondolaju-Khtren dan . 

Timuran diatur seperti an 

  

   

  

     

      

         

       
    

   

  

    
        
     

     

   
   
     

          

  

Dahian ke Jogjakarta, Tanggal : 

Bukatedja Purwokerto. 
Tanggal 19 — 

wardojo ke Alabin Kalimantan ' 

dan pada tanggal 1 sampai' tang 

gal 4-10 ke Pare2 Sulawesi 3 

latan. 

dalam konperensi2 ini oleh Pusat 

Pimpinan H.W. akan diadakan 

djuga latihan kilat dari para pe 

mimpin2 Pandu H.W. seluruh 

Daerah. 
. Konperensi2 kerdja tersebut 
diadakan bersama-sama dengan 

Muhammadijah dan Dn se 

tempat. 

KONKRETISASI SEREKAT 
BURUH DAERAH AU- 
TONOOM KULON 

PROGO 
Dalam Konferensi Konkre- 

tisasi SEBDA Tjabang Kulonpro 
go baru2 ini.dan 'dikundjungi 

oleh utusan2 “basis Organisasi: 
ex SBPP, SS Pengairan dan SH 

.PU DIJ, - Tjabang Kulonprogo, 
jg- keselurnhannja mewakili se- 

| djumlah 450 anggauta, djuga 
| wakil DP Pusat SEBDA, SOBSI 

Tjabang Jogjakarta dan SBPU 
DIJ Pusat Jogjakarta, - telan 

mengambil keputusan2 a.l. 
1. Mengadakan peleburan 3 

Organisasi (SBPP — SS Pengai, 

| yan — SBPU DIJ) dalam satu! 
Organisasi SEBDA (Serekat Bu 

| yuh Autonoom) 'Tjabang Kulon- 
progo, : 

2. Membentuk Dewan: Pleno 
“Tjabang SEBDA Kulonprogo jg 
terdiri darj 23 orang. 

3. Mengadjukan resolusi: 
.Menjokong isi pidato Presiden 
R. IL. ja@g diu:japkan dalam Si- 
dang parlemen istimewa pada 

(tanggal: 16 Agustus 1953 dan 
|keterangan Pemerintah tentang 
| programnja jang diberikan dim 

  

tanggal.25 Agustus Oh 2 

TJABANG ADIKARTO 
Pada tanggal 6-9-1953, j1 PNI 

Tjabang Adikarto telah menga- 

dakan “rapatnja bertempat di 
gedung. STP. Wates Ketjuali 
membitjarakan soal2 kepartai- 
an, dan situasi politik pada wak. 
tu ini rapat telah membentuk 
“Pengurus .P.N. I. Tjabang Adi- 
karto jang baru sbb.: 

I Sdr... Dahlan, Ketua I Sar. 
Harsowiiono ketua II, Penulis 
Sdr. Sujono, Benhadara sdr. 
Kadarisman. 

Lain dari pada hal? tsb. diatas, 
maka telah diputuskan bahwa 

akan datang ini PNI, Tjabang 

kan rapat anggauta umum ber 

tempat ci Balai-Agung Wates, 
jang akan mendapat kundjungs 
an dari Sdr. Moehamad Sidik ' 
Djojosukarto Ketua Umum gas 

ri Dewan Pimpinan PNI. 

KONPERENSI KERDJA 
PL. JOGJAKARTA 

Rapat pengurus PII tjab. Ja- 

jang lalu antara lain memutus 
kan : 1. Menjetudjui adanja pe 
robahan pengurus tjabang dan 

pelaksanaannja diserahkan kpd 
suatu Panitia" terdiri “dari & 
orang ialah sdr 2. Sukadji Ka 
rim, Abd, Madjid dan Jatimas- 
salam, 

2. Mengadakan konperensi ker 
dja pada achir bulan September 
dan terleksananja diserahkan ke 
pada Panitia dengan susunan pe   Hamidi, Wk, Ketua Sdr, H. Abd 
Manan. Sekretaris Sdr, Harjono 
dan Sribandijah. Keuangan sdr. 
Sukadji Karim dan Maria Ultah 
Pembga sar, Sustini dan Tuki 
min, 

Disamping ini dibentuk djuga 
sebuah Panitia Perentjana (pre 

Bachar Mu' Is,   3 4 Sak BP 

Nomtel mana? 
SENI SONO:. 

Yvonne De Carto, Rock, 
Hadson. 

INDRA: Rebecca" 
Olivier, Joan Fountgime, 

RAHAJU: Down To Bartn" Rita 
Hayworth, Larry Pajrks. : 

LUXOR: , Sedarah, P. 'Ramlee, 
Bosenini 5 

REX: The Woman in @uestion”, 
tea! “Kent, Dirk, Bogarde, 
Susan Shaw, 

SOBO HARSONO: She's  Wor- 
king Her'Way Through Col- 

"ege!, Virginia Mayo, Ronald. 
Reagan, Gene Nelson. 

Mn Ha Chu Pu Siang 
un 

WEBTAN BETENG: Darna” 
Rosadel Rosario, 

«BR. Kastos 
Towo)| Lutung Kesarung, 

21-9- sdr. Dona ' 

Sebagaimana ditempat lain, 51 

sidang pleno parlemen pada - 

|PENGURUS BARU P.N.L. 

besuk pada tanggaj 16-9-1953 jg. 

Adikarto bersama-sama dengan 
Tjabang Sentolo akan mengada 

gjakarta pada tanggal 6-9-1953 

ngurus Sbb: Ketua sdr. Djohan ' 

advise): dibawah | pimpinan sg : 

  

»Scarlet Anget", 

Laihrence 
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GERAKAN PEMUDA $ 
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| 'Kjaban : Andi Baen 

  

   

     
   

  

ta “aa Ta: iaadakan Pe- 
muda Sosialis” jang berpusat di 
Medan, dengan susunan Fan 
rus sbb: 

Ketua: Subandi, Penutis : Titi 
Suharti, Bendahara : Muljadi. : 

Gerakan Pemuda, “Sosialis” 
tersebut. berazas dan 
a. Sosialisme jang 

kerakjatan dan kemanusiar 
b.. Mendidik Pemuda2 agar ber- 

tjinta dan berfikir setjara 

  

   

  

Sosialis 
Cc, Menentang la tudjuan jg 

berbentuk. isi nur. Gan pen- (ania, 
djadjahan, — (Rory. HA 

KLATEN 
SMA Ba DAN 

  

KATOLIK DISATUKAN 
|. Mendjadi SMA Klaten. 

« Oleh Ketua Inter-Dja- 

watan Sub. Pendi- 
dikan “Pemerintah Daerah 
Autonoom Kab. Klaten Panar- | 

“ken telah dapat dikawinkan sua s 
| tu pend: hingga tertjapai Ra- 

ta sepakat antara Kepala S.M.A, 
. Pantjasila an pim 

#3 

Katholiek) suatu S. M. Al 
jang bersifat Umum. —. selan- 
djutnja dinamakan S.M.A. Kla-' 

ten — pada rapatnja jang diada. 
kan pada tgl. 4-9-1953 ber tempat 
digedung “Pemerintah Auto- 
noom, Rapat itu “dimulaj “ajam 
10.00 dan perachir Neta .djam 

1.30 siang. : 
Panitya tsb: 
ak Le Ron na 

pati selaku penasehat : Ketua : 
Panarken. (Kepala Insp, S:R5) : 

ter- 

Secr. II: Wignjosubroto. cang- || 
gauta DPD). Beer. Dwi- 
djosunjoko.. (Anggauta D.P.D. It 
“Comissaris2 » Parto (Kepala 

| Pendidikan Masjarakat), “Titus 
Sujitno (Kepala S.M.P. Negeri), 
Susanto (Kepala S.M.A, Pantja- | 

Sila), Mean (Kepala. PNG 
Katholiek). 

PERAMPOKAN 
Kemarin malam sekira djam 

11 rumah . -Sontotimin Tas 
Ngering (Diogonalan) telah ke- 
datangan segerombolan pendja- 
ha: terairi dari 3-orang, berse 

djata pistol daki gemb 

     

  

harta bendanja, 
Tamu jang tidak diundang itu : 

berhasil! merampas uang konta: 
, 790,— - 

13.000, —, (Kor). 

, Diketahui sebelum 
meninggak aa 

'Seor ang penruda bernama Pa- 
hngat didesa Kolekan (Karang- 
anom)..Djum'at petang jang 
lalu, ketika ia hendak peri Pn 
sawah, an ana La 
seorang 
darj des Hita ajuga 1 
gantung pada. sebuah Pr | 

  

muka djawatan penangan ke 
b jamatan dan Sera 

    Gengan ikat Sinpusnjan 
ketahuan oleh Ba sehe! mn.     

& 

juan. “YR. Muritno “dari 
didasarkan 6 “var 

Pam diketahui, tetapi 

: Mes Dinkaria. suabaNa dan 

  

Bapak Bu-j 

'memak- | 
sa tuan rumah utk" Majenang 

  

1 sepeda, dan ba-| 5 
rang2 perhiasan seharga . 

   

  

  

  

jg Cant aga $ 
“tishang2 P.S.I. wi- 
'Pengah. 

| tersebut Bi 

jawa Tengah dan 
Dasa daerah 

“elang di- 
mengactiveer 

   

      

    

PN an 

pihak pamong pro- 
tida lama lagi akan me- 

ijau pembangunan didaerah 
Kedu 
Surat pemberian tahu sudah 

diterima oleh. residen Kedu 
ihak “jang 

di Djawa Tengah, 

    

  

      
    

   

n “hari 'datangnja be- 
segala 

sesuatu mengenai. persiapan Su- 
.dah selesai dikerdjakan. 

Objek jang Dan ditindjau 

g0- 

3 
Natan , perti Nan desa, pe- 
.ngairan an, — naa : 

  

TINDJU Di. SEMARANG 
& Atas usaha Alfonso, pada ma 

ak didjalan 
3 arang telah diada- 
kan MetanA tindju antara 
|djago2 tindju -dari Singapura,   
2. ta it sangat tinggi, jalah 

Rp. T3e— tint las | 

orang mengeluarkan uang 
untuk pertandingan sepakbola 
Yugoslavia dan 

hingga berat mengeluarkan uang 

lagi. 
"Pertandingan 

hoofdpartij wa 

  

    

    

     

  

   

      

4 Tan Waktu sebelum Pera 

t | Pengakuan terhadap azas ini 
dianggap adil terhadap suatu. 
(negara jang selama dan 'kare- 
na peperangan sangat mengala 
mi penderitaan Alat2 produksi- 
nja: sebagai akibat peperangan 
hantjur dan baru dalam tahun? 

  

na 

:| kembali setjara 'giat sekali. 

Dengan mempertahanka -prin 
sip2 tersebut diatas dan'  de- 

n erhatikan mutu pro 
| Henna sekarang dan rentjana 

   

|hun2 jang akan datang, maka 
delegasi “Indonesia dalam kon- 
er ensi tersebut menunti:t djum 

  

  

  

njatekan terima 
Amerika jang Nononk ban 
tuan. tambahan 
djuta dollar:     

#PRESIDEN @onNo telah 
bertolak kembali ke Manilla se- 
sudah mendapat rawatan bebe 
rapa waktu yang lalu di Amerika | 

. Serikat. 
C3 HONGARTA meter 

| harga2 ba an makanan buat | 
rakjatnja Mulai hari Minggu 
jang lalu. Gula turun 1094, roti 
tawar 1204, ikan kalengan dari 

  

  

x AN AKIHITO dari 
— Djepang Samin terbang ke 
“Lon sesudah mengelilingi da. | 

id 1 sana ia akan | 

  

'okio via 

  

C- | singg 5 

  

sebanjak 45 

| Bara2 jang mengexport gul 

Jah guota export untuk Indone- 
“sia untuk tahun 1954, 1955 dan 
1956 Aap ua ditetapkan ma- 

  

000: ton dan 600. 000 
ton, 

  

"3 dan | 750.0 

  

   

  

negara2 itu, hal itu akan meng 
| ganggu keseimbangan ' antara 
permintaan dan penawaran di- 
dalam apa jang disebut pasar 
merdeka", sehingga makud 
konperensi, jaitu mempertahan- | 
kan “harga jang 
kan bagi negara2 jang meng- 
export gula dalam batas2 ter- 
tentu, tidak akan tertjapai, Da 
lam tahun2 jang telah lali ne- 

.te 
  

  

   
   
   

    

anggauta se- 
daerah jang: 

   

    

    

pembangunan jangw 

   

  

   
kelas Ii daa Rp asi 50 berdiri. 
Terutama. mengingat, baru sa- 

Nan Hua, se 

terdiri “dari 2j 
Dena Per-3- 

Keadaan 

jang achir2 ini orang berhasil 
dengan pembangunan 

pembangunan kembali dalam ta | 

     
    

aan Tadi , 
tersebut, timbul tentangan jgv 
'hebat. Orang tidak sanggup 
meluluskan tuntutan Indonesia | 
jang pantas ini, karena menu- | 
rut' “pendapat 'kebanjakan wakil 

menguntiing- | 1 

    

  

ga bi 
Little Nenek 

S1 kg. dari Bn 518 | 
ronde ke-4 Ong Boen 

knoekout. : 
Muljono berat 

518 melawan: 

  

g 55 kg. dari Malang, Dalam ron- 
de ke 2 dan ke aa Kena Su     

lawan Tio Kin 

dimenangkan " 
ngan angka. 

Ong A Kwien (Su 
lawan Lim Kee Ch 
ra) jang mesti ja dilakukan 8 
ronde, tapi dalam ronde ketiga 
Ong A " Kwien telah dipukul 
knockout, 

   

dapan dengan Tan Gwit Tek 
(Djakarta). Pertandingan dilaku 
kan 10 ronde dari 2 menit Ke- 

baik tehnik maupun pukulannja 

Genall dinjatakan pung angs 
ka, — Ba 
  

RESIMEN 1s MENGGON 
DOL KEMENANGAN . 

  

Pada hari 
dilapangan -Ti ar Magelang te- 

lah diadakan pertandingan sepak 
bola, hari pertama kes, Resimen 
115 Solo melawan kes “Ggrnizun 
Magelang 2 — 0 untuk Resimen 
15 dan hari jang kedua antara 
kes. Resimen 15 melawan TNH. 
kombinasi dengan Garuda Maru 

ta dan Among “Raga, berachir 
4-0 untuk 'kemenangan kes. Re 

simen: 15 dari Solo. — (Kor). 
TN aa 

PERTANDINGAN PING- 
PONG SE- ASIA 

Mengenai pertandingan ping- 
pong se Asia: dapat diberitakan 

lebih landjut, bahwa pertanding- 
an ini akan dimulai nanti pada 

tanggal 14 September djam 9.00 
dan berachir djam 16:00 dengan. 

semi finate, Chusus untuk hari 
ini hanja.diadakan pertandingan? 
single laki2 dan wanita, 

Para peserta dan tetamu un- 

-buk pertandingan pingpong ini 
di Tokyo akan ditempatkan di 
Hotej Chiyoda Kaikan dan pu- 
“da upatjara penutupan “puteri 
Takamatsu dan Takanawa akan 
Meet aan salem perpisahan 
Setelah pertandingan merebut 

kedjuaraan pingpong Asia 1m 

selesai, regu2 dari Hongkong dan 
India akan berkundjung ke Osa- 

ka, Kyoto, Nagoya Ian Ten: 
laimnja. “. 

Daisume Daimon ketua dari 
perhimpunan pingpong Djepang 
“mengatakan, bahwa kali ini Dje 

pang akan berusaha sungguh 
untuk. memperoleh gelar kedju- 
araan pingpong Asia dan seba- 

Baimana Bina djuara ping-   

  

Tah pen 
. Djumtah2 mg 2 apa jang dituntut 

(001 Indonesia 
Tama pembitarsan? Wita karet di Kopenhagen dan 

51 rundingan? tentang pemb entukan suatu bufferstock un- 
nah di Brussel, maka kini konperensi gula di London 

bagi Indonesia berachir dengan keketjewaan. Delegasi Indone- 
sia dibawah pimpinan Dutabesar Dr. Soebandrio berpendirian, 
bahwa Indonesia pada azasnja berhak atas suatu djumlah ex- 

: port seperii jang telah ditetapkan dalam suatu persetudjuan 

jang an : deg 000 ton. 

(lan merebut pasaran bath ditja 
Gangkan bagi Indonesia dan ne- 
gara2 itu kini sedikit sekali ke 

mauannja untuk melepaskan 
kembali pasar2nja kepada per- 

lum. perang mentjukupi kehu- 
tuhan gula dipasar-pasar itu. 

Agar orang bisa mendapat 
kan gambaran jang Gjelas ten- 

tang situasi gula internasional, 
baiklah diketahui, bahwa hanja 
sebagian ketjil sadja dari du- 

nia jang dapat dihitung terma- 

“pai 1579 dari gula jang diimport 
Latau. export menurut  pengerti 

kan persetudjuan gula interna- 
sional jang dapat dikirim Ke 

| .daerah2 merdeka”, 
Sebagian 'besar: 

beli 
dari “djual- 

gula -berlangsung dalam 

jang be- 
Daerah2 tersebut ialah : 

-, Negeri? penghasil gula. 
1. Commonwealtn Inggeris. 

»Persetudjuan Gula “Common- 
wealth” (The” ' Commonweaitn 
Sugar Agreement) mengha- 

'ruskan kepada negara2 dida- 
lam Commonwealth, supaja me 

“bas” 

    

ngutamakan gula jang dihasii- 
kan didalam  commonwealth. 
“Baru kesudah  ternjata bahwa 
penawaran negara2 common- 
wealth tidak. mentjuktupi kebu- 
tuhan, boleh. orang mengimport 
gula dari luar. Gula jg diimport | 
atau export. didalam Common- 

ealth dalam rangka  persetu 
rajuan gwa internasional tidak   : dianggap sebagai gula jang ber 

Is tu Lana 

   

  

    

          

e€ n ih berat Sbs li | 
“Idari Malang melawan Kosti berat | a 

   

   

pukul rubuh. Kosti Nae aa 

nama To 

Ric Pardenall ( (Manila) herha- : 

kuatan kedua “pihak seimbang, | 

sama? baik. Achirnja Ric Par- di: 

btu dan Ming : 

|akan dapat . mengetahui p: n- 

industrian gula jang dulu sebe ' 

  

f “pertandin : 
uk wanita Daimon 2 
Nan bahwa         

  

   

  

    

  

dalam Maret tahun "48 Baterai 
“daku. 1 1 

  

        

  

Dilkrangnan. selandjutnya “da: 
lam pertemuan dengan Pelia, Nj 
Booth Luce menjampaikan pesan 

Jr Menteri LN Amerika Seri- 
: : 2 at Dulles jang menjatakan bah. 

Ta seo ae Ta 2 wa Dulles menganggap tidak ada 
PE 5 |perobahan dalam- hubungan anta 

2 ra Italia dn Amerika Serikat, 

sd. £ &! Pemerintah Jar ika Serikat 

     
   

   

    

    

    

    

     

   

    

   
   

  

  

Tea nan 
1 sional 

Tor artinja bagi 
ndonesia 

agan beraaN daiban pesawat udara ke Eropah, 
delegasi Indonesia jg akan mengundjungi konperensi ,,In- 

jternatiamal Union of Marine Insurance” sebuah federasi 'inter- 
"Belu untuk kepentingan asuransi transport lant, Tahun ini 
Konperensi jang berlangsung dari tgl 12 sampai 20 September 
akan @iadakan dikota San. “Sebastiaan dinegara Sepanjol. 

& 

Jang akan turut dalam dele- | pembajaran tiap? negara "hasil 
gasi ialah: Mr. Van Leeuwen | | Gevisen dari maskapai? asuran- 

  

TA sebagai masih tetap ber- 

| tian merobah politiknja me- 
ngenai soal Tries 

Pemogokan, 
Serikat Buruh Kereta Api di 

Trieste telah menjerukan pemo- 
gokan mulai malam Minggu te- 
ngah malam sampai dism 12 si- 
ang untuk mentjegah orang2 Sl0 
venia jang berdiam dalam Wila- 
jah Italia dapat pergi dengan ke 
kreta api ke Okroglica dimana Pre 
Isiden Jugoslavia. Tito minggu ini 
bermaksud pidato dalam rapat 
raksasa kaum partisan. 

Sementara itu Radio Roma da- 
lam siaran Minggu jang lalu me- 
wartakan bahwa. walikota Tries- 
te Gianni Bartoli dalam suratnja 
“kepada Menteri LN Perantjis Bi 
dault menjatakan harapan 3 Be- 
sar Barat akan tetap memegang 
teguh pernjataan 3 negara tahun : 
48 menurut mana 3 Besar Barat 
menjokong pengembalian Trieste 
kepada Italia. 

Bartoli menegaskan keadaan di 
Trieste makin mendjadi buruk 
karena isi dari pernjataan tsb. 
tidak pernah dilaksanakan. 

Italia tak ada hak. 
Presiden Jugoslavia Tito Ming 

gu jang lalu menjatakan dalam 

rapat raksasa, djika Italia men- 
tjoba untuk mengambil sedjeng- 
Kal tanah dari wilajah Jugoslavia 
maka rakjat Jugosiavia akan se- 
rentak berdiri mentjegah pertjo-     Vereni ansport | 

“ari, Vetnguniag yan Dena Ta | si masuk sebagai penghasilan 

siden-direktur dari NY Asuransi | @Ksport jang tak kelihatan. Ant. 
Murni, Mr. Tjoa Sie Hwie dan | 
J. Kaihatu ' Henna dari NV 
Asuransi Murni. 2 

Dalam keter angannja, Tum- | 
belak# mengatakan, bahwa oleh 
sInternational Union of Marine 
Insurance” jang berdiri sedjak 
1870, tiap tahun diadakan ikon- 
perensi antara negara2 anggota. 
Dikatakan, bahwa Indonesia su- 
dah mendjadi anggota sedjak 
tahun jang lampau, tapi baru 
sekali inilah Indonesia diwakili sekerdja 
betul2 oleh anggota2 sebuah ' telah memberi" sumbangan 
perusahaan asuransi nasional. waktu hari 
Dalam konperensi jang akan 
datang akan dibitjarakan baik 
.masalah2 asuransi setjara tek- 
nis, maupun kebidjaksanaan : po- 
Titik dan ekonomis. mengenai |. 
masalah? asuransi. dari tiap2 
negara anggota. : 

Diterangkan, Mn ye bagi In- | 
donesia sebagai negara GAN 
amatiah penting mengikuti ie saga 
perensi sematjam ini, 2 ka- : : 3 
rena dengan demikian Indonesia 3 

Pakuntjen Jogja. 
Semoga amalnja 

Tuan Jang Maha Esa. 
jang 

Turut berduka tjita : 
1. R. Prawirodihardjo. 
2. S. Netosudarmo. 
3. Warsodihardjo.   

  

dangan2.... baru... dalam. 3 | SURAKARTA. 
asuransi, dan perhatian luar ne- 2 7000— 5 

geri terkadap pasaran asuransi $ 
di Indonesia dapat diberi gam- 
'baran sebagaimana mestinja, 
kemudian Indonesia dapat turut 
menetapkan perundang?an ber- 
dasarkan. Lepenine an nasional 
masing2. 

'Dikatakan pula bahwa peker- 
diaan “asuransi di Indonesia 
membawa .kemungkinan2 jang 
besar. Asuransi adalah djuga 
sebuah sumber untuk mengha- || 

siikan @evisen. Dalam neratja | 
: - 1953 dimulai pada tang 

Toshiba baik, sehingga' dapat 
diajadikan barang export. 

2. Golongan USA-Cuba-Filipi 
na dan Peru. Djuga gula jang 

diimpori.atau export didalam ba 
tas negara golongan ini tetap 
tidak dibitjarakan dalam .me- 
nentukan djumlah guota import “ 
dan export gula “oleh Dewan ' 

nama dan alamatnja. 

NAN Gan 

Keterangan: 

nja akan disusul oleh 
Gula Internasional. Industri gu Ea 

Ya di Cuba dan Filipina sebagi- bila pendaftaran resmi dfbuka: 
an besar didjalankan dengan & t: 
modal Amerika dan hasiinja f , 
mendapat pengutamaan dida- 
lam: daerah pabean Amerika. 
Peru mendjual hasil gulanja jg da. 
sangat terbatas dan tidak bi- 
ga mengadakan perluasan, kare (MH “ 
na beberapa hal ke Amerika Se P 
rikat, Sisanja untuk export ke 
"pasar merdeka”. 

3, Apa jang disebut .Poot Hi- | 
jau", jang dimaksudkan 1alah t 
negara2 Eropa Barat. Import | 
“dan export gula antara negara? | 
ini tidak mendjadi 'soal pembi- j 
tjaraan dlm menentukan djum- 
lah jg diimport atau export. 
4. Sovjet Unie, Polandia dan 

Tsjeko-Slowakia. Dalam golong 
an ini dapat dimasukkan Mon- | 
golia, Iran, Afghannistan dan 
Finlandis, 'karena pasarnja men | 

tjatatkan nama dana 

resmi. 

Tambahan: 

NN an waktu   
t 

suk pasar bebas, Hanja 10 sam 

| .pasar merdeka” setjara relatif 

daerah2 jang tidak dapat dise- 
|but sebagai ,,daerah ! 

2 Yaa Perkapentinyan , 

| djadi tjadangan bagi gula Rus- | 
|'sia, “Polandia (ag Tjeko-Slowa 
kia, A5 

| 3 : SI Merdeka”. 

“Daerang. sisanja didunia bo- | 

leh dianggap sebagai ,,pasur | 
merdeka”. Betapa ketjil arti 

ternjata, bahwa “dari gerakan 
gula diseluruh | dunia jang 
meliputi 35.000.000 ton, tiap 
tahun hanja 5.250.000 ton jang 
didjual “di “pasar merdeka”. 
Suatu taksiran "tentang djum- 
lah gula jang diexport ke-|f 

daerah2 tersebut Iebih kurang "JI: 
ada 7.000.000 ton. Djadi dari 
hal2 tersebut diatas' dapatlah | bs n 
ditarik kesimpulan, bahwa ses | PAK” 
sungguhnja orang belum dapat ' 
berkata tentang adanja produk 
si lebih (overproduksi) setjara 
“berlebih-lebihan. Hanja ada sua 
tu perebutan didalam apa jang ' 
disebut ,,pasar merdeka”, dima | 
na tidak sadja negeri2 industri | 

  
anta 

INNA Lani WA INNA ILAIHI RODJTUN. 

Telah meninggal dunia pada tanggal 3 
di Ngadiwnatan Jogja, ajah kami : 

DJOJOREDJO 
(dalam usia 56 tahuh). 

SEKOLAH GURU A SEN AA at 

PENGUMUMAN 
Pendaftaran sementara Uditan Penghabisan S.G.A. 

: Tahun Peladjaran 1953 / 1954 

Dengan ini dipermaklumkan bahwa, selama bulan September 

gal 1 (satu) dibuka kesempatan men- 
“daftarkan diri untuk mengikuti 

bagian I dan bagian II 1953 / 1954 dengan  mentjatatkan 

Tempat pendattaran: di S.G.A. Negeri I, Djl. Margojudan 40, 

: tiap hari 

a. Pendaftaran ini bersifat sementara, jang pada waktu- 

Keterangan? lain, uang udjian dsb. diselesaikan kelak, 

Pada pendaftaran resmi itu mereka jang tidak men- 

-taran sementara) tidak diperkenankan mendaftarkan, 
ketjuali kalau ada alasan? jang kuat: 
Kebalikannja “mentjatat nama dan alamat tidak 
mengharuskan jang bersangkutan ikut.mendaftarkan 

| Pendaftaran diakui sjah, djika tiap tjalon 
telah menerima Surat tanda pendaftaran jang harus di 

ambil sendiri ditempat pendaftaran dan menandatangani 
surat kesanggupan, bahwa ia akan tunduk dan mentaiti 
segala peraturan? jang mengenai Udjian tersebut diatas. 

pendaftaran: Extranei 
“Kelas III LAN Penghabisan) tgl. 23- 1953, 

Surakarta 1 September 1953. 

KEPALA SEKOLAH GURU A NEGERI I 

    

baan ini. 
. Tito memberikan pernjataan 

  

September 1953 

Kepada R. K, Ngadiwinatan, Tuan2, Njonja2, kawan2 
»Kedaulatan Rakjat” serta handai taulan, jang 

berupa apapun djuga pada 
menguburnja pada tgl. 4-9-1953 di Makam 

sutji tadi dapat balasan dari 

Jang berduka tjita : 
SLAMET SASTRODIHARDJO 

sekeluarga 

BAK AA EN Kanak at En AaAa 

Udjian Penghabisan S.G.A. 

Solo. 
i kerdja djam 8.00 — 12.00. 

“pendaftaran jang resmi, 

lamat tersebut diatas (pendaf- 

DI SURAKARTA, 

(SOENARJO)   

| Tito usulkan perundingan | 
dengan Italia 

Untuk menjelesaikan sengketa Trieste 
UTA besar Amerika Serikat untuk Italia Nj. Clara Booth 
Luce menegaskan kepada P.M. Italia Guiseppe Pella bahwa 

pemerintah Amerika Serikat menganggap pernjataan 3 negara 

| : 93-9 Ci ea 

    

  

Tan Morlien 
Noekadar 

| R Sidharto 

  

Ini di Okroglica kira2 5 mil dari 
perbatasan Jugoslavia/Italia da- 
lam peringatan ulang tahun: ke- 
10 pembebasan daerah Slovenia. | 

Dalam rapat .raksasa jang di 
hadiri lebih dari 200.000 orang 
Tito mengatakan bahwa Iralia 
tidak mempunjai hak atas da- 
erah pantai Slovenia, | 

| 
Jogjakarta, 6 Gapt. aa 

  

HARTA KARUN ....., 
jang terpendam (kdalam VAK - 
FOTO diterlantarkan begitu 
sadja oleh, Bangsa INDONESIA. 
Djangan MENUMPUK pada 
SEDJENIS wak, “seperti mode 
TJELANA NAPOLEON. 

Cursus : Foto ,,BROTHO" 
106-9. Menduran 19 — Dk. 

Italia. kini melakukan tin- 
Gakan2 militer agressip disepan 
djang perbatasan Italia/Jugosla- 

via, demikian Tito, tapi walaupun 
Gemikian ia mengusulkan suatu 
perundingan Jugoslavia dan Ita- 
lia. guna menjelesaikan perselisih     
  

an paham. Rtr. — UP. AFP. 

su ag 

KEHIKANGAN 
Satu portefuille ketjil berisi s1 rijbewijs. | nomor bewijs 

mobil FIAT AB. 563, SUP-auto dan lain? surat penting. 
Hilang pada hari Achad tgl. 6 September 1953 ditempat 

pentjutjian mobil di Kali Gadjah Uwong (sebelah timur 
Mudja - Mudju). 

Jang menemukan supaja menjerahkan kepada 
Tegal Panggung No. 40A— Jogjakarta, dengan mendapat ke- 
rugian. R. SOETOPO. 

rumah 

  

aa Wi 3 

t | 
/ | 
| | 

| AKAN MENIKAH tgl. 9 

  

| - Sept. — 1953. 

e Suzannah Winarni 

| H.J. Tengku Umar 

| 

  

Judonegaran, JOGJA. 

  

Djl. Tepekong, DJAKARTA. 
Iklan ini kami tudjukan kepada semua handai dan 

taulan, sebagai undangan, dan kami mengharap ke- 
datangan sdr. pada Lari tsb.   2 /R. PARTODIHARDJO. 

    

  

  

Dengan ini seluruh warga Muhammadijah Tjabang Tu- 
hingagung menjatakan ikut berduka-tjita atas W afatnja : 

Sdr. Moch. Djaoezie 
(Karangkadjen — Jogjakarta). | 

pada tgl. 18 Agustus 1953 dikota Magetan. 
Semoga segala 'amalnja diterima oleh Allah s.w.t.. begitu 

pula segala kesalahan dan dosanja mudah2an diberi 
dan mendapat tempat jang semestinja. 

Bagi keluar ganja jang ditinggalkan kami mohonkan do'a 
mudah2an diberi 
sehesar2nja, 

ampun 

iman jang teguh, tawagal dan rahmat jang 
Amin, 

PENG. MUHAMMADIJAH TJABANG. 

3 INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJPUN 

1 Tulungagung. 98-9 

  

“ 
en Menanam 

LELANG KAJU 
Pada 2 RABU, tanggal 16 SEPTEMBER 1953: 

diadakan lelang besar untuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di : 

| Gedung: G.R.LS., Bodjong No: 116, SEMARANG. 

  

akan 

    

Adapun jang dilelangkan ialah berupa Kajudjati pertu- “4 
kangan dan Kajubakar jang terletak di penimbunan? dari | 
agegan2 Hutan sebagai berikut : | 

4 "BLORA, KEBONHARDJO, RANDUBLATUNG, 
' PURWODADI, TJEPU, SEMARANG, MANTING- 
| AN, KENDAL, PATI dan INSPEKSI Ill. 

| 
| 

' 
Daftar kapling dapat diperoleh di kantor2 Daerah. Hutan |   

jang bersangkutan, 

Kantor Inspeksi Djawt. Kehutanan Bag, I, 
| 5 5 sg 2 Ii, 

| Besar Djawatan Kehutanan 

di Bandung. 

di Semarang, 
di Surabaja. 

5 di Djakarta. 

99-9 

  

  

Bersedia Buku2 penting 
untuk persiapan udjian masuk S.M.P.,5.6.B., 5.6.8, 

dan Sekolah? Landjutan lainnja. : 
1. ,SIAP” berhitung, oleh J. M. S. Hutagalung Aa Rp. 4,50 
2. Kuntji ,SIAP” berhitung, Haa PN ln 
3. LATIHAN BAHASA INDONESIA" 

  

oleh Karwapi 2 5.50 
4, Kuntjj ,LATIHAN BAHASA INDONESIA" 

BESI LAT W DNA CA 2 oa (Naina yA Sa KIR ANE To io a 2.50 
5. sULANGAN SEDJARAH dan ILMU BUMI" 

Beserta KEP UNYA daan Apa uan Lari oi BAURAN Ne RR AU 3 Liam 
Pesanan? hanja dapat, dilajani dengan mengirimkan uang 
muka atau per postwissel dengan ditambah porto 1075 
sedikitnja Rp. 1.50. 4 

Segera pesanlah persediaan sangat terbatas, djangan sampai “ 
kehabisan. 
Korting bagi para pedagang dan Toko Buku dapat diberi- 
kan dengan lajak dan memuaskan. 

  

TOKO BUKU 
Uli Ak ag 

97-09. Karet Gusuran 86, — DJAKARTA.   

  

KING OF TAE ROYAL MOUNTED (22) 
»TATILE TALE ECHO" 
  TEEP ULAR 

  

MAP A SLARE YUMEN 
( eneT oke ALE 2 
Rose IKOTTED NTOL ST, 

M2 STARTED BACK BUT NOTE) Ack aa IX 
ace He OUNG Yan SOL HP THEN. 
TA D HM TO TAIS, 

TK, 

    
     

   

  

      

“gula seperti Indonesia jang me 
'mang hanja tergantung dari 
»pasar merc ka"'itu semata2, 
“melainkan djuga mereka jang 
mendjual sebagian terbesar ha- , / 
sii2 produksinja didalam pasar2 1 “ 
jang dilindungi, bertindak seba- 

he, kurang adjar !     gai saingan, — (Bersambung), 

“Berhenti, Ack, atau Saja kia 
. udara itu, Kid! 

Kay masih hidup, 
betul2 kawatir 

tang sendiri dikota ! 

  

Tan Awas, djangan dekat? dgn pipa 

waktu Rogie da 

, | kita kembali, tetapi 
serenta 'melhat Ack mengedjar 
kita kita berlindung dan 
mengikuti dia ketambang ini! 

King ! Saja 

N Djadi Ack tadi ada dikota? “Dan 
siapakah jang membawa saja ke 

2 " mari ? 

   

  

#.
 

4 
k 

  

$ 

H 

4 

    
   

    

  

    

      
      

 



   

   

  

    
   
   
    

    

     
     

Kes, Djawa Studio Jogja. | 
Sekitar Hari 1 Muharam | || 
oleh Haiban Hadjid 

10.00. Pusparagam oleh Irama 
Krontjong Studio Jogja 
dbp. Sukimin, 
Ludruk Surabaja oleh 

  

  
      

e RABI maan (angan keatas (, SOBOHARSONO| SENI SONO || 8 
Ana sdr. Abikusno | | 2 AG Di jam 3: 00 2 BAGI Nisan AOAKI : | LP au ea (oa REBECCA Yang Ob aa nathan DM i yaaa mt BEN : BERWARNA — Teks INDONESIA 17 Tahun. | : 

1D a. ADA ALAM an ) MULAI BESUK PAGI” KE —— — 1 

| 
| 

      

     

    

       

         

     
     

    

   

      

   

  

   
    

    

  

  

  

  

BR . Tapi djuga menggembirakan. | per hn | 
e Sebabuja menjedihkan: pemim | La dop. P BRHATIAN : | 4 pin jang sudah lama berdjuang Pesta — Tjak Dul. | Ingin djangan sampai kapiran dan jangan sampai Kana . Ypove Cc a tive 

ts idalanma partai kok disehors oleh Taman Kepanduan oleh 5 karena hanja tinggal beberapa hari” sadja, (use n p : A P AL (3 (3 
partainja, KB PESEN SEMPAT, Tentu PURE 2 108-9, dal na savana 

Sebabnja ” menggembirakan : 41 45 Sidangan Orkes Haw. | : $ Cas Ka Tr : wolves of 
karena ada tjonto bagi peraim- |” Sinar Maluku dbp. Dicky. " Ta -— 3 Me en 1 the sea! 
ping lainnja supaja djangan | 8.15 Pidato Peringatan Ulang | , , me LN tuna, z     

   

  

  

     
        

     

selalu hendak mendjal 
hendakaja. sendiri, kalau me- 
mang bekerdja bersama Lengan: 

banjak orang Partai bukan mi 
lik pemimpin, tapi pemimpi 

sdjid Sjuhada Jogja. : 
lang Tahun ke I 4 

Kan Giteruskan jagu2 

    Gigi bagus: gigi jang   | PRAMLEE 

    

p Jogjakarta dbp. alan Hy Tecumicoton putih seperti mutiara, 

   lik partai. Dan nasib mpin | 2 odjowaditro. ab . ROS ENANI . HARI INI ROBERT KEwTON P3 
mai at bisa ruwet. 20.30. Krontjong dan Stambul - LINDA DARNELL WILLIAM BENDIX, dan ketawa berseri ... 

" “en “Oleh Oke Peni dbp. R. RAHIM 3 , 4x EDMUND GRAINGER rnoov nan : 

si Purwadi. .. hd 17 TH berkat PRODENTI 
Nak 30 Ketoprak Mataram oleh H I MAHADI $ 

djadi Tika sekalipun 4 x Pata — Kel. Dj “ jawa Studio Jogja 
: Pena Pm | ... Waranggana : Tjarnorini, wan? separtai, . jo :  Tongo jeritera :  Kenno 

'Henak kok mak, djadi ng pitung ) 
ten Mena an : 

SITITGPERAK keatas ion : : tapal gigi jang 
SERAM DARI AWAL SAMPAI ACHiIRk. | 

5" 107-9. paling baik! 
Tiap Pagi BESARAN EA DNA AR NE EA EN RERE KENTANG 

..MATINEE R E Xx 

MULAI BESOK 

          

  

Tube sangat besar Rp. 2.50 
  

      

    

  

  
  

  

    
  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

£ : Tn s3 pjam 10. Kembar menghidangkan : tube-4ilfang Rp. 175 1 

aa a di 1 o 2 2 Et NN Sala Ra G 2 Daan KE | 
| 5 $ TN 

#riasa  SEPTEMEK 10 iss (| AHAS INDONESIA Ha mna Oa 

ar : e Pa ben dn | KOS « DAN DUNIA NTP FILM RELEASE AA Terbikin dari bahan - bahan 
Hg " 15 ap Gar terpilih dan mengandung 12.05 Untuk Mel n Duka, | “ 5 - “obz : ig 
17.00 Taman Kemana “bp. Pak : £ Ld Rp. 18.60 : an pentjegah penja 

1830 Taman Pemuda oeniPPT || oo My GAJA : tan ba Yan sabaa Leraa 
19.15 Mimbar Kebudajaan. Pa — Prof. R. Ir. Soemono K M kh : 
19,40 Gadon Malam oleh Kel. - Penerbitan istimewa untuk $ ursus erienga BANTULAH P. M. L. 

Haa Jogja. 2 Mahasiswa Tehnik dan Ahli 
V : Larasati ' Tehnik. 3 an Me Mn Uk — Kependjaraan. 

21.15 Obrol Pp ebal 404 halaman, 

21.30 Kanbi Malam oleh ORJ Kulit setengah linen. 2 SUDAH DIDATANGKAN DARI DJERMAN BARAT Sawan Harga Rp. 79,50. I. Akan segera dibuka Kursus Menengah Kependja 
22.15 mean Golek Tjire- eka DJAMBATAN N.V. raan di JOGJAKARTA dan SEMARANG. 

: deren : 
Tjeritera » Mintaraga | Dj. Nusantara 15, II. a) Lama kursus 1 tahun. 

ki RABU 9 SEPTEMBER 1953 DJAKARTA. : 
2 07.10 Genderan Pagi oleh Kel. sssssaan b) Setelah lulus diangkat mendjadi Penilik Pen- 
| aan sagu Tn djara (gol. Illb P.G.P. 48). 

e IR EX Ka “Hari Iv PENGHABISAN €) Tundjangan selama kursus Rp..250,— (dua- 
, ratus limapuluh rupiah) sebulan t THE WOMAN IN Ba ION : Perkakas jang ditunggu? oleh ahli?   

    

106-9 Jean KENT — Dirk BOGARDE — Susan suaw:” d) Pondokan berusaha sendiri. o 

Aas La II. Jang diterima : . pertukangan. 

'SILAHKAN PERSAKSIKAN PADA: 

  

MINTA PERTOLONGAN — a) Pegawai Pendjara. 

Ketinggalan atau djatuh dalam bis Mars-Adam jg berangkat b) Pemuda/pemudi Indonesia dengan sjarat? : dari Gjurusan Djokja — Solo djam 4 sore tgl. 6-9-'53, sebuah : ) ! P g J   
  

    

  

itu obat telah membikin saja sembuh sama sekali dari | 
penjakit saja, jang sudah saja rasakan sedjak zaman |j 

. dompet hitam berisi surat? perlu dan sebuah pas - foto serta 2 Kr 2.M-P. Peega Sen rapat: uang tunai kira? Rp. 150,—. Kepada siapa jang menemukan 1 2. Berumur 18 sampai 25 tahun. 
. Giminta dengan hormat sudi apalah kiranja mengembalikan 3. Sanggup ditempatkan dimana2. 

. M Oo C Oo" 
Kanan kami Darmotanojo harjan .,K.R." Djalan Raja No. 30 . “4. Sanggup mengadakan ikatan dinas selama ” aien. Atas pertolongan sdr? terima kasih kami ugjagkan : “2 tah : terlebih dahulu. : Na 

pt Pa ea 5 NAN OI, A3 IV. Penerimaan pelamaran ad. III sub b dilakukan pada: | DJL. TUGU 20 ST JOGJA 1 TILP. 440 . . PENA Ne 1 
pa babat mn 58 sia si Fama “tgl, 49-9-1953. djam 9.00 di Direktorat. Kepen- - | SEA secar Dus 

: Eiedja (Palembang), 2 2 Juli 1953. TIK “  djaraan di: Semarang, Pekalongan, Magelang, | Te 
« 5 Surakarta, Jogjakarta. | gar karena Puralin ' 

Hn : " tgl. 21-9-1953 djam 9.00 di Direktorat" Kepen- | dalam Lifeb d 
URA T PUDJIAN. . -—-  djaraan di: Tjirebon, Pati, Purwokerto, Madiun, Lk 0 yeamadane Ha f 1 15 MO BI L Jth., Ti Pa MAWN. | | ngan parfum harum 

1 ng, 40 4 , Aa: 5 | BANDUNG, | NV. Pelamar harus membawa : 'P semerbak! BERANGKAT PADA TGL. 19 SEPTEMBER J. A. D. UNTUK 
NN maan aa 25 mi 5 a) Idjazah dan daftar nilai udjian (jang asli) dan | 

n beribu? a kasih sam r. e : : | berhasil membikin an naa #VIRANOL” HN 5 : ig Telat Hee | J A V A B O D E R l Tr 1 9 5 3 : | 5) Surat keterangan dokter tentang kesehatannja. 
(DIBAWAH PIMPINAN IL.M.C.) “          Tn Sana Mean ta Gi apa ja aa ce) Surat keterangan Polisi tentang kelakuan baik. 2 Mat : u be ja punja : | sa 

penjakit, karena sering? kepala saja pusing, nafsu makan | | — gas —— S W E ta Te S T A K E 
tidak ada, muntah?, fikiran sering terganggu dan suka ma- : K3 DIREKTUR KEPENDJARAAN | LST. 51-3R- 45-Dh rah?, kaki-tangan dingin dan pandangan mata sering ber- 109-9 3 | : DIBAWAH PENGAWASAN NOTARIS Rd. KADIMAN UNTUK: 

  

kunange. Saja sudah keliling berobat sama dokter?, tetapi || BERREN ANRA INA AN MERE TAN AE BEI KA ENAK N meskipun sudah banjak keluar ongkos beli obat? dan bajar $ pa | 

Fa 

dokter?, tapi tidak memberikan hasil menjenangkan. . . : si PALANG MERAH INDONESIA 

4 P3 | JAJASAN RUMAH SAKIT T. B. C. ANAK? 

  

  

Paling belakang, waktu saja batja dlm. surat kabar di B8 

0 M A R | AHP 7 

Palembang: tuan punja pengumuman obat Viranol, lantas 

HADIAH PERTAMA : 

saja tjobakan, Diluar dugaan saja semula, sungguh penjakit 

...HAT NEW 7100 

“OBAT KUAT GEGINDJEL — MANIK. 

saja dalam waktu 6 hari berangsur baik kemudian setelah 
saja teruskan sampai 10 hari, penjakit saja praktis sudah 
sembuh sama sekali. 23 
Atas kemudjaraban obat Sdr. jang sangat luar biasa itu,. 
dengan saja sangat gembira dan beruntung saja dengan 

TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 
MENDJELMA — SAMPAI SEKARANG 
LE8IH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 

DAPAT BERIBU- RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA JANG TELAH BERHASIL 

surat. setjarik ini mau sampaikan penghargaan tinggi. 
Hormat saja, 

41-9. yaa — (K, HAMZAH ISMAIL). 

  

Radja obat Hae TT 

VIRAN O L 
Viranol extra aras buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi sexuel swakte). Alasan penjakit badan 
lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 

  

4 deurs Sedan 
Harga Rp. 54.900, — 

»   
         
     

        

     

  

   
   

    

    

    

   

  

   
  

   

    

  

    
    

  

  

                   
Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, A HADIAH Tae LEMARI ES LUXE WESTINGHOUSE | djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang MAKAN OBAT INI. 10 cb FEET DENGAN AUTOM. ONTDOOIER 
Pee aa, dan dapat kekuatan selamanja. Romar's Kidney pills adalah sebagai obat buat 

. Harga 1 botol Rp. 20,— Djuga ada sedia lain2 obat jang bikin kuat gegindjel manik dan bisa menjem- “ mandjur. bubkarsrapet penjakit seperti Zenuw lemah, to. DIHADIAHKAN OLEH : ANKER BROUWERIJ 5 
Pil Gembira istimewa buat lak'2 iii. Rp. 15,— yang, muka putjat, badan kuius, pinggang pegel, ' 1 Pi Vira buat perempuan jang dapat penjakii " blakang sEKIL mrata lamtur, kuping berbunji, ba TAMBAH : 2 SCOOTER "LAMBRETTA 
KepULINAN Lderenaeagaaanat pa aya dan lekas tjape, bongsiat (mimpi mengeluarkan 2 SEPEDA BERMOTOR "CYCLEMASTER" 

Minjak Tangkur adjaib buat. Taki2 5 Beren ea asi go Tor man.k) sering kentjing, tidak kemauan dan lain?. : MASIN DJAIT KAKI HUSOUARNA Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,-— Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. aa 1 kihadiak Anne Telan E uan : an Dengan satu kali makan sadja sudah kelihatan " an lagi banjak hadiah : 5 2 SAR | hasilnja. Koja nan i Sa “8. La anta 2 Oka ae Sa PAKAUE Sa Hoya Josepa$ Hospital.rumah sakit jang paling besar Djumlah dari hadiah? lebih dari Rp. 125.000,— t 1 
Minjak Gatal Rp. '5,— Zalp nba Hi NO “di Bropah, telah mentjoba mempergunakan obat MN 

P $ 2 Ba ea Ana La RN Ni ban an Sta UG ena 22 2 ga | ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- 8 is bean Sana da trim 2 Na pan AAU | nja telah berhasil baik dengan memuaskan. Maka HARGA SEBUAH LOT Rp. 5, 3: 
“Cpat. "dikirim . sesu Aa. Tg uang, tampa £ oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai negeri 3 5 kirim 10 Ya, & f “& telah ah mempergunakan ROMAR'S KIDNBY PIeEs £ Undian? bisa dapat beli di Toko Buku ,K.R.”, Tugu 42 — Jogja. 

T3 terleb h dahul bati 
TABIB WAHID Maws — Tamblong 40 — Bandung. —A penjakit Tni Pimag “Oan Atau: Kirimlah weselpos kepada : 

: 2 Calini telah pula dibuktikan “oleh 2 Sa Pan uk watak Ko Ga se aan laa # | 20.000 thabib ternama diseluruh & ADM. SWEEPSTAKE JAVABODE - UNIEGEBOUW 
TOKO 8010, D In oo ra PA ai Hi z up | Sonia dan oleh orgaan Umu Kes Djl. H Wuruk 8 — Djakarta ig TOKO “Dji. Ta Kara Oa 8 bean sja, 3 | tabiban di Roma, telah dipudji- ajam uru | An NG 

Hn . “TAY ta 5 En Sea Na H3 kan sebagai satu rupa obat d a 4 a 
Hey etjinan 58 — Jogja, ssg| untuk “bikin kuat gegindjel dan “ Tulislah dengan djelas pada segi weselpos nama dan alamat Tuan, serta “« 

( y TG Nan Aan Tana Ha melahirkan manik. “Pelah men- nomor berangkat (nomor start) dari mobil jang menurut pendapat Tuan akan 
pin TEAY GAN, TJAN Begukn Ka Jogja. | ennamoei ha Ne Mato menang hadiah pertama dalam "Javaboderit 1953” pada tanggal 19 Sep- 

Zindabad House, 2 aan 3 No, 77 — Solo. mpboSnahermk AG Perhatikan sewaktu. membeli tember sa Na Kara ata seru inlah ID Mao bik Toko Obat HOK Al s jl. Raya 114 — Magelang. ABRBER ||? obat ini merknja terdjaga, hatiz- Jang akan berangkat adalah sedjumla mobi 
».. ENG TA TON gang 101 — Semarang. 2 lah djangan sampai kena obat Karena itu pilihlah salah satu nomor dari 1 sampai dengan 175. 

Kan ab NGO HoK AN anna, tiruan atau palsu, Djika Tuan menghendaki lebih dari sebuah lot tambahlah djumlah 
Tag 'SmANGNAI Pasi Diohar an BemeaAi LA en weselpos dengan Rp. 5,— untuk setiap lot dan tulislah disegi weselpos nomor? 

UNIVERSAL STARS  Bodjong 6 B — /Semarang. Toko Obat ENG NJAN Ho, berangkat jang Tuan pilih. Tambah 50 sen ongkos kirim. 
Toko HAPPY Alun? at Kudus, j Tan PETJINAN No. "5 : Sesudah kami terima weselpos Tuan, undian2 dikirimkan dengan 
Multi Sparta, Katinain URunenaja. 3 | erantaraan pos kepada alamat Tuan. - DJOKJAKARTA.. $ Tn 1009       

SN aan NN aan aan, KREASI 

| 
Typ »KEDAULATAN BAKJAT” 1682/52/8.014,  


