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| takan kepada pers 

gral soal bekas pedjuang, CTN 
ar 
“Seterusnja oleh kabinet dite- 

Bapu Mr.  Wongsonagoro dan 

@ekbbeka Tetonat oral 

  

ben yaa Mani 2 : 

Mengenai kedudukan PSII di- 
dalam kabinet akan diselesaik 
s€lekas mungkin dengan menga- 
dakan perundingan dengan par- 
tai tersebut. Demikian pengumu. | 
man Dewan Menteri. 

Seterusnja Menteri Penerang- | 
yan” Dr. F. Lumbantobing menja- 

pers selain soal2 
tersebut diatas kabinet djuga | 
Ba an Pa me- 
enaj anggaran ndja a- 
Ke un 1954 didalam hal ba 

“5 diberikan ma Naba Ag perta- 
ma kepada soal2 Ppleksanaan po- 
litik program. Nae 

Pula dibitjarakan - 

n dengan hal ini Tan Re- 
Kenbna Nasional segera akan 

mengadakan rapatnja dimana 
akan dibitjarakan setjara Kn 

  

     

  

    

ingatan itu dilakukan Pres.den 
memberi wedjangan terutama di 
tudjukan kepada para mahasis- | 
wa! Presiden mengatakan anta- 
ra lain bahwa pendirian gedung? | 
bagi kota mahasiswa adalah su- 
atu lambang penting 
-kita dirikan perumahan bagi kita | 

| sendiri. | 
| siswa disana dibangunkan oleh 

ini adalah usaha besar jang da- | tenaga2 mahasswa sendiri. 

an mentjukupi kebutuhan sen- 
| diri. 

| Intelek- bangsa Indonesia ma- 
sih belum . selfkontainet dan 
karenanja harus mendidik . te- | 
naga nasional supaja bisa mem- 

   D 

dimulai 
Hadi suatu dea resmi Pres. Sukarno kemarin telah me 
letakkan batu periugarau v.gi pendirian kota mahasiswa ber 

" tempat di Utankaju (Djakarta). Hadir dalam upatjara itu 
(antara lain Wakil Presiden, Wakil P.M. Wongsonegoro, Men- 
teri2 PP dan K dan Pekerdjaan Umum, Presiden Universitet 
ie pasa Prof. Mr. Dr. 

dia perletakan batu per- | 

   

jaitu bahwa 

Pembangunan kota mahasiswa 

Menurut Presiden dilapang 

  

Mr. Moh. Yamin masing2 waki! 
P.M. I dan Menteri PPK men- 

djadi wakil pemerintah pusat da-   dalam pembukaar PON 'tfI di 
Medan nanti. — Ant. , 

  

ka ka agonuna 

  

Indonesia- -Djepang  . 

Dah waktu jang EA ini banjak tanda-tanda jang me- 
, bahwa 

    saja | 

Soal2 jang .mendjadi pusat 
perhatian ialah soal pembajar- 
an:kerugian-perang, soal perda- 
gangan dan soal2 kerdja-sama 
dilapangan perusahaan, misal- 
nja dalam exploitasi” tambang2 
minjak dan sebagainja. Semen- 
tara itu banjak sekali berita2 
disiarkan oleh pihak. Djepang 
jang oleh sementara kalangan 
Indonesia dianggap sebagai 
proefballon atau sekurang2nja 
suatu hal jg prematur, jg harus 
dihadapi dengan sangat berhati- 
hati, sekalipun hubungan ekono- 
mi jang normal antara kedua 
negeri diangap perlu sekali bagi 
Indonesia. 

Kabar? dari Djepang. 
Pada “hari2 ini pemerintah 

Djepang sedang mengharap2kan | 
kedatangan sebuah delegasi In- | 
donesia jang akan memulai pe- 
rundingan tentang soal ganti- 
kerugian-perang dengan Dn 
rintah Djepang. 
Menurut harian "Nippon Kei- | 

jang terbit di Tokyo, sesi 

Djepang | - 
zai” 
langan pemerintah 
menduga, bahwa Pemerintah In- 
doresia akan menetapkan Ta : 
tu berunding dan Susunan 

geri Mr. Sunario Der 
nudju ke PBB dan angkat mo- 
kan perundingan tentang ganti- 
kerugian-perang akan dapat ber 
langsung pada bulan ini ajuga. 
Sementara itu, menurut: sebuah | 

"Kyodo-Press” pada berita dari 

achir bulan September akan ber 
langsung pula perundingan un- 
tuk memperbaharui perdjandj 
an dagang dan pembajaran an- | 
tara Djepang dan Pn dan : 

   dikabarkan, bahwa sebui 
perdagangan Indonesia 
gera berangkat ke Tokyo dba 2 
wah pimpinan Mr. Asmaun, ke- 
pala Direktorat an Ek 
nori Luar Ne Ke 1 

  

dikatakan telah diterima resmi 
dengan perantaraan kawat oleh 
Kementerian Luar   Dje- 
pang dari Konsu “Djenderal Fu- 3 
mihiko Kai di Djakart . 

perang.   

Mengenai Perak dotoasi 
Indonesia ke Penang aa 

narkan ja ke' 

tang Nuramgkata 9 atau susun- 
an delegasi. 
Kalangan tersebut mengata- 

kan, bahwa baru2 ini hanja ada | 
keputu an Panitya ad hoc un-| 
tuk mengirimkan sebuah dele- 
gasi jang akan mengadakan 2 
rundingan dengan Djepan 
tang pengangkatan kapai2 Ha 
tenggelam dilautan Indonesia. 
Soal ini dipandang urgent, oleh 

“karena kapal? jg tenggelam itu 
sangat merihtangi pemasukan 

| 
| 

: | 
1 — Menindjau hubungan ekonomi 

: pon menaruh perhatian jang besar “| 
SUATU HA 

eyang 0. resminja serta Ke. 
Indonesia. 

pula sebuah misi-fact-finding ke 

saian soal 

Delegasi 

apan ee an 

Supomo dan para mahaguru, Walikota 

bangun pribadi Sendiri. 
Presiden seterusnja menjeru- 

kan supaja dikerahkan tenaga 
pemuda2 untuk ikut marahangun 
kan kota mahasiswa itu umpama 

|nja satu djam didalam satu pe- 
kan. Andjuran inj dikemukakan 
Presiden dengan menundjukkan 
bahwa dilain negara misalnja di 
Moskow, Belgrado, kota maha- 

Presiden sendiri menjatakan 
pula kesanggupannja untuk be- 
kerdja sukareia satu djam da- 
lam setiap bulan kalau hai ini 
dikehendaki. 

Sebelum Presiden -berpidato 
berturut-turut memberikan ka- 
ta sambutanja Presiden Univer- 
Sitet . Indonesia Prof. Mr. Dr. 
Supomo, Menteri Pekerdjaan 
Umum dan Tenaza, Menteri PP 
dan K dan Ketua Dewan Maha- 
siswa Universitet Indonesia di 
Djakarta. — Ani. 

P.M. TERIMA DELEGASI 
. SARBUPRI 

Putusan P4 Pusat akan 
ditindjau 

Kemarin dulu malam Ik. satu 

djam delegasi Sarbupri dibawah 

pimpinan  Warsosukarto dari 

D.P. Sarbupri telah mengadakan 

perundingan dengan P.M. Ali. 

Daiam pertemuan itu hadir 

wakil P.M. Wongsonegoro dan 

an rs. .kerturunan S.M. Abi- 
din. Isi pokok perundingan itu 

pemberian pendjelasan dari Ke- 

  

  

dua pihak mengenai pendirian- | 

kapal2 dalam belahan jang 
penting di Indonesia. 
Bersamaan - dengan delegasi 

ini mungkin akan berangkat 

Djepang, tidak untuk membuka 
perundingan mengenai penjele- 

ganti-kerugian-pe 
rang, melainkan hanja untuk 
mempeladjari kesanggupan dan 
tjara tentang pembajaran gan- 
ti kerugian-perang. Susunan ke 
dua delegasi inipun belum dite- 
tapkan. Mengenai pengiriman 
delegasi dagang sama sekali be- 
lum ada persiapan.jang tegas. 
Dalam pada itu dikatakan, bhw 
'kalangan pengusaha nasional 
melalui DEIP memang telah 
memadjukan usulnja untuk me- 
ngirimkan sebuah delegasi kira2 
pada bulan - Oktober jad. jang 
akan terdiri dari Ik. 15 orang. 

ini dikatakan hanja 
Ta berangkat sesudah ada ke- 
teta: apan mengenai nee 
an elegasi pemerintah.   — (Bersambung). 

nja masing2. .- 
Olen Sarbupri didjelaskan pe- 

mofokan tanggal 15 kemarin jg 
dilakukan itu tidak ditujjukan 

kepada pemerintah tapi kepada 
modal asing pada perKkebunan2 
di Indonesia sini. 
Menurut pihak Sarbupri per- 

temuan itu sudah berachir dgn 
pengertian baik diantara kedua 
peiah pihak berunding. 

— Sementara itu menterj Perbu- 
ruhan sesudah perundingan tsb 

menerangkan panwa la berse- 

dia memnajau .kembalh putu- 
san2 P-4 Pusat apabila Sarbu- 

pri memberikan bahan2 baru 
jang dimintanja. 

Pinak Sarbupri atas pertanja- 
an menerangkan pahwa bahan2 
dimaksud Menteri 

itu tidak mungkin diberikan | 
karena meminta ialah  ba- 
han-bahan mengenai ,,kosprijs” 
dari produksi perkebunan se- 
dang dasar untuk menentukan 
ini antara pihak madjikan dan 
pihak burun pun sudah berlai- 
nan — Ant. 
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5 |. GEMPA BUMI DI JUNANI. 
putu Ionia telah ditimpa gempa bumi jang tak terkira. Pada 

   anja. Pada gambar : 
sudah nampak beratus-ratus orang jang tewas 

barisan penolong dari palisi dan 
“angkatan laut di Argastoli sedang bekerdja diruntuhan kantor   pos Tah Ta meninggal dan tertimbun runtuhan2. 

(Mondiana), 
“ 

P@buruhan | 

  

  

  

—... KETUA DPR Mr. 
“SARTONO 
Menerima 6 Organisasi 
pemuda. 

Kemarin 6. organisasi  pe- 

| muda jang tergabung didalam 
Panitia Nasional Pembela Hak2 
Pemuda menghadap ketua 
DPR Mr. Sartono untuk membi 
tjarakan a.l, masalah mahasis- 
wa  fakultit hukum Gadjah 
Mada di Surabaja dengan hari 
an ,,De Vrije Pers”, sisa2 dan 

tanda2 meradjalelanja sistim 
kolonial dilapangan pendidikan 
terutama terhadap peladjar dan 
perguruan partikulir dan masa 
lah2 gedung untuk kepentingan 

peladjar dan pemuda dalam me 
nuntut peladjarannja serta akti- 

vitet sehari?. 
Mr, Sartono a.l. sampaikan pe. 

sannja supaja membereskan 
persoalan pemuda tetap dipergi 

at dan mengenai gedung2 su- 

paja disampaikan permintaan 

kepada instansi2 jang berkepen 
itingan. Soal perguruan partike- 

lir dan guru2 asing Mr. Sartono 

katakan bahwa persiapan perun 
dang2an sudah mulai dibitjara- 

kan oleh seksi PPK DPR. 
Ant, 

  

SEKOLAH ILMU 
SIASAT 

Dj PU. Haljm perdana- | 

kusuma. : 

Bertempat dj Pangkalan Uda- | 

ra Halim Perdanakusuma Dja- 

karta telah djadakan upatjara   
| pembukaan Sekolah Ilmu Siasat.| 

ke-VI, jang dihadjrj oleh KSAU- 

Komodor “Udara Suryadarma 

hdan-perwira darj Komando Ye. 

| didikan. 
Sekolah tersebut djjkutj oleh 

|os perwira AURI darj MBAU 

Djakarta, PU2 Husein Sastrane- 

gara, Halim Perdanakusuma, 

Kaljdjati dan Semplak. Peladjar- 

an dimulaj tanggal 14 Septem- 

ber dan berlangsung selama 

6 bulan. — Ant. 
  

m3. SJAFRUDDIN Prawjra- 

negara gubernur Bank In- 

donesja mengumumkan penda- 

patnja tertulis mengenaj sirku- 

lasi P.P, 41 darj Kantor Pusat 

Urusan Import jang telah ditja 

but kembali. 
Menurut wkejakinannja apa- 

bila peraturan P.P. 41 itu di- 

teruskan maka penderitaan jg 

akan dialami rakjat banjak 

rang sehari-hari, bukan sa- 

dja tidak akan segera disusul 
oleh perbaikan dalam arti pem 

bentukan satu golongan impor 
tir Indonesia jang kuat dan 
pandai, bahkan akan  merupa- 
kan penjakit TBC bagi masja- 
rakat jang sulit disembuhkan- 

nja. 
Dikatakannja usaha “untuk 

mengadakan import jang se- 
mau2nja adalah suatu  kepen- 
tingan nasional jang langsung 

mempengaruhi nasib berpuluh- 
puluh djuta rakjat Indonesia. 
Kepentingan rakjat itu tidak 
boleh dikorbankan untuk kepen- 

tingan beberapa puluh 
ratus orang importir bangsa j 

Indonesia meskipun importir 
itu adalah bangsa Indonesia 

asli. “ 

| Sjafruddin menjatakan setudju 
aparat import beroleh darj ta- 
ngan asing ketangan bangsa In- 
donesia tapi bantuan dan perlin- 
dungan terhadap kaum importir 
bangsa kita tidak boleh menim- 
bulkan paralelisme jang terkenal 
sebagai pendjualan lisensi dan 
.Stroomanen N. V.”. 

Kata Sjafruddin pembatalan 
peraturan P.P. 41 bidjaksana. 
Tapi disamping itu hendaknja 

. pemerintah memberi bantuan 
kepada kaum importir bangsa 

kita dalam bentuk : 

a. Memberi kredit kepada im- 
“ portir jang diharapkan da- 
pat mempergunakan kredit 
itu sebaik2nja. 

b. Memberi kesempatan ke- 
pada mereka mendidik ka- 
der aan dan se- 
baik2nja, 

  
aa 

HARIAN 'v MUM 
AN DOLEF BADAN PENERBIT Buana RAKJAT” (ANSGAUTA SPS 

| 
| 
| 

AN Koi £ Diakui hanja seba- 

-MUKARTO DUTA 
sa BESAR RI 
r33 Di. Amerika Serikat, 

Canada dan Mexico. 

    

  

       

    

K 

rensi politik Korea, 

  

ROMBONGAN MEN- 
TERI KEHAKIMAN 

Akan menindjau Nusa-   

  

Menurut 

rintah telah menundjuk Mukar- 

- 

keterangan Peme- 

to Notowidagdo, bekas menteri 
luar negeri dalam kabinet Wi- 

lopo, sebagai duta besar RI di 
Amerika Serikat dan Canada | 
serta Mexico sebagai pengganti 
Mr. Ali Sastroamidjojo, seka- 
rang PM RI. 
Mukar:o akan diambil sum- 

pahnja dan dilantik oleh Presi- 
den diistana Merdeka tg. i8 
September. Bila ja berangkat ke 
posnja belum diketahui. — Ant. 

KETUA DPR MENERIMA 
DELEGASI PPDI 

“' Delegasi DPP PPDI (Per- 
satuan Pamong Desa Indonesia) 

jang terdiri atas sdr2 Dasuki, 

Usman, Suroto dan Margono ta- 

tah diterima oleh ketua parle- 

men Mr, Sartono setengah djam 

lamanja, untuk membitjarakan 

sekitar nasib pamongdesa, desa 

otonomi dan tuntutan PPDI su- 

paja pamong desa dapat status | 

pegawai negeri jang akan men. | 

ajadi persoalan dalam konperen- | 

si besar PPDI2 28 Oktober jang | 

akan datang dikota besar Se- | 

ang. 

  

“Mentang nasib pamong desa 

  

| tapa beratnja penderitaan pa- | 

i 
1 

tua parlemen » mengakui be- | 

|mong desa dan kesulitan2 jang | 

G etji!l sadja jang terdjamin 

“ ghidupannja jakni didaerah2 

s us. 
: Karena” banjak surat2 tuntu- 
tan sekitar perbaikan nasib pa- 

mong desa jang disampaikan be- 

lum semuanja dapat perhatian 

maka Mr. Sartono menjanggup- 

kan mengundang wakil PPDI 

guna membitjarakan masalah 

tersebut dengan seksi2 parlemen   
Gubernur Bank Indonesia : 

Kepentingan 
Rakjat 

Tak boleh dikorbankan untuk ke- 

pentingan importir2 

(6. Memberi 

dengan melompatnja harga ba- | 

atau | 

sesudah reces. — Ant. 

penerangan  se- 
luas2nja kepada kaum im- 

portir tentang segala ke- 

mungkinan bagi mereka me- 

ngenai pasar diluar ne- 

geri maupun didalam ne- 

geri. 
Memberi petundjuk2 ten- 
tang organisasi gan effe- 
ciency (segala bantuan lain 
jang tidak mengakibatkan 
gontjangnja pasar dan me- 
ninggalkan harga2 barang | 

import. 
Kata Sjafruddin selandjut- 

nja kalau mungkin dalam 

waktu singkat hendaknja pe- 
merintah mendirikan suatu 
voorlichtings dan  adviesbu- 

reau “untuk import”, chusus 
untuk keperluan importir kita 
jang membutuhkan penerangan 
dan petundjuk disegala la- 
pangan usaha mereka, 

Dan dalam bureau itu dja- 
nganiah pemerintah segan, ka- 
lau tenaga. kita tidak tjukup, 

mempergunakan tenaga ahli 
asing (tidak usah Belanda) jg. 

| sungguh bonafide, ahli dan da- 
| pat dipertjaja. Demikian pokok 
pengumuman Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara gubernur Bank 

Indonesia. — Ant. 

GANGSTER MOBIL 
Muntjul lagi di Bandung 

Dj Bandung telah terdjadj pe- 
njerobotan mobil jang kedua 

kalinja dalam seminggu terachjr 

ini, setelah berbulan2 kota Ban- 
dung kelihatan aman. Penjero- 
botan jang pertama kali atas 
sebuah mobil Chrysler tanggal 
6-9 jang lalu gagal karena dua 

  

ham dgn versnelling jang oto- 
matis darj mobjl tersebut. 

Dj Djalan Tubagus Ismajl ter- 
djadj lagj penjerobotan mobil 
,Fiat-Kodok' jang  dikemudjan 
oleh AW Voorneveldt Rous, jang 
sesudah mengantarkan kawan- 

nja djdjalan tersebut dan kemu- 

dian hendak membelokkan mo- 
bilnja, sekonjong-konjong di- 
todong dgn. pistol oleh 2 orang   jg berpakaian preman, 4- Ant. 

  

Lawetana Kelasa He berpa 
» 20 Op Pang 

"7 atepigha yaaa"   
seba. Karav angen L 

“yank tea 
    

| beberapa 

orang penjerobotnja kurang pa- |   

kambangan, 

Rombongan Menteri Ke- 

hakiman jang didalamnja akan 
turut serta Menteri Agama, 

wakil Menteri Pertahanan 
Overste Bustomi, ketua Mah- 
kamapn Agung, Djaksa Agung, 

sekdjen Kementer.an Pertahanan 
orang dari staf Ke- 

menterian Pertahanan dan wa 
kil seksi Kehakiman dan Ke- 
amanan parlemen Mr,  Kas- 

man tanggaj 19-9 'jad. akan 
menindjau Nusakambangan di 

mana rombongan tersebut 
akan menginap satu malam. 
Rombongan tersebut 18 Sep- 

tember akan berangkat dgn. 
pesawat terbang dari Kemajor- 
an dan ditunggu kedatangan- 

nja kembali di Djakarta 21 

September. 
Maksud penindjauan itu utk. 

mengadakan ' penjelidikan 

hubung dengan djandji 
merintah pada parlemen 

melepaskan dengan segera ta- 
hanan2 jang dianggap tidak 
bersalah dilapangan krimini1 — 
Ant. 

| Politik, 
ber- | 
pe- | 

utk. |   

LANGGANAN : 
  

pelan dan Luar Kota, 

9 1 Sebulan . s.....«. Rp. 11l,— 
Etjeran «. oo... 

» 

0,60 ” 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

  

TAHUN IX. —NOMOR 210 

SIDANG UMUM P.B.B. 
DIMULAI 

konpe- 

Semalam - Pres. EHisenhouwer 
menjampaikan sebuah pesan ke- 
pada Sekdjen PBB, menjatakan 
kepertjajaannja bahwa kini se- 

| dang dibentuk suatu PBB jang 
lebih kuat dan bahwa pemerin- 
tah Amerika akan berusaha se- 
kuat tenaga untuk membantu 
PBB agar dapat mentjapai hat- 

sil jang lebih memuaskan dalam 
mendjalankan tugasnja. — BBC. 

Perdebatan tak 
ditjegah ? 

United Press sementara itu 
mewartakan dari PBB di New 
York, bahwa 
terhadap rentjana  Madjelis 
Umum PBB mengenai Konpe- 
rensi Politik Korea telah mem- 
beri dasar untuk perdebatan2 
jang sengit lagi antara ,,Timur 
dan Barat”, 

Pihak resmi Amerika 

memberi reaksi dengan. segera 
terhadap djawaban RRT itu dgn 
menegaskan bahwa. delegasi 

Amerika akan menolak diada- 
kannja perdebatan lagi menge- 
nai soal komposisi - Konperensi 

dan dim pada itu akan 
tetap mempertahankan resolusi 
jang telah disetudjui oleh PBB 
bahwa konperensi itu akan di- 
adakan antara pihak2 jang ber 
perang sadja. 

Jang mendjadi persoalan se- 
karang ialah apakah Panitya 

dapat 

Buruh Asia 

ditekan 
Keadaan djasmani menjedihkan 

pam pidato pembukaan Konperensi Regional Asia ke-3 
dari ILO pada hari Senin di Tokio, delegasi Pakistan, Malik 

menjatakan, bahwa sebagian besar darj buruh Asia tidak ber- 
organisasi dan mengalami tekanan dilapangan perekonomian, 
serta keadaan djasmani mereka kerap kali menjedihkan. 

Dinjatakan, bahwa penjelesai- 
an masalah2 sosial dan ekonomi 
mereka harus ditjapai, tidak un. 
tuk kepentingan mereka sadja, 
tetapi djuga untuk kepentingan 
Gunia sebagai suatu keseluruh- 
an. Soal2 pokok dari negara2 
Asia jalah : menaikkan produk- 
Si hingga tingkat maksimum, 
memberikan pekerdjaan kepa- 

da setiap orang, menurunkan 
harga2 dan mendjamin persa- 
maan ekonomi. Dalam pada itu, 

djika  produktivitet industri 
akan dinaikkan, hubungan2 in- 
dustri harus ditempatkan atas 
suatu dasar jang baru, jang 
merupakan saling kerdja-sama 
dan goodwill. 

Perdana menteri Djepang Shi 
geru Yoshida mengirim pesan- 
an ,supaja mempergunakan ke- 

  
sempatan selama mereka di Dje- | 
pang itu untuk menambah "pe- 
ngertian” mereka mengenai ma- 
salah2 Djepang. 

Konperensj dihadliri oleh de- 
legasi2 dari Indonesia, Austra- 
lia, Burma, Ceylon, Perantjis, 
Hongkong, Malaya, Pakistan, 
Pilipina, Singapura,  Muang 
Thai, Keradjaan Inggeris, Ame- 

rika Serikat, Vietnam dan Dje- 
pang, serta penindjau2 dari ba- 
dan2 PBB seperti UNESCO dan 
WHO. Selain itu hadlir pula pe- 
nindjau2 dari - WETU dan 
ICFTU., 

Konperensi ILO di Tokyo itu 
diadakan dari tanggal 14 hing- 

ga 26 September, 

  

PERISTIWA IMA- 
DIUN TIDAK 
BOLEH DIPE- 
RINGATI 

Mendjelang hari 18 Sep- 
tember 1953 Pemerintah ter 

njata telah menentukan si- 

kapnja, jaitu ' pihak mana- 

pun djuga dilarang menga- 

dakan peringatan, setjara 
umum. 
Berhubung dengan itu po- 

lisi daerah istimewa telah 
kirim surat kepada sdr. Ba- 
chrun Edris, ketua panitya 
bekas pedjuang Islam dan 
kepada sdr. Musajid dari se 

PKI. 
Berhubung Gongan itu se- 

tjara resmi polisi daerah is- 
timewa Jogjakarta telah 
memberitahukan kepada ke 
tua panitya bekas pedju- 
ang Islam, sdr Bachrun Edris 

serta sdr, Musajid dari sc 
PKI, bahwa segala permin- 
taan idjin untak mengada- 
kan upatjara peringatan 

jang bersifat umum. tidak 
dapat dikabulkan: 

Pihak2 jg diberitahu itu 
telah menjatakan kesedia- 
annja akan menta'ati putus. 
an Pemerintah.       

dan akan | 
membitjarakan politik upah di- | 

rumah ambruk dan 

  

  

(| negara2 Asia, perlindungan ter- 
hadap buruh muda dinegara2 
Asia, perumahan buruh dinega- 
ra2 Asia dan laporan Direktur 
Djenderal, 

Tamon Maeda ketua 
konperensi. 

Berita lebih landjut dari To- 
»kyo menjatakan, bahwa dalam 
sidang pada hari Senin pagi kon 
perensi dengan suara bulat telah 
memilih 'Tamon Maeda, ketua 
delegasi 'Djepang, selaku pe- 
mimpin konperensi ILO jang di- 
adakan selama 2 minggu itu. 

ANGIN BESAR 
MENGAMUK 

Kerugian ditaksir 

Rp. 60.000,— 
Baru2 ini karena  hebatnja 

angin jang mengamuk didesa 

Ardjasa, Djember, baru2 ini 112 

2 gudang 

tembakau hantjur, sedang dide- 

sa Bedadung 20 rumah roboh. 
Kerugian ditaksir Rp. 60.000,—. 

Ant. 

  

penolakan RRT 

| 

telah | 

| 

Komp. Politik Korea akan ditindjau lagi ? 
EMARIN sidang jang ke 8 PBB dibuka di New York. War- | 
tawan BBC di PBB melaporkan, bahwa perdebatan penting 

pertama dalam sidang itu ialah mengenai sebuah soal, apakah | 
mereka mengadakan lagi perdebatan tentang susunan 

Politik Madjelis Umum PBB, 
djika bersidang pada achir ming 

gu ini, nanti akan menganggap 
perlu atau tidak untuk menin- 

djau kembali resolusi2 menge- 
nai Konperensi Politik jang tlh 
diterima baik oleh sidang isti- 

mewa Madjelis Umum PBB pa- 
da bulan jl. itu. 
Menurut wartawan UP dele- 

gasi Inggeris dalam PBB kali 
ini diduga akan menjetudjui 
pendirian Amerika untuk me- 
nolak perdebatan lebih landjut 
mengenai masalah komposisi 

Konperensi Politik, begitu pula 
negara2 Serikat lainnja, 

Korea Selatan 
menentang”. 

Di Seoul, pemerintah Korea 
Selatan dengan resmi meng- 
umumkan bahwa “negeri: itu 
akan menentang usul2 terachir 
jang diadjukan oleh RRT supaja 
5 negara netral diundang untuk 
menghadliri Konperensi Politik. 
Dalam keterangannja kepada 

wartawan AFP perdana menteri 
Korea Selatan Paik Too Ciin 
menjatakan bahwa pemerintah- 
nja ,,pasti menentang” konpe- 
rensi medja bundar dengan ikut 
sertanja 5 negara netral sebagai 

»pasti 

.disarankan oleh RRT. 

| mes" 

  

Komentar N.Y, Times. 

Surat kabar ,,New York Ti- 

tadjuk-rentjananja mena- 
makan djawaban RRT terhadap 
rentjana PBB mengenai Kon- 
perensi Politik sebagai suatu 
,manuvre” jang merupakan 
sbukti jang njata tentang tidak 
adanja kepertjajaan baik dipi- 
hak negara2 komunis.” 

Dikatakan bahwa djawaban 
jang diberikan oleh RRT 
pada dasarnja ialah mengemu- 
kakan kembali usul2 dari ketua 
delegasi Sovjet Andrei Vishins- 
ky jang seluruhnja telah dito- 
lak oleh Madjelis Umum PBB. 

  

DUTA BESAR MESIR 
Tanggai 18/9 serahkan 

surat kepertjajaan. 

Duta Besar Mesir jang baru 

untuk Indonesia Alifahni al. 
Mussrie pada tanggal 18 Sept. 
akan menjerahkan surat2 ke- 
pertjajaannja kepada Presiden 

Sukarno di Istana Merdeka. 
Duta Besar Mesir itu telah 

mengundjungi Perdana Menteri 
dan Menteri Luar Negeri a.i. 
Mr. Ali Sastroamidjojo di Pe- 

djambon untuk  memperkenal- 
kan diri. — Ant. 

HARIAN TEGAS 
DIPERBAL 

Berita jang kita terima dari 
Kotapradja menjatakan, bahwa, 

pada tanggal 11 September pe 
mimpin Redaksi harian Tegas 
di Kotaradja 'Matu Mona  te- 

lah dipanggil oleh polisi kabii 
paten Atjeh Besar, untuk dide 
ngar keterangannja (proses per 

bal) mengenai suatu tulisan da 
lam harian tersebut tentang pe 
larian seorang pentjuri dari 
pendjara jang kemudian mera- 

djalela kembali dengan dikata 
kan tak ada perhatian dari jg 
berwadjib, — Ant. , 

  

serah Putih” 
diperiksa 

Tuduhan mengantjam Walikota 
disangkal 

ENGAN mendapat perhatian besar sekali hingga ruangan 
sidang penuh, kemarin Pengadilan Negeri Djakarta dibawah 

pimpinan Mr. Lim Wan Too sebagai hakim dengan djaksa Dali 

Mutiara melandjutkan pemeriksaan perkara pemimpin madjal- 
lah "Merah Putih” Sutan Alamsjah Simawang kontra Walikota 
Djakarta Raya Sjamsuridjal, seperti dikabarkan berkisar dengan 

adanja tulisan? dalam madjallah "Merah Putih” jang menurut 

tuduhan bersifat menjerang Sjamsuridjal dalam kedudukannja, 
sebagai Walikota Djakarta. 

Dalam. pemeriksaan kemarin 
Sjamsuridjal tidak hadir kare- 
aa berhalangan. Terdakwa di- 

bela pengatjara2 Mr, Sunarto 
Djojodihardjo dan - Mr. Rani 

Rozak. 
Setelah mendengarkan kete- 

rangan2 terdakwa serta saksi 
M.P, Siregar adjunct sekretaris 
balai kota Djakarta sidang di- 
undurkan hingga 6 Oktober ig 
akan datang untuk mendengar- 
kan keterangan? pihak pengadu 
Walikota Sjamsuridjal. 

Terdakwa Simawang dituduh 
melanggar pasal 335 KUHP ja- 
itu antjaman atau menghina de- 
ngan surat dalam hal ini ditu- 
djukan kepada Sjamsuridjal 
dalam  kedudukannja . sebagai 
Walikota Djakarta supaja Sjam 
suridjal mengundurkan diri dari 
kedudukannja sebagai Walikota 
dan pasal 483 KUHP j.o. 310 — 
315 316 dan j.o, 56 jaitu se- 

bagai seorang penerbit menji- 
arkan kararngan2 jang isinja 
dapat melanggar hukum, jaitu 
karangan2 jang isinja menghina 

  

ambtenar sedang mendjalankan 
tugasnja (dalam hal ini Wali- 
kota Sjamsuridjal) atau seku- 
rang2nja membantu melakukan 
kedjahatan tersebut. 

St. Simawang dalam pokok2 
keterangannja mengakui benar 
telah mengirim surat kepada 
Sjamsuridjal supaja ia mengun- 
durkan diri dari djabatan. Wali- 

kota tapi menjangkal dalam hal 
ini ja telah mengeluarkan an- 

AN 
  

  

x Datang seorang tjalon ma- 
hasiswa universitit negeri Ga- 
djah Mada di Jogja membawa 
diploma serta daftar angka? 
S.M.A.-nja. ,. Saja mau djadi ma- 
hasiswa fakultit. baccalaureaat 
tingkat 1”. Pendaftar universitit 
terkedjut, bengong, achirnja, ber 
tanja : ,,Fakultit , . .. mana?”



  

     

   

    

2 | 

“ djururawat, — Baru? mn 

. bernama. Kemal karena did 

gubernur, 
bagaj ketua Jaj 

lan Oktober jad. di 
. Pusakanegara 

'akan dibuka Te poljklin : 

jang dipimpin seor rang man mak i2 
Pi 

polisi telah menan 'kap seora: 

mantri-djururawat Kalidjati me- 
ngaku mendjadj dokter kabu- 
paten, sedang dokter. kabupaten 
jang sebenarnja adalah Dr. 
'Sukono. 

BANDUNG - — Hasi pungutan 
uang ,bea lalu - lintas" ken- 
daraan bermotor jang dilakukan 

peladjar pada harj Sabtu dan 
Minggu. kemarin untuk sum- 
bangan kepada "Pm berhubun, 

| dengan peringatan 8 tahun, ad 
lah « sedjumlah Rp. 8.7 "2 

- BOGOR — Pada harj Minggu | | 
pagi kemarin Masjumj wjlajah | 

- Bogor telah mengadakan rapat 

  

       

    

   
   

  

  | umum dihalaman Gedung Na-. 
sjonal Bogor sebagai Aa tup 
Pe. Ba ah 

    

   

  

(dekat Pama-| 
“ mukan) buat pertama mena By 

      

  

baik. Menurut keterangan didja- 

ah2 hiitan jang hanja sedikit 

|rah ini dulu dibawah pemilikan 
: ena Belanda. 

  

1 asi dalam 
| daerah Sura 

ta Lao 1950 
1 1953 ini menurut |« 

     
   
    

  

On ai seluas 3.007 
ja akan dilaksana- | 

utan jang Jetaknya P3 
daerah Surakarta, teta- 

: DemOBsaUAN jang baik: 
| Lebih landjut dinjatakan, bah 
wa “daerah “hutan diwilajah ka- 
esidenan 'Surakarta tidak me- 
rupakan sumber penghasilan jg 

man pendjadjahan Belanda dae- 

memberi hasil itu diserahkan 

pada kedua Swapradja Kasu- 
Inanan dan Mangkunegaran dan 
daerah hutan jang banjak meng 
untungkan pemerintah diurus 
oleh Boschwezen Belanda. De- 
mikian pula terdjadinja daerah 
hutan Surakarta ada jang ter- 
masuk wilajah Kehutanan Tela- 

23 sampai sekarang, jang dae- 

Menghadapi »wilde oc- 
cupatie”. 

Dalam pada itu diterangkan, 
'bahwa Djawatan Kehutanan 
arang Pjusa peenn aa 

  

Rugi Rp. 
:. sehari Meat 

Djika Sarbupri : 

8: ERHUBUNG dengan 

- Jang langsung menderita keru , 
'gian ialah pengusaha2, tetapi 

| pemerintah . dengan hilangnja 
“produk karena pemogokan ter- 
. sebut akan menderita djuga ke- 
rugian - berupa hilangnja Ma 
Fata sumber devisen. 22 

Ragi 13 djuta rupiah tlap 

khan kerugian jang akan 
| diderita oleh pengusaha2 per- 
“kebunan, kalangan tersebut me 
nerangkan, “bahwa tiap hari ke 
rugian akan sebesar tidak Ku- 
rang dari Rp. 13.000.000.—. 
Kerugian 13 djuta rupiah tiap 

"hari tersebut adalah atas perhi- 

  

tungan sebagai 'berikut: Darij 
700.000 buruh jang akan mogok. 
itu, maka jang 50.000 terdiri da 

  

orang. Pee 650.000 orang ini 
dalam perkebunan2 menurut 
taksiran kasar berupa buruh pe- 
njadap (karet), 'pemetik (ten) 
dan penebang (kina). Dari 650 
ribu orang ini kira-kira 300.000. 

jadalah buruh karet, 250.000 
orang buruh perkebunan teh | 
dan 100.000 orang Sana perke- 
bunan kina. 

Produktiviteit Na buruh j 
| karet ialah kira-kira, 3,50 kg. 
karet Pa tiap harinja jang 

   

    

  

     

  

   

   
   

  

   

          

    
   

      

   

    
   

   

ialah | ngan sendirinja buruh ini tidak 

ng harganja Rp. 
per Ne hasil Pa buruh 

Ja , 5 

Ba Ba k 
(peneban 

  

'tahui, tetapi setelah 
tol, rumah? di 8 Kai : 
erombolan MN — per 

bakaran2 rumah. 98 Buah ri- 
  

  

    

   
   

  

Data beratnja Kopada pengusaha? perkebam 

   
aa dilepas. 

an | dja dalam sebulannja. Tjara gi- 
ar | Jiran ini perusahaan batik dapat | 

2
 

C3
 

18 djuta 

djadi Sok . 

a pemogokan | oleh Ia 

  

5 - menjatakan: bahwa 

akan menjebabkan kerugian 

but. diatas, maka pemogokan 
700.000 buruh Sarbupri tersebut 
tiap harinja akan membawa ke 
rugian seharga Ik. Rp. 13. dju- 
ta Pane — Ant, 

  

GPrasantana | dikerguge 
kan di-dlm karangan jl. pem 

bagian white cambrics utk peng 

usaha2. batik hanja kurang Ibh 

meliputi 1075 sadja dari kebu- 
|tuhannja setiap bulan. Sedang 
ketentuan kapasiteit “daripada 
perusahaan. batik itu terutama 

tjap) ataw djumlah medja tjap. 
Dengan sendirinja dajumlah. me- 
dja tjap tentu sama dengan 
djumlah pengetjapnja (buruh). 

Djadi menurut perhitungan di 
atas, bagi pengusaha batik jang 
.mempunjai pengetjap (buruh) 
30, berarti hanja 3 orang buruh 

| sadja jang dapat bekerdja. Per- 

hitungan kapasiteit. ini ialah, 
seorang buruh dapat menjele- 
saikan 1 piecs (1 kodi) ukuran 
42 ins X 48 yds. seharinja. 30 
orang buruh berartj seharj dapat 
menjelesajkan 30 pjecs. Djadj se 
bulannja perusahaan batik itu 
berkapasiteit 900 piecs. 107 
dari 900 sama dengan 90, djadi 
tjatu - perusahaan batik itu ha- 
inja 90 piecs sebulannja. Tepat. 

piecs itu dikerdjakan oleh 3 
ang buruh dalam sebulan, De-     

“dapat bekerdja tertentu. Artinja 
» Toe 27 orang buruh itu, tidak 

eh tidak dengan begitu mn 

  
Maka seharusnja diadakan gi- 

an, dimana setiap organisasi 
nja dapat bekerdja 3 hari sa- 

seluas 14.165 ha j FN F 

kini telah dapat dikerdjakan likian | 
“daerah kehutanan Surakarta. pad: 

itu didaerah Kedung 

| ketentuan? da: 

3 Pena peraturan2 dan perdjan- | 
“djian2 tertentu, : 

  

terletak pada buruhnja (penge- j 

      @jangka. a 
karta jg 3 

  

    
       

  

dalan melaksanakan ena - 
Hal ini ren ag 
lik Ke 

reboisasi itu. ' 
pada tanah2 
jang masih , iki” « 

jat. Tanah2 itu pada Tea 1942 | 
sudah dibeli oleh Nah das 

   

diserbu” 
jl. seluas a 
tubelo seluruhnj 

Reboisasi didaeral 1 “5 Sibak jar 

  

aa Aa : 
didja 

ta Bt oleh rakja 

Misalnja dgn systeem . ,tum- 
pangsari”, jaitu reboisasi jang | 
dikerdjakan oleh rakjat sendiri. 
dengan mendapat beaja dan "Disk 
bit dari Kehutanan, Disela2 ta- 

Inaman2 pohon djati, rakjat da- 
pat pula menanami tanaman- 
tanaman jang menghasilkan, mi- 
salnja polowidjo, jang hasilnja 
mendjadi hak rakjat itu sendiri. | 
Djawatan Kehutanan .memberi- 
kan uang untuk tiap "ha, Sani 
njak Rp. 200,—. : 

Tetapi sajang “systeem jang : 

dianggap menguntungk bagi 
kedua belah fihak tsb 
gitu ,laku", karena “untuk men- 
djalankan systeem tsb dibutuh- 
kan tanah jang subur. 

   

  

Ay 
lain jalah dengan system R3 | 

T 
Gjantara”. 

| Pertjobaan penanaman 
tanah »padas” berhasil. 

Sedjalan dengan rentjana re- 
boisasi dari Djawatan Kehutan- 
an daerah Surakarta, telah di- 
adakan pula pertjobaan? untuk 
menanami tanah2 ,,padas” jang 

| menurut  sedjarah Kehutanan 
belum pernah diusahakan olen 
Djawatan Kehutanan pada ma- 
sa jang sudah2. 

Pertjobaan tsb dapat dikata 
berhasil dan sudah pernah pula 
ditindjau setjara mendalam oleh 
Kepala 'sectie IV Tata -hutan 
Brigade n Planologi Djawa Te- 
ng ah. & 7 

Tanah tsb terletak didalam 
$ wilajah Bajat seluas 12,8 ha. 

| Menurut penjelidikan lebih lan- 
.djut, dengan melihat bentuk la- 
pangan, 'seharusnja bidang ta- 
nah itu perlu tetap mendjadi 

(hutan. Pada tanah jg mengan- 
dung ,,padas” itu, ternjata pula 
mengandung zat2 jang banjak 
dan baik bagi kehidupan pohon 
(mineraal rik). 

Tjara menanam pohon?an ja- 
lah dengan menggali lobang di- 
beberapa tempat untuk kemudi- 
an ditanami dengan bibit sono- 

keling, 'Lobang2 sematjam itu 
digali djuga bagi larikan2 pe- 

| njelang. 
Terangnja, pada bidang itu 

digali selokan2 selebar dan se-. 
dalam masing2 20cm. menurut 
@jalannja trance dengan djarak | 
2 meter antara satu dgn lain. 
Selokan2 itu selandjutnja diisi 
dengan tanah dan kemudian di- 
taburkan bibit accasia villosa. 

Dengan hasilnja pertjobaan2 
penanaman itu, 

»baanbuker” dari sedjarah pe- 
nanaman bidang berbatu Manan 

NASIB 
gai pelindung pengusaha batik, 
mengapa diadakan pembajaran 
lebih dahulu 2 Sekali lagi peng- 
usaha batik tipis modalnja. De- 
ngan pembajaran lebih dulu itu, 
karena modalnja jang tipis su- 
dah berarti mengurangi keku- 
atan Age nage PENA Pan 
batik. 5 

Perputaran uang bagi perusa- 

haan batik jang tipis modalnja 
adalah sjarat jang mutlak. Iba- 
ratnja sedetikpun uang dalam 
pembatikan tidak boleh beku. 
Pembekuan berarti matjetnja 
perusahaan batik. Dalam hal ini 
untuk pembelian white-cambrics 
dilakukan dengan pembajaran 
lebih dahulu, dimana selang 3 
sampai 5 hari baru white cam- 
brics dapat diterima. Dengan 
sendirinja karena tipis modalnja 

tadi, dalam 3' sampai 5 hari ter- 
| paksa matjet pekerdjaannja. 
Djusteru uangnja hanja tjukup 
dalam sekali pemasukan itu sa- 
dja. 

Begitu seterusnja setiap pe- 
masukan dalam 3 sampai 5 hari 
mengalami pematjetan. Dalam 
'keadaan matjet inilah idjon sys- 
teem dengan dapat dibuka se-   

dibuka setiap hari. Akan tetapi | 
“dimana | 

i 
kalau tidak digilirkan, 
ti ta buruh harus masuk Pj 
kerdja hanja tjukup dibuka tiga 2 
hari aga ar perusahaan pati itu   

f 

Berisik njatalah, dengan 
pembagian white cambrics se- 

erti Ketentuan diatas, sekali-, 
| memakai seribu satu tjara 
djuga buruh tetap tidak da- | 

t 'bekerdja tertentu. . Paling 

  

mn 
a, .umumnja dan chususnja | 

3 | batik | tidak ada j 
pu' modal jang tjukup | 
 Kajau memang monopoli,     mah rakjat mendjadi abu - 

kerugian ditaksir k kurang | dari Rp 0000. 1 Se 

  

: ina nekad ini betul2 maan Lain tidak 

| 'kelainja keperluan2 Jain itu, 

Juas2nja. Idjonlah dianggapnja 
oleh pengusaha batik sebagai | 
'penjambung umur. Modal peng- 
“usaha batik jang tipis itu tidak 
seharusnja utk white cambrics | 

sadja, melainkan untuk membeli 
bahan2 batik lainnja, membajar 
buruh, keperluan hidup sehari2- 

“djusteru dengan adanja 
5 yjaran dulu itu terbengke- 

lailah- 'keperluan2 lain tersebut 
diatas. Maka. uang .idjon inilah 

   

jang dipakai oleh. pengusaha ba- |: 
tik untuk. menjelesaikan terbeng 

e- 

telah white cambrics itu keluar 
dan dibikin batik, harga batik- 
nja hanja sebagai harga tang- 

|igungan semgta2, Berapa harga 
tanggungan ini, djangan dita- 
'nja: paling hanja dapat mem- 
bajar ongkos buruh dan makan 
sekedarnja, Dapatlah. tjara pem. 
bajaran dulu ini, dipakai untuk 
memberantas idjon systeem ? 

-hanja dapat dikata- 

tanah sada berhati 

1 Kpl. 

merupakan   

      

sp das") « . 
bangunan hutan. 

ii “beaja2 menger dja- 
: lap2 ha. dikeluar kan 

tara Rp. 1000,—, lebih 
ang menurut keadaan. 

     

  

   

                

   

    

   

   
   

   

    

an dengan ketua | 
seksi Perekono 

| Tjikwan dan Siauw 
y | dapat ditarik kesim- 

| hal peraturan No. 41 
aj jatakan bhw no. 41 jtu sudah 

L karena dibuat oleh pe- 
gawar diluar tahunja Menteri. 
2 Konsignatje barter slabs se 

. perti diberitakan dalam berba- 
gai sik, ternjata tidak dilang- 
sungkan karena didalam persia- 
pan pelaksanaan jang dihadpi 
kesulitan? untuk melakukan pe- 
ngawasan semestinja. Selandjut- 
nja pemerintah berpendirian se- 
baiknya slabs dikerdjakan sen- 
Giri di Indonesia dan diexport 
karet jang bermutu tinggi. 

15, “Masalah hutang Gapindo 

memang hendak diselesaikan se- 

| tjara bidjaksana dengan ndak 
| mengganggu kemungkinan new 

'comers jang tumbuh pada saat2 
setjara sewadjarnja. 

4. Pengumuman 
naikan bensin dan minjak tanah 
Ginjatakan tidak benar sudah di- 
putuskan untuk menaikkan har- 
“ga bensin dan minjak tanah. 
Soal ini akan dibitjarakan dalam 

  

sidang kabinet terlebih dulu. 
'Demiklan Cari panitera seksi 
Perekonomian DPR, — Ant. 

  

DEWAN KURATOR 

Sekolah hukum militer 

Sesuaj dengan keputusan Men 
terj Pertahanars maka pada tg: 
8 September: jang lalu telah di- 
bentuk suatu Dewan Kurator 

Sekolah Hukum Militer jang 
tersusun, sebagai berikut: 

Ketua: Ketua Mahkamah 
Agung Tentara (Lt. Dj. tit. Mr 

R. Wirjono Prodjodikoro), wakil 
ketua : Sekretaris Djendral Ke- 
menterian Pertahanan 

jat), anggauta2: Djaksa Agung 
Tentara (Lt. Dj. tit R. Soeprap 
to), Pres. Universitet Indonesia 
(Prof. Mr, Dr. R. Soepomo),: 

Staf, Angkatan Perang 
Dj. Mj. TB: Simatupang 5 
Kepala Staf Angkatan Darat 
(Kol. Bambang Sugeng), Kepala 
Staf Angkatan Udara ( (Kombdor 

Udara R.S. Suryadarma), Kepa- 
la Djawatan Kepolisian Negara 
(RS. Soekanto Tiokrodiatmodjo) 
Ketua Dewar Guru Sekolah Hu- 
kum Militer (Prof Mr. R. Djo- 
kosoetono), “Direktur Sekolah | 
Hukum Militer (Mr. Basarudin | 

Nasution). 

Pelantikan Dewan Kurator | 
“tersebut akan dilakukan selekas | 
mungkin. 

Demikian diumumkan Direk- 
torat Tahuna Angkatan Da- 
rat. — Ant. 9 

PERUSAHAAN BATIK | 
M, HADISARDJONO Oleh : 

tentang ke- | 

I tingkat Baccalaureat pada Fa- 

(Hida- | 

  

   
      

  

   
     

  

Kurang lebih 30 mil dari pulau 
terbesar di Timur, terdapat "pos 

munis, Pos inj berada pada dje 
reta api lalu. Suatu kereta api 

djutkan perdjalananrja dengan 

dari St, Olivier dan St. Theopha 
pengharapan mungkin ada lagi 
kembali dari Tiongkok Komunis, 

    

         

  

    

  

     
   

    

pada perbatasan Tiongkok, dari mana para penumpang melan- 

“sinja jang tidak seberapa banjaknja. Tampak digambar zuster? 

Hongkong, Kasi Inggeris jang 
perbatasan dgn Tiongkok Ko- 
abatan besi, dimana djalan ke- 
erhenti didepan djembatan ini 

berdjalan kaki, membawa baga- 

tus menunggu didjembatan, dgn 
padri2 atau zuster2 jang Watang 

(Gamb.: Mondiana). 

  

Udjian 

Dalam 

Cari Kementerian Dalam Negeri. 

Untuk mendapatkan tenaga2 
jang terdidik, maka 'Kementeri- 
an DN membutuhkan pemudi2 
dan pemuda2 jang beridjazah 
SMA Negeri jang sanggup me- 
nuntut peladjaran sebagai Ma- 
hasiswa Ikatan Dinas sampai 

kultet Hukum, Ekonomi, Sosial 
dan Politik dari Universitet Ne- 
geri Gadjah Mada di Jogjakar- 
ta. Kepada para peminat diha- 
ruskan menempuh udjian pe- 
njaringan jang terdiri dari: U- 
djian tulisan, jang diadakan di- 
-masing2 Ibu-Kota Propinsi, dan 
udjian" lisan jang diadakan di 

Biro Pendidikan Mahasiswa Ke- 
menterian Dalam Negeri di Jo- 

gjakarta. 

Udjian tersebut telah dilang- 
sungkan pada tanggal 25 Agus- 
tus 1553 sedang djumlah pengi- : 

ikut diseluruh Indonesia ada 208 

  
  

LULUS UDJIAN2 UNI- 
VERSITAIR 

, Fakultet. Kedokteran Djakar 

“rta “mengabarkan telah lulus 
udjian pada  fakultet tersebut 

sbb." Dokter (arts): R. M. Ha- 

run Surono» R. Koesoemanto 

Soedjadi dan Oei Oe Ang. Dok 
ter tingkat pertama (semi-arts) 
Yap Kie Bing. Sardjana muda 
(candidaat MH): Nn. Suparmi   Sujud, Freddy 'The Gwan Dji- 
ang, Achmad Djaehi Sedia Oeta 

| ma, Tan Lau Giok Hoa,  Nn. 

| Tan Lian Tjie, Gifnie Goerna- 
| wan, Gerand Lim Thian Soei, 
Nn. Sri Moerni Soedargo, Lie 

| Tjing Hien, Samsoe Satari, Lu 

| bis Didj Berthie, Maartono, Go 
Ing Gan dan R.M. Soesilo. — 
Ant, !     

: (Sambungan kemarin habis). 

kan sebagai djalan praktijk dari | 

seluas2nja. 
Menstabiliseer -harga 
'batik. 

Terangiah sudah dengan rang | 
kaian beberapa Soal jang sulit 
bagi perdjalanan perusahaan ba | 

| tik seperti halnja, “harga White | 
F cambrics jang tinggi, sempitnja.| 
waktu pengambilan white cam- 
brics, pembajaran lebih dulu dll- 
nja, lenjaplah sjarat2 jang pen- 
ting untuk sandaran menstabili- 

seer harga batik, 
'Sebagaimana diterangkan di- 

atas, dgn adanja harga White 
cambrics jang tinggi mengaki- 

batkan kurangnja kekuatan kon 
Sumen. ' Sempitnja waktu. ber- 
akibat bantingan harga, sekedar 

untuk mengedjar waktu peng- 
ambilan white cambrics, iPem- 
bajaran dulu menumbuhkan me- 
radjalelanja idjon systeem. Da- 
lam keadaan jang demikian, pe- 
ngusaha batik hanja sebagai 

Iburuh belaka dengan perong- 
kosan. menurut ' perhitungan 

sebagai gadai. 5 
Dengan alasan apakah harga 

batik dapat stabiliseer ? 

sar K3 luas. Kini daerah pa- 
.sarnja telah dibentengi dengan | 

pagar besi jang kuat, dimana ' 
tidak mungkin dengan proteksi 
matjam sekarang ini untuk 
na “hat pagar besi tsb. 

Papertinggi 'kwaliteit 
batik. T 

Untuk mempertinggi - -kwali- 
teit bdtik adalah terletak pada 
kwaliteit jang baik dari white 
cambrics. Padahal pengusaha2 
batik sama sekali tidak dapat 
memilih kwaliteit white cam- 
brics jang disenangi atau jang 
biasa dipakainja, Para pengusa- 
ha batik hanja menerima apa 
adanja, jang dibagikan oleh G.K. 
BIL. Entah itu disenangi atau 
tidak disenangi dan entah itu jg   biasa, dipakai atau tidak pernah 
sama sekali, tidak ambil posing 

| pada pendekar idjon systeem js , 

uang jang telah dipindjamnja ' 

Dja- | 
ngankan menstahiliseer, menge- | 

-tahui pasar sadja tidak dapat. | 
Pada hal untuk menstabhiliseer | 
harga memerlukan daerah pa- | 

semua pengusaha batik tinggal 

mau atau tidak menerimanja. 

Selain itu tiap2 pembagian ti- 

dak pernah sama, dimana bulan 

| jang lalu tjap naga terbang, bu- 

| Ian berikutnja sudan berganti 

lain tjap lagi dan seterusnja 

pengusaha batik tidak. dapat 

menerima kwaliteit white cam- 

| bries jang tetap. Bagaimana da- 

patnja mempertinggi kwaliteit 
batik kalau white cambrics ti- 

dak tertentu kwaliteitnja. 

Jang lebih memberatkan lagi 

bagi pengusaha batik ialah, dgn 
adanja white: cambrics jg tjiri 
sebagaimana sobek, potongan 

dari pabrik, kena minjak atau 
dsbnja dipaksakan djuga mene- 
rimanja dengan tidak ada po- 

tongan sama sekali (tetap har- 
ganja. sebagaimana white cam- 

brics jang tidak tjiri). 
Begitu djuga white cambrics 

jang sebetulnja tidak tjotjok 
dipakai untuk sesuatu daerah 

» diberikan djuga white cambrics 
litu kepada daerah jang tidak | 
| tjotjok memakainja itu. Hal ini 
ialah prima. biasa dipakai di- 
daerah2 Solo dan Jogja, sedang 
biru Japan /Holland didaerah 
Ponorogo jang terbanjak. 

Kalau terdjadi hal jang demi- 

kian itu sangat menggelisahkan 

para pengusaha batik. Tidak | 
akan diambil kebutuhannja men 

| djadi berkurang, djika diambil 

' tidak. dapat memakai. Kalau 
berani eta betul2 pengu- 

|saha bak itu akan fugi jang 
tidak sedikit. Maka paling baik 
White cambrics jang terlantar 
itu lalu mendjadi bahan pentja- 
tutan, bukanlah mendjadi bahan 
perbaikan 'Kwaliteit, 

Mempertinggi deradjat 
pengusaha batik, ' 

Dalam alam distribusi white 
cambrics 'ini para pengusaha 
batik bahkan turun martabat- 
nja, baik 'moreel maupun mate- 
ricel, Moreele crisis jang ditim- 
bukan tidak adilnja pembagian. 
Penentuan kapasiteit jang tidak 
adil merupakan sengketa kelas 
jang hebat diantara pengusaha2 
batik. 

  
| 

| 
| 
| 

| 
| 
! 

| 

      Mengapa si A lebih besar dari 

ngan mahasiswa 
Ikatan Dinas dari Kementerian 

Wp3Fi Biro Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Ne- 

geri diberitakan, bahwa untuk mentjegah tersiarnja berita? 

jang salah atau kurang tepat, maka diberikan pendjelasan ten- 

tang udjian penjaringan bagi tjalon2. Mahasiswa Ikatan Dinas 

| RENTJANA PERDJALAN- 

| Selatan dapat diberitakan.-sbbi z1 

  

“white cambrics ini, dimana tidak 

penjari- 

Negeri 

orang. Mereka jang dianggap 
lulus dalam udjian tulisan akan 
dipanggil ke Jogjakarta untuk 
menempuh udjian lisan, jang 
diharapkan akan dapat dimulai 
pada tanggal 17-9 jang akan 

datang. Dari mereka jang di- 
pandang terbaik hasilnja, akan 
diambil 48 orang jang kemudi- 
an akan diterima sebagai Ma- 
hasiswa Ikatan Dinas. Sedang 
menurut keputusan Menteri Da- 

lam Negeri, panitya jang diberi 
tugas memeriksa udjian tulisan 

dan pula mengambil udjian lisan 
tersebut, terdiri dari : Soemitro 
Kolopaking, anggauta merang- 
kap ketua, Soewarno Hadiatmo- 
djo, anggauta merangkap penu- 
lis, Honggowongso, Mr. S. Pur- 
wokusumo dan Soediono Wachid 
sebagai anggauta2. — Ant. 

  

AN PRESIDEN 
Tentang rentjana perdjalanan 

Presiden Sukarno ke Sulawesi 

7 Oktober Presiden bertolak 

dari Djakarta dengan Convair 

menudju Surabaja dan sore hari 
Dja terus naik Gadjah Mada me 
nudiu Makassar. Tengah ma 

lam 8 Oktober tiba dj Makassar, 
pagi harinja djam 7 baru men 

darat, Tanggal 9 Oktober naik 

kapal kembali menudju Bone 

dan terus Palepo. Menurut ren 

tjana Presiden akan tiba dike 

dua tempat itu masing2 tanggal 

10 dan 11 Oktober. Tanggai 12 

Oktober Presiden tiba di Makas 

sar kembali, lalu dengan Con 

vair kembali ke Djakarta, — 
Ant. 

t “ 

pada saja, mengapa si B lebih 
besar, si C begitulah dalam pem 
batikan penuh diliputi suasana 
ketegangan. Disana penuh, disi- 

'ni kotong, itu mengung, ini me- 
ngering, demikianlah keadaan 
pengusaha batik selama adanja 

distribusi. 
Golongan A bersumbar, kalau 

turun saja mendapat pembagian 
jang banjak serta extra jang 

penuh. 
Golongan B menggerutu, mem 

protes dan mengadu. Demikian 
gambaran sedikit tentang ada- 
nja kerugian moreel bagi peng- 
usaha2 batik. 

Disamping itu dengan adanja 

kedjadian2 sebagaimana  dite- 
rangkan diatas tadi, sebagaima- 

- 

  

KONPERENSI DINAS 
DJAPEN DI KALI- 

URANG : 

Hari ini Djawatan Penerang- 

an Daerah akan mengadakan 

konperensi dinasnja di Kali- 

urang, jang dihadiri semua pim- 

pinan Djapen2 kabupaten dan | 

ketjamatan. 

Pokok atjara antara lain Un- 
tuk menjampaikan oten2 konpe- 

rensi dinas Kempen jang diada- 

kan baru2 ini di Djakarta. 
Radio? rimbu.. 

Djawatan Penerangan Daerah 

Istimewa Jogjakarta sekarang 

sedang berusaha untuk  meng- 
gantikan radoz rimbu jang di- 

rangan kabupatendan Katjama- 

tan jang menggunkan battery2 | 

dengan accu. Perobahan ini di- 
pandang akan lebih meringan- 
kan beaja pemeliharaannja. 

'Sedjak beberapa waktu ini ra- 
dio2 rimbu itu habis battery2- 

nja, tetapj terpaksa dibiarkan 

demikian sadja karena beaja un- 

tuk pembelian battery2 baru su- 

kar didapat berhubung dengan 

adanja penghematan Keuangan 

negara, 

DEI DAERAH SAMBUT ! 
BPP DAERAH . 

Ketua Dewan Ekonomi Indo- 

nesia daerah Jogjakarta Amin 
Ramalan menerangkan bahwa 

pembentukan Badan Perentjana 

Perindustrian Daerah Jogjakar- 

ta itu memang tepat sekali un- 

tuk salah satu usaha mendjadi- 

kan kekuatan daerah otonoom, 

terutama dalam lapangan per- 

egkonomiannja. 

Demikian pula rentjana pen- 
dirian paberik gula nasional jg 

sekarang ini diambil oper Oleh 

BPP diharapMan akan dapat di- 
selesaikan dan terwudjud. Usa- 

ha Perrin untuk menghidupkan 

karena hasil. tidaknja usaha 
BPP akan tergantung sebagian 
terbesar kepaja bantuan2 dari 
pihak2 tersebut tadi. 

PEMBUNUHAN JANG 
GAGAL 

Pada tanggal 14-9-1953 jang 

tempatkan di djawatan2 Pene- |: 

| penjelasan itu 

HALAMAN 2 
PON E PEARL TN the ON Mn Lan Kaban bike 

Indonesia No. 3 
Dj Bukares. 

Rose Kusumabrata, anggauta 

delegasi Indonesia dalam pertan 

dingan seni suara internasional 
di Bukares telah mendapat ha- 
diah nomor 3. 
Dalam perlombakan tersebut 

turut serta bangsa2 jang terke 

|nal lagu2nja, Hongaria dll. 

SIANG DPRD : 

'SOAL RABUK DARI 

SAMPAH BELUM 
SELESAI 

Kemarin pagi DPRD Jogja- 

karta telah memulai sidangnja 

la dengan atjara rentjana 

TT Panitya Rabuk ' Murah, 

tentang rabuk dari sampah. 

Dalam sidang kemarin itu 

Panitya telah mendjelaskan 

tentang keputusannja jang 

telah diambil mengenai soal 

tersebut. “Aritara lain dalam 

dikemukakan, 

bahwa sampah adalah amat 

dibutuhkan guna rabuk  per- 

tanian didesa. Sampah didalam 

kota Jogjakarta biasanja di- 

ergunakan untuk meninggi- 

spa tanah2 jang rendah. Ma- 

ka kedua kebutuhan itu me- 

-nuruy panitya dapat ditjukup- 

kan dengan  tukar-menukar 

sampah dari kota dengan ta- 

nah dari desa. Agar Pemr 

bagian rabuk sampah dapat 

adil ' dan merata, maka ' Pe- 

merintah perlu turut tjampur 

tangan: Selain itu ikut tjampur 

nja Pemerintah dapat .meri- 

ngankan dan Memudahkan  S0- 

al pengangkutan dan. mem- 

beri pimpinan dalam melaksa- 

nakan segala2nja dengan ter- 

tip dan teratur. 
Sesudah pendjelasan,  diada- 

kan pemandangan umum jang 

berlangsung sampai dua' in- 

stansi. Pada pokoknja rentjana 

Panitya tersebut prinsip - da- 

pat diterima oleh sidang, ha- 

nja sadja soal pelaksanaannja, 

kembali penanaman tembakau haik tehnis maupun .ekonomis 

djuga merupakan factor jang | diusulkan  supaja “ditindjau le- 

pening untuk perekonomian | hih dalam. Selain itu djuga 

rakjat, diadakan beberapa. amande- 
Amin Ramalan harapkan ban- | men atas rentjana Panitya. 

tuan sebesarnja, baik dari Pe- Selandjutnja sidang  menje- 

merintah Pusat maupun masia- | rahkan soal perobahan redaksi 

rakat Jogjakarta terhadap BPP, | it kepada sekretariat dan 
pembitjaraan akan dilangsung- 

kan hari ini. 

MASA PERKENALAN 
P.M.K.R.I. 

Bertepatan dengan 'pergan- 
tian tahun  pengadjaran - dan   

lalu didesa Djojonegaran, MPP 

Mergangsan Jogjakarta sekira , 

ijam 11 siang telah terdjadi pe , 

ristiwa pembunuhan terhadap | 

dirinja mBok Siswidihardja js 

gagal. mBok Siswodihardja ter 

sebut sedang bekerdja didapur | 

dengan tidak diketahuy “dari 

Pinang deinja pantannjat jang: 

bernima Sumadi masuk keda- 

lam dapur tersebut terus me 

nusuk  keponakannja - (mBok 

Siswodihardja)' dari belakang 

dengan sebuah gunting. Untung 

kedjadian tersebut dapat diela 

kan 'sehingga sikorban  hanja 

mendapat luka2 jang ringan. 

Sumadi setelah mentjoba mem 

bunuh keponakannja - tersebut 
kemudian melarikan diri, tetapi 

sekarang ja telah berada dalam 

tahanan jang berwadjib. Menu- 
rut keterangan ja mempunjai 

sakit ingatan. Sedang sikorban 

sekarang berada dalam rumah 

sakit Bethesda. 

naa 

bekerdja semata2 lepas dari so- 
al-soal lain jang memungkinkan 

akan melesetnja dugaan itu. De- 
ngan pengalaman jang sudah, 

nasional bagi pengusaha2 batik 
ini pun masih dalam teka-teki 
djuga. Mudah2an dengan penga- 
laman jang sudah itu dapatlah 
dipakai sandaran untuk mero- 
bah siasat lain, sehingga betul2 
modal nasional jang diperdiu- 
angkan oleh pengusaha2 batik 
dengan segala pengorbanannja 

itu dapat berwudjud. 
Demikianlah sepintas-kilas ter 

benturnja suatu teorie dan prak 
tijk. Memang segala sesuatu tju 
kup baik didahului teorie sebe- 
lum praktijk. Akan tetapi ada- 
lah baik lagi utama djanganlah 
sampai terdjadi perbedaan jang 
djauh maksud daripada teorie 
itu setelah dapat dipraktijkkan. 
Kiranja setelah mengetahui ha- 
sil dari praktijk itu dapat djuga 
diketahui benar atau tidaknja   na djatuhnja harga batik, dje- 

leknja kwaliteit batik, terbe- 
lenggunja pengusaha2 batik. da- 

lam systeem idjon adalah mero- 
sotnja deradjat pengusaha ba- 
tik. 

Membentuk modal na- 
sional. 

Sebagai keterangan Margono | 
Djojohadikoesoemo, bahwa. utk 
keperluan monopoli white cam- 
brics ini disediakan oleh peme- 
rintah sebanjak 163 djuta, di- 
mana sebagian besar telah di- 
kembaiikan kepada pemerintah 
kurang lebih sekarang hanja 9 
djuta sadja jang tertinggal. 
Disamping itu masih menda- 

pat keuntungan sebanjak 70 dju 
ta. Njatanja“dengan pendapatan | 
ketintungan jang sekian banjak:- | 
nja itu, pengusaha2 batiklah jg | 

mengalami kepahitan ' dalam 
perdjalanannja. 

Para' pengusaha batik tidak 
dapat lebih merasa enak hidup- 
nja dalam alam monopoli white 
cambrics ini daripada sebelum 
'adanja monopoli. Pengorbanan 
pengusaha2 batik telah sekian 
besarnja dalam alam. monopoli 

diduga sebelum ' kemungkinan 
akan tibanja pengorbanan jang 
demikian besarnja, 
Dugaan ' sebelumnja dengan 

teorie tersebut. Melihat kenja- 
| taan2 semuanja itu dapatlah di- 
katakan bahwa, baik teorie mau , 
pun praktijknja adalah kurang | 
bidjaksana. - Jang  bidjaksana | 
dan baik hanja maksudnja be- 
laka, ialah melindungi pengusa- 

ha? batik dengan dasar kekope- | 

rasian, 
(Maksud 'ini supaja tetap di- 

pertahankan dengan mendjalan- 

kan : 

1. Koperasi sendiri jang meng- 
import dan meneruskan ke- 
pada pengusaha2 batik. 

2. Memperkembang pertumbuh 
an Koperasi sesuai. dengan 
kehendak dan kesenangan 
pengusaha2 batik dalam me- 
milih gerombolannja sendiri? ' 
Mengadakan Gabungan Ko- 

perasi Batik jang betul2 re- 
presentatief. 

4. Menghilangkan systeem dis- 
tribusi dan membuka 'pen- 
djualan bebas sepadan dgn 
permintaan anggauta (peng- 
usaha? batik), baik mengenai 
kwaliteit, kebutuhan maupun 
mengenai harga. 

5. Berkoneksj dengan Bank 

| 

itu, kiranja terbentuknja modal! 

datangnja wmahasiswa2' baru, 
maka P.M.K.R.I. Tjabang: Jo- 

ja mengadakan ,,masa . per- 

kenalan” untuk menerima ma- 

hasiswa2 Katholiek baru dan 
jang menaruh minat terhadap 
perhimpunan mendjadi ang- 
gauta. 

Saat tersebut akan dilang- 
suigKan pada” tanggat 2 sid 
Oktober 1953 Sebagai persiap- 
an kini telah dibentuk sebuah 

'Panitya Masa Perkenalan P. 
M.K.R.I., dan penerimaan pen- 

daftaran dilakukan oleh : 

Anggauta Pengurus Harian 
sdr2. A. Sudjacdi S. Sudarsono 

J. Sudardijo, panitya “di Asra- 
ma Mahasiswa Realino Tjode 2 
(sdr, Sudjanarko). 

BALAI PERTEMUAN 
WONOSARI 

Djusahakan. 

Berkat bantuan masjarakat jg 
besar panitya peringatan 17 A- 
gustus 1953 di Wonosri jang di- 
bubarkan tg. 10 September jbl. 

tidak mengalami tekor. 
Selandjutnja pada hari itu 

djuga beramai-ramai telah di- 
putuskan. mendirikan  panitya 
 pendiman balai pertemuan. jang 

| sangat dirasakan perlunja untuk 
Wonosari. Panitya diketuai oleh 

K.R.T, . Widaningrat, bupati 
anom, penulis  Darmowasito, 
anggauta2 Hadisumarto, Prodjos 
susisWo, Mangkusutirto, Eronyo- 
sudjono dl. 

TAKUT DIDATANGI 
HARIMAU 

Karena makan dagjng ha- 
rjmau, 

Kemarin dulu malam pendu- 

duk Wonosari telah dapat .me- 
nangkap seekor harimau muda 
jang kedapatan diatas . pohon 

nangka 5 meter tingginja. 5 
Mula2 harimau itu ketahuan 

oleh seorang anak penangkap bu 
rung diwaktu malam, Kemudian 
ia minta tolong dan beramai-ra- 
mai harimau tsb. telah ditang- 
kap dengan sebuah galah jang 

| ludjungnja diberi pisau. Bina- 
tang itu lalu disembelih, daging- 

Lnja djbagi-bagi djantara 32 

  
| orang, Tetapi karena kepertja- 
jaan bahwa barang siapa telah 
makan daging harimau muda itu 
akan didatangi oleh mak Hari- 

mau, semalam-mnalaman mere. 
ka tidak dapat tjdur. Lagi pula, 
daging matjan memang panas 
dibadan. 

Harimau muda itu pandjanz- 
naa 1,20 m, dan beratnja 70 NN 
  

HB MEGA F 

Nanti ade? 
SENI SONO: .Slaugther Trail”, 

Brian Donlevy, Gig Young. 
INDRA: ,,Encore”, “Giynis Johns, 

Nigel Patrick, 
RAHAJU: ,Confliet”, Humphrey 

Bogart, Alexis $ ap 
LUKOR: ,,Rajuan Su ikiha 

Alirahman, Zubaidah, 
REX: ,WhensWillie Comes Mar- 

ching Home”, Dan Dailley, 
Carinne Calvet, Collene 
Townsen,   Indonesja dengan djalan be 

lening, djmana untuk meng 
hilangkan pembatasan wak- 
tu pembelian (kelonggaran | 
waktu pembelian).   bernaung "dibawah pandji2 mo- 

nopoli white cambries ini, ban 

kebahagiaan dan ketenteraman 

Sekian mudah2an laporan ini 

SOBOHARSONO: ,The Winslow 
Boy”, Cedric  Hardwicke, 
Basil Radford, 

MURBA: ,Pao Chian Tien Wu 
Lung. 
WETAN BETANG: , Venus", 

mendapat perhatian sepenuhnja ' KETOPRAK TRIMUDO TOMO: - 
dari pemerintah, S€luman Si Bongkok, 

 



   
    

  

   

      

   
   

   

    

  

“ 

, el 
ta keluar, tapi $ 

  

Et 

| bantuan datang. 

  

“Ini Chap 
Persauda 

  

1 Pa pisa, 

Ik: 3500 Ka aa .dikai 
'Selandjutnja d 

|grombolan ita 
x3 

    

aa 

  

   

      

«. wunganten) telah erdjadi 
tempuran sengit. antara 
ibolan pangal E 

    

   
   
   

  

   

    

   

    

   

  

    

   

  

Peringatan 25 tahun berdiri- 
geredja Pasamuan Keristen 

» | Djawi di Klaten telah dilang- 
“| sungkan Sabtu petang jang lalu 

8:4 Setia dihadiiri oleh umat Ke- 

  

      | di Klaten, hadlir djuga 
“dalam peringatan ini- pendeta2 
“utusan . Gari Semarang, Jogja, 

jan Wonogiri serta undang- 

2 AN diadakan chotbah oleh 
penaeta Kiaten Notodirjo oleh 
penseta Wonogiri Mitrotanojo, 

    

Pa? “jang 1 jang mula2 mengetahui pasamu- 
tetapi malang, (an keristen djawi di Klaten, di- | 

Sieh grombolan pe beniangkan riwajat pendirian 

“| geredja tsb., antara lan dalam 

“pgaris 'besarnja sbb. 
' Geredja dibuka dengan resmi 

- (pada tg. 11-9-1928, dan diusaha- 
kan oieh umat keristen di Kla- 

» 2. Pe ichj 
   

              

   

11.900,— dipelopori oleh bebe- 
te | rapa.orang Kanan: keristen, an. 

i Bi data. Mitr Oa. 
e ja “RAN t “Temihntoma Pap hubung: 

ngadaka . penindjauan idesa | an ini pasamuan di Negeri Be- 
rape ya angen da - Deift memberikan bantu. 

telah menangkap 2 orang jang | annja sebanjak 507p. sedang: dikedjar2 oleh Se ang Diketengankan ajuga, bahwa 
desa itu. : |-madjehs geredja telah berdiri: 
Dalam  peperiksa kedua paca tahun 1924. Penjebaran in- | 

2pana tersebut Naa ee (Gji dapat berdjalan dengan pe- 
Sat Gengan: tiada bantuan dari 

ending, sehingga karenanja ma. 
etis geredja di Delit pada ta- 

s | hun 1943 memberi. hak sepenuh- 
nja kepada mad jelis pasamuan | 

5 geredja djawi Gi Kiaten untuk 
berdiri sendiri. — (Ker). 

OTA PURWOKERTO 
KURSUS KADER 

'— KOPERASI 
3 “Kursus Kader Koper asi Karesi 

"€ | denan Banjumas jang diadakan 
Imas, pada tanggal 

8 1953 jang lalu, pada 
1m September 1953. se- 

  

  
   

     

    
   

  

   

    

   

  

   

    

   

   

  

   

   
    
   

  

   
   

  

    
     

  

m 
ru lalu, sekira dja 
Bener nA se 

setelah sa: 
2 Donan ti 

oleh 3 orang jang t 
. Uang kontan Sebanja 
, dengan: minati d   

  

Us tersebut diikuti 
rang Jarj Pengurus dan Ang 
Koperasi dalam Daerah 

as, diantargnja terdapat. 
wanita.        

   

  

    
    

      

  

    
     

       

     
    
   

    
   
   
   
   

   

   1g kota La | 
NG Tjila jap. — 

Cs orang” 

dan sehingga kinj telah 
0 orang Pengurus dan 

'apat kursusan. 
say kursus tersebut Dada 

1 | jang lada oleh Djawatan 
asi Pusat telah dipertun- 

“Dirumah We m tentang: 
(Tegal) malam Min anan laut dj Indonesia, 
terdjadi tembak- 6 rasi “erikahan laut di Ing 

“Iama 45 menit : 
bolan bersendja: 

“bersama ister'inja. Di: 
| tiwa tersebut seoran: 
"kantor tewas kena 
“rombolan, sedang. 
“itu telah melarikan € 

  13 koperasi tani di Paya 
Sa. 

IKAN 
: ji. usuha untuk Pn serta. ka Pen 
    

   
   
   

        

   

  

   
    

didjawab. den in 
dilepaskan da 1       

Haa Hati 1 AN ea 

Pa 2 telah diselenggarakan per 
Ant. 'antara Panti2 Pemuda 

a tengah bertempat di 
artawan Semarang.. Pep 

An ini dikundjungi oleh | 
. Orang utusan dari 28. Panti 

jang dihadlirj pula 
7 watan eta n     

  

   

  

   

  

   

Ban 
mengconsol.de at 

, Sebagai pengelaksanas 
n kerdja Panti Pemu 

onesia di Bogor 

  ta 
     

   
   

          

    

   

  

lang dan Feupka angan. 
“dlir dalam upatjara pemi basi 

  
   

eh Pan Deen 

  

ma sebanjak 
propinsi, Selan | 

Hana menerangkan, 
“hingga kini baru dapat 

Nana Jajasan, jaitu di 
J KA anang 6 ag 

:2 

    
ka ate riskan aa | bel 
pembesar ji m 
reka bersumpi 
pada Pemerint: 
mengatjau 1 

  

      

sah pen H 
dirund an pelbagai 3 Fe 

3 a pentjak |. 

x ' Pemuda. 

| di Bandung. — 

20 

Tren 1 

Kursus ini ialah angkatan jg 
vIl 

gauta Koperasi Png telah 

    

   

  

   
      

      

sperluan ini “mak ta 

A9 10. Ka, | 

        

   

Un 

Maksud dan tndjuan dari Ja 
Un jasan ini ialah: 

    

   

Menjelenggarakan usaha2 
Panti2 

2 Menjelenggarakan 
| gedung? pertemuan, jang 
lengkapi dengan perpustakaan 
ruangan recreatie dan Jain2 tem 
pat guna keperluan pertemuan, 

ta penjelenggar: asn kebudajaan, per 
ekonomian dan lain. 3. Mem- 
bantu berkembangnja 
dalam lapangan olahraga, kebu 
dajaan (an perekonomian, 

ntuk mengconsolideer ' 

peladjar. buruh tani dan lai n2, 
(atau untuk meringankan beban 
mereka jang tidak mendapat 
kan perun        gen dan vancatie ko 
lonies, 6. Mengadakan usaha 

gai daerah. TK Op At 5 

KONGRES SSKA 
z Berlangsung di 

6 Semarang. 
Menurut rentjana, - tanggal 

17.Oktober untuk beberapa hari 
lamanja Sarekat Sekerdja Ke- 

  
sungkan konggresnja jang per- 
tama di Semarang untuk mem- 
b'tjarakan antara lain pengesah- 
an pengurus besar, anggaran 
dasar dan anggaran rumah- 
tangga organisasi. SSKA berdiri. 
sedjak 1948, menurut keterang- 
an pengurusnja beranggota Ik. 
20.009 jang tersebar di 170 tja- 
bangnja diseluruh Indonesia. 
Untuk sementara: ini pimpinan 
pengurus. besar dipegang oleh 
iHamami Mochtar berkedudukan 

- Ant. 

"5. KEMENTERIAN BARU 
2 RUSIA 

“Pemerintah Rusia mengumum 

  
ten sendiry dengan biaja Rp. 'kan kemarin pembentukan 5 bu- 

am Kementerian “baru untuk 
membantu gerakan memperlu- 

endiri, i2sulebih banjak. lagi penghatsil- 
an bahan makanan dan barang2 
keperluan sehari2.  Kementeri- 
lan2 baru itu ialah Kementerian 
Perdagangan dalam negeri, se- 
buah Kementerian jang mengu- 

(FUS penghatsilan bahan makan- 
an dan barang2 keperluan se- 

-hari2, Kementerian urusan per- 

tanian negara dan perdagangan 
Juar negeri. 

“Dalam pada itu pemerintah. 
Rusia djuga mengumumkan ke- 

“hatsilan pertanian jang harus di 
Kat Pm ae -— BBC. 

e (nah) sendiri. Karena sandiwara 

diper 

usaha? | 

bh 
Mengusahakan perumahan dan | 
'atay asrama2 untuk pemuda? | 

5. Mendirikan | 

pertukaran pemuda dari berba : 

menterian Agama akan melang- | 

naikan dalam harga bahan peng 

“Ikntaak jang 
konkrit 

Kasrah perdjandji jian Bilateral 
dengan Djepang 

1 yss Parlemen Djepang jang diketuai oleh Tehiro Tan 
dan Kazuo Nakaj telah diterima Oleh ketua Parlemen Mx. 

Sartono digedung Parlemen, Seperti' “diketahui missi tersebut 
tiba di Djakarta pada hari Sabtu jang lalu dan bermaksud       

      

jang ke I terbongkar, maka Nj. 
ebi Zuchron (Djufainah) berusaha RK Na 

  

|| memainkan rolnja. 
sandiwara babak ke II, dengan 
maksud  menjangkut - pautkan 

oh dari mertuanja. 
| Atas keterang 
(Djufainah) jang tidak benar j 
itu, jg merupakan: isapan djera- 
pol beiaka, maka dari pihak 
mertua tidak akan tinggal diam | 
sadja, tidak boleh tidak Ny. 
Zuchron (Djufainah) harus di- 
"tuntut untuk diadili, karena te- | 
lah menodai dan menjinggung 
'perisaan dan nama baik kelu- 
arga mertua chususnja, dan ka- | 
Pngai Mepolaan umumnja. 

  

DASWARIN SH. 
Gondomanan 6 Dk. 

untuk menjelidiki keadaan panik dan ekonomi dinegara? Asia 

HALAMAN 3 

   
   

   

  

   
     
    

h Nj. Zuehron | i 

Tenggara. 

Didalam pertemuan dengan ke 
tua Parlemen jtu hadjr pula Kon 

sol Djenderal Djepang dj Dja- 
karta Fumihiko Kaj, sedang da 

|rj pihak Parlemen hadjr wakj! 
ketua seksj luar negerj, ketua 

dan wakjl ketua seksi keuang 

|an, ketua dan wakil ketua seksi 
per ekonomi: an. 

Dapat djkabarkan, bahwa ke- 
datangan missi2 Djepang ke In 
donesja jang dilakukan bertu 
rut2 ,telah  menarjk perhatjan 

| Kementerjan Luar Negeri dj 

| Djakarta lebih darj pada diwak 

  
jang terachjr. Akan tetpj dalam 
pada itu djinjatakan djuga, bah 

wa sesuatu langkah jg konkrit 
belum dapat djadakan sebelum 
nja Menterj Luar Negeri Mr. 
Sunarjo jang kinj sedang meng 
hadiri sidang umum PBB, kem 
“bali ke Indonesja. — Ang 

TINGKAT BARU DALAM 
REVOLUSI MESIR 

Djenseral Moh. Naguib Presi- 
den Mesir Selasa kemarin me- 
ngutjapkan suatu statement po- 

- Djlapangan Farnborough ta 
pengangkut jang dapat memba 
wat jini dan kapal? lainnja dim 
di Farnborough. : 1 

Kapal terbang Heron-1 djun tukkan GIA dan djbuat oleh pa 
brik De Havjlland 

    

   

    

           

  

   
   

yapak Meron-l, sebuah pesawat 

wa 14 sampaj 17 orang. Pesa- 
ulaj pada tanggal 8 September: 

  

  

| tu jang sudah2 terhadap perkem Jitik jang sangat penting dalam HASIL CLASS-MEET- |bangkan usaha memperbajkj hu pertemuan kongres nasional Ge- - | .bungan Indonesia dengan Dje- | rakan Pembebasan jang dise- ING SGA NEG. | pang. lenggarakan di Kairo, demikian - | MEN: Mae PAN uk dengan resmi diumumkan di "JAKARTA an Kementerjan uar Negerj, | Kairo. PA en Na 
| persjapang jang menudju djada Pertemuan itu dihadliri oleh Ten Nu apa AN Nia | kannja per djandjjan bilateral de 
(agan Djepang pada waktu jnj 

|sudah berada dalam tingkatan 
  

djang 

Indo 
R: ADIO Poking kemarih dul 

China perletakan sendjata 
terdjadi di Korea. 

Tuntutan akan perdamaian 
oleh rakjat dunia telah memak- ' 
sa kaum a 

Gi Korea. Tuntutar. ini bisa te 
ga dikemukakan bagi Indo-C 
na guna memaksa kaum imp 
rialis meletakkan sendjatanja 
disana, demikian siaran radio 
tadi. ks 
Selandjutnja Gituduh, yatiha 

adalah Amerika jang bertang 
gung djawab bagi diperpandjang 
nja peperangan di Indo China 
Seperti umum maklum anasir2 
jang dojan perang 'di Amerika 
semendjak perletakan sendjata 
di Korea telah mM enganaNg 
komplotan jg bertudjuan meng 

halang-halangi mendjadi reda- 
nja “ketegangan internasional, 
Gemikian radio Peking. 
Djurubitjara ke menterian lu- 

  

kan kepada pers, bahwa para 
ahli soal Timur Djauh dari ke- 
menterian tersebut: tidak sama 
sependapat bahwa siaran radio 
Peking tentang Indo-China ber 
arti memaklumkan bakal diada- 
  

  

| ATJEH 

2 

dengan tugas alat negara, 

Perwira biro territorial.resi- 
men dalam keterangannja mem- 
benarkan, bahwa situasi di. Atjeh 
sekarang telah keruh, djika di- 

lama ini. 

| Ditegaskan, bahwa tiga bulan 
jang lalu memang ada perten- 
tangan2 di Atjeh, tetapi djustzu 
pertentangan itu adalah untuk 
mentjari pengaruh: . didalam pe- 
milihan umum, Tetapi pada sa'at 
in', memang ada kenjataan usa- 
ha2: phak ketiga dari luar, uk 
mentjari keuntungan. 

Dikatakannja, bahwa di Atjeh 
sudah banjak. tersiar desas- 
'desus, infiltrasi dan intimidasi 
dari , 
'tjaukan Ka 

| Akan" ada coup? 

Dalam ubata ini 
biro territor'al tsb, menerang- 
kan, bahwa tentara masih opti- 
m's tentang keamanan di Atjeh. 

  

  
lihat” alasan? atanja gerakan? 
|jang mau mentjoba mengadakan 
| Cop” terhad pemerintah, se- 

jang njata, Dan tindakan? kero- 
ian dan Mobrig jang mengada- ' 

    

     
    

    

1 kan perondaan? bersendjata, me. 
nurut biro territorial itu, dimak- 
sud sebagai suatu latihan dan 
bukan tindakan? preventif. " 
“Achirnja diterangkan, bahwa 
i Atjeh usaha2 pihak ketiga 

kk mengadakan kekeruhan 
ada djuga berhasil, tetapi untuk 
mengatasi intimidasi dan provo- | 
kasi2 itu, perlu sekali djawatan2 | 

memberikan penerangan2 ten- 
tang keadaan sekarang ini, se- 

te | hingga suasana tidak bertambah 
arta | ker h dan penduduk kembali 

  

  ag 
lah Sudah. Lg 3    “| mendjadi tenang, demikian kete- 

bandingkan dengan keadaan se-: 

pihak luar”, untuk Tn | 

perwira | 

| Seregi'u @jouh mash belum di 

perti jang ramai tersiar. Semuz- . 
2 itu belum merupakan bukti: 

'penerangan pemerintah bergiat | 

KERUH? 
Ada infilivasi dn intimidasi dari 
»pihak luar” utk mengatjaukan 

keadaan 

# ENGENAI SITUASI Atjeh sekarng, perwira biro teritorial 
resimen I di Kutaradja, menerangkan, bahwa pihak keten- 

taraan dalam soal Ketegangan antara golongan dgn gofongan 
(di Atjeh dewasa ini, tidak tjampur tangan, Soal 
urusan pifiak kepolisian. Tetapi, walaupun begitu, demikian per- 
wira biro territorial tsb., pihak tentara perlu mengetahui keada- 
an itu, supaja dapat menempaikan diri Hana keadaan sesuai 

itu adalah 

tangan perwira bio territorial 
Petani IL “ SM). 

  

MAHASISWA2 DIMUKA 
.. HAKIM 
Lanajutan penteriksaan 
peristiwa De Vrije Pers. 

Untuk ketiga kalinja kema- 
rin Pengadilan Negerj Suraba 
ja telah memeriksa perkaranja 
42 orang mahasiswa jang .ter- 
sangkut dalam perkara surat 
kabar De Vrije Pers, ketika tgl. 
16 April 1953. 

' Dalam Sidangnja hari itu Ha 
kim belum dapat mengambil 
keputusan dan menunda sidang. 

nja lagi Untuk mengadakan pe 
“| meriksaarn perkara tersebut pa 

da tanggal 22-9 1953, R, Sh. 
  

: 2 ... 
Dunia sana sini 
00k Penpadf'an militer Warsawa | 

| telah mulai memeriksa perkara : 
uskup Czeslaw Kacamarek jang 
dituduh mendjalankan pekerdja- 
am Mat? Kegiatan -dihawoh 

tanah terhadap, negara Polandia. 
| x Ali Amini, , menteri keuang- 

  
an Iran menjatakan, bahwa ke- | 
adaan perekonomian  negerinja 

lah 15 miljard rial. 
sk Kaum Komunis kini sedang 

sibuk membuat lapangan?  ter- 
bang baru di Korea Utara. 

kas menteri L. 
| Fatemi, 
polisi. 

x& Otto Grotewohl. P. M. Dier- 
man Timur dan sekdjen Partai 

N. Iran Husein 
telah ditangkap oleh 

  
helm Pieck, 

  

ressor. Amerika me | 
ngadakan perletakan sendjata | 

membahajakan, defisit berdjum- j r 

sk Mesbah Fatemi, Saudara be- 

Amerika perpan- 
perang 
China 

Kata radio Peking 

u katakan, bahwa djuga di Indo- 
dapat dilaksanakan, seperti telah 

,kannja perundingan perletakan 
sendjata di Indo China. — UP. 

INSSRIS KETJEWA 
TERHADAP USUL2 

RRT ? 
Seorang . djuru-bitjara kemlu 

Inggeris hari Senin jl. menga- 
takan, bahwa negara2 jang te- 
lah mengirimkan ' pasukan2nja 
untuk berperang di Korea, akan 
mengadakan pembitjaraan : de- 
ngan Amerika.Serikat menge- 
nai usul2 Tiongkok jang meng- 

  

tersebut telah mengakibatkan 
dimadjukannja protes2 baru da-   

Kata mereka lebih landjut 
bahwa India sendiri tidak begitu 
tertarik bahwa masalah ikut 
sertanja dalam Konperensi Po- 

litik j.a.d. kini telah ditimbul- 
kan lagi oleh usul? Tiongkok. 

  

NEGARA2 BESAR TETAP 

Sosialis Asia dan Menteri Per- 
tahanan Birma Senin jang lalu 
menjerukan, supaja PBB , turun   

| pimpinan Partai Neo 

40.000 orang delegasi jang mewa. 
kih semua seksi dari , Gerakan 
Pembebasan”, 

Sementara itu dikabarkan 
bahwa Lewan Revolusi Mesir 
Minggu jang lalu telah mengada 
kan pertemuan untuk mempela- 

gerj. Jogjakarta telah mengada 
kan cla:s-meeting jang berke 
sudahan sbb: i 

PUTRI: 
100 M: 1. Sudjjatin (TIad) 

14,4 dt, 2. Maemunah (IId) — 
1449 dt, 3. Siswati (Illa) —- Gjari beberapa putusan. 1485 dl 200 Mz ' Nan Kalangan2 pemerintah mena- Tray Sanata 3 Mardhini 

makan bahwa putusan2 itu se- CL 5 334 ge 3 , E mo bagai langkah menentukan jang 
merupakan tingkat baru dari 
Revolusi. Detail putusan? jtu be- 
lum dapat diketahui. — AFP, 

  

INDIA PROTES 
AFRIKA 

Karena 900 - wanita India 
mau diusir 

P. M. India Jawaharlal Nehru 
kemarin: dulu mengatakan bah- 
wa pemerintahnja telah menga- 
djukan protes kepada Afrika Se- 
lasan jaitu. untuk menentang 
rentjang undang2 imigrasi disa- 
na jang melarang masuknja 
kaum wanita jang dilahirkan 
di India jang kawin dengan 
orang bangsa Afrika Selatan 
jang berasal dari India. 

Utjapan ini dikeluarkan di- 
madjelis rendah India berkena- 
an dengan kemungkinan akan di 
buangnja 900 orang wanita dan 
kanak2 jang dilahirkan di India 

  

Harj Senju jang lalu dj Sfax 

mjmpjn nasjonaljs Tunisia. 
Dalam pada itu polisi Pran- 

tjis telah melakukan pendjaga- 
an2 keras. 

Lebih djauh djwartakan bhw. 
Destour 

bahwa pembunuhan itu adalah 
suatu bukti tentang adanja usa- 

jat dengan segala djalan. AFP. 

  

ningsih (Ma) — 344 dt. 

400 M: 1, Srj Rahaju (IId) — 
11.85 dt, 2, Ning (IIIb) 
79.3 dt, 3. Walujamjn (IId) 
48.6 dt. 

60 M gawang: 1. Srj Rahaju 
(Ila) — 11.9 dt. 2 Kun Marjatj 
(TlIb) — 12.04 dt, 3. Sujimah 
(Tila) — 12.45 dat. 

6 X100 M 1. Regu Ilib - 95.5 
df, 2. Id — 96 —-@t 3. Illa 
96.1. dt. 

L. Djauh: 1. Sudjintn AI) 
r ROG MP Sh Na 
(Ha) — 2390 M3. Susjlarsj 
(TIb) — 3.83 M 

L. Tinggi: 1. Susjlarsih (IIb) 

— 125 M. 2. Sulestarj (Illa) 
—11.23..M, 3 Rahaju. (Ha) — 
— 115 M. 

L. Tjakram: 1. Muljanj (IIIb) 
1 2125 M- D. Lestarj (Illa) 
— 19.78 M, 3, SrjHartatj (Illb) 
—.19387 M. 

dari Af "2 hendaki' agar Konperensi Poli- Ha TiNa Belang: 2 L. Peluru: 1. Kun Marjatj 
tik mengenai masalah Korea itu Na T j3 - Mulanj (IIb) 

- | berbentuk 'sebagai konperensy j Ia stjatun (Ib) — 
medja bundar. xi Peak PEMIMPIN TUNISIA 5.95 M. Jk 

Dikatakannja bahwa usul? DIBUNUH 
L. Lembj:ng: 1. Marjah (IIld) 

— 1845 si 2. Amini (IIa). ar negeri Amerika katakan,| ri kaum sosialis terhadap poli- | dilakukan demonstrasi oleh pen: | 16.37 M, 3. Jutartun (Illd) — bahwa Amerika tidak melihat | tik Amerika. Akan tetapi me- | duduk untuk mengantarkan (16.07 M. 'tanda2 Ho Chi Minh mau merun ' nurut kalangan2 jang dapat me- | dienazah Chaker jang baru? ini : dingkan perletakan sendjata di ngetahui, pemerintah sendiri me. | tlh diketemukan terbunuh dgn! PUTRA : Indo China. wa | nganggap bahwa bagi mereka |tembakan2. Sebagai diketahui, | 190 M: 1. Radjijo (IIlce) — Djurubitjara , tadi! menerang- | usul2 itu.tidaik. menggembirakan. | Chaker adalah seorang pe-j115 dt, 2. H. Purwanto (Ia) 
— 121 — it. 3. Nasan (IIId) — 

1212 dt, 

200 M: 1. Radjijo (IlIc) 
— 248 dt. 2. Suhardo (Iila) 

— 25:26 dt, 3..Nasan (Illd) — 
Kalangan2 itu djuga menga- | tela meng . 1260-— at, 

takan bahwa Indonesia dan Bi Png Nan ne an 100 M: 1, Suharto (Illa)- — ma djuga tidak akan tertarik | pada dan tidak mengambil se- | 58:05 dt 2. Duchri (Illa) — dalam persoalan ini. — suatu tindakan pembalasan “ “ 1588 dt, 3. Santosa (Illb). — 
| Dikatakan oleh seruan jtu (0 — It. 

800 M3 1. Duchrj (ITId) 
MENDJADJAH ha2 untuk dengan sengadja Pe an Pa Ta U Ba Swe ketua" konperensi menghantjurkan kekuatan? rak- 1g ng Aek ap Maen Na 

1500 M: 1. Suharno (TIId) 

Ha 2: 2. Mukrj (Ile) 
2 yan $ ijadj (la) . 

   
tangan” untuk  kemerdukaan DJEPANG DJUARA : 2 1 Lg rakjat2 djadjahan. PINGPONS SE.ASIA 5000 M: 1 mine (HIIb) — Dalam statement mendjelang 

pembukaan - sidang madjelis 

an adalah menghiraiukar mak- 
-sud tudjuan PBB, 

Sudah terlalu lama negara2 

ngi soal Tunisia dan Marokko 
dimasukkan dalam agenda ma- 

ra2 Asia dan Afrika jang ber- 
daja agar supaja soal2 Tunisia 
dan Marokko diselesaikan oleh 
madjelis umum PBB akan diso- 
Ko semua anggauta PBB, — 
Rtr 

Ed 

& 

  Indonesia dianggap 

pong merebut kedjuaraan Asia, 
Djepang telah keluar sebagai 

djuara pertama setelah menga 

ka kemenangan bagi Djepang | 
adalah 5-—0, Viet Nam 4, se: 

dak . mengirimkan regu2nja ke 
pertandingan ini dianggap Kka- 

lah dengan angka 0 lawan 5. 
Malam berikutnja akan diada- 

19 m 35.4 dt, 2. Sudarmo (Uc)   
t 
l 

| 
| 

kan pertandingan semifinale ba | 
gi perseorangan. — Ant. 

emmwnasesacn sn 

umum PBB dikatakan bahwa te- Tn an Pa 20 2 £ - Ta rus tidak memberi kemerdekaan AFP mengatakan dari Tokyo Te 000 M: 1 UT Tb) 
kepada rakjat2 tersebut djadjah. | bahwa dalam pertandingan ping | “Oh 9 2 gt 9 HL Bur 

wanto (Ila) — 40m 50 — “t, 

3. Sudarmo (IIc) — 42 m 45.7 dt. 

besar mempermainkan nasib | lahkan Hongkong dengan 5-4.| 80 M gawang: 1. Sukardi 
#rakjat djadjahan. Berkali-kali Djuara kedua adalah Vinay (DId) — 143 dt, 2. Sutono 

| negara besar menghalang-hala- | nam dan ketiga Formosa. Ang | (Kald) — 14.3 dt, 2. Santoso 
(TIe) dan Dakirj (IIdy — 14.4 
at. 

at, 
Gjelis umum PBB atau Dewan | dang Formosa adalah 3—2 ' IX 100.M: 1 Regu Illa -— 
Keamanan, demikian U Ba Swe. |dan Hongkong 3—2, Singa- 40.01 dt, 2. Ille — 40.41 
Achirnja diharap usaha nega- | pura 1—4. Indonesia jang ti- 3. Hld — 49.6 dt, 

10 X 3800 M: 1. Regu Illd — 
Tn 03 at Ab LT pn 28 
dt. "3. Ifa — 7 m 37.4 dt, 

Ek : Djauh: 1 Trj Muljoto (Illa) 

2: Sukidjo rn 4 507 M. 

« TATTLE TALE ECHO" 

    
BY 

Ky Dion 72 
THINK OBAT 

| 

|   

LV THERE DILET BE ANOTHER S 
ENTRANCE TO JEBS HIDDEN 
"DIGEINGS ) SOMEKHERE IN, h 
THE OLD MINE Where P 
Paniai FOUND KING, : 

ai 

  

-& Mengapa saja tidak memikir- 
kan itu lebih dulu? Saja kira 

mana saja menemukan King ! 

  

ra TEMLDNT MAYA LED HT: TE BDEEO TI OLEH, 

-— Jeb tidak akan dapat memba. 
wa keledainja dengan melalui 

  

6.58 M, 3. Sujoto Illd)  — 
5.39 M. 

L. Tjnggj: 1. Subardjo (Ila) 

—-155 M 2, Sukardj (Illd) -- 
1.50 M,, "3 BRachmat (Ic) 
1.50 M, 5 

L. Djangkit: 1. Dakirj (Id) 
— 11.88 M. 2, Tri Muljoto (IlIa) 
— 11.40 M, 3. Sukjman (IlId) 
— 1101 M. 

L. Galah: 1. Sutrisno (IIIb) 

— 2.80 M. 2. Sudjono (Ila) -— 
2.55 M,- 3: Sunardj (He)  — 

2.55 M: 
L. Tjakram: 1, Muhadhy 

(la) — 21.98 M. 2. Sukarman 

(Tb) 21.96: M,' 3. Rachmat 
(Tic) — 21.91 M. 

L. Peluru: 1. Sudjono (IIa) 

— 862 M. 2, Supjdjo (Ice) — 
8.23 M, 3. Muhadhy (Illa) 7.30 

M. 

L. Lembing: 1. Supidjo (Ie) 
— 35.70 M/ 2. Sulanto (Ifle) 

— 8425 M. 3. Supangat (Illa) 

— 81.20 M. 

TENNIS : 

TURNAMEN TENNIS 
PACIFIK BARAT 

DAJA 
Pasangan benih utama Mau 

reen Connolly dari California 
dan Hamilton Richarson dari 
Louisiana telah mengalahkan da. 

lam semifinale pasangan Helen 
Peres darj Los Angeles dan 
Art Larsen dari California da 
lam pertandingan mixed double 

pada turnamen tennis Pacific 
Barat Daja. Esokharinja dalam 
semifinale pula akan berhadap 
an pasangan Connolly-Richard- 
son dengan Shirley Fry dari 

Ohio dan Enrigue Morea dari 
'Argentinia. Pasangan Fry ini 
telah mengalahkan pula pasang 
an Julia Stewart dan Hugh 
Stewart masing2 dari California 
dengan angka kesudahan 6—4 
dan 6—0. 

Dalam semifinale berikutnja 
Doris Hart dari Florida dan Ted 

Schroeder dari California akan 
berhadapan dengan Louise Bro- 
uhg dari California dan Kurt 
Nielson dari Denemarken. 

Pasangan Hart - Schroeder 
inn telah mengalahkan - pula 
Thelma Long. dari Australia 
dan Sven Davidson dari Dene- 
marken dengan angka kesudah 
an 3—6, 7—5, 6-4 dan pernah 
menggulingkan Evelyn Conrad 
dari Los Avgeles dan Louis Aya- 
la dari Chilj dengan angka kesu- 

dahan 6—4, 3—6 dan 6—3. 
Permainan single dalam. tur- 

namen ini akan dimulai hari 

Senin ini. 
Bintang termashur dari Aus 

tralia Ken Rosewall dan  Lew 
Hoad dinanti kelatangannja de 

(ngan segera, demikian berita 
UP dari Los Angeles, — Ant. 

  

REGU DAVIS CUP AME- | 
RIKA-MENTJAPAI 

ANGKA KELEBIHAN 

Menurut AFP dari Montreal 
regu davis cup Amerika Senin 

jang lalu telah memperoleh 2 

angka kelebihan dengan keme- 
nangan 3-0 terhadap pemain2 
Canada, dalam  finale, apabila 
regu Amerika ini dapat menga 
lahkan per tandingan single peng 
habisan ini. 

Straight Clark dari Amerika 
telah menggulingkan Paul Wiley 
dari Canada dengan angka kesu- 
dahan 6-2, 6-0 dan pemain While 
Bartzen dari Amerika telah 
mengalahkan Robert  Bedard 
darj Canada dengan angka kesu 
dahan 6-A, 1, 146 862. 
Demikian keadaan pertandingan 
kedjuraan Davis Cup Zone 
Amerika, Pa Men ka ini, 
Ant, :   

  

KING OF-THE ROYAL MOUNTED (36) 
HEAR NAT SPLASH, TEE: KING 15 COMAIN Dow 
TA FLUMEL DONT MAKE A.S0UND. Aa 
OR YOU DE MOM LAI 

  

  

Komunis disana, Walter Ulbricht pasti ada djalan masuk lain- slokan dibawah tanah .itu! 
diberi ,Idjazah Karl Marx” atas “nja ke tempat pekerdjaan Jeb Mudah2an saja dapat mene- 

djasa2 mereka oleh Pres, Wil- itu, ditambang jang lama, di mukannja, sebelum King ma- 
suk perangkap ! 

Dengarkan suara itu, Jeb! 
King akan masuk dari selo- 
kan itu! Djangan bikin suara 
ataw kau akan mati. seka- 
rang ! 

 



     

        

   

        

  

' tapi jang PN Na 

  

swa | pemuteran film 3 
| | tjeritera : 

    

  

Presiden aka Hn pangsa. 
manga jang Kakan aan 

dia - Belanda dipandang 
hina negara sahabatnjs f an 

Djepang jang tidak agen Papar - 
dian mengusir ojankta darj In- 
donesia. 

Itu djawab Berabe. “Tapi Be- 
rabe tidak andjurkan as In 
donesia serbu Nedertand, Iho 
| Di Nederland kurang anget, 
kata si aa » 

Presiden Snow kabaraf 
bersedia kerdja sukarela sedjam. 
tiap bulan- untuk ikut memba- 
ngun kota-mahasiswa di Dja- 
karta. Jaitu, kalau ehe 
oleh para mahasiswa. 

Berabe andjurkan, biar tidak 
ada pernjataan dari pihak ma- 
hasiswa, sebaik-baiknja Bung 
Karno kasih tjonto. Tentu ma- | 
hasiswa? lantas lebih giat lagi | 
bekerdja. Laginja, kalau. Bung 
Karno tidak kasih njanbina an 
jang tidak suka nanti 
sDidjaman Djepang kol Na 
tjonto kerdja - dilapangan ters 
bang?” 

Makanja sekali lagi sa 
andjurkan: Tidak ketang seha- 
bis kerdja harus panggil tukang 

pidjat, Bung Karno harus kasih 
tjonto. 
mBah Nur jang memang su 

dah landjut usianja sih me- 
mang sudah pesan tukang pi- 
djet. meskipun belum tentu ikut 
kerdja. Ma'lum 2 umur, | 

Rare Va 

  

   

  

  

       
  
   
    

  

    

    
  — l ri 
Ha sungkan komperensi P.N.I. Gu- 

1 nung 

Sidik Djojosukarto mengenai si- 

| Jogja datang antara lain Kar 

| kono, Darsono, Prodjoprasodjo. 

| maka atjara tentang anggaran 

| Oktober tahun ini. 

| telah tiba dj Kota ini rombong 

an tamu dari Kediri terdiri dari | 

-pala2 

    
KONPERENSI PENGA- 
WAS KEDJAKSAAN 

| AL bitjarakan soal? 
politik dan keamanan. 

Bertempat digedung Kedjak- 
saan Agung Dj. Lapang Ban- 
teng, Djakarta, dilangsungkan 
konperensj-djnas Pengawas? Ke 
djaksaan Seluruh Indonesia dj- 
bawah pimpinan Djaksa Agung 
Suprapto dan Kepala Djawatan 
Reserse Pusat, Hadjj Sosro- 

danukusumo. (Sosrodanukusumo 

baru? inj setjara tjdak djumum- 
kan telah pergi hadji menga pe 

sawat terbang, Red.). 
Atas pertanjaan Antara, Eyak 

sa Agung Suprapto. dengan 
singkat menerangkan, bahwa 
konperensj Pengawas? Kedjak- 
saan Seluruh Indonesja itu ber- 
sifat konperensi-djinas dan al. 
membjtjarakan soal? politik dan 
keamanan, disamping pembitja- 
raan lajanja dalam ungan 
dengan pekerdjaan ena 
— Ant, 

» KURS US S PENGUN- 
DJUNG RUMAH" 

Jang pertama. berjkan 

   

  

hasjl2nja. BA 90 
Sebuah Panjtya pen ji jang 

djketuaj oleh-Dr. — darj 
Inspeksi Djawatan Kesehatan 
Djawa Barat dengan beberapa : 
anggota dokter lagi telah me- 
ngambjl udjian darj peserta? 

Kursus Pengundjung Pumar js. 
djadakan dj Bandung ssedjak se- 
tahun inj. Peserta2 kursus tsb. 
jang djumlahnja 27 orang, Tulus: 
semuanja darj udjjan jtu dan 
segera akan dipekerdjakan di- 
kota Bandung. 

Didapat keterangan, “bahwa 
jng adalah pertama kaljnja di- | 
adakan Kursus Pengundjung Ru 
mah di Indonesia dan 27 orang 
jang lulus jtu adalah hasil ( 

pertama dari kursus tersebut 

Ant, £ f La 

RAMALAN MUSIM 
HUDJAN 
Djawa dan Madura. 

  

Menurut keterangan Djawa- | 
tan Meteorologi dan Geofisik di 
Djakarta, musim hudjan “akan 
mulai di Djawa dan Madura 2 
atau 3 decade lebih dahulu dari 
biasa. “ 3 : 
Untuk daerah2 terse ut. ba- 

  

      

  
   

            

      
    

    

jang djatuh ada lebih 
mm dalam satu “. Ten js 
10 hari) mulai 

de jang: ke-3. 

Semarang - 
5 ade jang ke-3 “Sep 

tember, Bodjonegoro : cade 
jang ke-1 dari Oktober, Suraba- 
ja — Djombang: decade : 
ke-1 dari Oktober, Madura 
mur : decade jang 'ke-3 dari Sep 
tember, , Djember : decade jang | 
ke-3 dari September, Blitar : de. 
cade jang ke-2 dari Oktober, Pa. | 
suruan : decade jang kel dari 
Nopember, Klaten: decade jg. 
ke-3 dari September, Dampit : 
decade jang ke-3 dari Septem-,| 

    

   

    

| FILM 3 DEMENSI 

sa Cr 
   

  

kini telah dj-. 

inja Persatuan. 
ibangarna dgn. 

| darj persatuan 
j . mempererat hu- 

nga : gaan djkalang- 
ketu an Tuan Dibangarna 

dari beberapa marga, jajtu Pan- 
j itan, ni Sjagjan dan 

hingga da- 
i iputi Djawa Tengah dan 

jmur. Untuk sementara 
an itu diketuaj oleh MD. 

itonga, sedang penulisnja A, 

“Pandjaitan dan Bendahara 
H. Biangar, 

NTING SINGKAT 
telah dilang- 

   

  

- Kidu| untuk mendengar- 

kan uraian ketua umum P.N.I. 

tuasi poltik sekarang. Dari 

|. — Atas permintaan Seksi I 

DPRD Kotapradja “Jogjakarta, 

belandja 1953 jang sedianja di 

bitjarakan dalam sidang pleno 
DPRD “tanggal 21-9 ditjabut 

kembali dan ditunda sampai. si 

dang pleno DPRD pada achir 

14-9-1953 — Senjn tanggal 

anggauta2 DPD, DPRD dan Ke 
djawatan . kota Kediri. 

Maksud 
adalah untuk menindjau perkem 

oSkop : 

| djuta ekor 

kedatangan mereka ' 

   

  

     
    

      

   

  

   

  

    

    

   
     

      

ra besar-besaran, Pen 4 
an itu sudah 'atjap kali AAA 
dibeberapa tempat dalam kota 

| dan di Taman Unggas (Alun2 
Utara) Penjuntikan akan diada 

kan pada tiap hari Saptu anta- 
ra pukul 9 dan 14. Usaha pem 
berantasan penjakit ajam ter 
njata mendapat - kemadjuan. 
Dalam tahun 1950 disuntik 

| 89.864 ekor, tahun 1951 215.788 
ekor dan tahun 1952 614.454 
ekor. Untuk tahun 1953 diren- 
tjanakan penjuntikan ajam | 

sebanjak sedjuta . ekor. 
Menurut perhitungan tiap -kali 

“diadakan penjuntikan 1 “djuta 
ekor ajam, akan dapat terto- 
long sekurang-kurangnja V2 

ajam dan 1250.000 
butir telor dengan keuntungan 

Rp. 10.250.000,—. 
Dengan tertjapainja tudjuan 

itu berarti bertambahnja peng 
hatsilan rakjat dalam Daerah : 
Istimewa Jogjakarta termasuk : 
Kotapradja. Berhubung tenaga 

penjuntikan dari Djawatan Kota 
tidak akan mentjukupi, maka 

diharapkan bantuan tenaga dari 
pengurus R.K. demi kepenting 
an penduduk sendiri. |. 

Penjuntikan akan  dimulaj 
achir minggu ini di R. K. Nju- 

tran, 

LULUS UDJIAN ASRI 
Untuk bagian I/II (Seni Lu- 

kis dan Pahat/patung) dari th. 

  

POPULER 
Dengan “akte notaris Mr. 

R. Soewandi, telah dicirikan di   bangan Kotapradja Jogjakarta. 

Rebo tanggal 16-9-1953 rom 

bongan jtu melandjutkan perdja 

lanannja ke Solo. 
— Oleh DPD Kotapradja disi 

  

   

  

   

     

Djakarta Jajasan Akademj Po 

lpuler jang maksudnja adalah 

| membangun dan menjumbang- 
|kan tenaga untuk mempererat 

| kerdja - sama antara para sis- 

  

  

  

  

    
  

apkan sebuah rentjana peratu | wa, Nasional maupun inter- 

ran tentang pemberantasan “Pe | nasional, dengan djalan pen- 

latjuran. Kini soal itu sedang | didikan, ilmu dan “kebudajaan. 
dalam pembitjaraan antara Pe ' Pengurusnja terdiri dari, Ke- 
merintah Kotapradja dan fi hak | tua : Toga B. Pasaribu, 7 Re 

Kepolisian. Diharapkan rentja | nulis: Loa Tek Sin, Ben da- 
na peraturan itu dapat segera | hara : R, Waidemar- Tambunan. 
dimadjukan dalam sidang pleno Badan Pengawas/Penasehat 

| DPRD Kotapradja. terdiri dari Ketua: Mr. Raden 
Mas Hadiono Koesoemo Oetoyo, 

HARGA PASAR Se ee 
Di Beringhardjo (Jogja- Tr $ 

karta), pada tanggal 15 : EA d 

| Barang perhiasan : 5 PANG 
Emas 22 karat 1 gr. Rp. 39.— Merundingkan perusa- 
Perak Bank. Il latak ,, 20,— — haan bersama. 

Beras: Perusahaan perindustrian ”Nis- 
Beras gil. no. 1 1kg..,, 2— | san Norin” jang bergerak dalam 

» gil. no.2 1, ,, 1,90 lapangan kehutanan dan perta- 
. gi no. 8 1, » 1,80 nian menurut berita “Kyodo- 
» ttm. no.1 1, ,, 179 Press" telah membuka perun- 
» ttn. no.2 1, ,, 170 | dingan dengan ' dua perusahaan 
“ merah Ly 1,60 | Indonesia untuk mendirikan 

Djenis ubi dan katjang : bersama sebuah perusahaan ka- 
Kentang : 1kg., 250 ju dan korek-api. 
Gaplek “1, » 0385|” hebih landjut dikabarkan, bah 
Ubi kaju ly, » 0,30 ' wa dalam perundingan terdahu- 
Ubi manis An, » 080 ju antara "Nissan Norin Coy” 
Sa hidjau 1, » 195 gengan perusahaan2 Indonesia, 

tanah wose 1 ., ,, 2,20 Malick Company dan Selmet 
» merahjtolo 1, , 1175| Company, telah ditjapai per- 

Kedele putih 1, » 1,90 | kembangan? baik. Presiden Shi- 
 Kedele hitam 1, » 180 nichi Uematsu dan dua rang 
Djagung pipilan utusan lainnja akan berangkat 
putih 1.» 1— ke Indonesia pada tanggal 22 
Telur dan ternak : September j.a.d. untuk memulai 
Telur ajam 1bt.,, 0045| perundingan resmi tentang pe- 
Telur itik l, » 0170| jaksanaan » usaha-bersama ini. 
Daging sapi 1kg.,, pen ma MAN,» 

» kerbau 1 An Pa 23 
(5 kamb.jdomba 1, 110 ana Lia — KONGRES- FUSI BTI- 
jajan unt Lek In RTI 

Djenis bidji : Panitya Kongres Fusi BTI' 
Kemiri kupas 1kg., 3790| (Barisan Tani Indonesia) — 
Kopi W.I.B. (bd) 1, » 10—|RTI (Rukun Tani Indonesia) 
Kopi bubuk 1,» 13—| mengabarkan, bahwa kongres- | 
Kapas lh» So fusy BTI-RTT berlangsung dari 
Djarak 1,» | tanggal 14 sjd 20 September 
Rempah-rempah : 1953 di gedung SBKA (Mang- 
Lomb. mr. basah ly... 190 garai) Djatinegara. Kongres- 

». rawit Linn aa pengesjahan fusi menjusun 
Kena aa : ».» 19r—1 program perdjuangan dan per- 
Eni a Li ee ' 2 aa s5 aturan dasar baru, serta '”me- 

an As ag ag 17 “999 milih pengurus pusat baru. Po- 
Asta 17 9. |kok2 mengenai atjara2 ter- 
Bewaib 8 1 PANGAN Pa sebut dibitjarakan oleh  ma- | 

Mulan 4 : -$ 950 | Sing2 kongres BTI-RTI - pada 
Copri Te Ot an tanggal 114 sja 15 September 
Trasi Ke at TNO Ka IE Aa Hn 

Vi ii — Ikan dalam ongres bersama 

2 "ix | tember 1953. — An : 
Garam kristall 1kg., 0,45 AN Teng t, 
2 “briket dng Gea 

Lain-lain : 
Gula pasir 1 kei, 030 

ge et 5, Kino 500 
“kelapa nun ENI 
Teh B.O.P: Pe Oa 
Teh Rakjat 1 pk., 0,55 
Minjak tanah. 1 it. ,, 062145 
Minjak kelapa 3 Gen TE BA 
Ikan asin Ika, ae 
Kentjur - KA maag 
Pjaer aa AN SA Na GEAR AN 
Klembak 3 SAN Ga AR 
Tembakau Rakjat 1 ,, ,. &— 
2, Virginia In 2 
Gambir kembang Bg 

i Gambir pesagi dn Sia 

Areng Ki Ren Ana 
|| Katjang kulit Kn gan an 
| Sarung padi 
1 benang 100 1 hl ,, 40,— 
“jap Nagib, Iin Zea 

Kain anak no. 11,» 69, — 1 ae ' 
Kain tjap ly, n 40— 4 ati 
Blatjo no. I Ya 133 Senantiasa segar bus 

IBiatio bala L TN Ta gar karena Puralin 
in POkos ”, 1”, Yen £ 

Dike Ps t 2 1.5 2,75 : dalam Lifebupy de 

Poplin kemban Ka Un net ON aa 
Kain piama P Int Aeon ngan parfum harum 
Pike Ma mer Rustap D3 3 an semerbak ! 

r Lgm 320 
1 au HN 

Rt ON 
Ike Hak 
kn nan 

: ? gp. 9 
kabun jap Tong “1 bd. Ia 

yy Sunitgnt 1 1. y$ 2, — 

Talia Pant Ben 
» Kolibrita In kau 
Aa j 

    
  

      

'PENGUSAHA2 TOKO 
BUKU BESAR 

Di Djakarta dituntut. 

Lima pengusaha toko buku | 

besar didalam kota Djakarta, | 

jaitu pengusaha2 toko buku, 

N.V: Pustaka Rakjat”, ,Ein- 

dang” ,,Gunung Agung”, Lie 

Thay 'San” dan pengusaha toko 
buku ,,K. Tobing”, telah dipang 

.gil menghadap kantor besar po 

lisi Djakarta Raya dan terhadap 
mereka telah dibuat prosesver- 

bal guna selandjutnja dituntut 
dimuka pengadilan negeri. Ke- 
lima pengusaha toko buku itu 
dituduh tlh mendjual buku2 agn      

   

    

harga le tinggi dari pada 
harga jan tetapkan oleh Ja- 
Jasan ML ektur. — “Ant. 

- RESEPSI “KONGRES 
Kp. SBDPU 

Di Gedung Nasional Bogor 
telah di adakan -resepsi  pem- 

bukaan kongres SBDPU (Sa- 
rikat “Buruh . Djawatan Pe- 
kerdjaan: Umum) jang dihadiri 

oleh 86 wakil tjabang2nja di- 
seluruh Indonesia, Menteri Pe 
kerdjaan Umum ' Prof. Ir. Roo- 
seno, walikota, kepala2  Gja- 
“watan dan wakil2 organisasi2. 

Kongres diadakan — sampai 
tanggal 16-9 nanti. 

Dalam resepsi itu berpidato 

ketua P.B. SBDPU HE, Marso 
Ratnodirdjo jang  mendjelas- 

'kan functie buruh . dizaman | 
sebelum perang, dizaman Dje- | 
pang serta dizaman Republik | 
Indonesia. 

  
ke II ke tahun ke IH, 1. Sir. Prof. Ir. Rooseno  mengan- 

Hasan Basri. diwrkan  supaja buruh Peker- 

Untuk bagian IV (Seni Rekla- | djaan Umum benar2 bekerdja | 

me, Gekorasi, Ilustrasigrafik) | untuk pembangunan negara | 

dari tahun ke I ke tahun ke II,( dan 'untuk sementara berani 

Ts Sar. Imam Achmat. menjerita mengingat masih 
adanja deficit negara. 

JAJASAN AKADEMI Pemerintah : menurut Men- 

teri - membolehkan buruh me 
ngadakan tuntutan asal 

ljk”..  Selandjutnja 
Rooseno minta supaja 
ping pandai menuntut, 
mimpin buruh panda pula 
memimpin buruh sehinzga. me- 

reka berdisiplin. — Ant, 

  

- . . . 

Ditjari : 
Tenaga wanita terpeladjar 
untuk toko Buku. Pelamar 
supaja “datang sendiri di 
Kantor s 

Jajasan ,,Pembangunan" 
Tugu Kidul 23 — Jogjakaru 

  

Disamping usaha2 lain untuk 
memperindah diri: Njonja, 
numlah tiap kali 

DJAMU SCRGA 
Djamu ini membawa kebahagia- 
ar, karena seluruh ketjantikan 
tubuh Njonja akan selalu tinggal 
segar, muda, dan tjantik, berkat 
bahan2 pilihan jang terkandung 

didalamnja. 

1 doos Rp. 15,— 

Ml Sg 

NN AN 3 
AA En Nan TA Li 
SA SEMARANG: 

  

Agen Djokja : Petjinan 178, Tugu 
Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 
jangan Wangi 80, Kemeti- 
ran Kidul 18a, Kintelan 94. 

Agen Surakarta : Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl. Slamct 
Rijadi 394, Pasar Nusukan 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Ki- 
dul 170. 

Magerang : »Djl. Indar 2, Patji- 
nan 96, 13. 
  

srede- | 
Menteri | 
disam- | 

para pe- | 

TE 

| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

Ke Djurusan Ketjantikan...... | 

mi- | 

(DEWA RUTJI" ME- 
NUDJU . INDONESIA 

$ Setelah mengundjungi Aden, 
kapal pelatih R.I. "Dewa Rutji” 
kini sedang dalam perdjalanan- 
nja menudju Indonesia dan di- 

harap kedatangannja tgl. 1 Ok- 
tober jang akan datang. 
Menurut rentjana semula, R.I. 
Dewa Rutj:i” akan melalui Tan. 

djung Harapan (Afrika Sela- 
tan), tetapi karena sesuatu hal 
kapal tersebut merobah route- 
nja, jaitu melalui Terusan Suez. | 
— Ant. 

  

"PUSAT TEMBAKAU 
RAKJAT" 

Dengan modal perseroan 
Rp. 10,— djuta. 

Untuk daerah ini telah diben- 

tuk N.V. PUTRA” (Pusat 

Tembakan Rakjat), suatu pe- 

rusahaah jang terdiri dari warga 
negara Indonesia jang akan ber- 

usaha Cilapangan — tembakau 
Virginia”, dengan modal per- 

sergan sebesar Rp. 10 djuta 

terbagi dalam 100.000 saham da- 

ri Rp. 100,—. Ketjilnja saham 

ini dimaksudkan supaja para 

“petani ketjil dapat pula ikut 

serta, sedang agar tidak diho- 

rong oleh mereka jang banjak 

uang, seseorang tidak boleh be- 
MH lebih dari 500 saham. 
Dalam rapatnja jang pertama 

dapat dikumpulkan modal Rp. 
| 92.000,— N.Vini dkan mulai 

| pekerdja dalam bulan Maret   
| 1954 — Ant. 

INDRA 
ENG 

dengan: Ari JOHNS 

comenYar 2. SAJANG HANJA SEMALAM SADJA. 

SAKSIKANLAH !!! 

  

    

  

    

    

    

  

PN aa Mer TEE TA i 

Gem ena 9 Kya SARAN Untuk persiapan udjian Penghabisan S.G.B. Negeri 

06.10 Soran Pagi oleh Langen th. 1954, dibuka pendaftaran sementara. 
Budojo dbp. Prawiro - Waktu a. sampai tg. 30 September 1953, 

Lalito. : 3 b. pk. 8.00 — 12.00. 
12.05 Hidangan Orkes Philadel- Tempat . Kantor S.G.B. Negeri No. 1 Djetisardja 

phia dan Orkes Simfoni 5 No. 4 — Jogjakarta. “ 

London. Sjarat Mentjataikan nama dan alamatnja jang 

13.10 Vocalia Barat djelas. 

14.00 O.K. Puspa Kemala dan (fl pendjelasan : Mereka jang tidak mentjatatkan nama dan 

Sagi. 1 alamat, tidak diperkenankan mendaftarkan 

17.00 Taman Kepanduan oleh pada pendaftaran resmi Ay na dengan ala- 
Pandu Rakjat Indonesia. san jang kuat. 

17.45 Njanjian Sore oleh Rom- Jogjakarta, 95.94 1953, 

bongan Tak Bernama dbp s3 

Pak ar DIREKTUR SEK. GURU B.I. NEGERI 
18.15 Pendidikan Kebimp Islam 182-9 : JOGJAKARTA. » 

Untuk  Kanak2 oleh Pa 
Ta 4 

Bu Anies. 

19.15 Sebuah @uartet tjipt. “anussan LA KAM SNN AA " 

Schumann | ! 

19.45 Taman Sastera oleh Tunas Pengumuman Panitya Pon- 1 

“Muda. 
20.15 Malam VARIA 2 w sta Diaten 
21.15 Ruangan Djapendi Ia | Ss cep ke J t e: 

1 dbp. George de 
BR - 2 Kepada para pembeli Undian PON — Sweepstake Djawa 

22.15 Warna Warni Malam Hari Tengah didaerah Purwokerto dengan ini kami “beritahukan, 

oleh ORJ dbp. Suwandi bahwa undian2 No : 

105221 sd. 105230: 105271 sd. 105360: 105361 sd. 105390, 

» R E Na 105451 sd. 105470: 107691 sd. 107690, 107781 sd. 107739. 

tiap hari 4 pertunajukkan terpaksa kami njatakan tidak sjah, karena undian? tersebut 

djam : 10 — 17 — 19 — 281 

»When Willie 

Comes Marching 

Home” 
Siar bea 

'k Dan DAILLEY 

x Corinne CALVET 

x Collene TOWNSEN. 

KIA, 

IG Oa BPA IN 

OR E” 
—— NIGEL PATRICK. 

UNTUK 17 TH. KEATAS. 

186-9. 

  

V IR 
lekas tjape, makanan tidak 

| tanggung 10075 berhaisil dan 
| Harga 1 botol Rp. 20,—: 

| mandjur. 

| 

| keputihan 

| Salep Tjant:k hilangkan hitam 

ANN SNN L EN aa son ya Urea an 

:Puder bikin hitam rambut 
PERAN DATA | Le caata nan se kenatann 

Minjak bikin rambut pandjang 

Obat " dikirim 

ongkos kirim 109. 
TABIB WAHID MAWN — 

Agen? : 

1» 

Toko Obat ENG NJAN 
THAY AN ” 

Toko Obat HOK AN D 

” 

” 

53 SHANGHAI 
UNIVERSAL STARS 

Toko HAPPY Alun? 15 

Multi Sports, Kaliasin 7     

Radja obat kuat 

AN OL 
Viranol extra strong buat Jaki2 jang kurang tenaga lemah 

sjawat (Impotensi sexuel swakte). 
hantjur, sering mar 

posing, intjok linu2 muka putjet, 

ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 

| Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 

|| djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

Pi Gembira istimewa buat lak'2 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 

Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem 

Gapat kekuatan selamanja. 

Djuga ada sedia lain2 obat jang 

ea IN Li ee pasa Rp. 15,— 

PEN SALA sauna 25, — 
AE anna oa 3. 10,— 

dimuka Rp. 20,— 

Peer Naa Isa NA TA 2. 10, — 

tanggung tidak 

Pen Un ah aa Tip Ka gan ». 10,— 
Ne engan 2. 10,— 

dan gemuk ........ 5 10,— 

tambah sesudah terima uang, 

TOKO SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 

WARUNG MOELJO, Dj. 
TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 

Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 

Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo. 

ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 

NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 

Alasan penjakit badan 
ah2 kepala 

kaki tangan dingin, se- 

Tamblong 40 — Bandung. 

Judonegaran 17 — Jogja. 

HO, Patjinan 175 Jogja. 
TJAN. Petjinan 66 — Jogja. 

jl. Raya 114 — Magelang. 

Semarang. 

Pasar Djohar 42 — Semarang. 

Bodjong 6 B — Semarang. 
— Kudus, 

— Surabaja. 

  

  

datang kotor, 

tampak kemustadjabannja.   
UNTUK MAKAN 
ORANG LE-LAKI 

“LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SERING 
DAPAT KESEHATAN DAN KEGEMBIRAAN, KESENANGAN 

“ “JANG TETAP DAN AWET. 

OBAT SENKESIN BUAT LELAKI DAN PEREMPUAN. LELAKI 

DJANTAN, 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. Perempuan tua makan 

ini obat hawa tenaganja bisa hidup 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, kekuatan otak lemah, kekuatan melihat kurang. 

Impotentic, 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 
Aer muka lekas tua, kurus tete mengkeret, 

dan kuning, rambut rontok, rambut putih, Tidak bisa tidur, Sekali makan lantas bisa ter- 

SENKESIN DJANTAN 

  
U 

  
tempat pranakan dingin. 

AGEN: Toko Obat Eng Njan jan Petjinan No. 15 — Jogja, 

  

PERUMPUAN 

MAKAN SENKESIN 

NTUK MAKAN 

MAKAN OBAT 

tidak mapsu makan, sehabis 

2 Pengumuman 

diatas sangat lambat diterima oleh Panitya, jaitu baru pada 

tanggal 25-8, sedang semestinja paling achir tanggal 16- 8 

diam 05,30 harus sudah ada ditangan Panitya. 

Berhubung Pohan tidak terletak pada para pem- ' 

beli, maka kepada para pembeli undian2 tersebut diatas 

kami beri kesempatan untuk meminta kembali uangnja 

kepada Panitya PON-Sweepstake Djateng dla P.M.I. 

Tjab. Surakarta, Tumenggungan Solo, dengan disertai 

bukti2 jang 'sjah. 

Uang undian jang sampai tgl. 15 Oktober 1953 tidak di- 

minta kembali, mendjadi milik Panitya, 

Panitya PON-Sweepstake 
Djawa Tengah   

  es 

  

  

PENGUMUMAN ' 
  

Pendaftaran sementara untuk : 

Udjian Penghabisan S.G.A. Jogjakarta | 
th. 1954 

Udjian diadakan & bl, April 1954 mengenai Bag. I dan 
Bag. II (program baru dan lama) 

Pendaftaran 
Dimulai 

| ditutup 
tempat 

tg. 21 September 1953 
tg. 10 Oktober 1953 
kantor S.G-A, Negeri Jogjakarta 

(Tjemarzdjadjar 1) 
tiap2 hari kerdja dari pk. 8.00 — 12.00     Murid? S.G.A. Partikelir /subsidi hendaknja mendaftar- 

kan melalui Kepala Sekolah masing2 dengan setjara ko- 

lektif. 
Jogjakarta. 15 September 1953 

PANITYA PENDAFTARAN 
( PRAPTODIPOERO ) 

  
  

  

Dipermaklumkan dengan hormat kepada 
saudara? pemborong (Aannemer) iang 
sanggup mengerdjakan borongan mem- 

bikin rumah: 

SEKOLAH RAKJAT di 
Kota Kawedanan GEMO- 
LONG dan TANGEN, 
diharap datang di Kantor Dewan Pe- 
merintah Daerah Kabupaten Sragen pada 
hari kerdja djam 8 — 13 guna me- 
nerima peraturan2 dan gambarnja, paling 
lambat pada tanggal 26-9- 1953, 
Kemudian harap mendjadikan perhatian 
adanja. 

Sragen, 11 September 1953, 

Kepala Daerah Kabupaten 
Sragen. 

(SOEPRAPTO).         

gun ROE 
TYAP GARUDA Sa PUNA 

  

     

BAN SAN YOK PANG ” 
KAPASAN 216-220 SURABAIA.BISA PAPAT BELI PISEGALA TOKO? OBA 7. 

Agen Solo : Toko SENG MO. Toko HAY TJIANG, Toko 
NAM, Toko PODJOK, Toko FOE, Toko Obat ENG TAY 
HO, ENG THIAM HO dan DJIN SENG HO, 

180-9,     
LE 

Eyp LKEDAULATAN BAKJAT" 18821525014, 
1 

ba Make   Pee MEA Rara uk aa


