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legasi jang tertugas membitja- 
in soal tersebut dengan Pe- 

Dengasi itu terdiri dari An- 
war Tjokroaminoto ketua De- 
wan Partai PSII, Arudji Karta- 
winata Ketua LT PSII dan Sjah 
buddin Latief anggota Dewan 
Partai PSIL — Ant. 

MUKARTO DI BLITAR" 
Mukarto  Notowidigdo, duta 

besar Indonesia untuk Ameri- 
ka dan Mexico, jang tiba di Su- ' 
rabaja, telah mengadakan per- 
temuan dengan beberapa orang 

  

terkemuka dikediaman Residen | 
Surabaja. 

Saptu 
Blitar 
arga. 

Konstituante 
16 bulan 

Kemarin malam diadakan di 
Wijoto Prodjo Kepatihan per- 
tundjukan tari Golek untuk me 
njambut ketua parlemen, Mr. 
Sartono, menteri Kehakiman, 
Mr. Djody Gondokusumo dan 

ia melandjutkan ke 
untuk menengok kelu- 

lah menerima aa surat dari Peme- 

fo Djepang? ) 
25) ME NTERI Luar Negeri Djepang Okazaki menerangkan 

"“ dalam pertemuan wartawan asing, bahwa sekarang sudah tiba waktunja bagi Djepang mempertimbangkan perdjandjian 
' perdamaian bilateral dengan Indonesia dan Pilipina. 

Kata Okazaki, sampai kini 
Djepang mengharap supaja ke- 
dua negara tersebut turut serta 
atau meratifikasi perdjandjian 

Frisco, tetapi kedua negara itu 
tidak menjukai pasal jang me- 
ngenai wilajah Djepang dalam 
perdjandjian Friseo tersebut. 

Djika kedua negara itu tetap 
menghendaki perdjandjian bila- 
teral dan sebaliknja Djepang- 

“ 
    

PERPISAHAN DENGAN 
MONONUTU 

gal 24-9. 
«Pertemuan perpisahan de- 

ngan Duta Besar Indonesia un- 
tuk RRT, Arnold Menonutu, te 

| lah diadakan dj Hotel des Indes 
Djakarta atas usaha panitia jg 
diketuai Oleh Ir. H, Laoh. 

Pertemuan itu mendapat per 

hak pencuduk 
Sulawesi ' 

Hadir pula Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo,- beberapa 
Menteri lain dan angzota2 korps 
diplomatik jang memberi sela- 
ma: djalan kepada Mononutu 

jang berasal dari   pembesar? lainnja darj Djakarta 
.jang sedjak beberapa harj jang 
lalu berada dikota ini. 

Mr, Djody mengatakan dalam 
konperensi pers bahwa Konsti- 

dapat terbentuk 
«dalam waktu 16 bulan sesudah 
tangga 1 Djanuari 1954 

MAKAM WR. SU- 
PRATMAN 

  

x 
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Le mng & z s wa 

Didapat kabar, bahwa perle- 
takan batu pertama untuk me- 
muliakan makam W. R. Suprat- 
man, itu pentjipta lagu kebang- 
saan kita Indonesia Raja”, 
akan dilangsungkan dengan upa 
tjara pada tgl. 28 Oktober 1953. 
Guna pembangunan makam 

tersebut, telah dibentuk suatu 
Panitya Sajembara guna mem- 
buat gambar pembangunan ma. 
kam itu, Maka hingga kini telah 
ada 6 gambar jang telah masuk. 
dan sedang dipertimbangkan da- 
lam rapat Panitya. 
- Perlu diketahui bahwa pem- 
bangunan makam tersebut di- 
perlukan beaja Rp.100.000,—. 

jang akan berangkat pada tgi. 
24 bulan :ni ketempat djabatan 

nja jang baru — Ant. 
  

PESAWAI2 DJAWATAN 
PERTANIAN KE USA 

Mempeladjari tehnik pe- 

njujuhan. 
Atas bantuan. TCA akan be- | 

“s-ebrangkat 14 orang perawat Djas ps3 1 

watan Pertanian Rakjat ke Ame | 
rika Serikat untuk mempeladja | 
ri teknik penjulu-an selama 6: 
bulan. 14 Pegawai tersebut akan | 

an. : 
Rombongan kesatu jang akan 

berangkat pada tangal 21 Sept. 
'53 ialah Soejoed, Hasmosoewig 

.njo, Moerwono, Sun Bone, Moh. 
Saleh, Tjekmat dan Kadarma- 
wani. : 
Rombongan kedua jang akan 
berangkat pada tanggal 22 Sept. 
1953 ialah Wijono Koesrin, Koes 
nadi, Soenarto, Rismunandar,   

| 
Ibrahim Mangoenatmodjo, Liem 
Thian Sui dan Hoesna Sastrawi- 
nata. — Ant. 

Laboratorium fa- 
kultit pertanian 
Gadjah Mada 
Hasilkan 4 djenis padi baru 

PBesrempat diruangan bangunan laboratorium fakultet pertanian Universitot Negeri Gadjah Mada di Bulak Sumur Togjakarta kemarin telah “dilangsungkan upatjara penjerahan 
bangunan? itu oleh sekretaris djenderal Kementerian Pertanian Tr. Gunung Iskandar selaku wakil Menteri Pertanian jang ber- halangan datang kepada Presiden 
Mada Prof. Sardjito jang kemudian diserahkan 

- Sardjito kepada 

Bangunan? ini jang sudah di- 
perlengkapi dengan sebagian da. 
ri alat2 laboratorium dan hasil2 
pertjobaan pelbagai djenis ta- 
naman, telah selesai dalam wak 
tu kira2 6 bulan dengan beaja 
Rp.270.000,— 

-$ Laboratorium perlu. 
| Menurut Ir. Gunung Iskan- 
dar, adanja laboratorium ini di- 
pandang penting sekali untuk 
kemadjuan pertanian rakjat. 
Bersama2 dengan Balai Penje- 
lidikan Pertanian di Bogor, la- | 

an bekerdja- | In 
  

boratorium “in 

  

   ' hasil2nja akan 
eh Djawatan Per- 

tanian Rakjat kepada seluruh 
petani. Dengan demikian maka 
akan ada kerdja-sama jang erat 
dan baik sekali antara instansi2 
ini, 2 

Dalam pada itu sekretaris 
djenderal Kementerian PP & K 
menerangkan, l 
adanja laboratorium itu 
akan berarti pula bahwa maha- 
siswa pertanian tidak hanja 
akan mentjari ilmu.sadja, tetapi 
pasa mentjari ilmu jang akan 
angsung diberikan ilnja ke- 
pada rakjat, akan merupakan 
bantuan jang besar sekali bagi 
tanah air. Indonesia sekarang su 
dah mulai mengurangi import 
berasnja dari luar egeri dan 
diharapkan diwaktu2 jang akan | 
datang, Indonesia akan tjukup 
dengan beras dalam negeri sa- 
dja, Dan salah satu usaha meng 
atasinja ini tergantung daripa- 

bahwa dengan 

Universitet Negeri Gadjah 
lagi oleh Prof. 

ketua fakultet Pertanian Prof. Ir. Harjono. 

'da 'ketjakapan para ahli padi 
bangsa kita sendiri. 

4 Djenis padi baru, 
Sementara itu Ketua Fakul- 

tet Pertanian Prof. Ir. Harjono 
menjatakan, bahwa laboratoris 
Um. ini sudah dapat menghasil- 
kan 4 djenis padi baru jaitu ha- 

|sil perkawinan pelbagai djenis 
padi jang dipandang baik. Dje- 
nis2 baru ini akan mulaj ditjoba 
penanamannja di Jogjakarta du 
lu sebelum disebarkan diseluruh 
Indonesia, pada musim hudjan 
bulan depan. Diantara 4 djenis 

padi itu baru satu jang diberi 
mama jaitu padi srie makmur 
'hasii perkawinan antara padi 
tjempa-tjina dan padi slobok jg 
kemudian hasilnja dikawinkan 

“3 | lagi dengan padi radja lele. 
Bantuan besar. Aa : Dalam tahun depan diharap- 

(kan akan hasilkan pula padi2 
djenis baru sebanjak 109 ma- 

. Perlu diterangkan, bahwa upa 
tjara penjerahan laboratorium 
kemarin itu dihadliri pula oleh 
Ketua Parlemen Mr. Sartono, | 
Walikota Mr. Sudarisman Pur- 
wokusumo dan beberapa pembe- 
sar daerah lainnja. 

Sesudah para tamu menga- 
dakam keliling dalam. komplex 
laboratorium pertanian itu 'ke- 
mudian sambil beristirahat me- 
njaksikan perlombaan tennis di | 
tempat pengeringan tanaman la- 
boratorium diantara keluarga   Universitet Negeri Gadjah Ma- 
da sendiri. 

  

| sanaan persubungan negara ter 

Berangkat ke Peking tang | : | 

hatian besar. terutama dari pi- | 
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berangkat dalam dua rombong ! 

bata daa" 

   

pun fOstap menghendaki per- 
djandjian Frisco, maka kemba- 
linja perhubungan antara nega- 
ra setjara resmi akan tidak 
terlaksana. 

Sebab itu maka Djepang akan 
berusaha djangan sampai pelak- 

lambat, tetapi perdjandjian bi- 
lateral jang Djepang maksud- 
kan dalam prakteknja adalah 
hampir serupa dengan perdjan- 
Gjian Frisco. 

Pembajaran kerugian 

& perang. 7 
Mengenai ganti kerugian pe- 

| rang, Okazaki seterusnja kata- 
kan, bahwa Djepang meluaskan 
penafsiran pasal 14 Frisco su- 

paja dapat melakukan pemba- 
| jaran atas dasar jang lebih tu- 
Las. Djika barang modal “ditun- 
tut, Djepang akan mempertim- 

| bangkannja, demikian Okazaki. 
|. Dalam hubungan ini harian 
| "Asahi' memperingatkan, bah- 

| wa tidak setudjuinja kedua ne- 
| gara tersebut kepada Frisco ia- 
|Ilah karenawpasal 14 Frisco mem 

  

| DITERBITKAN OLEH BA 

  | batasi pembajaran kerugian pe- 

      

      

  

rang dengan pemberian djasa 
sadja dan tidak disebabkan ka-.| 
rena pasal lain jang mengenai 
wilajah Djepang seperti dikata- 
'kan Okazaki. Patut dikabarkan, 

| HARIAN UMUM 
DAN PENERBIT ,,KEDAULATAN 

Ik 10000 BURUH si- 

   
RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.S.). : 

  

    

  

NGAPURA MUNG. 
KIN MOGSOK 
Karena 385 orang bu- 
ruh listrik dipetjat. 

10 000 Orang buruh dja- 
watan2 pemerintah mungkin 
akan mengadakan pemo- 

gokan di Singapura. 
Haj ini ialah sebagai Ke- 

landjutan darj antjaman mo 

gok kaum buruh listrik, ka 

rena Dewan Kota memetjat 

85 orang buruh  disebuan 

stasiun tenaga listrik baru. 
Hari Sabtu ini dikabar- 

kan kaum buruh djawatan2 

umum mengadakan rapat 

untuk membitjarakan seki- 

tar masalah pemetjatan ter   pernjataan Djepang untuk ber-! 
sedia mengadakan perdjandjian ' 
bilateral ini adalah untuk perta- | 
ma kalinja, karena sampai kini ' 
Djepang terus mempertahankan f 
perdjandjian Frisco. — Ant. 

  

INDONESIA INGIN 
PESAN 

34 Kapal dari Norwe-f 
gia dengan kredit. 3 

Indonesia telah bertanja ke- 
pada galangan pembuatan ka-" 
pal Norwegia apakah mereka" 

harga total 200 djuta 

(Ik, 100 djuta gulden) atas da- 

sar kredit, 

“Galangan2 tersebuz tertarik i 
Sekali oleh pertanjaan itu ka-j 
rena sedjak achir perang mere- 

ka djatuh dalam keadaan jang” 
sudah mendekati tingkatan ti-: 
dak, ada pekerdjaan. Tetapi me | 
reka tidak dapat memberi kre- 

dit mengena: 

itu djika tidak mendapat baa- 
tuan pemerintah Norwegia, — 
Ant. 
  

A. MORO: 

Pendirian Kedjak- 
— saan Agung 
Tetap mengambit tindakan terhadap” 

pelanggar2 hukum 

Pp urusryara Kedjaksaan Agung Abdul Muthalip Moro 
jang slama Djaksa Agung Suprapto beberapa hari ini 

| mengatakan perdjalanan dengan rombongan Menteri Kehakiman 
| Ke Nusakambangan bertindak djuga sebagai Wakil Djaksa 

mendjadi kenjataan. 

rut A. Moro selandjutnja, ada- 
lah mendjadi pendirian tegas 

dari Kedjaksaan Agung seba- 

gai suatu badan penuntut- 
umum, tetapi sementara itu-su- 
dah tentu Kedjaksaan Agung 
memperhatikan perembukan jg 
dewasa ini sedang berlangsung 
antara Pemerintah dengan pi- 
hak Sarbupri, dalam artikata 

| antara Kedjaksaan Agung de- 
(ngan pihak Pemerintah dalam 
| hal ini selalu terdapat hubung- 
an dan kerdjasama jang erat: 
Pengumuman jang telah di- 

kelyarkan baru2 ini sepenuhnja 
mendjadi tanggungan dari Djak 
sa Agung, jang menitik berat- 
kan hal itu kepada terdjadinja 

pelanggaran-hukum, tetapi oleh 
A. Moro - sekali lagi diulangi, 

bahwa didalam soal Sarbupri, 
antara Kedjaksaan Agung de- 
:ngan Pemerintah selalu terda- 
pat kerdja-sama jang erat. 

  

Instruksi sudah di- 
re kirimkan. ' 

Dalam hubungan dengan ini 
lebih djauh diterangkan, bahwa 
instruksi Djaksa Agung jang 
dikeluarkan baru2 ini mengenai 
soal pemogokan  Sarbupri, te- 
lah dikirimkan kedaerah2, dan 
ditambahkan, bahwa jang pen- 
ting bagi Kedjaksaan Agung se- 
karang ialah mengontrol pelak- 

Hal jang demikian itu, menu- 

| Agung, dalam pertjakapan menerangkan, bahwa dalam persoal- 
an pemogokan Sarbupri jang telah terdjadi tgl. 15-9, pendirian 
Kedjaksaan Agung tbtap seperti telah diumumkan Daru? ini, 
ialah akan bertindak terhadap pelanggaran hukum jang sudah 

telah dikeluarkan itu, demikian 
A. Moro. 

Djurubitjara tersebut sama 

sekali belum: bersedia mendja- 
wab pertanjaan, sampai dimana 
dan berupa apakah pelaksanaan 
daripada instruksi Djaksa A- 

gung tersebut sudah didjalan- 
kan. Djuga tidak bersedia men- 
djawab, apakah sampai seka- 

rang ini telah ada orang2 dari 
kalangan pimpinan Sarbupri jg. 
dipanggil menghadap atau di- 
dengar keterangan2nja dalam 
hubungan dengan soal pemogok. 

an buruh perkebunan. — Ant. 

  

Peri Murba: 
  

B 

sebagai berikut : 

I. Mendesak kepada Peme-   rintah untuk segera melajani 
  

sanaan daripada “instruksi jang 

  

Mexico , disaksikan   
  

Pada, tgl. 18-9-1953 bertempat di Istana Merdeka oleh Presiden 
telah dilantik dan disumpah Mukarto Notowidagdo jang akan 
mendjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat, Kanada dan 

oleh P. M. Mr. Ali 
' Kementerian Luar Negeri, — (IPPHOS), 

dan pembesar? dari 

! 
Fl masih akan diteruskan. 

          

2 

: sebut dan bagaimana sikap 
mereka selandjutnja, (U.P).       

"Dr. A.K. GANI AMBIL 
.BUKTI2" 

Pemeriksaan atas dirinja 

Dr. AK. Gani, pres.den-direk 
tur maskapai penerbangan ,,Pi 

oneer” dalam waktu jang sing- 
| kat akan pergi ke Palembang 

untuk mengambil bahan2 dan | 

berapa waktu berselang dalam 

ta tentang GIA, jang seperti 
(diketahui telah menimbulkan per | 

A.K. Gani soalan antara Dr. 
. dari kontra Dr Konijnenburg 

| GIA. 
    

   
Kedjaksaan 

akan memeriksanja lagi 

karta dari” Palembang, demiki 
an DjaKsa Notosusanto. — Ant. | 

  

"PWI DJAKARTA MINTA 
|. PENDJELASAN 

! Sekitar berita? instruksi 
| Menteri Iwa. : 

4 “Berhubung dengan berita2 

4 pers tentang larangan diedar- 

' kannja harian2 Sumber, Abadi, 

1 Pedoman 
! didalam kamp2 

(esesuai dengah instruksi Mente- 

Pertahanan Kepada KSAD, | 

Gan Indonesia Raya 
tahanan SOB 

maka PWI kring Djakarta te- 
Tan mengadjukan beberapa per- 

soal terse- | 
| but kepada Menteri Pertahanan | 
tanjaan mengenai 

sebagai berikut : 
1. Apakah benar telah dikelu- 

arkan instruksi tersebut se- 

demikian itu, Djika benar ba 
| gaimana isi dan maksud in- 

struksi tsb. sebenarnja. 
2. Apabila benar ada instruksi 

sedemikian, apakah itu tidak 
berarti bahwa tahanan2 ter- 
sebut tidak diperbolehkan 
membatja dan menerima Su- 
rat2 kabar sesuai dengan ke- 
inginan masing2 (naar eigen 
keuze). 

3. Djika demikian halnja apa- 
kah hal itu tidak berarti me- 

masi, jang didjamin oleh un- 

Gang2 dasar kita. 
4. Oleh karena itu apabila me- 

apakah saudara Menteri ti- 
dak sependapat dengan kami 
bahwa maksud instruksi ter- 

sebut 'hendaknja ditindjau 

kembali.   

ERHUBUNG dengan keterangan pemerintah Belanda jang 

termuat dalam buku-tahunan Kementerian Luar Negeri 

Belanda dan disampaikan djuga kepada Staten Generaal, jang 

antaranja menjatakan, bahwa pemerintah Belanda tidak melihat 

faedahnja untuk merundingkan lagi soal Irian Barat, Dewan- 

Harian Dewan Partai "Partai Murba” mengeluarkan setatement 

tantangan  imperialis Belanda 
itu dengan perbuatan2 jang 
njata : 

1) Mengadakan pemerintahan 
jang langsung mengurus da- 
erah Irian Barat dengan pe- 
ngangkatan seorang Kepala 

'bernur Militer, 
Menghapuskan  peraturan2 
immigrasi-kolomial jang hing 
ga sekarang masih menetap- 
kan orang2 Belanda bukan 
sebagai orang asing, tetapi 
sebagai medeburger, dan 
langsung mengadakan 'kon- 
trol atas perbuatan orang2 
Belanda jang ada di Indone- 
sia jang telah menduduki se- 
lurus lapangan, baik dalam 
pemerintahan, dalam lapang. 
an perdagangan, dalam  Ia- 

pangan perusahaan2/perke- 
bunan2, dalam lapangan ke- 
budajaan, dil: 

Mempertjepat usaha2 pem- 
batalan perdjandjian K.M.B. 

TI. Mengandjurkan kepada se- 
luruh partai2, organisasi2, ba- 

risan2 dan seluruh lapisan rak- 
jat untuk menghilangkan sega- 
la pertentangan jang tidak ber- 
dasarkan anti-imperialisme, dan 

III. (Mengandjurkan, agar se- 
potensi nasional disalurs 

2) 

3)   
TOL Uu 

  

# 

uan Kun hn   

aga Kawanan Weaag 
Ken. Bara enseha ane ,   
  

bisa membuatkan 34 kapaj dgn | bukti2 mengenai tul.san2nja be | 
crown | | 

“beberapa surat kabar di Djakar | 

Berhubung dengan itu, pihak | 
telah memberi ke-| 

(sempatan pada. Dr. A.K. Gani | 

"dan 
Maag aa Kan ia tba kembali di Dja- 

langgar kemerdekaan infor- | 

mang demikian halnja maka | 

Daerah, jang berpangkat Gu. | 

pnmNanNaneng an ncne-a1 HremMNa anna aNaNNNgaNaNNyamaN Laman 

KOREA 
  

ketegangan dunia. 

Adanja  perdjandjian perta- 

hanan bersama antara Amerika 
dan Korea Selatan buktikan dgn 

"Ldjelas, bahwa Amerika bermak- 
sud mempertahankan Korea Se- 
latan bagi batu lontjatan militer 
di Asia.   Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa kajangan2 Amerika jang ber 

| kuasa dengan Sewenang2 turut 

. tjampur tangan dalam urusan2 

| dalam negeri negara2 Asia, ka- 
|rena politik negara2 itu tidak 
dapat di terima di Washington. 
Ditegaskan, bahwa tindakan 

| Amerika sematjam itu adalah 
| sangat pitjik dan merupakan 

    

TITIK PERMULA 
Meredakan ketegangan dunia 

  

  

LANGGANAN 3 
  

Dalam dan Luar Kota. 

e Sebulan . ........ Rp. M,— 

  
Etjoran 40an 0,60 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

TAHUN IX. — NOMOR 214 

  

AN 

kata Malenkov 
2 1 

ERDANA Menteri Rusia, Malenkov mengatakan malam 

Minggu, bahwa penolakan terhadap 
India dan 3 negara netral Asia lainnja dalam konperensi politik 
Korea oleh Amerika adalah bertentangan dengan sembojan2-nja 
jang katanja akan menjelesaikan soal Korea setjara damai. 
Dikatakan, bahwa gentjatan sendjata di Korea harus didjadikan 
titik permulaan bagi usaha2 selandjutnja untuk meredakan 

usul turut sertanja 

perkembangan sedjarah negara2 
Asia. 

Bantuan ke Korea Utara. 
Sebuah pengumuman telah di 

keluarkan di Moskow tentang 

perundingan2 jang berachir hari 
Sabtu antara utusan Korea uta 
ra dan pemerintah Sovjet. Di- 
njatakan, bahwa  djutaan ribu 
rubel akan diberikan oleh So- 

Vjet kepada Korea utara untuk - 
Pembangunan hydro Jistrik jang 

terbesar didunia di sungai Yalu 
| dan industri2 lainnja. 

Selain itu Sovjet akan mengi- 
rimkan perlengkapan2 dan alat2 
perkakas, 'kapal2 penangkap 
ikan dil dan akan memberi la- 

  

eng terbesar terhadap 

an? dengan Mesir 

|. Kalangan2 resmi di London 

| mengingatkan kepada kata2 
Churchill, bahwa pasukan2 Ing- 
geris bersedia meninggalkan Te. 

rusan Suez, djika Inggeris telah 
| memperoleh bukti bahwa "kea- 
| manan daerah ini, termasuk ke- 

| pentingan2 Inggeris dan dunia 

| merdeka” terdjamin. 
| Selandjotnja Inggeris meng- 
| harapkan 2 hal: 

| 
| 

| 
j 

l 

1) Pemerintah Mesir diharapkan 
menjetudjui pendirian bahwa 

dan bahwa djika terdjadi ke- 
adaan “darurat, pasukan2 
asing dapat dipanggil untuk 
memberikan bantuan. 
Pemerintah A. S. diharapkan 
tidak lagi mendesakkan ke- 
pada pemerintah Mesir, ja- 
itu jang mengatakan bahwa 
pandangan2 London tidak se. 
suai dengan pendirian2 Wa- 

hington. 

|» 
1 

Kesulitan definisi. 

Dalam pada itu dikabarkan 
bahwa perundingan2 rahasia se- 
tjara teknis telah dilakukan un- 
tuk memberikan interpretasi 
jang tepat mengenai kata2 kea- 

manan dan tindakan2 apa jang 
| diharapkan dari para ahli tek- 
|nik jang akan tinggal didaerah 
| Terusan Suez guna mendjaga 

| instalasi2. 
| Meskipun demikian masih ter. 
| dapat kesukaran besar untuk 
menentukan keadaan jang bagai 
mana jang dinamakan keadaan 

| darurat itu, sehingga pasukan? 

keamanan harus. -didjamin, 

  
| asing dapat memasuki kembali | 
| daerah itu. 

    

— TANTANGAN BELANDA 
Harus dibalas dengan perbuatan! 

kan kepada tindakan perebutan 
Irian Barat dan pembatalan 
K.M.B, 
Pertimbangan2nja ialah : 
1) Bahwa sikap imparialis Be- 

landa tersebut harus diang- 
gap sebagai tantangan .ter- 
hadap rakjat Indonesia, jang 
sudah semendjak semula ti- 
dak mempunjai kepertjajaan 
sedikitpun terhadap imperialis 
me dalam bentuk apapun 

djuga: 
Bahwa : sikap ini langsung 
atau tidak langsung ada hu- 
bungannja dngan pmbebas- 

an Westrling jang diberikan 
keleluasaan 'bergerak lagi 

dalam rentjana pentjaplokan 
kembali seluruh daerah In- 

donesia dari Irian Barat se- 
bagai pangkalan utama, 
Bahwa sikap tersebut ber- 
arti pelanggaran mentah2 
terhadap perdjandjian anta- 
ra Belanda dan Indonesia jg 
termaktub dalam perdjan- 
djian K.M.B. jang sampai se 
karang “ masih didjalankan 
dengan taat oleh Pemerintah 
R.I. jang sudah2, 
Bahwa pelanggaran terhadap 
perdjandjian K.M.B. tersebut 
oleh Belanda memberi hak 

2) 

  
4 

nesia untuk bertindak: tan- 
tangan harus dibalas dengan 
perbuatan dalam lapangan 
politik, ekonomi, militer, 

Patut diterangkan, bahwa sta- 
temenit jang sama maksudnja, 
telah dikeluarkan djuga oleh   

  
| 
| 
h 

| 
| 

dan kewadjiban bagi Indo- | 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
p 

| SOBSI (Sentral Organisasi Bu- | nja kini telah 
Lyuh Republik Indonesia), Ant, | 70.000. orang untuk menjokong | sagah seperti saja”, 

Inggerissediating- 
galkan Suez 

Kalau keamanan didjamin Mesir 

IR BRIAN ROBERTSON, wakil Inggeris dalam perunding- 
mengenai masalah Terusan Suez hari 

Sabtu j.l. tiba di Kairo kembali dari Inggeris. 

Selandjutnja dikabarkan bah- 
wa fihak Inggeris akan mema- 
djukan berbagai formula jang . 
dapat memungkinkan suatu ka- 
ta sepakat djangka pendek, jg 
tidak melukai semangat nasio- 
nalisme Mesir. — AFP. 

KSAD INGGERIS KE JU- 
  

GOSLAVIA 
Kepala Staf Angkatan Darat 

Inggeris, Marsekal Sir John 
Harding, hari Djum'at ini telah 
meninggaikan : Inggeris 
pergi ke Jugoslavia guna me- 
ngundjungi 'latihan2 perang 
angkatan darat Jugoslavia jang 
dimulai Saptu j.l. 

Sebelum berangkat Sir John 
mengatakan, ia mengharapkan 

agar. perkundjungannja akan 
dapat memperkuat persetudju- 
an tentang masalah2 pertahan- 
an bersama jang kini telah ber- 
laku antara Inggeris dan Ju- 
goslavia. 

untuk. 

tihan dalam lapang pembangun- 
an kepada orangz Korea ulara, 

— BBC. 

3 MENTERI RRT DIPE- 
TJAT 

Radio Peking mengumumkan 
pemetjatan 3 anggauta pem. 
Tiongkok dan seorang anggauta 

lainnja dipindahkan dari djaba 

tannja jang sekarang kekeduduk 
annja jang lebih rendah. Mereka 
jang dipetjat itu ialah Menteri 
Keuangan wakil Menteri Keuang 

an dan Wakil Ment Urusan Pos 

dan Kawat. Sedangkan Secdjen 

kabinet dilepas dari djabatannja 

|antuk diberi kedudukan jang le 
bih rendah sebagai wakil ketua 

panitya keuangan dan ekono- 

mie, 

Pemetjatan? tersebut diputus 
kan oleh Dewan Pusat Pem rak 

jat jang diketuai oleh Pres. Mao 

Tse Tung, Keterangan? lebih lan 
djut tidak diberikan oleh radio 

Peking. 

| MALAN HENDAK KA- 
LAHKAN MAHKA- 
MAH APPEL JG. 
SEKARANG 

Pemerintah Afrika Selatan pa 

da malam Saptu telah menga- 
ajukan sebuah rantjangan un- 

|dang2 jang dimaksudkan un- 

tuk mendirikan 2 matjam penga 

dilan appel, jang satu untuk 
| mengurus wperkara2 sipil dan 

|kriminil dan jang lain untuk me 
(ngurus soal2 konstitusionil, 

Seperti diketahui, pemerintah 
Afrika Selatan jang dipimpin 
oleh Dr. Malan ini kini sedang 

berselisih dengan mahkamah ap 

pel jang ada sekarang, karena 
mahkamah tersebut telah menja 
takan sebagai tidak sjah keten 

tuan jang telah diambil oleh pe 

merintah untuk memisahkan pen 
duduk peranakan darj propinsi. 
Cope darj daftar pemilihan jang 
berlaku bagi orang: Eropa. 
— (Reuter). 

  

  

45 TUDEH DITANG- 
KAP 

Lebih djauh AFP mewarta- 
kan dari Teheran, bahwa telah 
ditangkap lagi 45 orang karena 

dituduh mendjadi anggauta Par- 
tai Tudeh. 

Sebagai telah diketahui,  pe- 
merintah Zahedi telah menjata- 
kan Partai Tudeh sebagai par- 

tai terlarang, karena dipandang 
pro komunis.   

  

Semangat anti- La- 
hedi meluas 

Poster gelap dimasdjid 

U.S.A. dituduh djadi dalang 

EKKENAAN dengan ultimatum suku Gasghai Gubernur 
Militer Brigadir Farhard Dadstan, hari Sabtu menjatakan 

bahwa ultimatum tersebut diatas hanjalah suatu "omongan 
besar” sadja, dan bahwa sesungguhnja pemerintah berkuasa 
penuh diseluruh Iran. 

Setelah ultimatum sukubangsa 
Ga:ghai di Iran Selatan itu, tam 

pak bahwa di Teheran sendiri 
kini semangat anti Zahedi ma- 

kin meluas. , 
Dikabarkan bahwa pada hari 

Djum'at malam polisi telah 
menggerebeg suatu pertjetakan 

dibawah tanah, dan bersama itu 
menjita ,,kominike2” jang baru 
sadja ditjetak jang mengandjur- 
kan kepada rakjat agar menun- 
tut balas kpd kekuasaan Zahedi. 

: Lain dari pada itu. Gupernur 
militer tersebut diatas djuga me 
njatakan bahwa selama waktu2 
sembahjang “di Mesdjid Besar 
Djami di Teheran, banjak terda- 
pat Poster2 dan sembojan2 jang 
menjatakan setia kepada Mossa- 
degh. 1 

Dikatakannja lebih djauh bah- 

wa antara pemimpin2 dari me 
reka jang menjatakan setia Ke- 

pada Mossadegh itu ialah bekas 

anggauta Parlemen Nazerzadeh 

Kermani jang kini sudah ditang 

kap, 
Isi sembojan? jang me- 
nentang pem, Zahedi 

Lebih djauh Gupernur militer 
Teheran Dadstan kepada warta 
wan United Press mengatakan 
bahwa diantara bahan2 jang di- 

Sita oleh polisi diatas itu ada 
jang mengatakan bahwa peme- 

rintah Zahedi tidak sjah, dan 

bahwa pemerintah ini dipimpin 
oleh duta besar A. S. (Loy Hen 
derson). — (U.P), 

SUKU GASGHAI ME- 
NUNTUT MOSSA- 

DEGH DILEPASKAN 
10.000 Orang terlatih 
bersendjata karabijn, 

Djuru-bitjara suku Gasghai 
Iran Selatan hari Djum'at jl. 
mengatakan bahwa pemimpin- 

mempersiapkan 

| ultimatum kepada PM Fazlollah 
| Zanedi supaja membebaskan be. 
kas PM Mossadegh jang seka- 
rang sedang ditahan. 

Djuru-bitjara tersebut, Reza- 
deh Gasghai, pada seorang wa- 
kil pemerintah Zahedi jang se- 
dang menindjan ' apakah suku 
bangsa Gasghai setia kepada 
Zahedi dan Sjah, mengatakan 
bahwa pemimpinnja, jaitu Nas- 
ser Khan, telah menjampaikan 
sebuah ultimatum: “Ultimatum 
jang menuntut ' dibebaskannja 
Mossadegh ini adalah salah satu 
sjarat untuk setia pada Zahedi. 
Demikian didjelaskannja lebih 
landjut. 

Lebih djauh ia menjatakan 
banwa Nasser Khan telah me- 
latih 70.000 orang bersendjata 
karabijn untuk bergerak di Iran 
Selatan dan menduduki ibu: 
kota provinsi Shiraz, djika #in- 
tutannia tidak Gikabulkan, 

Terhadap ini dikabarkan bah- 
wa Kepala Staf Angkatan Da- 
rat Zahedi ' Djenderal Nader 
Batmangsilich mendjawab : "Sa Ja ingin tahu apakah jang da- 
pat diperbuat oleh karabijn? itu 
terhadap tank2 Sherman kita", Perlu diketahui, suku bangsa Gasghai itu terdiri dari 200.000 djiwa. — (UP), 

  

  # 
Pa Dk Seorang pendjual obay di | Solo Jang gagah dan tampan ba 

| dannja dgn lagu Jg menarik me- 
| nawarkan obatnja begini: ,,Ma |kin hari makin kebanjakan wa- | nita, Maka mantinja laki? akan 
dibeli, Tahun 1955 Wong lanang 
(laki2) akan dibeli enam uang, 

| (lima pitjis). Lantas saja jang 
gagah begini ini akan dibeli be- | rapa? Marilah befi obat supaja 

 



   
   
   

   

  

   

      

     

    

   
   

     

      

  

     

    

    

   

   
      

  
adanja putu: 

. BOGOR — Grombolar 
telah menembak 2 orar 
duk Tjikira dan Sukarac 
dunghalang).. 5 

BANDJARMA 
bio (Hulu Sung tara) 
gal 19 — 24 ini diadakan Konpe 

     

     

   

        

     

    

  

rensi ' Muhammadijah ruh 
| Kalimantan untuk bitjaraka 
pelaksanaan putusan konggres. 
— Hingga tahun ini diharapkan 

ga transmigran dari Djawa Ti- 
mur, — Kebakaran di Kandar?- 
an Menjebabkan 10 buah rumah 

    

hangus dan kerugian Rp. 
OSN. ai Dana aan ut 

SURABAJA - | dena 

  

rang rumah liar jang dibong 
ada 700 buah dan semua dipin- 
dahkan ke Dupak. — Untuk di- 
rikan gedung Gadjah Mada te- 
lah timbul kesukaran berhubung 
dengan tindakan penghuni? liar 
disana. — Direksi HVA menu- 
rut SBG telah melanggar kepu 
tusan P4P jaitu dalam hal pen 
djualar gula pada buruhnja. — 
Bagian2 kebudajaan Djawa Ti- 
mur telah dapat bantuan dari 
PPK untuk seluruh daerah2 oto- 

  

nom Rp, 82.500. 0g 
  

PEMBERSIHAN 
Didaerah Makassar. 

  

"Makassar, lebih djauh dikabar- 
kan bahwa 80 anggota gerom- 

. bolan dari Maros tejah mening- 
“galkan daerah itu lari ke Tjam- 

    

on, | 
RMS dll. gerombolan. 

ntt 

Menurut tjatatan djumlah 
uman jang ada dipulau Nu- 

bangan masih mendekati    
asa dan tawanan 

iantaranja - tawanan 
hh kabinet jang baru se-   

  

   
kar , dalam minggu jang 

lalu telah dikeluarkan lebih da- 
| xi 600 orang dalam waktu 3 hari 
bert 1rut2. tara jang ada 

pula anak2 'buah Amir Fatah 

nak? dari APRA dan     

    

| #Penindjauan “hari Sabtu itu 
terutama ditudjukan untuk me- 
lihat keadaan tawanan? SOB | 
tersebut, jang ditempatkan di- 
pendjara dari post '(Karanganjar 
dan Permissan. Menurut kete- 
rangan para tawanan itu sen- 
diri, perawatan dan perlakuan 
terhadap mereka dalam pendja- 
ra2 di Nusakambangan itu me- 

mang baik dan memuaskan. Ha 
nja jang sangat mereka sesal- 
kan, jaitu pepriksaan jang sa- 

  

| ngatiterlambat, sehingga banjak 
Giantaranja sudah beberapa ta- 
“hun belum dikeluarkan. Mereka 
|itu sangat mengharapkan supa- 
|ja TPsan merintah segera Mmengam- 
“bil tindakan2 jang tegas. 

Djandji Menteri Agama 
dan Menteri Pertahan- 
an. , 

| Dalam pidatonja dimuka pa- 
ra tawanan SOB dipendjara Ka- 
ranganjar baik (Menteri Agama 
dan Menteri Pertahanan disam- 
ping mengharapkan supaja pa- 
ra tawanan betul2 menundjuk- 
kan kelakuan jang baik agar se- 
.gera dapat dikeluarkan, djuga 
menjatakan, bahwa Pemerintah 
pada saat ini sungguh2 mena- 
ruh perhatian jang besar terha- 
Gap nasib mereka itu dan tidak 
akan tinggal diam. Kepada pa- 
ra tawanan diandjurkan pula, 
Supaja mereka jang akan dibe- 
baskan, ikut membangun negara 

| Gan mau bekerdja turut meng-   - ba. Di Maros. dapat dirampas 
dua lee enfield, satu stengun 
dan ditangkap seorang “kurir” 

Menurut Major Mochtar dgn 
tertangkapnja dua pemimpin 
-gerombolan penting serta kurir 
tersebut pihak Komando “basis:| 
pangkalan Makassar sudah da- 
pat ketegasan tentang penje- 

hasilkan kemakmuran. 

- Djaksa: Agung adakan 
verhoor. 

Dalam penindjauannja dipen- 
djara Permissan, selain melihat 
keadaan para tawanan, Djaksa 
Agung dengan disaksikan oleh 
para Menteri tersebut diatas, 

aa   lesaian keamanan diseluruh dae- 
rahnja. — Ant, Ben al 

melakukan peperiksaan (ver- 
hoor) terhadap 2 anggota D. 1., 

  2 

      

Petani2 i 

Oo 

    

EMAR, Kepala Jajasan Tebu Rakjat (Jatra) dari Kembn- £ 
terian Pertanian di Solo, kepada. 1 

  

        

menderita rugi 
” Antara” menjatakan, 

bahwa penanaman tebu bertambah luas, jang berarti hasrat 
penduduk untuk menanam tebu makin besar. 

Djika ditahun 1952/1953 luas 
tanaman tebu rakjat “diseluruh 
Djawa 3.500 hektar, “untuknja 
”Jatra” mengeluarkan | 
Rp.10.500.000, ditahun 1953/1954 

. mendjadi 8.500 ha. sedang dju 
lah kredit dikeluarkan akan ber 
djumlah (Rp.22.600:300: 
Ditahun 1960 produksi gula di 

  

   

  

Indonesia diharapkan akan me- 
njamai sebelum perang, dipero- 

  leh dari penanaman tebu Pa: 
brik2 Gula, ditambah dengan 
tebu ranjat As nana EU 
Penanaman tebu rakjat, jang    

diperhatikan ' serta- dibimbing 
"Jatra” itu adalah jang nan 
nja didjual kepada Pabrik2 Gu- 

  

la untuk digiling mendjadi gula 
pasir sadja. Kedalamn 
termasuk penanaman te ang 
digiling sen oleh rakjat un- 

belum: 

  

  

Ta : 
tuk didjadikan gula mangkok. 
Tanaman tebu untuk gula.mang 
'kok diseluruh Djawa dewasa ini 
menurut perkiraan meliputi ta- 
nah seluas lebih kurang 25.000 
hektar. Tai An Sabun R 

Mengenai tudjuan Pemerin- 
tah membentuk "Jatra” ii ir De 

mar selandjutnja  menjatakan,    

    

   
bahwa terutama 

besar produks 
Bia. 7 3 AE AI ae 

Produksi areal Pabrik2 Gula | 
sadja sangat kurang unt 
tjapai produksi sebelum' 
Produksi gula Indone: 

karang haru 

  

    

      "Mengingat Ida 

gula untuk mendapai 
waan ditambah deng 
Damat memperbesar 
uksi gula - sebagai salah 

bahan export: -pentin g 
   

   

  oleh "Jatra” dinsahakan | agar 
rakjat menanam tebu ditanah: 
nja sendiri, jang hasilnja “de: 

  

ngan persetudjuan p si pabrik gula, didjual kepada pabrik2 gula itu 
untuk digiling, 

kred it e 

   

    

  

: Pn Mn Aan RU 

Apakah tudjuan "Jatra”? |) 

  

   

  

Luh $ me 1 per- 

gula di Indone- | 

    
    

  

    

   

    

      

   

   

  

   

| Matjam bantuan. 
“ Untuk mentjapai tudjuan itu 
"Jatra” memberikan bimbingan 
technis serta kredit kepada pe- 
tani. Kredit tidak diberikan be- 

- 'rupa uang sadja, tetapi berupa 
pupuk dil. sedang  djumlahnja 

(tidak selalu sama bagi tiap ha. 
Dalam  meluaskan' tanaman 

| tebu rakjat "Jatra” selalu beru- 
|saha agar petani djangan men- 
derita rugi karenanja. 

  

| jang ditanami tebu hanjalah ta- 
'hah2 jang dapat menghasilkan 

ig | lebih besar daripada hasil jang 
i- | dapat 'ditjapai dengan menana- 

(mi tanah itu dengan tanaman 
ain atau dengan menjewakan 
tanah itu kepada pabrik2 gula. 

-| Sebaliknja tanah jang djika di- 
'tanami padi hasilnja lebih be- 

'bu tanah itu tidak akan  dita- 
nami tebu. Ba ua 
| Panenan 1952/1953 memberi 
“hasil lumajan, tetapi banjak ke- 
tjurian, terutama didaerah ba- 

   
   

ial tanaman tebu. Dibeberapa 
daerah ketjurian itu berdjum- 
lah dari 25 sampai 40 precent. 

—' Akan diusahakan, agar petani 
ang ' ketjurian itu mendapat 

“ganti kerugian dari fonds2 ter- 
“tentu. C 1 

Diadakan sematjam kon- 
00. trak dengan pihak Pa- 
PR Drik | & , Maa 

| Agar ada kepastian tebu rak- 
. Ijat itu dapat dibeli oleh pabrik2 | : 

ula,” maka sebelum "Jatra" gula, , 
| memberikan kredit kepada sesu- 

  

eta- | atu daerah, diadakan perunding- 

  

ebih dahulu dengan pabrik 
jang terdekat, apakah sang 
“atau tidak”membeli tebu 

kjat. Djika ada kesanggupan 
dari pihak pabrik, "Jatra” ba- 

  

('rulah mengeluarkan kredit ba-' 
ek Pe daerah itu. 1 

tudjuan dengan pihak pa 
k jang tidak berupa kontrak, 

erdasarkan suatu formule jang 
dikeluarkan oleh "Jatra” jang 
| dalamnja ditentukan harga te- 

     

  

   

   

tiap tahunnja, Untuk 
954 harga tebu itu dite-   Hn 

an: Rendemeng X. harga 
G9 

orang pegawai dat 
an2 Dalam Negeri, 

K. H. Maskur dan Mr. Kasman 

jalah Samson 
KMS. : 1 

Dari peperiksaan itu dapat 

diambil kesimpulan, bahwa me- 

peperiksaan itu terlambat, dan 
bukti2 tidak tjukup, maka me 

reka itu terpaksa masih harus 
ditahan. Diantara tawanan2 
SOB, ada 2 orang Tionghoa. Me- 
nurut keterangannja mereka 

  

duh djadi anggota DI. 

Rentjana Kementerian 
Kehakiman. 

atas, maka ' menurut Menteri 
Kehakiman Mr. Djody, Peme- 
rintah sekarang ini ingin ber- 

a12 jang tertumpuk2 dan belum 
dapat diselesaikan segera dilak- 

| Sanakan. Sikap jang tidak tegas 
dan terlambat itu menurut Mr. 
Djody akan mengurangi keper- 
tjajaan rakjat terhadap Peme- 
rintahnja dan djuga menimbul- 
kan rasa tidak senang. Disam- 
ping itu Menteri menjatakan, 
bahwa pemerintah segera akan 
menepati djandji jang telah di- 
berikan, jaitu mitsalnja memper 
tinggi mutu Kementerian Keha- 
kiman, memperbanjak kaders 
dan meliguideer Undang2 jang 
bersifat kolonial. Dalam pada 
itu dinjatakan, bahwa dalam 
bulan Oktober j.a.d. ini akan di- 
usahakan pembentukan sebuah 
Panitya Negara jang bertugas 
menindjau kembali kitab hukum 
pidana dan merobali peraturan2 
jang tidak sesuai lagi dengan 
keadaan sekarang dan menja- 

linnja dalam bahasa Indonesia. 
Dengan “demikian kita akan 
mempunjai wetboek sendiri, de- 
mikian Mr. Djody dalam perte- 
muan perkenalan dengan pihak 

Kedjaksaan. di Pu 
Te RB, St j 
Achirnja dinjatakan, bahwa 

kundjungan penindjauannja ke 
Nu: bangan itu '/memuas- 
kan, dan akan diusahakan supa- 
ja Pemerintah segera dapat 
mengeluarkan tawanan? SOB 
jang tidak perlu lagi ditawan. 
Dengan tegas dinjatakan oleh 
Menteri, bahwa Pemerintah jg. 

   

— sekarang ini akan tjepat beker- 
rdja dan tepat. 

  

KEMEN:- 
“ 10. PEGAWAI 

TERIAN 
7 Tana Ke Inggeris. 

Pada tanggal 26-9 akan sa 
ckat kenegeri Inggeris 

Sen Edar Kementeri- 
Kehakiman 

dan Pendidikan Pengadjaran     
“sar daripada djika ditanami te- | 

ang penduduk belum menge- 

  

|bu rakjat tiap kwintal jang be- | 

Kebudajaan. Mereka tersebut 

mendapat bea-siswa dari peme- 

tah Inggeris dan akan ting- 

gal dinegeri. Inggeris selama 

'$ bulan. — Ant. 

rin 

gula X factor 55 : 1000 — - 

Rp.11.55 per kwintal,  prangko 

timbangan pabrik. 6 

“Tahun jang lalu harga itu 

ditetapkan : Rendement X har- 

ga gula X factor 5 : 1.000. 

Tahun ini tanaman tebu rak- 

jat itu diperhitungkan sedikit- 

|nja akan. dapat menghasilkan 

rata2 800 kwintal tebu tiap ha. 

Kesukaran "Jatra”. 

: 'Dalam melaksanakan mak- 

sudnja itu "Jatra” tidak lepas 

bula dari kesukaran2, jang da- 

tangnja baik dari pihak sendi- 

ri, maupun pihak pabrik, dan 

djuga dari pedagang gula mang- 

kok. peran 2 

'a). Kesukaran pertama jang 

datangnja dari pihak petani pe- 

nanam tebu itu sendiri ada- 

lah mengenai pembagian keun- 
tungan. Pembagian keuntungan 

'ngusahakannja djuga  setjara 

kollectif, ternjata telah menga- 

lamj kesukaran jang datangnja 

| dari petani jang hasil tanahnja 

lebih besar dari lainnja. Mereka 

minta supaja dapat menerima 

pula hasil-tanahnja itu, bukan 
“hasil rata2. Kesukaran jang 

| timbul karena "djiwa-koperasi” 

belum “diinsjafi itu, masih be- 

lum dapat diatasi dengan seba- 

-baiknja. « : p 
| b). Ada djuga dirasakan Kke- 

sukaran2 jang datangnja dari 
“pihak setengah pabrik, jang da- 
“lam hatinja tidak menjetudjui 
.adanja penanaman “tebu rakjat. 
“ G). Sering djuga para petani 
diombang-ambingkan oleh peda- 
gang gula mangkok. Dengan 
menaikkan harga gula mangkok 
untuk sementara, petani sering 

tertarik, dan tidak djadi men- 

“djual tebunja kepada pabrik, 
hingga achirnja mereka mende- 
rita rugi karenanja. 
Kesukaran? itu kini mendjadi 

perhatian "Jatra/” dan sedang 
ditjarikan pemetjahan jang se- 
baik2nja, demikian Oemar Ke- 
"pala "Jatra”. — Ant, 

    

  

  

' Kondo, 
IIajo- bin Kari dan  Saiman 

“| bin Madin, oleh Pengadilan Ne 

| geri Dja telah 
hukuman pendjara masing2 se 

'| waktu berada dalam tahanan. 

ehakinfan itu djuga Menteri Pertahanan Iwa Ku. | Itu, 
Agama: 

i Kehakiman dan 
pula melakukan penindjauan. 

t$ anggota 'APRA dan 2 bekas 
tentara RMS, satu diantaranja 

panglima besar , 

keamanan dalam negeri | 

sendiri mereka ditawan karena 
memberi pindjaman uang kepa- | 
da DI dan oleh karena itu ditu- | 

Mengingat 'hal2 tersebut di- | 

tindak dengan tegas, supaja so- | 

'urwokerto ke- 

  

.KEDAULATAN RAKJAT” 
    

     
p 

1 1, Nawi bin 
Saleh bin Kanda, Moh. 

T 

Atjim bin Beral 

karta telah “didjatuhi 
2   

     

lama 9 tahun, dipotong selama 

         
“Beberapa orang diantara 5 

kawanan perampok ' tersebut, 
menurut keterangan, telah 9 ka    

    
  
  
  

li pernah masuk-keluar pendja 
disebabkan perbuatan2      

" Hari Angkatan 

Perang 
Atjara pada 5 Okt. '53 

“ERDASARKAN keputusan | rak djalan” jang dilakukan oleh 
Menteri Pertahanan 3 Dju- 

ni 1953, maka pada Hari Ang- 
katan Perang tg. 5 Oktober 1953 
tidak diadakan parade melain- 

kan diadakan pertundjukan ke- 
mahiran Angkatan Perang. 

Untuk Hari Angkatan Perang 

ja.d. direntjanakan mengada- 
kan upatjara peringatan diikuti 
dengan pertundjukan kemahiran 
Angkatan Darat, Angkatan La- 
ut dan Angkatan Udara. Disam- 
ping itu diusahakan untuk men- 

dekatkan A:P. dengan rakjat 
dengan djalan mengadakan "ge- 

  

     
mang banjak tawanan jang ha- | S 
nja ikut2 sadja, tetapi karena 

  

Berkenaan dengan 8 tahun P. M. I. maka pada 17-98-1953 telah 
dimulai oleh P. M. LL. Pusat pameran keindahan alam di Gedung 

“ Pertemuar Umum Djakarta. Gambar ? Menteri Pertahanan Mr. 
Ywa Kusuma Sumantri ketika diantarkan oleh Ketua P. M. I. 
Dr. Bahder Djohan, melihat-lihat pameran tersiebut. (IPPHOS). 
  

ruh Sulawesi Selatan. 
& & 

Dengan pengertian ini antara 
lain dimaksudkan-bahwa  Ka- 
har Muzakar dergih anak bu- 
ahnja harus sedia menjerahkan 
semua sendjata dari tangan jg 
tidak sjah kepada alat2 negara. 

Sementara . itu mereka jang 
dituntut.oleh rakjat karena per- 
buatan2 kriminil harus dituntut 
menurut saliran2 resmi jang 
ada, sedang lainnja dengan ban 
tuan masjarakat umum dikem- 
alikan kemasjarakat atau di- 

kerahkan keberbagai lapangan 
- pembangunan, misalnja BRN. 

Ketika ditanja apakah masih 
ada kemungkinan membuka 
pertemuan itu sedang sudah Iu- 
as tersiar kabar Kahar telah 
memproklamirkan satu negara 
lain jang dapat diartikan tidak 
lagi mengakui Republik Indone- 
Sia dan bukan mengadakan ge- 
rakan jang menuntut sesuatu 
kepada Pemerintah kita seperti   pada waktu sebelumnja, oleh Ra 
hasia Gidjawab bahwa harus pu- 
la diketahui dari mana prokla- 
masi itu datangnja. 

Tapi bagaimanapun djuga, ba 

—
 

Warrouw- Kahar 
“ Musakar ber- 

temu? 
Keamanan di Sulawesi dapat dipulihkan 

MH ENGENAI kemungkinan diadakannja pertemuan . antara 
HM pedjabat panglima Letkol 

gerakan bersendjata Kahar Muzakar oleh perwira pers TT VII 

kapten Rahasia dalam konperensi pers dikatakan, bahwa hal ini 
dapat sadja dilakukan oleh Warrouw dengan pengertian bahwa 
pertemuan itu benar? dapat menghentikan pengatjauan diselu- 

Warrouw dengan pemimpin 

  

Dat “digunakan selaku “bahan 
kertas, — Ant, 

WAKIL PRESIDEN 
Hadiri PON III. 

Panitia Besar PON III mene- 
rima kabar dari Direktur Kadi 
net Presiden, bahwa Wakil Pre 
siden Hatta mengundjungi Me- 

dan untuk menghadiri PON III 
pada tanggal 21 September ini. 

Wakii Presiden tiba di Medan 

bersama2 keluarga, njonja Kol. 
Subjakto dan. njonja Gubernur 
Budiono (Djawa Tengah). Sete- 

lah melakukan penutupan PON 
tanggal 27 September Wakil Pre 
siden akan beristirahat di Pra- 

pat dan kembali di Medan pada 

  

tanggal 2 Oktober jang akan da. | , 

2 5 | kian diterangkan oleh Menteri 
tang. Pada tanggal 3 Oktober 

Hatta dan rombongannja akan 

kembali ke-ibukota, — Ant. 

  

e heningkan 

anggota2 A.P., Kepolisian, Ke- 
panduan dan “lain? organisasi. 
Untuk ini diminta bantuan Ke- 
polisian, Djawatan Pendidikan 
Djasmani dan Djawatan  Pendi- 

dikan Masjarakat dari Kemen- 
terian PPK dan lain? instansi, 

agar sebanjak mungkin orang 
jang mengikuti "gerak djalan” 
tersebut. "Gerak djalan” itu ber 
sifat latihan militer dan dilaku- 
kan oleh anggota2 A.P. dan ang 

gota Kepolisian dengan sendja- 
ta dan beban, sedangkan untuk 
pengikut lainnja bersifat penda- 
huluan latihan kemiliteran dila- 
kukan dengan membawa behan. 
Gabungan Kepala2 Staf me- 

mutuskan mengadakan atjara 
sebagai berikut : 

Di Djakarta. 
Upatjara peringatan dilapang 

an Banteng terdiri dari : pena- 
ikan Sang Merah Putih, meng- 

i tjipta, pembatjaan 
Sapta Marga, pembatjaan Pe- 
rintah Harian Presiden-Pangli- 
ma Tertinggi jang dihadliri oleh 
Wakil Presiden, para Kepala 
Staf dan undangan dan diikuti 
Oleh kesatuan? A.D., A.U., ALL. 
beserta pandji2nja. 

Defile oleh kesatuan? terse- 
but melalui Presiden-Panglima 
Tertinggi. 

Pertundjukan kemahiran Ang 
katan Darat jang terdiri dari 
Korps Komando AD, artilleri, 
kavaleri dan CPM. 
Pertundjukan kemahiran AL 

terdiri dari geweer-colonne, fi- 
ring-team. 
Pertundjukan kemahiran AU, 

terdiri dari. penerbangan for- 
3 dan penerbangan acroba- 

ic. 
Petang hari taptu melalui Is- 

tana Merdeka dengan disaksi- 
kan oleh Presiden, Wakil Presi- 
den dan undangan. 

Didaerah-daerah. 
“Pagi hari reveille. defile dan 

pertundjukan kemahiran setem- 
pat dan/atau pertandingan ke- 
tentaraan. 

Petang hari pertandingan 
olah raga dan taptu. Disamping 
itu pada tg. 1, 3 dan 5 Oktober 
Siadakan gerak djalan sesuai 
Gengan instruksi jang akan di- 
Sampaikan. Di Bandung mulai 
tg. 2 Oktober diadakan perlom- 
baan peleton tentara dan hasil- 
nja akan diumumkan pada upa- 
ang pagi hari dilapangan Ban- 

ng .oieh 'Presi - gili Foreeaa residen-Panglima 

Para atase militer Indonesia 
diluar negeri akan memperi- 
ngati pula Hari Angkatan Pe- 
rang Gengan mengadakan resep- 
Si diposnja masing2. Sesuai de- 
ngan penghematan, chusus per- 
Alatan, Angkatan “ Perang Har 
tugas jang harus dilakukan pa- 
Ga saat ini oleh Angkatan Pe- 
rang seluruhnja, maka perajaan 
Hari Angkatan Perang tahun 
1953 dirajakan den hana gan  seder- 

R.I. SETUDJU KMB 
Dalam soal Korea. 

Indonesia setudju diadakan- 

nja konperensi medja-bundar 
mengenai Korea, dimana bukan 

Sadja pihak? jang berperang, te 
tapi djuga turut serta negara? 

jang tidak turut berperang dan 

berkepentingan idalara penjelesai 

an soal2 Timur Djauh dan dapat 

memberi sumbangan kearah pe 

njelesajian dengan damai, demi- 

Luar Negeri Sunario dalam si-   dang lengkap UNO. — Ant, 

    

Sdr. SUGIJONO 
DITUNGGU: 

Hari inj dengan pesawat ter- 
bang dari Djakarta ditunggu ke 

datangannja wartawan ,,Anta- 
ra” Sugijono jang sudah bebera 
pa hari ini berada di Luar Nege 
ri. Seperti diketahui, sdr. Sugi-, 
jono baru2 ini telah menghadiri 
World Youth Festival di Buka 
rest, jang diadakan pada bulan 
Augustus jang lalu. 

  

PANITYA DAERAH 

Kongres Nasional untuk 
perdamaian. 

Kini di Jogja telah dibentuk 
'(Panitya Daerah Kongres Na- 

sional untuk perdamaian dunia. 
Panitya tersebut antara lain ter 
diri dari Ketua: A. Barani, wk. 

Ketua Wiwoho Purbohadidjojo 
(Ketua DPR Daerah Istimewa 

Jogjakarta), wakil ketua II: S. 
Ibnu Mukmin, wakil ketua III: 
Djajengasmoro dan wakil ketua 

IV: Marlan Sekretaris Umum : 
Usarjo Ths dan Sekretaris II: 
Sunarto Sarwono. 

  

HASIL2 BANTENG 
RAIDERS 

Di Sekitar Bumiaju, 

Pada tanggal 17-9-1953. djam 

16.30 terdjadi pertempuran an- 

tara sebuah Kompi dari Banteng 

Raiders di desa Petahanan 5 km. 

Sebelah Barat Bumiaju. Gerom 

bolan pengatjau melarikan diri 

ke Gunung Bendera. Sebuah 

Kompi "dari Banteng Raiders 

jang mengadakan kepungan da- 

ri djurusan lain dapat membasmi 

beberapa orang anggauta ge- 

rombolan pengatjau tsb. 
Hasilnja 1 putjuk sendjata 

Repetir beserta obat2-an dan 

beberapa pakaian dirampas dan 

19 orang anggauta gerombolan 
mati. : 

Pada djam 22,15 terdjadi per 

tempuran lagi antara sebuah 

Kompi pasukan TNI dng gerom 

bolan pengatjau di sekitar kali 

Tjibeurih Kalor 9 km: sebelah 

Utara Bantarkawung, Setelah 

berhasil membakar 3 gubuk 

Pos pendjagaan TNI, gerombol 

an pengatjau segera melarikan 

diri. 5 
Sebuah Kompi Banteng Rai- 

ders lainnja dalam pertempuran 

di Kali Tjitara letaknja djuga 

sebelah Utara Bantarkawung 

berhasil: dapat merampas 1 K.M 

Djepang dan beberapa Dokumen 

ten serta 3 orang pengatjau 

mati. 
Satu Kompi dari pasukan 

TNI lainnja dalam gerakan ope 

rasinja antara Tjidjurang dan 

Tjipangglosoran 10 km, Barat 

Bumiaju berhasil dapat memba 

kar 3 buah:Los,serta merampas 

FMt2 dapur serta pakaian: ge- 
rombolan Pengatjau. 

Sebuah Kompi Banteng Rai- 

ders lagi dalam pertempuran de 

ngan gerombolan pengatjau an 

tara desa Tjiheuleut dan Tji- 

mangga 7 km. utara  Bantar- 

kawung telah merampas obat2 

an serta Dokumen. 7 Orang ge 

rombolan pengatjau mati dianta 

taranja seorang Komandan Pe 

leton. 
Dala mgerakan serentak ini 

sebuah Kompi dari Bn. 507 jang 

mengadakan pertempuran dise- 

kitar Panongan berhasil dapat 

menewaskan 2 orang gerombol 

an pengatjau. 
Ketjuali hasil2 jang seperti 

tersebut diatas tadi, Bn, 436 da 

pat merampas Kebo dan Sapi 

darj fihak gerombolan pengatjau 
sebanjak 18 ekor. 

    

gi Kita sama sadja apakah Ka- 
har masih mengakui Republik 

Renaissance untuk Wan ta 

“jang Seharusnja dibagi rata an- | 

tara pemilik tanah, karena me- | 

Indonesia atau tidak. Jang pen- 
ting ialah supaja pengertian jg. 
kita mintakan itu tadi dapat di- 
laksanakan, demikian Rahasia. 
Ta selandjutnja mengatakan, 

djangan kita semata2 mentju- 
rahkan perhatian kita pada pe- 
ristiwa2 jang terdjadi disekitar 
kota Makassar sadja, tapi ha- 
rus melihat djuga dari berbagai 
rentetan Ke pernah menimpa 

daerah Kita ini jang semuanja 
berkat bantuan rakjat telah da- 

pat..kita selesaikan, - misalnja 
RMS, peristiwa Knil Andi Azis, 
kKekatjauan di Bali, Minahassa 
Gan lain-lain. 
“Kita masih tetap .jakin akan 

dapatnja dipulihkan keamanan 
di Sulawesi Selatan dengan ban 
tuan rakjat. Demikian antara 
lain Rahasia. — Ant, 

. TERPENTAIN DI SU- 
LAWESI 
Rentjana reboisasi di 
pelbagai daerah. 

“Rentjana reboisasi, dari Dja- 
watan Kehutanay propinsi Sula 
wesi tahun 
jang luasnja 5.315 Ha dengan 

.beaja kira2 Rp. 1.050.200.—, 
Untuk reboisasi ini akan d guna 
kan | lantoro 
jang kemudian hari bahan kaju 
nja djuga dapat digunakan se- 

| bagai “kaju bakar dan arang 
Oleh penduduk, sedangkan daun 
nja amat berguna selaku pupuk 
hidjau : NAN RT ! 

| Selain ibu: didaerah Muna 
(Sulawesi Tenggara) telah di- 
tanam kaju djati seluas 200 ha. 
sedangkan di Gorontalo dan Pa 
lopo ditanam  kaju rimba jang 
penting artinja bagi dunia indus 
tri 'kaju. 1 
Sebagai usaha lain dalam re 

boisasi ini ialah bahwa, menu- 
rut rentjananja Djawatan Kehu: 

'tanan akan “menanam pohon 
“pinus jang tumbuhnja amat mu 
dah walaupun ditanah2 kurus. 
Getah pinus menghasilkan ter-   

ini mel'puti tanah 

dan petai-tjina, 

41 138-9 

| 

  “termasuk dalam daftar 

Peladjarilah pen- 
tjak kembali 

Seperti didjaman Erlangga dahutu, 

kata Djumali 

JANGAN dikira, bahwa 

“ pentjak-silat adalah tergo- 

long permainan baru di Indo- 

nesia, tetapi menurut sedjarah 

pentjak silat itu sudah lama ada 

di Indonesia sedjak djaman Er- 

langga & th. 1019, dimana waktu 

itu terdapat seorang pelopor 

wanita jang menggerakkan pen 

tjak pada massa itu”, demikian 

pidato Sdr. Djumali dari Djawa- 

tan Kebudajaan seksi Pentjak 

dalam resepsi kongres perkum- 

pulan pentjak Setia Hati Orga- 

nisasi seluruh Indonesia jang 

berlangsung di Magelang tgl. 
alam, dimana hadlir Kke- 

tjuali utusan2. S.H.O.,  djuga 

pembesar2 setempat, antaranja 

Bupati dan Walikota Magelang, 

wk. Residen Semarang dan staf 
P.B.' S.H.O. Jogja. 

Kalau didjaman Erlangga, ba- 
njak wanita jang mempeladjari 

pentjak, maka didiaman seka- 

'rang baiklah djika wanita Indo- 
Nesia kembali mempeladjari dan 
mempergiat pentjak itu dika- 
langannja itu disamping para 

prija, demikian andjuran renais- 
'sance pembitjara. 

Pentjak punjai gerak 
natuurtijk. 

Dalam mengupas  pentjak- 
silat setjara lexicographisch dan 
terminologiseh pembitjara men- 
Citeer keterangan Dr. Purbotja- 
roko jang berarti, pentjak ada- 
lah memasang diri, sedang si- 
lat memisahkan diri. Menurut 
Bung Karno, pentjak-silat tidak 

olah- 
yaga, tapi pentjak-silat adalah 
olah-raga nasional. Ia kupas se- 

'pentein sedangkan kajunja “das.bahnja pentjak-silat ” adalah 
Wi “ “ RA 

1g 

Bapa “&g 
kg 8 

     

olah raga nasional dan. bukan 

Oolah-raga, dengan keterangan 

bahwa pentjak-silat adalah mem 

punjai gerak jang natuurlijk, se 

dang olah-raga tidak demikian 

halnja. 
Bikinhah ia populair 
didunia, 

Pembitjara . harapkan, agar 
pentjak nasional jang kini ma- 

sih dalam pertumbuhan, kelak 

sa memasuki gelanggang inter- 
nasional diantara permainan2 

internasional jang sudah mein-   punjai mutu tinggi, dan untuk 
itu, kita harus memperdalam 
pengetahuan pentjak nasional di 

| rakjat Indo- Latas dikalangan 

| nesia. 
Dalam hubungan ini, ia ambil 

tjonto tari bali, jang dalam. se- 
kedjap sadja mendjadi populair 
diseluruh dunia, sedjak diperli- 
hatkan digelanggang internasi- 

onal. 

Pertalian djiwa antara 
. mereka, : 

P.B: S.HLO. dari Jogja Alip 
' Purwowarso setelah menerang- 

kan, bahwa S.H.O. adalah lahir 
sedjak. tgl. 22-7-1933 dan sudah 
9 kali melangsungkan konggres- 
nja menjatakan, bahwa didja- 
man pendjadjahan Belanda, ge- 
rak organisasi S.H.O. tertekan, 
zaman Djepang dilarang ada 
dan baru sesudah Proklamasi 
dapat lahir kembali, dengan ke- 
tegasan, fihak pendjadjah me- 
mang takut kalau rakjat Indo- 
nesia semuanja pandai pentjak- 
silat. 

Djiwa pentjak jang sudah   melekat didada kita, kata permi- 

| djika sudah dapat berudjud, bi- | 

  

bitjara sukar untuk dilenjap- 

kan begitu sadja, terbukti di- 

djaman pendjadjahan Djepang. 

Sambutan? dan demon- 
strasi2. 

Setelah berturut2 Walikota 

Magelang, Wk. Residen Sema- 
rang dan Wk. 
mengutjapkan kata2 sambutan- 

nja, maka berturut2 diadakan 
demonstrasi pentjak jang diper- 
tundjukkan oleh pemain2 dari 
Magelang, daerah Jogja, Sema- 
rang dan sebagainja, jang di- 
selingi. dengan beberapa ma- 
tjam pertundjukan lain. 

Perlu diketahui, Kongres ke 
P.S.H.O. tsb. berlangsung selama 
3 hari dari tgl. 18 September... 

Laboratorium  Pentjak 
Nasional belum selesai. 

Sementara itu atas pertanja- 
an ,KR” mengenai usaha me- 
wudjudkan pentjak nasional, 
Ketua bag: Technik dari. PB. 

| Ikatan Pentjak Seluruh Indone- 
sia Djumali waktu berada di 
Magelang menjatakan, bahwa 
Pentjak Nasional jang ditjita2- 
kan itu, hingga sekarang masih 
didalam usaha, karena "labora- 
torium-nja” jang diketuai oleh 
Dr, Abdulmanap dari Bukitting- 
gi hingga sekarang belum sele- 
sai membuat tjorak pentjak nas 

sional itu. 
Kelak djika usaha itu sudah 

selesai, maks hasilnja akan di- 
serahkan kepada P.B. IPSI bag. 
Technik. jang ada dibawah pim- 
pinan saja, demikian Djumali, 
jang selandjutnja menjatakan, 
bahwa di Indonesia jang sudah 

dapat diketahui “ada terdapat 
Lk. 50 matjam pentjak dan 
djumlah jang tertentu waktu ini 
masih dalam penjelidikan. 

Ia terangkan, bahwa pentjak 
dan silat mendjadi animo fihak 
Pemerintah kita, terbukti seka- 
rang sudah masuk dalam atjara 
dari fihak Kementerian PPK. 
Jang tadinja pentjak-silat max 
suk dalam urusan bag. Penga- 
djaran dari fihak Kementerian 
dan Djawatan jang bersangkut- 
am, sedjak tahun 1953 ini ma- 
suk dalam urusan bag. Kebu- 
dajaan bag, Seksi Pentjak, —-   (Kor), 

Kd na reka Ian ah 

     
    

  

IPSI Magelang 

    

HALAMAN 2 

/ atarta - 
on 

SIDANG DPRD Ist. JOGJA: 
HASILKAN  RESOLUSI 
DAN MOSI TENTANG 
PEMILIHAN UMUM 

Kabupaten dan Kotapradja 

Sidang DIPRD Istimewa hari 

Djun'at malam jang lalu utk. 

membitjarakan usul mosi Bro- 

toharsojo- dkk.,  mosi Akid 

dan Rentjana Peraturan Lum- 

bung Patjeklik hanja dapat Me 

njelesaikan “usul mosi Broto- 

harsojo sekitar desakan Supaja 

segera diadakan pemilihan 

umum DPRD kabupaten dan 

Kotapradja Jogjakarta. : 

“Usul mosi Brotoharsojo itu 

telah didjadikan sebuah - mosi 
dan sebuah resolusi. Mosi di- 

tudjukan kepada Pemerintah 

Pusat jang mendesak “agar se- 

lekas mungkin Pemerintah Pu- 

sat mengadakam  Undang2 pe- 

milihan jang bersifat umum 

dan langsung bagi DPRD2 ig. 

berlaku: untuk seluruh Indo- 

nesia dan jang dapat diper-. 

gunakan sebagai dasar hukum 

membentuk DPRD Kotapradja 
dan kabupaten2 dalam daerah 

Istimewa Jogjakarta, lengkap 

dengan peraturan2  pelaksana- 

an disertai beajanja 

Tentang resolusi ditudjukan 

kepada Pemerintah daerah Isti- 
mewa Jogjakarta jang pokok- 
nja mendesak jika dalam 
waktu 6 bulan tidak dapat 
dibentuk DPRD2 Kotapradja 

dan Kabupaten2 dengan djalan 
pemilihan menurut Undang2, 
agar DPRD2 sementara di Ka- 
bupaten2 jang belum ada DP 
RD2 dibentuk berdasarkan 
Peraturan daerah. 

A'tjara2 jang belum selesai 
dibitjarakan dalam sidang 
malam itu akan dilandjutkan 
dilain waktu, sedangkan Si- 
dang2 besok pagi akan mem- 
bitjarakan atjara2 jang sudah 
ditetapkan ' dalam  rentjana 
atjara2 pleno. 

DUA ASRAMA 
Dan ulang tahun Sjuhada 

Jajasan Asrama & Mesdjid 
(Jasma) kemarin membuka 2 

asrama  didjalan Tidar 2 dan 
Pawirotaman, jang masing2 

bisa memuat 20 dan 40 pe- 
ladjar. : 
Pembukaan selubung asra- 

ma” dilakukan oleh Mr. Assaat, 
Kemarin malam diruangan 

kuliah mesdijd Sjuhada diada- 
kan resepsi untuk memperi- 

ngati ulang tahun pertama mes. 

did tersebut, dihadiri oleh 
Mr, Assaat, Mr. Burhanuddin 
Harahap, R. Wiwoho, Walikota 
dan pembesar2 lainnja. 

DIERENPARK TIDAK 
DIBITJARAKAN DPR 

Menurut “keterangan, besar 
kemungkinannja bahwa DPR 
Kotapradja jang akan mulai 
sidang2nja mulai minggu ini, 

tidak akan membitjarakan 

soal dierenpark, karena -di- 

pandang bukan kompetensi 
DPR Kotapradja, melainkan 
banjak hal jang berhubungan 
dengan kepentingan pekerdjaan 

technis. 
Seperti diketahui, dierent- 

park ini ditetapkan semula oleh 
panitya permusjawaratan DPR 
Kotapradja. 
Dalam pada 'itu rentjana 

anggaran belandja tahun '53 
djuga tidak akan dibitjarakan 
dalam sidang2 ini. 

CAUSERIE GERWIS . 
Hari Selasa malam jad. djam ' 

19.00, oleh Gerwis Tjabang Ju- 
gjakarta akan  diselenggara- 
kan  causerie tentang hasil2 
Konggres Wanita Sedunia. di 

Denmark jang baru lalu, ber- 
tempat di Malioboro 18 Jogja- 
karta,. dengan “ mengundang 
Tjabang2 Gerwis di Karesiden- 
an2 sekitar Jogjakarta dan 
massa wanita pada umumnja. 

SUNTIKAN AJAM 
Setjara besar2-an. 

Dari Kantor Kehewanan Kota 
Jogjakarta didapat kabar, bah- 
wa olehnja telah direntjanakan 
suatu kampanje suntikan ajam 
setjara besar?2an. Penjuntikan 
itu sudah atjapkali diadakan di- 
beberapa tempat dalam kota dan 
di Taman Unggas jang letaknja 
di Alun2 Utara Karena usah42 
nja telah mendapat perhatian 
dan mentjapai kemadjuan.. Me- 
nurut tjatatan dalam tahun 1950 
telah disuntik sedjumlah. 89.864 
ekor, tahun 1951: 215,788 ekor 
dan tahun 1952: 614,454 ekor. 
Untuk tahun 1953 direntjanakan 
penjuntikan ajam sebanjak se- 
artinja, Dengan penjuntikan s2 
djuta ekor ajam itu akan terto- 
long sekurang2-nja sedjumlah 
sekurang-kuranganja sedjumlah 
penghasilan Rp. 
bagi rakjat pemelihara ajam da 
lam Daerah Istimewa Jogja- 
karta. 
  

Nonton mana ? 

LUXOR: Nasib", Siput Sera- 
wak, Roomai Nor, 

REX: ,,/To The Shores of Tripoli”, 
John Payne, Maureen O'Ha- 

..ra, Randolph Scott. 
SENI SONO: ,,Lagu Kenangan” 

. Titien Sumarni, Alcaff, 
INDRA: ,,3 Dimensi” dan ,,Love 

1s Crazy”, 
RAHAJU: ,,Achter de Wolken”, 

Monitgomery Clift, Aline ' 
. 'Macmahon - Sat 

SOBUHARSUWO: ,3 Dimensi” 
dan ,The Girl in White”, 

MURBA: ,,Venus”, : 
WBTAN BETENG: Sierra Pas- 

Sage”, Map Fata MorfiSu 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO:     »Hukuman Srakah”, 

"84 KOTAPRADIA cone Sih “xeai 

10,250.000, — ."



   
   

      

  

    
  | 

    

me
an
 

Hi
 
N
a
n
 A

en
un

ai
n.

 
“0

 

  

B
r
 

1 
T
a
g
“
 

ng 

" golakan esensi. 

Me 
M
a
n
a
 

na - 

| kam latihan 

S
a
 
Aa

 N
e 
N
O
N
 

NG
 

se
na

 
n
i
i
 

T
B
 
G
I
 

  

      

  

ngahkan: jas 

teri Belanda 3 

“GrDoR - — — BUNUH 
Malam »Achad kira djam M 

rumah Partosunarjo, tjarik de- 
sa kelurahan Mandjung, dima- 
'na pada waktu itu sedang diada- 

karawitan, keda- 
tangan segerombolan pendjahat 
sebanjak 11 orang bersendjata-. 

| kan stengun dan pistul. Setelah 
Gapat merampas barang2 keka- 
jaannja Lk. seharga Rp.6.500,— 
pendjahat lari dengan mengang 
kut tuan rumah. Didesa Tam- 
bakan Partosunarjo dibun 

Satu djam kemudian, Marah 
desa Banteng 2 degerombota a- 
tangan  djug: seger pol, 
pendjahat, tetapi h rakja 
maksud mereka dapat Ba. 
kan, dan lari keutara. Diduga 
mereka itu adalah mereka jang 
telah melakukan penggedoran 
dimuka. 

Pada malam itu 'djuga pada 
waktu jang” sama didesa Man- 
djungan- terdjadi penggedoran | 
Gitiga tempat, jakni dirumah | 

  

Badrun, lurah desa, Wirjodime- | 
djo, tjarik “desa dan Sastrosu- | 
wirjo. — D5 nata “ 

SRAGEN AI 
KBI BERDIRI | 

Didalam rapat persiapan KBI | 
  

di Sragen Selatan, telah meng- |   
hasilkan terbentuknja organi- 

sasi KBI dibawah pimpinan Sdr, 
“S.P. Subardjo. 

| Pada malam itu pula Orga- 
nisasi Suryawirawan Sragen jg 
dipimpin oleh | Sdr. Sumarsono 
telah dinjatasn bubar dan selu 
ruh anggotanja men: 
kan dn pada KBIA Ni 3 
Alasan pembubara tersebut | 

ialah, karena suryawirawan bu 

kan Organisasi kepanduan dan 
untuk memupuk semangat ke- 
panduan, maka seluruh anggan- 
tanja dimasukkan dalam Orga- 

nisasi K3 23 

MAGELANG 
UNESCO PERHATIKAN 
Kn jang ta' dapat 

Gisekolah nga , 
ngah. 

Pakan UNESCO dari Dja | 
| karta terdiri atas Mr. Little dan 
Mr. Masud dan beberapa drang | 
lagi, tgl. 19 September telah tiba 
didaerah Kedu dari djurusan Se- 
marang, jang disambut oleh Ke- 
pala Inspeksi S.R. Kab. Mage- 

«lang Sdr. Baroja di Pajaman. 
Di Pajaman, rombongan tsb. 

menindjau keadaan S.R. dan 
S.G.B. setempat, jang kemudian 
melandjutkan ke Magelang, di- 
mana "mendapatkan giliran 
S.M.LA. dan S.M.P. . Negeri serta 
S.R. Djambon. 

Siangnja rombongan disertai 

melandjutkan " “Tandjung - 
Anom, kemudian - Salaman dan 
Borobudur, ditiana tamu? tsb. 
mengadakan” 'penindjauan S.R2) 
setempat.” « 

Kundjungannja kedaerah Ma- 
gelang itu, adalah untuk menge- 

“Jahan? tsb., seperti keadaan mu- 
rid?-nja, . behoeften?-nja, nilai - | 
nilai peladjarannja dsb. Teruta- 
mg. jang Le perhatian 
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P- a33 “pak una. aa oleh 

didepan Mantan TN Mukahar, 

— Ipat2 umum, 

  

  

     

     

   

A ' p 
lor "Telan "mean ngsung 

0 Sepi pagi di Feat 

lapora Pat Sig memo 
K.M:K. Magelang, jang disusul 

   Natemibat 
maka oleh Walikota Mage- 
lang diserahkan dengan resmi 
Pandji O. P. R, dimana tertulis 

(mrih Rahardjo” ! igurang 
lebih, agar bertindak. berani utk 
keselamatan Ke 

mberian vaandel. Teka Hidalah 
untuk. menghargai djasa O.P.R. 

1g ja, sudah berusia 
3 tahun, dimana sedjak tgl. 17 
sjd 20 September jl. diadakan 
|suatu gerakan jang ketiga oleh 
barisan O-P.R. dengan mengada- 
2 Kang an sepakbola dsb. 
— (Kor AE 

   

  

  

  

URAK ARTA 
28 PELATJUR DIMUKA 

2. HAKIM 
Sebagai pernah kita kabar 

kan pada pembersihan jang ke 
dua terhadap pelatjur jang ber 
keliaran Mega umum dian- 
tara sedjumlah 97 jang ditahan 

ada diantaranja jang pernah 
,digaruk” pada pembersihan ig 
pertama - kali. Pembebasan” 
mereka kembali dulu itu dengan 

Suatu sjarat, bahwa mereka ti- 
dak akn berkeliaran | Jagi ditem 

  

  

djuta, Djuni Rp. 205 aju 

  
Terhadap 28 pelatjur jang un | 

| tuk kedua kalinja melanggar ke | 
susilaan umum “itu oleh jang : 
berwadjib telah diadili, jakni 26 
didjatuhi. hukuman pertjova- 

an” 6 minggu dalam waktu 3 bu 
lan. Selama dajam  pertjobaan 

#3 bulan mere a diharuskan ting-   
djuga oleh Ti R.J udodibroto | 

tahuj dari dekat keadaan seko- 

" — Aap Bokir 

| | marang didapat 

| gal diasra 'Djawatan Sosial 
»Pamardj Karjo” untuk menda 
pat didikan ANE Tiga 
Oranik MN Abebaskan” 

. as n kembali 
Ka semudah dulu. 

| Mengehiai pejatjur2 lainnja, 
24 orang diantaranja sudah di- 
bebaskan kembali, dengan suatu 
pe mintaan dari keluarga ma- 

ing. Dalam. hal ini sjarat2 un- 
| tuk pembebasan kembali tidak 
semudah seperti dulu. Dalam hal 
ini melajuy saluran? Pamong- 5 
Pradja serta Kepolisian, jang t 
dak hanja mengetahui”. Senja, 

tetapi berdasar pertimbangan2 
jang lebih Mendalam. — (Kor) 

— KONPERENSI P.P.5.G.: 
Persatuan Peladjar Sekolah. 

Guru daerah Surakarta akan me 

ngadakan Konperensinja pada 

tanggal 18 sampai 20 Oktober 

jang akan datang bertempat di 

SGA Negeri. 
Jang akan dibitjarakan anta 

ra. lain : 
1» Sikap PPSG daerah Surakar 

“ ta mengenai Kongres PPS, 

Inter Indonesia ke II jang 

| telah berjangsung tanggal 

   

   
    

di Semarang. 
2 Masalah Koperasi Peladjar. 
3) Minimum Program . 

“daerah Surakarta. 
Ng Reorganasasi PPSG daerah 

Surakarta. 
| Menurut keterangan PPSG 

Lakerah Surakarta mempunjai 

Tjabang2 Sebanjak 25 meliputi 

'SGA, SGB dan SGTK jang ada 

di Surakarta, 2 Kor): 

- SEMARANG 
| TANGKAPAN DALAM 

KONGRES SOBSI 
Hari Djum'at pagi jang lalu 

ketika Sobsi daerah Djawa-Te 

ngah sedang mengadakan sidang 

. kongres digedung GRIS 5 orang 
. hpengikut kongres 
(buni, Rochimin, Sridjono, Djoko 

Sudomo, telah dipanggil oleh | 

Aa DPKN, berhubung dengan 

jaitu Sdr? 

n ogokan Sarbupri. 

ongres Jalu menundjuk sdr. 

      

   

          

   
   

    

Pajam pembitjaraan sar, Sa- 
ngan DPKN,. didapat 

1, bahwa kelima orang 

    

eriksa. oleh DPKN dan 

ja akan diserahkan ke 
inil. Oleh ka- 

“ta? dapat me- 
itaan kongres. Ka 

eka tu akan dipulang- 
tbali, pihak DPKN be- 

1 pat menentukari. — (Kor) 

| KEUANGAN PTT BAIK: 
Dari Sdr Nod@rmatijas, Kepa 

| aa Pos dan Telegrap daerah Se 
keterangan, 

| bahwa kenangan : PTT, baik. jg 
aupun jang keluar, im 

     

Hi oa & 

13 sjd. 17 bulan Mei jang lalu | - 

PPSG | 

sdr. Djoko | 

   Selandjutnja PN n bulan 
Pebruari ada Rp, 57.000.000 —, | 
Maret Rp. 94:000. we 2 April 

Rp 122.000.000—, Mei Rp. 208 
djuta, Djuni Rp, 251 na Yan? 

Y Puad Hp 721 djuta.. 

    

  

       

  

   

lan Ada: gap 
Pebruari Rp. 52. 000. 500 
ret Rp. 86.000 000.—, 
Rp. 117.000.000.—, Me 

Djuli Rp. 237 duta: AA 

Ta bahwa Br dewa 

Saath Dandan 
atas sudah terhitung 

Diterangkan djuga, ' 
semua pekerdjaan berdjal 
tjar dan hampir tidak pern 
terdjadi pemalsuan, ketjurang- | 
an dsb.nja jang tidak di:ngin- 
kan. Dari djumlah pegawai, | 
ada 1046 jang sudah : masak-pen 

siun. Oleh karena itu banjak te 
naga2 muda tetah Gidid'k. 
Kor 

FUSI BURUH MINJAK: 

Berdasar keputusan kongres 

Buruh Minjak jang berlang- 
sung di Bandung dari tanggal 

1 sd. 5 September jang lalu jg 

dihadiri oleh PBM (Persatuan 
Buruh Mnjak), Serikat Buruh 

Minjak Swmatera-Utara (SBM 

SU), Organisasi Buruh Minjak | 

(OBM), Persatuan Buruh Mi- 

njak Pladju dan Serikat Kaum 

Buruh Minjak (SKBM), telah 

“terdjadj fusi antara 5 organisasi 

tersebut diatas dengan nama 

Serikat Kaum “ Buruh Minjak, 

dengan singkat SKBM. 

Sesuai “dengan keputusan ter 

sebut tjabang2 FBM di Djawa 

Tengah telah berobah mendjadi 

tjabang2 SKBM. Untuk semen- 

tara  SKBM. Semarang me- 

Iputy Semarang, Tegal, Peka- 

longan, Pati, Kudus, Magelang, 

Solo dan Jogjakarta. SKBM Tji 

latjap meliputi . Pjilatjap dan 

ranting Purwokerto. 

Alamat sekr Badan Koordi- 

nator SKBM Djateng: Djalan 

Karangbalong 195 - Semarang 

aan alamat sekr. SKBM tja- 

bang Semarang: Djalan Kendal 

43 Semarang. 
SKBM tjabang Tjilatjap bera 

lamat: Petroleum Board Tjila- 

tjap, — Kor. Djumlah penduduk tiba2 naik 
€ didjaman Meiji, ketika Djepang 

BOJOLALI dibuka buat dunia Barat. Se- 
“ Ka N bab-sebabnja : 

: NDUNGA “1. Negara harus kuat untuk | MEMBUAT BEN , dapat bertahan terhadap im- 
MARONG perialisme bangsa putih. Untuk | 

j . 33 2 Litu perlu angkatan perang jang 
nh TN mengairi | Kat. Karena letak geografisch 

0 hektar. nja, kekurangannja akan ke- 

"DEngan.disaksikan oleh. 3ya- 
kil2 instansi dan lurah desa jg 
bersangkutan dalam wilajah ke- | 
tjamatan Ampel baru2 ini di- 
dukuh Ngabean (Tjandi). diada- 

(kan upatjara pembukaan Rem 
buatan bendungan dikali . 
rong dengan TOR 

'atasnja. 

|Djawatan perigair an dalam ka 
ta sambutannja menjatakan, 
bahwa pembuatan bendungan 
dan djembatan tersebut atas ke- 
hendak rakjat. Sedang biaja jg. 
ditaksir sebanjak 44.500 rupiah 
itu akan dipikul bersama oleeh 

an 

duduk. Bila bendungan ini djadi 
maka akan dapat mengontjori 
tanah kering seluas Lk, 170 hek- 

tar dengan tjukup. 

. landa 

" latan de jure dan de facto. 

—INederland telah memikulkan 
tanggung-djawab atas diri sen- 
diri sebagai jang diuraikan da- 
lam pasal 73 — 74 piagam UNO. 

Selaras dengan pasal 74, ma- 
ka politik Nederland akan ber- 
dasar pada prinsip poiltiktetang- 
ga jang baik, dan dalam hal ini 
terutama memikirkan perlunja 
ada perhubungan jang baik de- 
ngan Australia dan Indonesia. 

Selain itu dikatakan, bawa 
Nederland akan kerdja-sama 
“dengan negara? lain jang me- 
ngurus daerah2 lain (beherende 

| pangan badan2 istimewa inter- 
nasional dan dalam hal ini ter- 

| utama memikirkan perlunja ada | 
| kerdja-sama dalam rangka ko-' | 

misi Pasifik Selatan. Pertama- 
tama mendjadilah maksud Ne- 

kerdjasama dengan, Australia, 
jang di Irian Timur menghadapi 
soal2 jang serupa dengan Ne- 
derland. , “ 

jang modern 

lami kedjadian2 jang terlalu 
mendadak (met minst mogelijke 

| sSchokken). Dalam proses ke 
budajaan ini tugas missie dan 
zending mempunjai peranan jg 
penting. 

Dikatakan setandjutnja, bah- 
wa pengad, aran, dan dimana 
mungkin ' "kesehatan orang2 Iri-     an, akan Ng ahkan kepada mis 

Djumlah hendanktan selai ' 
Djanuari 1953 ada Rp. 20 djuta | 

: seperti sekarang ini. 

Djawatan Pengairan dan pen- 

mogendheden) dan djika perlu: 

derland untuk mengusahakan 

Pemerintah Belanda ingin ba 
usaha, supaja perhubungan an- 
tara rakjat (Irian Barat) jang 
masih primitif itu dengan dunia 

dapat berdjalan 
dengan sedikit mungkin menga- 

  

“Djepang 
K Merupakan babaja bagi dunia 

Tahun 1867 penduduknja 30 djuta, sekarang 
86 djuta. 
Barat harus bantu industrialisasi Djepang, 

Tt sekalipun harus derita rugi. 

N EGERI Djepang jg kemungkinan? econominja amat berba- 
tas sekarang berpendudiik 

naikan djumlah penduduk ada 
rena 6 djuta orang Djepang 

kepesatan jang | belum pernah 
memuntjak djadi 1 ver 1900 

Soal kelebihan penduduk. be- 
lum pernah demikian. sulitnja 

Tidak ha- ' 
nja bagi Djepang sendiri, me- 
lainkan djuga bagi dunia mer- 
deka seluruhnja. Dalam keadaan 
sekarang ini tingkat hidup jang 

rosot lagi, apabila djarilah pen- 
duduk masih terus naik. 

- Menurut dugaan dalami 1953: 
penduduk Djepang akan ber- 
djumlah 90 djuta. Dimasa 
belum perang, ketika daerah 

| Djepang meluas sampai ke Man. 
dsjuria dan kepulauan di Lautan 
Teduh, djumlah Has Aa ter- 
pandang puntjak mem- 
bahajakan. Bapalinanakah 90 
djuta manusia itu dinegeri iDje- 
pang sekarang jang hanja ter- 
diri atas 4 pulau itu-akan dapat 
memperoleh penghidupan jang 

agak lumajan ? 
Dr. Ayanori Okasaki, kepala 

Demografisch Instituut menja- 

"bangunan — luas daerah . Dje- 
-pang sama dengan sekarang ini. 
Tetapi dimasa itu djumlah pen- 
duduk belum pernah mendjadi 
soal. Djumlah itu tidak berubah- 
ubah, dari tahun ketahun tetap 
30 djuta. 4 f 
Wabah penjakit, bentjana 

alam dan kelaparan minta ba- 
njak korban. Dan apabila Ke- 
seimbangan antara kebutuhan 
hidup dengan productiviteit ter- 
ganggu,-maka ditempuh djalan 
darurat: baji dibunuh, kan- 
dungan digugurkan. Didjaman 
feodal terpandang tidak sopan 
mempunjai anak lebih dari Ta 
orang. 

Sebab-sebab kenaikan 
djumlah penduduk. 

kajaan2 alam, djiwa samurai- 
nja jang mhilitant” serta tjonto 
jang diberikan oleh negeri2 Ba- 
rat, maka tidak lama kemudian 

| Djepang sendiripun menempuh 
i Ggjalan imperialisme. Untuk itu 

diperlukan angkatan laut dan 
angkatan darat jang kuat. Dan 

| untuk itu diperlukan tenaga 
manusia jang banjak sekali. Ne- 
gara pun mendorong tambahnja 
Gjumlah. penduduk. Pembunuh- 
an. Kanak2 dan pengguguran 
kandungan dilarang. Agama 
(negara) Shinto mengandjurkan 
keluarga jang besar. 

2. Timbulnja industri modern 
membutuhkan banjak tenaga 
buruh. Anak2 kaum tani dapat 

| memperoleh pekerdjaan di pa- 
| brik2 dan demikian dapat mem- 
Pen penghasilan orang tu- 

    
Pemerintah Be- 

»mem- 

dg elaskan«
 

Mengenai politiknja terhadap Irian 

psaMm memori pendjelasan jang diberikan oleh perkalian 
Belanda tentang begroting daerah seberang antara lain 

dikatakan, mengenai Irian Barat pemerintah Belanda berpendiri.. 
an, bahwa Kedaulatannja atas daerah tersebut adalah kedau- 

sie dan zending, sedang peme- 
rintah akan memikul biajanja, 
sebagian atau seluruhnja. Pe- 
merintah Belanda menganggap 
evangeliesatie-arbeid ini baik 
sekali buat penduduk jang ma- 

dern. 
Pemerintahpun mengharap- 

kan inisiatif partikelir ' jang bo- 
nafide unituk perkembangan eko 
nomi. Daerah jang luas dengan 

| tenaga-kerdja jang sangat sedi- 
Kit itu memerlukan tenaga-ker- 
dja dari luar, tiada dengan me- 

Pa Men BAk peng Irian. — 
n 

Le 

  

x Mesir kini sedang diantjam 
wabah tjatjar: 100 orang jang 

gai djeamaah Hadji, diserang pe- 
njakit itu. 
Xx Duta? besar Amerika dinega- 
ra2 blok Sovjet akan mengada- 
kan konperensi di Wina mulai 

tanggal 22 sampai 25 bulan ini, 

merdekakan 29 orang tawanan 
bangia Eropa, 

akan memilih parlemen baru.   njelesaikan sengketa Kashmir, 

sudah rendah akan lebih  me- 6 

Sen s 

sih primitif itu guna menjelaras- 
kan diri dengan peradaban mo- 

iranta sana sini 

baru kembali dari Hedjah seba 

kk Pasukan? Ho baru2 ini me- 

86 djuta orang. Sedjak 1945 ke- 
14 djuta. Pada satu pihak ka-: 
kembali dari bekas djadjahan- 

| nja, pada lain pihak karena ang xa kefahiran telah mengalami 
terdjadi. jang pada tahun 1947 
penduduk. 

anja: Makin banjak anak ma- 
'kin banjak penghasilan ! 

3 Masuknja ilmu pengetahu- 
“an Barat menjebabkan turunnja 
angka kematian, terutama jang 

mengenai kematian baji jang 
(baru lahir, 

"Segala factor2 ini Me ah 
'kan djumlah penduduk Djepang 
dalam 60 tahun telah lipat dua 
dan dalam 90 th. sehabis meriji 

akan lipat tiga. 1 

Daerah perdesaan sudah pe- 
nuh sesak. Seorang petani rata2 
hanja punja 0,8 ha tanah: 8396 
mempunjai kurang dari 1 ha., hi. 
dupnja amat miskin. Kelebihan 
penduduk dari perdesaan menga 

besar. Penduduk Tokyo tiap th. 
tamhah dengan 15 djuta,. Pem- 
bangunan rumah tak dapat se- 
imbang dengan itu. Akibatnja: 

rumah seperti kandang ajam, 
orang jang tidak punja rumah, 
kelaparan, kesengsaraan. Dari 

takan, bahwa hari Kemudian | tahun ketahun keadaan ini ma- 
negerinja pada: pandangannja kin buruk djuga. 
amat gelap. » 
Sebelum 1867 — djaman ke- Djalan kelitar « ihdus- 

trialisasi. 

Pemerintah berusaha mange. 

rem kenaikan djumlah penduduk 
dengan memprogandakan pem- 
batasan kelahiran. Diseluruti ne. 
geri kementerian sosial menga- 

dakan pertemuan-penerangan. 
Malah lebih dari itu : seka- 

rang ini pengguguran kandung- 

an tidak sadja “diidjinkan apa- 
bila berdasarkan nasehat dok- 
ter melairikan djuga diperboleh- 

kan berdasarkan alasan? kema- 

sjarakatan, - 

.Uskup “di Tokyo, Mgr. Doi, 
telah berkali--kali protes ter- 
hadap praktek2 sematjam itu. 
Tetapi apa jang dapat ditjapai- 
nja disuatu negara jang orang 

Katholieknja hanja 206.000 
orang banjaknja ? Lebih2 lagi, 
karena negeri Djepang itu pada 
umumnja masih bersikap mu- 
“suh terhadap agama Kristen. 
“Memang pemba#tasan kelahir? 

an bukanlah suatu djalan jang 

dapat 
“practisch bagi soal2 hari ke- 
mudian negeri Djepang. Sebab 
orang2 jang dikemudian hari 
akan merupakan tenaga-kelebih 
an itu, sekarang sudah lahir. 

Emigrasi'pun tidak uapat me- 
nolong.. Ada gerombolan2 ketjil 
pergi ke Brazilia dan Argentina. 
Tetapi migrasi besar-besaran 
tidak mungkin. Pertama, karena 
negeri2-emigrasi seperti Austra- 
lia, Canada dan Amerika tidak, 
suka mererima orang Djepang. 
Kedua, karena orang Djepang 

terlampau miskin. Dan selandjut 
nja, sekalipun “dua factor itu 

tidak ada dan selandjutnja Ka- 

lau dua factor itu tidak “ada 
sekalipun, orang Djepang toch 

tidak dapat pindah emigrasi se- 
tjara besar. besaran, sebab 

orang Djepang tidak mempunjai 
| sifat2 pionier. 

Maka industrialisasi adalah 
| satu-satunja djalan jang dapat 
' memetjahkan soal kelebihan pen 

rus didjalankan dengan bantuan 
Barat dan harus merugikan Ba- 
rat. Sebab dihari kemudian im- 
perailisme-ekonomi iDjepang - di 
Asia tidak akan dapat dihalang- 
halangi dengan tiada mendapat 
hukitnan. Dan akibat daripada 
imperialisme-ekonomi ini akan 
terasa sampai dinegerf-negeri 

Barat, djuga di Nederland. 
Ini bukan bajangan jang me- 

njenangkan, demikian korespon. 
den itu mengachiri tulisannja. 
“Tetapi baiklah diingat, soal pen 
duduk '(Djepang adalah bahaja 
bagi kesedjahteradan Djepang dan 
kesedjahteraan Djepang adalah 
satu sjarat mutlak, apabila kita 
menghendaki satu Asia jang 
anti-komunistisch. Barat harus 
memberi korban untuk mem- 
bantu industrialisasi Djepang 
sekedar " kesedjahteraan  pen- 
duduknja jang makin hari ma- 
kin naik djumlahnja. 

Dua hal jang tidak menje- 
nangkan, tetapi Barat harus pi. 
lih. salah satu. 

lir ke-kota2 jang kian mendjadi | 

memberi 'penjelesaian !. 

duduk ini. Industrialisasi itu ha- | 

  

| MEREBUT DJUARA TJA- 
TUR SEMARANG 

(Babak kedua) 

Pertandingan  tjatur merebut 
djuara Semarang babak kedua 
jang berlangsung Selasa ma- 
lam di pegang Ta Chung  Sze, 
berkesudahan: Klas A: Abdul- 
rachman- -Hariandja 0—1. Darma 
di - Margono »—15, Koesman 

—— Ahbdulkadir sah Ong Khwat 
Sing — Cholis 15—15, Pangan- 
tyo — The King Hoey 12—14 

Kelas B: Tjeng Kian Kie — 
Kho Tjong Houw 0—1,  'Siem 
Tiong Hoo — Santosa Roeswi- 

nardi 0—1, Auw Jang Tong Hwat 
-— Tjoa Ging Hwie 0—41, Junus 
Purba w.o. — Liem Thiam Hok 
0—-41, Ong Hian Sing — Sabari 
W.o' 1—0. 

Kelas €: Ko Kiem Sing — 
Moh. Iksan W—15, Soedarman 
— Soejono wo. 1—0, Soeharto 

Wachdat 1—0, Abdulwahab 
W.O..— Liem 'Tjing Tong 0—1, 
Barkah — Ang Sioe Sing 1—0, 
Thio Kiem Ham — Achmad 1—0, 
Kor. 

  

  

SIAPA . DJUARA SE- 
" MARANG ? 

Pertandingan tjatur (landjut- 
an) pada tanggal 17 Septemher 
malam di gedung Ta Chung Sze 
djalan Mataram, untuk merebut 

  

PON ke-1 dimulai 
Diikuti oleh 3000 orang 

HH: ARI Minggu pagi kemarin telah dilangsungkan supatjara 
pembukaan Pekan Olahraga Nasional jang ke-III bertempat 

distadion Medan jang dihadliri oleh Pres. Sukarno, Ketua KOI 
Sultan Hamengku Buwono, Wk. P. M, Wongsonegoro, Menteri 

PP & K Moh. Yamin, Dr. Halim dan Ketua 'Umum PSSI Maladi, 
serta pembesar? setempat. 

Upatjara dimulai dengan de- 
file dari berbagai regu2 jang tu- 
rut dalam pertandingan, ' jaitu 
jang paling muka regu Djawa 
Tengah dan paling Delakang re- 
gu Sumatera Utara sebagai tu- 
  

dj juar a Semarang, berkesudahan 
sbb: 

Kelas A: L. Hariandja — Cho 
15: 10-—1, 

man 0—41, Abdulkadir — Ong 

Khwat Siang 1—0: The King 
Hoey -— Koesman w.o. 1—0. 

Kelas B: Kho Tjong Houw 
w.0. — Liem Thiam Hok 0—1, 
Santosa Roeswinardi — Ong Hian 

Sing 0—1, Siem Tiong Hoo .— 
Tjeng Kian Kie w.o. 1—0: Tjoa 
Ging Hwie — Junus Purba w.o. 
1—0, Sabari — Auw Jang Tong 
Hwat 0—1. 

Kelas C.: Ang Sice Sing 
Soejono 1—0: Soeharto — Thio 
Kiem Ham. w.o. 1—0, Ko Kiem 

Sing w.o: — Liem Tjing Tong 
0—1: Soedarman — Barkah 1—-   0: Wachdat — Achmad 1—0: 
Moh. Iksan — Abdulwahah 1——, 

— Kor. 

Margono — Pangan-: 
tya 0—41: Darmadi — Abdulracn | 

an rumah, Pertandingan ini 
akan dilangsungkan selama sa- 
tu minggu dan diikuti lk. 3000 
orang: - 

    

4 , Hasil? pertama” 

Sebagai atjara pertama, ke- 
marin sore dlangsungkan- per- 
tandingan - sepak bola" antara 
kes. Djawa Tengah dan Suma- 
tera Selatan, jang berachir. de- 
ngan 4—3 untuk kemenangan 
Djawa Tengah. Pertandingan 
antara kes. Djakarta Raya me- 

lawan kes. Maluku berachir de- 
ngan 2—0 untuk Djakarta. 

Pertandingan2 tainnja jang 
dilangsungkan Kemarin sore dan 

malam jalah tennis. Pertanding- 
an hockey antara Sumatera Se- 
latan dengan Sumatera Utara 
kemarin tidak djadi dilangsung- 
kan, karena regu Sumatera 
Selatan mengundurkan diri. Da- 
lam pertandingan ping-pong am 
bil bagian 7 partai puteri Se- 

dang pertandingan bulutangkis 
dilangsungkan antara regu Ma- 

luku dengan regu Sumatera Te- 
ngah dan regu2 Sumatera Se- 
latan melawan regu Sumatera 
Utara.   
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DUNLOP Tube 
KAN NA MN 

Dunlop Rubber Co. ndonesia) Ltd. 

         ID 

  

LAKI - LAKI DAN 

datang kotor, 

tampak kemustadjabannja.   
  

SENKESIN hn 

UNTUK MAKAN 
ORANG LE-LAKI 

  
PEREMPUAN SERING MAKAN SENKESIN 

DAPAT KESEHATAN DAN KEGEMBIRAAN, KESENANGAN 
JANG TETAP DAN AWET. 

ESIN BUAT LELAKI DAN. PEREMPUAN. LELAKI 

Pn DJANTAN, PEREMPUAN MAKAN OBAT BETINA. 

Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat some badan 

manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembak. 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 

tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, 

Impotentie, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, 

sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit Tamsin. 

Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, 

tete mengkeret, 

kekuatan otak lemah, 

  

! AGEN: Toko Obat Eng Njan Ho. 

KING OF THE ROYAL MOUNTED (40) 
» TATTILE TALE ECHO" 

SENKESIN BETINA 

sembuhkan badan lemah, 

waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa 
tempat pranakan dingin. Aer muka lekas tua, kurus 

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

S 

UNTUK Tn AN 

PERUMPUAN 

MAKAN OBAT 

lekas tua dan belum tua 
kekuatan melihat kurang. 

tidak mapsu makan, sehabis 

Petjinan No. 15 — Jogja.   

  

  

  

       
    

  

  

HOW HEM 
HLPSON KICKEP 
JUSTIN TIMES 

NN AE BIONT (OAT, AT, 
016 TEBS BURPO, 2 ai      

LEIT HADI 7 BEEN Fog NO, AK, TA16 15 
THAT BLAMED MUL ET 
RICRKEST SIRIKE IN TA? 
WORLR KOULO BE ONE / 

HARLLYA PIA SET Pm 
GOL MIE 4)        

  

Th OS Pora ae 

£ Rakjat Denmark besok pagi 

» Konvensi Konperensi Seluruh 
Muslim Djammu dan Kashmir 
jang diadakan hari. Djum'at jg 
lalu menjatakan, bahwa perang 

lah sutu2nja djalan untuk me- 

        Wa babi   

MIT NE 
    

   
EVERYIHINGS 

  

  

Waah, tendangan Henry Hudson tepat   
  

— Kalau tidak lantaran keledai 

sekali! djahanam itu, maka daerah 
— Ack tidak mengira2 dari keledainja jang terkaja “didunia ini 

Jeb atur ! akan ada ditangan saja! 5 Ki 
- Tidak Aek, ini adalah bukan 

tambang mas jang kaja.! 
0... 

kaja bukanlah ini. 
tu tahu rahasiaku Ctersedu- 

4 

IT 5 AM OPDIYAPI PLACER) YYOU YE TEAENED 
ErT MY SECRET (59B-50BN 

SPOILED (608: 508) 

— Tambang ini adalah semata-mata untuk 
mengabui mata orang — tambang jang 

SEN) dana 
sanga tjelaka aku Ini (bersedu-sedu). 

KN 33 SP ' : 5 Wales 
He bob AK Aa ta ML MAMA RAN NANAH ASN Pan 

  
Ys 

  

 



   
    

   

       

| gaimana bisa berantas senggus | 
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4 Partai Rakjat Indonesia 

& 
8 
8 
3 

5 
» 
8 
8 
3 
» 

Bung D. Rahardjo kirim anak 
“aneh begini : : Pengganggu kea- 
manan dan Maag dajam. rumah : 

tangga harap dimasu     
lam program kangmas F 
'sadja, supaja lekas beres. 

Berabe tidak mengerti 
Bung : 

  

sa gangguan konasan dan 
rupsi rumah tangga diuri 
Berabe? Kan jang punja rumah 

mena marah sama Berab 

TeNdlah a1 Tah Miang: 

  

  

    an keamanan dan korupsi z 
rumah tangga wong banjak 
orang malah djadi s 
ada gangguan ada Korupsi, Fi 

Majah sesudah ramai, lalu 
— mbangun kreano, kata Berave 
jang satunja. 

lihat klenengan. Berabe senang | 
betul, Beberapa orang jang ke- | 
banjakan minum whisky lantas 
mabuk. Bitjara ramai, edjek-me 
ngedjek, Tapi sesudah menge- 
djek, lantas bilang : Kulo- men | 
dem (Saja mabuk). Dan habis- |. 
lah semua dosa, Tidak ada se- 
orang pun jang marah. : 
Maka Berabe andjurkan, pe- 

mimpin? partai jang kurang aju | 
djur, tjonto saudara? jang mi- | 
num whisky itu. Kalau anggau- | 
ta? partainja marah, djawab sa- | 
dja: Kulo mendem. Segala dosa 
lantas habis 

Kalau ada orang marah sama 

Berabe, karena kena laporan, 
Berabe djuga akan selalu bi- 
lang : Kulo mendem, 

at 

  

RUU POKOK PERTAHAN 
AN DISIAPKAN 

Menteri Pertahanan kini se- 
dang menjiapkan rentjana Un- 
dang2 Pokok - Pertahanan, Un- | 
dang2 Pokok Pertahanan ini se 
bagaimana diketahui telah la- 
ma mendjadi keinginan parle- 

men, akan tetapi dalam kabinet2 
jang lama rantjangan undang2 
tersebut belum djuga- diadjukan 

keparjemen. Segera sesudah per 
siapan rantjangan2 undang2 itu 

“selesai, maka ia akan diadjukan 
keparlemen: 
Rantjangan undang? tersebut 

akan mengandung ketentuan2 
mengenai ketiga angkatan Da- 

rat, Laut dan Udara, dan perim 
bangan diantara satu2nja ang- 

katan serta lain2nja jang berhu 
bungan dengansmasalah2 ag 
hanan. — Ant, 

KONGRES KEDUA PRI 
Di Batik 

“Dalam sidangnja baru2 ini 
Dewan Partai ',,Partai Rakjat 
Indonesia” telah memutuskan 
untuk mengadakan. kongres 

jang 
kedua pada tanggal 21 Nopem- 
ber hngga-26 Nopember 1953 

di Semarang. Wepada segenap 
tjabang PRI diinstruksikan un- 
tuk mempeladjari faktor2 dise 
kitar persoalan keamanan di 

Gaerahnja mas:ng2 untuk . ke- 
mudian dibawa kekongres. $ 

Terhadap» kabinet Ali Sastro 
-amidjojo, PRI menjatakan me- 

njokong kabinet selama tinda- | 
kan2nja tidak merugkan rak- 
jat dan negara, — Ant. 

  

(SEKARANG: 
  

  

       

    

   

     

  

| Demikian 

dipangkalan Husen 

— ALMANAK SENIMAN 
1954 2 

Putusan Pengurus BMKN. 
'Rapat pleno pengurus BMKN 

(Badan Musjawarat 
jaan Nasional) jang dilang- 
.sungkan pada tanggal 18 dan 

| 19 September d: Djakarta telah 
mengambil putusan - sebagai 

| berikut : 
23 Dipilih sebagai Ketua : 

| Prof. Dr, Bahder Djohan, meng- 
gant.kan Mr, Wongsonegoro jg. 
Nak dengan kedudukan- 

gi se Tae i Teh Perdana 

BMKN. 
pekerdjaan 

.pemberia an hadiah tahunan In- 
| donesia Baru 1952 seni sastera 

senj lukis pada pemerintah 
memberikan Pengumuman 

epada masjarakat. 
3. Membentuk -panitta utk. 

k memikirkan pemberian peng- 
| atas tjiptaan2 dila- 

  

    

4. Mengeluarkan  almanak 
seniman untuk tahun 1954. “ 

5. Mengadakan rapat umum 

dan mengadakan - symposion 

dengan atjara ,Pendid kap. Ke- 
budajaan”. — Ant, 

  

PEMBARUAN — LANDAS- 
AN TERBANG 
Methode baru buat perta- 
ma kali di Indonesia. 

»Kini AURI setang menger- 

djakan suatu projek besar seba 

gai 'suatu hasil dari penjelidikan? 

jang memakan waktu lama. 

Dan penglaksanaan projek terse- 

but: sed kit banjak akan mem- 
 punjaj pengaruhnja atas peng- 

hidupan didaerah Bandung ini” 

antara lain "Major 
Ir. A. R. Soehoed, Direktur Pe- 

rawatan-Tehnik AURI dalam 
konperensi pers “jang diadakan 

Sastra- 

negara. 

Pethbikinan dalaikah de- 

ngan methode baru, 
- Setelah lama diadakan penje 
lidikan2 dalam 
maka sedjak beberapa hari 
dipangkalan Husein Sastranega 
ra telah dimulai dengan pembi 
kinan suatu landasan baru jg 

pandjangnja 2000 meter dan 

lebarnja 50 meter. Daiam usa- 

ha pembikinan landasan in: di 
djalankan suatu metode baru 

jang belum dikenal di Indonesia 
tetapi sesudah banjak dipakai 

di Eropa dan Amerika, oleh 
pasukan2 Amerika cjuga dipa- 

kai dalam operasi2 mereka da- 
lam perang dunia jang baru 
lalu. — Ant. 

USUL ANGGAUTA 
SOESMONO 
Supaja diadakan sidang 

pada malam hari. 
Anggauta DPRDS Kotabesar 

  

| Semarang, Soesmono telah .ma- 

Gjukan usul, supaja “DPRDS 
KBS membiasakan bersidang 

pada waktu malam dari djam 
19.30 — 22.30, dan dalam hal2 
jang amat penting dan tergesa- 

gesa sadja, diadakan sidang pa- 

da siang hari. ' 
- Usul itu diadjukan berdasar 
sebagian besar anggauta2 itu 
terdiri kaum buruh jang tenaga- 
nja pada waktu siang dibutuh- 
kan oleh Djawatan2 atau peru- 
sahaan2nja masing2, dan suasa- 
ng sidang dapat tenang, tidak 

menganggu dan tidak terganggu 
pegawai2 jang sedang bekerdja. 

Selandjutnja diadjukan usul, 
supaja Pemerintah Daerah me- 
naruh pematan chusus dan   

ea 
  

“DRAHAJ Uu 
| Sengadja memberi kesempatan kepada Umum jg. belum pernah 

menjaksikan : 

  

“WONTCOMERY G3 
SACINEMACMAHON 

EK 23 9-jarige IVAN LA 3 : 

| Film jang mengandung pendidikan untuk anak? dan tieritera- | 

MAIN djam 10, 5: 7, 9. 
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TELAH LAHIR : 

V5 Solo. 
Ibu dan Anak dalam keadaan 

229-9. 

DI PN NNNNNNNNNINNNNI 

HanE. Pa jang pertama, putri : 

ENDANG - PRIAT UN 2 
pada tanggal 16 Men ape 1953 ai yumah 'Punggawan 

sebanjak-banjaknja kami sampaikan kepada Bidan Njonjah 
Prawoto, Djebres, dar mBakju Siswosoemarto, 
jang telah menoling semuanja. & 

nja sangat MENGHARUKAN hati 2 

.234- 9. 

  

sk Ba Ka Ba TK Be Ke Be hee Gee Kh hee Ke Be Be Ge 1 

sehat wa afiat. Trima kasih 

Jogjakarta 

Solo, 17 September 1953. 

R. SUPARDI. 

PIN YNTINNNINNNYINA 
  

BALAI PENJELIDIKAN 
MENETAPKAN TEGEL 
TINGKATAN SATU. - 

Sebab: 
— Dikerdjakan dengan 

Silahkan Buktikan ! 

Pabrik Tegel N. V NIRWANA Ltd, 
| Djalan Bedji No. 4 — Tilp. 119 - ska 617 

PERHATIAN ! 

Modern, Tekanan 500 atmospheers 
— Dipimpin oleh OPZICHTER AHLI jang telah BER- 

PENGALAMAN £5 tahun. 

  Jogjakarta. 

BAHAN? di DANDOKa 
NIBWANA KWALITEIT “ 

Mesin Press jang paling 

  wa bagian Tegel 
Pi aa KOESNAN. | 

     

Kebuda- 

| , | pang an seni sastera, senj lukis, 
seni musik dan film. 

Sabtu malam Minggu Berate | 2 

'BMKN dalam bulan April 1954 

laborator.um, | 
ini | 

A
a
 

b
a
t
a
 

|| dap bangunan2 rumah baru dan 
perusahaan2, agar djangan me- 
injwlitkan . Pemerimtah Daerah 
sendiri dikemudian 'hari. 

waktu permulaan tidak dikela- 
huj atau tidak diindahkan . oleh 
jang wadjib, tetapi setelah men- 

| djadi bangunan2 jang sempurna 
baru diketahui melanggar pera- 

turan Pemerintah Daerah jang 
akibatnja harus Ginangkar dan 

lain sebagainja, - psycholo- 
g.sch ta' dapat ytanggung- 
djawabkan, — — (Kor, $ 

UTUSAN R.I. RI. DI EROPAH 
Akan adakan napak di 
Swis. 1 

Pertemuan antara semua ke- 

pala perwakilan Indonesia di 
EBropah akan diadakan pada per 
tengahan bulan Oktober di Swis. 

“Pertemuan mi akan diketuai 
oleh Menteri Luar Negerj Sunar 
jo, sekembalinja dari menghadiri 

| sidang umum PBB. 

  

  

| mengintersiveer kontrole teriha- | 

Usul ini, berdasar ser ing ter- | 
djadinja pangunan2 jang “pada | 

   
4 Na 
|. DJABALTARIK 
Perenang wanita Florence 

Chadwick dari Amerika me- 

nurut kemarin pagi djam & 

akan  menjeberangi selat bja- 

baltarik (Gibraltar) untuk men 

tjoba mengalahkan Albert Ton- 

ao dari. Argentinia jang telah 

pernah menjeberangi selat bja 

baitarik. Dia akan mulai dengan 

renangnja kepulauan La Paloma 

dekat Tarita menudju arah pes 

gunungan Algeria Baratdaja. 

Chadwick akan disertai de- 

ngan barkas dan 2 anggota 

Angkatan Laut Spanjol, Igna- 

co Raamburu dan Rafael Sa- 

rosso masing2 letnan akan me-   
:Fac Ekonomi 

Blu PERTAMA PEKAN 
OLAHRAGA FAC. 

ECONOMI 

Pelkan Olahraga inter Facul- 
teit di Djakarta jang disejeng 
garakan Oleh fac. Ekonomj ber 

langsung dilapangan Perguruan 
Tinggi Ilmu Kepolisian hari per 
tama, dimulai dengan pertanding 
an volley ball dan sepakbola. 

dan Kedokteran 
masing2 mengeluarkan dalam 
pertandingan ini regu2 volley 
ball: putera. Kesudahan pertan- 
dingan adalah 0—3 untuk fac. 
Kedokteran, 

Regu2 puterj volley bali ma- 
sing2 dari Fac. Hukum dan se 
mestinja djuga dari Face, Saste- 
ra, tetapi regu Fac Sastera u- 
Gak hadir dalam pertandingan 
“hingga keputusannja pertanding 
'an W,o, 3-0. 

Pertandingan sepakbola diada 

dengan angka kesudahan 1-5 un 
tuk fac. Hukum. 

Dajam pertandingan hari ini 
“hadir pula Prof. Sudiman jang 
datangnja malahan mendahului 
pemain2. Sedangkan mutu per- 
mainannja  menundjukkan bah- 
wa mahasiswa perlu djuga ber- 
giat dalam lapang pendidikan 
Gjasmani, sedang Herdy pimpin 
an Tehnik dalam perlombaan ini 
menjatakan bahwa memang ba- 
njak diantara anggota masing2 
fac. jang djuga sedang mengi- 
kuti PON III di Medan. 

Atjara pertandingan hari 
Senen, 

Atjara selandjutnja dari pe- 
kam ofjahraga antara faculteit 
ini pada, Senin, 21 September 
1953 jalah.: 

15.30 Volley-bani Putera 
KAB — (inale) 
Ta puteri 
Ekonomi . Kedokteran   
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kami sampaikan kepada Tuan?, 

suami saja : 

223-9 

KUNDJUNGILAH 

TEMPAT Gedung Sekolah 
Jogjakarta. 

WAKTU 

ATJARA Tari-tarian, 

hana, 

        gjakarta. | 

TIDAK DIPUNGUT BEAJA MASUK. 

PANITYA FANCY FAIR AMAL 
“TIONG TIHIU" 

230-9, 

Mal.m Fancy Feir Amal ,,TIONG TIHIU 

Tanggal 21 — 22 — 23 September 1953 
djam 6 sore sampai djam 11 malam. 

Sulapan, 

industeri, Hadiah barang, Restaurant seder- 
dan bermatjam-matjam perlombain 

terutama perlombain Ping-pong, Menjanji dsb. 

Pendapatan 100» guna Fonds pendidikan Tionghoa di Jo- 

- JOGJAKARTA. — 

F aa era 2 

Terima kasih 
Njonjah? dan Saudara? seka- 

. Iian atas perhatian serta bantuan lahir-batin, pada wafatnja 

M. SASTRASOEWARNA 
'pada tanggal 9 September 1953 di Bandjarnegara. 

NJ. SASTRASOEWARNA. 

Rakjat Tionghoa, Notojudan, 

Pentjak, Pameran 

  
  

    

Kami utjapkan, atas ban- 
tuan moreel dan materieel 
jang tertudju pada Par 
winan anak kami : 

Rr. Suharti 
dengan 

|. R. Harsodi 
jang berlangsung pada tang- 
gal 4 September 1953 de- 
ngan selamat. . 

R. P. PARI OPRADONG, 
bet aa 

H GOEI KIEM GIOK ! 
ACHLI BIKIN GIGI 

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

| Terima kasih | 

  

  

  
  

  

Alamat : 

GANDEKAN No. 2 
5-9. JOGJA. 

  

INNA LILLAHI WAINNA ILLAIHI RODJPUN 
Sudah pulang ke Rachmatullah dengan tenang dan tente- 
ram pada hari Saptu 19/9-1953 dj. 4 pagi di R.S. Pugeran 
Jogjakarta suami / ajah / kakak / paman kami : 

R. W. SOSROSUMARMO. 
Djenazah dimakamkan dimakam keluarga di Djenar Purwo- 

redjo. 

Atas bantuan dari : 
1 Perkumpulan Sedyomuljo Notopradjan, 
2. Sdr.2 Dokter dan Djururawat R. S. Pugeran, 
3. Sdr2 Anggauta P.N.I. Jogjakarta, 
4. Sdr2 Anggauta K.M.K. dan D.K.T. Jogjakarta: 2") 
5. Keluarga dari wilajah Bagelen dan Purwodadi Kedu, 

kami haturkan banjak? terima ksih. 

Jang berduka tjita : 
1. R. Ngt. Sosrosumarmo be- 5. R. S. Wirjosubroto, 

serta anak? dan tjutju?: - Djenar, 
2. Keluarga S. Tjokrodjojo, RM: Tjakgodihardjo, 

Jogjakarta: Jogjakarta, 
3. Keluarga R. S. Tjokro- 7. R. Suradjj Prawiroatmodjo, 

negoro, Djakarta, Jogjakarta, 
4. R. Ngadikan Mangunhu- 8. 

sodo, Jogjakarta, 

R. Suparso Martoatmodjo, 
Jogjakarta. 232- 9. 

muak 

  

Utjapan terima kasih. 
Dengan ini kami mengutjapkan diperbanjak. terima 

kasih kepada sekalian Tuan2, Njonja2, R. T. Gowongan Lor 
R. Suparso serta saudara2 sedjawat (Djawatan Pertam- 

bangan dan Geologie) jang telah menjatakan turut berduka 
tjita serta memberi bantuan keringanan tenaga, fikiran dan 
benda antara lain karangan2 bunga pada waktu meninggal- 
nja anak kami jang ke-VII bernama.: 

SRI UTAMI (umur 14 bulan) 

17 September 1953, 

teristimewa kepada saudara2 jang telah sudi ikut mengan- 
tarkan djenazah ke pemakaman Semawungkembaran di 
Kutoardjo. 

Atas budi mulja Tuan2, Njonja2, Saudara2 tersebut 
semoga Tuhan s.w.t. jang membalasnja. 

pada tgl. : 

' Hormat kami 

M. PARDI dengan keluarga 
Gowongan Lor 48 — Jogja. 228-9 

  
1 baik dalam hal tahan lama maupun ketjepas 
tan dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 

“De Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang 
Yati dua dibuatnja dengan sjarat? jang berat 
serta diudji, demikianpun badan jang ham- 
pir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggu- 

bannja dan dapat dipertjajainja.. 

V Celah) bari orang berkendaraan. de. 
ngan memakai ban GOODYEAR 

dari pada lain merek 

GOOD/ YEAR 
R-GY-521 

Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA : 
»PERDANA” vh RIS TRADING Co., Toko A-B.C., N. V. KILAT 
dan N. V. PRAWIRA MULJA — Malioboro 43 di Jogja, Toko 
ONG di Solo dan semua IMPORTIR? AUTOMOBIEL, 

Selandjutnja Agen-Agen diselurun INDONESIA. 

Radja obat kuat 
V IR AN Ok 
Viranol extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi sexuel swakte). Alasan penjakit badan 
lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 
Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 
djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 
tanggung 10076 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 
Harga 1 botol Rp. 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 

226-9. 

  

mandjur. 
Pil Gembira istimewa buat laki2 ........ Lensa ban AN Rp. 15,— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
Ren Na Bi aa uan EA Mere aa stan SDA ba 1 25 — 
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 NT MEA PAPAN ». 10,— 
Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 
KTA sei 5 Telan HA NO ak Ka A DEK N CN UNN Rar el PANEN Ma Ka 10,— 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak 
Tanbu 2 GTA Menu RN aa ON pe bg 3. 10,— 
Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem see. 10, — 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......... ,, 10,y— 
Obat dikirim sesudah terima uang, tambah 
ongkos kirim 1075. 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40 — Bandung. 
Agen? : 

TOKO SOLO, Dj1. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta, 
WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran 17 — Jogja, 
TOKO Junior, Djl, Mal oboro 93 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 —wogja, 

Yi TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja, 
Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 15 Jogja. 

1 THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN Djl. Raya 114 — Magelang, 

5 ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 
» NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 

Semarang. 
Ep SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang, 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang, 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 
Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja. 

MA ARA LEAN SAN RAI cwo -» 
Typ sBEDAULAT AN BAKJAT" 1582/5215.1K14, “ 
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