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Dea. gedung mahasiwa 
PaSar minggu Djakarta untuk | 
Tn Ida2 Sulawesi dan Maluku | 

| jan sedang beladjar di D 
arta. . Dalam upatjara itu 

Presiden memberikan amanat | 
nja al. menjatakan bahwa pen- 

  

     

  

dirian asrama mahasiswa 'itu |” 
penting sekal) karena ia ter- | 
masuk salah satu usaha  di- 
dalam rangka menambah 

kan sangat kekurangannja. 
Semua soal jang bertalian 

| dengan mahasiswa adalah me- 
| rupakan persoalan Kita semua. 
Ia mengharapkan selandjutnja 
agar.persatuan dikalangan maha 
siswa tetap terpelihara dan dim 
hubungan ini ia menundjukkan 
akan kota mahasiswa jang akan 
didirikan di Utankaju. 

Bila kota mahasiswa ini selesai 

maka semua mahasiswa akan 
ditempatkan disana. Dan asra- 
ma dari jajasan ,,Anoa” ini 

kelak akan dipergunakan utk. 
peladjar2 lain dihimpun di- 
dalam satu asrama berarti rasa 
persatuan antara mahasiswa 
seluruhnja dapat tprpelihasa. 

x 
Sementara itu menurut be- 

rita dari Medan, presiden Su- 
karno telah menjatakan pe- 
raSaan sajang dan menjesalnja, 
bahwa putera dan puterj Indo- 
nesia jang tinggal di Irian Ba- 
rat belum djuga dapat turut 
serta dalam PON-III di Medan 
sekarang ini. 

Presiden mengemukakan ini 

dalam suatu pertemuan ramah- 
tamah dengan para peserta 

PON-IH dirumah gupernur Su- 
matera utara, Abdul Hakim 
malam minggu jang lalu, 

Oleh -sebab itu, kata  Pre- 
siden selandjutnja, adalah dju- 
ga mendjadi tugas dan kewa- 
djiban poagi para pemuda pe- 
serta PON-III untuk berusaha, 
supaja Irian Baray dengan le- 
kas masuk kembali kedalam 

Ka- | 
der2 bangsa jg waktu ini dirasa- | 

“ketakutan lurah itu, tetapi jang 

ag 953 

Berbitjara mengenai perawat- 
an para tawanan, Mr. Kasman 

mengakui ,b bahwa itu memang 
haji: dan memuaskan sekali. Te 
tapi meskipun demikian, kelam- 
batan penjelesaian itu, menimbul 
kan perasaan kesa| pada para 
tawanan, karena mereka terlalu 
lama ditawan, 
Maka kewadjiban kita seka- 

rang ini, demikian Mr. Kasman, 
jalah mentjari djalan bagaimana 
menghilangkan perasaan kesal 
dari para tawanan itu dan lagi 
“pengembalian . mereka, kepada 
Masjarakat. Dalam pada itu di- 
njatakan, bahwa memang ada 
'kabar-kabar, bahwa sudah se- 
ring terdjadi bekas tawanan 
SOB jang. dikeluarkan dan 
kembali kepada ' kampung 
halamannja masing2, tidak di- 
terima oleh . lurahnja dengan 
alasan tidak mau tanggung dja- 
wab atau rasa ketakutan. 5 

Tergantung djiwa 
mereka sendiri. 

Menurut Mr. Kasman dalam 
soal pembebasan ini tidak usah 
kita menitik beratkan kepada 

penting jalah terjetak pada dji-   w-lajah Ri. 

  

ym Islam be- 

wa bahas sana itu masing2, 

ti 
2 . 

: us. KASMAN SINGODIMEDJO, anggota seksi Kehakiman 
dan Keamanan Dalam Negeri Parlemen, 

mengikuti penindjauan rombongan Kementerian Kehakiman ke 
pulau Nusakambangan, dalam pertjakapan dengan "K.R.” me- 
njatakan, bahwa banjak diantara para tawanan SOB bisa di- 

bebaskan dengan segera. Menurut Mr. Kasman, sesudah turut 
menjaksikan verhoor terhadap beberapa orang tawanan SOB 
jang dilakukan oleh Djaksa Agung dipendjara Permissan, maka 
dia (Mr. Kasman) dapat mengambil kesimpulan, bahwa memang 
banjak diantara mereka itu belum diproces-verbaal atau proces- 
verbaal sampai sekarang belum ditangan Kedjaksaan, sehingga 
beberapa hal merupakan Verrassi 

'kan, bahwa tawanan DI dan AOI 

  
lam membisu 

Isa Anshary: Nasionalisme & komu- 
: nisme anti Islam 

para, mesen Moh. Natsir pada mat umum Muktamar 
Islam dilapang 

gambarkan sala dalam 
Indonesia besar 
rang adalah djihad akbar, lebih 
Diserukan kepada hadirin supaja 

Tegallega Bandung baru? ini, setelah meng- 
segala masa potensi ummat Islami 

sekali, menjatakan bahwa ”djihat dimasa seka- 
berat dari pada jang sudah2”. 

djangan dapat diombang- 
ambingkan dan djangan waswas, tetapi harus waspada terhadap 

. "musuh jang sangat berkeras kepala”, 25 

Moh. Natsir menerangkan, 
bahwa ,,demonstrasi2 dll jang 
pada waktu2 belakangan banjak 
digerakkan orang adalah sebe- 
nrnja untuk merusak alat2 pro- 
duksi, untuk membunuh segaja 
sumber kemakmuran rakjat, 
meskipun kita takdjub atas ke 
pandaian mereka membentuk 
barisan2”, Dikatakan djuga, bah 
wa ,/mereka memutar balik ke- 
njataan, Ynereka menuduh bah- 
wa orang2 jang tahu akan hu- 
kum2 Tuhan, bukan sadja hu- 
kum2 jang tertjantum dalam Un 
Gang2 Dasar Sementara RL.I., 
adalah sumber2 kekatjauan”. De 
ngan maksud ditudjukan kepada 
pemerintah sekarang, Natsir 
djuga menjerukan, ,,bersjukur- 
lah, bahwa ummat Islam masih 
bersedia bersikap amar maruf 
nahi mungkar, bahwa ummat 
Islam belum. membisu, masih 
mati memadjukan kritik2, tegor- 

Ta bs eka jang bersi 
em n itu dibentji”. 

Nasionalisme dan komu- 
marah ag Islam, kata 

M. lag Ng kepada rapat 
mengumumkan, bahwa ia oleh 
pihak polisi telah diminta supa- | 
ja djangan membitjarakan ..soal | 
barisan sukarela dan pemberon 
takan Madiun”, Menurut Isa An 
shary, larangan itu datangnja 
dari pemerintah Ali - Wongso 
jang ,,main mata dengan P.K.I”. 

abis memberitahukan larang 
an itu, Isa Anshary lantas men 
doakan supaja ,,para suhada ig 
tewas dajam pemberontakan Ma 
diun kedua tidak terdjadi lagi”. 

Selandjutnja M. Isa Anshary 
membentangkan .funksi Persa- 
tuan Islam jang didirikan pada 
tahun 1923, setelah ternjata 
bahwa dalam tubuh PSII waktu 
itu masuk  penghianat2 Muso 
dan Alimin jang mau mengomi 
niskan PSII”. Ia raemberikan dju 
ga-djawaban atas ralah satu ke- 
terangan Presiden Sukarno dlm. 
salah satu kuliah umum di Dja 
karta, jang menurut pembitjara 
telah menuduh Persatuan Islam 

tidak mengakui adanja bangsa 
Indonesia, Menurut Isa Anshary 
Persatuan Islam mengakui ada- 
nja bangsa dan kebangsaan In- 
donesia, tetapi Persatuan Islam 

sedjak didirikannja tidak mem 
benarkan bahwa ummat Islam 
berdjoang diatas dasar kebang- 
saan. Kenapa? tanja pembitjara 
jang kemudian mendjawabnja 
sendiri : karena komunisme dan 
nasionalisme pada hakekatnja 
anti Islam. , 

Pembitjara selandjutnja mene 

ga'kan, bahwa sekarang satu2- 
nja partai politik Islam itu ialah 
Masjumi jang telah diikrarkan 
pada bulan Nopember 1945. 

Tapi, kata pembitjara, perlu- 
lah ditanjakan kepada pemerin- 

tah, kalau serangan2 terhadap 
ummat Islam itu dibiarkan sa- 
dja, apakah kira?2nja keamanan 

| 

jang hari Sabtu j.l. 

ing bagi Djaksa Agung. 

Kebaikan djiwa akan memberi 

djaminan hidup-selandjutnja ba 

gi mereka itu sendiri. Tegasnja, 
behoudzucht dari para tawanan 
akan mendjaga kebaikan. De- 
ngan. demikian mereka bisa 
kembali ke keluarganja atau 
ke-familinja masing2. 

Selain itu kita dapat menje- 
rahkan mereka itu kepada Pe- 
merintah (Transmigrasi). Dja- 
watan Transmigrasi ini nantinja 
dengan bantuan BRN harus da- | 

pat mengadakan per'iapan2 dan | 
pelaksanaannja jang baik, supa | 
ja geestelijk bisa didjaga baik | 

| 
f 

  
pula, 

Bagaimana menampung | 
mereka? : 

Atas pertanjaan bagaimana 
tjara penampungannja, dinjata- 

| 

| 
dapat diserahkan kpd badan2 so- | 

sial, jg terlepas dari aliran poli- | 
tik, mats.Inja Muhammadijjah dan | 
badan2 sosial Islam lainnja. Demi | 

kian djuga halnja dengan tawa- | 
nan2 lainnja Pendeknja penje- | 
rahan harus kepada badan so | 
Sial jang sesuai dengan idiologie | 

nja tawanan itu masing2. ! 
Djuga kita dapat menjerahkan | 

tawanan2 jang dikejurkan itu |" 
kepada perseorangan jang berso 
sial. Dengan demikian maka soal 
knenagapun gan: itu adab terdja- 

  

Djadi 20 berbahaja atau ti- | 
daknja dari mereka jang dikelu | 
arkan itu, terletak pada mereka : 
sendiri. Kalau memang berbaha | 
ja, haruslah mereka ditangkap | 
lagi 

Berbitjara mengenai 2 orang 

Tionghoa jang dituduh mendjadi 
DI dan kini ditawan di Nusakam 
bangan itu, Mr. Kasman menja 

takan keheranannja, karena me 

njangsikan kebenaran tuduhan 
terhadap 2 orang itu. Kalau 
orang Tionghoa mudah dituduh 
mendjadi DI, apalagi orang In- 
donesia, demikian Mr. Kasman. 

TABUNGAN POS SERAH 
KAN UANG 

Kepada pusat PMI. 
Bank Tabungan Pos hari ini 

mengirimkan utusannja kemar- 

kas besar PMI didjalan Sutomo 
Djakartaa uhtuk menjerahkan 
uang sebanjak Rp. 100.000.— 
sebagai sokongannja. — Art. 

  

  

umum tidak akan terganggu? 
Kalau pemerintah Ali-Wongso 
etap sadja ,,bermain mata de- 
ngan P.K.I.”, dapatkah kiranja 
nanti pemerintah akan memben 

dung tindakan pembalasan dari 

ummat Islam ? Pembitjara meng 
ndjurkan pula, bahwa ,djangan 

Jah kalau ditampar pipi kiri di- 
berikan lagi pipi kanan, tapi se 
telah ditampar pipi kiri, Neppan   lah kembali” — Ant, 

  

Dari dunia pentjak : 

keadaan zaman sekarang ini. 

anggotaan Panitya tersebut ma- 
ka Sdr. Munandar Giberi vol- 
macht untuk menjusun keang- 
.gotaan Panitya tersebut. 

Seperti diketahui, maka AD 
dan RT SHO jang hingga seka- 
rang terpakai itu, adalah disu- 

sun pada th. 1939 sebelum pe- 
rang, sehingga banjak hal2 jang 
perlu mendapat perobahan. 

Kedudukan 'Panitya tersebut 
adalah di Surabaja di IDjl. Pan- 
digiling 31. 
“Ketjuali itu memutuskan dju- 

ga mengadakan consolidasi staf 
PB SHO, dengan susunan baru, 
terdiri atas ketua Sdr, Alip 
Purwowarso, “wk, ketua. Agus 

  
Untuk memperlengkap ke- 

S.H.O. memperba- 
harui diri 

Selaras dengan suasana sekarang 

K ONGRES Setia Hati Organisasi (SHO) jang melangsungkan 
kongresnja di Magelang dari tgl. 18 sampai 

dan dikundjungi oleh utusan tjabang?nja dari seluruh Indonesia 
setelah mengadakan pembitjaraan2 telah mengambil keputusan 
antara lain menetapkan sebuah Panitya ad-hock jang diketuai 

“oleh Sdr. Munandar dari Surabaja, dimana Panitya itu berkewa- 
djiban untuk mengadakan penindjauan kembali Anggaran Dasar 

| Gan Rumah Tangga S.H.O. dan merobah|menambah isi AD dan 
RT tersebut dimana perlu, sehingga isi g selaras dengan 

20-9-1953 j.b.l. 

Miftah, Peneulis I Sukirman 
Wignjosumarto dan Penulis II 
Sumadi serta Bendahari Abd. 
Kadir. 

Sebagai commissarissen dite- 
tapkan Sdr. H. Maksum untuk 
daerah Jogja, Sapar untuk Sa- 
latiga, Muhadi untuk Djakarta, 
Sukahir- Sastrosumarto untuk 
Semarang dan Sarkam untuk 
Kedu. 

Sebagai staf Pimpinan PB bg. 
Kerochanian dipilih  Sdr.2: 
Imam Rochadi, Mufradi dan 
Djadi serta bag. Djasmani Sdr2: 
Abd. Gani dan Moh. Bahrun, 
Kedudukan PB SHO tetap di   Jogja di Dji. NN 5. 

— fKor), 

BABA aja do MK 
2g ia AN 

| rumah segera akan d'mulai. 

    Sakmasataid — , 

Pe... 

aah 

  

HARIAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT: SER AULATAN RAKJAT" Muda (aa 2 

Penampungan #iesaaikan 

000 dengan ideologie 
  

RUMAH PEGAWAI & 
MAHASISWA 

Dibuat oleh badan usa- 

ha pemberantas pe- 
ngangguran. 

Oleh Badan Usaha Pengang- 
guran jang berkedudukan di Jo- 
gjakarta dan dipimpn oleh Su- 
Gibjo sebagai ketua, telah disam- 
paikan permintaan tanah seluas 
8500 M2 disek'tar Darmo, Sura- 
baja, maksudnja untuk ditempa- 

ti mendirikan 14 rumah besar 

dan disewakan kepada pegawai2 
jang kini terpaksa bertempat 

tinggai didalam hotel2 Surabaja 
serta bagi para mahasiswa jang 
belum mendapat pondokan. 
Menurut rentjana untuk biaja 

bangunan telah disediakan Rp. 
1.500.000,—. Djika permintaan 
tanah tersebut dalam bulan ini: 
Gdjuga diterima baik oleh peme- 

rintah kotapradja, pendirian 14 

Ant. 

1 2 BEKAS P.M. MESIR DI 

|diantaranja terdapat 2 

Llandjanja. 

kat saka 

TANGKAP 
Malam Senin 10 orang pemim- 

pin politik Mesir jg ter kemuka, 

orang 
bekas PM telah ditahan oleh 
polisi militer Mesir, Pemimpin2 
jang ditahan itu akan dihadap- 
kan dimuka pengadilan revolu- 

sioner jang baru2 ini dibentuk 
dgn, tugas memeriksa orang2 
jang dituduh telah mengadakan 

|gerakan2 jang bertentangan 
dengan kepentingan negara 

dan pemerintah, Pengadilan 
| tersebut diberi kekuasaan pe- 
Nuh utk. mendjatuhi hukuman2 

jang berat diantaranja hukum- 

an mati. Pemer.ksaan akan 
diadakan dimuka umum di 
Karo. — AFP, 

KEUANGAN DAERAH 

Akan ditindjau anggota 

    seksi keuangan DPR. 
Hutomo 

suna Said darj seksi keuangan 

DPR tanggai 24 September 
7 Oktober akan adakan penin- | 

| 

| 
djauan didaerah Jogja, Se- | 
marang, Surakarta, Madiun | 

idan Kediri. Mereka akan di- | 
“sertai Mr. Sumanang, Sun- | 

djoto dan D. S. Rotti. | 
Ditiap2 ibu kota jang me- | 

reka kundjungi mereka akan | 
adakan pertemuan dengan ke-| 

pala2. pemerintahan daerah, 
“walikota, bupati, kepala kantor | 

dan inspeksi djawatan padjak, | 
kepala djwt pelabuhan, douane | 
dil. Jang akan ditindjaunja ialah 

sumber keuangan daerah Ooto- | 

om dan perimbangan keuan- | 
an antara pusat dan 

  
daerah2 | 

“otonom dan djuga anggaran be- | 

-— Ant. | 
  

| Perkara Achmad Mehari: . 

Penjelesaian D.I. 

sefjara, 
Reguisitoir djaksa tg. 5 Okt. s 

UT ketiga kalinja Pengadilan Negeri Djakarta dibawah 

pimpinan hakim Mr. B. 

- meriksaan perkara ketua ke-2 
Indonesia Achmad Buchari jang seperti Mdiketahui dituduh turut 

membantu D.I. dalam melakukan pemberontakan un- 

tuk merobohkan negara BR. IL Dalam pemeriksaan hari tersebut 

telah didengar keterangan 3 orang saksi dari pihak pimpinan 

GPU jaitu Dahlan Lukman, Rusli dan Anwar Harjono. Saksi itu 

diperiksa atas permintaan pembela terdakwa Mr. Sudjono. 

Sidang akan dilandjutkan pa- 
da hari Angkatan Perang 5 Ok- 
tober dimana  djaksa Siahaan 
akan membatjakan reguisitoir- 

nja. 
toner pada hari2 pemerik- 

saan jang sudah2 terdakwa Bu- 
chari kali inipun dibelenggu ke- 
Gua belah tangannja sewaktu 
dibawa dari rumah pendjara ke- 
gedung Pengadilan. 

Keterangan saksi?. 

Pokok2 keterangan jang di- 
berikan oleh ketiga saksi terse- 
but pada umumnja adalah sama 
jaitu mentjeriterakan tentang 
keadaan pada waktu dilakukan 
pertemuan antara putjuk pim- 

pinan GPII dengan Presiden Su- 
karno dan Wakil Presiden Moh. 
Hatta kira2 pada pertengahan 
tahun 1951. 

Oleh mereka diterangkan bah 

wa, didalam pertemuan dengan 
Presiden oleh P.P. GPII disam- 
paikan putusan2 jang diambil 
oleh konggres GPII ke-4 di 
Semarang dalam tahun 1951, ja- 

tah segera menjelesaikan soal 

D.I. setjara politis, 

Menurut saksi Presiden Su- 
karno mengatakan waktu itu 
apabila jang dimaksudkan de- 
ngan penjelesaian D.I. setjara 
politis itu ialah harus diadakan 
rundingan antara Pemerintah 
dengan D.I. maka hal itu tidak 
mungkin, tapi kalau andaikata 
dengan lain pengertian misalnja 
pihak organisasi2 Islam seperti 
Masjumi, GPII dll. mau mengu- 
sahakan kontak dengan D.I. s0- 
al itu ada kemungkinan bisa di- 

tempuh, demikian kata Presiden 

  

  

Hugh S. Cumming Jr. telah di- 
pilih dan didjadikan dutabesar 
Amerika di Indonesia. Tuan 
Cummings ini berasal dari 
Richmond - Virginia, dan telah 
bekerdja 26 tahun pada dinas   luar negeri, — Mondiana, 

itu mendesak kepada Pemerin- | 

aa 
&
 politis 

  

if kemarin melandjutkan pe- 

inan Gerakan Pemuda Isiam 

waktu itu menurut saksi jang 
selandjutnja menambahkan bhw 

untuk itu menurut Presiden, ka- 
tanja, terlebih dulu harus dibi- 
tjarakannja dengan pihak 'Pe- 

merintah. 

Terdakwa Buchari sementara 

itu atas pertanjaan djaksa dan 

hakim menambahkan keterang- 

an bahwa sepandjang ingatan- 

nja dalam pertemuan dengan 

Presiden itu ketjuali Presiden 
mendjandjikan akan membitja- 

rakan pertemuan dengan GPII 

itu dengan Pemerintah djuga 
Presiden djandjikan bahwa TNI 
tidak akan menjerang kalau ti-   

“Supardan dan Ra- | 

    dak diserang lebih dulu. Demi- 
kian a.l. keterangan sfksi. Ant. 

     
Teen an anananannnaNagan ana 

Sebulan 
Etjeran 

  

  

£ 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

:: s2... at 2 SN Rp. 1, — 

0,60 Gaonaouunu...99 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 
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Pads waktu diadakan demonstrasi penerbangan di Farnborough. sebuah pesawat terbang ja 

didjalankan oleh smpat motor jet, jalah pesawat pembom 

dirahasiakan segala keterangan pendjelasannja, telah membuat 

kan kerusakan ketjil. Pada gambar : Pesawat Vulcan diatas djalannja 

Avro-Vulcan jang hingga kini masih 
pendaratan terpaksa disebab- 

sedang dibelakangnja 

pajung jang harus mengurangi ketjepatan untuk dapat mendarat. — (Mondiana). 

    

RUSIA MINTA | PBB DEBAT. 

KAN KOREA 
Tentang perluasan Konperensi Politik 

“ OVJET RUSIA dengan resmi telah minta kepada Madjelis 

Umum PBB supaja mengadakan perdebatan chusus menge- 

nai usul pemerintah RRT dan Korea Utara supaja Konperensi 

Politik mengenai Korea jang akan diadakan nanti diperluas 

hingga. meliputi empat negara netral Asia termasuk India. 

Usuj Sovjet itu diadjukan se 

| telah sekretaris djenderal PBB 
| Dag Hammarskjoeld mejaporkan | 

djawaban RRT dan Korea Uta- | 

|ra jang menolak putusan Ma- 
| djelis Umum pada bulan jang | 
(lalu untuk mengusahakan Kon- | 

| perensi Politik antara dua pihak 

| jang berperang di Korea. Seba- 
| gai telah dikabarkan pihak RRT | 
dan Korea Utara mengusulkan | : 
supaja selain negara2 jg berpe- | 
rang di Korea, djuga diundang | 
kekonperensi tersebut Sovjet 
Uni, India, Birma, Indonesia dan | 

Pakistan. 

Pendapat kajangan? PBB, 
Para utusan dan penindjau2 

dalam PBB dalam pada.itu ha 
nja melihat sedikit sekali ke- 

mungkinannja bahwa Madjeiis | 

Umum PBB akan menjetudjui 

permintaan delegasi Sovjet un- 
tuk memasukkan 

pat merupakan pembukaan kem- | 

bali perdebatan mengenai soal | 
komposisi Konperensi Penta 

Korea. 

Pendapat bahwa langkah dele | 
gasi Sovjet itu akan ditolak di- | 

alasan2 politis | dasarkan pada 
dan teknis. Dikemukakan oleh 
para penindjau PBB bahwa 
pokok persoalan tentang kom- 

posisi Konperensi 

akan datang itu sudah didjadi- 
kan bahan perdebatan jang se- 
ngit dajam sidang Madjelis 

Umum PBB pada bulan Agustus 
jang lalu, dan bahwa masalah 
Korea sekarang sudah termasuk 
atjara ,,tetap” dalam agenda si- 

dang Madjelis Umum. 
  

  

Anggaran Dasar. 
Dalam anggaran dasar dinja 

takan sebagai azas dan tudjuan- 
nja bahwa KIBI berazas dan ber 
tudjuan ikut serta mendidik pu 

tera dan puteri Indonesia, su- 
paja mendjadi warga negara jg 

sehat, bahagia dan berguna un- 
tuk nusa dan bangsa, 

KBI tidak berhaluan politik 
dan tidak mendjadi bagian dari 
sesuatu “party atau badan po- 

litik, 
KBI melaksanakan ' Pantja. 

Sila, Lag 
Pertemuan besar (Kongres) 

diadakan tiap 3 tahun sekali 
dan mempunjai kekuasaan ter- 
tinggi, demikian pula Djambore 
Nasional diadakan 3 tahtin seka 

'li, tetapi djambore daerah diada 
kan tiap tahun sekaji. 

Pengurus Besar adalah Pim- 
pinan jang tertinggi, sedang- 
kan dalam  pekerdjaannja, di- 
bantu oleh kwartir besar, 

Perobahan bendera KBI, 
Bendera KBI tetap.bendera me 

rah putih. Perobahannja ialah | 
warna merah dan putih dipisah 
kan oleh sebuah garis diagonaal, 

(garis membudjur dari udjung 
atas keudjung bawah bendera) 
sedangkan embleem KBI ,,Se-   

F 

KBI ikut didik ter- 
wudjudnja warga 
negara jg sehat 

ONGRES Kepanduan Bangsa Indonesia seluruh Indonesia 

di Jogjakarta jang diadakan pada tanggal 18 sampai tgl. 
20 September jang lalu dan dikundjungi oleh 39 tjabang, seba- | 
gian besar dari Djawa, Sumatera dan Kalimantan, telah ber- 
hasil mengadakan perobahan dalam anggaran dasar, anggaran | 

tetangga dan lain? jang berhubungan dengan organisasi disesu- 

aikan dengan keadaan sekarang. 

Dalam pada itu mengingat lu 
asnja daerah Indonesia dan be- 
lum mudahnja perhubungan an: 

tara daerah satu dan lainnja dan 
djuga untuk memberi kebebasan 

berkembang sejaras dengan ke- 
adaan daerah, diputuskan untuk 
melakukan prinsip desentralisasi 
kepada daerah2 jang dipandang 
perlu, 

Setangan leher tetap merah pu 
tih. Pengurus dan para pe- 
mimpin memakai pitji hitam bi 

la menghadliri keperluan2 jang 
tidak bersifat latihan 

Latihan pemimpin? pandu. 
Untuk penjempurnaan organi- 

sasi maka perlu adanja latihan 

pemimpin pandu dan berhubung 
dengan itu KBI diputuskan" un- 
tuk mempunjai bagian Latihan. 
Latihan2 ini dibagi dalam pel- 
bagi tingkatan, seperti tertulis, 

latihan theorie, praktyk dan se 

bagainja jang nantinja dapat di 

djadikan persiapan untuk ma- 

suk dalam latihan jang diadakan 
oleh Pengurus Besar KBI. 

3 orang djadi formatir, 
Untuk menjusun pengurus ba 

|ru Pengurus Besar KBI, maka 
kongres telah menundjuk 3 
orang, jaitu dokter Sahir, dokter 
Sutarman dan sdr, Hertog. Di-   dia” masih terdapat ditangati 

s tengahnja, | Bh mi 

semena 

L 203 Ke 

Kan Bata Wetan 

Kan kuntten en . “ 

swedarasn | indonons 

yassen me sah 

harapkan bahwa dajam pengu- 
rus ini duduk pula orang2 dari 

.Juar Jogjakarta, 

atjara baru | 

dalam agenda jang nantinja da- | 

Politik jang 

| : Panitya Atjara akan 
menolak? 

Sementara itu tanda2 menun 

| djukkan. bahwa Panitya Atjara 

lakan menolak permintaan dele 
| gasi Sovjet Uni, karena tidal: 
tjukupnja sokongan jang dapat 

| diharapkan dari anggota2nja. 
|Anggota2 Panitya Atjara selain 

|5 negara besar, termasuk Tiong- 
kok Nasionalis, ialah Belgia, Yu 

goslavia Canada, San Salvador, 
Venezuela, Irag, Polandia, Me- 

| xico dan I-rael, 
Menurut dugaan, Sovjet Uni 

hanja dapat mengharapkan so- 
kongan dari Polandia, mungkin 
djuga YugoslJavia, Irag dan Me- 

xico, sedangkan India jang da- 

|lam panitya tersebut diwakili 

oleh ketua Madjelis Umum Nj. 
Vijaya Lakshmj Pandit, diduga 

|baru akan melepaskan sikap ti 

| 

  

dak memihak jang mendjadi tra 

disi seorang ketua, djika suara 

nja akan mempunjai arti jang 

menentukan, — AFP. 

  

Djaka tua & 
perawan tua 
Hampir 1.000 orang djaka 

tua dan gadis tua hari Sabtu 
jl. telah berkumpul di Den 
Haag, dalam kongres inter- 
nasional, untuk membitjara- 
kan soal perkawinan. Me- 
reka datang dari berbagai- 
bagai negeri, dan orang? jg 
kawin atau bertjerai dila- 

rang hadir. 
Tudjuan kongres jang ber 

langsung 3 hari ini ialah un- 
tuk mendapatkan tjara?2 un- 

“tuk merobah status riereka, 
dengan Kata? lain: mening 
galkan masjarakat budjang 
an. — AFP,       

  

Beria larikan diri 

Sabtu ini mengabarkan, b 

tah Sovjet Uni itu, bersama 3 
diri dari Sovjet Uni dan kini b 

djauh diselatan (,,deep souther 

Suratkabar tadi 
memperoleh keterangan ini me- 
lalui suatu suratkawat copy- 

righted. 

djual rahasia ? 
Selandjutnja suratkabar tadi 

mengatakan, bahwa keempat | 

| pelarian tadi ,,sanggup membe- 
| ritahukan hal2 jang sangat di- | 
rahasiakan  olen 

kat”, asal sadja mereka diberi 

perlindungan politik. 
Dikatakan banwa 3 orang jg 

menjertai Beria tadi semuanja 
adalah ,,Komunis2 penting” 

Sovjet Uni. 
Suratkabar tsb tadi mengaku 

dirinja sebagai pengantara an- 
tara keempat orang pelarian 

| tadi dengan djawatan rahasia 
| Amerika Serikat serta panitya 
| ketjil Senat A.S. jang dipimpin 

| oleh Senator MeCarthy jang ber 
tugas menjelidiki  tindakan2 
anti-Amerika. 

Hasil penjelidikan di 
Amerika Latin”, 

Selandjutnja s.k. San Diego 
tadi mengatakan, bahwa lapor- 

an asli jang mengatakan bahwa 
keempat ,,pemimpin Komunis” 
tadi melarikan diri dari Sovjet 
Uni, dan mentjari perlindungan 
kepada pemerintah Amerika Se- 
rikat, adalah hasil daripada su- 
atu penjelidikan jang dilakukan 
nja terhadap infiltrasi Komunis 
di Amerika Latin. 

Suratkabar tadi mengatakan 
bhw keterangan tentang orang2 

  

mengaku | 

Beli perlindungan dgn | 

pemerintah | 

Sovjet kepada Amerika Seri- | 

di | 

URATKABAR Amerika Serikat “Saga Diego Union” hari 
ahwa bekas menteri dalam ne- 

geri dan bekas kepala kepolisian rahasia Sovjet Uni Lavrenti 

Beria, jang ketika tgl 9 Djuli jl di,singkirkan” oleh pemerin- 
orang lainnja telah melarikan 

ersembunji ,,disalah satu negeri 
n country”). 

  

| 1.000.000.000 rubel kepada. Ko- 
|rea Utara tadi, karena — kata 
| mereka — koers resmi. rubel 
|&11 terhadap dollar Amerika 
| itu "tidak realistis". 

Tetapi, kalau bantuan ini se- 
luruhnja diberikan djuga, ma- 
ka. djumlahnja toh masih akan 
kurang djika dibandingkan “de- 
ngan bantuan jang telah atau 

| akan diberikan oleh negara2 Se- 
Lrikat Barat kepada Korea Sela- 
| tan, jaitu $ 800.000.000 djika di- 

| bandingkan dengan $ 250.000.000 
| dari Sovjet kepada Korea Uta- 

Lena, Lra. 

KEDUDUKAN DIREKTUR 
KABINET PRESIDEN DI 

LUAR NEGERI 
Dengan surat keputusan Pre- 

| siden no. 125 th.1953, maka da- 
| lam hubungan dengan kepala2 
| Perwakilan Asing di Indonesia, 

dan dalam  perdjalanan resmi 
keluar negeri, kedudukan Direk- 
tur Kabinet Presiden R.I, ada- 

lah sama. dengan kedudukan 
Duta Besar, 

AUSTRALIA DIADUKAN , 
DJEPANG 

Pemerintah Djepang kini ber 

maksud memadjukan tuntutan 
kepada mahkamah  internasio- 
nal dj Den Haag. terhadap Aus- 
tralia jang baru2 in proklamir   tadi diperolehnja dari suatu ,,pu 

sat spionase Komunis jg mela- | 
kukan operasinja dari Mexico | 

City m5 UP: | 

REAKSI Al AMERIKA 
Terhadap bantuan Sovjet 
kepada Korea Utara, 

Kalangan diplomasi di  Wa- 
Shington hari Minggu jl. me- 
mandang pengumuman Sovjet 
Uni tentang pemberian bantuan 
berupa. uang dan barang? ke- | 
pada Korea Utara sebagai "pro- | 
paganda jang agak djelas” jang | 
dimaksudkan untuk mengatasi 
akibat daripada pemberian ban- 
tuan Amerika Serikat dan nega. 
ra2 PBB lain?nja kepada Korea 
Selatan, . 
di mengatakan, bahwa tidak 
ada sesuatu tjara untuk mengi- 
Pembesar2 di Washington ta- 

rakam nilai sesungguhnja dari- 
pada..bantuan . Sovjet' sebesar   

kan pembatasan2 operasi2 pe- 
nangkapan ikan Djepang diper- 
airan sekitar pantai Australia 

Dinjatakan bahwa pemerin- 
tah Djepang telah adakan pro 
tes resmi kepada Australia ma 
ngenai soal tsb dan diduga dalam 
waktu singkat jg akan datang 

akan disampiikan protes lain- 
nja, — Ant, 

  

x Hari? belakangan ini pen- 
duduk Pakuningratan jang punja 

naambord (papan nama) alumi- 
nium tiap? bangun pagi tergesa- 
gesa lari keluar untuk menengok 

apakah naambord-nja masih. ada, 
sebab naambord aluminium di- 
djalan itu sudah beberapa lama- 
nja dengan teratur hilang satu 
demi satu, 1 
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ta t 
lan2 Sea oa 
djuga 

ngan beaja Rp. 3 
tandingan dansa ti lah 
sung deng: I aa 

Surabaja nomor du: 
Bandung nomor 3. 

  

   anggur didaerah ini meng 
kan Rp. 6000.— dan di F 
seluas 335 ha tak dapat . 
tangkan hasil karena kurang. | 
baik pemeliharaannja: Tel: 
direntjanakan pembuatan 
dengan beaja.Rp. 125.0 
tia untuk kinj.baru te 
Rp. 50.000,— 

  

  

   

    

  

aan 

MALANG — & PARA mulai Ba 3 
Okt. nanti akan diadakan pasar 
malam oleh badan pembantu ke-| 
luarga penderita tjatjad, dimana 
akan dipertundjukan pelbagai 
matjam per haldjakan dan olah 
ana OA 

SEMARANG. — pkh bonan | 
Budiono|Bachrun telah kembali | 
dari Karimun Djawa untuk me- 
nindjau pelbagai pembangunan 
disana. — Pihak div. Diponegoro. 
kabarkan kota Tekken (Tegal) 
telah diserbu 40 orang grombol- 
an. Pertempuran terajadi dengan 
pihak kepolisian selama api mes 
nit. 

PEK ALONGAN — Ndao pe 
megang buku Pangkah katanja 
telah ditangkap Karena dituduh 
telah .,bermain” uang Rp. 1 djuta 
Demonstrasi jang dilakukan oleh 
panitia penolakan bioskup Ira- 
ma telah bertemu dengan waliko- 

in polisi jang maksudnja tak 
setudju dengan pendirian gedung 
bioskup didekat mangan. 

.500 M3 KAJU DJATI 
DISHA Cet 

Oleh pihak Pamong - Pradja, 
Polisi dan pihak . exutanan, 
baru2 ini, telah diadakan aksi x 
penggrebekan. dihutan daerah 
Djakenan Djawa Tengah. Peng- 
grebekan dilakukan dikediaman 
orang “jang ditjurigai engan 

pentjurian- kaju hutan. 
Ternjata aksi itu mengakibat 

    

kan dapat d-beslagnja 500 M3) 
kaju djati jang menurut kete- 

| rangan seharga Rp. 300.000,— 
Pengusutan lebih landjut kini 
sedang dilakukan. — - Sm. 5 

—— 

    

Inspeksi Pes didikan Masjara- 
kat daerah 7 Djawa Timur ba- 
ru2 ini memutuskan untuk meng 
giatkan semua usaha pendidik- 
an masjarakat bagi th. 1954: Jg 
terpenting diantaranja penglak- 
Le NN na buta hu- 
ruf. seren 1 uruh Djawa'" 
Timur bagi BE mek Te aa 
usia diantara 13 — 18 tahun dan 
18-— 30 tahun. Untuk keperlu- 

| ab 

' 3 ngah: (E. 

  

ra an “aa am Na 
odaftarkan untuk turut 

-bahwa anak tadi »ge- 

schikt” atau Paaeantek atau 

  

0 tai felachtig, untuk mengikuti 
pengadjaran disekolah Ka 

BS). C3 

Murid? H.L.S., jang pss ma- 
suk ke Mulo klas I, harus diudji 
djuga dalam mata peladjaran 
terfebut. diatas, hanja sadja 

EL anang lebih- rendah sedi- 
kit, tetapi mengenai mata pela- 

|djaran ilmu bumi dan sedjarah 
tidak ada perbedaan. Pendaftar- 
an murid2 ini djuga disertai ke- 
terangan dari Kepala Sekolah, 
jang diberi tjatatan -,,gesehikt” 
atau »twijfelachtig”, 

Anak jang kurang tjakap dan 
dianggap .Ongeschikt” pada 
umumnja tidak diperkenankan 
turut- udjian. Untuk masuk ke 
»Yoorklas Mulo” diadakan udji- 
an tersendiri. Dan pendaftaran 
disertai pula keter angan kepala 
Sekolah »geschikt”, ,,twijfelach- 

tig” atau ,,ongeschikt”. 

Anak? dari E.L.S|, jang ingin 
masuk ke Mulo klas I, tjukup 
dengan surat keterangan dari 
Kepala Sekolah tentang .,ge- 
schiktheid”nja, mengikuti pela- 
Gjaran di klas I- Mulo. Anak2 
dari E.L.S. tidak boleh mema- 
'suki ,,voorklas Mulo”, sebab 
(klas ini melulu disediakan utk 
murid2 H.L.S, 

. Dengan peraturan ini orang 
belum: mendapat djaminan, bah- 
wa anak2. dari H.L.S. dapat 
mengikuti peladjaran di klas I 
“HLB.S. Pada kenaikan ke klas 

:HO banjak anak jang tidak naik, 
|dan pada umumnja mereka ku- 
rang ketjakapannja tentang il- 
mu pasti, Pada waktu itu tim- 

|bul persoalan, apakah. tidak ba- 
ik diadakan ,,brugklas”, sebe- 
|Yum anak2 masuk ke klas I 

  

.paansluiting” tadi belum dapat 
dipetjahkan sebaik2nja. 

Sesudah negara kita memiliki 
kembali kemerdekaan dan kedau 
latannja, ,.traditie” tadi diterus- 
kan. Anak SR, jg ingin mema- 
suki Sek. Landjutan, harus meng 
ikuti udjian negeri (staatsexa- 
men), jang isi dan bentuknja 
sama untuk seluruh negara ki- 
ta. Jang diudji ialah: Bahasa 
Indonesia, berhitung, ihmu bumi 
dan sedjarah, untuk masuk S.- 
MP. S.GB., sedang untuk ma- 
suk S.T.P: diadakan udjian ter- 
sendiri. Staatsexamen tadi telah 
berlaku tiga kali, ialah 1950) 
1951, 1951/1952 dan 1952/1953. 
Penjaringan Iselectie sematjam 
ini (dengan tidak disertai kete- 
rangan Kepala Sekolah) hatsil- 
nja djuga tidak memuaskan. 
Suatu S:M.P. disalah satu Kota- 
besar di Djawa Tengah pada th.   an itu akan disebarkan # djuta 

buah buku PBH. 
  1952/1953, menerima murid lu- 

“ Tusan Tan Tanah banjak 2 
  

. Sukarno : 

« 

    
i Tatakan 

Ralijat segan Sania keterangan 
0. pada 

Dalam keterangannja Sak Su- 
karno, Kepala Djwt. Kechewanan 
Prop. Djateng menjatakan bhw. 
sampai kini usaha rakjat untuk ' 
memelihara hewan: masih belum | 
memuaskan. 

Adapun sebih2nja i 
mereka kurang se 
jaanja kepada dokter tiewan dan: 
disamping itu. masih banjak rak 

luar negeri ki 
baii aa 

  

alah Bean na 
kepertja- he 

jat jang Dean magang | 

dokter 

geri. Dimana soal itu disana sa- 
ngat madju, terutama  dineger! 
Belanda.' Adapun salah satu se- 
bab iaiah karena. mereka telah 
pertjaja, kepada “dokter hewan, 

hir a kerap kali rakjat itu 'se- 

tea 

       

       

     

pendidikan dan Musang tp Dan sam- 
? tadi belum dapat dipetjahkan jang ' 

| dwi ng lainpun belum dapat menjelesai- 
Baba meng van 't aa en 't middek- 

H.B.S. Ini membuktikan, bahwa 

tiasa hubungan dgn. dokter: 

    

  

pa ass DAGANG P PILIPINA 
Aa 

Ke Indonesia. 

| Satu Hi pengusaha Pi 

lipima bermaksud mengadakan 

5x 

   

“perdagangan barter atau seda- 

(pat mungkin mentjapai persc- 
| suaian dalam soal valuta dalam 

3 “| perdagangannja dengan Indone- 

me andi pers 

  

“ini bukan sadja dialami oleh 

Tn dan mempunjai. daftar ang. |. 
ka bagus. Tetapi sesudah tiga | 
A4 4 bulan di S.M.LP. tadi 
bukti, bahwa banjak 
reka tidak dapat mengikuti pe- 

Hadjaran di SMP. dengan sak- | 
sama. 1 zx 

Disamping. itu “perlu diben- | 

tangkan sekali lagi disini, bah- 

wa mulai th. 1950/1951 sampai 

th. 1952/1953 murid S.R. jang 

   

  

lah Landjutan hanja ada & 25 Fo 

dari anak jang mengikuti udji- 

an. Apakah arti kenjataan ini ? 

Djawabannja sebagai berikut : 

1. Hatsil udjian masuk Seko- 

djaminan, bahwa murid2' jang 

Inlus tidak semua ,,geschikt” 

(tjakap) mengikuti peladjaran 

di Sekolah Landjutan. Salah sa- 

Ae sebab ialah, bahwa anak2 

i dapat lulus dengan angka 

Lg tidak oleh karena ,,intel- 
figentie”nja baik, tetapi oleh | 
karena ,drilsysteem”, jang di- 

paksakan kepada mereka. Ka- 

lau-anak sudah ada kelas VI. 
maka mulai permulaan th. pe- 

ngadjaran mereka hanja disu- 

ruh beladjar bahasa Indonesia, 
berhitung, ilmu bumi dan ilmu 
'sedjarah setjara hapalan, sebab 

udjian memerlukan ,parate 
kennis” pengetahuan jang selalu 
siap untuk di ,,reproduceer”. 

sedemikian itu tidak tahan la- 
ma, kalau sudah beberapa bulan 
dilupakan lagi. Akibat dari ,.dril 
systeem” tadi ialah, bahwa ma- 

ta peladjaran jang lain, seperti 
bahasa daerah (bahasa ibu), 
menulis, menggambar, pekerdja- 
an tangan, mengarang (membu- 

at surat) ilmu hajat dan alam, | 
seni suara terpaksa diabaikan. 
Sebab kalau murid jang lulus 

-tidak banjak, sekolahannja men 
dapat tjelaan. Systeem udjian 
ini berakibat pula “bahwa guru 
tak dapat dengan tenang men- 

didik anak2 jang sesungguh2- 
nja, jaitu membantu pertumbuh 
an dan perkembangan djiwa 

| geri, 

| kan missi da 

lulus dalam udjian masuk Seko- | 

lah Landjutan belum memberi | 

Dalam praktek pengetahuan) :   anak2, jaitu menudju kepada 
'pembentukan kepribadian anak. 

an kebangsaan sebagai dasar 
pendidikan "tidak Mungkin ' da 
pat diperhatikan benar2. Dan 

| tidak mungkin pula bagi guru 
suntuk mengarahkan didikannja 
kepada tertjapainja tudjuan : 
»Membentuk manusia' susila jg 
tjakap dan warganegara jang 

demokratis serta bertanggung 
djawab atas kesedjahteraan ta- 

nah air dan masjarakat”. Kami 
akui, bahwa pendidikan itu be- 
lum dapat diselesaikan. di S.R: 

akan tetapi disekolah tingkatan 

ini dasar2nja harus sudah dile- 
takkan sebaik2nja. Orang tidak 
dapat. menjangkal, bahwa udji- 
an hegeri, seperti jang berlaku 
sekarang ini, dalam praktek 
mengganggu ketenangan guru 
melaksanakan pendidikan, sung 
guhpun kami akui, bahwa sam- 
pai sekarang belum terdapat 
systeem. ,,hubungan S.R. dan 
Menengah, jang memuaskan. 

2. 154 dari anak jang turut 

udjian tidak lulus. Ini berarti, 
bahwa tingkatan peladjaran di 
S.R. belum sepadan dengan ,,pro 
gramma” S.R., atau belum se- 

djadjar dengan ukuran2, jang 
ditentukan oleh Pemerintah Pu- 
sat. Dalam djaman peralihan ini 

| banjak sebab2, jang dapat “di- 
kemukakan : 
'a. alat2 peladjaran dan buku2 

— peladjaran belum lengkap, 
atau masih kurang sekali. 

dapat pendidikan, seperti jg 
diperlukan untuk S.R. 

pimpinan dari para penilik 
Sekolah dan para. inspektur 
belum dapat didjalankan se- 
mestinja. 
organisatie dalam lingkung- 
an S:R. belum dapat berdja- 
lan dengan: lantiar, artinja 
memenuhi Sjarat2, jang di- 

| perlukan oleh' pusat pendi- 
dikan (opvoedingscentrum) : 

. pergaular antara guru2, an- 
“fara guru dan murid, hubu- 
Huh orang tua dan: wali 

Pas Oni La hal, 4).   
Hg 
Pe 

| 

    
    

  

        
   

tur Mai 

2 San jg mendapat nomor 

    

   

    

Tak anti djelita, telah 
perlombaan ketjantikan- 
ada gambar tampak 

memenangkan hadiah: : 

Azas2 Pantjasila, dan kebudaja- | 

guru2 S.R. belum semua men | 

(sia sebagai djalan untuk meme 

|tjahkan soal jang menghambat 

perdagangan antara kedua ne- 

  

   

itu. : 

bengseha i 
gahg Pilipina jang 

pertama ke Indonesia dan telah 

berunding dengan Menteri Per- 

(dagangan Cannelio Bajmaceda 

mengenai tjara2 untuk memper 

“luas. perdagangan Pilipina. dan 

“| perhubungannja dengan negara2 

Gea — Ant, : 

  

“GARAM RAKJAT 
Sar Suaraajat, 1nspektur Dja 

| watan Garam dan Soda Djawa 

“Timur menjatakan, bahwa kini 

: diwilajah Djawa Timur ada 250 

| hektar kolam jang diperguna- 

“kan untuk membuat garam jang 

disebut garam rakjat. 

- Dikatakan, bahwa dengan ke- 

juarnja ordonnansi garam, Ma- 
ka kini rakjat itu hanja melan- 

-djutkan sadja usahanja jang te- 

Mah lama sambil MENUng EU ha- 

bisnja waktu.. 

€— 

ea merupa- | 

  

Demonstrasi pengambilan darah 

ALAM tjeramahnja digedung Pantja-Warsa Magelang 
20.9 atas initiatier P,M.I Magelang, dimana  hadiir 

Pembesar? setemapat, antaranja Bupati dsb., oleh ketua PMI Ma- 

gelang Dr. R. Sumaijo dengan pandjang-lebar dan menarik telah 
diurukan satu dan lain hal mengenai bloedtransfusie, jang sa- 

| ngat penting untuk menolong sesama manusia jang sangat mem 

butuhkan darah. 

Dalam. memulai tjeramahnja 

dalam pertemuan tsb. jang dipim 
pin oleh Walikota Mukahar, “Dr. 
Sumal: jo menginga:kan hadlirin 
atas djasa dokter2 kuno, mitsal- 
nja Dr. Hippocrates jang menu- 
rut sedjarah kedokteran, adalah 

dokter jang pertama kali jang 
hidup Ik. 400 th. sebelum Chris- 
tus, Aristoles, djuga seorang ahli 
bada djaman itu ahl!2 lainnja da 
lam abad2 berikutnja, dengan me 
ngutip djuga stelsel2 dari kedua 
ahli tsb. jang menjatakan pen- 

tingnja darah bagi kehidupan ma 
nusia (inclusief binatang2 Red.) 
Dalam uraiannja seterusnja, ti 

dak boleh dilupakan djuga djasa 
William Harvey jg. hidup dalam 
abad ke 16, jang telah dapat me 
nemukan bahwa darah itu ber-   

  

Menteri Kehakiman Mr. Djody: Gondokusumo ditengah-tengah 

wartawan? Jogjakarta. — Pan 
”K.R. 23 

  

Madj elis Peran- 
tjang Konstitusi 

Islam 
AE . 

Patusan Muktamar Persatuan Islam 

"jam jang dilangsungkan di 
Bandung dari tanggal 17 sampai 
tanggal 20 September telah di 
achiri dengan mengadakan ..Ra 
pat Akbar Ummat Isiam,, 

pang Tegallega hari M.nggu 

ini dengan mendapat kundjung- 

an puluhan ribu orang. Sebagai 
pembitjara2 adalah Moh. Natsir 

(penasihat Pusat Pimpinan Per- 
satuan Islam) dan M. Isa An- 

shary (ketua umum I Pusat 

Pimpinan. Persatuan Islam jg 

baru). 
Pada rapat umum itu telah 

diumumkan  putusan2 mukta- 
mar tersebut jang antara lain2 
sbb: 

Pemilihan umum: 
Menjetudju putusan Madjlis 

Sjura Masjumi Pusat dan pu: 
tusap Muktamar Ulama Islam 

di Medan, jang isinya mewadjib 

kan kepada ummat Islam jang 
sudah baligh supaja ikut aktip 
“dalam perdjoangan pemilihan 
umum dan hanja memilih tjalon2 

jang dikemukakan untuk me- 
nesakkan Hukum . Allah, me- 
ngandjurkan kepada ' Dewan 

Pimpinan Partaj Masjumi supa 
.ja mengundang partai2 dan Or 
gan'sasi?2 Islam untuk mentjari 
djalen agar ummat Islam dalam 
pemilihan umum jang akan da 
tang mendjadi 1 blok, 

Konstitusi Islam : 
Mengandjurkan kepada De- 

wan Pimpinan Partai Masjumi 
supaja mengundang partai2 dan 
organ sasi2 Islam untuk membi 

tjarakan terbentuknja ,,Madjlis 
Perantjang Konstitusi Islam” 

sebagai konsepsi bersama jang 
“akan diperdjoangkan dalam. Ma 

djlis Konstitus: nanti. 

Mahkamah Islam Tinggi : 
“Mendesak kepada pemerintah 

| 

! 
t   
“seperti jang ramai sekarang di 

, merintah supaja membuat defi- 

Ldisampaikan kepada manusia   

si dan reformasi dalam Mahka- 
mah Islam Tinggi, agar tjara 
bekerdja dan has.Inja sesuai de ' 

untiik memenuhi | 
| kebutuhan Masjarakat Islam, 
ngan namanja, 

dila - 

supaja mengadakan reorgahisa- 

Penjelenggaran djemaah hadji: 
Mendesak kepada pemerintah | 

agar penjelenggaraan djemaah | 

hadji hanja dilaksanakan oleh 
pemerintah dengan tidak 
tjampurnja badan2 lain seperti 
Panitia Hadji Indonesia dan 'se 
bagainja: menuntut kepada pe- 
merintah . supaja mengadakan 
penjelid kan dan tuntutan ter- 

“| hadap orang2 jang telah mela- 
'kukan ketjurangan dan penipu 

an kepada para djemaah hadji 

ketahui dalam masjarakat, 

Definisi Agama : £ 
Berhubing ' dengan waktu 

achir2. inj” banjak timbul aga- 
ma baru, menuntut kepada pe 

nisi agama. Tentang ta' rief 
Agama, Madjlis Ulama Persa- 
tuan Islam berpendapat ,,Wahju 
Illahy. jang  ditur unkan dari 
Allah kepada Rasulnja untuk 

sehingga karena itu” segala 
tuntunan jang datangnja tidak 
dari Sjari" adalah agama palsu: 

ikut | 

UKTAMAR- Persatuan” “Is-- saw. tidak, ada sebarang nabi |, 
idan tidak ada lagi agama, kare 
na itu segala matjam aliran 

dan faham jang dinamakan aga 
ma, adalah agama paisu”. 
Keamanan : 
KEAMANAN: menjetudjui 

sSikap- DIPP Masjumi jang isinja 

menolak dan menentang adanja 

Barisan Sukarela. 
Memelihara Potensi Ummat 

Islam: 
Menjerukan Kepada segenap 

ulama dan pemimpin Islam, par 
ta2 dan Organisasi2 Islam, 

agar sama2 menjedari akan ba- 
haja dan bentjana jang menimpa 

agama dan umat Islam 

sekarang ini: untuk memelihara 
potensi ummat Islam di Indone 

sia, maka diserukan agar para 
ulama dan pemimp.n2 Islam se 

gera mengusahakan terbentuk- 
nja Front Persatuan Ummat 
Islam Indonesia. 

Selandjutnja telah diambil pu 
tusan berupa fatwa Madjlis 
Ulama Persatuan Islam Ban- 

dung tentang pembagian harta 
warisan dan tentang memasuki 

partai jang berpendiurian menan 
itang Islam dan jang bersifat 
menentang Islam”. 

Tentang pembagian harta wa 
risan diputuskan, bahwa pemba 
gian harta warisan jang tidak 
berdasarkan @ur'an dan Sunnah 

adalah haram (tidak sjah). 
Djuga Madjlis Ulama. Persa- 

tuan Islam mematwarkan: ,,ha- 

ram ummat Islam mendjadi. ang 
gota dari sesuatu partai atau 
organisas, jang berpendirian me 
rentang Isiam dan bersifat me 
nentang Islam, seperti P.K.I. 

dan jang seumpama dengannja”. 
Putusan Muktamar Persatua: 

L Islam itu djuga memuat pernja 

mendoakan agar 

ummat Islam Tunisia dan Ma- | 
rokko mendapat 
Tan waktu singkat. — Ant, 

  

MASJUMI ADAKAN TJE- | 
RAMAH     

(rapa tempat, 
mj H, Mr. Kasman Singodimedio 

tanggal 20-9 jang lalu tiba di Ma 
gelang dimana atas usahanja 

'Masjumi Tjabang telah diadakan 
rapat undangan. jang mendapat 

“perhatian penuh, antaranja tam 

pak djuiga Bupati Magelang Ju 
| dodibroto dan lain2 Pembesar 

Serta Wakil2 organisasi, 
Dalam tjeramah tersebut jang 

diadakan digedong Pantja-War- 
sai Magelang pada malam hari 
nja, oleh H. Mr, Kasman dite- 
rangkan tentang satu dan lain 
ha| mengenai perdjalanan Hadji 
ke Mekkah, dimana seperti dike 
tahui, ia bersama beberapa pe- 

mimpin dalam tahun 1953 telah 
msnennaiKan Ibadah Hadji ke 

Mekkah. 
Habis: itu, dalam pertemuan 

tertutup antara. keluarga: Masju 
mi sendiri, diadakan tjeramah 
oleh H. Mr. Kasmar Singodinme- 
djo mengenai djalannja opposisi 

» | bagai djurubitjara), 
n'! gan M.L. Tobing (Sekretaris Ja. 

taan simpati dan sOlider serta | 
perdjoangan | teri PPK itu, didapat ketegasan 

tgl. 
djuga 

djalan (bloedsomloop) serta ada 
nja pembikinan alat microsecoop. 

Oleh Dr, Sumaljo kemudian di 
djelaskan adanja bagian2 jang 
terkandung didalam darah dsb. 
Dalam uraiannja lebih landjut 

dikatakan, bahwa pemindahan 

darah atau blogdtransfusie itu ti- 
dak begitu sadja dapat dilakukan 
sebelum ada pemeriksaan terha- 
dap orang jang akan diambil da- 
rahnja, dan orang jang akan di- 
beri darah itu, karena tiap? ma- 
nusia darahnja berlainan, ada jg 
menurut kedokteran tergolong O, 
A, B atau AB. 

Darj sudut Katholiek menurut 
dokter Sumaljo, meskipun menu- 
rut kitab Bijbel ada larangan, ta. 
pi soal ini bahkan dibantah sen- 
diri oleh fihak Katholiek, terbuk- 
ti salah seorang Paus waktu sa- 
kit, terpaksa darah orang lain di 
masukkan dalam badannja agar 
dapat hidup langsung. Djuga da- 
iam agama Islam, meskipun ada 
larangan pula, tetapi para ahli 
agama tsb. berpendapat boleh 
mendjalankan bloedtransfusie itu 
dalam keadaan jang memaksa. 

Oleh pembitjara achirnja di- 
andjurkan pada umum, suka me 
njerahkan darahnja masing2 pa- 
da PMI. jang selandjutnja di- 
simpan dalam bloodbank setem- 
pat untuk persediaan menolong 

sesama menusia jang sangat 
membutuhkan darah. 

Habis itu, diadakan demonstra 
si pengambilan darah dengan 
sunggih2, dimana tidak kurang 
dari 17 orang menjediakan diri 
setelah mendapat peman anaa 

— (Kor). 

7 WARTAWAN DARI 
| DJAWA 

Diundang ke Makassar. 
Antara Gubernur Sudiro dgn 

'stafnja telah diadakan pembi- 

tjaraan dengan pengurus harian 
PWI kring Makasar mengenai 

keinginan dari pemerintah pro- 
pinsi untuk mengundang 7 war- 

tawan ke Makasar, Dalam pem- 
biftjaraan itu Gubernur menje- 

rahka, pelaksanaan undangan 
tersebut pada pengurus PWI 
kring Makasar. 

Antaranja dalam pertemuan 
itu ditetapkan bahwa kedatang- 
an para wartawan dari Djawa 
itu ialah pada tg. 28 September 
dan mereka akan berada disini 
hingga" tg.-4 Oktober j:a.d: Me 
“Teka jang akan" diundang “itu 
terdiri dari 4 orang dari Dja- 

karta (2 orang dari harian In- 
dones'a, 1 orang dari madjalah 

dan L orang dari pers putih), 2 
orang dari Surabaja (seorang 

dari pers Indonesia dan seorang 

dari pers Tionghoa) serta se- 
orang darj harian Indonesia Jo- 
gjakarta. : 

Semua ongkos perdjalanan pu- 

lang-pergj dengan plane, pengi- 
napan, dan kendaraan selama 
berada di Makasar ditanggung 

oleh pemerinth propinsi. Penun- 
djukan wartawan2 tsb. oleh 

| 

rahkan kepada kring2 jang ber- 
sangkutan, — Ant. 

PWI kring Makasar akan dise- | 

  

PERTJOBAAN ISTIMEWA 

DJAWATAN PER- 
TANIAN 

sawah Pak Wihardjo desa Po- 

gongkaranggesik, KI. Sinduadi, 

Kap., Mlati telah diadakan pa- 

nen ikan tambra dan karper se- 

bagai pertjobaan Istimewa dari 

Djawatan Perikanan, Daerah 

Istimewa Jogjakarta, 
Hasil panen kemarin itu 1543 

ekor ikan 119, Ke. sedang 
pandjangnja rata2 11. 21 cm.. 

Perlu diketahui bahwa sawah 
jang dipakai untuk pertjobaan 

itu seluas 13028 M2, sedang 

djumlah bibit ikan sebanjak 

2778 ekor berat 11,1 kg. 
mulai ditanam pada. tanggal 
27-6-53,. djadi hingga kini 
berumur 86 hari, 

Pengambilan ikan tersebut 
disaksikan oleh Kepala  Dja- 

watan “Pertanian Rakjat Da- 

erah Istimewa Jogjakarta 
KRT Tanipradja. 
  

INSPEKTUR DJWT. KE- 
HEWANAN 

Akan adakan konperensi, 
Pada tanggal 28-9-53 di Dja- 

karta akan diadakan konpe- 
rensi para Inspektur Djawatan 

Kehewanan seluruh: Indonesia 

dan akan “membitjarakan ke- 
tjuali soal2 routine, djuga akan 
dibitjarakan soal perluasan 

soal Djawatan Kehewanan. 

Disamping itu dalam minggu 
jad. akan diadakan konperensi 

para Inspektur Djawatan Ke- 

sehatan seluruh Indonesia. Kon 
perensi mana akan membitjara 

kan soal perluasan usaha ke- 

sehatan “dan soal keuangan 
  

PERATURAN2 DEVISEN 

Bagi pelantjong? asing. 

Lembaga Alat2 Pembajaran 
Luar Negeri mengumumkan, 

bahwa guna keperluan  pelan- 
tjong2 (mereka jang tidak ting- 

gal lama disini) 'Jjaitu orang 

asing bukan penduduk-devisen 

Indonesia jang hanja untuk se- 

mentara berada di Indonesia, di- 
adakan peraturan? seperti beri- 
kut: 

A. pelantjong2 jang akan ting- 

gal di Indonesia tidak lebih dari 
3 bulan, pada waktu masuk Ke 
Indonesia akan diberikan ke- 
sempatan oleh pegawai2 Bea dan 
Tjukai jang bersangkutan un- 

tuk memasukkan, memegang 

sendiri dan mengeluarkan lagi 
valuta-asing serta surat2 ber- 

“harga ,jang. mereka hawa. 

kredit perdjafanan dsb. 
B. pelantjong selandjutnja 

pada waktu berangkat dari 
Indonesia, akan diberikan ke- 
sempatan untuk mengeluarkan 
barang2 sampai sedjumlah mak 
simum Rp. 3:000:— dengan ti- 

dak usah memperlihatkan do- 
kumen2 jang biasanja harus di- 
perlihatkan pada waktu menge- 
luarkan barang2 dari Indonesia. 

Pengeluaran bebas dari ba- 
rang2 ini hanja dapat diseleng- 

garakan djika harganja sama 

dengan harga dalam uang  Ru- 
piah dari valuta asing jang di- 
serahkan untuk ditukarkan. — 
Ant. 

!   
  

Fakultet 

Bertempat di Balai Wartawan. 

Ekonomi dikota Palembang me- 

ngadakan konperensi pers me- 
ngenai disekitar perkembangan 
terachir dari usaha jajasan terse- 

but. 
Mula2 disampaikan hasil kun- 

djungan delegasi Jajasan jang 
menemui Menteri PP & K tang- 
gal 3 September di Djakarta, de- 
legasi mana terdiri dari Mr: Liem 
Tjong Hian (jang bertindak se- 

A. Malik 
  
"jasan). 

Dalam pertemuan dengan Men 

bahwa Menteri PPK sangat 

kemenangan ' menghargai usaha tersebut dan 
| setjara positif menjatakan perse 
| tudjuannja. Delegasi djuga telah 
| menemui Drs. Graal dari Fakul- 
tet Ekonomi di Djakarta untuk 

Padat nasehat dan petundjuk2. 
| Drs. Graal selain menjediakan 

Dalam perdjaianannja kehebe- (bantuanja, djuga bersedia untuk, 
Pemimpin Masju- | memberikan ' petundjuk pada pe 

njusunan leerprogram. 
Jang dipandang penting dan di 

utamakan adalah bahagian be- 
drijfsekonomi sebagai bahagian 
pertama jang diadakan pada fa 
kultet tersebut, Hal ini terutama 
berhubung dengan  penjesuaian 
dengan keadaan di Palembang. 

Sistim peradjaran dilakukan se 
Ppt di Gadjah Mada, jaitu di- 
atur dg. mengadakan tingkatan 
sbaccalauriat”. Dengan demiki- 
an, mahasiswa2 jang sudah me- 
'nempuh kira2 tiga-perapat dari 
pendidikan, (3 tahun), sudah da- 
pat sertifikat dari fakultet seki- 
ranja mereka akan memasuki 
masjarakat: 
Djelasnja peladjaran diatur de 

ngan 1 tahun untuk propadeutis, 
2 tahun baccalauriat dan 2 tahun 
doktoral. Hal ini terutama mengi 
ngat para pengikut jang sudah 
landjut umurnja dan jang mung 
kin merasa terlalu lama “kalau 
mengikuti pendidikan untuk sam     setelah wafat Nabj Muhammad Masjumi, — (Kor.). pai 5 tahun, 

ga 

Ekonomi 

Palembang 
Pakai sistim Gadjah Mada 

Hingga sekarang sudah ter- 

pihak Pengurus Jajasan Fakultet | tjatat 40 orang tjalon2 mahasis- 

| wa jang memenuhi sjarat, se- 
| dangkan 15 orang lagi masih 
|” menunggukan surat2 idjazah- 
nja. Untuk tahun ini djumlah pe. 
nerimaan mahasiswa dibatasi ti- 
Gak akan lebih dari 100 orang. 
Djika djumlah ini tidak tertja- 
pai, maka sebagai penambahnja 
disediakan untuk para toe: 

hoorder”. 
Diterangkan, bahwa hingga se. 

karang sudah ada dosen2nja sbb. 
Drs. Tanya akan memberikan 
mata peladjaran pengantar eko- 
|nomi umum, Drs. Tan Eng Hun 
utk mata peladjaran pengantar 
ekonomi perusahaan, Mr. Hav- 
s0oro untuk mata peladjaran pe- 
ngantar hukum, Mr. A.J. Vleer 
untuk mata peladjaran pengan- 
tar sociologie, W.G, Lap untuk 
bahasa Inggeris dan sebagai tja 
dangan adalah Mr. Sudarman 
Gandasubrata dan. Mr, Liem 
Tjong. Hian. Untuk memberikan 
peladjaran dalam memegang hu- 
ku akan dimintakan seorang ahl) 
dari BPM ataupun SVPM. Kuli- 

jah2nja direntjanakan akan dibe- 
|rikan sesudah djam 4 petang uin- 

tuk sementara bertempat  dige- 
dung gubernuran. 

Fakultet akan dibuka dengan 
resmi.tgl. 31 Oktober jad. Ant. 

PANITIA PUSAT IMAM. 
BONDJOL 

Baru2 ini di Bondjol (Sumatera 

Tengah) telah terbentuk sebuah 

panitia jang dinamakan Panitia 
Pusat Pahlawan Imam Bondjol 
Tudjuan panitia itu ialah beru 
saha “ untuk memperbaiki dan 
memejJihara alat2 peninggalan al 
marhum. Tuanku Imam Bondjol 
feperti umpamanja meriam2, ku 
bu2 dan benteng, makam, sedja- 
rahnja dan lain2, 

Panitia diketuai oles Roestam 
St, Kajo dan berpusat di Bondjol 
dam terdiri dari Ik, 50 orang, — 

  

  
ag BIRD Pen Mana 

Ant, 

Ne ae Yang ten 2g Nk ag 

Kemarin pagi bertempat di- | 

dan 

se- |, 
“Bertf tratellers cheguesji surat2- 

Mae HA NA SA SRG   

PERWARI: DAN | PEMILIH 
AN- UMUM 

Pada tanggai 20-9 1953 jang 
belum lalu bertempat di Malio- 
boro 18 oleh 'Perwari telah di 

| djungan dari ranting2 dan tja- 
bang2 dari dalam maupun dari 

luar kota. sebanjak kurang le- 
bih 70 orang, Maksud dan tu- 

djuan rapat tsb: untuk memberi 

penerangan2 tentang pemilihan 

umum dan diuraikan, oleh. Dja- 
pen kotapradja, Tampak hadlir 

dalam rapat tersebut wanita2 
jang terkemuka dalam kota ini. 

| BALAI PERTEMUAN MAR 
— HAENISME DIBUKA 

Atas Usaha Pemuda dan Fe 

mudi Democraat bertempat di : 

Gondomanan 15 pada tanggal 

20-9 1953 jang belum lalu telah , 
diresmikan berdirinja Bala: Per 
temuan  Marhainisme, Maksud 

dan tudjuan dari pada Balai per 
muan tersebut 'alah untuk di 
pergunakan Sebagai pertemuan 

umum baik didalam organisasi ' 

pemuda dan pemudi Democraat 
maupun diluar organisatle. Di ' 

dalam Balai tersebut disediakan 
bermatjam2 permainan, ping- 
pong, bridge kaarten, schaak, 
perpustakaan dll. Tampak hadi:r 
dalam peresmian tersebut Mr. 
Sartono, Abd. Gani, Karkono 

dal. 

85 TJALON KOMAN- 
DAN RESERSIR 

Ke Djakarta. 

Didapat kabar, “bahwa pada 

ke Djakarta 85 orang tjalon ko- 
mandan resersir bg. security dan 

. kriminil, setelah mereka me- 

lan dalam ilmu theorie dan teh- 
nis. Di Djakarta mereka akan 

mendapat latihan praktis dalam 
lapangan kepolisian. Rombongan 
ini adalah angkatan jang ke-1 
dari kursus tsb. jang diada- 
kan di Jogjakarta. Angkatan 
jang ke-8 akan dimulaj dalam | 
bulan October j.a.d. 

BANTUAN UNTUK PMI 
DAERAH JOGJAKARTA 

Pameran Taart ' kota Jogja- 
karta jang diadakan baru2 ini, 
berhubung dengan ulang tahun 
ke-8 Palang Merah: Indonesia 
te 17 September jang-lalu, telah 
menjerahkan kepada. Palang: 
Merah Indonesia daerah Jogja: 
karta. uang sebesar Rp, 1.937,30, 
jalah hasil sebagian dari pame- 
ran itu. 

Sementara itu kesempatan un. 
tuk umum memeriksakan da- 
rahnja kepada PMI selama tg. 
17 sampai tg. 19 September jg 

laiu telah dipergunakan oleh 
sekira 140 orang. Jang mender- 
makam darahnja pada bagian 
Bloedtransfusie. hanja seorang. 

SLEMAN MEMPUNJAI, 20: 
BUAH PERUMAHAN 

RAKJAT 
Kabupaten Sleman sekarang 

ini sudah mempunjai 20- buah 

perumahan rakjat, jaitu 12 buah 
jang dibangun Waktu tahun jang 
lalu dan 8 buah lagi jang haru 

sadja selesai dibangun. Masing2 
harganja Rp. 15.000,— dan Rp. 
17,500,— 

Untuk tahun inj sudah diadju- 
kan kepada jang berwadjib su- 
paja diberi beaja untuk pendiri-' 

an 50 buah perumahan rakjat 
karena penduduk disana me- 
mang banjak jang memerlukan. 

KURSUS: PERTANIAN 
PEMUDA TANI 

Baru2 ini oleh Taman Pemuda 
Tani di Druwo, Kap: Sewon, 
Kab, Bantul telah dimulai Kur- 

sus pertanian dengan di iku- 
ti 26 anak anggautanja. 
Hadlir pada pembukaan tsb. 

Pamong desa, Djawatan Perta- 
Nian Kap. dan Kantor Gerakan 
Tani.  Peladjaran - di berikan 
oleh Djawatan Pertanian  Ka- 
panewon Sewon. 
Klompok TPT Dongkelan lor, 

Kal. T.rtonirmolo telak mengi- 

rimkan 2 orang anak Pemim 
pin Klompok untuk mengikuti 
latihan peternakan / Unggas. 

| dari Djawatan Kehewanar Dae 
rah Istimewa Jogjakarta, 

KURSUS ULANGAN PEN. 
DIDIKAN DJASMANI: 
Belum lama berselang oleh 

Penilik SR Kabupaten Sleman 
telah diresmikan 'adanja Kursus 
Ulangan Pendidikan Djasmani 
ke XVII bertempat di Tegalsari, 
Kalurahan Tn en Kap, 
Pakem: 

Peresmian dihadiri oleh 40 
Orang pengikut, terdiri dari Ke- 
pala2 SR Negri didaerah Kabu- 
paten Sleman, disaksikan oleh: 
Pemerintah Kab. Sleman, PP 
dan K. Daerah Jogjakarta, Dja. 
pen Kab. Sleman, Penilik?2 SR 
dan Pamong Kat, Peaaga 
ngun. 
Kursus disele T 

ma 15 la Tg akan sela: 

k 

  

Ken mana ? 
REX: Here Comes The Groom" 

Bing Crosby, Jane Wyman, 
Alexis Smith. 

SENI SONO: , Three God 
fathers”, John Wayne, Pedro 

Armendariz. 
INDRA: ,3 Dimensi" dan uLove 

is Crazy”, 
RAHAJU: ,,Achter de Wolken” 

Montgomesy Clift, Aline 
Macmahons 

SOBOHARSONO: ,,3 Dimenat” 
dan , The Girl in White", 

'LUXOR: Nasib”, Siput Seras 
wak, Roomai Nor, 

MURBA:: ,, Venus", 
WETAN BETENG: King Salo: 

mon's Mines”, Deborah Kerr, 
Stewart Granger, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
»Kembang. Djojotundung”,   

J 

      

adakan rapat jang mendapat kun |. 

achir bulan inj akan berangkat 

nempuh kursus selama 6 bu-



      

EN 
NN
 

  

  

  
  

Dr, SUMADIJONO 

— DOKTER2 TAK MAI 

  

»'BEKERDJA Sudagaran hingga | 
60 Difingkungan Pome- jang ber- TI entah TI aran dg 

  

    

“ini Djawa Tengah mas 
kurangan dokter karena 
tak mau bekerdja diling 

  

otonomi, Rentjana ini m 
baik, tetapi perlu sangat: 
@jau dulu sedalam2nja bag 

        

   

   

  

    

    

      

    

  

    

  

   

      

      

    

    

    
   
   

    

tindak. 
Menurut kepertjaan dika. 

  

      

  
& 

  

  

    

membutuhkan fond 
kuat leb dulu. 

    
     

Memang ada beberapa haj jang 
dapat diselengga'rakan sekaligus 
untuk. mengusahakan 1 
itu. Akan tetapi ada.pula bebe- 

rapa hal jang penting dan periu 
ditindjau lebih dalam lagi. De- | 
mikian antara lain keterangan | 

Dr. Sumadijono.: 
“Dikatakan pula bahwa disam- 

p:ng itu perlu pula bantuan rak 
jat dalam mengurus soal kese- 
hatan itu. Maka dalam kebiasa 
an untuk mendjaga kesehatan 
diri sendiri 2 
masih kurang memperhatikan. 
—R, Sm, Pe 3 1 

KEADAAN KOPERASI2 
MENJEDIHKAN. 

Dari pihak Djawatan Kope- 
rasi Djateng diterima tjatatan, 
bahwa di Djawa Tengah kini 
ada 1650 badan koperasi dari 
33 kabupaten Pada umumnja 
keadaan. konperensi2 itu ku- 
rang memuaskan. Terutama di 
kota2-besar. Bahkan banjak jang 
hanja tinggal nama sadja. 5 
kesulitan jang dihadapi ialah 
Diterangkan selandjutaja bhw 

kesulitan: jang dihadapi ialah 
karena kekurangay tenaga ahli 
jang dapat membimbing - utk. 
kemadjuan. koperasi. Sedang- 

“kan ditiap2 “kabupaten hanja 
ada .satu orang tenaga ahli. 
Soal kendaraan jang “dapat 
mendjasj alat perhubungan dgn. 
kota2 ketjil djuga mendjumpai 
kesukaran, R. Sm. : 

MAREK BERAS NAIK 
Harga beras naik ka- 
rena mengalir ke Dja- 
Wa Barat ? 

Dalam pekan jang lalu harga | 
beras terus naik. Hingga berita: 
ini ditulis beras kwalitet baik 
rata2.naik Rp. 10,— pertengah- 
an Rp. 15,— dan jang Tea 

sampai Rp. 25,—. 
Beras S.W./I dan II jang tadi- 

nja Rp. 190,— dan Rp. 180.— 
kini masing2 mendjadi Rp.-. 205 
dan Rp. 195,— Beras BB. 
B.B:flI dan IL jang tadinja ma- 
sing2 Rp. 205,— Rp. 200,— can 
Rp. 190,— kini mendjadi . Rp. 
210,— dan Rp. 200—. 
"Dan beras T.C, jang tadinja 

Rp...140,— kini mendjadi 
165,—, Djuga beras B.O. jang 
tadinja Rp. 155,— kini mening- 
kat mendjadi Rp. 172,50 sampai 
Rp. 115,— sekwintal. 
Menurut keterangan kenaik- 

joleb: 
kurangnja beras.jang tiba diko-. 
an2 tersebut. disebabkan 

ta Semarang, karena beras2 ke- 
luaran Jogja dan lain2nja  di- 
angkut ke Djabar dengan kereta 
api. Belum diketahui . apakah 

mengalirnja beras” itu setjara 
resmi atau tidak. — Ant. 

    
“itu te 
imeng jang 4) berk 

Untuk meng- 
otonomikan sesuatu daerah itu | 

s pula ditjari seorang dok- | 
ter jang mau 'bekerdja dalam | 
lingkungan daerah otonomi itu. | 

otonomi || ,,melak” sampai djauh ma- 

sadja Orang itu 

Rp. : 

takan bahwa hantu? tsb. 
“berkeliaran karena berte- 
patan dengan bulan Surot?) 
Lain fihak lagi mengatakan 
“bahwa ini adalah sebagai 
tanda akan adanja penjakit 

jang dapat membawa Kor- 
ban manusia. Ichtiar untuk 

''mendjauhi dikatakan harus 

  

ak 

lam dan tidur dj lantai atau 
| tanah. — (Kor). ve     “gi 

PAPAN DJEMBATAN 
.. DIMAKAN API 

Baru2 in: 5 buah papan djem 
batan Sigaluh disebelah selatan 
Kretek jang nenghubungkan 

|-djalan-raja Wonosobo — Purwo 
redjo telah dimakan apj hingga 
hubungan lalu lintas untuk be- 
berapa djam mendjadi terputus 
menunggu  penjeiesaian peker- 
djaan mengganti papan2 itu 
dengan jang baru. : 
Kebakaran tersebut diketahui 

pada djam 3 malam dan dipa- 
damkan Oleh. penduduk diseki- 

tar situ : 
- Hingga kini polisi belum da | 

pat mengetahui siapa jang ber 
buat hanja ada dugaan bahwa 
-api ini diletakkan dengan se- 
ngadja atau tidak oleh anak2 | 
jang malam itu pulang dari me 
lihat keramaian di Kretek de- 
ngan membawa obor. — Kor. 

  

|SRAGEN 
“PEMBELIAN PADI PE- 

20 MERINTAH — 
Didapat kabar, bahwa pem- 

rbelian padi pemer-ntah,..pada, 
daerah "Kabupaten — Sragen dim. 
tutup buian Agustus tahun ini 

| adan sebanjak 4560,754 . Ton 
: padi dengan lebih “dari 24 ton 

| 

  
gabah. “Untuk itu. 
keluarkan uang tidak kurang 
dari 3650 rupiah. Diumlah pe- 
masukan padi tersebut sangat 

.| memuaskan. — R.S.- 

PEMBANGUNAN DAM 
TOMPE 

Di Kelurahan Djerapan, Ke- 
tjamatan Masaran, Kab. Sragen 
telah dilangsungkan upatjara 
perletakan batu pertama untuk 
Dam Tompe, dibawah pimpinan 
Sir. 'Tjamat, dengan dihadiri 
Oleh para wakil Instansi Kabu- 
paten, Perletakan batu pertama 
dilakukan oleh Bapak Bupati, 

“sesudah diadakan selamatan se- 
-perlunja. 

Menurut rentjana Dam itu me 
makan beaja Rp. 18.000,— 
terdiri atas sokongan dari Dja 

| Pangi'ma 

telah a-)| 

Sk watan Pengairan,” KPT dan 
dari Rakjat. 2      

  

   

L tidak ada gangguan 
pada achir bulan Ok- 

C ih selesai dan.pada mu 

sim hudji 

Dn : 

PENEBARAN IKAN 
1 Menurut keterangan dari Dja 

| watan Perikanan darat Kab. 
Sragen, oleh Djawatan Perikan 

an Darat Daerah Surakarta 
akan dtebarkan benih ikan di 

| Dam Klenteng Klr. Pilangsari 
Ketj, Ngrampal, sebanjak 3.000 

asal dari tempat peternakan 

sanaan RKI  (Rentjana Kese- 
djahteraan Istimewa). $ 

JacLATEN 
AN an 

FRONT  PEMBELA 
2000 NASIONAL 
Rapat partai? politik dan or- 

||ganisasi2 jang diadakan atas 
|usaha P.P.D.I, Klaten pada Sab 

tu petang jang lalu telah mem 
bentuk sebuah badan jang dina 
makan Front Pembela Nasional. 

Djumlah partai dan organisa- 
si jang diundang ada 40, tetapi 
jang hadlir hanja 17, jakni Par- 
tai Katolik, PR.N., PKI, B.TI, 
Organisasi2 Pemuda, serta sere 
kat2 buruh. 

Partaj Katolik meninggalkan 
rapat sebelum ada.keputusan, se 
dang Pemuda: Demokrat menja 
takan, tidak setudju berpegang- 

an pada pendiriannja menjokong 
program pemerintah mengenai 

keamanan. Dengan demikian 
F.P.N. didukung oleh 15 partai 
dan organirasi. 

F P.N. berbentuk secretariaat 
'schap dengan S.U I duduk PRN 
dan S.U II PKI. 
Adapun maksud F.P.N itu ja 

lah untuk menuntut terwudjud 
nja pidato Presiden pada 17 
Agustus jang lalu terutama jang 

mengenai keamanan. — (Kor), 

SURAKARTA ' 
OVERSTE MOH. BACH. 

RUN DI SOLO 
Harj ini ditunggu kedatang- 

annja di Solo panglima Div 
Diponegoro, Overste Moch, Bach. 
run. Setibanja di Solo ia akan 
meneruskan perdjalannja ke 
Tawangmangu. Pada tanggal 23 

Divisy akan menga- 
dakan penindjauan hasil usaha2 
CTN dan BRN di kota ini. — 
R.S. aa 

KUDUS "Na 
SSKDN- KUDUS. PROTES 

PERDJUDIAN 
Serikat Sekerdja Kementerian 

Dalam Negeri di Kudus jang 
sanggautanja. terdiri dari. para 
kpamongpradja. pada hri Sencri   pagi 21 September mengutus 3 
orang untuk menghadap Guper- 
nur Djawa-Tengan. Delegasi itu 
diketuai oleh Tjamat Kota Ku- 

|-dus. Tapi mereka-ta' dapat me 
nemui. Gupernur, karena' waktu 
itu Gupernur. sedang ke luar 
kota. 43 x « 

. Menurut keterangan, kedatang 

an mereka bermaksud menjam- 
paikan protes terhadap perdju- 
dian di pasar malam Kudus jang 
bisa menimbulkan kegontjangan 
dan kerusakan ekonomi rakjat. 
Terutama bagi para anggauta 
organisasi, apabila mendjadi kor 

ban perdjudian, ta' urung nama 
Oorganisasinja akan terseret dju 

geri, nama instansi/djawatannja 
akan ternoda djuga. — (Kor). 

ekor ikan tawes dan 1.000 ekor | 
| ikan mudiair, Benih2 ikan tsb. | 

ikan di Nglorog, sebagai pelak- | 

ga. Demikian djuga pegawai ne 

N dara 

Apabila petjah perang dunia 
| ketiga Amerika ingin mempu- 
njai pesawat2 pembom jang ber 

  

pangkalan di Sepanjol, tetapi 
ini bukannja 'satu2nja alasan 
mengapa Amerika terpaksa 
memberanikan diri mengadakan | 
kerdja-sama jang lebih erat de-. 
ngan Sepanjol dari djenderal 

| Franco dengan risiko mendapat. 
kritikan dari negara2 sekutunja 
di Barat. 

Arti strategis jang 
penting. AI 

Wartawan Reuter selandjut- 
nja menulis bawa sepandjang 

sedjarah abad2 jang lalu ini pa- 
ra pemimpin militer menginsjafi 
arti Sepanjol jang penting dari 
sudut strategi. Suatu penjerbu- 

an oleh pasukan2 Sovjet ke 
Eropa Barat akan mentjapai 
sedikit djika sampai terhenti di 
pegunungan Pyreneeen jang me 
rupakan perbatasan Sepanjol 
Utara. Djika penjerbuan demi- 
kian itu fidak dapat menembus 
hingga Selat Djibraltar, maka 
kuntji untuk menguasai Laut 
Tengah tidak akan terpegang. - 

' Persetudjuan militer jang se- 
bentar lagi akan ditandatangani: 
antara Amerika dan Sepanjol 
itu menundjukkan bahwa Se- 
panjol akan didjadikan benteng 
jang kuat di Eropa Selatan un- 
tuk memblokkir selat Djibral- 
tar dan Afrika Utara. 
Menurut kabar2, Amerika 

Menteri Ke nkamop: 
ia 

M 
Guinea. Instituut. Ia minta 
harapan jang terlalu besar 
misi agraria. , 

“Kesukaran2 dalam lapangan 
pertanian dan pertambangan di 
Irian Barat adalah lebih besar 
daripada kesukaran dala per- 
-usahaan minjak, a.l. karena so- 
a12 transport jang sulit. Tetapi 
ia tundjukkan, bahwa sudah 
ada dua permintaan konsesi un- 
tuk mengusahakan nikkel dan 
chroomerts. 
'-Mengenai soal tenaga-kerdja 

"ia katakan, bahwa sekarang di- 
manapun tidak ada kekurangan: 
Galam pada itu harus dilihat, 
bagaimana penduduk akan ber- 
kembang. 

| Keadaan Indo Eropa di Irian 
memang. tidak menjenangkan. 
Tetapi ia melihat adanja ke- 
mungkinan2 jang baik bagi me- 
reka. dalam a.l. maskapai2 mi- 
njak dipulau itu.- 

Sifat dan luasnja hak2 atas 
tanah dari penduduk kini telah 
dipeladjari. 

  
  
  

| Amer 

    

| 1enga- 
fjau Timur Djauh 

Taklahas Attlee 

h (IP ERDJANDJIAN “pertahanan dan bantuan ekonomi antara 
Sepanjol dan Amerika Serikat sekarang menurut dugaan 

telah siap untuk ditanda-tangani, setelah kedua pillak mempe- 
ladjarinja selama dua tahun dan mengadakan perundingan? 
selama 17 bulan, demikian tulis wartawan Reuter dari Madrid. 

“bah rangkaian pangkalan2 uda- 

  
Tak sangat opti- 

mistis 
Mengenai kemungkinan2 di Irian-Barat 

| Franco melepaskan suatu 
stradisi kenetralan” 

menghendaki pangkalan2 udara 
didekat Madrid, Sevilla, Alba- 
Ceto dan Burges untuk menain- 

ra militernja di Junani, dan 
Afrika Utara, Cadiz diduga 
akan didjadikan pangkalan ang. 
'Katan laut jang terpenting, te- 
tapi kota2 pelabuhan Cartagena 
Gan Corunna telah disebut2 pu- 
la sebagai tjalon pangkalan2 
angkatan laut. 

Kekuatan militer 
Sepanjol, 

Pada waktu ini Sepanjol mem 
punjai 22 divisi angkatan da- 
rat dengan djumlah kekuatan 
300.000 orang, diantaranja 6 di- 
visi ditempatkan di Pyreneein 
dan 2 divisi di Marokko — Se- 
panjol. Selainnja itu Sepanjol 
djuga mempunja angkatan uda-   ra dengan penerbang2 jang tja- 
kap tetapi hanja dengan 400 j 
buah pesawat jang sudah tua. , 
Angkatan “lautnja terdiri dari | 
5 buah kapal pendjeladjah, 19 | 
kapal perusak, 6 kapal silam 
dan 24 kapal2 ketjil iainnja. 
: Satu?nja orang jang menentu- 
kan nasib negerinja, djenderal 
Francisco Franco kini sedang 
mengambil suatu tindakan jang 
historis dan penting jang akan 
mengachiri sikap" kenetralan jg. 
tradisionil dari Sepanjol. 
Dikalangan rakjat Sepanjol 

sendiri pada waktu ini terdapat 
ketegasan Suasana jang penuh 
harapan. Orang2 Sepanjol meng 

  

ENTERI daerah seberang Kernkamp dalam interview de- | “ngan NRC dengan gembira menjambut dibentuknja Nieuw 
supaja orang tidak menaruh peng- 
seperti jang dikemukakan oleh ko- 

De Kadt lebih persi- 
mistis, 

dalam ,,Het Parool” De Kadt 
lebih pessimistis dari Karn- 
kamp. Ia. namakan Irian seba- 
gai land van onbeperkte on- 
mogelijkheden” — daerah jang 
sama sekali tidak memberi ke- 
mungkinan2: tidak memberi 
apa2, tidak menghasilkan upa2, 
sedang tenaga-membeli jg ada 
adalah hanja karena kurnia kas 
negara Nederland. 

Dalam, artikelnja .jang ke-3 | 

harap bahwa nanti tidak akan 

ada perang dan bahwa bantuan 

Amerika akan memperkuat usa. 
ha mereka untuk memperdju- 

angkan kesedjahteraan ekono- 
mi. Dan andaikata petjah pe- 
rang, kata mereka, setidak?nja 
(mereka — dapat mengharapkan 
akan adanja pertahanan jang 
kuat bagi  semenandjung Se- 
panjol. : 
Dikemukakan oleh wartawan 

Reuter bahwa djenderal Franco 
pernah menjatakan bahwa di' 
Sepanjol "tidak ada perasaan? 
defaitisme atau kenetralan”, 
Kami tidak begitu tololnja un- 
tuk berpendapat bahwa andai- | 
kata pihak  Sovjet menjerang 
mereka akan berkewadjiban un 
tuk berhenti dimuka pegunung- 
an Pyreneeen”, kata Franco. 
Dikatakan bahwa suatu tentara 
tergantung pada kemauannja 
untuk melawan. Kami akan ber- 
Lempur dengan atau tidak de- 
ngan bantuan Amerika, tetapi 
sudah tentu kami akan bertem- 
pur lebih baik djika mempunjai 
perlengkapan? jang baik, demi- 
kian Franco. 

SABUNGAN  KEPALA2 
STAF RRT'/ SOVJET ? 

Suatu persetudjuan untuk 
mendirikan sebuah: ,,kantor ke- 
paia staf gabungan RRTjSovjet” 
untuk Tiongkok telah diwarta- 
kan dalam harian pro-Kuomin- 
tang ,,Sing Tao Jih Pao” jang 
terb.t di Hongkong pada hari 
Sabtu. 
Menurut berita jang tidak ada 

pembenarannja itu, pihak Rusia 
katanja akan menjediakan 300 
orang opsir staf dan 30 opsir 
umum untuk bekerdja pada 
,markas-besar tentara pembe- 
bas”. Selandjutnja menurut ha- 
rian tsb:, djenderat Lin Piao jg 
baru2 ini dibebaskan darj ke- 

  

latan akan mengepalaj organi- 
sasji tersebut ,,atas nama” sa- 

Gja, tetapi ,,sesungguhnja jang 
akan berkuasa ialah seorang 
letnan djenderal Sovjet berna- 
ma Vashuta”. — UP, 

REORGANISASI DI- 
PABRIK MINJAK 

ABADAN 
Pemerintah Iran telah keluar 

kan perintah, supaja anasir2 pro 
Mossadeg dan pro-Tudeh di- 

»Singkirkan” dari pusat industri 

minjak Iran, ialah Abadan. 

Sebelumnjapun sudah mujaj di 

an buruh jang terlatih di Aba- 

dan, banjak diantaranja mendja 
di anggota partai Front Nario- 

nal (partai Mossadeg) dan dika 
langan pekerdja2 rendahan, jg 

diduga djadj anggota Partai Tu- 
deh. 

Reorganisasi besar?an? 

Kalangan? di Teheran menga- 

takan, bahwa tindakan? ini me-   Hasil export jang paling pen- 
ting hanja minjak, tetapi sa- 

ngat terbatas, sedang import 
barang-modal “untuk industri 
minjak harganja tiga kali har- 
ga exportnja. Ia bertanja, apa- 
kah jang ada disana itu mas- 
kapai2 minjak ataukah badan2 
philantropis:? Apa ini bisa ber- 
langsung terus ?   

  -wah2 seluas 70 Ha. 
  

  

  
  

Sesudah opnamen studio dari fihm "Sang & Lumiere” di St. 
Moritz, jang dipimpin oleh Georges Rouguier berachir, perhim- 
punan film akan berangkat ke Spanjol untuk membikin opna- 
men? Inar studio. Gambar : 
dalam Tila ini akan memegang 

Bintang film Daniel Gelim jang | pendapat jang Iain dan hat ini 
peranan torcador Ricardo Garcin. 

— Mondiana. 

an dapat mengaliri sa- 

NE EEETAN Partai Labour 

“kh 

| adakan konferensi 4 
|| tidak berhasil. 

Sikap pemerintah Ame- 
rika Serikay sangat ber 
bahaja. 

Attlee mengingatkan kembali 
kepada tidak turutnja India da 

katakan bahwa memang ada ke 
inginan umum jang djudjur su- 
paja India jang telah memain- 
kan peranan jang dapat dipudji 
daiam perundingan2 mengenai 
gentjatan sendjata, ' mendjadi 
anggauta. Haa pasa 

Tetapi Amerika ' Serikat de 
ngan kuat menentang. hal. ini 

dengan rupanja memakai alasan 
hanja negeri2 jang tentaranja 
dengan njata ikut serta dalam 
peperangan dapat turut dajam 
konferensi tersebut. dan sikap 
Amerika Serikat itu disokong: 
oleh negeri2 Amerika Selatan 
dan 2 negeri lainja mengadju- 
kan demikian. hebat kebe,ratan- 
nja sehingga India menarik diri 
dari pentjalonan. Karena itulah 
maka Konferensi kehilangan satu 
“wakil dari negeri Asia jg demo- 
kratis dan iang terkemuka. 

| Sikap jang demikian imi, jaitu 
memandang dan mentjurigai se- 
tiap orang jang tidak sama se- 
kali sefakat dengan sikap Ame 
rika Serikat, sangat berbahaja 
dan sikap jang demikian itu ada 
lah merupakan suatu refleksi da | 
ri pendirian tidak menghargai 

  
| mengganggu fikiran — banjak 

lam Konferensi politik Korea. Ia 

Inggeris, Clement Attlee, malam 
inggu mengatakan, politik Amerika Serikat, terutama. di 

Timur Djauh seharusnja “disalahkan, , sebab ia menjebabkan 
eburukan dalam keadaan internasional jang bermoral beberapa 

bulan jang belakangan ini. Dikatakan Amerika Serikat mem- 
: punjai sikap jang tidak dapat menghargai sikap jang lain dan 
" Attlee menjajangkan kenjataan bahwa maksud Churchill meng- 

negara jang membitjarakan masalah? dunia 

Oposisi dalam P. B. B. 
bertambah, 

Djuga oposisi terhadap politik 
Amerika Serikat mengenai hak- 
nja RRT mendjadi anggauta da 
lam Dewan Keamanan, makin ia 
'ma makin bertambah kuat, Ka- 
mi senantiasa berpendapat bah 
wa lidak memperdulikan warna 
nja pemerintah, maka samu se- 

| kaji masuk akal untuk menga- 
|kuj pemerintah jang tjakap. 
Attlee melandjutkan bahwa tem 
pat jang diisi oleh Tjiang Kai 

| Shek jang tidak mendapat keper 
tjajaan lagi, adalah merupakan 
rintangan untuk madju kearah 
perdamaian. 3 y 

Kami mempunjai pengalaman 
jang banjak dan lama di Asia 
dan hubungan dengan common-. 
wealth kami dengan negeri2 
Asia! jang terkemuka, memberi- 
kan kepada kami: kesempatan2 
jang tidak ada taranja untuk: 
memperbaiki saling mengerti an 
tara Asia dan dunia Barat, 

Kembali kepada soal Eropa, 
Attlee berkata, djustru seperti 
halnja di Korea, maka kesa- 
tuan Djerman dikehendaki pula 

'akan tetapi tidak dapat dilaksa 
nakan dengan kekeraran sendja 
ta ojeh kedua fihak. Saja takut, 

djika keadaan jang sekarang ini 
terus menerus berlangsung da- 
pat menimbulkan  kembatj Kke- 
kuatan2 jang berbahaja di Djer-   Orang. man, — AFP, 

Untuk mengusahakan cultures 

perlukan tenaga-kerdja banjak, 
dan ini tidak ada. Ia kemuka- 
kan, bahwa keadaan makanan 

rakjat buruk sekali. Penulis sa- 
ma sekali tidak optimistis dlm 
soal pemberian bantuan pendu- 
duk kepada pemerintahan, pa- 

ling banter nanti-akan ada se- 
matjam ,,verlichte despotisme” 
dari pihak pangrehpradja dan 
onderneming. “ 

Sekalipun demikian pendapat- 
nja, De: Kadt katakan, bawa 
dalam keadaan seperti sekarang 
perundingan dengan Indonesia 
mengenai Irian Barat adalah 
sirreeel”. Tuntutan2 Indonesia 
mengenai daerah ini tidak. ber- 
dasar, dan mentirut dia paling 
banjak hanja ,,formalistis”. 

Achirnja ia sebut2 tentang 
kemungkinan2 mengadakan ,,in- 
ternationaat bestuur”, tetapi 
dalam. keadaan di Nederland 
dam dunia seperti sekarang ini, 
soal tsb tidak masuk atjara. — 
Ant.   

seperti copra, karet dsbnja di- | 

  

rupakan permulaan daripada re 
| Organisasi besar?2an dari pada in 

' dustri minjak Iran, jang telah 
| dinasionajisasi oleh Mossadeg 
|itu, sebagaj suatu bagian dari po 
Hitik pemerintah Zahedi untuk 
| memperoleh kepertjajaan Yari 
| Amerika Serikag dan ,,membuka 
(halaman baru dalam segala la- 
(pisan kegiatan Iran”. — AFP. 
| 
I 
  

SEPAKBOLA : 
XI GADJAH MADA -XI 
GABUNGAN INSP. 
KEUANGAN 5 — I 

Kemarin sore dilapangan Man 

tjasan telah dilangsungkan per- 
tandingan sepakbola antara kes. 
Gadjah Mada melawan kes. Ga- 

bungan Inspeksi Keuangan jang 
berachir dengan angka 5-1 utk 
kemenangan Gadjah Mada. Per- 
tandingan pertama dari rangkai. 

an pertandingan2 jang diseleng- 
garakan oleh Gabungan Sepak- 
bola Kantor' Jogjakarta itu diha 

diri pula oleh Walikota Mr. S, 

Purwokusumo. 
Hari ini pertandingan akan 

dilangsungkan ' antara XI Garni 

zoen B Jogjakarta melawan XI 

Gadjah Mada Kombinasi.   

wadjiban2nja d: Tiongkok Se- | 

“lakukan -pemetjatan2. dikalang:. 

  

Bahwa hal 

    

     

    

     

  

        

             

     
      
     

    

Baru? ini pemerintah Perantjis telah mengumumkan untuk 
menurunkan harga? bahan wakanan terutama ditoko-toko. 

Atas dorongan ketua serikat sekerdja tukang daging, maka oleh 
mereka sendiri telah dimulai pada tgl. 8 September jang lalu. 

itu dimaksud dengan - sungguh? : 
pengumuman? jang ditempelkannja pada toko2. — (Mondiana). 

njatalah dari 

  

Berita PON ke-—lll: 
  

EMARIN sore distadion 

waktu setempat. 

Djakarta. 

Pertandingan itu dilakukan 
dalam hudjan lebat dan berachir 
6 — 0 untuk kes. Sumatra Te- 
ngah. 

Pertandingan ke-2 antara kes.   
“Djatim melawan kes, Kaliman- | 

tahui akan diadakan pada djam 
17.00 waktu “Sumatra, karena 

| 'apangan masih basah, terpaksa 
| dibatalkan dan ditunda sampai 
| pagi ini tg. 22-9-1953 djam 7.15. 

| uan Sel.!Tim. jang seperti dike- 

! 
t 

: 

| Bulutangkis : 
Pertandingan bulutangkis an- 

| tara Sumatra Tengah melawan 
| Maluku berkesudaan 8 —1 un- 
| tuk kemenangan Sumatra Te- : 

ngah. 
Pertandingan bulutangkis ke- 

marin pagi antara Sundaketjil 
| dan Djawa Barat berkesudahan 
|9 — 0 untuk regu Djawa Ba- 
| rat. 

| Antara Sulawesi Selatan me- , 
| lawan Sulawesi Utara berkesu- 
dahan 8 — 1 untuk Sulawesi Se- 

latan. 
Antara Sumatra Selatan me- 

lawan Sumatra Utara jang di- 
langsungkan - kemarin malam 
berachir 7—2 untuk Sumatra 
Utara. : 

Voley ball : 
Pertandingan Voley ball Putri 

antara Djawa Timur melawan 

pangan Deli My berachir 2—0 
untuk kemenangan Djatim. 
Djakarta Raja melawan Su- 

matra Utara : 2— 0 untuk ke- 
menangan Djakarta Raja. 

Voley Laki2 : antara Sumatra 
Tengah melawan Maluku 2 —1 
untuk Sumatra Tengah. . 

Antara Sunda Ketjil melawan 
Kalimantan 2—1 untuk Sunda 
Ketjil. 

Bola Krandjang : 

Pertandingan.  bolakrandjang 
antara Sulawesi Selatan . mela- 
wan Djawa Timur berkesudahan 
3 —- 3. Sebelum istirahat 0 —0. 
Setelah diundi kemenangan pa- 
da Sulawesi Selatan. Disampnig 

itu diadakan pula pertandingan 
hockey hanja sebagai demon- 

strasi djadi tidak masuk atjara: 
antara imun fa Raja melawan 

  
Djawa Timur jing dimenangkan 
oleh Djakarta taja. Pertanding- 

an antara Djakarta Raja: mela- 
“| wan Djawa Tengah, karena hu- 

djan deras tidak dapat dilang- 
sungkan, dan ditunda hingga be- 
sok. Lapangan tsb penuh air. 
ATLETHIEK : 

100 M Putra: 

Record Indonesia baru Suma- 

tra Utara waktu 10.8 detik, re- 
cord lama 10.11 detik. 

100 M. Putri : 

Record Indonesia baru Dar- 
wati Bandung 13,5 detik, record 
lama Triwulan Djawa Timur 

R18, 7 detik, 

| Lempar tjakram : 

34:15 Meter oleh Bambang Su 
trisno Djawa Tengah. Sedang 
rekord lama 34,78 meter.   

KING OF THE ROYAL MOUNTED 
# TATTLE TALE ECHO" 
  

KING'S 
STATEMENT 

THAT TEB'S 
PING 

PLACE 15 
NOT THE 
FABULOUS 
FORsy TH 
' MINE 
BEWILDERS | 

        
Keterangan King, bahwa tempat Jeb jang di- 
rahasiakan itu bukan 

jang kaja raja, membikin terkedjut si" Ack 
dan menjebahkan Jeb menangis tersedu2. 
H5 ANA MAKSUATTU hh iri 

TUHAT DO You MEN... H3 TN 
(5NT TM" LONGLOST FORSYIH 

2 ' #£ 

     Ce 15 A PLACER 
SETUP 4 

  
  

— Emas. itu “adalah berupa 
tambangnja Forsyth Diah en ini adalah tipu 

muslihat belaka ! 

i bukan daerah 
emasnja Korsyth jang telah lama ditjari 

pendeta 9 

THAT COLD WAS 
MINED ORE,. THIS 

- King, lihatlah itu ! 

1 Prodoeed by Stephen Slesnger. Inc 
Copyright Na King Pearirei Syndicares Ine 
World righis tewsrved   

Sumatra Utara bertempat dila- | 

    
rahasiaku ! 
tjau segala-galanja ! 

Beberapa record 
Indonesia baru 

PON UI Medan dilangsungkan 

NA Peranan sepakbola antara kes. Sumatera Tengah me- 

lawan kes. Kalimantan Barat. Pertandingan dimulai djam 1530 
Pertandingan ini dihadliri pula oleh Wakil 

Presiden Drs. Hatta, jang kemarin pagi telah tiba di Medan dari 

Pagi ini atlethiek masih di- 
| landjutkan. 
Bascet-ball : 

Sulawesi Selatan melawan 
Diawa Tengah: 52-——-64 untuk 
Diawa Tengah. Djawa Timur 

melawan Sumatra / Tengah 46 
— 89 untuk Djawa Timur. 

Ping-Pong : 
Putera : Sumatra Selatan me- 

lawan Djakarta : 4 — O.untuk 
Djakarta. Sumatra Utara mela- 
wan Djawa Barat: 2—1 untuk 
Djawa Barat. 

Putri: Sumatra Utara mela- 
wan Djawa Barat : 3—1l-untuk 
Djawa Barat. Djakarta Raja 
melawan Sumatra Selatan: 4 

— 0 untuk Djakarta. 

PANTJALOMBA SE- 
MARANG 

Perlombaan seleksi - pantja- 
lomba untuk sekolah2 landjut- 

an Semarang, kesudahannja 
| sbb:: Sekolah Landjutan Atas, 
| bagian putera 1. SMA/B II nilai 
18186, 2. SGA Negeri nilai 
15369, 3 SMA/BI nilai 15030, 

| 4. SMA. K. nilai 13908, 5, SMA/ 
|C nilai 12092, 6. SMA:/A 
ailai 10549, T. SMA - PGRI 
| nilai 10317, 8. SMA-Dr, Wahi- 
| din nilai 7224, SMA-Stud!e Cen 
| trum nilai 7107. 

Bagian puteri: 1 SGA-Negeri 

nilai 7953, 2. SMA/C. nilai 
15779, 3. SMA/BI nilai 4700, 
|4: SMA JA nilai 3121, 5. SMA - 
| PGRI nilai 2853. 

Sekolah landjutan pertama 
| bagian putera: 1. SMP I nilai 
|13191, 2 SMP III nilai 12455, 
| 3. STP T nilai 12196, 4. ST. II 
(inilai 12016, 5. ST I nilai 11769, 
| 6. SMP II nilai 11754, 7. SMP 
IV nilai 10829. 8. SGB. nilai 

10816. 9 STP II nilai 10367 dan 
10. SMP-Dr. “Wahidin nilai 4968 

li “Bagian puteri: 1. SMP T nilai 
8357, 2. SKP. Negeri nilai 6265, 

3. SMP HI nlaj 6140, 4. SMP 
| ra nilai 5729 dan 5. SMP IV 

nilai 4771. — (Kor.).. 

- 

  

  

Dunia sana sini 
x- Djerman Timur akan meng 

ihapuskan rangsum makanan mu 

lai musim panas tahun 1954. 
x Penerbang Inggeris, Nevills 

Duke tejah memetjahkan lagi re 
kord dunia terbang tjepat de- 
ngan ketjepatan 11412 km se- 

ajam. 

Xx Hudjan lebat mengamuk ha 
ri Sabtu & Minggu di Italia 5 

orang telah diketahui tewas, 
xx Mahasiswa? Iran di Got- 

tingen (Djerman) mengadakan 

tdlemonstrasi hari Minggu jang 
lalu untuk memprotes pemerin- 

tah Zahedi. jang menghentikan 

sokongan kepada mereka Para 
mahasiswa itu bersimpati kepa- 

das bekas PM Mossadeg, 
»& Pemilihan legislatif nasional 

RRT jang sedianja akan dijang- 
sungkan dalam musim rontok 
ini, ditunda. hingga. musim semi 
jang akan datang.   

  

(41) 

N-NOT YOU VE LEAENED MAY 
SECRET YYOL VE SPOMEB 

—. Jeb, kembalilah ! 

— Ti-tidak ! Kau sudah mengetahui 
Kau membikin ka- 

 



  

    

            

| harus mepgalani bentjana jang 

    

  

   

    

   

  

      

    

   

    

   

      

   

   

  

"3 BN, Ta sen £ | 

“Pp Bi 1 an YK : 6 | djutan. Keterangan ini harus | 

daeada pembukaan PON di Me-| | (Sambungan hal 8). | berdasarkan keadaan kemadju- 
embesar? gede k Kana AN ua | murid, hubungan guru dan | an murid mulai klas I sampai Ban Ma | K$ P3: | murid diluar djam sekolah. | Klas VI. Oleh karena mumd2 

Bekas BN na |e pengamatan dan pemelihara- |lainnja tidak boleh ditolak utk 
Iamenekubuwono MTA | an orang tua terhadap anak- | Mengikuti udjian. Maka dari itu 
PN aon MIA Kepada. Na Bap” keterangan Kepala Sekolah na- 

ih | pai klas 
| ngadjaran,: jang sekarang ma- 

      

njak. dekn 

paling r dan harus dihukum 
mati, 1 nja, buat sebagian 
rakjat Iran namanja tetap ha- 
rum dan terpudja. ' - 

Djadi persis seperti matjan. 
Biar mati, meninggalkan belang- 
nja. Kalau Berabe jg mati, sih, 
belanguja sadja dibawa kesorga! 
Ampun, a ! 

cg 

  

  

PUTUSAN KIONGRES 
k .SOBSI DJATENG ” - 

Kongres Sobsi Dj wa 'Tengat 

jang di'angsungkan | sedjak tgl 

15 September, telaih berachi 

tanggal 19 September: dan padz 

malam Minggu diadakin malam 

gembira dengan pertundjuka | 

tari2an dan njanjian dr gedung 

Sin Yu She. 3 : 

Putusan2 kongres itu antara: 

lain, telah dibentuk »pengurus 

'Sobsi Djawa Tengah jang terd 

ri dari 21 orang, sedang Susun 

an Dewan Harian terdiri dari 

1953 

| saksama terbukti, bahwa 7576 

| mempunj 

“dan | 
» umum), maka harus ada peru- 
"| bahan sistim. Kalau anak2 telah 

| mungkin sekali telah dapat di- 

| (handwerk). Dalam latihan ini 

Ibermatjam2 ketangkasan (hand 

   

  

   
harus 

— dohah . 

  

| murid harus disertai keterangan 
kepala Sekolah, bahwa murid2 
tadi ,,geschikt” untuk mengi- 

    

    

nja, jang bersekolah. Mn aa 
| 3. Kalau oleh penjelidikan jg rus diberi tjiri selain ,geschikt” 

| 3. Kalau oleh penj 1 »twijfelachtig” atau ongeschikt, 
Dengan djalan ini mungkin 
,Gressuur” dalam sekolah da- 
pat dihindari. $ 1 An 

ari anak2 tersebut diatas tidak 
ai kesanggupan untuk 
peladjaran S.R. sam- 
VI dengan sistim pe- 

  

mengik 

  

34 PEMUDA KE 
NEDERLAND 

Menurut Kementerian PP dan 
K baru2 ini telah bertolak 34 
orang pemuda kenegeri Belan- 
da untuk menuntut peladjaran 
pada pelbagai perguruan atas 
biaja Pemerintah. 

Mereka al. akan  mempela- 
djari soal2 pembikinan kapal 
dan pesawat terbang, textiel, 
menjamak kulit, ilmu politik. 

isian berlaku (sistim klassikal 
pengadjaran jang bersifat    

mengikuti peladjaran sampai 
keklas IV atau klas V, maka 

ketahui bakatnja, dan intelligen 
tienja. masing2. Mulai klas V 
atau klas VI anak2 jg kurang 
tjerdas pikirannja seharusnja 
diberi pengadjaran jang prak- 
tis, jang memberi bekal kepada- 

.nja untuk masuk kemasjarakat, ji orang jang sedang menuntut 
| @jadi latihan pekerdjaan tangan 1 peladjaram disana. w 

Di Paris 3 orang jang bela- 
djar seni lukis dan musik. Di 
India 4 orang mempeladjari so- 
al2 mesin. 1 Bulan jang lalu te- 
lah kembali dari Inggeris 3 
orang pemuda jang telah sele- 
sai menuntut peladjarannja da- 
Jam ilmu insinjur tambang, ke- 
bidanan dan seni lukis, Selain 
atas biaja Pemerintah banjak 
lagi pemuda2 jang beladjar di- 
luar negeri atas biaja siswa 
negeri itu. & 

| mereka harus dididik ,,berani 
hidup”. Anak2 ini tidak usah | 
(turut udjian masuk S.l:, tju- 
kup diberi tanda tamat beladjar 
ari S.R., dengan tjatatan, bah- 
wa mereka telah terlatih dalam 

vaardigheden), 
Sekarang kami kembali ke- 

pada soal udjian masuk Sekolah 
'Landjutan th. 1953/1954, jang 
berprogram baru. Tambahannja 
ialah: ilmu tumbuh2an, ilmu 
Ghewan dan ilmu alam. Tiga 
matjam mata peladjaran ini 
akan diudji pula. Dari Kemen: | 

'terian P.P. dan K. belum ada | 
.pendjelasan tentang ,,penam- 
bahan tadi apakah tudjuannja, 
“supaja guru2 S.R. tidak ,,dril- 
Jen” murid2nja lagi? Djadi spj. 
peladjaran didjalankan dgn. te- 
nang dan sistematis, dan menu- 
Tut rentjana, seperti jang ter- 
maktub dalam ,,Rentjana Pela- 
djaran th. 1954, jang menurut 

  

BARU DATANG 5 

RADIO BIN - BATTERIJ 
Kompleet. Harga Rp, 765.— 

8 Para pemesan diharap 
segera datang. 

Masih sedia RADIO merk: 
TESLA, AGA, GRUNDIG, 
NORA, COSSOR dan lain. 

      Sekretaris Umum Sardjono, Wa (paham kami sudah luas sekali 

kil Kadis Margono, seknutaris , 

sosial - ekonomi. Sukarnt, di- 

bantu oleh Kadis Margono, se 

kretaris organisasi S. Hart ono, 

sekretaris pendidikan dan p ene 

rangan S. Djoko, sekretar-S ke 

uangan Darwadi dan sekreta ris 

kebudajaan “dan olahraga Sila- 

met. — Kor. 2 TA 

  

den on et Da 
NAIK PANGKAT | 

590 anggauta tentara:: 

Djawa Tengah. : 

bagi murid2 S.R. 2 PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 
Kami chawatir, kalau2 pem- . 

beratan udjian jang akan da- 
tang ini akan berakibat seba- 
liknja. Kalau pemandangan ma- 
sjarakat terhadap hatsil pendi- 
dikan belum berubah, djadi ma- 

  

e100 
“Gent 

    

kuti peladjaran di Sekolah Lan: | 

| kan nama2 pahlawan2 kita jang 
| termasur diwaktu dulu, mau- 

    

  

Di Amerika kini terdapat 5/1 

Lamerr cOMES THE GROOM? 

-ukur dengan banjaknja murid 
jang lulus dalam udjian masuk 

|S.L., maka boleh dipastikan, 
bahwa murid2 klas VI S.R. se- 
karang akan ,didril” lebih he- 
-bat dari jang sudah2. Anak2   Dilapangan olah raga Kalisari 

Semarang .tel dilangsungkan 
: upatjara kenaikan pangkat kpd 

24 orang anggauta tentara dari | Lita: harapkan ,djiwa jang dya 

Garn'zoen Semarang dan K 

jakni dari pembantu luit keba- 

. wah dan dilakukan oleh Pangit 

ma Divisi sendiri, 

“kita tidak dididik, tetapi didril. 

sih seperti sekarang, jaitu di- IKN : & AN Nan. 

Djiwa anak2 kita akan lebih 

»passief” lagi, pada hal jang 

nantisch”. Udjian mementing- 
kan parate kennis, pendidikan 
berai:ti membi:nbing/mempenga- 
ruhi pertumbuhan dan perkem-     

  

'Menurut keterangan diselu- | pangan djiwa anak2. jang aktip kala 
h Djawa Tengah ada 590 | dan creatief, jang bergerak, Kesan Mapan senam 

Tatang anggauta jang dinaikax Bet An NN pentemanan | : (8 
Sengkatnja dari pembantu IWiLY Anak kita harus diberi kesem (IM Gursus-Foto-Kilat 
kebawah, — Kor. :  fpatan untuk ,,ontvouwing dan Sa aa 

TEWAS DALAM TEMPAT 
—— PEMANDIAN 
Pada hari Minggu pagi kira2 

djam 9, di tempat pemandian di 

Stadion Semarang diketahui se- 

orang wanita Tionghoa Galam 

bak mandi dengan keadaan ti- 

dak ingat. Se | 1diang- 
kat keatas, orang lalu minta 

bantuan kepada mimah sakit 

ontplooiing” kekuatan hidupnja 
dalam arti intellectuil dan mo- 
reel. Ini tidak mungkin tertja- 

Terbuka untuk siapa sadja, 
Tuan dan Njonja, Tua dan 

$ : » Muda, Tinggi dan Rendah pai dengan ,,dressuur”. : , an SAN 5 
Sambungan antara S.R. dan ae ara Pan Panai 

Sekolah Menengah harus diatur 1 OCTOBER 1953 Pe Ann 
sebegitu areas sehingga udjian Daftarkanlah se er tdi. tidak mengganggu suasana se- Sa 

kolah, jang harus bersifat men- »sBROTHO” 
didik. Udjian masuk supaja me- Menduran 19 — Dk. 
liputi bahasa Indonesia dan ber- PA 
hitung sadja, tetapi pendaftaran 

4 

    Tiong Hoa I Wan jang letaknja 

berdekatan. Dengan mobil ambis , 

lance, korban lalu dibawa ke ru 

mah sakit tersebut. Pada sore 

harinja kira2 djam 16.30, korban 

itu telah meninggal dunia. 

Menurut keterangan Kepala | 

Pemandian Stadion, ketjelakaan ' 

itu agak terlambat diketahui, 

karena pada djam 7 — 8 pagi 

dipergunakan oleh rombongan 

wanita Tionghoa dan dari djam 

& — 9 dipergunakan oleh Per- 

kumpulan Berenang Wanita In- 

7 2g 

N seni sono. 
MALAM INI « 

  

BERWARNA 

Teks INDONESIA, 

SEGALA UMUR. 

«THREE GODFATHERS” 
“Dengan John WAYNE — Pedro ARMENDARIZ. 

  

| SEBUAN FILM JANG SANGAT MENGHARUKAN. 
Se Putu #2449.   donesia., Selama dipergunakan 

oleh wanita2 itu, orang lelaki fi 

dak diperkenankan berada: dide 

katnja apalagi didalam tempat 

pemandian. Baru pada djal 9 

diketahuinja ketjelakaan ters'e- 

but. Hee AOA an 

Korban tersebut bernama Ko 

Tjoe Nio umur 17 tahun, beru- 

mah df Wotgandul-dalam 91 c. — 

(Kon na : $ 

580 TAWANAN SOB 
Akan dibebaskan pada 

hari A.P, 2 5 

Menurut keterangan perwira 

pers T.T. III, sedjumlah besar 

tawanan SOB akan dibebaskan. 

pada harj Angkatan Perang .jg 

ke-8 dan penjelidikan untuk 
keperluan itu kini sedang dila- 

kukan. ' £ 

Menurut penetapan Sekarang, 
djumlah tawanan - SOB «jang 

akan dilepaskan itu 580 orang, ||| 
jaitu mereka jang sudah menja- 

takan sanggup membantu usa- 

ha2 mendjaga keamanan dan 

menjelenggarakan — pembangu- 

nan didesa-desa. Selandjutnja di 

terangkan, bahwa. beberapa 

waktu jang lalu. Panglima T.T. 
III telah memerintahkan supaja || 

“ 

beberapa ratus orang tawanan | a. 

SOB jang ditempatkan dj Nu- 
sakambangan dikembalikan ke- 
tempat2 tawanan di Dj 
rat, berhubung dengan perkem- 
bangan keadaan keamanan 'd' 
Djawa Barat. Kepada mereka 
senantiasa diberikan penerang- 

an2 sekitar usaha pengembalian 

  

   

keamanan dan pembangunan ne, - 
gara. — Ant. 

  

PENDJELASAN 
Tulisan mengenai kelebih- 

an penduduk di Djepang ter. 
muat di ,,K.R.” kemarin, ada 
lah terdjemahan dari Nieuws. 
gier san nga mengutipnja 
dari De Tijd, 

Djawa :Ba- I! 

      

  

  
  
  (FF 

  

“Gigi bagus: gigi jang 

1 putih. seperti mutiara, ' 

dan ketawa berseri'... 

3G berkat PRODENTI 

: tapal gigi jang 

.. paling baik! 

     

   

   

         
    

  |. Tube sangat besar Rp. 2.50 

) Tube sedang Rp. 1.75 

   
UI 

aer sebel ina   

    

Ra dio 
Untuk djalan2 dan desa2. | gp,ASA 22 SEPTEMBER 1953. 

Panitia Pengganti nama? dja 
lan dalam kota besar Semarang, 
jang d.bentuk dalam sidang 

DIPR kota besar Semarang bebe 
rapa bulan jang baru lalu, sam- | 

pai kini telah mempunjai rentja 
na nama2 djalan dan desa2 jg 
akan diganti, : 

'Gelomb: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. 

Ujon? Siang oleh Kel. Kes. 
Djawa Studio Jogja. 
Waranggana: Lindur, 
Niken Larasati 

Pembukaan: Hidangan 
Kanak? Wilosoprodjo 

12.05 

17.00 

Jang mana soal itu akan di- | 1745 Santapan Djiwa Angkatan 
madjukan dalam  s-dang pleno - Perang 

DE peta mesen Jang akan Gas 18.00 Paduan Suara dengan tang. Adapun nama2 itu diambil iringan Orkes 

Taman Harapan Bangsa 18.30 
: oleh IPPI Jogjakarta 

pun dizaman revolusi kemerde-   
  

HE Nata Ra 19.15 Mimbar Kebudajaan 
kaan Indonesia. 20.30 O. K. Penghibur Hati 

Pula penggantian itu akan di- Menghibur dbp. S. Djiman 
ambil dari nama2 wajang. Kepa- | 21.30 Konsert Malam oleh ORJ 
da desa2 jang namanja sekarang dbp. Suwandi 
tidak sesuai lagi dengan zaman | 22.15 Tembang Sunda oleh Seni 
An djuga akan diganti, Sunda Studio Bandung 

: “ LN PEN -   

   

wan 
: 4X MAIN: Djam 16 — 17 — 19 — 21. 

sekarang 2 , 
Teks INDCNESIA '—— 13 Th. keatas. 

Bing CROSBY — Jane WYMVAN — Alexis SMITH 

. Paramount's new romantic comedy ! 

  

WALROOUMAN. 
Ibu dan anak dalam keadaan sehat walafiat. 

Kepada sdr. Bidan R. A. Hardjokoesoemo, atas pertolong- 

an serta perawatannja kami utjapkan banjak terima kasih. 

pada 19 SEPTEMBER 1953 :nak kami lelaki bernama : | 

Kel. RE. SOEMARSONO — KARTOPRODJO 

238-9. Jogjakarta. 

      

  

Radja obat kuat 

VIRAN OL 
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 10075 berhatsil dan Gapat kekuatan selamanja. 

Harga 1 botol Rp. 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 
mandjur. 

      

Pil Gembira istimewa buat lak2 penataan nana anaaanaaa Rp. 15,— 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

Kepung asem nun gehna Mena ena tataran tatanan 21 20,— 
Minjak Tangkur adjaib buas.lAKI2 “.e.csseceteta 3. 10 — 

Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 

GBI Snosnataa BEN una usa So mk Sapa dana abang nanaweoen nc. nahan ». 10,— 

Puder bikin hitam rambut | tanggung tidak 

Tuntur 2 GTA aon.» i-.ocone an daan Aaatanntanana nata maanaaaa » 10,— 

Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem s.esessssasas Oa 

Minjak bikin rambut pandjang Ian gemuk ......... ea Roar 

Obat dikirim - sesudah terima uang, tambah 

ongkos kirim 109. AN 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40 — Bandung. 

Agen? : 

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

'"WARUNG MOELJO, Dji. Judonegaran 17 — Jogja. 

TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 

Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

5 TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 

Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 15 Jogja. : 

” THAY. AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

Zindabad House, Nonongan No. 17 — Solo. 

“Toko Obat HOK AN Djl. Raya 114 — Magelang, 

ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 

5 NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 
Semarang. 

5 SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 

Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 

Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja. 

2.
 

  

    

     
    

  

    

Masak ikan setiap saat , 

Dapat tjepat, nikmat dan Jezat! 

  

dalam kaleng dari 1 dan 2 kg. 

  

ke asah Wjgnja memakai Delfia tjap 

Gadjah. Minjak goreng jang disaring dengan tjara 

istimewa ini, mendjaga keaslian masakan Njonja, 

karena Delfia bebas dari segala 

rasa tjampuran. 

DI, LIF LA 

  

ALAMAN 8 

Djaminan rasa asli semua masakan. 

DEL.53-1-140-B. 

  

   

  

    Ie neeaes ian mana sana Rana     

  

   

      

   

      

   
   

   
   

  

   

  

     

OBAT KUAT GEGINDJEL — MANIK, 
TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 
MENDJELMA SAMPAI SEKARANG 
LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 
DAPAT BERIBU-RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA JANG TELAH BERHASIL 
MAKAN OBAT INI. 
Romar's Kidney pilis adalah sebagai obat buat 

bikin kuat gegindjel manik dan bisa menjem- 

bukkan rupa? penjakit seperti: Zenuw lemah, sa 

yang, muka putjat, badan ku us, pinggang yogs 3 

blakang sakit, mata lamur, kuping berbunji, laa 

dan lekas tjape, bongsiat (mimpi  mengeluar 3 

man k) sering kentjing, tidak kemauan dan lain & 

Kemustadjabannja ditanggung dapat Mae 

Dengan satu kali makan sadja sudah kelihatan 

hasilnja. : : 

mi Hospital rumah saki jang paling Tn 

di Eropah, telah mentjoba mempergunakan oba 

ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan Ma 

nja telah verhasil baik dengan memuaskan. Maka 

oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai Nag 

telah mempergunakan ROMAR'S 
KIDNEY PIL 2 

terlebh dahulu guna mengoba 

penjakit” buah pinggang. Obat 

“ini telah pula dibuktikan oieh 

29.000 thabih ternama diseluruh 

dunia dan oleh orgaan ilmu ke- 

tabiban di Roma, telah dipudji- 

kan sebagai satu rupa obat 

untuk bikin kuat gegindjel dan 

melahirkan manik. Telah men- 

dapat medaille mas besar dalam 

tentoonstelling obat hospital. 2 

Perhatikan sewaktu membeli 

obat ini merknja terdjaga, hati?- 

lah djangan sampai kena obat 

tiruan atau palsu. 
    

  

, Agen: 5 

PT Toko Obat ENG NJAN HO, 
1 Ya PETJINAN No. 15 

DJOKJAKARTA 

  

    
i 

TBK 
Ada sekarang pada 

Toko Buku : 

ATLAS INDONESIA 
DAN. DUNIA 
(Tjap Garuda) 

Harga Rp. 18.60 

Sebentar lagi : 

ILMU GAJA 
Prof. R. Ir. Soemono 

S FAKULTIT H.E.S.P. 

para Mahasiswa, 
dengn atjara : 

baru. 

2 SISWA “Datu. $ 

tersebut. 

  

PENGUMUMAN 
UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA - 

Besok hari RABO, 23 SEPTEMBER 1953 djam 9-10 PAGI 
Fakultit H.E.S.P. akan mengadakan PERTEMUAN: dengan 

terutama Mahasiswa baru, di Sitinggil, 

1: Memperkenalkan Pengurus Fakultit H.E.S.P, 

2. Beberapa petuah ketua Fakultit kepada maha- 

' Diharap para mahasiswa HE.S.P. menghadiiri pertemuan 

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA | 
Kepala Bagian Urusan Umum 

n
g
 

  
  

    
  

  

“ROMAR'S 
KIDNEY PILLS 

  

No: 38 | Peng |Jo|53 

sekolah Vak /S.M.A.-C 
keterangan 

Harap mendjadi perhatian, 

KAYON III JOGJAKARTA 

a.n. Kepala 

230-9,   

Pengumuman 

Kepada warga K.U.D.P. Rayon III jang pada tahun pela- 
21 djaran 52/53 sudah. ber-ID. P.P.32//49 dan jang lulus dari 

tahun 1953 belum memberikan 
untuk meneruskan sekolah / tidaknja diminta 

memberikan keterangan kepeda K.U.D.P. Rayon III (dapat 
tertulis) selambat-lambatnja s/d tanggal 25 September 1953. 

Jogjakarta, 21 September 1953. 

KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 

KEPALA BAGIAN PENDIDIKAN 

(Soedirdja Sastradipoera) 

Penerbitan istimewa suntuk 8 240-9 (SUBEKTI).. .....“5— 
Mahasiswa Tehnik dan Ahli Ba Er TE 

Tehnik. 

Tebal 404 halaman. 
Kulit setengah linen. KANTOR 

Harga Rp. 11,50. URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 

: . KEM. P.P.K. 
Penerbit 

— DJAMBATAN N. V. ga 
Dj. Nusantara 15, RAYON bala 

    
  

« HUKUM DAGANG Buat tjalon udjian 

Oejeng S. Gama Li. Pee bagas a karung Peak ba 

MARI KITA MENGGAMBAR 
Metode menggambar. untuk 

Guru-guru — Pen, Genico 

Pin
g 

sasasannsanenana anna 

x ILMU HAJAT (manusia -hewan) 

Djilid IL — idem 

IK KAMUS POPULER (Apakah Artinja?) 

Tjetakan ke III — Soepeno ......... nii 

Pesanan tambah ongkos 1576 sedikitnja Rp. 1,50. 

243-9.     
Sudah sedia: 
Memegang Buku A. dan B, S.M.A. bag. C” 
dan Sek. Ekonomi — Iting Partadiredja , Rp. 12,— 

& ILMU DJIWA KANAK? — Amir Hamzah Nasution 

Djilid I — R. Djajaatmadja ..... 

14,50 

Toko Buku ang 
TUGU 42 —— TELP, 901. 

IA IRAMA AAA GAMAT   
TO rena anu rara Yaa Gaes 

Y PN usa 

   


