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USUL SOVJET 
Untuk bitjarakau komposisi 

  

DELEGASI SOBSI U 

Komp. Politik Korea 
SUL Sovjet supaja ditjantumkan dalam agenda PBB soal 

komposisi peserta konperensi politik Korea telah ditolak 

KE WINA oleh panitya politik PBB dengan 13, 40 lawan Me di- 
3 NS 8 tolak pula sebelumnja oleh biro madjelis umum B. ngan 

5 
Ta menliirt Koneara demikian gagallah usaha pertama dari delegasi Sovjet, Andrei 
KI, 

  

(4 soal kekeruhan di Atjeh, kemarin siang digedung Dewan 

I 1, Menteri Pv 
Sumantri, Djaksa Agung Suprapto 
bang Sugeng. Kemudian datang djuga 
Sukanto menemui P. M, AH Sastroamidjojo. 

wakil P. M. II Z. Arifin, 
“soal itu antara 

man Mr. Iwa Kusuma 
dan Pd. KSAD Kol. Bam- 

djuga kepala polisi negara 

      

    

an-kekatjauan. — (Batja djuga 
berita tentang ,,kekeruhan” di 

Atjeh ini dilain bagian. — yed). 
  

WAKIL PRESIDEN HATTA 
“Hadiri PON JII.       

Dengan kapal ,,/Tjiwangi” ke- 

marin, dibawah pimpinan Abu- 
bakar dan Pieter Simandjuntak, 
berangkat dari Tandjung Priok 
menudju Wina liwat Tiongkok 5 

orang anggota delegasi Sobsi 

jang akan menghadiri konggres 
GSS ke-3 di Wina dari 10-21 

Pendirian Amerika 
Serikat, 

Delegasi Amerika Serikat, 
| Henry Cabot Lodge kepada Bi- 

ro menjatakan bahwa masalah 

Vishinsky, jang hari Senen malam jl. dengan keras meminta 
supaja madjelis membitjarakan komposisi tersebut. 

pertanjaan 16 negara, jang ber- 

perang difihak PBB, dimana 

Konperensi itu akan diadakan —- 
di. Djenewa, San Francisco atau 
Honolulu. Baru sesudah itu da 

: 5 BE KTNA In , "al 9 te i di i 'tanj: : $ - i i "debata 
“Didapat keterangan selandjut, Atas pertanjaan PM Ali hanja tani . Ten Pata 2 Oktober jang akan datang. Se- pi Pe an Ni abang ena pg ” 

nja- bahwa PM Ali masih me- | menjatakan berulang2 apa jg su | beserta Njonja untuk mengha- | Karena keberanian adjudan Obat King, maka sultan Marokko PARU Inna telah Pn . : dibitjarakan dalam konperensi Selandjutnja Lodge mengata- 
nunggu masuknja laporan dari | dah di umumkan kemarin dulu | diri pertandingan PON III. Se- jang baru telah terhindar dari pertjobaan pembunuhan, ketika | Orang anggota delegasi Sobs | ini sendiri. Karenanja ia tidak da | kan, bahwa masalah negara2 jg 

beliau menunggang kuda menudju mesdjid, Seorang sopir men- dan masih akan berangkat 2 instansi2 sipil dan militer me- | malam. Pem. sipil sewaktu? lelu | habis melakukan upatjara penu- 2 ea AAN AN, Mg : : ai : Na Aa Ba UN TN PP 2 F Pe 2 . : 3 : menjetud ida Madjilis | akan ikut serta dalam  Konpe- 
ngenai keadaan sebenarnja di |asa minta bantuan militer. tupan PON tanggal 217-9 jang tjoba menabrak Sultan dengan imobilnja, adjudan King melon- | orang Tenan Ah naa ep aa 2 Ea PSA politik itu adalah Nai 

3 eh. Keterangan jang bisa di ( Ia djuga. tidak bersedia mem- | akan datang Hatta dan Njonja tjat ke tree-plank, setelah mana terlibat dalam pergulatan de- ESA EA . T 5: : Ana $ £ 
€ an my . ie 3 2 SAN Ai an paha In IN LP $ : : - : : . . bitjarakannja. darj kedua belah fihak jang ber 
Sitkan kemarin. tidak lebih | beri djawaban apakah dibela- |-akan beristirahat seminggu dii| ngan sopir. King mendapat tusukan pisau dipundaknja, HADJI IR. DJUANDA , " musuhar, Djika fihak Tiongkok 

"gi dari apa jang sudah di- kang gerakan2 gerombolan itu | Prapat. Menurut rentjana, Wa- Gambar: Robert King dirumah Sakit sedang mengalami pera- Memimpin biro peran- Ia mengatakan pula bahwa | dan Penta Utra menjetudjui 

      

   
“ sekretariat 

$: am Rebo itu. 

“tk “Hak sailiter atas pertanjaan 
menerangkan bahwa djadi kom- 
petensinja: untuk memberi kete- 
rangan2 mengenai ini, karena 
di Atjeh tidak berlaku peratur- 
an2 SOB. Djuga pihak Kedjak- 
sSaan Agung tidak bersedia mem 
beri keterangan2 karena soalnja 

sedang diurus pemerintan. 

dewan 

  

|ada aliran2 politik tertentu. Ia 

hanja menegaskan sekali lagi 

pemerintah tetap dapat mengu- 
asai keadaan. 

Sementara itu dapat dikabar- 

kan kemarin geeung penajak 
saan Agung djuga diadakan per- 

Pa AN oa" Djaksa Agung 
dengan pihak Kepolisian dan 

instansi2 pemerintah lainnja jg 

mempunjaj hubungan erat dgn 

kedjaksaan. Diduga pertemuan 

ini mempunjai hubungan de- 

  
| pen Dr. F. L. Tobing, Keduanja 

kil Presiden dan rombongan 
akan kembali ke Djakarta pada 
tanggal 3-10 j.a.d. — Ant. 

KONGRES SPS SELESAI 
Kongres SPS ke-7 di Medan 

pada malam Rebo diachiri dng 
resepsi. Hadiir wakil P.M. Mr. 
Wongsonegoro dan menteri kem 

  

memberikan kata sambutan. 

Kongres SPS kali ini merupa 
kerdja hingga   

Situasi di Atjeh: 

  

  

Pemeris 
sai Ike 

4 

7 ' 
k 

watan. — (Mondiana). 

tah kua- 

adaan 

tjang negara. 

Buro perantjang negara me- 
| njatakan, bahwa bekas menteri 
| perhubungan Ir. Djuanda, mu- 

lai kemarin memimpin langsung 
buro tersebet sebagai direktur. 
Pengangkatan ini menurut ke- 

putusan pemerintah berlaku se- 

djak tg. 1 September jang lalu. 
RD 

PM GEORGIA DIPETJAT   
djika PBB  membitjarakannja 

lagi, maka tidak akan terdjadi 
Konperensi Politik sama sekali. 

Lodge minta agar RRT dan 
-Korea Utara mendjawab dulu 

kum 

Konperensi itu diadakan pada 

tanggal 15 Oktober, maka ma- 
salah komposisi itu akan dibitja 
rakan oleh Konperensi itu sen- 

diri, — AFP.   
Mossadeg dihu- 

mati 
$ : PI “ Ingan perkembangan keadaan di | pakan kongres F 2 5 and g , Perdana Menteri republik ba 2 A T JE H / Ae kak | soal2 jang dibitjarakan dan pul j'“Wakil P.M. W ongsonegoro dipanggil | sian Gengia V.M. Bankradze 

| £ & . Pa tusan2 jang diambil semata2 " 3 |telah dipetjat, demikian pula I EKAS perdana menteri Iran, Dr. 
ETIKA bulan Maret tahun 

&A ini Presiden mengundjungi 
Atjeh untuk menundjukkan be- 
la sungkawanja berhubung de- 

Pengatjau ditangkap. | 
Dalam pada itu harian ,,Mer- 

deka” kemgarin pagi menjiarkan 

berita 23 pemimpin? terkemuka | 

mengenai penjempurnaan dan | 

memperkuat organisasi. Berda- | 

sar kepada sifat kongres jang | 

harja :ambil keputusin2 menu | 

M ALAM REBO jang lalu kibinet telah mengadakan sidang 
untuk membitjarakan soal2 keamanan di Sumatera. Sidang | 

ters@but berlangsung Lk, lima djam dan dihadiri ajuga oleh | 
djaksa agung dan kepala kepolisian negara. 

sekretaris I dari Sentral Komi 

te Partai Komunis Georgia, Mer 
kulava. 

Sebagai pengganti Bangkrad. 

telah 
Mohamad Messadeg kemarin dulu 
didjatuhi hukuman mati oleh pe- 

ngadilan militer di Tbheran dan ia akan 

digantung dimuka umum, demikian sk. 
ngan bentjana alam disana, ula- gerakan pengatjau di Atjeh tlh | dju ke dalam, kongres tak am- | Dalam pengumuman sekretariat dewan menteri setelah si- | ze telah diangkat Glatishuili. London ”Daily Express”. 

K ma jang terpenting, jaitu di kap kem arin dulu dan tlh | bil suara resolusi. Sesuatu ig dang berachir dinjatakan bahwa sampai sekarang telah diteri- | Merkulaya di ganti oleh Mza- Mossadeg dituduh tel: z Teungku Daud Beureuh tidak 2 koerier D.L Kartosu- | bersangkut dengan usaha2 di| ma oleh pemerintah laporan? gerombolan? bersendjata jg telah | valadze, $ 9 kedjahatasi ituduh telah melakukan 

| Suatu kongres, kata orang. 

hadir pada resepsi. Ia sedang di 
Medan untuk mempersiapkan 

Peristiwa ketjil itu amat ba- 
njak artinja bagi siapa sadja 
jang kenal adat sopan-santun 
bangsa Indonesia, Itu berarti, 

Teungku Daud Beureuh mena- | 

ruh rasa tidak senang terha- 

  sergap 
wa jang membawa surat? pe- 

rintah untuk panglima D.I.- 
TI Daud Beureh sekitar pro- 
klamasj D.I. setempat. (?-red). 

Harian ,,Rakjat” menjatakan 
suda lebih dulu disinjalirnja 
aktivitet2 D.I. melakukan infil- 
trasi didaerah Atjeh jang kini 
ternjata menimbulkan Kekatjau-   

peroleh djaminan dan membuka 
kemungkinan lebih besar 
perkembangan dan merosotnja 
kemadjuan pers nasional sbg. 

pelopor perdjuangan  kemerde 
kaan semua diserahkan kepada 
kebidjaksanaan pengurus baru 
jang telah siapkan suatu plan 
ning. — Ant, 4 k 

  

$ i 

bagi | 
menjerang pos? polisi di Peureula, Alur Gading, Langsa, Idi, | 
Meulaboh dan Atur Pidi serta pos tentara di Lho Seumawe. 

2 

Pengganggu2 keamanan tsb 
Gapat perhatian pemerintah se-! 

sr       

   
   

penuhnja. Diterangkan seterus-s, 
nja kepada alat2 kekuasaan ne- 
gara telah diberi instruksi utk 
mengambil tindakan2 dan mer 
ka telah melaksanakan 1nstri 

Wpertanjaan 

Keterangan Menteri 
Tobing. 

Penerangan Dr. L..Tobing atas | 
pers menjatakan | 

bahwa jang dimaksudkan dgn | 
|alat2 kekuasaan negara itu po- | 

Djurubitjara kabinet Menteri 

Ketika bulan Djuli jang lalu, 
sesudah menteri dalam negeri 

| merangkap wakil PM Sovjet 
| Uni Lavrentj Beria di ,Ssingkir- 

kan”, presidium Georgia meme- 

tjat menteri dalam negeri Geor- 

gia, jang didakwa mendjadi pe 
ngekor Beria itu. — UP. 

dapat 

  

  Mantargnja berchianat 
terhadap negara. Hari i#ia akan diha- 
dapkan lagi dimuka pengadilan untuk 

mendengarkan putusan tersebut. 
Dalam hal ini hanja Sjah Iran jang 

menolong djiwanja dengan dja- 
i lan pemberian grasi. 

BERIA TIDAK DI MEXICO 

  

dap Pemerintah Pusat jang pa- Polisi rahasia federal Mexico      
    

Si itu dengan hasil baik sel "lisi dan tentara. 

  

dakan2 untuk menjelidiki apa 
bata an and Fe 

   

    

menteri. 

   

ra itu berlaku peraturan SOB. | Suez.. | melarikan diri itu tidak berada 

ver Mexico 2 1 

13 da sarat itu diwakili oleh Pre- anta 7 2 : 2 i : : : | s " k bahwa bekas Ri Pe sa E nga ga pemerintah dapat tetap mesf' Sementara itu tidak didapat ' Pe AA KA na Mean 
8. siden. «. - Ne aa 3. er. nguasai keadaan. Demikian ' keterangan apakah dengan di- | en Ce “2 erusan menteri dalam negeri dan kepala 

sera "Dan kalau Pem Ka sd 2 2 -g mn 1 : ngumuman sekretariat dewan? kerahkannja pihak dentara ter- ' , : polisi rahasia Sovjet Lavrenti 
£ sana, tentu segera. diam: m : : ee | : | hadap keadaan di Sumatera Uta |“ 2 Beria jang ' dikabarkan telah 

  

rasa tidak senang. Dan selan- 
djutnja dapatlah diambil tin- 
dakan2 agar rasa tidak senang 
itu — apabila memang pada 
tempatnja mengingat . waktu 
dan keadaan — dapat dising- 

  

aa Ta mau. 
| 

  

Sultan? Ternate daa Batjan supaja 
: didudukkan kembali 

NFILTRASI satuan bersendjata jang berasal dari Irian 

  
| 

Gubernur Maluku tidak 
menjetudjui. 

Kini delegasi tersebut masih 
sadja tertahan karena Gubernur 
Maluku sendiri tidak dapat me- 
njetudjui pengiriman delegasi 
dengan maksud tadi. 

  

““Dapat dikabarkan Wakil P.- | 
M.I.. Mr. Wongsonagoro waktu 
ini sedang berada di Medan dan 
telah m engadakan hubungan 
interlokal dengan P.M. di Dja- 
karta. 

Berhubung dengan perkem- 
bangan jang sedemikian rupa 

Perbedaan pendapat Mesir & 
Inggeris kini ketjil? 

NTUK ketiga kalinja berturut? wakil Mesir dan Inggeris U 

Berita2 jang mengatakan se 

akan2 Baria sekarang sedang 
menjembunjikan diri di Mexico 

itu telah banjak tersiar, Menu- 

rut pihak polisi Mexico semua 

» pelabuhan dan pos2 perbatasan 
dinegeri itu sekarang sangat di : . | 2 

kirkan. & | Perlu diterangkan bahwa be- | sehingga persoalan keamanan akan mengadakan pertemuan tidak resmi lagi hari ini me- 2. : RP Saat as 9 db At ' za 5 Liga : t bahw ang S : « Barat telah terdjadi diteluk Kau, Halmahera dan Bana B Pe Sultan Terpatii Mernah ok | ilisaMia kedalam sidang ka- ngenaj Terusan Suez. Sedangkan dewan madjelis jang berkewa- an nan 2. An at 

Apa jang menjebabkan Teung | rotai pada tanggal 10-9 jang lalu. Demikian didapat kabar dari tangkap pada waktu terdjadi- |binet maka wakil P.M. Mr. djiban mengadakan perobahan?2 kemarin mengadakan pertemuan kin dapat masuk tiada dengan o ku Daud Beureuh tidak senang? 
Itu dapat diraba : di Atjeh me- 

kalangan jang boleh dipertjaja. Kalangan tersebut selandjutnja 
. mengatakan bahwa satuan? itu telah melakukan pembakaran? 

  
pada rumah? penduduk dan tembak-menembak dengan alat? 

  

nja peristiwa Andi Azis dan di- 
tahan oleh pihak militer untuk 

Wongsonagoro jang seperti di- 
ketahui memegang urusan ke- 

selama 4 djam, menurut seorang djuru-bitjara Mesir telah 
dibitjarakan hasil2 jang tertjapai hingga sekarang dalam per- 

1 

| temuan tidak resmi itu. 

  
  

pengetahuan polisi”. 

Pemimpin2 partai Komunis 

  
  

  

  

mang ada pertentangan antara : : r lamanan dalam kabi i- Men Aa 5 
golongan Teungku (ulama) de- kekuasaan negara ditempat? itu telah terdjadi pula. An Tae Teu Ni an tuak Nan Dana Ta sn Sen aa itu menjata 

: ngan golongan Teuku (feodal). Bana, Sa . | peristiwa Andi Azis, sedang di- | Djakarta. — Ant. Tenapas @atrullah Khsn. (keuangan, an nan 
2 “Pengaruh Teungku amat be- Tidak “diterangkan tentang "Mengenai berita tersebut di- kalangan penduduk an aan Menteri luar negeri Pakistan, Bekas pemuka2 Saadij jang PR 2 13 ang: Soai “Beria, te 
: sarnja dikalangan rakjat jang | kekuatan dari satuan2 itu mau- atas dari pihak komando TT VII sebagai seorang jang pro poli- Pembitjaraan dengan | Zafrullah Khan, jang baru sadja | kini dim, tahanan ialah Ibrahim . ak. Be bahkan bhw 

keras mendjalankan . agama | pun alat2 pengangkutan jang di Makassar belum terdengar se file” “petoeriatahan "Nica dada PSI knasib terus, kembali dari Amerika Serikat, DANA Ela ketua inai ba andaikata Beria dibolehkan ma 
Islam. Pengaruh Teuku ketjil, digunakannja. Dalam pada hu | suatu reaksi. Sementara itu ke| waktu itu. : 5 ia : kem) | Atas pertanjaan wartawan ten- | ndaranja dan Mandouh an sap ke Mexico, maka mereka 

: boleh “dikata tidak terasa. dikatakan bahwa peristiwa ini tua umum Badan Perdjoangan PA EA GR Ket Ha tang pertjakapannja defigan pre. | bekas menteri SAN Matan yaa, ai wa Maen keras, sebagai 

| Gezag galongugi Teungku | telah diketahui komando resi- Irian Latumahina jang djuga Mereka membawa ben- | San 2 beban Ka ing ln laa siden Mesir, djenderal Naguih, | Penasehat? langsung bekas Ne perang dengan 
diakui dan dirasakan oleh rak- | men infanteri 25 di Ambon dan  mendjadi kepala Bagian Politil: Ae Balon iba ran Men a aa |dan perdana menteri Inggeris | Radja Farouk jang aka diadili : eon Trotsky. — AFP 
jat disana, gezag jang de facto. | djuga telah dimintakan perha- | Propinsi Sulawesi, menerangkan Tentang adanja infiltrasi pa- NN nan aa Pa na Sa Winston Churchill, menerangkan | ialah Dr. Hafiz Afifi bekas men. Haa Ie Pa Rn aa Hn 

'Gezag golongan. Teuku be- tian Gubernur Maluku. bahwa meskipun laporan resmi | sykan?2 bersendjata dari Irian | gen Sarkan mer braa HA Ali | Si Karachi, bahwa menurut pen- | teri luar negeri Lee dunabda Fa a arim Tabet, penasehat 
serta beberapa gelintir kaum ter h 5 5 tentang kedjadian tersebut be- Par keletuk Kan dan Morotai | Bela ore “tentan 2 an dapatnya 2 Tangkis dan Moe | di hee “gan nenana Kaki : Bo an teman pribadi Fa- 

peladjar dirasakan sebagai ge- Berita2 itu masih | lum diterimanja, tapi beritanja | jehih djauh harian ”Rakjat Ber- Maan @kisan Pe is imudah mentjapsj persetudjuan | — Pn p SL rOUka AN 
4 zag buatan Pemerintah. Dus, | samarz. s £ 4 sudah sampai padania. djuang” mengabarkan bahwa PSII mengenai NKabonai an aa Men MAAN MA Tn ee Ne La TER Mn ai ana TN TAN aa AU DANA Na ata EA 

'gezag resmi, gezag atas keku- | Seorang @merebitjaras dari Swapradja2 dihidupkan ' dari gerombolan itu jang- tiba | dalam kabinet dewasa Ea ber-| Dikatakan, bahwa perbedaan 
'atan beslit. Dus : terasa enteng. MBAD di Djakarta sementara kembali. | di Galela Halmahera 2 orang di- hubung dengan pengunduran di- (pendirian antara Inggeris dan 

      

x 
Djadi, diatas dasar perten- 

tangan itu keadaan di Atjeh su- 
dah lama gojah. Jaitu sedjak 

| kekuasaan. pemerintahan dise- 
rahkan kepada para pegawai 
jang memang punja pengalam- 
an pedjabatan. Kaum Teungku 
berasa dirinja disingkirkan. Itu 
tidak enak bagi mereka. Tidak 
enak pula bagi rakjat jg hanja 
penuh kepertjajaannja terhadap 
kaum Teungku. , : j 

Menurut ratio, sudah sepan- 
tasnja kaum Teuku jang men- 
duduki kursi2 djabatan, diban- 
tu pula oleh pegawai2 dari luar 
Atjeh. Mean an 
“Tetapi apabila ratio disesuai- 
kan dengan waktu dan keadaan, 
apa jang nampaknja rationeel 

itu menjatakan, bahwa pihak 
| MBAD djuga telah mendengar 

tentang kabar2 itu akan tetapi 
sebagai kabar jang samar2. Pa- 
da waktu ini oleh TT VII se- 
dang diadakan penjelidikan jg. 
seksama. 'Djurubitjara tersebut 
mendjelaskan seterusnja, bah- 
wa kabar2 tersebut mendapat 
Peran jang istimewa dari 

Ia terangkan lebih djauh bah- 
wa sedjadjar dengan kedjadian 
itu, kini di Ternate oleh orang2 
"pro-sultan” telah dibentuk se- 
buah delegasi jang akan diki- 
rim ke Djakarta untuk minta 
kepada Pemerintah Pusat supa- 
ja Sultan Ternate itu diduduk- 
kan kembali ditachtanja. Per-   mintaan serupa akan diminta- 
kan pula untuk Sultan Batjan. 

1 
, 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

antaranja telah tertangkap. Me 
reka berpakaian seragam Be- 
landa dan membawa - bendera? 
Belanda. 

Sampai kemarin Komando TT 
VII belum bersedia memberi ke- 
tsrangan tentang berita2 itu 
hanja didapat keterangan telah 
dikirim perwira untuk menjeli- 
diki keadaan di Maluku Utara 
itu, 

ri dari Menteri2 Abikusno dan 
| Sudibjo. 

Menteri Lumban Tobing me- 
ngatakan dgn pihak pimpinan 
PSII tetap masih diteruskan 
pembitjaraan2 mengenai soal 
tersebut. Menurut Menteri Lum 
ban Tobing untuk menjelesai- 
kan soal itu kabinet menjerah- 
kannja kepada kebidjaksanaan 
P.M, dengan panitya jang di- 
bentuk chusus untuk penjelesai- 
an pengisian lowongan kemen- 
terian2. 

Seperti diketahui Senin jang 
lalu suatu delegasi dari pimpin- 
an PSII telah mengadakan pem 
bitjaraan2 dengan P.M. Ali Sas- 
troamidjojo. Pertemuan kedua 
segera akan diadakan lagi sete- 
lah wakil P.M. Mr. Wpngsona-   

Mesir kini adalah sangat ketjil. 

Pengadilan revorus 

Sabtu jad. 
Pengadilan revolusioner Me 

jang akan mengadili sedjumlah 

politikus dari masa jang lam- 

pau, akan mengadakan sidang 

jang pertama kalinja pada hari 

Sabtu jad. 
Dengan re:mi diumumkan bhw 

sebagian dari orang2 jang kini 
telah ditangkap itu, didakwa 

       

    

merobohkan pemerintah Naguib. 

Sementara itu telah dilakukan 
penangkapan lagi atas perintah 

Dewan Revolusioner, ialah atas 
| diri Hamid Guda, bekas ketua 
| Madjlis Rendah dan wakil ketua 
Partai Saadi 

telah mengadakan komplot utk. 

langga 

B 

kepada kehendak supaja RRT 

Persoalan tentang sjah 
tidaknja pem. K.M.T. 

Pada waktu pertentangan pa 
ham mengenai sengketa Korea 
tampaknja mendjadi reda, tlh 
timbul kemungkinan bahwa Bir 

Birma djadi 2e- 

ng baru 
Sesudah Korea agak reda 

IRMA. akan mendesak supaja masalah pasukan? Tiongkok 
Kuomintang jang hingga kini masih ada di Burma itu hen- 

daknja dihubungkan dengan politik PBB mengenai 
RRT sebagai anggota PBB. Pemerintah Birma 
kan argumen ini kepada delegasi? 

penerimaan 
akan mengadju- 

L dalam PBB jang tjondong 
diterima djadi anggota. 

Soal jang sudah bergantung 
selama beberapa tahun ini, dim 
bulan Oktober jang jalu mendja 
di hangat, ketika pasukan? KMT' 
menjerbu daerah jang letaknja 

ternjata kurang rationeel ! oro jaitu bekas formateur ka- 5 3 disebelah barat sungai Salwin, di ta KN NAN Sing dan kembali di Djakarta Wafd Saadi & kliek tan Pa mendjadi selanggang mana mereka melakukan peram 
Pertentangan seperti jang dari Medan, — Ant. Istana, Bana eta JAN Merena kesii Goes da 5 ada di Atjeh itu pernah kita Menurut AKP, daftar nama an2 pasukan2 Kuomintang di Dalam bulan Mej 1953 dimulai 

'alami di Banten didjaman RI. 
Jogja dulu. Kaum ulama jg di- 
ta'ati rakjat lalu didudukkan 
djadi residen, bupati, tjamat, 

  

    

  

     

| Ada apa didaerah Atjeh? 
|. Darj kantor tilpon Medan di- 

| dapat keterangan, bhw. hubung- 
| an tilpun antara Medan — Kota- 

orang2 jang ditangap dengan dje 
las menundjukkan, bahwa po- 
litikus2 dari 2 partai terpenting 
di Mesir dimasa jang lampau, 

  Sana dan karena pemerintah di 
Taiwan menjatakan tak hendak 
menarik kembali pasukan2 tadi 
dari Birma, 

Tindakan2 pemerintah Chiang 

perundingan2 di Bangkok, anta 
ra Wakil2 Birma, Thai, A.S. dan 
Taiwan, 

Perundingan? ini sangat seret lurah dengan disampingi oleh | Mean £ : : Jialah Wafd dan Saadi, kini di- : ni ! djalannja, sampai i 3 
“residen-achli, bupati-achli, tja- Pee es mai Demian |tahan | berhubung dengan ke-| Kai Shek ini Ana enghitupa aan te “September Tee 
mat-achli, Jurah-aghli. Residen- | pula dari beberapa perusahaan | Siatan2 mereka dimasa jl. na agi, apakah pe-)| rikat menawarkan ,airlift” un 
ulama jang menghimp rakjat, pengangkutan otobis didapat ka- Pemuka2 Wafd jang telah di- ben is aiwan itu adalah , tuk mengangkut “5.000 serdadu 
'residen-achli . jang melakukan | par, bhw hubungan lalu-lintas Me | tangkap atau dilarang mening- pemerintah Tiongkok jang sah, | KMT keluar dari Birma, mela- 
pekerdjaan technisch. 

“ Nampaknja memang aneh, 
      

  

dan — Atjeh Utara hanja sam 

pai di Kuala Simpang. 
galkan rumahnja, ialah Mustafa 
an-Nahas, bekas Perdana Men- 

dan apakah pemerintah jni harus 
tetap di wakili dalam PBB. 

Asal mulanja. 

lui udara, 
Taipeh menolak usu! ini, dan biaja pun-lebih besar. Tetapi $ : 7 » ka- (teri dan Ketua Wafd selama j denga ian! i Genjataankk Batitan Sabat | Sementara itu ,,Waspada ” un aa Me Na Riwajat singkat asal enh Nas Aan timbul dead 

nari dar CENONkNN PON ITI jang diadakan barkan, bahwa hubungan kere a Balhah arMah Ta Ketan , Hina telah menimbulkan sengketa an- 2: Ng Sekarang ini, — AFP 

Mengapa hal sematjam ini ti- Hu api Besitang — Kotaradja su- | “alnak BA tara Birma dan pemerintahan 
aki dapat didjalankan di Atjeh 5 di Medan telah dibuka dah tidak ada lagi sedjak tang- | Gjuddin, sek. djenderal Wafd dan Chiang Kaj Shek ini adalah sbb: 

5 Banha ing an dengan resmi pada 20-9- gal 21-9. PT menteri dalam negeri & Sesudah pasukan? Kungchan- jang lebih 
nahnja? Pun baik pula diingat : 
“disamping berasa dirinja dianak- 
tirikan oleh Pemerintah 
“dirasakan Djakarta - Centrisch, 
pun Atjeh berasa tidak menda- | 
pat penghargaan atas djasa?-nja 

“sebagai benteng-terachir revolusi | 
kebangsaan tempo hari ! 
“Rasanja sekarang ini belum 
terlambat untuk mengambil tin- 
dakam jang tjotjok menurut 
waktu dan keadaan, 

W. Aa, 
id 

jang   
  

53 oleh Pres. Sukarno. 

Gamb.: Atas, P. J, M. 

Presiden menjataan 

dengan resmi pem- 

Pihak pemerintah “daerah dan 

kepolisian maupun ketentaraan 

belum mau memberikan sesuatu 

  

— DEWA RUTJI TIBA   keterangan mengenai apa jang 

sebenarnja sudah  terdjadi di   
bukaan PON TI. 

Gamb: Bawah, Penaikan 

bendera, 

(IPPHOS). 

Atjeh Timur ketika ini. 
Tangal 22-9 beberapa anggota 

pamongpradja Medan dipanggil 
Gubernur dan sungguhpun tidak 
diketahui apa jang dibitjarakan, 
tapi kalangan jang lajak diper 
tjaja menduga, bahwa pembitja 
raan itu mengenai situasi Atjeh   dewasa ini, 

  

  
" oa Meh Ja pesan, RN 

| » 
Lembega Kebudajasa ladengna, 

Kan Batavisasch Game otacn 

yan Kunsten en Wartenscharagn 

Pada tg. 24/9 ini kapal pelatih 
"Dewa Rutji” akan tiba di In- 

donesia dan akan mendjatuhkan 

sauh didepan teluk Djakarta, 
Tg, 25/9 djam 08.00 kapal tsb. 
akan masuk pelabuhan Tan- 
djung Priok, Pendjemputan ka- 

pal itu akan dilakukan oleh 
oceaan jacht kepunjaan ALRI 
dan sesudah itu ,,Dewa Rutji” 
akan berlabuh dikade KPM, —   

Ant, ! 

Se DA AA YAN RAP KB 

tang memperoleh kemenenagan2 
besar dan madju- diseruluh Ti- 
Oongkok, maka sedjumlah pasu 
kan Kuomintang jang dipimpin 
Oleh Djenderal Li Mi melintasi 
tapalbatas Tiongkok lalu mema 
Suki Birma, 

Pemerintah Birma dengan se 
gala daja upaja telah mentjoba 
mengurangi djumlah  pasukan2 
KMT jg setjara tidak sah mema- 
suki wilajahnja itu, jang mendu 

  

x Pada udjiaw kursus BT ha- 
hasa Indonesia baru2 inj di 
Jogya seorang tjalon menjata- 
kan belum pernah batja kitab 
Hang Tuah. Pengudji lalu ber- 
kata: ,,Bagaimana tuan dapat 
mengadjar bahasa Indonesia di 
S.M.A ? Kan sama sadja se- 
perti orang jang harus menga-   duki daerah pegunungan di Bir 

ma timur laut,   djar batja-tulis, padahal belum 
tahu A.B.C, $”
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| belum berkeluarga. — 

Hari Tag bahan 

“dibikin untuk Hama 

dan pd.  Pangjima VE. 
telah adakan pembitjas 
tuk menampung : 
“kas tahanan penarinan. ang 

  

  

TN tel 

inja 
an kar 

sjumi. Pen melakukan pe 
. Kotan. — Heh "gukan : 
    

  

  
| harga Rp. 2 Tu 

Menata -— Pat 
di Padang aa 
Fena uang banja RK lah “masuk 
dan waktu ditjopakan dtba aa 
ta Padang Se » mem 
kan, “tetapi setelah" ) 
Geka Tepi Laut, Na 
mau ber Mean lagi. 

  

    

  

       

  

jang dilaku- 
En oleh na tonta ena ini, 

golan” gerombola 
sendjata “berat 
dokumen? ena a3 
tjatatan. djumlah 
suk selama bulan Ag 3 
nado ada 8170-ton, Naa djum- |. 
mlah jang diexport. Ne 11.753 
ton. 

    

BANDJARMASIN — Rapat ki: 
lat N.U, wilajah Kalimantan Se 
latan telah memutuskan menun. | 
tut dipindahkannja Gub. a . 
djani dan telah pula meng 
kan beberapa tjalon2. — 
DPKN. Tang mensita Petani na 
PKI Bandja 2, jang mengu- 
tip seruan PKI Djakarta di 

sekitar Peristiwa 1 jun”, en 

sitaan tsb. atas perintah. Djaksa 
Agung. 

. MEDAN — Waktu konp. pers 
di Medan Dr. L. Tobing mene- 
rangkan, bahwa hingga kini ka- 
binet belum membitjarakan mu- 
tasi tentang kepindahan Gub. Su 
matera Utara Abdul Hakim. 
DJAWA TIMUR — Oleh Kota 

pradja Surabaja, | Naa bulan Ok 
tober jad. akan idjual 40 buah 

-yumah, jang luas masing2 25 me. 
ter pesegi. Harga 5 

  

tiap-tiap ru- 
mah ditetapkan Rp. 17.000,— — 
Indian Young Merchanis Associa" 
tion dalam rapatnja baru2 ini te 
lah memilih .p us bar 
dengan Tn. J.J. Roop.s mendjadi 
Ketua dan K.M. Narain mendjadi 
sekertarisnja. — Di Madiun tgl. 
18 September "ji. telah dibentuk | 
Badan Kontak Organisas' "2 ISlam, | 
jang terdiri dari 12 org. Islam di 
sana. Ketuanja dari Masjumi, se- 
“kertaris dari HW.— PPDI Djom 
bang, tgl. 18 jang latu telah ber 
apat untuk membitjarakan ma- 
salah2: klacht desa, putusan2 de. 
sa dan ekonomi. Beberapa putus. j 
ah telah dikirimkan kepada pe- 
merintah kabupaten Djombang. 
— Atas inisiatip ,,Angkatan Mu- 

| “da”, kini di Magetan telah dapat 
dibuka Sekolah Menengah Eko- 
romj Pertama. Dewasa in mem- 
punjai 3, orang guru. 

BAN | MAKASSAR — (Subaru Ba 1 
“Jawesi : 

orang. | 

   
     

    
    
   

   2 h da A Eraris 

ian . Dan Indonesia me- 
nah ji jang kaja raja, dja 

ia Pe nen otentie jg be 
Anta £ 20 memberikan 

    

sar. 
keadaan itu kepada bangsa In- 

Maka darj itu dasar 
"pembangunan masarakat Indone 

sia terletak piatak pertanian dan 

: ber an itu. 

aa SBr: Djadi erletak djuga 

ut. diatas perkebunan, perikanan, 
rat | bejergakan. pemintalan dan per. 

- J 1 
unan 

xSart.: 'Memang begitu. Dan 

jang kamj 'maksud dengan per- 

tanian tadi djuga soal memper- 

gunakan alat2 pertanian modern, 

seperti tractor dan sebagainja. 
SBr: Apakah untuk. tanah 

Djawa 'menjempurnakan tjara 
1 masih mungkin, mengj 

  

igat tanah sudan terla 

Hg ketjil, dan penduduknja ter- 

Haju padat sekali? 
Mr.Sart.: Bagi tanah Djawa 

ungki a ketjil sekali. 
Ana - An akan air kita luas 

sekali. Diluar Djawa 'masih ba- 

njak tanah2 jang menunggu ke- 

Dean, Tenaea pari Sudah 
“Gi Dja- | 

aa ke 

yag: Na u tuk membuka ta 
   

Mi e le 'mudahlah agaknja, 
menggerakkan orang2 tua, atau 
-jg setengah tua, utk meninggal 

  

sungguhnja mereka tahu, bahwa 
di Djawa sukar mentjapai pe- 
kerdjaan dan penghidupan, jang | 

“ajak bagi kemanusiaan. Mata. 
i (pentjaharian Selain pertanian be 

lum banjak. 
Mr.Sart: Itu saja akui keku 

rangannja.. Tetapi:saja..masih 
| mempunjai pandangan lain Per 
'tanian kita harus kita tudjukan 
kepada angkatan muda, kepada 
anak2 kita Mulai ketjil anak2 

sjafi, bahwa negara kita adalah 

“agraris. Mereka harus mentjin- 
tai pertanian dan semua usaha, 

tas tadi, 
Berhubung dengan ini” Setni 

berpendapat, bahwa sistim pen-   

an sebagai maan Ban 
harus mulai memberi pendidikan anak? 

tanah, dimana | orang tuanja bertjotjok 
ita memenuhi kantin hidupnja. 

t a parlemen Mr, Sartono dalam pertjakapan de | voeding. Disegala lapangan masa 

  

bigo Gis , 5 
: Sre Menurut ) pendapat ka- | 

kan kediamannja di Djawa, se- 

kita harus kita didik mengin- | 

jang berhubungan dengan itu, se 

perti jang Sir. bentangkan Ta. 

didikan kita harus kita rubah mu 

|    

  

   Aan mas jara 

  

soal2 pembangunan & 

an serta pendidikan dinegeri kita jang sedapat2nja vakkennis 

an buat Me Penahta Lae antara kali, setelah bangsa kita merde 

Taj SR. Apa Perguruan Ting- 

Br 
S.er.: Saja djuga sependapat 

dgn Sir, tentang hai ini. Karang 
an saja tentang Pendidikan Na 

sional” sudah diterbitkan oleh: P 
“(BL PGRI, Bezok pagi brochure 

itu akan saja sampaikan pada 

Sdr. Tetapi saja ingin mengeta- 
hui, bagaimana conceptie Sdr. 

tentang pembaharuan sistim pen 
didikan Kita, Perlu agaknja con 
ceptie ini diketahui oleh umum. 

Mr.Sart.: Pokok pangkal dari 
pendapat saja ialah bahwa ma- 
sarakat kita adalah masarakat 
petani (agraris). Anak2 kita di 
lahirkan dalam pertanian. Sudah 

sebaiknja mereka mentjintai per 
tanian, sebagai dasar perkem- 
bangan masarakat kita. Sekolah 
sekolah Rakjat harus mulai mem 
beri pend. anak kita kearah 
mentjintai tanah, dimana orang 

| tuanja bertjotjok tanam, dan de 

ngan itu memenuhi kebutuhan hi 
Gupnja Djadi disamping penge- 
tahuan, jang diberikan di SR. 
anak2 kita narus mendapat pen 

didikan mengolah tanah, mena- 
nam padi, dan tumbuh2an lain- 
nja, memelihara ternak, memeli 

hara ikan, dan mempeladjari 
pek. tangan dan menukang. Ka- 

lau anak selama 6 th dididik de- 
|ngan kesadaran dan sistimatis, 

maka mereka akan mentjintai 
pertanian. 4 

S.Br.: Saja setudju dengan 
conceptie Sdr. Saja sudah mulai 
mengadakan pertjobaan kearah 

|itu di Pakem dan Wates Seko 
lah Rakjat di Kota2 besar tentu 
sadja memerlukan sistim Jain, te 
tapi azasnja sama, jaitu praktis. 
Akan tetapi akan lebih sempur- 

na Iagi perubahan tadi, kalau 

ani jang telah tamat S.R. jg 
tidak melandjutkan peladjaran 
ke Sekolah Landjutan, diberi ke 
sempatan lagi # 142 tdhun un 
tuk .menjempurnakan  ,,prak- 
tische vorming” (maatschappe- 

'lijke vorming) mereka, dengan 
mendirian ,/onderwijs voor prak- 

tische beroepen”. Pemuda2 ini 
nanti dapat dikerahkan "untuk 
mendjadi perintis dalam melak 
sanakan transmigratie.. setjara 

pesardarr ee ae 
Bagaimanakah conceptie Sdr. 

tentang perubahan sistim S Lan 
djutan kita. 

Mr.Sart.: SMP. /SMA. seka- 
rang ini terlalu , overladen”, ren. 

tjana peladjarannja terlalu berat 
Tentang peladjaran bhs tjukup- 

Jah diadjarkan bahasa asing satu 
sadja, tetapi harus mendalam 

dan se-baik2nja Begitu pula pen 
|didikan djangan terlalu intellec 
tualistisch, dan harus praktisch, 
sesuai dengan kebutuhan masa- 
rakat sekarang, tetapi djuga me 

  

Dari belakang tirai basi 

Suasana persauda- 
paan sangat terasa 

Sa M5 

“Semangat pembangunan besar 

S DR. SUGIJONO, wartawan »Antarda” 
Agustus mengundjungi World Youth Festival” di Bukaresi 

Can sedjak hari Senin jang lalutelah tiba kembali di Jo 
| menerangkan kesan-kesannja: dari Bukarest kepada ,,K 

jang dalam bulan 

yee 
anta 

ra lain, bahwa kesan jang pertama Gidapatnja dari negeri? di 
belakang tirai besi dan RRT jalah rasa persaudaraan jg meliputi 
seluruh negeri? itu. Dimanaz delegasi Indonesia disambut de- 
ngan gembira dan meni| 

Diambil tjonto “mitaknnjak wak 
tu delegasi Indonesia hendak me 
lewati batas Hongkong dengan 
RRT, sehari sebelumnja suatu 
Panitya Penjambutan telah da- | 
tang ketempat itu, sedang pada 
hari keberangkatan delegasi itu, 
jang memakan waktu 6 djam, su 
dah sedjak djam 7 pagi pan 
tya penjambutan menua gu di- 
setasiun. Selain itu penji r buttan 
disetasiun2 dan lapangan? ter- 

   

bang dinegeri2 itu sangat me- | 
njenangkan Gan terat ur. 

Haj lain jang sanga t menga 
guimkan bagi sdr. pa wak 
tu berada di Bukarest, jaitu se 
mangat memba gun oleh kaum 

“Buruh disana. 1 di Indone- | 

    ta 

bo 

    
  

“sia ifi, kita Na melihat pe- 
ker dja2 

  

   

      

sdr. Or 

bekerdja pg 

  

   
    
   

  

Pekerjaan ral 
plan 5 th jg din 
Pemerintah 

ran listrik. Selain itu Dah 
pentingan pert: 1 untuk | 
mengontjori tanah seluas 500.000: 

  

ha, Dam in ylibikin untuk me-.| 
nutup djurang  ters 
tingginja kira2 50 m, 

it. dan. 
Disamping. 

ik | dengan make upnja 

e | ti di ibukota 

an 

pekerdja2 lelaki, buruh wanita 

djuga turut membikin trowong- 
.an jang pandjangnja 50 km. Tru 
.wongan itu kini sudah selesai se 
bagian, jaitu kira2 10 km, 

engenai sosiale voorziening 
wpada kaum buruh oleh sdr. Su- 
gijono diakui kebaikannja Se- 

mua2nja, seperti perawatan di- 
rumah sakit, obat2 peperiksaan 
dokter mereka mendapat dengan 
pertjuma 

Hidup sederhana adalah 
mode. : 

Lain hal lagi jang mendapat 
1 perhatian sdr. Sugijono tersebut 
| selama kundjungannja dineger!:2 

jat disana. Kalau di Indonesia ini 
hidup mewah mendjadi tjita2 ke 
banjakan rakjat, dinegeri2 dibe 
Jakang tirai besi itu, rupanja ke 

| sederhanaan dalam penghidupan 
mendjadi mode. Dimana2, baik 
dalam pertemuan2 resmi, resep- 
si direstauran 
orang jang berpakaian mente- 
reng. Pun dalam soal make up 
para wanita sangat biasa, tidak 

(seperti wanita Eropa Barat. Per 
bedaan ini nampak dengan njata. 
sewaktu sdr, Sugijono berada di 
lapangan terbang Zurich dimana 
|ia melihat banjak wanita2 Kro 
pa Barat, jang serba menjolok 

itu. Selain 

itu dinegeri dibelakang tirai be- 
si, ketjuali di Moskow, tidak nam 
pak mobil2 jang mengkilat seper 

jakarta, dam ko- 
NN besar lainnja di Indonesia 
Lini 

Tidak semua baik.   Gibatnenya sdr, Sugijono se- 
telah melihat sendiri keadaan di 

“| kreta api dari 

itu, jalah kesederhanaan dari rak 

tidak kelihatan 

RRT dan negeri2 blok  Sovjet 
lainnja, tidak dapat membenar- 
kan tulisan2 sementara orang2 
kita jang pernah djuga melewat 

"| kesana, jang mengatakan bahwa 
dinegeri2 itu tidak ada kemla- 
ratan. Pernjataan jang demi- 
kian itu menurut sdr, Sugijono 
agak kelebih2an dan berien- 

tangan dengan kenjataan 

Dalam perdjalanannja - naik 
Hongkong ke 

Peking, jang 4 hari lamanja itu 
nampak “dikanan kiri djalan 
'kerta api gubug2 rakjat jang 
ketjil2, seperti djuga  gubug2 
rakjat desa dan pegunungan 
di Indonesia. Pun disana-sini 
nampak djuga rakjat berpakaian 
tjompang-tjamping, Demikian 

|halnja djuga dinegeri2 dibela- 
kang tirai besi. Menurut ke- 
terangan pembesar2 Rumania 
sendiri, Pemerintah sudah me- 
njediakan asrama2 utk orang2 
jang tidak mampu. Selain di- 
tampung, orang2 miskin itu 
mendapat pekerdjaan, Di Peking 
sdr. Sugijono telah mendjumpai 
pengemis jang hendak me- 
minta2 kepadanja, tetapi seren- 

ta ketahuan oleh polisi pengemis 

tadi diseret. Bagi sdr. Sugijono 
peristiwa itu adalah suatu bukti, 
bahwa di RRT djuga ada pe- 
ABOMe2. 5 

Kemerdekaan pers. 
Selain itu diakui djuga, bahwa 

dinegeri2 itu semua vitale bedrij 
ven ada ditangan Pemerintah, 
termasuk ajuga persuratkabar- 
an. Perbedaan jang sangat me- 
njolok dengan negara2 Blok Ba- 
rat disana itu jalah soal me- 
ngambil foto, jang sangat keras | 
dilarang ditempat2 jang penting, 
misalnja setasiun, lapangan ter- 
bang dll. Dipandang dari 

djuga di negeri kita ini, maka 
systeem jang . demikian 
memang mengurangi kemer- 
dekaan. Tetapi kalau dipandang 
dari sudut kepentingan negara, 
maka boleh dikatakan bahwa 
systeem itu bukannja  merupa- 
kan pembrangusan. Sebab me- 
nurut sdr. Sugijono,. dengan 
systeem demikian itu segala pe- 
kerdjaan negara dapat berdjalan 
baik dan lantjar , 
Demikian sdr, Sungijono . me- 

nuturkan kesan2nja setelah 
kira2 3 bulan ' mengundjungi 
RRT dan negeri2 dibelakang ti- 

    
see sama 3 

ngikuti pertumbuhan dan per- 
kembangan masarakat. Buat se 
mentara waktu. negara kita ha 

rus lebih mementingkan ,,vakop- 
leiding” daripada ,,algemene op 

rakat kita memerlukan Sekali. 
(pengetahuan vak). : 

Kekurangan ini dirasakan se- 

ka dan berdaulat kembali dan 
harus mengatur dan membim- 
bing kehidupan masarakat dise- 
gala lapangan. 
SBr: Mungkinkah pendapat 

Sar, tadi dilaksanakan seka- 
rang? 

Ma sat Pemerintah kita se- 
karang harus mulai menjeieng- 
garakan pendidikan guru, untuk 
S.R.,. SMP./JSMA dan Sekolah 

baik-baiknja artinja sesuaj de 

djaman, Kita sudah merdeka dar 
berdaulat dan berusaha memba ' 
ngun masarakat baru, berdasar 
Pantjasila. Guru? jang berdjiwa 
barulah jang nanti dapat men- 

didik anak2 kita, jang harus men 

djadi pendukung, tjita2 baru, ja- 
itu mentjiptakan- kebudajaan 
Pantjasila, 
Merubah djiwa masarakat jg 

sekarang ada, sukar sekali Pen 

akibat, bahwa rasa kurang har- 
ga diri tebal sekali. Kita ce 
dapat menempatkan diri sbg me. 
tinja. ,Minderwaardigheids com 
plex” ini sekarang menimbulkan 
kekatjauan dalam masjarakat ki 

ka dari itu perhatian kita, kita 
tudjukan kepada angkatan mu- 

da, jang harus mendapat bim- 

| bingan setepat-tepatnja, agar 

mendjadi orang dewasa, jang 

mempunjai ,,kepertjajaan kepa- 

kap berfikir dan bertindak, jang 
disertai tanggung djawab, tjinta 
ikepafa tanah air dan bangsa, 
dan gemar bekerdja. Pendidikan 
ini memerlukan guru2, jang ter- 
didik sebaik-baiknja. 

S8 Br: 

   

Vak sebanjak-banjaknja, Gan se | 

ngan tuntutan dan perubahan |, 

djadjahan selama 350 tahun ber | 

ta Ini tidak dapat diungkiri. Ma 

da dir: sendiri, berani hidup, tja. 

Bagaimanakah tjaranja | 

membelokkan djafan pikiran, pe' 

   

  

   

    

Amroussi telah menjampaikan 
“P.J.M, Presiden 
“besar dari Kemlu. 
Mean aa AA nam Maman HN an Ta 

paha 18-9-53 jang Pa Duta Mesir jang baru 

   
     
   

   
   
   

  

     
    

      

     

       
   

  

    
NENEK 

Ali Fahmi Al 
surat  kepertjajaannja kepada 

dengan disaksikan oleh PM, Mr. Ali dan pem- 
(PPHOS). 

  

Sidang DPR Kotaoredja Jogia : 

Djika organisasi 
pasar baik: 

Hasil tiap tahunnja bisa Rp. 120.000,— 
N ELASA MALAM jang lalu DPR Kotapradja Jogjakarta 

telah mengadakan sidangnja terutama untuk mendengar- 
kan laporan Panitya Perbaikan pasar jang dibentuk oleh DPR 
Kotapradja, dan pada pokoknja laporan itu diterima oleh DPR 
setelah beberapa pembitjara mengemukakan pendapatnja ten- 
tang laporan tersebut, 

Malam nanti atjara ini akan 
Gilandjutkan untuk membitjara- 
kan hasil2 panitya itu jg telah 
membuat rentjana2 peraturan 
pasar, sewa gudang dan sewa 

“kiosk, 

Bisa hasilkan Rp. 120. 
: 000,— tiap tahun. 

Laporan panitya jang dibatja- 
kan oleh sir. Tan Soe Djie an- 
tara lain dinjatakan, bahwa pa- 
nitya telah bekerdja dgn tjara2 
jang teliti dengan membagikan 
panitya atas tiga bagian, jaitu 
bagian peraturan, bagian reor- 
ganisasi dan bagian penindjau- 
an. 

Tentang hasil2nja antara lain 
panitya sudah dapat Mmenjiap- 
kan peraturan pasar, peraturan   (Bersambung hal. 4) sewa gudang dipasar Bering- 
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Projek kertas jang rentjana- 
nja telah diselesaikan sekarang 
oleh Panitya Kerdja-sama anta. 

ra Djawatan Perindustrian 

sat. Bank Industri Negara dan 
P.P N., pada hakekatnja bersifat 
penghimpunan kembali daripada 

bahan2 penjelidikan jang telah 
disiapkan sebelumnja perang de 
ngan disesuaikan seluruh rentja 

na itu dengan keadaan dan per 
kembangan sesudah perang jang 

telah banjak berubah. 

Walaupun saja terangkan tadi 
dalam garis besarnja, terutama 

jang mengenai bagian penjelidi- 

kan technisch dan chemisch ren 
tjana sekarang ini tidak banjak 

berbeda daripada rentjana sebe- 
lum perang, namun ada bebera- 

pa bagian jang dirubah berdasar 
kan konsepsi baru sama sekali. 
Seperti telah saja kemukakan 
terlebih dahulu ada satu hal da- 
ri rentjana lama jang belum 
selesai dipetjahkan ialah soal 
pengangkutan bahan kaju. Dari 
pemetjahan soal ini sangat ber- 
gantung penentuan pabrik Me- 
nurut konsepsi lama, maka pe- 

ngangkutan kaju dari hutan ke- 
paprik akan diselenggarakan de 

ngan kekuatan aliran sungai 
(vlotting) sehingga berhubung: 

dengan itu pabrik akan mungkin 
ditempatkan didekat pantai laut 
dimana terdapat pelabuhan jang 
tjukup besar. 

Faktor pengangkutan 
Penjelidikan lebih landjut se- 

sudah perang mengenai persoal 
an pengangkutan ini menundjuk 
kan bahwa kemungkinan.inj ter 
njata ketjil sekali atau praktis 
tidak ada. Bagaimanapun djuga 
untuk menjempurnakan djalan- 

nja aliran sungai untuk keper- 
luan ini berhubung dengan kea- 
daan sungai jang dimaksud 1a- 
lah sungai Djambu Aer, akan 
membutuhkan investasi modal 
jang demikian besarnja, sehing 
|ga timbul pertanjaan apakah 

| tidak lebih berguna untuk me- 

nanam uang ini dalam pembuka 
an djalan baru jang disamping 
guna specifiek untuk pabrik ker   

sudut | vestasi jang dibutuhkan ' 
demokrasi negara2 Barat dan mendjadi sebab musababnja jg 

itu ' suatu faktor jang menurut kea- 

| tas djuga berfaedah - untuk 
|umum, Djika achirnja, konsepsi - 
| pengangkutan melalui sungai 

|ini ditinggalkan sama sekali, ma 

ka. bukannja besarnja modal in- 

jang 

terpenting, akan tetapi adanja 

daan disana Sukar diperhituig- 
kan dan dikendalikan, iaiah ri- 
Siko bahaja bandjir. . 
Dalam rentjana baru, maka: 

pengangkutan . bahan mentah 
dan bahan djadi didasarkan atas 

pengangkutan dengan roda, tja 
ra pengangkutan jang ternjata 

. 

» : ( “aa . 

| rentjanakan 

kertas di 
eh    

ngangkutan.. modern: tipada 
umumnja. Sebagai konsekwensi 

dari pengangkutan ini, maka me 

nurut konsepsi baru pabrik tidak 
lagi diletakkan didekat pantai 

akan tetapi diletakkan ditengah2 

daerah dimana terdapatnja ba- 
“han2 mentah. 

Produksi tingkat pertama 
Pabrik jang direntjanakan ini 

dalam tingkat pertama hanja 

menghasilkan “jang dinamakan 

ongebleekte kraft, jaitu kertas 
pembungkus jang berwarna. Ke- 
kuatan pabrik akan sanggup 
menghasilkan 60 ton kertas se- 
hari, menurut krafi procede atau 
sulfaa procede. Dalam  pro- 

gram kelandjutan djuga dimak- 

sudkan untuk membuat kraft jg 

nakan sebagai bahan pokok tjam 
puran untuk pembuatan kertas 
koran, kertas tulis, dan lain -se- 
bagainja, 
Tergantung dari berhasilnja 

usaha pembangunan ini, dalam 

opzet pabrik jang sekarang di- 

sudah diperhitung- 
kan persediaan2 untuk perluas- 
an pabrik dikemudian hari sam- 
pai kekuatan 150 ton kertas se- 
hari. Untuk mentjukupi bahan 

mentah akan pabrik jang kekuat 
annja 60 ton sehari dibutuhkan 
kira2 pemasukan 300 meter ku- 
bik kaju sehari atau 90.000 me- 

ter kubik setahun. - Luasnja 

areaal hutan jang ada tjukup 

terselenggaranja 5 samapai 6 pa 
brik dari kekuatan 60 ton. Dji- 
kalau pada waktu, ini Panitya 

memutuskam utk membatasi ke 

pada sebuah pabrik sadja dari 
60 ton, maka hal itu tidak hanja 

disandarkan kepada perhitungan 
kemampuan kita pada . dewasa 

ini baik.jg mengenai sudut keu- 
angan Maupun sudut keach- 

lian, akan.tetapi djuga atas da 
sar pertimbangan, bhw. pabrik 

sebesar 60 ton ini sudah akan 6 
kali lipat besar dari pabrik ker- 
tas jang terbesar di. Indonesia 
sekarang. 

Modal dan pelaksanaannja. 
Pertimbangan tersebut akan 

lebih memaksa, bilamana diingat 
bahwa untuk pembangunan se- 

buah pabrik sadja sudah akan 

dibutuhkan moda1 investasi ki- 

ra2 Rp 140 djuta. Sungguh sua 
tu djumlah jang tidak ketjil. Se 

baliknja mengingat kesimpulan 
dari semua achli jang telah 

menindjau projek ini dari bebe-. 

rapa sudut baik dari luar negeri 
maupun . dari dalam ' negeri 

dan semuanja dengan tidak ter 
ketjuali menimbang objek ini de 
ngan sangat memuaskan, dan ss 

muanja menarik kesimpulan sa- 
ma, lalah sangat menguntung- 

kan, lagi pula mengingat kepen   diberbagai pusat perindustrian 
kertas diluar negeri djuga makin 
lama makin mendesak pengang- 
kutan air, Ternjata bahwa pe- 
ngangkutan roda lebih gampang 
dapat menjesuaikan diri dengan 

tingan jang bersangkutan  de- 

ngan pembukaan sumber bahan 

kertas jang seluas ini di Indone- 
Sia, maka pengeluaran tersehut 
walaupun tidak ketjil dapat di- 
pertanggung djawabkan dengan     rai besi. pesatnja perkembangan | teknik tidak ada keragu-raguan, 

diputihkan jang dapat dipergu 

untuk mendjamin terus menerus . 

hardjo dan 
kiosk. 

Hasil2 penindjauan panitya 
Gikemukakan bahwa mengenai 
organisasi pasar belum djalan 
seperti jang dikehendaki pani- 
tya dan akibatnja kurang ma- 
suknja uang. Pemasukan uang 
.dipasar Beringhardjo belum se- 
Suai dengan luas oppervlak. Da- 
lam pada itu pasar ini diharap- 
kan setiap harinja penambahan 
pemasukan Rp. 1.000,— sedang- 
kan seluruh pasar kotapradja 
diharapkan Rp. 2.000,— dan se- 
tahunnja Rp. 720.000,—. 
Keamanan pasar dinjatakan 

oleh panitya belum memuaskan. 
tenaga2 polisi belum nampak 
dalam pos2 pendjagaan pasar2. 
Badan keamanan pasar jg sudah 
ada seolah-olah akan menguasai 
djalannja organisasi pasar. 

Kartjis2 pasar menurut pani- 
tya perlu diadakan kontrole ka- 
rena ternjata tidak sempurna. 

peraturan sewa 

Pemandangan umum. 
Pemandangan umum jg sam- 

pai dua kali pada umumnja me- 
njatakan, masih kurang puas- 

|nja terhadap laporan itu dan 
| mengadjukan pula saran2 kepa- 

da panitya supaja menjempur- 
nakan rentjana2 pekerdjaannja. 
Tentang rentjana2 peraturan jg 
sudah “dihasilkan oleh panitya 
dibitjarakan nanti malam. 

PEMBUNUHAN ALI BA- 
DJENED 

Jang larikan diri di- 
tangkap kembali di Se- 

- marang, 
Berkat penjelidikan seksa 

ma dan kerdjasama jang erat 
antara polisi Djakarta Raya 

dengan kepolisian Semarang, te 
lah ditangkap kembali dikota Se- 

  
  

marang, seorang jang . dituduh 
tersangkut dalam peristiwa 
pembunuhan direktur ,,Marba” 
Ali Badjened baru2 ini dan jg 
seperti telah dikabarkan, kira2 
sebulan jang lalu berhasil mela 
rikan diri sewaktu ia dirawat 
di Rumah Sakit Umum Pusat, 
Djakarta. Orang tersebut melari 

kan diri dengan sebuah peluru 
dibagian lehernja jang masih 
harus -dioperasi akibat tembak 
an kawannja sendiri. — Ant. 

DUTA DJEPANG UNTUK 
INDONESIA ? 

Berhubung dengan keputusan 

Pemerintah Djepang untuk me- 
ngangkat seorang dutanja di In- 
donesia, kalangan? jang dekat 
dengan pihak resmi di Djakarta 

diambil oleh Pemerintah Dje- 
pang itu memang menggembira- 
kan oleh karena hal.itu merupa- 
kan tanda2 bahwa Pemerintah 
Djepang sungguh2 akan mewu- 
djudkan hubungannja dengan 
Indonesia mendjadi suatu kenja- 
taan. Akan tetapi dalam pada 
itu kalangan tersebut menjata- 
kan, bahwa adalah agak 
tergesa2.. apabila diang- 
ka: seorang duta untik Indone- 

sia pada waktu ini, karena bubu. 
ngan jang normaal antara kedua 

(negara ini belum dikembalikan. 
— Ant, 
  

Demikianlah dalam garis be- 
Sarnja sekedar keterangan me 
ngenai projek .kerias .di Atjeh 

jang pada saat ini siap untuk 
dilaksanakan, Rentjana tersebui 
oleh Dewan Ekonomi dan Kev 

angan telah disetudjui setjara 
bulat. Tinggslah sekarang ba- 

gian jang.paling berat dari tiap2 | 

rentjana dalah pelaksanaannja. 

Langkah pertama kearah pe- 

laksanaan ini telah dimulai tatu 
tahun jang lalu ketika diterima- 
nja Oieh Pemerintah Pusat ang- 

haan damar gan terpentin jang : 

sebagai akibat peperangan dan 

ksadaan peralihan dizaman ke 

miidian didalam keadaan rusak 

dan terbengkelai . Penjelesaian 

pembangunan ini jang akan me 

rupakan pangkalan dan batu per 

tama untuk pelaksanaan prgjek 

kertas ternjata telah berdjalan 

lebih pesat dari dugaan semula, 
sehingga waktu jang semula di- 
rentjanakan untuk itu, dapat di-   perpendek, “— Abadi), 

  

SOBSI KIRIM UTUSAN 
A Ke Wiena. 

Baru2 ini bertempat di - Djl. 
Malioboro 18 oleh Sobsi Tjabang 
Jogjakarta telah diadakan per 
temuan untuk memilih utusan 

ke Kongres W.E.T.U, di Wiena. 

Dalam rapat diputuskan bahwa 

tersebut diserahkan pada De 
wan Harian Sobsi Tjabang: se- 
dang djumlah utusan ditetap- 
kan  sebanjak 3 orang, dengan 
ketentuan diambilkan dari bu 
ruh Wanita, buruh Otak dan bu- 
ruh Tangan. Perlu diterangkan 

rapat tersebut mendapat kun 

| djungan 10 koordinator dan 30 
Basis, 

PANITYA HARI A.P. 
Untuk menjambut hari Ang- 

katan Perang di Jogja telah ter- 
bentuk suatu panitya jang me- 

nundjukkan kerdjasama pihak 

ketenteraan dengan instansi2 

sipil, susunannja sbb.: 
Ketua: Majoor Soedjono: Wk. 

Ketual: Kapten Rachmat, Wk. 
Ketua Il: Kh, E Labaningrat: 
Sekretaris I: Pembantu Letnan 
Soeratno: Sekretaris II: Sdr. 
Dwidjosoegondo (Djapendi): Ben 
dahari: Letnan I Hadisoetono, 
Anggauta: Semua Kepala Seksi 
Resimen 13. Let. Muda A.U.R.I. 
Tjipto: Sdr.  Prodjohandoko, 
K. R. T. Dipodiningrat, Komm. 
C.P.M., Komm. NP Resimen 

1G, 
Sub Upatjara: 

Ketua: Kapten Rachmat, Wk. 
Ketua: Letnan'1I Soeradjiman: 
Sekretaris: Pemb. Letnan Ari 

Badijoko, Bendahari: Pemb. 
Letnan Soedirdjo, Aanggauta: 

K. R. T. Purbaningrat, Komm. 
D.B.T.: Letnan Udara Moerhadi, 
Pemb. Letnan Soekarno, Djawt. 

Kesehatan AAA Darat. 

Sub Resepsi : $ 
Ketua: Kapten Hardjokoesoe-   

menerangkan bahwa tindakan jg: 

gian jang selalu merupakan ba- 

garan, unttik rehabilitas! perusa | Pihak jang 

mo: Wk. Ketua I: K.R.T. Dipo- 
| ainingrats Wk. Ketua II: Pro- 
djohandoko: Sekretaris I: Letn. 
II Soepojo: Sekretaris II: Pro- 
Gjosastrosoesanto, Bendahari : 
Letnan I Moertidjan, Anggauta: 
Prodjoukoro, Nj. Prodjohando- 
ko: Nj. Prodjosoerojo, Letnan 
Auri Ronggonguloto. h 

Sub Perlombaan: diserahkan 
Seksi IV Resimen 13, dan Sub 
Penindjauan diserahkan Seksi 
V Resimen 13. 

4 MAHASISWA JOGJA 
BELADJAR DI RRT 

Bersama2 dengan duta besar 
Indonesia untuk RRT Arnold 
Mononutu hari ini berangkat 
dari Indonesia ke Peking, ibu 

Kota RRT, 4 mahasiswa uni- 
versitet negeri Gadjah Mada 
Jogjakarta. 
Mereka adalah keluarga dari 

KUDP rayon Jogjakarta dan 

bela jdi (RRT suntuk “mem- 
perluas' engetahuannja. 
Mereka merupakan pemuda2 

Indonesia angkatan pertama jg 
beladjar di RRT. 
  

1 

500 ORANG MINTA MA- 
SUK PENDJARA 
Masalah tanah dj Toradja. 

Sedjumlah kira2 500 orang 

tani belum lama berselang tlh 
memasuki kota Makale dan me 
nuntut kepada jang herwadjib 
supaja kawan2 mereka jang 
ditahan sedjumlah 100 orang 
karena dituduh tersangkut dlm 

sengketa tanah dan telah mela 

kukan  pembunuhan2, dibebas- 
kan kembali. Kalau tuntutan 

mereka itu tidak dipenuhi, ma 
ka mereka minta supaja djuga 
dimasukkan dalam  pendjara 
bersama-sama kawan2nja itu, 

Tetapi atas kebidjaksaan pe 
mimpin AP. dan Sipil ditempat 
itu, keadaan jang sedang melu 

ap-luap itu. dapat ditenteram- 
kan. Kepada mereka diadjurkan 
supaja kembali dikampung dng 

tenang dan persoalan mengenai 
kawan2nja jang.100 orang itu 

akan diselesaikan dengan segera. 
Penjelesaian persoalan tanah 

di Toradja oleh jang berwadjib 
, Sampai sekarang masih dirasa 
kan amat sulit. — Ant, 

SOAL IRIAN BARAT 
Dibitjarakan Belanda 
dengan Amerika. 

Duta Besar Belanda di Ameri- 
ka Serikat, J.H, van Royen, tih 
berunding sedjam lamanja dgn. 
pembantu Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat. untuk Asia, 
Timur, Walter S. Roberson. 

Duta Besar van Royen ke- 
mudian ' menerangkan kepada 

pers, bahwa ia,,telah mengada- 
kan perbintjangan mengenai ke- 
pentingan umum". 

Karena Mr, Robertson tidak 

lama lagi akan menghadiri Si- 

dang Umum Per:erikatan Bang. 
sa2 di New York, maka kami 
merasa, bahwa ia hendaknja me. 

ngetahuj aliran pikiran orang d: 
Den Haag”, kata van Royen. 

Ditanja apakah “ dibitjarakan 
tuntutan — Indonesia “ terhadap 
Irian Barat, van Royen mendja- 

wab, bahwa , Irian Barat tidak 
disebut2, Saja sangsi, “bahwa 

  

perbintjangan “disini, Karena ba- 

gaimana sikap vemerintah Be- 
landa telah diketahuj betul oleh 

berkuasa di Wa- 

shington, kata Duta Ne Be- 
landa. itu. Ant, : 

136 KOPRAL ALRI 
Disebar: seluruh Indo- 
nesia, 

136 Orang kopral Korps Ko- 
mando Angkatan Laut jang te- 
lah selesai mengikuti pendidikan 
groepskomando, telah mengada- 

kan pesta perpisahan, Mereka 
ini akan segera disebar keselu-   ruh bagian tanah air kita, Ant, 

pemilihan utusan ke Kongres 

Soal ini akan mendjadi pokok 

   

      

HALAMAN 2 

ANGGAUTA PARLEMEN 
RASUNA SAID DAN 

. HUTOMO SUPARDAN 
Di Jogja. 

'Sedjak Selasa sore berada di 
Jogjakarta anggauta2 parlemen 

Nj. Rasuna Said dan  Hutomo 

Supardan, Mereka sedang men- 
djalankan tugas parlemen untuk 

Ne keuangan dan angga. 
'keuangan pada pemerin- 

tah2 aerah2 di Djawa Tengah. 

Hari ini kedua anggauta itu 
mengadakan pertemuan dj ge- 
dung Wilis Kepatihan dengan 
DPD, kepala2 djawatan, anggau. 

ta2 DPR Daerah Istimewa: Jo- 
gjakarta. Besok pagi pertemuan 
sematjam ini akan dilandjutkan 
di Balaikota dengan Walikota 

anggauta2 DPD Kotapradja, ke- 
pala2 Djawatan dan anggauta2 
DPR jang mempunjai kepenti- 
ngan dengan keuangan. 

Dalam pertemuan2. inj akan 
ikut hadlir pula anggauta parle- 
men lainnja sdr. Sundjoto, A. 
Rotti dan Mr. Sumanang jang 

djuga membunjai tugas menin- 
djau daerah luar kota Jogja- 

karta. 

PANITYA PERINGATAN 
HARI ANGKATAN 
PERANG SLEMAN 

Untuk kabupaten Sleman Ki- 

ni telah dibentuk Panitya Hari 
Mane Ha Perang, jang susun: 

nja sbb. 
BAG. KB- 23 
1. Pelindung : K.R.T, Prawiro- 

diningrat Bupati P.P. Sle- 

man. : 
2. Ketua:  Kapt.  Jitninuri 

P.D.M. 
3. Wk. Ket.: Sdr, Mudjito Kep. 

Polisi Kabupaten Sleman. 
4. Penulis: Sdr. Wjrjoprobo 

Djapen Kab. Sleman, 

5. Keuangan: Sdr, Hadimuljo- 
no dan Sisdibroto. 

BAG. II : 
6. Sub, Perlombaan: Sdr, Da- 

nusuprapto dan sdr. Siswo- 
subardo. : 

7. Sub, Pertundjukan: Sir. 
Sisdibroto dan Danusuprapto, 

8. Sub, Perlengkapan: Sdr. 
Prodjosudirdjo Penewu P.P. 
Depok. 

Panitya tsb, pada hari Ang- 
katan Perang akan mengadakan 

upatjara peringatan bertempat 
di Ambarukmo. 

LULUS UDJIAN 
SAMA 

Pada Fakultit- Kedokteran, 

Kedokterar-Gigi dan. Farmaci 
Jogjakarta telah lulus udjian 
Propaedeusis Doctoraaj bg per- 

tama dan Candidatus, sbb.: 
Kedokteran: Soetrisno EP Pro. 

paedeusis ,.Farmatci : Sie King 
Hie —.Candidatus. Ked. Gigi: 

Soetatmi — Candidatus: Far- 

maci : Moerni Sierad — Propae- 
Geusis j Kedokt.: R. Moekardi- 
map.—, Propaedeusis : Kedokt, 
R.- Suhartono — - Propaedeusis, 
Kedokt. Joedono — Doctoraal bg 
pertama. 

KESEMPATAN MEMERIK- 
SAKAN DARAH 

Pada gerakan ' pemeriksaan 
darah pada waktu ulang tahun 
PMI ke VIII tg. 17 sjd 19 Sep- 
tember 1953 terdapat 145 orang. 

Untuk mereka. jang masih 
membutuhkan memeriksakan 
golongan darahnja diberi kesem 
patan tiap2 hari Selasa dan Ke- 
mis mulai djam 10 sjd 12 siang, 
sampai dengan tanggai 15 Ok- 
tober 1953 bertempat di Gedung 
P.M.I. Tjabang Jogjakarta Gon- 
dokusuman 14. 

DI BERBAH BERDIRI 
PERKUMPULAN 

PENTJAK 
Tanggal 13 September “jang 

lalu di Berbah telah dibentuk 
Ikatan Pendjak dan sudah mem 
punjai anggauta kira2 90 orang ' 
Perkumpulan “ini bermaksud 
akan mulai dengan aa 
latihan2nja pada tg. 4 bin damni 
jang akan datang. 
Dikandung maksud oleh orga- 

nisasi tersebut untuk, mengadju- 
kan subsidi kepada. Djawatan 
Kebudajaan seksi: Peentjak “di 
Jogjakarta. 

Tn. SINOVIK MENINDJAU 
DAERAH SAMPLING 

JOGJAKARTA 
Mulai hari Senin jang baru 

lalu tn. Sinovik anggauta Statis 
tik Bahan Makanan PBB jang 
kini berada di Jogjakarta hari 
Senin jang lalu, telah menindjau 
daerah pertjobaan sampling Jo 
gjakarta di Klurahan 'Tirtoraha. 
ju (Kulon Progo). Kemarin tn, 
Sinovik telah pula menindjau 
Klurahan Tirtomartani, Klurah 
An Maduredjo Kap. Prambanan, 
lan achirnja ke Rlurahan Sie c 8 
1jo Kap. Godean.“ " 

Perlu diterangkan Ginta 
Te Th Sinovik adalah $ 

ahli sampling Pangsa Jug 

      

  

   
   

    

  

  

Nonton man 
INDRA: “3 Dimensi” dan i 

is Crazy" KK 
RAHAJU: ,Achter de Wotene" 

Montgomery ' “5 ng 
Macmahon, 

SOBOHARSONO: 
dm ,The Girl in Vyhtet, 

LUXOR Lenggang PAN 
Mimie Mariani, Herman: «« 

REX: My Favorite, Spy”, Boh 
Hope, Hedy Lamarr, Bi 

SENI SONO: ,Three' God. 
fathers”, John: Wayne, Tera 

Armendarig. 
MURBA. : ,Chan Ching Ta 
WETAN BETENG: ,King: 

mon's Mines”, Deborah Ker, 
Stewart Granger, p 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: «4 

  

$".     »Djongko Djojobojo | Na 
nja Anoman, 
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| sudah serum itu diberikan. Atas 
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| Djuml, rata2 tiap 
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Berita PON kata1: 
  

  

  

    

    

ono: jang 
menurut Pn ana pt 
September: 1953, Glantik 
Gubernu Haa 1 T 

  

   
   

: Negeri. 
Me sgangan H0 

pendopo kabupaten 
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#pengaditha: Negeri 
baru2 inj telah Pata uban 

hukuman denda Rp. 300.— -sub- 
sidair 2 bulan hukuman pendjara 
terhadap Sj. pegawai Djawatan 
Kesehatan Kudus jang diper- 
salahkan ,salah suntik” terha- 
dap seorang penderita sakit di 
desa Pladen sehingga orang itu 
menemuj 'adjalnja, sebentar .se- 

perkara tsb. Djaksa memintaKan 
hukuman 6 bulan pendjara dlm 
pertjobaan 2 tahun. — Ant. 

KEBUMEN 
KEMBANG SETAMAN 

Pamong desa digembleng. 
' 'Mulaj tanggal 1 Oktober 1953 
akan diadakan kursus kilat Pa- 

mong Desa daerah Kabupaten 
Kebumen Lama latihan sebulan. 
Tiap2 rombongan terdiri dari 
& 60 orang Mtiap2 Ketjamatan 
3 orang). 

— Sewindu Kebumen Her 
djuang. 

Pada bulan Oktober jang 

“@kan datang ini, oleh Panitya | 
Perajaan Windon Kemerdekaan 

: 'kan ke a Diopang m r 2 pelabuh 

ef kipun. dik erdjakan : set 

    

   

    

          

lan “Tjilatjap. 

Sebelum aksi 
hasil. mangaan 

t ke Na. Mes 
se- 

4 a, hasilnja pen Nek 
basi Lan Kevisen.i: "— Ant: 

5 militer kedua, 
dari Kebumen 

  

Hae dari ko- 
t Ira Djawa Te- 

Ba 
an anggo- 

| jang ditanda ta- 

s a. 2 Ginlaan organ untuk 

  

  

     

  

NP Mustapha di- 
bahwa pembubaran 

Wirawan Sragen 

suki badan2 ' kepanduan 
misalnja KBI. Untuk 
la dengan membubar- 

tjukup dengan   | ka dang 2 -aktipkan organisasi. 
5 Da n antara lain #bunji 

: pernjataan" itu. 

SALATIGA 
di. Kudus Ke 

  di Kebumen, akan diterbitkan 
sebuah buku kenang2an Satu 
Windu Kebumen Berdjuang” 
Tebal buku ' direntjanakan 100 
halaman ukuran 22 x 30 em j 

“Buku kenang2an tsb., memuat 
pertumbuhan daerah Kabupaten 
Kebumen selama S8 tahun jang 
lampau. x | 

peran €Bu ruh ba | 

en An Kaban 
dapat dibentuk sebuah perseri- 
katan Buruh Kementerian P P. & | 
K jg singka namanja SB KP- 
Pe auaa rtangas Ket. sdr. S. Wi 
djojosastro, Penulis sdr. Partu 
Djojomihardjo. Bendahara sir. 
Supardi, dan beberapa orang 
Pn ala 
so Udjian penghabisan SGB. 
“ Direktur S.G.B. Negeri Kebu- 
men di Gombong ya 
bahwa : Tanggal 11 sampai . 29 
September, telah dimulai pen- 
daftaran sementara untuk me- 
Na udjian penghabisan S. 

tahun peladjaran Senjata 
"bagian : I dan TI. 
“Tempat pendaftaran di S. GB. 

djl. Gadjah-nguling Gombong. 
tiap2 hari bekerdja djam 8-10. 

pagi. 

    

Talak lantjar. 
“Untuk mentjegah terulangnja 

'kedjadi an2 th. 1952, jakni para 
“pendaftar terlalu lama menung- 
gu keberangkatannja, maka 
oleh. Djawatan Transmigrasi 

Kabupaten Kebwrzen telah di- 
ambil tindakan, mulaj bulan 
September 1953 ini kepada para 
pendaftarftjalon transmigran, 
setelah mereka mendaftarkan 
dirinja segera . iberangkatkan. 

“bulan 300 - 400 
Gjiwa,. Pendaftaran lama ham- 
pir semua telah Ne 
Na (diselesaikan). # 

PRODUKSI 

Hasil kada di Ngajan, ka 
bupaten Kebumen, selama 6 
bulan jang lalu: telah mentjapai. 
341.50 ton, demikian pn 
kan oleh pihak 
tempat. Ext oitasi mangaan 

  

   

  

      

  

pemerintah dalam tahun 1953 ini 
akan memindahkan 18.000 kelu- 
arga dari Djawa ke Simatera- 

Lan S a, penjempurnaan perun- 

| kehutan jang dibantu oleh rakjat 
e | setjara gotong rojong pada djam   lama ini Gikerdjakan Oleh 

lan Corporation, j «Ha Para 
Kedu Awan au ira, Ibra-. 

FS 293 

    

  

Grande Chigatd jang indah per maf di - “dekat Leningrad telah dtperbatig. 
pembuatan adalah dari Czaar Peter 1. Pada 1717 dimulai dengan  pendiriannja dan 

Grand Cascade 1 
an2, Tempat ini telah digrajak dan 
pada tahun 1722. 

ine: 14.00 api dapat dipadamkan, Lu- 

    

,SUB TERRITORIUM 
COMMANDO" GE 

  

   MAGELANG 
OVERSTE BACHRUN DI 

MAGELANG | 
Hari ini ditunggu kedatangan MA ena 

nja Panglima Div. Diponegoro | 1 
Overste Bachrum dengan rom- 
bongannja dari djurusan Jogja. 

Selain ia akan . menjaksikan | 
upatjara - pemberian kenaikan 
pangkat naggota Res. 13 setem | 
pat, djuga akan menindjau usa- 
ha2 BRN Kedu. — Kor. 

Opa JuAngA Rae Selasa sore j.l. jang Hala akan tetap 
baik, . mendadak pada djam 5 lewat seperempat hudjan 

mendjadi lebat, hingga para penonton terpaksa pulang dengan 
pakaian basah, Hanja pada Waktu pagi dimana tjuatja tampak 
baik, ratusan penonton telah mendatangi kolam renang lebih 
dahulu mebekan. an main, untuk mendapatkan tempat jang 

: 1 2 baik. » 

PL DIPUNTJAK 
API Di 2 1, Tentang kesudahan pertan- Doubie Haha Ahim/Nj. 

SUMBING dingan2. PON III hari Selasa | Mapalye dari Djawa Barat me- 
Hu dapat ditjatat sbb. : lawan Auw Hok Tjoan Th Ing- 

Lontjat tinggi galah : Lontjat Pada tanggal 23-9 sekira Bana P kiriwang dari Sulaw Sela- 
17.30 dipuntjak gunung Sum- tinggi galah finale jang dimu- | tan, berachir 6 —-3, 2—6 dan 
bing tampak dari Magelang nja | lai kemarin pagi pada djam | 6-—0 untuk Djawa Barat. 
lanja api jang mendjulang ke|08.45 telah diikuti oleh 14 pe- Dilapangan tennis didjalan 

serta. 
Dari ke-14 peserta itu hanja 

dua peserta sadjalah jang da- 
pat mengikuti, ketika mistar 
menundjukkan tinggi 3.40 m. 
Surtijo dari Djawa Tengah da- 
pat mentjapai tinggi 3.50 m, dan 
dengan demikian maka ia dapat 
memetjai:kan rekord PON dan 
rekord Indonesia dahulu. | 

angkasa. Sampai djam 17.00 
apj itu masih kelihatan terang. | 

Sewaktu wartawan ,,KR” me 
lihat dengan teropong tampak 

Gjuga dipuntjak sebelah Teng- 
gara api sematjam itu. Api jg 
nampak. djam 19.00 itu, pada 
djam 19.15 sudah padam. 

Dari pihak resmi belum dida- 
pat keterangan api apa jang 

Bunga sementara itu telah di- 

langsungkan pertandingan? se- 
mi-finale antara regu Djakarta 
Raya lawan regu 'Djawa Te- 
ngah. 

Untuk bagian putera, kema- 
rin telah saling berhadapan Ke- 

tje Sudarsono dan Suharto, jang 
berachir dengan angka 6—2 

      
—.. Bubar sebelum terbentuk 
Dari Salatiga dikatakan, bhw 

didesa Ngepringan daerah Te- 
ngaran (Semarang) 'telah dila 
kukan penggrebegan .gerombol 
an oleh pihak militer disuatu | 
rumah dengan hasil ditawannja 
45 orang dan disitanja granat 
tangan, dokumen2 penting dll. 
3 Orang jang mentjoha melolos 
kan Giri telah ditembak mati. 
— Menurut - keterangan, orang2 
tersebut adalah anggota2 'ge- 
rombolan MMK jang waktu 
itu sedang mengadakan rapat 
guna membentuk - sematjam 
Sub Territorium Commando”. 
Diantara 45 orang tersebut 

terdapat pula 9 orang pemimpin 
grajak MMK tetapi jang telah 
berganti nama - untuk menga- 
saia uas jang mentjarinja. 

t 

KEDU ng 
“TRANSMIGRASI 

SUMATERA 
& Sedjumlah 300 transmigran 
dari daerah Kedu pada tgl. 24 
September bertolak ke Sumatera 
Selatan, Rombongan- jang perta- 
ma sebanjak 100 orang” sudah 
berangkat tgl. 12 September jl. 
Kabarnja menurut rentjana 

KE 

Selatan dar »Kalimanta 

SURAKARTA 
PANGLIMA” BACHRUN 

Findjau objek CTN Dja- 
wa Tengah, 

Tanggal 22-9 telah berada di 
Salatiga Panglima Divisi Dipone 
goro Letkol. Bachrun jang ber- 
sama2 inspektur2 Biro Rekon- 
struksi Nasional dlj sebanjak 19 
orang mengundjungi objek2 
CTN dan Detasemen Subsistensi. 
“Penindjauan ini sudah dimulai 

sedjak tanggal 21-9 mula? didae 
rah Semarang, kemudian Solo, 
Jogjakarta dll. dan berlangsung 

“sampai pada tanggal 29-9 
Didaerah2 tersebut Panglima 

djuga melantik anggota2 militer 
jang naik pangkat, sebagaimana 
pernah dikabarkan, diseluruh 
daerah territorium  Djawa 'Pe- 

ngah ini ada 590 orang jang di 
naikkan pangkatnja. — Ant. 

SINGKAT- SURAKARTA 
Kerbau belang tiba. 

Telah sampai di Sriwedari dgn 
bantuan Insp. djawatan keche- 

wanan Djawa Timur seekor ker- 

bau belang dari Sulawesi Sela- 
tan Binatang tersebut adalah 
pemberian Gupernur Sudiro. 

Hakim Suprapto pindah. 
Kepala pengadilan “ negeri 

Surakarta, Suprapto, bulan 
Cctober akan dipindah ke Su- 
rabaja. Sebagai gantinja akan 
didatangkan dari Palembang. 

Hutan terbakar. 
Kemarin dulu pagi sekira 

djam 10.30 hutan dilereng gu- 
nung Merapi didaerah . kaffa- 
matan Selo, kabupaten Bojolah, 
terbakar, Berkat usaha menteri 

   

as hutan jang terbakar kl. se- 

terlihat itu — Kor. Rekord dahulu adalah 3.35 | untuk kemenangan Ketje Sudar. 
meter atas nama Sudarto dari | sono dari Djakarta Kaya. 

1 |Djawa Tengah pula. Surtijo/ “Untuk bagian puteri, njonja 4 
: » : SEMARANG | jang telah dapat memetjahkan | Tinangon dari Djakarta Raya 

| rekord dahulu itu, dalam kedju- | bensasil mengalahkan  Corry 
FUSI GAPPERON DAN 'araan Pasi tahun 1952 telahj Tjan dari Djawa Tengah, de- 

. | mentjapai tinggi 3.30 meter. ngan angka 6—0 dan 6—1, 
GAPERONI | Peserta kedua adalah J. Ka- | Kemudian pertandingan antara Menurut keterangan dalam | lempouw dari Sulawesi Utara j Nizarwan dari Djakarta Raya pertemuan di Malang pada hari 

Senin j.l. Gabungan Perusahaan | 
Rokok Nasionaj Indonesia (Ga- 

peroni) dan Gabungan Perseri- 

katan Perusahaan Nasional 

(Gapperon) jang berpusat di 
Semarang telah bersepakat utk 
bergabung mendjadi suatu Oorga 
nisasi.. Panitya bersama untuk 
menjelenggarakan tjabang2 di 
Djawa Timur akan dibentuk, — 

(belum dapat melintasi tinggi 
3.40 meter, ia baru dapat me- 
lintasi tinggi 3.30 meter. 

Selain itu Sigit, djuga dari 
Djawa Tengah telah mentjapai | 

tinggi 3.25 meter. Hasil tera- 
chir dari lontjat tinggi itu ada- 
lah sebagai berikut : 
Djuara pertama Surtijo dari 

Djawa Tengah, jang mentjapai 
3.501, meter, 

lawan Lonosuprodjo dari Djawa 
(Tengah, hanja berlangsung se- 
lama satu set. jg berachir dgn 
6-— 4 untuk Djawa TT, 

Pertandingan landjutan anta- 
ra Djawa Barat dan Sulawesi 
Selatan, berachir sbb. : 

Itjes. lawan Bianchi : 
4—6 dan 5—T7, 

| nangan Sulawesi 

7 —5, 
untuk keme-   

Ant. : Djuara kedua J. Kalampouw | ngan kesudahan ini, maka per- 
: Pan | dari Sulawesi Utara, jang men- tandingan Djawa Barat dan Su- PERUNDANG2-AN KE- tjapai 3.30 meter: dan lawesi Lana “5 aa "3 

L Y Djuara ketiga Sigit dari Dja- | | sai 5 ia ai, jang erac 1r ja 
HEWANAN wa Tengah, jang mentjapai 3.25 agan 3— 2 untuk Djawa Barat. 

(—— Ant. 
Tanggal 22-9-53 j1. diSema- ae 

Kang Manan Menpan para Pertandingan tennis antara |” Kepala Djawatan Kehewanan 
Djateng. Dalam konperensi tsb 
Gibitjarakan a.l. mengenai ang- 
garan belandja Djawatan Kehe- 
wanan th 1954 dan tentang per- 
luasan kehewanan. Disamping 
itu dibitjarakan pula mengenai 
saran. perundang2an Kehewan- 
an dari Pusat jang akan diadju- 
kan ,kepada Pusat Pemerintah 
dan Parlemen. 

Setelan diputuskan dalam kon 
perensi para Inspektur Kehe- 
Wanan seluruh Indonesia di Dja.- 
karta pada tgl 28-9-53 jad. Da- 
lam saran tsb a.l. diterangkan 
soal Pa dan perluas- 

Djakarta Raya dan Kalimantan | 

Selatan adalah 7 —0 untuk ke- | 
menangan Djakarta Raya. De- : 
ngan ini, Djakarta Raya ma- | 
suk dalam semi finale dan akan | 
berhadapan dengan Djawa Te- | 
ngah. | 

Perintjian hasil2 pertanding- | 
an tersebut adalah sbb. | 
Nizarwan dari Djakarta Ra- ' 

ya lawan Rosjidi, 6— 0, e— $ 
untuk Djakarta Raya, 18 

Ketje dari Djakarta Raya me- 
lawan H. Rosjidi, 6 — 0, 3 
untuk Djakarta Raya. 3 
Nizarwan dari Djakarta Ra- | 

ya lawan, Rusli Kalimantan. Ser 
latan, 6—2, 6—3 untuk Djar | 
karta Raya. 

Kemudian double tjampuran | 
Firman  Harahap/nj. Tinangon 

dari Djakarta Raya lawan Man- ' :: 
sjah/nj. Nuruth dari Kaliman- : 
tan Selatan, 6 — 0, 6— 0 untuk 
Djakarta Raya. 

Men-double Tan Piang Soenj | 

Ab 2 dan bah jang Kini masih ber- ' 
bahu kolonial. — R.Sm. 

PELUNTJU RAN KAPAL 
BARU 

Di Djuana (Semarang) telah 

dilakukan upatjara pelunijuran 
kapal baru untuk perikanan: Ka 

ral tersebut jang “dinamakan 

  

Selatan. De-.   
' 

    
PON FII jang diadakan di Meday telah dibuka dengan resmi pa- 

i da 20-9-“53 oleh Presiden Sukarno. 
Gambar: Ibu Karno menjanji dalam raalam gembira. 

  

JRTIJO D DJUARA LONTJAT 
TINGGI GALAH 

Record Indonesia dipetjahkan 
Hasil2 hari ke-3 Rebo 

tanggal 23-9-1953. 

Sepak-Bola : : 
Kes. Sumatra Utara — Djawa   Barat : 6-— 3 untuk kemenang- 

an Sumatra Utara. 
Djakarta Raja — Sulawesi Se- | 
latan: 1—1: sebelum istira- | 

hat 1 — 1. Setelah diadakan ten- 
dangan bebas 3 kali maka ke- 
menangan djatuh paaa Djakar- 

ta Raja. 
ATLETIEK « 
Lari 200 M Putri: 
Pemenang? : detik. 
1. Sulawesi Selatan en 

Ini merupakan rekord | 
baru, rekord lama oleh | 
Djawa Barat 29,7 | 

2. Djakarta Raja 28,8 | 
3, Men Utara 29,0 | 
Seri ke 2 | 
Pemenang? 2 detik. | 
1. Sulawesi Utara 23,8 | 
2. Sulawesi Utara 28,9 | 
3. Djawa Barat 30.0 | 
Mereka ini akan keluar dalam | 

  
  Liem Joe Djiem dari Djakarta 

Raya lawan A. Gais/Mansjah, 
6—2 dan 6—@ untuk keme- 
nangan Djakarta Raya. 

Nn. Tan Kiem Seh, Djawa Ba 

rat lawan nj. Ingkiriwang, Su- 
lawesi Selatan  berachir de- 
ngan 6—2 dan 6— 0 untuk ke- 
menangan Djawa Barat. 

Hendriks, Djawa Barat lawan 
Bianchi, Sulawesi Selatan bera- 
chir dengan 6 —2 dan 3—6 

Ardjuna dan besarnja 50 ton, 
adalah kapal pengankut per ken- 
an laut jang dipesan Oleh Ja- 
jasan Perikanan Laut Pusat. Pe 

sanan Jajasin tersebut meiipu 
ti djumlah 20 buah kapal kepa ! 

da perusahaan pembikinay ka 
pal di Djuana jaitu perusahaan 
Belanda ,PAAT”, dan ,,Ardju- 

na” adalah kapal! pertama jg 
selesai. Harga-20 buah karal | 

EROPA. KETJIL 
Di Roma. 

'Konperensi antara para wakil 

menteri Iuar negeri enam nega 

ra jang tergabung dalam Masja 
rakat Pertahanan Eropa pada 
hari Selasa mulai bermusjawa- 

KONP.   
ri Naskah perdjandjian dari ,,/Ma 

  

jang dipesan itu “Lk. 15 djuta | dan 1— 6 untuk kemenangan | sjarakat Politik Eropa” jang 
rupiah. — Ant. | Sulawesi Selatan. direntjanakan. 

Bia 2 Perdana menteri Italia, Gui 

seppe Pella, jang membuka 
konperensi itu menjatakan bhw 

,idee dari persatuan Eropa se 

karang rupanja makin tampak 

sebagai satu2nja djalan untuk 

memberi kesempatan kepada be 

nua dan peradaban Eropa untuk 
memberi sumbangan jan2 baru 
dan lebih besar artinja bagi 
perdamaian dan kesedjahteraan 

dunia.” 
Segera setelah pidato pembu 

kaan Pella, para ahlj dari nega 
ra2 ,,Eropa Ketjil”, jaitu Djer- 

man Barat, Nederland, Belgia, 
Luxemburg, Perantjis, mulai ber 

Menteri L. N. Dje- 
| . pang ke Indonesia 
 Usul2 pembajaran kerugian perang ? 
Tentang rentjana kundjungan 

Menteri LN Djepang Katsuo 
Okazaki ke Pilipina, Burma dan 
Indonesia bulan depan, UP me- 
wartakan dari Tokio dalam ke- 
teranga, jang diberikan kepada 
pers Selasa jang lalu Okazaki 
mengatakan tudjuan pokok dari 

kundjungannja jang akan da- 
tang kenegeri2 tersebut ialah 
mengadakan hubungan2 persau- 
|Garaan serta pertukaran penda- 
pat mengenai soal2 jang meru- 
pakan kepentingan bersama. 

Tapi Okazaki tak mau me- 
ngatakan apakah ia akan mem- 

Soal pembajaran kerugian pe- 
rang kepada ketiga negara itu. 
Sementara itu dlm keterang- 

an jang diberikan Minggu jang 
lalu, Okazaki menjatakan bah- 
Wa ia bermaksud hendak meng- 
adakan perundingan perdamai- 
an tersendiri dengan Indonesia 
dan Burma. 

Untuk sementara waktu di- 
tetapkan Okazaki akan bertolak 
dari Tokio ke Manila 29 Sep- 
tember dan ia akan tinggal di 
ibu kota Pilipina'hingga 2 Ok- 
tober jg akan datang dan hari 
itu djuga ia akan menudju ke 

tutup. . # 
Jang akan Mendjadi persoal 

an terpenting dalam pembitjara 
an2 di Roma sekarang inj ialah 

bagaimana  menjelesaikan soal 

pembentukan ,/Masjarakat Poli 
tik Eropa” jang akan meliputi 
pembentukan suatu pemerintahan 

umum untuk ke-enam negara 
tadi. Usul ini jang berasal dari   An bawa 'usul2 tertentu mengenai Djakarta, dan 9 Oktober ke 

rat di Roma untuk mempeladija j 

sidang dibelakangan pintu ter- 

  

  

    

   
      

     
     

    

  

     

          

      

      

             

    
    

    
        

   
    

       
   

    

   
         
    
       
            

  

        

PON Il jang diadakan di Medan tel 
da 20-9-53 oleh Presiden Sukarno. 

  

  

ah dibuka dengan r resmi pa 

  

  

  

  

finale pagi ini tgl. 24-9-1953. | Gambar : 
Lari 200 M Putra : | mendera PON masuk lapangan. — (IPPHOS). 
Seri ke 1: | Mereka ini akan 'keluar untuk 

Pemenang? : detik. | finale pagi ini tg. 24-9-1953. 
1, Djawa Timur 23,2 | Lari 800 M ikut 6 orang pelari. : , 

Rekord lama 23,8 | Pemenang2: : detik. DAFTAR HARGA 

2. Diakarta Raja Basi: Maluku 5 2,09, 1 SE” : "3 
3. Sumitra Nanouk 24.4 | 2. Sumatra Utara 2,09,8 Hanan Ke 
Sa Ten 3. Djakarta Raja 2,10,0 2 Na F pada tgl 
Pemenang? : detik. (“4 Dn Ta 2 Me 
1. Djawa Barat 23,5 | 5. Sulawesi Utara 211, | 

2. Kaitan Asiatan 24,1 | 6. Djawa Barat 2,117 Tn Pearah : 2 Rp. Sa 
3. Djawa Timur 24,1 | Lempar tjakram : Bersa pil no. 1 Ike S9 
Seri ke 3: | Pemenang? : meter. | paras gi. Tn en Sa aa 

Pemenang? : detik. | 1. Djawa Barat 2216 | Beras " no. 8 Neng 1. Djawa Tengah 23,5 | 2. Djawa Barat 2216. Beras tin. no. 1 Se aa 2. Sulawesi Selatan 23,7 | 3. Djawa Barat 20,7 | Beras no. 2 KI 3. Djawa Timur 23,8 | Lempar lembing 2 Beras merah KR 
Seri ke 4: Pemenang2 : meter. | Kentang Pe ah 
Pemenang2 : : detik. | 1. Sulawesi Utara 31,05 | Gaplek : 2 ah 1. Djawa Tengah 24, (2. Djakarta Raja 30,33 | Ubi kaju . 2 5 2. Djawa Tengah 241: 3. Djawa Timur 29,96 | Ubimanis Huge 0.30 
3. Maluku 24,5 | Lontjat djauh putra : Katjang hidjau Sa na an 

"| Pemenang? : meter. » tanah wose : 2 
1. Djakarta Raja 6,59 ». merahjtolo .. -.. 160 
2. Djawa Tengah 6,57 | Kedele putits: HI KAN 
3. Sumatra Utara 6,47 $$ hitam 5 En RO 
Menembak : Djagung pipilan , 

Djaraknja 25 meter, ikut 55 | putih aa AD. 
orang dari 11 daerah. Karena | Telur ajam At Tas 0,40 
waktu tidak mengizinkan baru in tak PG “63 
diadakan 33 orang. Lainnja | Daging sapi Aa ken Ob 
akan berlomba menembak pa- | Fe kerbau Peng AL tim 
gi ini. | Fa kambing 

| domba ne Ga 

KEDJUARAAN MPELTI" |» babi Se an 
1953 : ajam Ina pre 

| Kemiri kupas Ke KE 3.50 

Daerah Surakarta. | Kopi W. Nan an TEA an 

Pada hari Minggu jl. bertem- | ” APN aan Naa 
pat di tenmisbaan Surjohamidja- | | Lombok merah basah Hap 
jan, telah dilangsungkan pertan- | Pan ” ” 2 

dingan “final-dari tournament | | Lad h ” 31 Kn 
“Pelti” untuk merebut kedjua- | a puti nm 23, — 
vaan daerah Surakarta tahun | Tjengkeh ambon ., 80,— 
1953, dengan kesudahan sbb: “| Asam . kupas na Na 

' Men single : | Brambang pom 50 
Djuara : Tony, Pemenang ke- | Bawang na Sara 

| du: Kwee Som Tjok. | Tumbar Pa ae ee 
| Mendouble : | ea Ana 3 

s). Djuara: Tony/Kwee Som Tjok Ba Par 3 F3 
Pe Pemenang kedua : Moh. Tasomj | Manis djangan na 3 

| Freddy Tjia. | Ga 1 bt. Rp. 0,50 
|... ' a. : : - 'erman menurut duga | Mixed double : | Garam briket pn 0,35 

PA Anda Lorena Djuara : “Tjan Kee Poh dgn i Ta pasir 1 kg. ,. 2,80 
kuat dari Italia, tetapi “akan | NjOnja. | ula batu & 2 3,60 

mengalami tentangan jang tidak Pemenang kedua : Kwee Som | Teh B.O.P. Ba aa 
sedikit dari Per antjis. Tjoh gengan njonja. k | Rakjt 1 53 0,55 
Kabinet .Perantjis kabarnja Hadiah2 berupa piala dll. di- |Minjak tanah 1 lt... 0,60 

terpetjah mengenai soal apakah | Perikan kepada djuara2 dan pe- | Minjak kelapa Pe 

Perantjis dapat menjetudjui kon | Mmenang2 tsb. pada hari itu dju- | Ikan ASIN ena Aa 
: Bea ga. Pertamdingan tsb. mendapat | Kentjur 3 sn 

sesj kedaulatan jang diandjar- 5 : : 5 (ag , 
kan dalam naskah .,Masjarakat | Perhatian tjukup besar dari pe | Djae pin ho0 Politik Eropa” itu — Rtr. $ minat2 olahraga tennis di kota | Klembak oa la 

5 Solo. — (Kor). Teribakanrakgjak ii sa Den 
: 1 : Tembakau Virginia, ,, 42 

NN Neng an | ROCKY MARCIANO LA. | Gambir kemtang. 34. 
ambir pesagi HA AR .50 

Dengan atom. WAN ROLAND LA Areng aan sai Ok 
Pasukan? NATO hari Selasa STARZA Sarung benang 100 

ini melakukan latihan2 perang- Menurut kabar dari New York 4 al hp AO 
nja dalam ' tingkatan terachir, | djuara tindju dunia kelas berat 2 tjap Nagih ., san Dp 

jaitu dengan melakukan gerak | Rocky Marciano hari ini akan | Kain batik no.1 ,, , 65,— 
an2 ,,pemukulan kembali setja Mertanding melawan Roland Ia tjap ai AO — 
ra besar-besaran” dengan mem- | Starza Pertandingan akan di Blatjo 1 lm, 375 
berikan tekanan kepada apa langsungkan distadion Madison 1 1I an 350 
jang dinamakan ,,perang atom” | Sguare. Djago tindju muda jg Popelin polos $$ # 5,— 

Seorang opsir Inggeris menga | baru berumur 26 tahun ini-ada Pike 4 Ma 210 
takan bahwa kesatuan2 Inggeris | lah satu2nja jang dianggap tju Kain piama nota 650 
Kanada. Belanda, dan Denmark | kup kuat untuk menghadapi | Poplin kembang ,, ,, 5,50 
jang ikut serta, telah diminta | Rocky. Kastup na 035 
untuk mempergunakan sendja : Haa 1 Ta anal) 
ta2 atom sebelum dilakukannja Ui | | ori tjap Nogo SN ana 
gerakan2 tersebut, KORUPSI Di D.P.U. Mori tjap Unto un 3 hoo Hari Selasa ini dalam latihan PROBOLINGGO Ikan asin (bandeng) 
latihan itu orang akar menjak Pihak jang mengetahuj mene- 1 kp:20,— 
sikan bagaimana 60.000 orang | rangkan, bahwa Kepala Djawa- | Ikan asin (pindang) 
pasukan dan 400 buah tank de| tan Pekerdjaan Umum Probo- sn ni3150 
ngan dibantu oleh angkatan uda | linggo oleh jang berwadjib di- |! Ikan asin (balur) 9,— 
ra Inggris dan Belanda achirnia | tahan karena dituduh mengge- | Sabun tjap tong 1 bd, 0,05 
dapat mengalahkan'apa jang | lapkan uang sedjumlah 20.000 | Sabun Sunlihgt La uga ena 
mereka namakan kaum ,pe- | rupiah, uang mana adalah milik | Sabun Lux aan aro njerbu”, | D.P.U.. tsb, — RiSb. Sabun Kolibrita on 25   

    Rangoon dan 14 Oktober kem- 
bali ke Tokio, — UP, 

  

Dunia sana sini .TATTLE TALE ECHO" 

  

KING OF THE ROYAL MO UN Ana 
  . 

r Fat 
x Dobrivoje Vidic, duta besar ' | 

Yugoslavia jang pertama untus 
Soviet Unie sedjak tahun 1549, 

| kini telah tiba di Moskow. 
x Giuseppe Pella, perdana men ! 

terj Italia tidak lama lagi akan ' 
| mengundjungi Ankara, unuk 
memenunj undangan pemerintah ' 
Turki. 

| x Nixon, wakil presiden A.S. | 
Pen mengundjungi markas be- | ki 
(sar PBB, dan mengadakan pem- | 
|. tjaraan dengan diplomaat2 18 | 
negara Asia jang hendak dikun- j 

| wunginja bulan Oktober jad. | 
Lo.& Czeslaw Kaczmarek, uskup 
Katolik oleh pengadilan militer 
Polandia telah didjatuhi huku- 

     
| Ne 

(3 

  

H7 DON'T, JEB! FOLKS KONI DX 
LAUGH AT YOU BECAUSE YOW 

£ ND/ON'7 ND THE PORSYTH 
   

  

      

  

TT CANT FACE EM. THEY LL KNOKI Z 
TEDS I WANTED RESPEC Tree. OH, YO, 
KOLLRNT, UNDERSTAND.... ! 

   

  

      

  

man pendjara 12 tahun, dituduh 
| menajadi mata2 Amerika, 

x Antoine Pinay, bekas P. M. 
Perantjis telah berkundjung ke 
Kanada dan A.S., untuk al. 
membitjarakan tambahan bantu. 
an AS. untuk perang di Indo 
Yjina, 

Djangan, Jeb ! Orang2 
Rentjana 
diachiri 

3 mempunjaj 64 buah fontein dan penuh dengan. pahat- 
PERAN oleh orang2 Pjeriman, — (Mondiana), 

Tkehbak. 
tidak dapat 

adalah teman mereka ! 

  

Djangan dekat2 saja, King 

saja Mau terdjun! 

mentertawakan kau, karena kau 

menemukan tam- 
banghja Forsyth “ic “ 

  

Saja tidak 
dengan mereka 

ka tahu, akan 

Saja 
Oh, kau tidak ma 

kau 

  

berani berhadapan 
mere 

bahwa saja bohong ! 
minta dihormati 

u mengerti....., « 

Saja mengerti, Jeb ! 
Demikian djuga mereka 
He! Awas ! 
Aduuh, saja tergelintjir ! , 

"esanneta 

  

 



       

                  

   

   
   

   

  

   
     

                

  

          

:. 

man2nja. Bagi kepentingan S.M. 

: pan ae Da Ng kabar et 
donesia Raja satu kepala berita 
ah ot air Yak Politik na 

po Ma 
San 5 aa Babak 
Jalan politik @endok, Ja Alta 

3 "Keadaannja kok Wan negeri 
kita. Tiap2 kali ada krisis ka-   mag kita repot betul tjari for- | 

   Haa karena ak 
#eanimpini dinda sutah" Kei 

    

" habisan accu! 

Stadion Medan hino an 
ajuta rupiah. Jang 4 djuta rupiab 
didapat dari sumbangan rakjat. | 
Memang kalau rakjat mau mem- | 

' beri sumbangan, tiap p orang se 
dikit-sedikit, eh, mesti bisa ajadi 
bukit. 
Tjama susahnja, Si pemimpin 

harus dapat menggerakkan hati 
rakjat supaja mau kasih sum- 
bangan jang sedikit-sedikit itu. 
Dan pemimpinnja tidak boleh 
karem menjembunjikan bukit. | 

...... 

  

  

Pendidikan ba diru- 
bah sediak Ss. R. 

(Sambungan hal. 2) 
rasaan dan kehendak pemuda? 

kita, agar mereka terbangkit se 
mangatnja kearah vakopleiding 

dan handwerk (pekerdjaan ta 

ngan). 
Mr.Sart.: Ankkatih muda kita 

harus mendapat penerangan se- 
luas-luasnja - dan  sedalam2nja 
“mengenai kebutuhan, per sumbuh 
an dan perkembangan masara- 
kat kita, dan kepentingan pem- 
bangunan negara. Pemilihan pe- 
kerdjaan harus disesuaikan de- 
ngan bakat2 dan ketjakapannja. 
.S.Br : Bagaimanakah concep- 

“tie Sar. tentang Peranan Ting 
t? 

Mr.Sart.: Dalam ' ha ini jg ha 
rus mendjadi pedoman kita ia- 
lah: Kebutuhan rakjat banjak. 

Masarakat 
pemimpin dan menolong seba- 
njak2nja. Kalau kita mengingin 
kan tingkatan peladjaran jang | 
sama dengan dinegara -negara | 

Barat, maka kita memerlukan 

waktu jang agak pandjang 
Akan tetapi kemadjuan rakjat 

banjak akan terhambat. Ting- | 
katan peladjaran harus berdasar 
kan kebutuhan masarakat kita. 
Kalau tingkatan tadi telah dapat 
memenuhi kebutuhan, tjukuplah 
agaknja untuk sementara wak- 
tu. Lambat laun tingkatan tadi 
akan meningkat dengan sendiri- 
nja. Ukuran internasionaal”, 
jang kerap kali didengung-de- 
ngungkan hanja membingung- 

& Kan masarakat kita. Masarakat 
kita memerlukan banjak dokter 
jg harus menolong rakjat banjak: 
banjak ingenieur jg harus mem- 
bangun, banjak perwira angkat 

an darat, laut dan udara, banjak 
perwira laut, untuk mendja- 
lankan peladjaran sipil, Gan seba 

gainja: Ini tidak mungkin dipe 
nuhi, kalau kita memegang te |- 

. guh sinternationaal peil”, jang 
tidak P3 ii nterpretatienja. 
“SBr: $ Mr. Sartono. Pe- 

merintah kita mulaj beberapa ta 

hun jang lalu mengirimkan ba- 
“njak pegawai2 keluar Negeri, ke 
Amerika, Eropa, Australia, dan 
kenegara-negara dj Azia, untuk 
mempeladjari sesuatu pengetahu 
an. untuk menindjau, dan untuk 
'keperluan lain. Bagaimanakah 
pendapat Sir. tentang hal itu? 

. Mr.Sart.: Untuk memperting- 
gi pendidikan dan pengadjaran 
dinegara kita perlu mengirimkan 
dosen2 atau assisten2 di Pergu- 
ruan Tinggi, untuk specialise- 
ren di Luar Negeri. Sesudah kem 
bali ditanah air, mereka harus 
diberi tugas untuk membantu te 

sebaiknja dikirim guru2 “dalam 
pelbagaj mata peladjaran untuk | 
memperdalam pengtahuan ten- 

   

umum memerlukan | 

luar negeri. seperti jang didja- 
i lankan oleh Djepang pada tahun 
1862 

. takkan. di Indonesia. 

  

— Untuk 

suatu vak, jar 
lam pembangun 

mempeladj jari 
. @perinkan da- 

kita, Lain-da 

djari keadaan2 dinegara-negara 
tetangga kita, seperti India, Bir 
ma, “Tiongkok dan Djepang, 
agar orientatie kita tentang per 

kembangan negara2 Azia lebih 
mendalam, dan menemukan ba- 

han2 baru, jang dapat kita Hang 

| S.Br,: Bagaimanakah keadaan 
Negari pada umumnja? 

3 Sungguhpun kita ma 

   mengalami kejukaran, kesu 
litan, dan kekurangan, tetapi ba 

'Injak djuga ,lichtpunten”. Ang- 
katan Udara kita dapat ditjipta 
|kan dalam 216 tahun, dan seka 
rang telah mempunyai ,,geregel- 

de diensten”, Pen unkan 
oleh tenaga nasional. Perlindung 
(an partai2 seluruhnja dilaksana- 
kan olen tenaga national Diha- 
njak perusahaan asing dan natio 
nal sebagian besar dari pegawai 
nja adalah bangsa kita sendiri. 

Jang kita belum punja ialah 
tenaga pimpinan jang tjakap. 
Produksi pertanian rakjat, ter- 
utama padi mulai meningkat. Pa 
ra petani dapat menerima, tjara 
bekerdja, modern Kita tidak per 

REX 
Pet ana 
— 

V5 DJAM KETAWA! 
. 

Dengan HERMAN — MMR MARIANI — ASHMAH — S.PONIMAN — KUNTJU NG - —. 
SRIMULAT — RIBUT RAWIT — MOH. JUSUF dl. : 

9 lagu-lagu radio jang sangat Opulair. 
Penuh lelutjon? istimewa. dang ja 

Terdjalin : 

SEDIKIT AIR MATa. 

MELULU GUNA USIA 

tu berketjit hati, Jang penting 

bekerdja, 
| gung djawab jang besar, 

ripada itu Na ita mempela- | 

  
. BOB HOPE- HEDY LAMARRI 
dalam "MY FAVORITE SPY” | 

Songs: ,I WIND UP — TAKING A FALL” 
»JUST A MOMENT MORE”. 

Dengan Teks Bahasa INDONESIA ! 

INI DIA FILM HIBURAN JANG SANGAT MENARIK HATI. 

» Lenggang 1 # 

ROMAR' S 

—— BANJAK KETAWA ! 

Mulai PAGI ini djam 10.. 

Selandjutnja tiap PAGI MATINEE djam 10. —— PETANG harj biasa main TIGA 

17 TAHUN KEATAS. 

  

ialah, : Kita harus bersatu, suka 

beladjar dan radjin dan setia 
ditambah rasa tang- / 

Gelm : 
S.Br.: Djadi pendidikan pen- 1 

ting artinja nagi pembangunan 
negara. 

Mr. Sart.: Memang, 
Hari Ujon2 dari 
Paku Alaman 

  17.00 Galangan PODOMORO 
8 | RRI Jogjakarta 

Dr. MOH. ALI HA- 1745 Pengadjian Al  @uran 
N AFIAH oleh Jusuf Aziz 

Diangkat mendjadi ke. | 1830 Suara BA 
pala djawt, Pharmasi Nadakelana 

Sekretaris Djenderal Kemen- | 1915 Tindjanuan Mingguan Eko- 
terian Kesehatan, Dr. Surono, nomie 
menerangkan bahwa berhubung | 19.40 Siteran Tjlimen oleh Kel. 
dengan ditahannja Kepada Dja Kes. Djawa Studio Jo. 
-watan -Pharmasi, Drs. Hartono Waranggana : Niken La- 

“oleh Djaksa Agung. maka se- rasati, Tasri: 
ajak tanggal 1 September jang | 21.15 Mimbar Islam oleh Dja- 
baru lalu, ia telah mengangkat L zim Hamidi 
Dr. Moh. Ali Hanafiah dari Ke | 21.30 Rajuan. Padang Pasir 
menterian Kesehatan mendjadi oleh O.G. A1 Munir 
Kevala Djawatan Pharmasi. 22.00 Warta Berita -— PON ' 
Pengangkatan Dr. Moh. AN 

Hanafiah tersebut, menurut Dr. 
Surono selandjutnja, dalam ta 
raf sekarang ini masih bersifat 
sementara sambil menunggu 

Journaal 

nad. 
» 

KAMIS 24 SRPTEMBER 1953 
42,25 59,2 dan 1224 mi, 

10.00 Pembukaan: Atjara Siang 
Puro 

Hiburap Malam oleh O.K. 
Mustika Warng dbp. Dja- 

  

perkembangan? selandjutnja da 

ri pada peristiwa Drs, Hartono, 
jang sepert, diketahui, kinj ber 
ada dalam pemer iksaan Kedjak 
saan per Ant 

PEMAI 
PSI 

Ker NG TAS 

  

Terbikin dari bahan? terpilih 
dan mengandung obat - obat 
pentjegah. penjakit batuk. 
Bisa dapat beli dimana-mana 
tempat dan segala toko-toko.   

  Tepat guna penghibur HATI nan SEDIH. 

SE UX OR" 
“Ka li. 
259-9. 

3   

“KIDNEY PILLS 
OBAT KUAT GEGINDJEL 
TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 

SAMPAI 
LEBIH DARI 30 TAHUN- TELAH MEN- 

— MENDJELMA 

DAPAT BERIBU - RIBU 

MAKAN OBAT INI. 

hasilnja. 

MEREKA JANG TELAH BERHASIL 

Romar's Kidney pills adalah sebagai obat buat 
bikin Kuat gegindjel manik «ari 
bukkan rupa? penjakit sepert: Zenuw lemah, tu- 
yang, muka putjat, badan k: ns, pinggang pegel, 

blakang sakit, mata lamur, kuping berbunji, ba- 
dan lekas tjape, bongsiat (mmpi 
man k) sering kentjing, tidak kemauan dan lain?. 
Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. 

Dengan satu kali makan saja 

Joseph's Hospital rumah sakiu jang paling besar 
di Bropah, telah mentjoba mempergunakan obat 
ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan seniua- 
nja telah berhasil baik dengan memuaskan. Maka 
oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai 
telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS. 

terleb h dahulu guna mengobati 
penjakit buah pinggang. 

MANIK. 

SEKARANG 

PUDJIAN DARI 

pisa menjem- 

mengeluarkan 

sudah kelihatan 

negeri 

Obat 

  

3 

-
 

ini telah pula dibuktikan oleh 
29.000 thabib 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. 
Perhatikan sewaktu membeli 
obat ini merknja terdjaga, hati?- 
lah djangan sampai kena obat 

  

Te 
E
N
 

      

   

SIN 
m
a
n
a
 

am
a 

NA
MA
 

LAM
 

3, 
n
a
 

W
a
 

TAN
 

ma
si
 

Me
an

 ga
 P
e 

S
e
n
a
 

0g 

  

    

“kembali, supaja membantu te- 

'tamatan S.M.A., jang sungguh2 

un mom. TEE a GEN ea aan Ta 
& 3 

  tang vaknja, dan sesudah datang   

' man2nja, Untuk kepentingan2 

dalam lain lapangan pemuda2 | 

tjakap dan berwatak jang kuat 

dan sanggup mengabdi kepada 

Ta air, hendaknja dikirim ke 
PA     . 

Langganan Baru. 
— Mulai tanggal 29 September Y953., 'KEDAULATAN 

- RAKJAT"”' menerima langganan baru, 
“Pembajaran diperhitungkan mulai 1 October 1953. 

' Dengan begitu sampai tanggal 30 September 1953 ini 

pan »K.R.” dilakukan dengan pertjuma, 

gunting disini sesococ.oco..ococonaa 

| Permintaan Mendjadi Langganan 

Kepada 
Jth : Adm. Hakan « ak 

Tugu 42 — Jogja. 

“Moti Tangga 25 September 1953 harap saja dipan . 

PA langganan ,,K. R.”, 

. Nama 1 

amat 

Tanda tangan : 

tiruan atau palsu, 

  

    

Agen: # 

Toko Obat ENG NJAN HO, 
PETJINAN No. 75 

, 5 DJOKJAKARTA 

    

  
Na ana Penataan gan menenun 

Pantas ditjontoh. 

  
MEME ANTA 

“Atas kedjudjuran dari pegawai? bis Mars Adam trajek 
Djokja — Solo jang telah mengembalikan 
dengan isinja lengkap pula. 

sebuah dompet 
lihat adp. no: 102-9 ,K.R.” 

tg. 8-9-1953) jang ketinggalan dalam bis. Andaikata fikiran 
semua Warga negara Indonesia “sedemikian, di 
sudah dapat dikata makmur 

Mes aa 

  

  

Gagah perkasa 
| Tetap muda tetap re- 

-madja, karena tiap 3 

hari sekali makan 2 

tablet : 

2 MAYA TONIK —— 

(Bargatinw 
Obat kuat jang tak ada banding. 
annja, penolong lelaki atau 
perempuan jg. ingin awet muda. 
selama hidup tidak bisa tua, 
Yerdjual disemua Toko OBAT. 

  

  

  

  

Indonesia 
dan sedjahtera pula. 

l 

| 

DARMOTANOJO. | 
Harian K.R. djl, Raja no. 30. | 

| Klaten. 
     

  

  
  

    

Bagaimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

uncuk menggosok gigi. Karena hanjalah 
Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
Suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput j jang 
melekar pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

#matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
     

     

    

dalam waktu 7 hari! 

Mi Mengapakah Pepsodent begitu hemat! 

Pepsodent tidak mendjadi kering dan .... 

satu cm. sudah djukup unguk sekali pakai. 

  

  

: Radja obat kuat 

Viranol extra strong buat Jaki2 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 VIERANOL jang 
tanggung 1007» berhatsil dan Gapat kekuatan selamanja. 
Harga 1 botol Rp. 20—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 
mandjur. 
Pil Gembira istimewa buat laKi2 “.....oooo.oocoo co... Pep ne 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
PNP Aa aa Ea nh ma Aa dna Da bh Aan an Salin mma EN PAN Ka SO ka SIA 0 20, — 

Minjak Tangkur adjaib buat laki? Sena Pen Saba 2». 10,— 
Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 
MA RA ep PA YP Pie DATA SIPP N UAS ak 10,— 
Puder bikin hitam “rambut tanggung tidak” “—— 
PENA NAN Saga wa KENA kA Had AN nga Men N ANA SANA Kapan ag Ba an 4 H 2. 10,— 
Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Hxeem  seecccocoicaan 3 10, — 

Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......... » 10,— 

Obat dikirim “sesudah “terima uang, tambah 
ongkos kirim 104 

TABIB WAHID MAWN — 
Agen? : 

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

WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran. 17 — Jogja. 

TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 

Toko-Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

» TK'K AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 

Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 

TEAY AN TJ AN Petjinan 66 — Jogja. 

Zindahad House, Nonongan No. 17 — Solo, 

Toko Obat HOK AN Djl. Raya 114 — Magelang. 

ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 

NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 
Semarang. 

SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 

I-- ONIVERSAL 3TARS Borjong 6 'B — Semarang. 
"Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus, 

Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja. 

    

  

   
     

   

     

   
   

   

- Tamblong 40 — Bandung. 

y 

» 
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Utjapan terima kasih E 
Dengan ini kami haturkan banjak terima kasih atas se- 

gala bantuan lahir - bathin dan hadiah2 dari Tuan2/Njonja2/ 
Sdr.2 jang telah diberikan pada perkawinan anak kami, 

Sri Sudewi dan Agoes Soeroto 
pada tanggal 6 September '53 di Djl. Wilis No. 5 Jogja, 
dan pada tanggal 10 Sept. 53 di Balai Pradjurit ,,/ Nusantara" 

Djakarta, 

  

| REKSOWIJOTO, 
SUPARTO, 

Keluarga 

| 

| 
JOGJAKARTA. | 

Keluarga : Ia  DJAK ARTA 
e Hun an 

  

        
  

Anggur - Anggur /KOLESOM 
(TJAP PORIRET DAN 5 KOL Pan 

ANGGUR OBAT KOLE- 

SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari Tjampuran 

Obat-obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahai, an- 
taranja Kolesom dil. Obat 
jang sangat penting untuk 
tambah kekuatan tubuh 

dan darah. Ini Anggur pun 

tjampur dengan" sarinja 

Buah Anggur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan jang berbadan 

lemah, Kurang darah, mu- 
ka putjet, air muka ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 

bersemangat, kaki tangan 

. Gingin, bua pinggang sakit, 

" tulang linu, kepala suka pu- 
sing, bernapas pendek, 

“ urat sjaraf lemah, sema- 
ngat laki2 kurang. Paras 
perempuan kelihatan tua, 
dll. Penjakit kelemahan 

« Minum ini Anggur Naa sedikit tempo sudah tentu 
lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaxi dan perem- 

puan, tua atau muda. 

2. ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 
kepala suka pusing sakit Perut tumpah2, kaki bengkak 
dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 

' sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal Waras. 

3. ANGGUR KOLESOM sSENG HWA, Perlu diminum 

perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dim 
badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 
air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 

menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 
sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 
dipudjikan. 

4 ANGGUR OBAT RHKUMATIEK, Ini Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 
turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 

jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

dll. Ini Anggur Obat melilu untuk sembuhkan segala 

rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 

ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 

nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 
sekali. 

Terdapat di Toko2 OBAT dan Toko? P & D diseluruh IN- 
DONESIA. 
Agen Jogja: TEK AN TONG, Petjinan 81. 

1. 

     PABERIK ANGGUR .REN AY” 
"5 SURABAJA — Tit: 3455.U.      

  Bumah Obat ,MALAYA' Balapan 15. 
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Aa HA PA Lajang mena 

Menebkfangan banjak terian Teasiti kepada semua sau- 

dara/sahabat/handaij - taulan atas segala matjam 

kundjungan, pernjataan selamat - bahagia dsb. 

dan sesudahnja perkawinan kami berdua, 

bantuan, 

pada waktu 

Te erima Ika - 

Bambang Sindhu 
  Djl. Dieng 1, Kotabaru, 

k “ Har 3 Jogjakarta. 

pomeonmm. 

nana 

KANTOR. URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 

ROYON UII JOGJAKARTA, 

: Oo Kanaan 

No. 99 | Peng. Nu: 11958 
1» 

Ditudjukan kepada segenap warga K.U.D.P. jang telah ber- 

LD: kelandjutan P.P. 32/49 dan telah 
di Rayon Jogjakarta: 

jang namanja 
terdaftar 

Isi Pengumuman: 
I. Pembajaran uang LD. bagi peladjar ID. S.M.A. | Sede- 

radjat dibajar mulai bulan Agusius dan September '53. 

II. Pembajaran ID. bagi Mahasiswa LD. Perguruan Tinggi 

di lakukar bulan September 1953. 

III. TJARA PEMBAJARAN: 

1. tgl. 25/9-53 untuk peladjar / mahasiswa jang berasal 

dari Rayon? DJATIM - SUNDAKETJIL - SULAWESI, 

2. a. tgl. 26 9-53 untuk peladjar S.M. A. / Sederadjat 

warga Rayon III dan para peladjar / mahasiswa 

asal darj Sub Rayon IV. 

b. tgl. 28/9-'53 untuk mahasiswa warga Rayon:: IH 

dan jang berasal dari Sub Rayon V. Sub. Rayon 

XIV 

3. tgl. 29/9-53 untuk peladjar / mahasiswa jang berasal 

dari Rayon? DJARAT- SUMATERA. e 

IV. SJARAT - SJARAT: 

a. harus membawa tanda telah ber-I, D. kelandjutan 

P.P, 32/49. f 1 

@ 

b. namanja telah tertjatat di Rayon: III. 

c. membawa buku saku dan atau tanda anggauta 

sementara. : 

d. segala pembajaran ts)». diatas dapat dipenuhi, apa 
bila jang bersangkutan dapat menundjukkan bukti? 

jang sjah. 

e. pengambilan uang jang .memakaj tanda anggauta 
sementara lebih dulu harus dimintakkan pengesjahan 
kepada Bagian Regist asi. 

V. TEMPAT PENGAMBILAN UANG : 
F5. 

Pengambilan uang di K.M K. ruang 27/29. 
Harap jang berkepenting n maklum adanja. 

Sea tua ea , 

Jogjakarta, 24 September 1958. 

KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 
RAYON IlI JOGJAKARTA, 

d.t.o, 

(K. Soewandi ajo Ten   

  

TERDAPAT DIMANA-MANA DALAM DOOS? DARI 5 DAN 

PETP DARI 25. 

P P2 ane IA Lb bkaa akan, Ga LA ia ema 

(eng 
SIGAREN 

NN LN ELEGANT - BOLKNAK - 
Ta 2 PUNK 

   HA 

ML UTA 
EN Nu 
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