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erontakan 
    

  

bertin- 
ilarang”? 
Daud Beu- 

reuh tidak sjah, kata 

H. ABDULWAHAB dari 

an jang dilakukan dengan tidak 
djika dipandang dari sudut agama, 
tersebut menurut K. H. Abdulwahab terdjadi terlebih dulu diadjukan tuntutan? jang njata. 

Dan andaikata “sekali pun di- 
adjukan tuntutan?! ' mengenai 

Suatu keinginan atau kehendak 
namun menurut K. H. Abdul- 
wahah, tidaklah seharusnja lalu 
dilakukan pemberontakan, djika 
tuntutan2 itu tidak terkabul, 
karena masih ada djalan lain 
daripada pemberontakan kepa- 
Ga Pemerintahnja sendiri. 

:K. H. Abdulwahab memperi- 
ngatkan bahwa didalarf mela- 
kukan tuntutan itu maka harus- 
lah orang mengingat akan ke- 
njataan jang ada, jaitu disam- 
ping keinginan? sendiri adalah 
pula keinginan golongan lain 
jang belum tentu salah. 

. Dalam hubungan ini K. H. 
Abdulwahab berpendapat mung- 
kin dimasa-masa jang lampau 

. Pemerintah melakukan kesa- 
lahan? tapi disamping itu tentu 

pimpinan N, U. menerangkan, 
@ bahwa peristiwa Daud Beureuh adalah suatu nan, 

menurut alasan? jang sjah, 
karena pemberontakan 

. dengan tidak 

“Tetapi sajang sekali, demi- 
.kian keterangan kalangan itu, 
ketika perdana menteri Wilopo | 
hendak bertindak, datanglah | 
»larangan” dari salah seorang | 
“besar jang kedudukannja. tinggi. 
Orang besar itu menjanggupkan | 
Giri untuk menjelesaikan masa- | 

! 

! 

|lah itu, kemudian berangkatlah 
.| beliau itu kedaerah jang dimak- 

sudkan. Dan disana beliau meng | 

  

(K.H. Wahab” 
adakan pembitjaraan dibawah 
empat mata dengan Tengku 
Beureuh. 

Setibanja di Djakarta, kepa- 
da perdana menteri diberikan 
keterangan bahwa setelah be- 
liau mengadakan pembitjaraar 
dengan empat mata, mika ke- 
sannja di Atjeh tidak akan ter- 
djadi sesuatu apa, dan keadaan 
tetap aman. Karenanja kepada 
perdana menteri Wilopo ketika 
itu diminta untuk tidak meng- 
ambil tindakan apapun djuga. 
Demikian keterangan salah se- 
orang bekas anggota Kabinet 
Wilopo kepada  koresponden 
"Merdeka", 
  

Wk.P.M. M r. Wongsonagoro: 

Kekerasan dila- 
wan dengan ke-     tidak kurang hal? jang betul. 

Dan atas pandangan terhadap 
. kesalahan? itu sadja, dengan ti- 
. dak mengingat akan hal? jang 
.betul, maka tidaklah seharusnja 
orang melakukan pemberontak- 
an. 

: Selandjutnja K. H. Abdulwa- 

hab menjatakan kepertjajaan- 
. hja alat2 kekuasaan Pemerintah 
nistjaja selalu dapat mengatasi 
keadaan. — Ant. 3           

    

|. ta' akan berontak? 
Mengenai gerakan mengatjau 

di Atjeh jang dipimpin oleh be- 
kas gubernur Atjeh, T. D. Beu- 
reuh itu, harian ,,Merdeka” pa- 
da hari Sabtu mewartakan, bah- 
wa menurut keterangan seorang 
bekas anggauta Kabinet Wilopo 
kepada koresponden harian ter- 
sebut, ketika Kabinet Wilopo 
masih berkuasa, laporan2 dan 
dokumen2 tentang gerakan? 
ilegal dari Teungku Daud Beu- 
reuh dengan PUSA-nja sudah 
lama diketahui oleh Pemerint 

, Pusat. 2: f 
Dikatakan selandjutnja bah- 

wa pada waktu itu perdana men 
teri Wilopo sudah akan meng- 
ambil tindakan2 jang sangat bi: 
djaksana. Dan apabila tindak- 
an2 tersebut dilaksanakan, ma- 

“ka tidaklah mungkin dapat me- 
nimbulkan pertumpahan darah 
sebagai sekarang, dan pula ren- 
tjana2 dari Tengku Daud Beu- 
reuh. mengalami kegagalannja. 

kerasan 
Pemberontakan dirundingkan di 

Djawa Barat tg. 1 April 
AKIL P.M. ke-II Z. Arifin dan Menteri Agama Kjai Masj- 
kur telah bertolak ke Medan dengan pesawat terbang un- 

wW 
tuk menjelidiki dari dekat peristiwa gangguan keamanan di 
Atjeh. Selain kedua Menterj tersebut telah berangkat pula 

an Mr, Iwa Kusuma Sumantri PA Ta BA INA NAN IA ep      u      

bih dulu, Menteri. Perta 

Sementara itu wak PM Ii 
Mr. Wongsonagoro menerang- j 

kan bahwa harj ini kabinet akan 
mengadakan sidang lagi untuk 
meneruskan pembitjaraan2 me 
ngenaj soal2 keamanan teruta 
ma tentang peristiwa di Atjen, 

“dalam sidang mana djuga Men 
teri Pertahanan akan memberi 
kan laporannja tentang kundju 
ngannja ke Medan itu, 
Menurut keterangan, sidang 

kabinet jang menurut rentjana 
akan diadakan Selasa ini ditunda 

| hingga Rebo 30 September besok. 
Alasan penundaan ini ialah utk 
menunggu selesainja penindjau- 
an wakil P.M. ke-II Z. Arifin dan 
Menzeri Agama Kiai Masjkur di 
Sumatera Utara jang ditunggu 
kedatangannja kembali di Dja- 
karta Rebo siang. 

Diterangkannja sampai saat 
ini penangkapan dan penahan- 

an jang dilakukan oleh pihak 
jang berwadjib di Atjeh sudah   meningkat sampai 500 orang. 

  

Td Rakjat sebagai 
perisai 

Gerakan tentera tindakan pengamanan 

“Y“NDAKAN? jang diambil pasukan? angkatan darat didaerah 
Atjeh waktu ini, pada dasarnja adalah tindakan peng- 

amanan terhadap kedudukan? tentara dan apabila pihak gerom- 
bolan menjerang pasukan? atau bangunan? ketentaraan barulah 
diadakan tindakan? 

. serangan tersebut. 

“Ternjata dalam penjerangan 
itu pihak gerombolan Daud Beu 
reuh Cs selalu memakai rakjat 
jang tidak berdosa dan tidak 

. bersalah sebagai perisai mereka 
sehingga dengan demikian tidak 
sedikit rakjat jang mendjadi kor 

ban2 sia2 sadja, 2 
“Demikian dikatakan dalam pe 

ngumuman komando tentara da 
ri territorium I (Bukit Barisan) 
tertanggal 26 September jang 
Jalu, Ta 6 

Dikatakan antara lain dalam 
pengumuman itu bahwa tempat2 | 
kumpulan. gerombolan disekitar 
beruen 25 Saritem ditembaki 
dari udara sambil disebarkan 
pamflet2 diatas kota Beruen. Da 

. dam beberapa hari ini diatas ber 
hagai kota dan daerah Atjeh di 
sebarkan surat2 sebaran antara: 

Gubernur Sumatera | dain dari Gu 
Utara Abduj Hakim dengan per 
antara pesawat AURI. 

Leverancier2 pakaian 
pengatjau ditangkap. 

Dalam pada "itu wartawan 
“Antara” di Medan mengabar- 

- kan bahwa 26 September pagi be 
berapa toko  kepunjaan orang 

: Atjeh di Medan telah didatangi 
..pihak kepolisian dan beberapa 
pegawainja dibawa kekantor po 
lisi. Diantara orang2 Atjeh jg” 
dibawa kekantor polisi itu pega- 
wai2 toko Puspa, Permai dan 
lain2-nja, 

untuk menggagalkan atau membasmi 

Kalangan jang lajak dipertja 
ja menerangkan bahwa penahan 

an atas pegawai2 toko tersebut 
mungkin berdasarkan dokumen 
tasi2 bahwa mereka adalah leve 
rancier2 bahan pakaian ke Atjeh 
untuk dibuat djadi pakaian sera 

gam dn bendera2 pihak penga- 
tjau Dapat dikabarkan Toko 
Permaj kepunjaan Tk. Moham- 
mad Daud Bereauh. 

Stengun dan pestol hendak 
diselundupkan. 

Sementara itu kemarin dulu 
pagi menurut kabar2 jang dide 

.ngar, oleh pihak kepolisian telah 
(ditahan 2 orang suku Atjeh jg 
mentjoba hendak  menjelundup- 

Kan 2 stengun dan 2 pestol dari 
sebuah tempat periengkapan sen 
“djata dikota ini. 2 : 

Kabar2 lain menerangkan per 

hubungan perdjalanan - antara 
Langsa dan Idi jang terputus se 
djak minggu jang lalu kini su- 
dah mulai terbuka, 

Sementara itu kalangan jang 
lajak dipertjaja didapat kabar 
bahwa kini ada 4 orang jang di 
datangkan beberapa bulan jang 
Jalu dikatakan untuk pembangu 
nan tapi menurut kalangan itu 

sebenarnja untuk menundjukkan 
kepada pihak pengganggu kea 

manan adanja gudang sendjata 

jang disembunjikan Djepang du 
Ju, 

    

Mr. Wongsonagoro mengata- 
Kan apabila nanti ternjata di 
antara Mereka itu ada jang tju 
ma ikut2an sadja maka mere- 
ka akan dapat klemensi. 
Tentang kaum pengungsi di- 

sebabkan adanja Kekatjauan di 
Atjeh itu- Mr: Wongsonagoro 
menjatakan bahwa pemerintah 

mMinan sosial supaja mereka ti 
dak hidup terlantar. 

Atas pertanjaan “apakah ter 
hadap peristiwa di Atjeh itu 
pemerintah tidak melihat dja- 
lan lain dari pada tindakan 
militer semata-mata seperti su 
dah didjalankan sekarang ini 
Mr.  Wongsonagoro mengata- 
kan disamping tindakan militer 
terhadap pengatjauan itu peme 
intah mengadakan penerangan 

setjara luas dengan perantara 
Surat-surat,selebaran radio dan 
lain2nja untuk menginsjafkan 
kembali mereka jang salah itu. 

Kata Mr. Wongsonagoro pe- 
merintah sekali-kali tidak akan 
bertindak  setjara kekerasan 
apabila dari pihak mereka ada 
pengertian. Tapi kalau pihak 
pengatjau itu tetap mengguna 
kan kekerasan maka pemerin- 
tah tidak akan segan2 untuk 
memukul 

Rentjana dirundingkan 

di Djawa Barat. 
Sementara itu menurut kete 

rangan jang didapat di Ban- 
dung, Tengku Daud Beureuh 
memang telah diangkat oleh 
bimpinan Darul Islam di Dja- 

| wa Barat mendjadi ,,Panglima 
Divisi V dan Gubernur Militer 
NII untuk daerah “Atjeh”. 

Sebelum itu, demikian kete- 
rangan tersebut ,,utusan Kar- 
tosuwirjo” jang diangkat .men 
djadi ,,kuasa usaha NII buat 
daerah Atjeh dengan “Tengku 
Daud Beureuh serta beberapa 
orang lainnja telah diadakan pe 
rundingan2 dimulaj 1 April '53. 

ma Divisi V dan Gubernur Mi- 

kan beberapa perundingan te- 
lah diterima oleh Tengku Daud 
Beureuh dan kabarnja setelah 
itu ia pernah datang kedaerah 
Djawa Barat. 

Seperti diketahui pihak jang 
berwadjib di Bandung Mei '53 
di Bandung ditangkap seorang 
bernama Abdullah Fatah  (de- 
ngan beberapa nama lainnja) 
berasal dari Kuningan jang me 
ngaku . dirinja, ,,kuasa usaha 
NII daerah Atjeh" Ia' ditang- 
kap di Bandung setelah ia ber 
hasil melarikan diri dari taha- 
nan di Kuningan. 1 

Orang tersebut haru? ini di- 
madjukan sebagai saksi dalam 
perkara A. Buchari dimuka pe 
ngadilan negeri di Djakarta, 
Ketika ia diperiksa oleh jang 
berwadjib di Bandung kabarnja 
ia telah memberikan keterang: : 
an2 banjak sangkut pautnja de 
ngan usaha2 DI untuk melebar 
kan sajapnja di Sumatera.   — Ant 

setempat akan memberikan dja 

Pengangkatan sebagai ,,Pangli- 

liter NII” itu setelah dilaku- ' 

  

HARIAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.S.). 

SIDIK DJOJOSUKARTO : 

OPOSISI SEWADJAR- 
NJA PERLU 
PNI sanggup 

dekaan. : 

nai oposisi terhadap kabinet se- 
karang menjesalkan ,adanja 
tendenz” tapi Sidik tidak men- 
djelaskan tendenz apa jang di- 
maksudkannja itu dan siapa 
jang melakukan. 

Ia menegaskan adalah sewa- 
djarnja buat tiap2 pemerintah- 
an itu ada pendukungnja dan 

ada pula pihak beroposisi dan 
oposisi sewadjarnja adalah me- 

mang perlu. 
Dalam menghadapi ,,probleem 

nasional jang ruwet dewasa ini” 
PNI bersedia kerdja terus me- 
lakukap tugasnja mengisi dan 

| mempertahankan kemerdekaan. 
— Ant. 

  

  

PENAGIHAN  ANGSUR- 
AN PENSIUN 

Darj direksi Dana Pensiun In- 

persiapkan peraturan pemerin- | 
tah untuk menentukan mulai 1 
Djanuari 1954 penagihan ang- | 

suran2 pensiun2 untuk waktu | 
-sebelum 1 Agustus 1954 jang | 
lazim disebut Backpay Pensiun) | 
habis waktunja. | 

Tindakan ini mengingat kare- | 
na 1 Djanuari 1954 telah liwat | 
5 tahun sedjak 1 Djanuari 1949 | 
pembekuan pensiun? diwaktu 
tahun peperangan ditjabut kem- | 
bali. — Ant. 

o isi dan 
Bi pea . mempertahankan kemer 

Ketua Umum PNI Sidik Djo- 
josukarto dalam resepsi konpe- 
rensi kerdja PNI Daerah Djawa 
Barat di Randung kemarin dulu | 

malam dalam pidatonja menge- | 

Habis waktunja. | 

donesia didapat keterangan oleh | 
pemerintah Indonesia telah di- | 

   

  

P 

PASUKAN IN 
| GALKAN SUEZ 

| C0 DALAM TEMPO 18 BULAN 
Prinsip persetudjuan Mesir/Inggeris tertjapai 

i 

GGERIS TING- 

B2 pers di London mengatakan bahwa perundingan? 

| Inggeris — Mosir kini sudah berada dalam tingkatan akan 
| memperoleh kata sepakat. Dewasa ini sudah tertjapai persetu- 

|. djuan dalam prinsip bahwa pasukan? Inggeris didaerah Terusan 
|. Suez jang berdjumlah 80.000 orang itu akan ditarik dalam waktu 

| 18 bulan. Dalam pada itu 4000 orang ahli teknik akan tinggal 6 8 1 Pp : 

1 di pangkalan? didaerah Fayid selama 6 tahun untuk mengawasi | dilapangan2 terbang di Fayid. 

|. Akan tetapi berita2 ini di Kai- 
|ro belum dapat dengan segera 

| ditegaskan, demikian UP. Ha- 
Inja dapat diwartakan bahwa 
| dalam minggu jang lalu pihak | 

| Inggeris dan Mesir telah bebe- 

|rapa kali ” menggdakan perun- 
| dingan2 tidak resmi. 

Lebih djauh menurut berita2 
pers di London itu dikatakan 

  

| bahwa Mesir akan mengoper pe | 

| 
| 

ngawasan terhadap pangkalan2 | 
di Fayid itu dalam tahun 1955. 
Pangkalan? ini menurut perki- 
raan harganja ialah £250.000.000 

  

8 

Beberapa hak jang tetap 
bagi Inggeris. 

wa Mesir selalu mendesak agar 
penarikan itu dilakukan lebih 

tjepat. Terhadap ini Inggeris 
mendjawab,. ia tidak  tjukup 
mempunjai kapal2 untuk 

ngerdjakannja lebih tjepat. 
Dalam persetudjuan 

akan ditanda tangani itu, 

Lebih djauh diwartakan bah- | 

me- | 

jang | 
dis | 

wartakan bahwa pasukan2 Ing- | 

geris dalam "keadaan2 darurat 
tertentu” 

diatas. 
  

akan diperkenankan | 
mendudukj kembali pangkalan? | 

| alat2 perlengkapan dan instalasi?. 

Angkatan laut keradjaan Ing- 
geris dalam pada itu akan te- 
ap mempunjai  fasilitet2 isti- | Cyprus: 

      

  

  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan , «....... Rp. 11, — 

Etjeran sc... 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

LANGGANAN 3 sa Hi 
Ta   

0,60 ” 

  

ADPERTENSI :   3 

TAHUN IX. —NOMOR 221 

    

“ mewa di Port Said. Pesawat2 
| terbang Inggeris menurut - per- 
| djandjian jang akan ditanda- 

| tangani itu djuga akan tetap 
| mempunjai hak untuk mendarat 

dan mengisi bahan pembakar 

Ke Cyprus. 
Pasukan2 Inggeris itu akan 

| dipindahkan, dipindahkan ke 

Menteri Sunarjo di P.BRBe 
  

RI bantu memper- 

djoangkan ke- 

merdekaan 
Untuk Korea setudju konperensi 

medja bundar 

ERTIKAIAN ideologi diantara negara? besar jg berkuasa 

telah memberi pengaruh tidak baik kepada pembitjara2 

dlm sidang umum PBB. Saja ch awatir seringlah sidang umum 

PBB terpaksa mengambil kepu tusan? semata? didasarkan ke- 

pada konsepsi perang dingin. 
Putusan? demikian bukan sadja tidak sehat tapi putusan? 

itu tidak merupakan sumbangan jg berarti bagi peramalan 

dan saling mengerti serta bagi k€erdja sama diantara bangsa? 

didunia. 
  

    
dan a 

GEDJAK hari Sabtu tg. 19: 

3 
a
a
   

Menurut polisi djumlah uang 

jang digelapkan sebesar Rp. 
99.800— dan mereka ditahan 

atas pengaduan Kepala Sekolah 
tersebut sdr. Moh.. Sahlan da- 
Ism laporannja tg. 19 Sept. jl. 

itu, 2 

Siapa Dj. dan S. ita? 
Dalam hubungan ini atas per 

tanjaan ,,KR", Kepala Sekolah 
Moh. Sahlan menerangkan, bah 

wa Dj. tersebut telah sedjak 
tahun 1949 bekerdja disekolah 
tsb. sebagai pegawai jang me- 

ngurus uang sekolah dan alat2 
sekolah. Tetapi sudah Ik. 1!» ta 
hun ini Dj. sering tidak masuk 
bekerdja dan tiap2 kali di per 
misi, selalu menundjukkan su- 
rat certificaat dokter. 

Kemudian mulaj tahun pela- 
djaran 1952-1953 ada peraturan 
baru dari Kementerian PP & K. 

jang merobah tjara pembukuan 
uang. Entah apa karena sering 
sakit itu, entah karena peratu- 

jang mengaku 

Ketjurangan di SMA-B I Negeri Jogja: 

| Rp. 99.800 ,— uang sekolah 
lat2 digeLapkan 

September jl. oleh polisi Jogja- 
karta telah ditahan 2 orang, jang satu Dj pegawai tata 

usaha SMA-B 1 Negeri Jogjakarta dan seorang lagi S. Kedua 
orang ini dituduh melanggar fasal 374 KUHP, jaitu mengge- | 

lapkan uang dalam mendjalankan pekerdjaan djabatannja. 

ran baru ini, sdr. Dj. sudah la- 
ma tidak setor uang ke Kas 
Negeri. Waktu ditanja apa se- 

babnja demikian, maka didja- 
wabnja, bahwa 

| baru dari Kementerian PP dan K 

pembukuannja | 
belum beres, karena peraturan | | leh 

| S. menamakan dirinja 

wartawan tersangkut 
sdr. Moh. Sahlan bukti jang po 

| sitip henja ada satu, jaitu se- 

| tidak seberapa. Djadi 

'itu. Atas desakan Kementerian | 
pp dan K., maka pekerdjaannja | 
Litu diserahkan kpd orang lain, 
|jaitu kepala Tata Usaha dan 
mulailah diadakan penjelidikan 
teliti terhadap kelambatan penje 
toran oleh Dj. itu karena tindak- 

lan ini Dj tadi mendjadi bingung 
dan pada tanggal 19 September 

sekolah dan alat2 sekolah. Ta- 

pi katanja uang itu tidak di 
| pakai, sendiri, melainkan bersa- 

ma2 orang lain, jaitu S. 

Setelah diadakan penjelidik- 
an tentang hal ini, menurut 

  

Reaksi kenaikan buku2 peladjaran : 
  

dari dalam maupun luar negeri 

Tengah. 

Demonstrasi berdjalan dengan 
teratur dan tidak terdjadi hal2 
jang tidak diinginkan. 
Dibelakang mereka menusul 

demonstrasi para pedagang bu- 
ku besar dan ketjil jang meru- 
pakan barisan tersendiri. 

Mereka ini djuga menuntut 
dengan membawa poster? tu- 
runnja harga buku? peladjaran 

dan pengetahuan. 
Sesampainja  digedung kan- 

tor Gubernur sebuah delegasi 

jang terdiri dari 4 orang telah 
menghadap Gubernur Budiono 
dimana nampak djuga kordina- 
tor PPK Djawa Tengah, Ketua 
DPRDS, anggauta2 DPD Pro- 
vinsi, anggauta staf Gubernur 
Semarang dan kepala Pengen- 
dalian Harga Semarang. 

Oleh delegasi demonstrasi di- 

sampaikan sebuah resolusi jang     
Lemntega Ke 

,K aa Batan Bas 

yan Kunsteh
 en 

  

     

kudanjasn adanana 

Mean sena 

Demonstrasi mu- 
rid S.M. 

dagang buku 
, Budiono solider 

dan pe- 

| Tenda Lk. 10.000 peladjar sekolah landjutan dalam kota 
Semarang dari 70 buah sekolah “tingkat SMP dan SMA 

mengadakan demonstrasi dengan membawa poster dan sem- 
bojan2 jang memprotes kenaikan harga buku peladjaran baik 

. Para demonstran tersebut ber- 

kumpul digedung SMA B negeri Semarang dan dari sana mereka 
melalui djalan?2 raja menudju kegedung kantor Gubernur Djawa 

menuntut selekas mungkin di- 
ambil tindakan tentang harga2 
buku jang nampak membubung 
dan dengan keadaan demikian 

menekan kebebasan beladjar. 
Oleh Gubernur Budiono di- 

sanggupi untuk menjelesaikan 
masalah tersebut dan meminta 
kepada delegasi daftar2 buku 
jang naik harganja dan dengan 
daftar tadi akan dimadjukan 
kepada Pusat, 

Sebagai orang tua murid Gu- 
bernur. Budiono  djuga solider 

tentang tuntutan para demon- 
strant tersebut demikian djuga 
ketua DPRDS. Achirnja Guber- 

nur menjerukan agar mereka 
etap tenang dan sabar sambil 
menunggu penjelesaian dan se- 
gera mereka bubar dengan ter- 
atur, — R, Sm,   

   

   

  

| 
liang lalu itu ia Dj.) dengan 
|terus terang mengaku ke-| 
|pada kepala Tata Usaha itu, | 

|bahwa ia telah memakai uang 

buah bon jang ditanda tangani 
oleh S tadi dan djumlahnja 

bisa di- 
bahwa. sebagian besar 

uangnja itu 'memang di- 
pakai oleh Dj: sendiri. Menu- 
rut keterangannja Dj. sendiri 

uang jang dipakainja itu kata- 
nja untuk membeajaj madjallah 
jang diterbitkan oleh S. Dari itu 

seorang 
wartawan. Soal ini sedang daiam 

penjelidikan. 

duga, 

dari 

Riwejatnja dulu. | 

sdr. | 
memang perriiah | 

Menurut 

Dj. tersebut 

peperiksaan, 

tinggal bersama2 S. disatu ru- | 
mah. Djadi kedua orang itu me- 
mang sudah mempunjai hubuns- | 
an jang erat Dj. sendiri berasal 
dari Srandakan dan belakangan 

ini telah membangun rumahnja. 
Adapun uang jang diperguna- 

kan untuk pembangunan itu Ik. 
| Rp. 4000,-. Selain itu menurut ke 

  
Teen 

terangan, 115 tahun jg lalu sar. 
Dj. pernah minta perlop untuk 

mengurus warisan dari paman- 
nja di Malang jang meninggal 

dunia. Dari hal2 tersebut di- 
atas dapat diambil konklusi, 
bahwa sebagian ' uangnja itu 
mungkin djuga dipakainja un- 
'tuk afkopen barang2 dari ahli 
waris jang lain2. Tapi sampai 
seberapa djauh kebenaran kon 
klusi ini, djuga sedang dalam 
pengusutan. 
Menurut -pendapatnja sdr. 

Moh. Sahlan, djuga Kepala2 Se 

kolah jang dulu, sdr. Dj. ini 
seorang pegawai jang radjin, 

tjakap dan perhah pula dimin- 
takan promosi. Tetapi karena 
kurang memenuhi sjarat2nja, 
maka permintaan menaikkan sdr 
Dj. itu ditolak oleh Kementerian 
PP dan K. 5 

Demikian sdr. Moh, Sahlan, 
Kepala Sekolah SMA-B I Ne- 
geri Jogjakarta kepada ,/,KR”, 

' 

Demikian diterangkan oleh 
| Menteri Sunarjo dalam pidato- | 
| nja jang diutjapkan didepan Si- 

|dang umum PBB jang dengan 

|singkat telah kita siarkan be- 
| berapa harj jang lalu. 
| Oleh Menteri Sunarjo dikata- 

| kan keadaan perang dingin di- 

| dunia sekarang ini adalah suatu 
(keadaan abnormal. Bahajanja 

| ialah bagi mereka langsung ber- 

sangkut -didalamnja dan jang 

(pikirannja seluruhnja dibimbing 

oleh keadaan jang abnormal itu, 
keadaan abnormal bagi mereka 

|telah djadi keadaan jang nor- 
mal dengan segala akibatnja di- 

| dalam pendiriannja terhadap 
| matjam2 masalah dunia jg kita 

| hadapi dewasa ini. Dan mereka 
| terus-menerus berusaha meng- 

ingatkan keadaan jg demikian 

|itu adalah abnormal dan usaha 

| mendjauhkan dirj dari soal2 pe- 
| rang dingin dengan tidak me- 
| mihak, menempuh risiko akan 

| tidak dimengerti, dikata- 

ikan abnormal, 
atau 

Politik R.L 

Pemerintah Indonesia seka- 
| rang telah berulang2 menjata- 
| kan dimuka parlemen politik 
(luar negerj bebas dan aktif ke- 

! MEP 

| 
| 

Mossadeg tidak dibebaskan. 

Djurubitjara untuk suku ter- 

| sebut Reza Zadeh menerangkan 

bahwa pasukan2 jang ada diba- 
wah pimpinan suku 

Khan telah siap sedia untuk ber 
tindak di 3 tempat diluar Kota 

| Shiraz. 
Sementara itu berita2 pers me 

njatakan bahwa pihak pemerin 

tah telah mengantjam pula akan 
mengadakan aksi militer terha- 
dap suku tersebut djika suku ta 

di tidak menghentikan kegiatan 
nja jang bersifat menimbulkan 
kekatjauan dalam waktu 48 dj. 

Zadeh jang baru sadja kemba 

li dari kundjungannja didaerah 
Gashaghaji selandjutnja  mene- 
rangkan bahwa Rebo jang lalu 4 

pesawat terbang pemerintah te 

lah terbang diatas daerah terse- 
| but dengan mendjatuhkan surat2 
  

Nasser | 

Tawar - tawaran. 

hari ini diadakan 
tidak resmj lagi 

Di Cairo 
pembitjaraan? 
antara Inggris dan Mesir nmie- 

ngenai hari depan pangkalan? 
Inggris didaerah terusan Suez. 
Wartawan BBC di Cairo menja 

takan pendapat kalangan resmi 

di Mesir bahwa perundingan? 
hampir menemui djalan buntu 

dalam pertemuannja 5 hari ig 
jalu. Tetapi kedua fihak telah 
dapat memetjahkan “kesulitan? 
jang memungkinkan suatu dja 

lan untuk melandjutkan pembi- 

tjaraan. 

Meskipun demikian, achir? ini 

tidak ada tanda2 jang dapat 
diharapkan bahwa antara kedua 
fihak akan mentjapai persetu- 

djuan dan kini diduga sifat pe- 
rundingan mendjadi tawar-me- 
war,   
arah perdamaian dunia dari Ka- 
binet2 jang lalu akan terus .di- 
landjutkan. Harus diingat pula 

| politik bebas Indonesia bukan- 
| lah politik netral pasif ataupun 

| politik pasif netral. 
Politik bebas jang aktif dim 

persoalan? dunia bagi Indonesia 

bukanlah berarti ditekankan 
oleh salah satu pihak jang ber- 
tentangan tapi bebas darj pe- 

ngaruh kedua pihak dan ditu- 
djukan untuk mentjari penjele- 

| saian jang dapat diterima oleh 
| kedua belah pihak tersebut. 

Peranan negara2 PBB jang 
mendjalankan politik bebas ada 
lah membantu sendiri2 dan ber- 

sama2 dalam .usaha mentjari 
penjelesaian apabila djurang di- 

antara negara2 besar sudah dja- 
di semakin mendalam. 

  
  

Tentang Korea. 
Mengenaj penjelesaian perso- 

alan Korea. Mr. Sunarjo menga 
|takan bahwa Indonesia menje- 
| tudjui diadakannja konperensi 
| medja bundar jang meliputi ne- 

|gara2 jang turut perang dan 
negara2 lainnja jg mempunjai 

' kepentingan dalam adanja pe- 

| njelesaian dalam . soal2 Timur 
| Djauh dan memberi bantuan da- 
|lam pelaksanaan perdamaian. 

| Diterangkannja  selandjutnja 
| Indonesia akan berdiri tegas 

(dalam mempertahankan hak? 
| tiap2 bangsa jang kini masih 
| terus didjadjah dan ditindas. 
Kita otidak ragu2 menjokong 
tiap2 bangsa dimanapun. djuga 
jang kini sedang memperdjoang 
Kan keadilan dan hak? kemer- 

dekaannja. Maka itu Indonesia 
bersama-sama negara Asia dan 
Afrika lainnja merasa penuh 
tanggung djawab dalam melak- 
sanakan perdamaian dunia, t- 
lah memadjukan untuk kedua 
kalinja soal Marokko dan Tu- 

nisia kepada PBB. 

Mengenai perdagangan peme- 
rintah . Indonesia senantiasa 
akan memperdjoangkan supaja 
pertama-tama ada pengawasan 

|effektif terhadap fluktuasi jang 
terdjadi dalam harga2 dipasar 
dunia, kedua kemerdekaan lebih 
besar dalam perdagangan inter- 
nasional. Demikian a.i. Mr, Su- 

narjo. — Ant. 

  
Iran masih ruwet 
Suku-suku mengantjam Pemerintah 

“UKU Ghashaghai dari Iran Selatan malam Senin jang lalu 

telah mengantjam lagi akan £ : 

pasukan2 berkuda dan infanteri ke Shiraz djika bekas P. M. 
mengirimkan 10.000 orang 

selebaran jang memperingatkan 
suku Chashagai supaja djangan 

memberi kesempatan kepada 
anasir2 subversif untuk mendje 
"rumusan mereka dalam pertiikai 

jan dengan pemerintah. 
Menurut Zadeh surat2 selebar 

an itu selandjutnja memperingat 
kan bahwa tiap2 aksi pemberon 

takan akan ditindas dengan ke 
kerasan oleh pemerintah. AFP. 

LULUS UDJIAN 
Sardjana tingkat pertama. 

Pada Fakultet Hukum dan 
Pengetahuan Masjarakat Uni- 
versitet Indonesia telah lulus: 
Udjian Sardjana Tingkat Perta- 
ma, bahagian hukum Djamalud- 
din glr. Dt. Singo Mangkuto,   Paulus Muljono Moedikdo dan 
R, Wiratno. 

  

P.J.M, Presiden menjaksikan Parade Ekonomi di Pekan Raya Internasional pada 25/9-58. 
Gambar: Alat2 besar pertanian jang serba modern djuga turut serta — (IPPHOS), 
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hal2 pen 
Kota Tand 

- Kartosuwirjo di 

| adalah suatu kom 

. djanga: daa 

ng. - 

te Ta Do tao | 13 | 

sa, Sangir 'Tal n Bo 
    

             
    

   

Gesa2 untuk me 

lah panitya per 
kini telah selesi 
ver 2 ema 
   

     

      

wesi tan untuk 5 | 
mengadakan objek2 1 
rontalo. 
SUNDA KETIIL — IppI Dae. 

rah Lombok telah protes kepada 
perusahaan listrik Ebalom. ka 
rena pada hari Proklamasi : jang 
lalu tidak mengadakan aliran 
listrik, sehingga penduduk2 ti- 
dak mendengarkan siaran radio | 
dari Djakarta. — 18 Serikat Bu. 
ruh Pemerintah dj Singaradia 
Jaiam rapat kerdjanja telah me 
ngadjukan dalam rayon X, ber- 
Gasarkan index harga2 makan- 
an, — Sebuah perahu unjaan 
URNI di Mataram belah tenun" 
lam karena serangan ombak: js 
besar. 

KALIMANTAN — PIR di 
Martapura telah mengandjurkan | 
kepada pemerintah pusat agar 
suyaja mengangkat seorang gu- 
bernur jang kapabel dan asepta- 
bel untuk Kalimantan. — Dalam 
waktu singkat di Samarinda akan 
dibangunkan sebuah SMP jang | 
bagus, Sesudah itu gedung SMA 
jang modern. — Seorang bapgsa 
Belanda pegawai BPM, oleh Dja 
watan Imigrasi Bandj 
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A un Ph tkan termak- 
sud, didalam tahun 1952 diper- 

- 'gunakan Rp, 3000 miljun. Dji- 
: 'ka kita menjebut suatu tahun 
'|dalam soal import, maka dimak 
sudkan tahun devisen.. Djika 
'hanja disebut tahun 1952 sadja, 

a | maka tidak dengan pasti da- 
.pat diketahui apakah jang di- 
: maksudkan itu “adalah tahun 
deviezen September 1951 hing- 
ga September 1952 atau Sep- 

| tember 1952 hingga September 
1953. Karena statistieken ten- 
tang tahun deviezen Septem- 

ber 1952 hingga September 
1953 pada masa ini belum lagi 
selesai, maka nistjaja Mr. Sjaf- 
ruddin maksudkan dengan ta- 
hun 1952 itu, tahun deviezen 
“September 1951 hingga Septern 
ber 1952. Saja minta perhatian 
Mr. Sjafruddin bahwa. djumlah 
“sebesar Rp. 3000 miljun untuk 

1 barang2 jang sekarang dinak 

sudkan di P.41 itu Gapat dise- 
diakan “ditahun 1951-1952, kare 
ina djumlah deviezen jang dise- 
diakan untuk seluruh import di 

| tahun deviezen itu adalah 

'Rp. 11.000 miljun, 

Ditahun deviezen berikutnja 
| (September 1952 hingga Sep- 
tember 1953) hanja disediakan 
untuk seluruh import - Rp. 

7.400 miljun. Disamping ita 
Pemerintah menerangkan bah- 
wa. didalam import akan diadu- 

(kan pemindahan dari pembehan 
consumptie goederen ke kapi- 
tanisgoederen. 

Melihat bahwa ajumlah im- 
port deviezen seluruhnja berku- 

— 

  Jah diusir karena suka mentjatji 
maki Tn Indonesia. 3 - rang dari u miliard ke 7,4 mii- 
  

Suara Pers i tentang Ajeh : 
  

  

Kekatj auan untuk 
ikan negara 

  

robo 
   

ki
nb
aa
n 

Dinas rahasia pemerintah menjedihkan 

Benaning dengan. “kekeruhan 
di Atjeh maka soal itu “telah 
mendjadi suatu soal 'jg hangat 
bagi pers Kita Untuk menje- 
lami pen lapat2: mereka maka 
dibawah ini kita, sadjikan pe- 
mandangan2 ata 

,sUTU: AN - NASIONAL" an- 

tara lain menjatakan supaja 
oleh Pemerintah segera diberi- 
kan pemerintahan otonomj di- 
Gaerah itu, dan disamping itu 
bertindak lebih bidjaksana, mi- 
salnja merapatkan diri pada ka- 
um. opposisi terutama de 
Ba 

  
ngan 

nptak 1 Denga ri    

    

“Baiklah diajaga supaja partai 
-o0pposisi djangan Na dituduh 
misalnja, mempur 
dengan gerakan2 2 

dang ditindas oleh : 
Demikian Ta ab: 

TANAH ak naa | 
bahwa peristiw jeh . kan 
ubahnja dengan per hherontal an 
RMS. Kalau: . pemberontakan 
gerombolan Maki “Atjeh Gitindas 

| oleh dengan segala 
alat2 negara, mes 
mana  djuga den 

     

gerombolan : di aren» itu harus 
menerima Pena jang sama. 

    

(DAULAT : KJAT” menga- 
takan, bahwa apa . dinama- 

kan penjelesaian politik dengan | 

     

gerombolan “pada hakekatnja 
dengan 

kaum pengatjau, seba : 
nurut surat Kabar itu tidak ada 
Inin djalan unt ket. : atasi kesj 
'adaan tersebut, EH aa 
sikap te! Hita 
agan 

    

  

  

jas 
dibelakang keada . 
ruwet, “hanja akah mn 

sempatan ' Gia : 
an. 9 ? 

  

berpendapa 

gunakan kekera, 

na mematahkan pc lawarian Kk. 
um pemberontak Sekar 
saatnja Untuk " 
suhan2 selagi. kerusuhan2 

  

' masih ketjil dan bersifa setem- 
pat dan sebelum mereka jang 
sekarang mendjadi penont 
passif mendjadi besar hati: 
untuk berlomba2 mentjontoh ka | 
um perusuh ittt. Soat jg utama 
pada waktu ini ialah berusaha 
supaja dengan selekas2nja kes | 

  

. -kali2 melupakan psycnologie 

kuasaan pemerintah pulih kem- 
bali didaerah itu. 
Bersamaan dengan itu Times 

of Indonesia mengandjurkan, 
supaja diadakan penjelidikan 
untuk mengetahui sebenar2nja 
sebab2 jang menimbulkan keru- 
suhan2 di Atjeh itu. 
Oleh Times of Indonesia ditse 

mukakan, bawa kerusuhan2. jg 
telah timbul di Atjeh itu tam- 
paknja merupakan kedjadian2 
jang sangat tidak terduga2 oleh 
Pemerintah pusat, meskipun su- 

-| sekurang2nja tiga minggu la- 

terdjadi kerusuhan2. Surat2 ka- 
| bar: dinegeri Belanda jg sangat 
djauh letaknja dari Indonesia 

  

rita2 tentang adanja api dida- 
|lam sekam jang tiap saat dapat 
menimbulkan - kebakaran jang 
maha besar di Atjeh dari pada 
|surat2 kabar di Djakarta, Apa- 
bila kabinet sungguh2 tidak me- 
ngetahiy 
keadaan ketika itu, maka intel- 

pemerintah adalah menjediakan: 
Sa sekali. Demikian Times of Indo- 

nesia.. 
x 

MEMANGAN GAN" "menulis, 
| bahwa keadaan jang timbul di 

1 Atjeh tidak hanja menghendaki 
'tindakan2 jang serba tangkas | 
'dan tjepat untuk mengatasinja,: 

Panjat djnga tidak kurang2nja 
memerlukan kebidjaksanaan gu- 

na membatasi dan melokalisir 
daerah kekatjauan. Disamping 

rlukan pula kebidjaksa-       

  

    
   

  

    

         

   
    
   in pernjataan2, baik dari pi- 

    

ipun dari pihak partai2. 
Sebab, menurut Pemandangan, 
dala hal ini kita djangan.. se- 

  

      

    
   

   
    
   

  

   

    

5 . i 

2 BINTANG TIMUR" 
| pendapat, bahwa tidaklah ada 

ber- 

lain jalan “bagi pemerintah 
daripada mengambil djalan ke- 
kerasan, karena pihak pemerin- 
tah | Tapn telah mempunjai   

Bona Na 
ii. djenis barang seperti jang se- 

| P- 41 mesti berkurar 

6 | viezen September 1953 hings 

|dah diketahui oieh umum untuk 

manja sebelum itu, bahwa dipro 
pinsi Sumatera Utara itu akan 

telah memuat lebih banjak be- 

betapa .mendesaknja 

ligence service (dinas rahasia)- 

dalam mengendalikan diri 

pemerintah, militer dan si- | 

ah anasir2 djahat 

|tan seluruh rakjat, 

  

jard : melihat verschuiving jang 
dikatakan Pemerintah itu, ma- 
ka Banda tahun 1 deviezen      

   

pembelian 

karang dimaksudkar 

  

   
         

dalam 

  

September tanun 1954 : Ketera- 

tambahnja deficit 
orang2 tentang sangat lemah- 
nja persediaan deviezen, perhi- | 

huan dengan “terbukanja kartu | 

gambaran bahwa djumlah -im- 

lam tahun 1953/1954 
akan kurang pula dari djumlah 
Rp. 7,4 miljard jang disediakan 
tahun jang lalu. Angin sepoi2 

membisikkan djumlah & Rp. 5 
miljard untuk seluruh import: 
Djadi kurang dari 5074 

apa jang disediakan ditahun 
1951/1952: Maka djika Mr. Sja 
fruddin dalam tindjauannja ten 
tang P. 41, jang mengenai de- 
viezen jaar Sept. 1953 — Sept. 
1954 tetap pertahankan Rp. 3000 
miljun jang didasarkan atas me 

njesatkan. Djika untuk tahun 
Sept. 1953 — Sept. 1954 masih 
bisa disediakan Rp 1,5 & Rp. 2 
miljard untuk “pembelian ba- 
rang2 jang dimaksud di P. 41 
itu, maka taksiran sekian itu 

masih harus dikatakan royal. 
Gambaran jang diberikan oleh 

Mr. Sjafruddin adalah tidak be- 

nar dan membikin soalnja sa- 

ngat gelap. 
Dengan bertambahnja ba- 

rang2 jang pembeliannja dipa- 
srahkan kepada importir nasio- 
nal, memang harus dichtiarkan 
penambahan pembeajaan Akan 

nasional, tidak akan Sukar men 
dapatkan kredit itu. Apabila 
karena uang tersebut tidak se- 
mua harus dikeluarkan pada 
satu ketika, melainkan terbagi 
atas beberapa bagian menurut 
keperluan dalam seluruh perio- 

(Bersambung hal. 4) 

IMPORTIR2 BUKU 
Dapat kesempatan meng- 
import. 

Sesuai dengan surat-edaran 
P. 42, maka oleh Kantor Pusat 

Urusan Import kini diberikan 
kesempatan kepada importir2 
buku jang berkepentingan untuk 

  

.memadjukan. permohonan2 de- |. 
yisen guna pemasukan hingga 

achir bulan April 1954. 
Permohonan2 bersangkutan 

harus dimadjukan kepada K.P. 

'U.I. melalui Jajasan Lektur, Ke. 
sempatan ini ditutup pada tang- 
gal 15 Nopember jang akan da 
tang. Ea Ant. 

PERATURAN KON SESI 
LISTERIK 

2 “Menghambat .pereko- 
. nomian. 

anta lama dan jang djuga 
sudah masuk dan dibitjarakan 

| parlemen, jaitu soal nasionalisa- 
si perusahaan2 listerik, dalam 

sidang DPRDS propinsi Djawa 
Barat ke-3 jang sedang berlang- 

| Sung ini akan muntjul lagi. Oleh 
anggota DPD Hasan Nataper- 
“mana, anggota2 Hadiprawiro 
dan Husein diadjukan usul-mosi 
supaja pemerintah mempertje- 

pat nasionalisasi perusahaan2 
Iisterik. 

Menurut. keterangan Hasan 
Natapermana, sudut baru dalam 
soal ini jang harus diperhatikan, 
ialah, bahwa masih adanja pe-, 
rusahaan2 , 

  

dan keleluasaah inisiatif parti- 
kelir lain kedjurusan pembang- 
kitan tenaga listerik dengan: 

menggunakan tenaga air. 
disebabkan masih  herlakunja 
peraturan konsesi jang membe- 
rikan monopoli kepada perusa- | 
haan2 pembagian tenaga listerik 
asing seperti OGEM, GEBEO, 
Aniem, “ — Apt. 

    

  

    

     

       

ngan2 Pemerintah tentang ber- || 
“perhitungan | 

tungan mana mendjadi pengeta- 

Pemerintah -sekarang, memberi | 

port deviezen seluruhnja dida- Span 
masih | 

'kah udjian SMP/SMA baru? 

' peladjar chususnja serta kalang 

dari | 

“tjetakan negara “di Djakarta, 

tetapi “untuk. barang2 jang 

mempunjai pasaran luas dan 
hanja ada ditangan  imporur 

semmemtanma 

djutkan atjara Laporan 

  
  

, menteri kesehatan | 
lah mengundjungi 

- beberapa hari 
Pa Dean 

lgu HANknnn dantphya jang ba 

NASKAH UD. UDJIAN JG. 
2. BOTJOR 

4 “Dimuka Hakim. 
1 partatiun pembotjoran nas- 

inj jang menggemparkan dunia 

an masjarakat seumumnja ke- 
marin telah diperiksa oleh Pe- 
ngadilan Negeri di Djakarta 
dengan terdakwa Jusuf Anwar, 
pembantu kor ektor pada per- 

Seeorang terdakwa  lainnja 
Arifin bin Pahgeran Radja 
Bintang alias Arifin Darmawi- 
djaja pegawai administrasi se- 
kolah SMA di Djakarta karena 
sakit tidak diperiksa kemarin 
itu, tapi akan dihadapkar pada 
sidang pemeriksaan jang akan 
datang, 
Hakim pemeriksa perkara 

ini ialah Mr. Lim Wan To dgn. 
djaksa Daut “dt. Bagindo Sakti. | 
Terdakwa Jusuf. Anwar dibela | 

| Mr, Kusnadi Hadibroto. 
Kedua terdakwa ditahan se- 

djak 21 April '53. Sesudah men- | 
dengarkan keterangan dari dua 
orang saksi hakim Mr. Lim 
Wan To menunda sidang sam- 

| pai 12 Oktober jang akan da- 
tang guna mendengarkan ke- 
terangan2 lain saksi. 
Terdakwa Jusuf Anwar di- 

 tuduh | melanggar pasal 112,362, 
372 dan 322 KUHP. — Ant. 

  

Surakarta telah diadakan 

versiteit Negeri Gadjah Mada 

di Surakarta, jang 

pendjelasan tentang Keputusan 

Dalam keputusan Senaat Un. , 
G.M, diantaranja berbunji, bah | 

wa mulai iahun pengadjaran 
'11958/1954 Un. G.M. akan mem | 

buka kesempatan bagi orang jg | 
memenuhi sjarat2 mendjadi ma | 
hasiswa, jang menurut President 
Universiteit, ternjata tidak da- 
pat mengikuti kuliah di Jogja- 
karta, untuk mendaftarkan diri 
sebagai Mahasiswa biasa bagi 
tingkat pengadjaran propaedee- 
se kandidat ilmu Ekonomi, ilmu 
Social & Politik, dengan dibebas 
kan dari mengikuti kuliah di Jo 
gjakarta.   

  

| garakan Gedung untuk tata-usa- 

listerik ditangan : Hah, akan tetapi dalam waktu jg 

asing itu menutup kesempatan ditentukan diperkenankan me- 

| Panitya Untversiteit Surakar. 

Ini | di Sola tidak diadakan kuliah2, 
ai beranggapan, bahwa pa 

Lebih landjut diterangkan. 
bahwa untuk pembukaan terse- 

but di Surakarta supaja direleng 

ha, pertemuan dan perpustaka 
an. Dengan demikian maka di 
Surakarta tidak usah diadakan 
kuliah2. Systeem sematjam ini 

disebut absenteisme, karena para 
Mahasiswa dibebaskan dari ku- 

nempuh udjian, 

ta sangat berkeberatan djika di 

ra Mahasiswa jang baru radja 
mengindjak ke Perguruan Ting- 
gi tidak dapat begitu sadja di- 
lepaskan untuk zelfstudis, dan di 

' chawatirkan bahwa hasilnja nan 
  

| 

MA Ta dengan berita 
jang mengenai keterangan 

Wakil Presiden Moh. Hatta di- 
muka murid2 SMA, SGA dsb.- 
nja di Medan, jang antara lain 
'menjebut tentang tumbuhnja im 

riali“me baru, jaitu ,,imperia 

isnye ideologi, jaitu komunisme”, 
n bahwa ,,komunisme mengi: 

ngini pemusatan kekuasaan di 
Moskow”, Sekretaris CC PKI 

D:N, Aidit dalam keterangannja 

    

    

     
  

an Hasan alasan, bahwa gangguan 
keamanan di Atjeh itu dengan 

| positif adalah satu pertjobaan 
untuk merobohkan negara: 
Dalam keadaan negara kita 

'|jang demikian sukarnja, sung- 
Iguh patut kita sesalkan adanja 

ir sematjam itu, 
sehingga pemerintah harus pu- 
“ memakaj kekerasan sendjata 

untuk mematahkannja. Tinda- 
pemerintah itu adalah sua- 

tu tanggung djawab pemerintah 
terhadap raket guna keselama- 

kata Bin-   tang! Timur, 

REAKSI P. KI. 
fewhaitap Natan Wakil 

—. Presiden Hatta 

: 'undang2 dasar dan politik peme- 
“Irintah, karena sesuai dengan un 

kaum komunis ,djustru meng- 

  

da pers menjatakan antara ia- 
“In, bhwa keterangan tersebut 

bisa menimbulkan pertentangan 

jang sengit antara golongan rak 
jat jang berideologi komunisme 

jang legal menurut undang2 da- 
sar dan golongan rakjat lainnja 

jang tidak berideologi komunis- 
me", 
. Dikatakan selandjutnja oleh 

Aidit, bahwa keterangan Hatta 
tersebut bertentangan dengan 

Uang2 dasar R.I. pemerintah se- 
karang tidak menentang komu 
nisme dan tidak anti-Moskow, se. 
baliknja pemerintah memandang 
DI dan: TII sebagai musuh nega 
ra. sedang Wakil Presiden dalam 
pidatonja itu tidak. menjerang 
DI dan TII jang tidak sah itu. 
“ Oleh Aidit djuga ditentang de 
ngan keras “keterangan Hatta, 
bahwa komunisme | mengingin- 
kan pernusatan kekuasaan di 
Moskow. Menurut Aidit, politik 

hendaki supaja tiap2 bangsa ber   kuasa ea atas tanah-afrnja 

karena dipandang sudah tidak 

Pembitjaraan terhadap rentja 
na peraturan? ini walaupun su- 
dah tidak merupakan ' peman- 
dangan umum, tetapi hanja me 

minta pengesjahan dari para ang 

gauta fasal demi fasa) memakan 
waktu jang agak pandjang pula, 

karena banjak pembitjara jang 
membitjarakannja . peraturan2 
itu sampaj detail2nja dan djuga 
ada jang berpendapat bahwa 
rentjana perturan2 itu masih be. 
lum lengkap. Nampak pula per 
tahanan dan pembelaan panitya 
waktu ada beberapa anggauta 
menjatakan tidak dapat meneri- 

ma salah satu diantara peratur- 
an2 itu karena dianggap kurang 
lengkap, antara lain bahwa ren 

tjana peraturan itu hanja men 
djaniin untuk keperluan pasar? 
jang bukan usaha'partikelir sa 
dja. 

Dierenpark tidak menjing 
gung cify-planning, 

Dalam pada itu sidang kema- 
rin djuga mendengarkan laporan 
anggauta DPD Prodjohandoko 
tentang adanja rentjana pendi 

rian Dierenpark jang diusahakan 
oleh Jajasan Gembira Loka Jo- 

gjakarta jang akan didirikan di 
Semaki. Menurut Prodjohandoko 

DPR berdasarkan pula usul sek- 
(si III, tidak perlu membitjara- 
kan hal ini dalam sidang pleno 

| karena ini adalah urusan tech- 
|nis, bukan politik DPD sudah 

t jukup tjampur tangan. Lagi pu. 
la letak Dierenpark itu tidak me 
njinggung city-planning Kopra 

Jogjakarta. Satu2nja anggauta 

jang mengemukakan reaksinja 

jang berakibatkan tidak menje- 
tudjuinja atjara ini hanja bersi- 
fat laporan belaka jalah anggau 

|ta Banuarli dari fraksi Murba, 

| Ia berpendapat bahwa karena 

Perguruan Tinegi 
—. Surakarta 

Tetap diperdjoaagkan dng ,,mati2 an”? 

JP ANA tgl. 27 Sept. malam, ditempat kediaman Wali Kota 
pertemuan Panitya Universiteit 

Surakarta, guna membitjarakan tentang keputusan Senaat Uni- 

tentang pembukaan Universiteit 
i. juga, oleh Wakil Dewan: Curator 

Universiteit P daauah Mada”, Soetardjo Kartohadikoesoemo. Ke- 
datangannja hanja sebagai pe angan, untuk memberikan 

sebut. 

ti akan sangat mengetjewakan. 
Kemudian oleh Panitya dipu- 

tuskan untuk membentuk sebuah 
Panitya ketjil jang diketuai oleh | 
Sdr. Duriat anggauta DPD dan 
sebagai anggauta ditundjuk be- 
berapa academici a.l Prof. Mr. 

Tirtodiningrat, Mr. Soeradja dan 
Mr. Atmodiningrat, 

Kemudian oleh Panitya ketjil 
ini untuk memperdjuangkan ke 
mungkian2 jang lebih luas ten- 

tang akan berdirinja Universi- 
teit di Surakarta, jang dapat vol 
waardig dan memuaskan dalam 
memenuhi kebutuhan masjara- 

kat. — (Kor). 
ae 

TJERAMAH TENTANG 
ATOOM 

Organisasi untuk Penjelidikan 
Dalam Ilmu Pengetahuan. Alam 
di Djakarta dalam bulan Okto- 
ber ini akan mengadakan tjera- 
mah2 mengenai atoom jang di- 
berikan oleh Prof. Dr. C. J. Gor- 
ter, direktur dari Kamerlingh 
Onnes Instituut di Leiden jang 
ditunggu kedatangannja di Dja- 
karta tanggal 3 Oktober j.a.d. 
Atjara tjeramah chusus menge- 
na Atoom-splitsing dan Atoom- 
energie dan akan mulai diberi- 

Kan di Aula Untversitet-Djakar: 
ta puda tanggal 5 Oktober ma- 

jam, Selandjutnja, menurut atja. 
ra, tg. 6 Oktober “di Bogor, 7 
Oktober di Bandung, tanggal 9 
Oktober di Jogja, 11 Oktober. di 
Surabaja, tg. 12 Oktober di Dja- 
karta lagi dimuka perkumpuian 

para insinjur, — Ant, 

  

API DALAM POHON 
BERINGIN 

Sebuah - pohon. beringin 
'di Randusari no. 18, ke- 
lihatan “aneh, Pada hari 

Saptu siang djam 2, dalam 
pohon tersebut kelihatan 
api menjala dengan ber- 
kobar-kobar dengan menge 
juarkan asap. Tetapi daun? 

pohon beringin itu tidak 

“mendjadi kering, tetap se- 
gar dan berwarna  hidjau. 

Api tersebut dapat di- 
lihat, karena pohon beringin 
itu growong (lobang). Utk. 
memagamkan api itu, ba- 

risan pemadam api lalu be- 
kerdja. 
Menurut keterangan dari 

penduduk  Randusarj, pada 
malamnja kira2 djam 2, da- 
iam pohon tersebut  ke- 

linatan lagi “api dengan 

asapnja, Tetapi sebelum di- 
padamkan api lalu padam 
sendiri, 
Berhubung dengan ke- 

djadian itu, lalu timbul pen- 
dapat atau ramalan jang 
aneh2 dari, rakjat jang 

masih pertjaja ,tachajul, — 
(Kor).         sendiri”, -— Ant, 

  

DPR Pen Jogjakarta: 

Tiga renfjana 
Peraturan Perbaikan Pasar diterima 

IDANG DPR Kotapradja Jogjakarta kemarin untuk melan- 
Panitya Perbaikan Pasar DPR 

Kemaboadin telah menerima, baik 3 rentjana peraturan untuk 
perbaikan? pasar jang diadjukan oleh panitya, Peraturan? itu 
jalah tentang Pasar, Sewa Kiosk dan Keda dan Sewa gudang? 
pasar dan dimaksudkan untuk menggantikan peraturan? lama 

sesuai lagi dengan keadaan, pula 
untuk kepentingan usaha2 perbaikan financieel pasar? kota. 

|Jetak Dierenpark itu dalam kota, 
| maka Kotapradja sudah seharus 
nja waktu menentukan letak ta 
di Giadjak. Djuga tidak baik di- 

lihat darj sudut psychologis, ka 
rena letaknja didekat Makam Ba 
hagia dan merupakan kontras di 
mana disatu pihak orang mentja 

ri hiburan dan. dilain pihak orang 
pergi ke Makam untuk berzia- 
rah. 

Nanti malam sidang ter 
achir, 

Karena masih ada 3 -atjara ig: 
penting jalah Rentjana Peratur 
an 'Reorganisasi Kemantren2, 
Rentjana peraturan Lembaran 
Kotapradja dan Laporan Pani- 
tya Pendirian Paberik Ys, maka 
sidang memutuskan melandjut- 
kan rapat2?nja nanti malam mu 
lai djam 19.30. 
Dalam pada itu sidang kema- 

rin menundjuk anggauta Sugi- 
arto dari fraksi Katholiek untuk 

menggantikan anggauta almar- 
hum Jomo dari fraksj itu pula 
untuk duduk sebagai ketua Pa- 

| nitya Perbaikan Kampung jang 
dibentuk oleh DPR Sebelum si- 
dang ditutup, anggauta Wazir 
Nurie jang mendjadi anggauta 

delegasi untuk  menjerahkan 
uang tanda ikut duka tjitanja 
DPR Kotapradja atas meninggal 
nya anggauta Jomo, memberikan 
laporannja, bahwa uang jang di 
kumpulkan oleh anggauta2 DPR 
telah diterima baik oleh Nj. Jo- 
mo hari Sabtu jang lalu. 

  

BIAJA RADIO:-TELEFONI 
NAIK 

Antara Indonesia - 
Nederlani. 

Menurut keterangan Kantor 
Pusat PTT, dengan PTT Ne- 
Gerland telah tertjapai per- 
setudjuan, bahwa mulai tang- 
gal 1 Oktober 1953 tarip radio- 

telefonj antara Indonesia dan 
Nederland akan dinaikkan, ja- 
itu dari Rp. 63,— mendjadi 
Rp. 72,— untuk tiga menit jg. 
pertama untuk pertjakapan ber 
asal dari Djawa-. dan «Madura, 

dan darj Rp. 76.50  mendjadi 
Rp. 85.50 untuk pertjakapan 

berasal dari daerah2 lainnja, 
Ongkos penarikan: kembali 

pertjakapan berasal dari se- 
mug daerah dintikkan dari 
Rp. 10.50 mendjadi Rp. 12,—. 
Dikatakan, bahwa dengan - ini 
maka king tarip  radio-telefoni 
untuk perhubungan Djawa-Ne- 

derland mendjad, sama besarnja 

dengan  tarip  Nederland 
Hindia Barat, jaitu F. 24,—. 

Te at. 

PENTRAKTORAN TA- 
NAH LAGI 

matera Utara, pada tanggal 14 
dan 19-9 jang lalu telah ter- 

djadi lagi pentraktoran atas 

tanah garapan kaum .tani di 
Melati, ketjamatan  Perbaung- 

an, Sumatera Utara, sehingga 

tanaman padi rakjat jang sudah 
berumur 83 bulan serta tanaman 

polowidjo lainnja binasa, Ant. 

  
“BENDA ANEH 

Diudara Lubuklinggau. 
Menurut Suara Rakjat”, peri 

duduk kota Lubuklinggau pada 
tanggal 22 September djam 13,15 
jang lalu telah terkedjut oleh 

melajangnja suatu benda aneh 
diudara setinggi kira2 60m. 
Benda itu berbentuk segi empat 
dari V5 meter persegi. 

'Beberapa detik kemudian ben 
da itu lenjap Penta ia At, 

    

    
HARI ANGKATAN 

PERANG DI JOGJA 

Berdasarkan instruksi KSAD 

dan ' Panglima Divisi Dipo- 

negoro, maka atjara2 perajaan 

untuk memperingati Harj Ang- 

katan Perang tanggal 5 Oktober 

jad, mengalami banjak pe- 

robahan, 
. 

Atjara2 jang 
gerak djalan 

berlaku 

dalam kota Kn 

1 October jad. dan hanja diikuti 

joleh Eau Angkatan  Pe- 

rang, demikian pula gerak Ne 

Ian keluar kota pada tanggal 3 

dan 4 October ihanja oleh ang- 

gauta Angkatan Perang. Wa- 

kil2 pihak sipil jang semula G5 

rentjanakan akan ikut serta 

dalam gerak djalan ini ditiada- 

kan. 
Dalam pada itu malam res- 

pesi di Gedung Negara tanggal 

5 October malam Ajuga tidak 

djadi dilangsungkan, sedang- 

kan keramaian siang harinja 

hanja merupakan demonstrasi 

Angkatan perang, seperti tur- 

nen,” kepandaian naik motor 

fiets dan tambahan truck- 

jumping dari Sekolah Kader 

Infanterj Magelang. 

SEKRET. UMUM PBPII 
Dipetjat. 

Sesuai dengan keputusan ra- 

pat bulannja jang ke V tahun 

1953. jang diselenggarakan Pa- 

da tanggal 9 Agustus 53 jl. 

bertempat. dj Margokridongga 

16 Jogjakarta, maka oleh Pe- 

ngurus Resar Peladjar Islam 

Indonesia. Sdr. Aminullah Le- 

wa Nodjeng dipetiat dari dja- 

batannja - sebagai Sekretaris 

Umum -P:B., P.LI. mulay tang- 

gal 2 September ini. 
Sebagai penggantinja 

ditundjuk sdr. Hady 'Sunarjo 

(Suhadi Sunarjo) jang semula 
merdjabat Acting Sekretaris 

Umum. 

CONGEERES P.I.I. KE.V 
DI KEDIRI 

Dalam rapatnja pada tanggal 

27-9-53 Pengurus Besar Pe- 
ladjar « Isiam Indonesia (P.II.) 
memutuskan bahwa  konggeres 
P.I.I. ke V akan diadakan dlm. 

kwartaal ke 2. tanggal 22 sam- 
pai 26 Februari 1954 dj Kediri. 
Untuk penjelenggaraan Cong- 

geres itu telah dibentuk Pa- 
nitya Pusat jang terdiri dari 
Ketua Sar, Sudarpo Wakil Ke- 
tua Sdr. Amir Hamzah Secre- 
taris Sir. Abdul Wasit, Sedang 
sebagai Ketua Perentjana isi 
Conggeres ialah Sdr. H.A. Timur 

Djaelani. Atjara Conggeres dian 
tara lain ialah Tafsir Azas dan 
Tudjuan serta Program Umum 
dari pada PIL. 1954 — 1956, 
Penjempurnaan Organistie Ka- 
der dan Pemilihan Pengurus 
Baru. Perlu diterangkan bah- 
wa Conggeres  P.I.I. ke V. ini 
diminta oleh Comissaris PIL. 
Dareah 'Banjumas dan Comis- 
saris P.LI. Daerah Kediri, se- 
telah dipertimbangkan dalam 
rapat PB. P.LI. tersebut ke- 

mudian diputuskan di Kediri. 

PEMBERIAN IDJAZAH 
KEPADA 36 KADER 

telah 

  
Di Sumatera Utara? | 

Menurut laporan BTI-RTI Su | 

TANI 
ik Kemarin bertempat di Balai 

| Pendidikan Masjarakat Desa 
Kembang, KI Kembang Kap. 
Kenteng Kb. Kulon Progo, telah 

| dilangsungkan pemberian idja- 
zah (surat keterangan) kepada 
36 kader tani diantaranja terda 
pat 5 orang perempuan, setelah 
mereka ini mendapat latihan 1 

tahun. Pemberian tadi diraksi- 
kan.oleh, wakil Djawatan Sosial, 
P.P.&.K, Pertanian Rakjat Dae 

rah Istimewa Jogjakarta, serta 
para tamu dari Kabupaten Ku- 
Ion Progo. 

Sdr. Sudjalmo bag. Pendidikan 
Djawatan Pertanian-Daerah Ist. 
Jogja. memberi pesenan kepada 

para kader, agar surat keterang 
an atau idjazah tadi djangar 
sampaj digunakan untuk mentja 

ri pekerdjaan, tetapi untuk tan 
da bukti penghormatan sebagai 
kader tani setempat. 
Pesan dari para tamu mengha 

rap agar nantinja pada rombong 

an selandjutnja bertambah ma 
dju.   
  

karta   
Kemudian pada tanggal 27-9 

telah diadakan rapat dari bekas 
BTI daerah Surgkarta, jang me-' 
mutuskan membentuk suatu or- 
ganisasi baru : jalah ,/Gerakan 

Tani Indonesia” ” daerah Sura- 
karta dengan tjabang?2nja di Ka- 
bupaten2. Sebagai penindjau ha- 
dir djuga utusan2  BTI Sema- 
rang, Jogja dan Salatiga, 

Apa sebab BTI Sura- 
karta bubar ? 

Dalam pendjelasan apa sebab 
BTI daerah Surakarta dibubar- 
kan dalam rapat tsb. antara Idin 
diterangkan, bahwa BTT daerah 

Surakarta tidak .menjetudjui ada 
nja fusi antara BTI/RTI, Diku- 
pas pula hasil perdjuangan BTI 

pada waktu jang sudah2, jang 

memegang teguh politiek agra- 
ria, jang pada pokoknja meng- 
hendaki tingkat hidup petani jg 
lajak, dengan paling sedikit me- 
miliki tanah seluas 2 ha. sam- 
pai 10 ha. 

Gerakan Tani Indonesia benda 

B. Tt. daemik Sura- 
bubar 

ENGAN terdjadinja fusi antara BTI & RTI baru? ini, BTI 
Gairah Surakarta telah menjatakan melepaskan diri dari 

Pusatnja, jang kemudian menurut keputusan Rapat BTI tanggal 
269 jl. BTI daerah Surakarta dinjatakan bubar. 

pakai BTI, tetapi jang diperdjo- 
angkan politiek agraria RTI jg 
menghendaki supaja Pemerintah 
mensita tanah2 partikulir dan 
kemudian membaginja kepada 
petani2 kuat, jang dikerdjakan 
dengan pembagian hasil. Poli- 
tiek agraria RTI pada hakekat- 
aja menghapuskan hak petani 
untuk memiliki tanah sendiri, jg 
hal ini tidak di-inginkan oleh 
BTI jang sekarang jadi GTI-— 

Susunan Pengurus GTI. 

Dalam pada itu telah dapat 
disusun Pengurus dari Gerakan 
Yani Indonesia” sbb.,: 

Sekretaris Umum: Achmad 
Rojisy Wakil Sekr. Umum: Su- 
hadi 'Hadikartono, sekr. organi 
sasi: Martodarsonoj sekr. umum: 
Sujitno: sekr. Pendidikan/Pene- 
rangan: Munandar dan Sukarno, 
Sekr, Keuangan: Sumardjo, 
Sekr Gerakan Massa: Sutijar, 
Anggauta2 Pengurus lainnja ter   Mengenaj fnsi BTI/RTT dika-   

  

takan, bahwa namanja jang di- 
diri dari orang2 dari Tjah2. di 
Kahupaten2, — (Kor), 

hanja ! 

HALAMAN 2 

LULUS UDJIAN FAC 
Lg IECFINIEK 
Telah lulus udjian fakultit 

Technik U.N, Gadjah Mada dim. 
bulan Agustus/September 1953, 

  

BAGIAN CIVIL : 
Doktoral UU Bagian A 

(Bagian Pertama) 

. Margono Notodihardjo 
R. Mumpuni Dirdjosubroto 
Samsi Tjokrodigdo 
Suprapto Sutosuwarno 
Frans Suhendra 

Hartono Kadri 
. Suwarno. Wirjomartono 
. Subono 
Usman Djojoadinoto 
RM. Notosuwarso 

. Mucharam Surjawidjaja 

. Liem Kui Khun 
13. Sudarto 

C 
P
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n
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Doktoral I. 
1. Sudarjana 
Kandidat, 

1. Widodo Martopuspito 
2. Kusmitro 
3. Irwin Nazir 

Propaedeuse. 
. R. Sarbini 
. Albinus Pandjaitan 
. Sudarmono Sastrodipuro 
. Suparto 
. Harjadji 
M. Sudono 

. Bunjamin 

R. Putranto $ 
. Sudarsono Sumoatmodjo 

10. Duhkito 
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BACCALAUREAT KIMIA 3 
Baccalaureat £. 

Nn. Siti Fatimah Kasena 
. Sujatno 
Wijarso 

Ruspandj 
Sutatmo 

Cotan Anwar 
Sutikno 

Triwoko 
Propaedeuse. 

Wilman Silalahi 

Sumarno 
Sumarjoto ' 
Rachman Subardhi « 
Nn, Sugijati ! 
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A
 

A
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| Baccalaureat Pasti, 
'Baccal. I, 

1. Rusman 

2. Hirdjan 

3. Nn. Pratiwi 

Propaedeuse. 
1. Suharso 

PERKUMPULAN 
MATARAM 

Didirikan. 
Hari Minggu tanggal 27 Sep- 

tember jl bertempat di Balai Pe- 

pulan Bridge Mataram dengan 
Lt, Kol, Sarbini sebagai pena- 

ketua. 
Perkumpulan Bridge Mata- 

ram terbuka untuk umum, 

«UNIVERSITY WITNESS" 
:Sebuah..Gospel-team (ne 

djil) jang terdiri atas 7 an rgau 
ta2 Gerakan Mahasiswa Keristen 
Indonesia Jogjakarta, pada tg. 
29 September ini berangkat ke 
Djawa Barat untuk mengadakan 
»Uniyersity witness” pada Per 
guruan2 Tinggi di Djakarta, Bo 
gor dan Bandung. 

Ini adalah kedua kalinja, bah 
wa mahasiswa Keristen Indone- 
Sia Jogjakarta mengambil bagi 
an dalam pekabaran Indjil setja 
ra langsung C,directive Evange 
lsm”). Dulu didaerah pedusunan 
dan kini diantara para mahasis 
wa, 
Djuga direntjanakan, di Dja 

wa Barat mereka akan memberi 
kesaksian Indjil didepan para pe 
adjan SMA dan SGA tentang: 
1. Mengapa kami mendjadi Ke- 
risten dan 2. Mengapa kami te- 
tap Keristen. 
Berhubung dengan itu berak- 

an Mahasiswa Keristen di Dja- 
wa Barat telah mengumpulkan 
uang untuk menjambut Regu- 
Indjil Mahasiswa Jogjakarta tsb. 

Regu tersebut terdiri ata 3 
(tiga) orang wanita dar. 4 
(empat) orang prija, serta re- 
presentatief diwakili oleh maha. 
siswa2 Djawa, Sumatra, Kali- 
mantan, Sulawesi, Maluke dan 
Timor, dan lagi pula mereka ada 
lah dari Universiteit Negeri Ga 
djah Mada dan dari Universiteit 
Islam Indonesia, 

KAMPANJE PEMILIHAN. 
UMUM 

Djapen Kotapradja Jogjakarta 
mulai tgl. 8 October jad. akan 
mulai dgn kampanje pemberi- 
an penerangan dan pendjelasan 
pemilihan umum berdasarkan 
Undang2 no, 7 tahun 1953. Me- 
nurut rentjana penerangan? itu 
akan menggunakan tjara2. per. 
temuan, pertama? dengan wakil 
party dan badan, kepala2 djawat 
an, wakil2 militer dan polisi, ke- 
mudian pertemuan? di Keman- 
tren2 dengan para Rukun Kam- 
pung dan wakil2 party jang ada 
sedangkan pertemuan2 dengan 
guru2 sekolah Ian Wakil2 kantor 
dalam kota tidak keti 
Ta etinggalan 

  

Nagan mana ? 
Tea ae ” Riehard 

idmar aul Douglas. 
SENISONO: »Dulari”, Pinta 

Hati), 
INDRA: .,,Submarine Raider” 

John Howard, Marguerite 
Chapman, 

RAHAJU: »Manpower”, Marlene 
Dietrich, Edw. G. Robinson. 

SOBOHARSONOS ,,Thank Your 
Lucky Stars”, Humphrey 
Bogart, Bette Davis, 

LUXOR ,,Lenggang Djakarta”, 
Sri Mulat, Ribut Rawit, 
NA Pohiman, 

MURBA: , Fl at 2 Mars”. 
WETAN : Flight to 

&BTOPRAK TRI MUDO TOMO: 
Adjisoko | Sri Widojoka,   

BRIDGE 

radjurit telah terbentuk Perkum: 

sehat dan Dr, Sutarto sebagai 
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sita dgan
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“dari fihak pasukan2 Vietnam | 

lagi oleh 

  

  

“BN Aa 

Bao Dai di Rivisra. 
San itu diterima kabar | 

— lari Djenewa, bahwa Bao Dai, | 
kepala negara Vietnam 
Unj Peranjjis), Sabtu » 
bertolak darj Djenewa 
kepantai selatan Pegant 

vigra, dimana ia 

  

H3 keja) 

bahwa pan in Pakibap Tandit :     

| te : 

26-9 jo. 

      
   
   

   
   

   

i undang2 
ht rakjat perlu men- 

dapat “siraman kejakinan untuk. 

menanti hukum - negara. Di- 
samping itu ditegaskan, bahwa 

inan jang paling kuat ja- 
At naga Pa Tu- 

  

Lipa 

     

    

  

tihan Seaigat 1 
lah dibuka dengan resmi tgl. 

dengan upatjara ber- 
'tempat di -Alung Militair Ma- 
Bt dimana sn Bpr, 

anja tampa. juga Re- 

en-Compandant ke 3 dari 
Pe Ovurste M.  Sjar- 

“bantuan 

     

    

pembukaan Rusia tsb.,   AFP | Dvetate w Sjarbinj djuga beri- 

  

SURYA WIRAWAN 
TIDAK BUBAR 

Surya Wirawan Tjb. Sragen, dari 
Parindra . Tjb. Sragen didapa 
keterangan, bahwa jang dibu- 
barkan itu hanjalah mengenai 
pandu2nja.. sadja, sedang pemu- 

. Ga-pemudinja sedjumlah “64 
orang masih tetap tergabung 
dalam Gerakan Pemuda Surya | 
Wirawan Tjabang Sragen, men- 

djadi hingga sekarang di Sra- | 
gen tetap ada organisasi Pe- 
muda Surya Wirawan: Parindra 
Tjb. Sragen. 

TEMANGGUNG " 
TERRASSERING TANAH2 1 

GSUNDUL 
“Dengan pimpinan Djawatan ' 

Pertanian Rakjat dan Pamong- 
pradja, baru2 inj ditanah2 gun- 
dul luas 345 ha. dalam wilajah 
katjamatan Kaloran ' Temang- 
gung telah. diadakan gerakan 
terrassering tanah gundul de- 
ngan penanaman lamtara jang 
dikerdjakan setjara gotong - 
rojong oleh 500 orang penduduk. 
Penaburan 

tama dilakukan oleh residen 
Kedu R, Muritno dengan disak- 
sikan kepala? djawatan jang 
tergabung dalam ,,Dewan Per- 
ekonomian Rakjat daerah Ke- 
.@w', bupati dan wakil? djawatan 
. setempat, pn Bang 

'KEPULAU HARAPAN 
Dar: B.R.N. diterangkan, bah- 

wa hingga kini telah dikirimkan | 
268 kepala kelua: ga rangga Kas Ka elok 

  

Ag 2 

erbetaantarala. Tag djiwa dan 
mereka. itu ditransmigreer ke 
Lampung. Daridjumlah sekian 
itu.ialah “dari Semarang 
kepala keluarga, dari Pati 22 
kepala keluarga, dari Kedu 58 
kepala keluarga, dari Solo 142 
kepala keluarga, dari Banju- 
mas 5 kepala keluarga dan dari 
Pekalongan 9 kepala keluarga. 
— (Kor). 

PRO JOVENTUTE 
Berdiri di Sebingang, 

Dalam pertemuan jang diha- 
diri oleh beberapa instansi dan 
organisaSi setempat, baru2 ini 
telah terbentuk Badan Pro “Jo- 
ventute jang bertugas mendidik 
dan memberi peladjaran kepada 
anak2 nakal jang terutama ter- 
sangkut dim perkara2 krimini. 

Pro Joventute diketuai oleh 
Walikota Semarang dan Sumar- 
man direktur kependjaraan Se- 
marang adalah wakil. ketuanja. 

Pendirian ini adalah jang Per- 
tama di Semarang disamping | 
Djakarta jang sudah ada dike- 
tuaj Sjamsjuridjal Walikota Dja | 
karta. — Ant: 

RAPAT UMUM MASJUMI 
Minggu pagi jang lalu dj ge- 

dung Gris, Semarang, Ma4sjumi 
telah“mengadakan rapat, umum, 

Ketika Mr. Moh, Rum pidato 
tentang Masjumj sebagai pihak 
opposisi, sebentar? terdengar 
surakan, tepukan tangan dan 

. batuk2 jg mengandung edjek- 
an. dari  segolongan ' pengun- 
djung rapat, sehingga SUASATA | 

“rapat tiddk tenang. Berkali- 
kali ketua "mengetok medja utk! 
Mena bada 

/ hwa Mesawanie | 

  

nga Alan | Lantai petiar ntah 
n dim negara demogras' sudah | 

TA ek ada pihak 'opposisi. | : Bataljon tersebut 
Djadi oprosisi jangan Ane, 

Mengenaj berita Dau n gebang ani, 

lah jang seharusnja: dilatih ada | 

larntara jang pers ' 

| dingkan perdamaian di Indo 

     

Ghar kata2 nasehatnja jang 
mengharapkan, agar latihan itu , 
diikuti dengan sSungguh2 se- | 

. hingga memberikan hatsil jang | 

Menurut daftar Wana djum- 

232 anggota militer dari pel- 
bagai Resimen di Djawa- 
tengah tapi jang datang pada | 
saat itu'baru ada orang, | 
terdiri atas Letnan : HH kebawah. 
Peng, latihan 2 bujan, , (Kor). 

  

”. 

perbuatan jang hina. 
mengadakan penajaman 

Pernjataan Laniel ini dikemu- 
kakan sehari setelah wakil men- 
teri luar negeri Perantjis, "Mau- 
rice Schumann, menjatakan di 
PBB, bahwa Perantjis akan 
menjambut dengan ' gembira 
hasrat jang sungguh2 dari pi- f 
hak ”komunis” untuk merun- 

China. 
“Pernjataan2 Lania dan Schu- 

mann ini pada umumnja diang- 
gap sebagai petundjuk, bahwa:   | Perantjis. 

7 sahakan: 
pebigan di ni 

    

   

   
32 | 

mungkin bersedia 
BSaian! opex 

hina dengan 
djalan suatu konperensi interna- 

sional jang diadakan semasa 
atau sesudah perundingan2 me- 
ngenai Korea jang akan da- 
tang berachir. 

! Sementara itu Reuter menga- 
barkan dari Washington, bahwa 
pembesar2 pemerintah Amerika 
Serikat pada umumnja tidak 
“berkeberatan terhadap diada- 
kannja perundingan2 perdamai- 

an di Indo Ehina, asal sadja 
“pihak komunis” menjetudjui 
penjelesaian " perdamaian jang 
memuaskan di Korea. Menurut 
pembesar2 itu, Amerika Serikat ' 
bersedia bersama-sama dengan 
Perantjis dan negara2 sekutu 
Barat lainnja mengambil bagian: 
dalam tiap2 perundingan dengan | 
pihak “komunis” dalam suatu 
konperensi. 

Menurut United Press, pem- 
besar2 Perantjis telah berulang- 
ulang menjatakan persetudjuan. 

inja untuk mengadakan perun- 
dingan2 perdamaian, djika ke- 
adaan di Indo China telah men- 
-djadi tjukup. baik untuk mem- 
berikan "kartu2 jang kuat” He 
“pada Permai 

— BATALJON ARTILERI 
ATOM A.S. 

“Berangkat ke Djerman 
Barat. 

'Bataljon pertama dari artele- 
ri ALS. jang diperlengkapi de- 

  

  nan meriam2 jang dapat me- 
ibakkan sendjata2 atom, te- 

lah menudju ke Eropa. 
Kira2 900 orang darj bataljon 

artileri ke 868 jang berkedudu- 

kan di Benteng Bragg, Karolina 

Utara, telah datang di Wilming- 
| ton (A. S.) dengan bis, dan sesu- 

| dah itu terus dinaikkan keatas 

“kapal transport pasukan2 
»Djenderal Mc Rae”, 

angkut ke Djerman Barat untuk: 
  

Jerap 3 

AN 

  

Diaetta Sehgat Merah 

ASUKANZ no kini telah melakukan serangan?-nja ter- 
hadap pasukan?2 Vietnam an 

Merah. : dah 

Serangan jang sekop Ang 
kukan pada hari Sabtu malam 
didaerah 'Buichu, jang ' tadinja 
dipertahankan oleh pasukan2 
Perantjis sendiri. 
AFP mengatakan bahwa da- | dar 

lam ' serangan itu fihak  Viet- 

minh telah kehilangan 60 orang, | 

Bao Dai tidak diterangkan, ha- 

nja dinjatakan ,djuga besar”. 
Harj Minggu pagi ini ajuga 

telah dilakukan serangan keras 
pasukan2 Vietminh 

  

dil lain kernjati 

    
    

    

    

| Vietminh didaerah itu 
kan antjaman jang keras ter- 
hadap pengangkatan barang? 

ngai antara Hang). - Haipong. 

ta aj #Atalaan delta Sungai 

Korban2-nja be- 
Jum Gapat diwartakan, 
Hingga hari Minggu pertem- 

puran didalta Sungai Merah ini 
h berlangsung 4 hari. Kira? 
Hanoi letaknja 37 mil ke- 

| sebelah: Selatan. 

Sebaya diketahui, kedudukan? 
merupa- 

dariAmerika melalui djalan Sus 

Inap Satu t 

PERINGATAN ULANG 

TAHUN T.S.C, 
Baru2 ini Dewan Pimpinan 

Islam Studie Club di Surakarta 
telah mengadakan rapat, antara 
lain menenti 
mah? jang a Kan datang. 

Tjeramah ke 12 pada tanggal 
18 Oktoher.jang akan datang di 
isi oleh Kijai Makmuri tentang | 

    

     

   

Filsafah Islam, dan tjeramah 
bulan Nope r jang akan da 
tang akan diisi oleh Kyai Nga- | 
behi Subakti Pusponoto. 
Bertepatan pula dengan ge- 

1un usia LS.C. pada 
tanggal 3 Oktober, mi! a Tjera 

mahnja tanggal 18 Oktober akan 
diistimewakan dengan mengun- 
dang mereka jang pernah per- 
tjeramah bagi ISC, antaranja: 
Mr Tirtodiningrat, Residen Sa- 
lamun, H. Moh. Adnan, Kya! 
Musadad, Manan Rasjidi Chi — 
Kn x   

Peranfjis sei be- 
runding 

China 
Amerika Bike tidak keberatan 

PERDANA menteri Perantjis, Joseph Laniel, 
dalam pidatonja di Caen, bahwa menurut pendapatnja, 

merundingkan perdamaian di Indo China adalah bukan suatu 
Suatu bangsa jang Uingg Ha merasa hina 

5 Bubar Pemerintah 
Ar entp & Fa at rk: Amin Kb 

raksi komunis diparlemen 

-resolusi jang menuntut dibubar 

Memberi 

akan di-! 

PANITIA BATIK SHOW 
Batik Show jang akan diada 

kan dj Hotel der Nederlanden 
Djakarta pada tanggal 2 Okto- 
ber 1953 bukan atas inisiatip | 
panitia jang dulu, tetapi panitia | 
baru jang diketuai oleh Nj. S. 
Kumpul, 
Pendapatan bersih dari per- 

tundjukan batik tersebut akan 
diserahkan kepada Balai Kese 
hatan Ibu dan Anik2 Djatine- | 
negara. — Ant. 

di Indo 

Y 

menja takan 

mengadakan latihan? kan 
pasukan? Nato. an 

Dalam pada itu seorang dju- 
ru-bitjara” angkatan darat me- 
ngatakan bahwa meriam2 sebe- 
sar 280 milimeter Kini sedang 
dikirimkan ke Eropa dengan 
kapal jang berangkat dari pela- 
bihan Amerika jain. — AFP. 

KOMUN Is TUNTUT 
  

Denmark menerima baik sebuah 

kannja pemerintah sajap-kanan 

kan atjara tjera- t 

  

penutupan pekan tersebut 

Wakil Preside 
Untuk mendapatkan $ 

NN “dalam pertandingan? 

LARI » 

100 Meter Putera : : 
'Djuara pertama Dasuki dari | 

Sumatera Utara dalam waktu 
11 detik, djuara kedua Saat da- 
ri Sunda Ketjil” dalam waktu | 
11,3 detik, djuara ketiga J. Sa- | 
minu dari Djawa Timur dalam 
waktu 11,3 detik. Dengan demi- 

kian ketiga pemenang “itu telah 
memetjahkan rekor PON II jg 
“dipegang oleh Jan Wagiu dari | 
Sulawesi Utara dalam waktu 
11, 4 detik. 1 

| 100 Meter Putort : : 
Djuara pertama Darwati dari 

Djawa Barat dalam waktu 13,6 
detik, djuara kedua C. Manuhu- 
tu dari Sulawesi" Selatan dalam 

| waktu 13 9 detik, djuara ketiga 
F. Lease dari Dja arta dalam 
waktu 14 detik. 

Dalam pertandingan semi- 
'finale nomor ini, Darwati dari 
Djawa Barat telah mentjapai 

waktu 13,5 detik. Rekor lama 
jang dipegang oleh Triwulan 
dari Djawa Timur 13,7 detik, se- 
hingga Darwati' telah memper- 
oleh rekor baru dengan waktu- 

PA tadi. 

no Meter gawang Putera : 
(Djuara pertama Sunardi dari 

Djawa Barat dalam waktu 15.9 
detik, djuara kedua Abdul As- 
kar dari Djawa Barat dalam 
waktu 16,4 detik, djuara ketiga 
Moh. Subroto dari Djawa Te- 
ngah dalam waktu 16,5 detik. 
Sunardi dari Djawa Barat da- 
lam pertandingan seleksi telah 

| mentjapai waktu 15,6 detik, jg 

merupakan rekor baru. Rekor 
(lama adalah 16,2 detik jang ada 
ditangan Nasir Rosidi dari Solo. 

80 Miter gawang Puteri : 
Djuara pertama E. Peilow da- 

ri Djakarta dalam waktu 14,1 
detik, djuara kedua Hermien da. 
ri Djakarta dalam waktu 14,2 
detik, djuara ketiga Aatje Is- 
kandar dari Djawa Barat dalam 
waktu 14,8 detik. 

200 Meter Putera : 
Djuara pertama Rivai Djawa 

Timur dalam waktu 23,4 detik, 
djuara kedua J. Timisela dari 
Djawa Barat dalam waktu 23,5, 
detik, djuara ketiga Darusman 
dari Djawa Tengah dalam wak- 
tv .“27 detik. 

Dalam perlombaan semi-fina-. 
le, ruvai dari Djawa Timur telah 
memetjahkan rekor lama de- 
.ngan waktu 23,2 detik. Re- 
kor lama Sipegang oteh Uritung 
Singgih dengan waktu 23,8 de- 

"tik. Dengan demikian, kedua 
pemenang laimnja djuga telah 
memperbaiki rekor jang ada di-   jang sekarang ini. Seperti dike- 

.tahui, pemeintah Denmark jang 
sekarang ini disokong oleh par- 
tai2 konservatif, liberal dan 
agraria jang kehilangan bebe- 
rapa kursi dalam pemilihan j£- 
Menang baru2 ini. 

Dalam resolusi tersebut go- 
Mon komunis minta, supaja 
golongan sosial demokrat, jang 
“berhasil! menguasai sebagian 
dari kursi partai konservatif, 
“diberi tugas untuk membentuk 
“pemerintah baru. 

Sementara itu menteri per- 
tahanan Harald Petersen telah 

tahukan maksudnja 
“untuk mengundurkan diri, ba- 
gaimana djuga hasil perunding- # merupakan 
an2 mengenai pembentukan 
pemerintah au nanti — AFP. 

PASUKAN2 JUGO- 
“SLAVIA SIAP 

Kantor berifa  Yugoslavia 
.Tanjug” menjatakan dalam sia. 
rannja, bahwa panglima besar 

  

| pasukan2 Yugoslavia, Gjenderal 

Kosta Nadj, telah menerangkan 
'kevada pers di Zagreb, bahwa 
manoeuvre2 jang diadakan ba- 
.YU2 inj menundjukkan, bahwa 
system pertahanan terhadap 
tiap2 serangan jang dilakukan 
dya Yugoslavia atau Tries- 
te adalah sudah effektif. . 

Achirnja Nadj menjatakan, 
bahwa - pasukan2  Yugoslavia 
praktis telah siap sedia meng- 

hadapi segala kemungkinan dan 
bahwa perlengkapan2 jang di- 
terima dari 
Inggeris dan Perantjis 
memuaskan, — AFP 

Amerika Serikat, 

adalah 

  

Disebabkan berkurangnja se- 
rangan? komunis di Indo-Tjina 
dan berkat lebih kerasnja kuasa 
“Perantjis, maka kini orang te 
lah berani untuk keluar dari dae 
rah komunis  kedaerah-daerah 
lain, Pada gambar: Salah se- 
orang anak pelarian jang se 

dihidangkan untuknja diatas ka     pal, — (Mondiana). 

tangan Untung Singgih itu. 
200 Meter Puteri : 

Djuara ' pertama: L. Rumbay 
dari Sulawesi Utara dalam 
waktu 29,2 detik, djuara kedua 
  

Tudjuan 
agressi 

Reaksi Moskow ten- 
tang perdjandjian A.S. 
Spanjol.. 

Radio Moskow mengatakan pa 
da malam Minggu, bahwa .perse   tudjuan jang ditanda-tangani di 
Madrid 'antara A.S, dan Spanjol 

suatu persekutuan 
militer setjara  terang2an dar 
menundjukkan, bahwa A.S. ter 

paksamentjari sekutu jang ba- 
ru, Gntuk melaksanakan rentja 
na2nja jang agressif. 
Dalam komentarnja pertama 

terhadap perdjandjian tersebut. 
Radio Moskow selandjutnja me 
njatakan, bahwa  perdjandjian 

itu merupakan usaha Amerika 
untuk memasukkan  Spanjol 
Franco dalam blok militer Ero- 
pah Barat, — AFP. 

PEGAWAI KEPEN- 
“ DJARAAN 

Akan berkongres di 

Palembang. 

Kongres Serikat Sekerdja Ke- 
pendjaraan seluruh Indonesia jg 
ke-6 akan berlangsung di Palem- 
bang, tanggal 1 sampai 5 Okto- 

ber j.a.d, Untuk keperluan ni 
telah tiba di Palembang dari 
Djakarta, Kusnadi dari Pengu- 
rus Besar Serikat Sekerdja Ke- 
pendjaraan. 

Didapat keterangan, bahwa 

tudjuan dari kongres jang akan 
diadakan itu adalah terutama 
untuk memperkuat organisasi 
guna mentjapai maksudnya. 
Ant. 

  

  

| Dunia sana sini 

x P.M. Julius Raab dari Aus- 
tria kemarin dulu berangkat ke 
Paris untuk mengadakan pembi 
tjaraan dengan pembesar? Pe- 
rantjis. : 

x Korban angin ribut di Dje- 
pang minggu jang lalu kini me 
ningkat djadi 144 okang tewas, 
475 luka2 dan 488 St Putikan 
hilang, 1431 buah rumah han- 
tjur, 1134 hanjut. 

  
x Distribusi gula di Inggeris 

jang sudah berlangsung 13 ta- 
hun, sedjak kemarin dihapuskan, 
tetapi pemerintah tetap djadi 
'satu2nja importir, 

xXx Missi Senat Amerika Seri- 
dang merasakan makanan jang | kat jang terdiri dari 8 senator 

sedjak Minggu jang lalu menga 
dakan penindjauan di Marokko, 

  CL Yang   

    

| Tasil Atlethick 
PON 

para 0 Olah Raga Nasional kes telah selesai, Upatjara 
telah berlangsung Minggu sore 

jang lalu djam 18.00 waktu Djawa, jang dihadiri oleh Presiden, 
mn dan beberapa pembesar lainnja. 

ambar. ran tentang apa jang telah 
pada pekan itu, maka hendak 

erikan (ulasan na singkat dari hasil-hasilnja. : 

Pata SMA dari Sulawesi Uta- 
ra dalam waktu 29,2. detik, dju- 

karta dalam waktu 29,4 detik. 
Meskipun waktu jang ditjapai 
oleh L. Rumbay lebih dulu da- 

| tangnja pada garis finish dari 
(pada J, Simbawa, sehingga L. 
Rumbay dinjatakan sebagai pe- 
menang pertama diantara ke- 
Gua pemenang itu. 
“Rekor lama untuk nomor ini 

(ada ditangan Oey Siauw Djoen 
“dengan waktu 29,7 detik. Dalam 
pertandingan  semi-finale, C. 
|Manuhutu dari Sulawesi Sela- 
tan telah mentjapai waktu 28,7 
detik. 

400 Meter Putera : 

Djuara pertama Jopie Timi- 
sela dari Djawa Barat dalam 
waktu 52,1 detik, djuara kedua 
Halit dari Sulawesi Selatan da- 
lam waktu 528 detik, djuara 
ketiga Sjafrie - dari Djakarta 
dalam waktu 53,5 detik. Rekor 
Indonesia jang dulu adalah 52,8 
detik atas nama J. Timisela da- 
ri Djawa Barat, Tapi dalam se- 
mi-finale J. Timisela telah men- 
tjapai waktu 52 detik. 

4 kali 100 meter Putera : 

Djuara pertama Sumatera 
Utara dalam waktu 44,5 detik, 
djuara kedua Djawa Barat da- 
lam waktu 45 detik. Rekor lama 
ada ditangan Peratib Bandung 
dengan waktu 45,4 detik.  De- 
ngan demikian hasil2 dalam 

PON III untuk nomor ini ada 
dibawah rekor lama. 

800 Meter Putera : 
Djuara Subiakto dari Djawa 

Barat dalam waktu 2 menit 7,8 
detik, djuara kedua Sewa Singh 
dari Sumatera | Utara dalam 

waktu 2 menit 7,9 detik, djuara 
ketiga A. Pattiasina dari Malu: 
ku dalam waktu 2 menit 8,5 de- 
tik. Rekor lama 'ada ditangan 

Subiakto dari Djawa Barat de- 
ngan Waktu 2 menit 8,6 detik. 
Sebelum Subiakto, rekor lama 
dipegang oleh almafhum Tjatja 
Hidajat dengan waktu 2 menit 
14,4 detik. Disamping ketiga 
pemenang dalam babak finale 
tadi, ada 4 peserta lainnja dari 
nomor lari 800 meter putera ini 
jang memetjahkan rekor Tjatja 
Hidajat. Mereka itu ialah : Ach- 
mad Sjafrie dari Djakarta da- 
jam waktu 2 menit 10 detik. 
Z. Dahlan dari Djawa Barat da- 
lam waktu 2 menit, 11,4 detik. 
Marcel Puruh - dari Sulawesi 
"Utara “dalami "“vaktu 2 menit 
114 detik. A. M. Sianturi dari 
Djawa Barat dalam waktu 2 
menit 11,7 detik. 

4 Kali 400 meter Putera : & 
Djuara pertama Djawa Timur 

Galam waktu 3 menit 36,2 detik, 

Gjuara kedua Djawa Tengah da- 
lam waktu 3 menit 38.8 detik. 
Gjuara ketiga Sumatera Utara 
dalam waktu 3 menit 48,4 detik.   1.500 Meter Putera : 

Djuara pertama Subiakto da- 
ri Djawa Barat dalam waktu 
4 menit 40.4 detik, djuara kedua 
A. Pattiasina dari Maluku da- 
lam waktu 4 menit 41,38 detik, 
djuara ketiga J. Bernandus da- 

jri Maluku dalam waktu 4 me- 
| nit 44,9 detik. Dengan demiki- 
Lan, meskipun belum dapat me- | 
| metjahkan rekor Indonesia atas 
nama Ndalip Singh dengan wak- 
tu 4 menit 36,8 detik, Subiakto 
telah dapat memperbaiki rekor 
PON jang dibuat oleh almartum 
Sutopo dalam waktu 4 menit 
14,9 detik. Djuara kedua A. Pat. 
tiasma djuga telah mentjapai 
waktu dibawah rekor PON jang 
lama. 

Lari rintangan 3.000 metler :, 
Djuara pertama J. Lompan- 

day dari Sulawesi Utara dalam 
waktu 11 menit 24,9 detik, dju- 
ara kedua Kambey Polisi dari Su 
lawesi Utara dalam waktu 11 
menit 36,7 detik, djuara ketiga 
Sumadie dari Djawa Tengah da- 
lam waktu 11 menit 27,7 detik. 

5.000. Meter : 
Djuara pertama Djasman da- 

ri Djawa Barat dalam waktu 
17 menit 42,4 detik, djuara ke- 
dua Ahdulmadjid dari Djawa 
Barat dalam waktu 17 menit 
49,1 detik, djuara ketiga Sulei- 

  

ara ketiga Fl. Lease dari Dja- | 

| Tengah dalam waktu 3 
128 menit 12,6 detik, djuara ke- 
tiga Julius dari Sumatera Te- 

lngah. dalam waktu 3 djam 29 

“si Maluku 

“1 man dari Sulawesi Utara da: 
lam waktu 18 menit 28 dstik. 
Dengan waktunja 17 menit 42,4 
detik itu, Djasman telah meme- 
tjahkan rekor lama jang dipe- 
gang oleh Ndalip Singh dengan 
waktu 17 menit 47,6 detik, 

Marathon 42,195 Kilometer : 

Djuara pertama P. Kastanja 
dari Maluku dalam waktu 3 
djam 20 menit 17,4 detik, djua- 

ra kedua Djasman dari Djawa 

ajam 

menit 32 detik. Waktu ditjapai 
djuara pertama P. Kastanja da- 

adalah rekor baru. 
Rekor PON lama dipegang oleh 
Ndalip Singh dengan waktu 

3 djam 37 menit 8,2 detik. Dju- 
ara kedua dan ketiga, masing2 
Djasman dari Djawa Tengah 

dan Julius. dari Sumatera Te- 
ngah diuga telah mentjapai 

waktu dibawah rekor PON lama. 

Lerapar Lontar-martil : 

Djuara pertama Timerason 
(Djawa Barat) dengan djarak 
22.16. m.. Djuara kedua Hartojo 
(Diawa Barat), dengan djarak 
21,80 meter. Djuara ketiga A.F. 
Matulessy (Djawa Barat), se- 
djauh- 20,72 meter. 

Lempar peluruh Putera : 
Djuara pertama A. F. 

lessy '- (Djawa Barat), dengan 
lemparan sedjauh 11,37 meter. 
Djuara kedua Sutrisno (Djawa 

Tengah), dengan djarak sedja- 
uh 11,32 meter. Djuara ketiga 
Mudjihardio (Djawa Tengah), 
dengan lemparan sedjauh 11,11 

meter. 
Seperti kita ketahui, rekor la- 

ma untuk lempar peluru  pute- 
ra ada ditangan Ronopradopo. 
dengan lemparan sedjauh 11,30 
meter. 

Matu- 

Lempar peluru Puteri : 
Djuara pertama Sunasih (Dja 

wa Barat), dengan lemparan se 
djauh 

Elly Saelan (Djawa Tengah). 
dengan lemparan sedjauh 8,65 
meter, Djuara ketiga Elly Poce- 
ratu (Sumatera Utara), dengan 
lemparan sedjauh 8,46 meter. 
Dalam nomor ini, Sunasih (Dja- 
wa Barat) berhasil memetjah- 

kan rekor lama, jang ada pada- 
nja sendiri, dengan djarak 8,66 
meter, 
Lempar lembing Putera : 
Djuara pertama Simon (Dja- 

wa Timur) derigan lemparan se- 

djauh 49,68 meter. Djuara ke- 
dua Surono (Djawa Tengah), 
sedjauh 49,15 meter. Djuara ke- 
tiga Prasetyo (IDjawa Tengah), 
sedjauh 48,22 meter. 
Dengan demikian, Simon dari 

Djawa Timur telah berhasil me- 

matahkan rekor PON ke-II jg 

ada ditangan Surono, sedjauh 
49,37 meter. 

Lempar lembing Puteri : 
Djuara pertama Nj. Parlissa 

(Sulawesi Selatan), dengan dja- 

SEE RR Be BA 

KARENA 
memberi rambut 

Tuan kesenangan 
oleh karena rambut selalu rapi 
dan rambut sehat untuk sela- 
manja. 

KARENA 

KARENA 
mengandung minjak 

jang murni dan bahan? jang 
am menguatkan, perlu untuk 

rambut bagus dan sehat. 

    

  
  

5,18 meter. Djuara kedua |   
  

  

memberi tjahgja 
jang indah pada rambut Tuan 
dan dengan mengurut kulit ke- 
pala Tuan dengan BRYLCREEM, 
Tuan memberantas kelumumur. 

| tangan 

rak 31,05 meter. Djuara kedua 
Rochjati (Djakarta Raya), de- 

ngan lemparan sedjauh 30,33 
meter, Djuara ketiga Nj. Surjo- 
wati Murdjono (Djawa Timur), 
dengan lemparan sedjauh 2, 96 

meter. 

Lempar tjakram Putera : 
Djuara pertama Sutrisno 

(Djawa Tengah), dengan lem- 
paran sedjauh 34,78 meter. Dju- 
ara kedua Sugrawo (Djawa Ba- 
rat), dengan lemparan sedjauh 
33,54 meter, Djuara ketiga Ti- 
morason  (Djawa Barat), de- 
ngan djarak 30,97 meter. 
Rekor lama untuk nomor lem- 

par tjakram putera ini, ada di- 
tangan Kahanami dengan lem- 
paran sedjauh 84,15 meter, de- 
ngan demikian telah dapat di- 
petjahkan 'oieh. Sutrisno dari 
Djawa Tengah. t 

Lempar tjakram puteri : 
Djuara “pertama Nj. Saleh 

Hartaman (Djawa Barat), de- 

ngan lemparannja sedjauh 29,35 
meter. Djuara kedua Tiopan Si- 

nambela (Sumatera Utara), de- 

ngan djarak 28,91 meter. Djua- 
ra ketiga Oei Tjiat Nio (Djawa 
Timur), dengan ' djarak 28,02 
meter. Rekor Inionesia jang 
lama untuk nomer ini, ada di- 

Nj. Salih Hartaman, 
dengan lemparan sedjauh 26,92 
meter, dengan demikian telah 
dipatahkan sendiri. 
Dasalomba : 

Djuara pertama Surtyo (Dja- 
wa Tengah), dengan angka 
4359. Djuara kedua Surjohadio- 

no (Djakarta Raya), dengan 
angka 4077. Djuara a ketiga AE, 
Matulessy (Djawa Barat), de- 
ngan angka 3909. Rekor lama 
ada ditangan A. EF. Matulessy, 
dengan angka 3710. 

Lari 4 X 100 meter Putera : 
Dalam pertandingan athletik 

4 x100 meter putera babak fi- 
nale, telah keluar sebagai pe- 
menang pertama, regu Sumate- 
ra Utara dalam waktu 44,5 de- 
tik. Pemenang kedua, regu Dja- | 

  

HALAMAN 3 
   

dan pemenang ketiga adalah 
Sumatera Utara dalam waktu 
5 menit 40,2 detik. 

Finale lompat djauh Puteri : 
Dalam ' pertandingan finale 

lompat djauh. puteri ini tampil 
kemuka sebagai pemenang : 
pertama : Darwati, dari Djawa 
Barat, jang mentjapai djarak 
4,82 meter, kedua: Liem Tjoe 

Nio, Djawa Timur, 4.77 meter, 
pemenang ketiga Triwulan dari 

Djawa Timur, 4,66 meter, pe- 
menang ke-empat Pudjiastuti, 
djuga dari Djawa Timur 4,55 

meter, pemenang kelima Johan- 
na Damanas dari Sulawesi Uta- 
ra 4,51 meter. 

Dengan hasil pertandingan 
itu, maka rekor PON IL dan 
PASI belum dapat dipetjahkan. 
Rekor PON IL Darwati, telah 
.mentjapai djarak 4,87 meter, 
sedangkan rekor PASI Triwu- 
lan, 4,86 meter. 

4 X 400 Meter lari sambung 

Putera finak : 

Sebagai  djuara pertama no- 
mor pertandingan - ini adalah 
Djawa Timur, jang mentjapai 
waktu 3 menit 36,2 detik. Djua- 
ra kedua, Djawa Tengah dalam 
waktu 3 menit 38,3 detik, 

dangkan - djuara ketiga adalah 
Sumatera Tengah, dalam waktu 

3 menit 40,2 detik. Dalam waktu 
jang ditjapai oleh Djawa Timur 
dalam finale itu, , maka rekor 
jang dibuat oleh regu itu kema- 
rin, telah dipetiahkan lagi. Re- 
kor jang dibuat kemarin oleh 

  

regu Djawa Timur adalah 3 me- 
nit 48 detik. 

(Bersambung). 

SEPAK BOLA 
Kemarin sore bertempat di 

Aloon2 Utara “telah diadakan 

pertandingan sepak bola antara   
wa Barat dalam waktu 45 de- | 
tik. 

Rekor lama atas nama Pera- 
tis Bandung dalam waktu 45.4 
detik telah dipetjahkan eleh re- 

Pemenang ketiga, regu Dja | » 
wa Timur dalam waktu 45 detik. ' 

ke XI SIM.A. ,,Kanaka" mela- 
| wan S.M.LA. B Negeri Kotabaru. : 

Pertandingan berachir dengan 
(1 — 0 buat kemenangan ke XI 

Kanaka", 

| HASIL2 PERTANDINGAN 
| P.T. A,LN, 

  

gu Djawa Barat kemarin dulu 3 He Ii 
dalam waktu 44,9 detik. Dalam Sebagai atjara untik mem- 
finale ini, rekor kemarin dulu | peringati hari ulang tahun ke 2 
itu dapat dipetjahkan lagi oleh | Perguruan Tinggi Agama Islam 
Sumatera Utara dalam waktu Negeri di Jogjakarta maka 
14,5 detik. | selama 3 hari berturut?” oleh 

Seiandjutnja dalam pertan- | keluarga Mahasiswa P.T.A.LN. 
dingan lari 4x 400 meter pute-: telah diadakan pertandingan 
ra, regu Djawa Timur telah me- j olah-raga dengan hasil2 sbb: 
metjahkan rekor Indonesia dan | Sepak bola. Senior — Junior : 
rekor PON dalam waktu 3 me-j|2 — 0 Tennis: Single: Su- 
nit 36,2 detik. Rekor jang dahulu | jadi — Razali: 6 — 0, 6-—'3, 
dipegang oleh regu Djawa Te- | Sukamto — Isa Sarul: 6 — 5, 
ngah dalam waktu 3 menit 48,4|6 — 3, Djauhari — Darto: 
detik. Perintjian hasil pertan- | 6 — 0, &€— 0, Double: Hertog/ 
dingan lari 4x 400 meter pute- | Sadely — Dahlan /,Sumadi 
ra adalah sbb: Pemenang per-| 6 — 1, 6 —0, Mr. Sunarjo/ 
tama. regu Djawa Timur dalam | Sukamto — Isa Sarul/Zaeni : 
waktu 3 menit 36,2 detik. Pe-| 6 — 1, 6 — 2, Rozali/Djau- 
menang kedua, Djawa Tengah | hari — Hertog/Sujadi : 6 —5 

38,3 detik dalam waktu 3 menii 

    

   

   

    

   

        

    

  

   

    

BRYLCREEM 

berganda, 

s 

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

  

«THE MILLIONAIRE" 

KING OF THE ROYAL MOUNTED 

6 — 3 

  

   

  

(4) 

Se. . 

  

    

   RB) BANGA 

biaovaanta 
THE LONG- 

LOST 
  FORSYTH 

GOLD MINE- 

HIS WIL DEST 
PREAMS: 
BUT NEK/- 
FOLUND 

WEALTH CAN 
HAVE ITS 

COMPLI CATION5,   

KING, LOOK AT THESE HEADLINES 
1 OL2 JEB CERTAINLY BELIEVES IN ji 
SHARING THE WEALTH £ 

  

     

  

     

    

      

    

   

  

  

  

Jeb Bangs sudah     
dia 

wahan, Tetapj 

— King, 

  

menemukan 

tambang emag Forsyth dan kini 
diliputi oleh tjita2 

kekajaan baru 

dapat .menimbulkan kesulitan2. 
lihat berita 

dari surat kabar ini! Si tua 

HE EVEN ADYERTISES - 

NEEDING HELP SEE SHADY (HARACTERS £, 
TES LANES 1" 

  

AN ANVITATCONM 

  

      

tensi 
keme- 

kepala 

shat!' 
Jeb itu hendak membagi2kan 
kekajaannja jtu! 

  NS KAN OA roh TS MEN IYA 

— Dia djuga memasang adver- 

Ne WE Daan, 

"Seorang 

membutuhkan bantuan, 
tanglah pada Jebh Bangs”. 

- Suatu Kesempatan baik bagi 

segerombujan orang pendja- 

terkemuka 

da- 

EN IG UUD LE AI 

HUNK OF BANES 5 

Le 

kai EN    

  

  
— Apa tatjur Tp 

Saja . mempunjai 
baik, Lily kekusihku L...... 

kita bisa dapat uang banjak 
dari Bangs! 

“ Itu diluar tanggungan kita, 
Spider, Ingatlah! 

pikiran 

Bow TRUE? (175 OUT LI 

IVE cor INK D na AN P orowe #5 
SOMETHING 6OOL, LL ag 
HONEG, WE CAN WSE A FORGET AT:    

 



        

Laporan 3 
K.H.LA, Wahab bilang, pembe- 
Bay ga sajah talk 

Sjafruddin 
£ (Sambungan hal. 2). 

  

k Irak : $ dgn.: John HOWARD —Marguerite CHAPMAN — Bruce NN i t Inspe : 1 i Hong IL : : Mendjadi diperluas atau di- | VANS | Ta Stwntot | Mapektalas Ng. IT Thtam BENNETT ng bersan ka ngan surat disertai riwajat | & 2 Ar : TN) $ 

pa rundingan, belum ada peno- aga £ bersangi Ta 3 Demen DA angan Tan Ra dan permintaan gadjih aa BA Ten keatas: pinggir 'djalan dalam kota 
lakan, 1 dapat pula kredit dari Pemerin- 

    

Kalau bifjara setjara j 

Mn Mr. 
    

Pa bagian 
kenaikan harga . jang menurut 
perhitungannja akan terdjadi, 
dilantarankan oleh perluasan go 
longan barang, jang tidak di- | 
sukainja itu. : 

2 itu sad ja, Seolah 

BIDAN jg. dapat intern untuk 
mengemudikan Klinik.- bersalin 
|jang sudah berdjalan. Lamaran 

nguntungkan argumentatienja. | 

Hal demikian tidaklah adil, dan 

  

— Ditjari 

kepada adv. No. 312-9. 
  

Hasil tea 

Persatuan Sekolah Mode 
JOGJAKARTA. 

Tgl. 21-23 September 1953 | 

Jang ikut udjian 16 tjalon 

  

Rahasia terbongkar 

INDRA MALAM INI. 

SUBMARINE RAIDER 

: 24 djam sedjarah dunia 

Ditjari : 

Rumah 

Jogja. Suka ganti ongkos2. 

sewa 

NN 
Surat2 pada nomor 308-9. 

belum ada ,in gebreke stelling”. 

  

   — : £ 

Ta in Mug haoe Pala Kata, BANDJARSARI LOR 6 — SOLO. 
manja dibagi-bagikan. “a Jitu tidak dikeluarkan .oleh Mr. | pemberian deviezen toewijzing .— . an, Se la Tn Meneri . kerdjaan mentjetak buku? untuk sekolah. Jacoub's College 
Sa mengerti sama Sjafruddin selaku Gubernur | untuk sesuatu waktu, akan auu | Murid? dari SEKOLAH MODE Me mm Pjalan Ngabean 59 i 

Ps sekali. Kalau sudah lulus, diplo- Bank Indonesia, sehingga ada | suatu periode pula dimana tidak 1 SELORAP 9 , 
P Tn aan Sa Kn kemungkinan  dongengan2 se- |ada cg. sangat sedikit sekali 'f Pa ag Kerabim. 

: Da Tulus Ban eka magam Jgi oleh. orang/ seder- | barang2 masuk. : Ta lai Nj ENDANG Fe: keraja, bela Tntas diminta, | hana dianggap sebagai ' suatu Sebab dengan penghentian itu Pen PL F4 : an NN ta ANG 

#8 Oa 22 ke t PK. | kebenaran. kartu tentang kesukaran devie- PETS 1 Tidak lul KS 1 Tidal Ke 

rupanja belum Lok, Difaop di Apakah memang orang2 jang | zen telah terbuka, Dimana da- “GTWak lulus. idak datang. 

hotel dikota Solo, kata si mBah. 
Kalau menginep berdua, kabar- 
nja ditanja: mana surat kawin! 

  

Aih, si mBah, diploma ja di- 

  

ploma, surat kawin ja surat ka- 
win! f in 

  

R (pun un jang hanja berdjalan atas 

  

Uajian'S.M-A Jogjakarta sam ! 
pai sekarang belum ada diplo- | 

(adalah azim. Tidak ada seorang 
hapun dari bangsa apa- 

  

uatan kapitaalnja sendiri 
" Kredit Selaiu merupakan 

ng terpenting didalam 

    

   
   engan2 tentang toko2 jg 
akan kosong -sebenarnja tidak 

(patut dilajani, kalau dongengan 

| telah biasa  memperdjual-beli- 
kan barang2 itu, jang dahulu 
ia dapat datangkan sendiri, 
'akan menghentikan  usahanja 
dan penghidupannja karena se- 
karang ia tidak dapat lagi men- 

2) penjaluran pembelian berba- 

rian 'deviezen toewijzing un- 
tuk sesuatu waktu tertentu, dan 

gai djenis barang dengan peran- 
taraan importir nasional. 
Bagian : jang pertama itulah| 

dari P. 41 jang mendjadikan 
dan akan mendjadikan naiknja 
harga2 barang. 
Sebab dengan dihentikannja 

hulu orang2 bekerdja atas da- 
sar perhitungan, sekarang atas 
dasar pengetahuan. Ditariknja 
kembali P. 41 itu dan dirobah- 
nja bagian pertama itu oleh 
P. 42 tidak menghapuskan ke- 

      

   

    

   

    

   
   

  

   

    

   

  

    

Nn. Etty Djimzanah. 
Nn. Umarjati. 

Costumiere: Nj. S. Notosuroto. 
Nn. Bandjarmas., 
Nj. Sumargo. 

| Nn. Sjamsiar. 
Murid? dari SEKOLAH MODE 

TN Pe 
Nn. Kho Siok Lien. 

BERANAK 

. Coupeuse: 

  

te Mr. Sj afrugdin Ana Peran salah tuloesi pertjobaan merintangi Pearl Harbour: ..... » kedjari-an 1 ba - 2 Peak rti J na Data Naba Lerares: Nn, Nody Marijah. dengan kapal selam dan ...... romantik dengan bom dan SURAT KABAR INI. 
takng E aneh maan Pena Pemakaian kredit dari pihak | Pp 41 terdiri atas dua segi- Coupeuse: Nj, - Surodja “uan peluru. —, SILAHKAN. 314-9. 

ketiga tidak mendjadi soal dan "pokok, 1) menghentikan pembe- Hg PA PL la Nj. Sujekti Djajaatmadja.   

hrs 

  

  

  
STENSIL LISTRIK 

KANGAROO 
  

      310-9. 

  

"CON SU Hotel Garuda (Merdeka) 
(iklan ttgl. 19 Sept. '53 no, 221-9). 

“dari R. M, Darjono Hardjosoeparto 

    

Penerimaan baru 
Mulaj menerima peladjar baru 

untuk bagian 

Auto -Monteur 3 ruran. 
rombongan ke IX dimulaj 

tg. 10-10-53, 

  

ROMA 
T 

$ 
: 3 Oa 3 

PI JIN r “ 1 S T 3 1, To TA K. £ datangkannja sendiri? Tidak- | njataan, bahwa kartu telah ter- Naat 3 » an TENAN NN Pa 
Ke | kah lebih masuk diakal — se- | buka. Ne DIUNDUR djadi 7 — 10 OKTOBER, E Iperti pula dibuktikan dalam Mr. Sjafruddin tidak mengu- 209-9 3 

Pa F praktek — bahwa orang2 de- sik-ngusik bagian pertama itu aa aa an Mas p“ | mikian akan tetap terus beru- ! didalam tindjauannja mengenai : 
  sman : An $ barang2 kebiasaannja itu, un- tumplekkannja. sadja pada ba- 

, 

Hn Sui Na ea na enaa ea KITAB PRIMBON BETALDJEMUR. HP oeaT KUAT GEGINDJEL — MANIK. 
berkepala ,,Dwitunggal” kema- | 
rin, kalimat jg berbunji : ,Dan 
orang akan menarik konklusi: 
Bung Karno adalah tjita2 keta- 
tanegaraan menurut Islam, Bung 
Hatta adalah anti-komunisme” 
hendaknja dibatja : 
Dan orang akan menarik kon- 

klusi : Bung Karno adalah anti- 
tjita2 ketatanegaraan “menurut 

  

Islam. Bung Hatta adalah anti- 

  

bb komunisme. Peanan. Sa tap AP Ong Bumi Ba Penerbit yang, muka An aga Sera PInEune ata 
2 Ag enurut gambaran jafrud- 2 Tn Tg , blakang sakit, mata lamur, kupin erbunji, ba- 
Pe PERTEMUAN SASTERA- din ? Maka bagaimana dongeng | 14.00 Hidangan Njanjian Wak- »SOEMODIDJOJO MAHADEWA” dan Nan tjape, bongsiat (mimpi 3 ena ean 

Pe: 1 : tan an tentang menutup toko2 disa- : tu Makan. . Bumidjo Tengah No. 89 — JOGJAKARTA:- man k) sering-kentjing, tidak kemauan dan lain?.. 

En WAN JOGJA tu fiSak dapat disesuaikan dgn | 17.00 Taman Pemuda oleh IPPI 304-9. Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. 
6 Atas inisiatip Lembaga Seni teriakan2 tentang mendjual li- . Jogjakarta Dengan satu kali makan sadja sudah kelihatan 
pe Sastra Jogjakarta, nantj pada sensi dilain pihak. 17.45 Santapan Djiwa Angka- hasilnja. -G te 

3 hari Sabtu, 3-10-1953 di gedung | | AcChirnja Mr. Sjafruddin mem tan Perang LO Joseph's Hospital rumah sakit jang paling besar 
£ Bagian Kesenian Djawatan Ke- bentangkan bahwa dengan mem | 18.00 Jazz Simfonie oleh Ork. OTRE KEDU di Eropah, telah mentjoba mempergunakan obat 

“budajaan PP & K, Terbantaman 'perluasnja golongan barang2 jg A. | Kostelanets dengan ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- 
6 akan dilangsungkan suatu | Sisediakan Cchusus untuk impor- selingan Frapk Sinatra | S 1 AP A4 T A4HU nja telah berhasil baik dengan memuaskan. Maka 
ertemuan jang akan dikundju- 'tir nasional harga2 akan naik. | 18.30 Lagu2 Tionghoa lan oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai negeri p Ia Sandar N Sebelumnja ingin saja sekali Kei. Chang dgn. iringan Untuk kantong penuh, UANG SEBESAR Rp. 10.0009,— atau 

: Ae Pan tergabung di- bahwa didalam musik Segar Djelita dbp. | Rp. 15.000, — kurang artinja, Tetapi kantong jang masih terlebh dahulu guna mengobati 

Bi Salam perkumpulan? Raksi Se- mentjari .argumentatie untuk 3 Nadakelana 5158, Rp. 5,— baik djuga memiliki. Gunakanlah sisa uang penjakit buah pinggang. Obat 
& ni, Lembaga Seni Sastra Tunas menjatakan ketidak-baikannja P | 1915 Mimbar Senj Sastra oleh tadi untuk membeli. ini telah pula dibuktikan oleh 

Muda dan perkumpulan? lain. H1 itu, Mr. Sjafruddin berkali2 Lembaga Seni Sastra LOTERE KEDU 29.000 thabib ternama diseluruh 
Tera itu dimaksudkan bertindak tidak adil. 19.40 Krontjong Aseli oleh O.K. 289-9 SIAPA TAHU dunia dan oleh orgaan ilmu ke- 

ng Dalam pembitjaraan ,.organi- | - Peni dbp. Purwadi : : tabiban di Roma, telah dipudji- untuk saling berkenalan dan ber » : 2 Sa aa NAN | . , 
bkan Dra sasi” ia perluaskan soain) a ke- | 20.30 RumbasMalam oleh ORJ v kan sebagai satu rupa obat 
On anakan Main naa luar P. 41 itu, berbitjara ten- dbp. Suwandi untuk bikin kuat gegindjel dan 

waktu jang akan datang, dapat tang mengambil oper “seluruh | 21.15 Obrolan Pak Resut melahirkan manik. “Telah men- 
Na Dasar jang tetap import dari tangan asing, ber- | 21.30 Ketoprak Mataram oleh 

dengan suatu Komite jang tetap 

  

DELEGASI INDONESIA 
Ke Konperensi Pelajar- 

.an Asia. 
Untuk mengundjungi Konpe- 

rensi Pelajaran Asia jang akan 
diadakan oleh Organisasi Per- 
buruhan Internasional di Kolom. 
bo mulaj tanggal 5 hingga 15 
Oktober, Indonesia ' mengirim- 

PEROBAHAN LALU-LIN- 
TAS DI IBUKOTA 

Kot-nrad'» 'el-h keluar- 
kan Rp. 200.000.— 

“karta Raya Supranoto mene- 

jang telah dipakai guna perong- 
kosan pembikinan tandaz2 dan 

nama2 djalan, — Ant.   
REX 

mulai BESOK 

  

Djurubitjara Kotapradja Dja- 

FILM BESAR, DRAMA 
DARI ARGENTINA ! 
BERWARNA! 

| penghidupannja ? Desnoods de- 
ngan menempatkan pesanannja 
dengan perantaraan orang lain, 
desnoods dengan pembeajaannja 
sendiri, desnoods dengan mengor 
bankan sebagian dari keuntung- 
annja ? 

Mr. Sjafruddin selalu berteri- 
ak-teriak tentang pendjualan 
licensi, tentang ongkang2 djadi 
kaja, "tentang parasitisme dan 

lagi tegaskan   
bitjara tentang installatie pa- 

mengenai tahun deviezen 1953/ 
11954. 

Didalam soal waktu pemasuk- 
jan ia ambil waktu jang lazim 
diperlukan untuk barang tech- 
nisch, didalam percentage jang 
ada ditangan import nasional ia 
hanja tindjaw percentage jang 
lazim dikatakan untuk pema- 
sukan oleh importir nasional 

saha untuk tetap memperoleh | 

"12.30 

  
kenaikan harga. Segala hal di- 

  

. 

Radio 
SELASA 29 SEPT. 1953 

Gelm.: 42,25 — 59,2 & 1224 M 

06.40 Petikan Piano dalam gu- 

bahan ringan 
Bing Slamet, Korijatj dll 
Musik Tengan Hari oleh 
Musik Tiup Jo. dbp. Pro- 

07.10 

Kel. Kes. Djawa Studio Jo. 

  

NAFSU ca... 

Foto - Indonesia BE- 
SAR tetapi TENAGA 
ahli KURANG. Kalau 

“tidak mau disebut KA- 

  

KITAB ISTIMEWA, misuwur ing  sadjagad. KITAB 
PRIMBON BETALDJEMU IR punika BABONING PRIM- 
BON, inggih Primbon kina ingkang asli (origineel), tilara- 
nipun laluhur kita Djawi. Primbon? sawarnining Primbon, 
ing sakawit ugi petikan saking Kitab Primbon Betaldjemur. 
Kitab Primbon Be€taldjemur ngewrat rupi?2 lan warni2 ilmu 
lahir batos salampah-lampahipun, wonten 334 bab. S Sanget 
migunani, njekapi kabetahaning ngagesang. (Basa Djawi ak- 
Sara Latin). 

Regi lan wragad kintun Rp. 57.50. 

  

    

  
  

  

RAPI TJEPAT 

313-9. 

pembajaran SEKOLAH, menjusun BU 

dj DEPOT BENDA? POS & ALAT? SEKOLAH 

KU dan MENDJILID. 
ONGKOS RINGAN. 

»WIDJAJar" 
Bintaran lor 7 — Jogjakarta.     

    

  

'Menertma. reparatie, alat? sedia tjukup. 

  

  

La maa Tea, 

. THE WAY OF A GAUCHO 
  

    

ma 

    

  

  

6 
  

  

  

Radja obat kuat 

3 

Viranol extra strong buat Jaki2 jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi sexuel swakte). Alasan penjakit badan 

lekas tjape, makanan tidak: hantjur, sering marah2 kepala 

s 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, 

Gjantung berdebar2 buat itu Kita bikin PIL VIRANOL jang 
tanggung 10045 berhatsil dan Gapat kekuatan selamanja. 
Harga E botol Rp. 20,— : Djiuga ada sedia lain2 obat jang 

ongkos kirim 1070. 

TABIB WAHID MAWN — Tambiong 490 — Bandung. 
Agen? : 

TOKO SOLO, Dji. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta, 
WARUNG MCELJO, Djl. Judonegaran 17 — Jogja. 
TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 

. Muiti Sports, Kaliasin 7 — Surabaja.   
    
        

Hari ini PENGHABISAN: | 
»PANIC IN THE 

STREET” 

x Gene TIERNEY 
& Rory CALHOUN 

x Hugh MARLOWE 

  

    

pula an alat2 pengangkutan dsb. Warangganao : Djumirah Perhatikan sewaktu membeli 

Be | alam soal djumlah (harga) | Tongo V || R A i N 0 I 5 obat ini merknja terdjaga, hati?- 
Es, Ba Pa Aa barang2 ia mengambil angka . Tjeritera :...SETING.KE-.h . . . - - , : al Jah jangan «sarapas skena: what 

" innula pads 9 tep dari 1951/1952, sedangkan P. 41 MUNING. 3 

  

  

  

TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 
MENDJELMA SAMPAI SEKARANG 
LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 
DAPAT BERIBU-RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA JANG TELAH BERHASIL 
MAKAN OBAT INI. 
Romar's Kidney pills adalah sebagai obat buat 
bikin kuat gegindjel manik aan bisa menjem- 
bukhkan rupa? penjakit seperti: Zenuw lemah, to- 

telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS 

dapat medaille mas besar dalam 
tentoonstelling obat hospital. 

  
tiruan atau palsu. 

gen: 

Obat ENG NJAN HO, 
PETJINAN No. 75 

DJOKJAKARTA 

    

  

   
   
   

  

   

  

   

  

   

        

- sh mandjur. 
kan delegasi jang terdiri atas : 5 Me Na JU 1 dimakan BUBUK Pil Gembira istimewa buat laK'2 .....corWcoo oo Rp. 15,— 
Mr. Samjono dari Kementerian And yaa Tekaagia "me ikutilah Cursus - Foto Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
Perburuhan sebagaj ketua dele- 2 ia-hanja tundjukkan hal ini | . | POR KUN BAN AT Aeon SLTA Setan Lanal SAS Kana aka Luka » 25,— 
gasi, Sumarto dari Kementerian Pan pai ala ran ate : 3 AM yng Minjak Tangkur adjaib buat laki2 wo... 2 TO — 
Pertanian dan Mr. Masrin dari meny itu, jaitu bagian jg 5-10-'53, di Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 
Djawatan Pelajaran sebagai Kak an perluasan golongan BROTPEO” Ea medan Pama In EN ba SEN KAN BU NT SO, — 
anggota, Djafara dari S.P.S.I. Sewaha an importir-nasional. » Puder bikin hitam rambut tanggung tidak 
dan Achmad Sumadi darj S.B. "" itu hanja jterdii C0 Menjluran 19 Dk. Naa an AN ia RUN an, IOS 
an SN an biro” Na he Minjak Gatal Rp. 5,5 Zalp. Exeem Wood. Tao Mintalah berlangganan madjallah ,, MINGGU PAGI". Satu-satunia 

an 5 2 Te Minjak bikin r ja dz Ke Sana $ — 
sebagai anggota wakil pengusa- Menerima pekerdjaan STENCIL Mn anu Manga rela Ta baba Sa mingguan penghibur, enteng tetapi berisi diseluruh Indonesia. Beraneka 
ha. — Ant. DICTAT, surat UNDANGAN, surat ULEM2, surat tanda 5 warna isinja, dihiasi pula dengan banjak gambar. Lain dari jang lain. 

Dalam achir bulan Oktober 1953, madjalah ,, MINGGU PAGI" 

akar mengadakan sajembara dng hadiah uang tunai Rp.2500,--, 

  

menggambarkan suka duka penghidupan seseorang anggauta 

masjarakat. 

»RAHASIAKU"” 

. smua Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

rangkan, bahwa untuk keperlu- | si TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 
& an perbaikan dan perobahan la-. Harga turun 11! | Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 1 
lulintas dikota Djakarta jang & a 3 THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. Pi onkaka rubrik madjallah ,, MINGU PAGI" : 5 
kini sedang glat dikerdjakan Saksikenlah 111 Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo. 
oleh pihak kepolisian lalulintas, 2 $ , sa | Toko Obat HOK AN Djl. Raya 114 — Magelang, APA DAN SIAPA” 
Pemerintah Kotapradja Djakar- Sedia matjem?2 merk RADIO : I ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang, lukisk enghic 1 orang2 t a 

ta Baya telah Maen RCA, VIOLETTA, GEC. | »NGO HOK TONG gang NmeRna melukiskan penghidupan orang2 ternama 
iaja sebesar Rp. aa " TESLA. ROY emarang. ” 
landjutnja telah dikeluarkan pu. eneng “Sana, | » SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang, »SUKA DUKA 
la biaja sebanjak Rp. 22.500,—, : 

oi 

Dalam rubrik ini seseorang mentjurahkan isi hatinja dengan 
terus terang. 

4. »PETUNDJUK? DALAM SOAL PERTJINTAAN” 

5. »TJERITERA PENDEK” 
1 " : TELAH TERBIT: 1 

Langganan : B aru. B ti A k B 6. ,SPIONASE CONTRA SPIONASE” : aa ea. EN bajaan ng katan Garu 5 : 7. »PERGAULAN ANTARA MANUSIA DENGAN MANUSIA" 
| Mulai tanggal 30 September 1953 .KEDAUL jilid IV. Te Ar 5 

RAKJAT' menerima langganan baru. Oleh: MR. Dajoh, Injujaoknikain os: MBN 8. ,SKETS MASJARAKAT 
Pembajaran diperhitungkan mulai 1 
Dengan begitu sampai tanggal 30 September 1953 ini 

dilakukan dengan pertjuma. : Pena An R. 

October 1953. 

  
Buku ini adalah sebuah Buku Batjaan untuk kelas I di 

S.M.E.A., S.MLA. Bag C. dan I ursus2 Dagang Bag. Atas jang 
telah d.sesuaikan dengan keh ndak zaman, 

Ada sekarang pada 
Toko Buku : 

ATLAS INDONESIA   
9. ,PENGALAMAN ANEH2 DALAM PENGHIDUPAN KI TA? 

10. ,,LAJAR PUTIH” 

ee Ketat gunting MERK es en kaw bank Ha va tika 1 Harga Ag Tan . DAN “DUNIA H1... OLAH RAGA" 

"3 ae e . . . 1 Untuk pesanan dari luar kota tambah porto 1575, sedi- jap Garuda 5 
BT Permintaan Mendjadi Langganan kit-sedikitnja Rp. 1,50. : " Pa Na Rp. 18.60 12, Dan lain-lain lagi jang menarik, 

g : Be Fs Kepada Segera akan menjusul BATJAAN ANGKATAN Sebentar lagi : : Mg EN aa Aaba mita IN BARU Djiilid I, II dan Ill untuk S-M.B.P., S.M-P. ILMU GAJA Harga langganan Rp. 9,— sebulan 
CAT ai TER yA 3 fuga an as Jogja. Bag. A. dan Kursus? Dagang Bag. Pertama dan Dji- Prof R. te Sonaora Ftjeran Rp. 2,25 

lid V dan VI untuk S.M.E.A., S.M.A. Bag. C. dan     Kursus? Dagang Bag. Atas Penerbitan istimewa untuk EN Tata usaha 

2 "Mulai tanggal 30 September 1953 harap saja ditjatat PN Naga $ : MA ai : Mahasiswa Tehnik dan Ahli Madjallah 
- mendjadi langganan sea Pesanan dapat dilakukan pada Tg Buku Tuan setem- Tehnik. 

$ pat atau langsung pada penerhitnja : obat 404 halaman, Wi v9 

Nama HA eni Revan 3 Mk Lea kan KAA j3 . Tentu selangkah Unin, s9 ng Pagi” 

N.V. ,,Gunung Agung .Harga Rp. 1950. Uu 

Alat Golkar am angan Ha 5 : 

i 
Tanda tangan :   306-9 

Kwitang 13 — Kotakpos 135, 

# Telp. Gbr. 
DJAKARTA, 

Penerbit 
nDJAMBATAN" N. V, 

Dj. Nusantara 15, 
DJAKARTA, 

4618,     TUGU 42 — TELP. 900 - 901             eesapannon0en02 ) "  nn (sore venneranang 1 

Typ #KEDAULATAN RAKJAT"! 1682/52/8.0.14, 

    

  
Pa


