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Ateh, dari antara 1, 
10.000 
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Mengenai kedudukan Teung- 
ku Daud Beureuh jang seka- 
rang mendjabat gubernur diper- 
bantukan kepada Kementerian 
Dalam Negeri, Hazairin menga- 
takan, bahwa sampai kini ia be- 
lum dipetjat, karena Pemerin- 
tah belum mengetahui dengan 
pasti sampai berapa" djauh ia 

da ggiinat dalam pemberontakan 

Prof. Hazairin menerangkan 
"a pemerintahan didaerah 

seh sekarang ternjata men- 
ipas-kengadjuan, Gerombolan2 

.8karang rupanja bergerak ke- 
daerah sekitar Lauttawar Take- | 
ngon, didaerah itu mereka mung 
kin akan mendirikan pusat ge- 
rakannja setelah kini didesak 
mundur terus oleh alat2 kekua- 
saan negara. 

Bulan Oktober. 
Kalangan Kabinet menjata- 

kan. bahwa harapan untuk me- 
njelesaikan soal Atjeh ini ma- 
kin besar. Bahkan diharapkan 

supaja selesai dalam bulan Ok- 
tober ini. 

Sidang Kabinet jang sedianja 
dilangsungkan kemarin petang 
tidak djadi dan ditunda sampai 
petang nanti 
tangan Wk. PM II Zainul Arifin | 
dan Menteri Agama K. Masjkur 
jang beberapa hari jang lalu 
pergi ke Sumatra Utara untuk 
mengadakan penindjauan dari 
dekat mengenai peristiwa Atjeh 

ini. Kedua menteri itu akan tiba 
di Kemajoran siang ini. 4 
Menurut laporan jang diteri- 

-. - Naaah Pusat tidak 
a satu ' pun di Atjeh jang 

didududuki - oleh kaun Pa | 
       

  

    

Pemimpin Umum: SAMAWI 
. Telp. Rumah: 902 x 

KN menenun g 1 Ra A 

Pemimpin Red: WONOHITO 
0. Telp, Bumah: 908. 1 

Redaksi No. 900. : 
Adm, PG No. 901, TUGU 48 — ' JOGJAKARTA, 

SAN Sea Sa 

'REBO 30 SEPTEMBE 

| KIE SI Si : " 

Hi .. II Ga “ 

2g 22 ts : La DR Na 

p. 5 ' E MM 

pe : 1 

T : Oktober bisa beres? 

menunggu keda- | 

  

   

BTA. 

     

ENTERI Dalam Negeri Prof. Hazairin menerangkan, bahwa erdasarkan laporan? tentang keadaan di 
ang jang turut mengambil b: | : Demikian wartawan ”K ” interlokal dari Djakarta 

- 

DIVISI RENTJONG 
Tentang pemberontakan 

| di Atjeh jang sudah ber- 
djalan beberapa hari, pihak 

| DI. telah mengirimkan 
peta kepada instansi? di 
Djakarta jang berisikan, 
“bahwa gerakan itu dilaku- 
kan oleh "Divisi Rentjong 

2 RR 6 
| Selandjutnja dinjatakan, 

| bahwa D.I. seluruh Indone- 
! Bp telah mempunjai 6 di- 

wa 

  

3       

kedalam hutan. Perhubungan 
lalu-lintas disana sudah normal 
kembali. Demikian wartawan 
"KR" dari Djakarta. # 

Tentang penjelundupan 
sendjata. $ 

sat. di Djakarta memberi kete- 
rangan bahwa kemungkinan pe- 
njelundupan sendjata dari Ma- 
laya ke Atjeh memang ada de- 
ngan tidak diketahui oleh pedja- 
bat2 douane jang ditempatkan 
pada pos2 disepandjang garis 

pantai Atjeh. : 
Keterangan ini diberikan atas 

pertanjaan tentang berita2 me- 
ngenai penjelundupan? sendjata 
api dari Malaya didalam hubung 
annja dengan kekatjauan jang 
timbul di Atjeh dewasa ini. 

Didapat keterangan seiandjut 
nja sebagai akibat kekatjauan 
di Atjeh itu menurut laporan 
jang diterima di Djakarta, ada 

  'Djawatan Bea dan Tjukai Pu- h ! KEM UNGKINAN PAR- 

| Menurut laporan itu djuga 
maka setelah dilakukan penjeli- 
dikan saksama, dalam kapal2 

| jang berlajar setjara legal tidak 
| ada kedapatan penjelundup2. 
Perlu diketahui garis pantai se- 
keliling daerah Atjeh itu pan- 
djangnja lebih 1000 Km. — Ant. 

| 

  

RUU POKOK PER- 
TAHANAN 
Dalam reces inj disam- 
paikan DPR. 

Didapat kabar, bahwa RUU 
Pokok Pertahanan Negara telah 
siap dan dalam reces ini djuga 
akan disampaikan kepada Se- 
kretariat Parlemen oleh Peme- 
rintah. : 
Sebagaimana diketahui, RUU 

tersebut adalah hasil pekerdja- 
an Panitia Negara jang diben- 
tuk dimasa kabinet Wilopo dan 
diketuai sendiri olea Wilopo. 
Selain beberapa ahli dari A.P. 
duduk pula 3 anggauta Seksi 

| Pertahanan Parlemen dalam 
| Panitia Negara tersebut. —Ant. 

  

— LEMEN 
Mengirim penindjau 

: ke Atjeh: - : 
Mungkin atau tidaknja Par- 

lemen mengirimkan penindjau2- 
nja ke Atjeh guna menjelidiki 
,per.stiwa Daud Beureuh” serta 

latar belakangnja, adalah ter- 
gantung pada keterangan jang 
akan diber.kan Pemerintah ke- 
pada Parlemen - mengenai soal 
tersebut, demikian keterangan 
ketua Parlemen Mr. Sartono 
atas pertanjaan. 

Ia terangkan, bahwa djika 
sesudah Pemerintah memberi-   dua pos douane dipantai Atjeh | iaitu di La TE £ 

       “ke Medan: 

£ Suleiman Daud 
Pemimpin gerombolan di Atjeh Besar 
WE situasi Atjeh 'kini, RRI Kotaradja mewartakan, 

bahwa pada tanggal 26 September jang baru lalu, gerom- 
bolan telah menjerang pos? tentara di Sigli dan Bireun. Pertem- 
puran jang berlangsung selama 3 djam dapat mengusir gerom- 
bolan, dengan meninggalkan kawannja jang tiwas. 

Djam 13.00 hari itu djuga ter | umumnja pemimpin? Atjeh 
djadi pertempuran ketjil2 di- 
km. 18 djurusan Meulaboh, dima 
na gerombolan menderita 1 kor 
ban, Dalam pada tu, patroli TNI 

jang terdiri dari 1 pleton diban | 
tu oleh Mobrig didekat Sigli te 
lah berhasil menangkap 25 
orang anggota gerombolan dan 2 
orang jang memakai tanda pang 
kat &strip 1 bintang ditiwaskan. 
Bendera2nja dirampas. , 

Pada tanggal .27 September 
djam 7 telah tiba di Bireun ba- 
labantun tentara dari Medan de 
ngan selamat. : 

P.T.T, dibawah pengawas. | 
an tentera. 

Menurut djurubitjara Sub. 
Terr. Atjeh, jang memimpin ge 
rombolan di Atjeh Besar itu Teu 

ku Suleiman Daud, pemangku 
djabatan Residen Koordinator 
Atjeh. 
Ditegaskan, bahwa operasi jg 

dilakukan tentara sangat me- 
muaskan. 1 
Dalam pada itu, Kepala Staf 

Sum. Terr. Atjeh menerangkan 
pula, bahwa PTT kini berada Gi 
bawah pengawasan tentara. Per 
hubungan kelapangan terbang 
Lho Nga sudah baik kembali. 
Djembatan udara terus diadakan 
dan patroli terus menerus mela- 
kukan tugasnja.— : 

Seperti diketahui, T. Suleiman 
Daud adalah jang sebelum ter- 
djadi peristiwa Daud Beureuh se 
lalu mengatakan bahwa keadaan 
di Atjeh aman - 1 

. Persiapan pemberontakan 
Daud Beureuh di Bindjei. 

Dari Kotaradja dikabarkan 
bahwa menurut keterangan para 
gerombolan jang ditahan, pem- 
berontakan Daud Beureuh itu te 
lah disiapkan dirumah Patih 
Bindjei, Hadjad. 

Hadir pada rundingan-persiap 
an itu, selain Patih Bindjei sen- 
diri Wedana Tg. Pura, Kepala 
Kompi Sidikalang, Lts. Ibrahim 
Saleh, Kepala Kompi Kabandja- 
he dan bekas Kepala Kedjaksa 
an Atjeh, Hassan Ali. 

Pada rundingan itu — menu- 

rut laporan gerombolan jang di 
tahan tadi — semula diniatkan 
agar pemberontakan dimulai pa 
da tanggal 10 September (peri 
ngatan Hari 1 Muharam), akan 
tetapi kemudian diputuskan pa- 
da permulaan Hari PON III sa- 
dja, berdasarkan perhitungan, 
bahwa pada hari PON III itu, 

akan berkumpul di Medan, dan 
Atjeh sendiri karenanja dikira 

|akan berada dalam sematjam 
| suatu ,,vacuum”, hingga dengan 
Gemikian gerombolan lebih mu- 
dah dapat melakukan serangan2 
nja. 

Begitu djuga pada rundingan 
itu telah ditetapkan, bahwa ar- 
tillerie di Lho Nga akan menjo- 
kong pemberontakan tersebut se 
dang tempat sendjatanja akan 

disembunjikan dan dimana letak 
nja tempat sendjata gerombolan 
itu belum lagi dapat diketahui, 

. Pengikut? Daud Beureuh 
telah lama bersiap2. 

Kepada rakjat banjak dikam- 
pung2 pengikut2 Teungku Daud 
Beureuh itu mempropagandakan, 
bahwa mereka akan.,,mengada- 

kan" satu perobahan besar” dan 
akan dilakukan pada tanggal 5, 

6 sampai 7 Agustus 1953 (jaitu 
Hari Proklamasi Daruj Isiam). 

Sebagian besar dari pengikut 
mereka belum mengerti hakikat 

pergerakan itu, dan rakjat ba- 
njak jang mulai kritis tidak mau 
dibangkitkan semangatnja un- 
tuk perlawanan, jang tudjuan 

nja tidak keruan. 
Djawatan Penerangan Atjeh 

Pidie, Atjeh Utara dan Atjen 
Timur tidak pernah berusaha 
memberikan pengertian kepada 
rakjat tentang keadaan jang se- 
benarnja, malahan  tampaknja 
berusaha ,,mengaburkan kesang 

gupan membanding” dari rakjat. 
Meskipun begitu rakjat jang te 
lah berpengalaman sudah dapat 
menangkap apa jang tersembu 
nji dibelakang tjita2 muluk jang 
“dihembuskan ketelinga mereka. 

Gerombolan2 mundut ke- 

Pada hari Sabtu malam jang 
lalu telah tiba di Belawan kapal 
.Kalianget” jang membawa le- 
bih kurang 500 pengungsi dari 
Meulaboh dan Kotaradja, Dari 
pelbagai pengungsi2 itu dipero- 
leh kabar bahwa kaum penga- 
tjau keamanan di Atjeh kini te- 
lah mengundurkan diri kehu- 
tan2, sehingga boleh dikatakan 
seluruh kota2 di Atjeh dikuasai 
oleh alat2 pemerintah, Sungguh 
pun begitu, djalan2 raja antara 
Lho Seumawe ke Kotaradja ma 
sih belum dapat dilalui, berhu- 
bung djalan2 raja itu terhambat 
oleh kaju2 besar jang ditebangi 
oleh kaum pengatjau.   

Kan keterangan jtu, Pariemen 
masih menganggap ada ha!2 ,g 

:-| memerlukan. -penjelidikan..iebih | 
landjut, maka mungkin akan di- 

| djadjahan. 

  

Rombongan Bupati Mochtar 

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

waktu tiba di Djurang Bogor. 
  

Sumber? 

Djepang jang terbatas 

di Indonesia jang tidak meng- 

gembirakan Djepang jang chu- 
sus merupakan penghalang bagi 
penanaman modal Djepang di 
Indonesia a.l. undang2 penanam- 
an modal asing jang melindungi 
kaum penanam modal tidak 
ada di Indonesia. 
Gelombang semangat kebang- 

saan telah menimbulkan pera- 

nesia jang dgn tjuriga mengang- 
gap renanaman modal asing 
itu sebagai pendahuluan pen- 

Selain itu terhadap pula pe- 
rasaan chusus anti Djepang jg 
Gisebabkan kenang2an pahit 
pada masa pendudukan Djepang 
dimasa. selama “perang dunia   Kirim penindjau2 Parlemen, te- 

tapi djika keterangan Pemerin-- 

| tah itu sudah dipandang tjukup, 
| terutama pula dengan ikutnja 

ketua Seksi Pertahanan dalam 

penindjauan jang dilakukan Pe- 
merintah itu, maka Parlemen 
pun tidak akan mengirimkan 
penindjau2nja. — Ant. 

MONONUTU TIBA DI 
MAKASSAR 

Di Surabaja adakan per- 
temuan perpisahan. 

Tanggal 28-9 telah tiba di 
Makassar dengan “menumpang 

kapal ,,Tjiluwah” Duta Besar 
untuk RRT Mononutu dengan 

14 orang anggota stafnja. Re- 
bo inj ia meneruskan perdjalan- 
annja keposnja. 

Petangnja oleh para war- 

tawan Mgkassay diadakan per- 
temuan ramah-tangah. 
Dengan disertai pedjabat2 se- 

tempat ia telah pula mengada- 
kan pertemuan perpisahan di- 
balaj wartawan Surabaja jang 
mendapat perhatian besar dari 
para wartawan setempat pada 
waktu. kapal ,Tjiluwah” itu 

hari#Sabtu jang lalu singgah di 
Surabaja. — Ant, 

  

Keterangan konsol: 
djendral R. IL. 

Konsol djendral R. I. di Tokio 
Mr. Zainal Abidin menerangkan 
dalam pada itu bahwa rakjat 
Indonesia tidak ' akan mudah 
melupakan nasib 6 djuta rakjat 

Indonesia jang telah terbunuh 
selama perang j.l. Djuga terda- 
pat ketjurigaan Djepang jang 
mengulur2 -penjelesaian soal 
penggantian kerugian perang 
kepada Indonesia dan terdapat 
kekuatiran apabila Djepang mu- 
lai membajar maka industri 
Djepang akan menarik keun- 
tungan daripada keadaan itu 
dan akan menekan ekonomi In- 
donesia. 

Indonesia menjesalkan kele- 
bihan export. Djepang dalam 
perdagangan Indonesia — Dje- 
pang jang menjebabkan Peme- 
rintah Indonesia harus. menge- 
luarkan 18 djuta dollar selama 
12 bulan jang berachir pada 30 
Djuni jang lalu. 

  

Dewan kaum pengusaha. 
Selandjutnja dapat dikabar- 

kan bahwa PM Shigeru Yoshi- 
da telah membentuk satu de- 
wan pengusaha “untuk berikan 
lapuran kepadanja mengenai 
kemungkinan dilapangan pere- 
.konomian bagi Djepang dine-     
  

Bekas Gubernur SU. Mr. SM Amin : 
  

6 ALAM suatu pertjakapan 

Tindakan militer jang didjalan 
kan oleh Pemerintah untuk mem 
basmi kaum pengatjau di Atjeh 
itu dapat disetudjui, oleh karena 

adalah pemberontak terhadap 
Negara. Demikian keterangan 
Mr. S. M. Amin jang sedjak per- 
mulaan . tahun 1947 hingga pe- 
njerahan kedaulatan pada tahun 
1950 mendjadi gubernur Suma- 
tera- Utara dan sekarang  be- 
kerdja sebagai pengatjara parti- 
kelir di Djakarta. 

Dalam pada itu ia menerang- 

kan djuga, bahwa disamping 
tindakan militer jang didjalan- 
kan, perlu djuga diusahakan utk 
mengambil djalan lain jaitu ber- 
usaha utk mendekati pemimpin? 
jang terlibat didalam peristiwa 
itu. 

Djalan ini dapat ditempuh 
akan tetapi djangan diusahakan 
oleh Pemerintah melainkan oleh 
pihak jang ketiga seperti um-   
sudah terang bahwa mereka itu | 

Peristiwa Daud 
Beureuh 

Harus ditjari pada sedjarahnja 
dimasa lampau 

mengenai peristiwa gangguan 
keamanan di Atjeh dewasa ini. bekas Gubernur Sumatera- 

Utara Mr. S. M. Amin menerangkan, bahwa 
dapat diambilnja terhadap peristiwa di Atjeh ialah, bahwa gang 

guan keamanan di Atjeh itu tidak ditimbulkan oleh gerakan jg 
merupakan kesatuan jang bulat. 

kesimpulan jang 

pamanja oleh organisasi? atau 
ulama? jang berpengaruh. 

2 Golongan saling bere- 
but kekuasaan. 5 

Mr. S. M. Amin . seterusnja 
membentangkan setjara singkat 
sedjarah pertentangan? jang ada 
di Atjeh jang dapat diketahuinja 

selama ia mendjadi gubernur di 
sana.”  Dikatakannja, bahwa 
benih dari pada kekeruhan jang 
timbul sekarang ini harus ditjari 
dalam peristiwa2 dimasa jang 
lampau.antara mana peristiwa 
Tjumbuk jg terdjadi diachir th. 
1945 setelah Proklamasi Kemer- 
dekaan. Sudah bukan rahasia 
Igai, bahwa di Atjeh terdapat 

dua golongan jaitu PUSA dan 
kaum hulubalang jang senanti- 
asa be-rebut?an kekuasaan. Pada 
sa'at?2 jang terachir ini PUSA 
melihat bahwa pihak hulubalang 
makin besar pengaruhnja dan 
merasa terantjam dan inilah ga- 
lah satu sebab timbulnja keka- 
tjauan, — Ant,   

          

yan Kunstenen 

- 

Dikemukakan bahwa faktor27 

saan anti bangsa asing di Indo- | . 

kekajaan 
R.I. 

Sangat diperhatikan Djepang 

ENEMBUSAN ekonomi di Indoresia oleh Djepang pada 
tahun? j.a.d. hanja tetap merupakan satu impian belaka jang 

menakutkan pihak Belanda. Kaum industrialis dan pemerintah 
Djepang menaruh perhatian terhadap sumber? alam jang kaja 

di Indonesia tapi mernzska sependapat bahwa rintangan? jang 
terdapat di Indonesia terlampau besar untuk sumber? keuangan 

sebagai. negara jang kalah perang. 
Apakah ini akan tetap demikian halnja dalam 10 tahun j.a.d. | 
adalah tergantung kepada keadaan jang berubah2. 

geri Asia Tenggara termasuk 

Indonesia. 
Sampai 

dan pembesar2 Djepang” mem- 

perhatikan dengan teliti ke- 
mungkinan2 ekonomi di Indone- 
sia bagi Djepang. — Ant. 

  

MENTERI PERTAHANAN ' 
I. KEMBALI 
tenteri Pertahanan Mr, Iwa 

f asumantri dengan pesa- 
“at terbang telah tiba kembali 
Djakarta dari Medan. setelah 

mendapat keterangan? dise- 
citar peristiwa Daud Beureuh. 

rut kembali dari Medan ang- 

t Seksi Per nan Parle- 

Baik Iwa Kusumasumantri, 

  

    

    

maupun Baharuddin tidak ber- | 
keterangan? | 

keadaan | 
sedia memberikan 
kepada pers mengenai 
di Atieh Iwa hanja mengatakan 

bahwa keadaannja ,.lumajan”. 
Mr, Iwa akan memberikan la 

peran kepada sidang kabinet 

Rebo ini. — Ant. : 

ABIKUSNO MINTA 
—. MAAF ? 

P.S.LI. dapat tawaran 
kors2 jang dulu di- 

dudukinja. 5 
Kemarin delegasi PSII telah 

menemui P.M. Mr. Ali Sastro- 
amidjojo guna 

soal2 disekitar pengisian lowong 
yan menteri2 dalam kabinet jang 
sekarang ini Delegasi jang ter- 
diri atas Arudji Kartawinata, 
Anwar “Tjokroaminoto dan se- 
orang anggota pimpinan PSII 

lainnja, telah berunding selama 
sedjam. x 

Dalam rundingan tersebut tu 
rut . hadlir Wkl. PM. IL. Mr. 
Wongsonegoro, formateur ka- 

binet jang sekarang ini. Setelah 
selesai pertemuan itu Mr, Wong 
sonegoro menerangkan bahwa 

pada perundingan tersebut fihak 
kabinet telah menawarkan tem 

pat2 jang dulu memang telah di 
duduki oleh PSII, jaitu perhu- 

bungan dan kesedjahteraan ne- 
gara. 

Atas tawaran tersebut pihak 
PSII belum memberikan dja- 
waban. ataupun  reaksinja dan 
soal tawaran kabinet ini akan 
dibitjarakan dulu dalam sidang 
DP PSII sesudah mana baru 
diharapkan akan sikap jang da- 
pat menentukan dari pihak PSII 
tersebut. — Ant. 

'Surat Abikusno simpatik, 
Sementara itu menurut Mer- 

deka PP PSII telah menerima 
surat dari Abikusno jang mes- 
kipun tidak njata2 minta maaf 
dan menaati tindakan PP PSII, 

  

dan membuka djalan lebih lebar 
untuk menjelesaikannja. 

PIONEER. SANGGUP 
TERBANG KE 
KUTARADJA 

' Keterangan Dr. A. K. Gani. 
Maskapai penerbangan Pio- 

meer sanggup melakukan pener- 
bangan dari Medan ke Kutara- 

dja untuk keperluan? Pemerin- 
tah, kata Dr. A. K. Gani. 

Gani memberikan keterangan 
ini berhubung dengan kabar 
bahwa GIA. tidak sanggup me- 
Hana yi penerbangan lagi ke 
Kutaradja berhubung dengan 
keadaan di Atjeh kini, 
Penerbangan — nasional jang 

sesungguhnja, kata Gani, harus 
merasa berkewadjiban untuk 
memberikan bantuan sebesar- 
besarnja pada Pemerintahnja 
dalam masa? darurat, karena 
itu Pioneer djika diperlukan 
dan diminta akan melakukan 
penerbangan? jang diperlukan 

  

  
Lembaga Kebudajasa lagmesg 

Ken. Bataveaseh 2 mogte Naa 

# W etensc hang 

| ke Kutaradja. — (IR), 

  

   
INDIA USUL PERTEMUAN 

sekarang pemimpin2 : 

membitjarakan | 

tapi surat ini sangat simpatik | 

     

BUKAN BERIA TETAPI 
EISLER ? 

New York Post”, dalam edisi 

nja pada hari Minggu menge- 

luarkan hipotese, “bahwa jang 

baru2 ini melarikan diri dari So- 
vjet Uni bukanlah Lavrenti Be- 

| ria, tetapi Gerhard Eisler. 
| Dikatakannja, bahwa Eisler, 
| jang mendjabat menteri propa- 
| ganda Djerman Timur hingga 

| permulaan tahun “ini, telah erat 
(dihubungkan dengan Beria dan 

| karenanja mungkin menganggap 
| perlu utk meninggalkan Bropah. 

  

  
  

| 1 

KONPERENSI RADIO 
INTERNASIONAL 

Panitya Konsultatif Radio In- 

ternasional kini sedang menga- 

| dakan konperensi di London, gu- 
na membitjarakan tjara2 terbaik 

untuk memakai segala frekwensi 
jang ada, bagi djala2 radio se- 

dunia. : 
Kira2 300 ahli dari berbagai 

negerj menghadirinja dan menu- 

rut rentjana akan berachir pada 

| tanggai 17 Oktober jad. 

Konperensi hari Senin ini tlh 
| menotax permintaan Sovjet Uni, 
| supaja delegasi Djerman Timur 
| boleh ikut serta. 

Ketua konperensi, H. Faulkner 
(Inggris), minta mosi kepertja- 

| jaan setelah .I. Tsingovatov (So- 
| vjet Uni) memprotes, ketika per 
(imintaannja tadi ditolak, Dengan 

|21 suara lawan 8 dan 4 suara 
| blangko. Faulkner memperoleh 

  
| 

' 

| 

  
, Votum kepertjajaan dan sidang | 
| melandjutkan 
|— Ktr. 

pembitjaraannja. 

e 

MUKARTO BERTOLAK 
TANGGAL 30/9 

Mukarto Notowidagdo 
Menteri LN kabinet jang lalu 
sebagai diketahui diangkat se- 
bagai duta besar Indonesia di 
Washington menggantikan Mr. 

Ali Sastroamidjojo tanggal 28 

malam dengan njonja mengada- 

kan resepsi perpisahan di Hotel 
Des Indes jang ketjuali oleh be- 
berapa menteri dihadiri djuga 

Djakarta. 
Mukarto dan njonja akan ber- 

tolak ketempat kedudukannja 
baru tanggai 30 September ini. 

— Ant. 

| Siapa ber- 
untung ? 

Undian uang besar Djakarta 

sbb.: 
Hadiah nomor. 
Rp. 125.000,— 185096 

» 75.000,—. 195733. 

» 25.000,— 278841. 16749 

53922. 

». 10.000,— 247022. 

anggauta2 korps diplomatik di | 

jang ditarik kemarin, berhasil | 

| 
: 
! 
t 
i 

  

  1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

LANGGANAN 1 
  

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan sc... Bp, 11, — 

Btibpan an ana ” 0, 

  

ADPERTENSI : 

  

TAHUN IX. —NOMOR 222. 

4 BESAR 
W sh India dalam PBB, Krisna Menon, semalam mengan- 

djurkan supaja diadakan pertemuan anfara para pemimpin 

pemerintah 4 negara besar. Menon berkata, bhw djika terdapat 

sokongan jang tjukup besar, India akan mengusulkan supaja 

madjelis mengandjurkan diadakan pertemuan serupa itu. Per- 

temuan antara 4 negara besar sangat penting artinja sekalipun 

dalam pertemuan tersebut tidak diambil sesuatu keputusan, 

Marokko dan Tunisia. 

Utusan Libanon Charles Malik 
mengusulkan program 4 pasal 

untuk mendjamin  penjelesaian 
jg adil bagi masalah? Marokko 

dan Tunisia jaitu : 
1. Pemberian amnesti politik ! 

setjara umum. 
2. Dihapuskannja tindakan? da 

rurat utk mendjamin terlaksana 

nja kemerdekaan berserikat dan 
berbitjara. 

3. Pemberian tanggung dja- 
wab politik jang lebih besar ke- 
pada rakjat? Tunisia dan Marok- 
ko dalam suatu systim perwa- 
kilan konstitusionil jang disusun 
dalam waktu dua tahun jang ber 
dasarkan kerdja sama antara 
Perantjis — Tunisia disatu pihak 
dan antara Perantjis — Marokko 
dilain pihak. : 

Malik menambahkan sistim ini 

harus mengandung djaminan? 
mengenai hak? Perantjis dan 
penduduk Perantjis didua negara 
tersebut. 

4, Suatu pernjataan oleh pihak 
Perantjis bahwa otonomi penuh 
adalah mendjadi tudjuan ter- 
ach'r dan djika mungkin suatu 
keterangan mengenai tingkat? 

usaha untuk mentjapaj otonomi 

penuh itu. 5 
Malik selandjutnja menegas- 

kan bahwa anggauta? blok Asia/ 
Arab di PBB tidak mengedjar 

sesuatu kepentingan politik di 
Afrika Utara. Mereka hanja me- 
rasa wadjib mengadjukan soal 
ini kepada PBB karena mereka 
mempunjai pertalian kebudajaan 
dengan Afrika Utara, demikian 
Malik. — AFP, 

JORDANIA PROTES 
ISRAEL 

Sekitar masalah sungai 

Jordania: 
“ Menteri luar negeri Jordania 
hari Minggu ini telah mengirim 
kan surat kawat kepada Sek- 
djen PBB untuk menjatakan pro 

tes terhadap usaha Israel untuk 
merobah arah sungaj Jordan di 

Jordania Barat. Dalam surat ka 
wat itu dikatakan bahwa usaha 

itu berarti merampas Jordania 
dari airnja jang sangat perlu ba 

gi projek2 pengairannja, dan la 
in dari pada itu djuga mengan- 
tjam penghidupan pertaniannja. 

Lebih djauh dituliskan bahwa 

tindakan Israel itu djuga berar- 
ti pelanggaran terhadap persetu 
djuan gentjatan sendjata antara 
Israel dan negara2 Arab. Aki- 
bat2 pelanggaran gentjatan sen 
djata itu tidak lain berarti ter 

| antjamnja perdamaian di Timur 
| Tengah. — AFP. 
  

  

Yugoslavia tolak 

usul Italia 
Untuk adakan plebisit di Trieste 

UGOSLAVIA dengan resmi telah menolak usul Italia supaja 

diadakan plebisit di Trieste untuk menjelesaikan sengketa 
mengenai daerah tersebut. 

di- 
kepa- 

Belgrado, 
mengu- 

Dalam sebuah nota jang 

sampaikan kemarin dulu 
Ga legasi Italia di 
pemerintah Yugoslavia 

|langi pendiriannja bahwa suatu 
| plebisit.di Trieste hanja dapat di 
“"setudjui apabila sedjumlah 

bekas | 

  

tin: 
dakan? lebih dulu diambil untuk | 
memberi kekuasaan penuh dan 

hak jang sama-deradjatnja ke- | 
pada penduduk bangsa Slovenia | 
dan Kroatia jg berada di Triestie. 
Nora Yugoslavia itu selandjutnja 
menjerukan supaja diadakan 
langkah? untuk memperbaiki apa 
jang merupakan akibat? 
politik denasionalisasi jg telah 
didjalankan didaerah Trieste dgn 
merugikan penduduk bangsa 
Yugoslavia, 

Dalam nota Yugoslavia itu di 
katakan bahwa mengingat ke- 
adaan sekarang serta sikap pe- 
merintah Italia dewasa ini, pe- 
merintah Yugoslavia tidak dapat 
menjetudjui usul mengadakan 
piebisit sebagai dinjatakan dlm 
nota pemerintah Italia dari tgl. 
13 September 1953. 

Nota itu selandjutnja menolak 
pula usul Italia supaja diada- 
kan konperensi S-negara jang 
akan terbatas pada soal plebisit 
sadja dengan alasan bahwa dim 
keadaan sekarang ini pemerin- 

tah Yugoslavia tidak 
  

Daerah. 

Usul mosi (Purwokusumo dkk 

mendapat perhatian jang besar 
sekali dari para anggauta jang 

| mengemukakan  pendapat2nja 
sampai dua kali pemadangan 
umum sedangkan menurut tja- 

tatan jang berbitjara satu kali 
pemandangan umum sadja sam- 
pai 15 orang. 

Pada pokoknja mereka setu- 
dju dengan usul mosi itu tetapi 
mengharapkan pula adanja usa- 

ha2 untuk memperbaiki nasib 
pamong desa karena hal ini ti- 
dak dapat lepas daripada mak- 
sud dari pada usul mosi seba- 
gai akibatnja. 
Pendapat2 jang kemudian ber. 

kesimpulan dalam dua soal ja- 
itu usaha mendjadikan bibit dan 
memperbaiki nasib pamong de- 

sa diterima oleh para pengusul 
mosi jang “kemudian berhasil 
dengan maksud menjempurna- 
kan isi mosi itu dengan pem- 
bentukan panitya tersebut. 

8 Pamong desa djadi 
Tjamat. 

Mr, S. Purwokusumo sebagai 
pengusul mosi menjatakan bah- 
wa pamong desa banjak jg mem 
punjai ketjakapan utk diangkat 
mendjai parong pradja berda-     

Ca PBM Ou UU 

  pula mendiadi tiamat. 

Usul mosi Purwo- 
kusumo 

Disempurnakan dan diperluas 

IDANG DPR Daerah Istimewa Jogjakarta kemarin jang 
chusus hanja membitjarakan usul mosi Purwokusumo ! 

tentang usaha menambah tenaga pamong pradja dgn mengambil 
bibit dari pamong desa telah berachir dengan pembentukan 
panitya terdiri dari 7 orang diketuai pula oleh Mr, Purwokusumo, 
jang pokoknja diberi tugas oleh DPR Daerah menjiapkan mosi 
baru jang lebih sempurna dan luas dan diharapkan dalam sidang 
hari ini akan dibitjarakan dan diterima oleh 

dkk 

sidang DPR 

sarkan pengalaman2 dan pertjo- 

baan mendjadikan pamong pra- 
dja bagi pamong desa sudah di- 
buktikan waktu djaman pendu- 
dukan Djepang jang lalu. 
Pamong desa harus diberi ke- 

sempatan- untuk madju. 
Dalam hubungan ini anggau- 

ta DPD Sugijopranoto menjata- 
kan, bahwa usaha mengatasi 
bibit pamong pradja memang su 
kar diatasi karena memerlukan 
sjarat2 jang tidak ringan. Sam- 
bai sekarang Pemerintah Dae- 
rah belum dapat mengirimkan 

angguta2 pamong pradja ke 
sekolah pamong pradja di Ma- 
lang dan Surabaja. Tetapi jang 
mendjalankan studie opdrach di 
Universitet Negeri Gadjah Mada 
ada terdapat beberapa orang pe- 
gawai pamong pradja. 

Mengenai tenaga2 pamong 
pradja dari pamong desa dinja- 
takan, bahwa Pemerintah. Dae- 

rah sudah mempunjai 8 tjamat 
jang berasal dari pamong de- 
sa. Mereka diangkat waktu dja- 
man Djepang dan diantara me- 
reka itu 2 orang telah mendja- 
bat wedana. 
Dalam tahun 1949 seorang 

pamong desa telah diangkat 

dari | 

bersedia | 
| 

Luntuk mempertimbangkan setiap 
| perundingan - internasional me- 

| ngenaj masalah tersebut. — UP. 
| AFP. 

- Pasukan tam-. 
bahan Iran 

Dikirimkan ke Shiraz. 

Iran telah mengirim pasukan2 
tambahan ke Shiraz, untuk meng 

hadapi antjaman2 suku bangsa 
Chashgai, bahwa mereka akan 

menjerang Shiraz, bilamana be- 
kas perdana menteri Mossadeg 

jang kini meringkuk dalam pen 
djara tidak dibebaskan, demiki- 

an berita2 dari Teheran. 
Seperti telah dikabarkan, su- 

kubangsa Cashgai dari Iran Se- 

latan pada malam Senin jang la 
lu telah mengantjam lagi akan 
mengirimkan 10.000 orang pasu 

kan2 berkuda dan infanteri ke 
Shiraz, djika Mossadeg tak dibe 

baskan: 
Sesudah 3 kali, pasti 
bertindak, 

Perlu diketahui, lebih dari se 
minggu jang lalu pemimpin suku 
Gashgai Nasser Khan telah ki- 

rim ultimatum kepada pemerin- 

tah jang menjatakan, bahwa su 
kunja akan memberontak djika 

| tidak membebaskan Mossadeg. 
|. Nasser Khan - menjampaikan 
|lultimatum jang kedua kepada 
| wakil2 pemerintah di Shiraz. Me 

| nurut tradisi suku Gashgai sesu 

  
| dah memberi peringatan 3 kali, 
|anggaota2 suku tersebut pasti 
| bertindak. — UP. 

KERUSAKAN SUSILA 
DJEPANG 

Karena pengaruh serda- 
du? Amerika. 

»Toho Studio”, subuah peru- 
sahaan film Djepang, telah mem 
buat film jang diberi nama ,,Red 
Light Base”, jang menggambar 

kan betapa buruk pengaruh ser- 
dadu2 Amerika terhadap masja- 

rakat Djepang disekitar pangka 
lan2 militer Amerika. 
Dalam film tadi ditundjukkan 

bahwa serdadu2 Amerika meru 
sak tata-susila Djepang. 

Harian Tokyo Evening 
News” mentjela keras film tadi 
sebagai anti-Amerikanisme jang 
djidjik dan menuntut supaja 
film tadi djangan boleh diputar. 
Dimintanja pula supaja 3 orang 
bekas serdadu Amerika, jang 
main dalam film tadi, diperin- 

tahkan keluar dari Djepang, ka 

rena - kata harian tadi - mereka 
megtjemarkan nama baik sau- 
dagar Amerika jang ada di Dje- 
pang. — UP. 

  

1 Setelah melihat anak tetang 
ganja disupiti, Kardi jang baru 
berumur 4 tahun lalu mengadjak 
kawannja, Darno, main supit-su 
pitan Maka benarlah kedua 
anak itu saling supit-menjupiti, 
sehingga dokter perlu dipanggi! 
untuk memberi pertolongan. Per 
istiwa ini terdjadi baru? ini di- 
kota Ponorogo,  
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  Kenya Ib n An 
Pontianak telah mengadakan u 
dian uang jang hasinja untuk 
pendirian. gedung sendiri bagi 
sekolah anak2. — Di Kandang- 
an sedang dikerdjakan saluran 
jang pandjangnja 45 Km. Tanah 
jg akan didjadikan sawah 7000 
ERA. Pada achir tahun ini 
4000 djiwa transmigran dari 
Djawa Tengah akan tiba di 
Bandjarmasin.. — 

SULAWESI #bekialah: 
Negeri Makassar telah mendja- | 
tuhkan hukuman 10 tahun pen 
djara kepada perampok. Nurdin, 
jang 11 Nopember tahun jang: 
lalu melakukan 2 kali kedjaha- 
tan. — Dalam pembitjaraan an 
tara anggauta DPD Kab. Sula- 
wesi Tenggara Laode Halim de- 
ngan Gubernur Sudiro, al, dike- 
mukakan keinginan rakjat un- 
tuk minta Drs. Laode Monoarfa 
mendjadi Kepala Daerah Sula- 

weri Tenggara. — Pemilihan 
umum DPRD Minahasa akan di 
langsungkan pada bulan Nopem 
ber jang akan datang. — Pe- 
ngadilan Negeri Menado telah 
mendjatuhkan hukuman pendja- 
ra 18 bulan kepada bekas wali- 
kota Menado karena dituduh me 
nerima uang sogok.. — 
SUMATERA SELATAN — 

600 Ekor bibit sepat Siam un- 
tuk lebak2, pada waktu ini se- 
dang dipelihara dikolam Peri- 
kanan Darat di Sungai Tjilin- 
tjah (Palembang). — 2 orang 
pemuda “Tionghoa di Djambi, 
atas permintaannja sendiri te- 
lah meninggalkan agamanja 
sendiri mendjadi Islam “Se 
telah dilakukan operasi terus- 
menerus, maka kini gerombolan 
Ishak berhasil dilumpuhkan oler 
pihak tentara, dan 99445 telah da 

pat digulung. 
SUMATERA UTARA — Ber 

hubung kekatjanan di 
“Atjeh na peladjat2 
Atjeh di Medan mengeluh, 
Seorang importir bangsa 'Indo- 

“nesia di Medan oleh pengadilan 
negeri diana telah Gidjatuhi hu 
kuman Rp. 15.000,— karena di 

   

       

    

  

        

keingi 

. peapunjal tugas, berusaha supaja dirinja 
ag Da Tn Giri ini adalah suatu 

Ben    

  

Na k bersama ba Lama 
aa Mn g 

: anak tadi Ptk menga. 
singkan diri dari padanja. Teta- 
|pi orang tua kehilangan kedu- 
'dukannja sebagai pendidik, Ini 
tidak perlu menghalang-halangi, 
bahwa sianak selandjutnja tetap 
menghormati keinginan dan pe- 
doman2 ibunja. Ini djuga ber- 
laku terhadap orang lain, jg di- 

  

tjintai, Kalau kedudukan orang 
tua sebagai pendidik terus ber- 

| langsung, lebih lama dari kebia-. 
| saannja, Maka jini adalah buk- 
ti bahwa pertumbuhan sianak 
terganggu. Pada suatu fihak 
orang tua takut, kalau2 tidak 
diperlukan lagi dan berusaha 
supaja anaknja tetap tidak de- 
wasa (onmondig), pada lain fi- 

hak sianak masih memerlukan 
hubungan (pertolongan) orang 
tuanja, disebabkan ketakutan- 
nja terhadap pertanggungan 
djawab tentang tindakannja sen 
diri, djuga sampai waktu sianak 
sudah berkawin, sungguhpun 
dia berusaha kearah kebebasan. 

Memiliki kemerdekaan. 
Pelepasan diri sianak ini me- 

njukarkan orang tua, kalau 
orang tua tidak menghormati 
perkembangan kepribadian anak 
nja, artinja perkembangan ten- 
tang hak2nja dan kebutuhannja. 
Dengan mempergunakan anak- 
.nja.orang tua hendak memenuhi 

annja, dan melihat bagi 
diri Sendiri bahaja2 jang harus 
ditolak oleh sianak. Bagi orang 
tua anak itu tidak. mempunjai 
tudjuan sendiri, tetapi hanja 

milik perseorangan dari orang 
tuanja. 
Bahwa sianak itu memiliki 

kemerdekaan, tidak mungkin 
dibajangkan oleh orang tua. Ke- 
salahan ini tidak nampak dalam 
masa puber (akil balig), tetapi 
kelihatan terus berdjalan sela- 
ma masa anak2. Sebab anak itu 
tidak sekonjong2 Sa de- 
wasa, akan teta i. mulai tahun 
pertama | anak itu “Ontgroeit” 
orang “tuanja. 

| Kalau orang tua tidak dapat 
menempatkan Giri sebagai te- 

   
   

  

     

Oke: v3 BRApJANAGARA). 43 

h “berarti 1 sa diri dari hubungan ibu dan per- 
ini berlangsung terus, oleh: karena anak ketjil itu 3 

| Haunga | dan gerak Ona na dunia | Bri 

  

  

    

    

   

     

    

    

   
   
   

  

   

  

   

      

   
    

      

    

  

   
     

.terus berdjalan, Persapihan 

  

ini, Lha! daku sk sisa Te | 
tjil,. maka orang tua akan me- 
ngalami akibatnja, kelak kalau | “ 
(anak mendjadi besar. 

“Djanganlah orang tua menge- 
tuh kalau anak tidak ambil po- 
sing dan tidak tjinta kepada | 
orang tuanja, Dan. 
orang asing berdiam dirumah- 
nja. Kalau sianak meninggalkan | | 
rumah orang tuanja, maka Je- | 
njaplah tiap2 ikatan dengan 
mereka. 5 : 

   

Hubungan jang baik. 
Kalau anak melapaskan diri 

Gari orang tua dengan setjara 
jang” baik, maka peristiwa ini" 
merupakan hatsil pendidikan jg 
setinggi2nja. Hubungan baik | 
antara orang tua dan anak pan- 
djang umurnja.. Hubungan baik 
ini tidak dapat dihapuskan dgn 
Gjarak, dengan pekerdjaan atau 
perbedaan kedudukan, djuga ti- 
dak oleh hubungan kekeluarga- 
an baru. Orang tua adalah ba- 
tang pohon, jang dikitari oleh 
semi2, 
Djuga masa kita akan ber- 

achir. Kita harus meletakkan 
djabatan, dan menjediakan tem- 
pat untuk angkatan baru. Apa 
jang Pe ketjil dan lemah,   

sebagai |” 

mer upakan Siaran dan Ke 
kuatan bagi hari lusa, 
Hanja ikatan nasa ig 

mendalam dapat tahan udji ter- | 
hadap gelombang. kesenangan" 
dan ,,kepedihan” djadi dapat 
menerima gelombang tadi dgn 
tidak menderita sakit. Anak ki- | 
ta harus berdiri tegak dalam 
hidupnja, kalau waktu orang 
tua meletakkan djabatan telah 
datang. Djanganlah orang ta- 

«| kut2, selama anak masih ketjil: 
| Akan bagaimana anak saja, 
kalau tidak ada lagi ?” 

h diri, pada waktu 
masih. "hidup, Bebas- 

anak sekarang djuga 
g n Serahkanlah si- 

“kepada hidup, ke- 
| lain, kepada kesis. 

   
    

  

    

  

   

  

   

  

bungan, ber- 
jang sama, 

anusia dengan manu- 
sia, "Kalau inj kelak terbukti 
terleksana, maka ini adalah 
bukti, bahwa orang tua dengan 
@unggun? Inendidik anaknja. 

P Pemandangan terachir 

| Sampai kini dibentangkan, 
bagaimana orang sebagai orang 
tua dan pendidik harus bertin- 

dak. Kelihatannja sianak hanja 
merupakan object dari tindakan 
orang tua. Sesungguhnja tidak 
demikian. Mulai lahir anak itu 
adalah machluk jang merdeka, 
jang mengikuti hukum2nja sen- 
diri. Orang tidak boleh melupa- 
kan kekuatan pentjirta ini, jg 
didapat.dalam semua jang hidup 
dan terutama dalam manusia. 
Bagaimanapun. manusia ber- 

tindak, manusia tidak 
memaksa ,,hidup”. Orang hanja 
dapat memberi dorongan untuk 
perkembangannja. Kalau orang 
bertindak baik, maka ketjende- 
rungan anak akan tambah utk 
pertumbuhan jang baik. Orang 
hanja dapat mendjadi.pembantu 
dalam pergulatan sianak dgn 
alam semesta. 

- (Bersambung hal 4) 
  

Renftjana - - Atj eh 
Situasi antara tg. 19 — 25 Sept. 

K segera akan dimulai 

ABINET telah menetapkan suatu Rentjana-Atjeh, jang 
penglaksanaannja djika keadaan 

keamanan dan ketenteraman umum dilah dapat dipulihkan 
kembali di Atjeh, demikian didapat keterangan dari Wakil P. M. 
Mr. W ongsonegoro. 

Penetapan. tentang petikan 
Atjeh ini telah diambil oleh ka- 
binet didalam . 'sidangnja pada 
hari Djun'at pekan jang lalu. 

Pada pokok2nja rentjana ter- 
sebut mengandung usaha2 chu- 
sus mengenai soal2: perbaikan 
dalam pendidikan dan penga- 
djaran, irigasi, pekerdjaan?2 
umum dan pemerintahan dae- 
ran, selaras dengan rentjana de 
sentralisasi jang dipersiapkan 
djuga untuk daerah2 Par n 

| 

|   tainnja, 
Penetapan Rentjang:Atjah ini 

' dapat dilakukan oleh kabinet | 
Gidalam waktu jang singkat itu, 

| dalah oleh karena rentjana de- 

mannja, maka anak lambat laun | 
tentu akan mengasingkan diri |   persalahkan melanggar Nee 

ran faktur. — 

B diri atas ketua D.P.R:D.S. k 
Komandan P.D.M:, Komandan C.P-M., Letnan Marni Kepala — 
Kepulisian, serta wakil? djawatan niveau kabupaten telah me- 
nindjau kelurahan? daerah kawedanan Djatinom, berturut? dari 
ketjamatan Polanhardjo, Tulung, Djatinom dan makan 
sebanjak 13 bearanan. - 

Kelurahan? jang Mat 
rombongan ada 36 kelurahan, 
guna melihat  objek2 pemba- 
Te perekonomian rakjat 
dl. Rombongan bermalam 3 ka- 
li, jakni di kelurahan Ponggok, 
Djatinom dan Djurangdjero, di- 
mana diadakan penerangan oleh 
bupati sendiri, djawatan pene- 

rangan dan inspeksi' pendidikan 
masjarakat sampai ajah. ma- 
lam, 

Penanala pertama jg di kun 
djungi ialah ketjamatan Polan- 
hardjo. Didaerak ini pada umum 
nja. romb ngan. merasa “puas, 
Instruksi dari atas didjalankan 
sebagaimana. diharapkan. Pen- 
djagaan keamanan dilakukan 

. dengan teratur dilakukan Oleh 
regu keamanan dan O.P.R. 
sudah berpakaian seragam atas 
usaha desa sendiri. Djan? aan 
teratur rapi. 

Pada waktu malam Oktndigi 
dengan lampu (lentera), pagar2 
desa jang hidjau dari turus'hi- 
dur, memberi. kesan seakan2 

. rombongan Tan berada: di Her 
losek. $ 
Pemberantasan butahuruf 'ber i 

djalan . “baik. Di ap2 | kelurahan 

            

eka ang telah 13 
dari ja amil Te 6 
Desta Ba ajo “2 lalah 

    
  

    

    

-"peral 

bersifat permanent. jang berat2, 
seperti pembuatan dam, 'Sabetah. 

 Pontjotaliwanggo. di kelurah: 
s Kapungan dengan biaja 88 ri 

   

   
rupiah, dengan pimpinan tech- 
nik dari Sabetah, kepala djawa- 
tan pengairan Karesidenan Sura 
kirta, ajembatan2, saluran2 air 
al. 
“Disamping ita starang: serta 

2 -Baak Pena Men ana hal 

Bupati Mochtar 

bermalam di- 
— desa-desa 

Kelurahan2 punja radio rimbu 
ARU2 ini bupati Klaten Maak, dgn rombongannja ter- 

jang | 

h duk 

Sa dibagian utara ketja- 

      

  

    
     
     
   
    

  

B5 tu-satunj sumber air 

in di 

| heh daerah infiltrasi gerombolan 

'amanan sudah tidak ada lagi,   berita? pemerintah di daerah ini ' 

  

dari padanja kalau orang tua: 

ten, anggauta D.P.D.S., 

(elah dapat diterima pada wak- | 
tunja, karena hampir semua ke- 

lurahan?. sudah mempunjai ra- 
dio rimbu atas usaha desa, dan 
dimana keadaan kas desa tidak 
mengidzinkan diusahakan oleh 
rakjat setjara kolektip. 

' Djuga dilapangan administra- 
Si nampak kemadjuannja dgn 
pesat. Tiap2 kelurahan sudah 
mempunjai mesin tulis, malahan 
telah dikandung maksud untuk 
membeli alat roreo serta alat 
pengeras suara jang akan dipu- 
Satkan dikantor ketjamatan. : 

| Didaerah ini rombongan ber- 
-kesempatan menindjau beberapa 
perusahaan2, antara lain perusa 
haan tanduk didesa Kuwel dan 
pengeringan daun tembakau di 
esa Kauman. Perusahaan tan- 

5 itu sudah berbentuk kope- 
rasi dengan ' nama Kridobudojo. 
Perusahaan ini merupakan sum- 
ber penghatsilan jang utama 
disamping pertanian bagi rakjat 
desa Kuwei dan sekitarnja. 
.Sekalipun masih dalam udjut 

huisindustrie. produksi perusa- 
haan ini sudah dapat mentjapai | 
pasar interinsulair, jang terbe- 
sar di Makasar dan Bali, sedang ' 
bahan2nja banjak didatangkan |    
   

     

  

   

"beda dengan Polanhardjo, 
dibeberapa kelurahan, 

Djatinom dan. Tulung | 
lah an jang begitu. kes 

  

     

   
    

        
djauh, ada jan sampai mema- 
kan waktu 3 djam lamar     
   anggup melajani kebutuhan 
rakjat L gekitarnja, ialah sumber 

“Djurang Bagor. 
Kedua “daerah: ini adalah be- 

M.M,C. Tendens2 gangguan ke- 

oi La ialah keadaan didae- 

-rakjat telah dapat didirikan be- 
(berapa gedung sekolah. Didesa 

Juan desa. 

mikian oleh pemerintah jang 
| lalu telah pernah dipertimbang- : 
| kan dan penetapan itu sekar ang 
dikehendaki pula oleh perkem- 
bangan keadaan didalam negeri 
Gewasa ini. 

Usaha2 Pemerintah. 

Tentang usaha pemerintah un 
tuk mengembalikan keamanan 
dan ketenteramar umum. didae- 
rah Atjeh sekarang ini, dite- 
rangkan selandjutnja oleh Ms. 
Wongsonegoro bahwa.usaha ini 
dilakukan sebagai berikut : 
1) Mendjaga . supaja alat-alat 

sendjata dari alat2 negara 
Gjangan dapat lebih banjak 
djatuh ketangan kaum ge- 
rombolan daripada jang tes 
lah diperolehnja. 
Mendjaga supaja pertum- 

pahan darah jang pertiuraa 
djangan sampai terdjadi le- 
bih banjak lagi. : : 
Menjedarkan kaum gerom- 
bolan. kepada tindakan?nja 
jang salah itu. 

Memelihara supaja pemer 
rintahan daerah dapat ber- 
Gjalan terus. 
Tidak segan2 mengambil tin- 
dakan jang keras dan setim- 

2) 

3) 

-&) 

2). 

  

hingga sekarang. Mengenai ma- 
saalah tanah2 D.C. (droog cul- 
tuur) dan bekas konfersi masih 

merupakan probleem jang ma- 
sih menunggu. penje'esaian. Ta- 
nah2 D.C. jang ratusan H.A. lu- 
asnja sudah mendjadi “desa. 

Kesulitan? jang dihadapi oleh 
pemerintah setempat ialah me- 
ngenai status, karena tanah? itu 
adalah milik perusahaan asing 
jang telah lama tidak diusaha- 
Kan kembali serta taengenai 
mungutan sebagian dari patsil- 
nja oleh panitya di kelurahan? 
jg berkedok kepentingan desa. 

Kesulitan? jang sama dirasa 
djuga mengenai sekitar tanah2 
bekas konfersi. Semustinja ta- 
nah? itu sudah diserahkan ke- 
pada jang berhak seperti didae- 
rah2 lainnja. Didaerah ini ta- 
'nah2 tersebut sudah banjak jg | 
mendjadi pekarangan, disam- | 

berhak dengan tjatatan dari pa- | 
nitya, harus dikerdjakan mrere- 

ka jang belum punja sanggan 
serta menjerahkan sebagian da- 
ri hatsil jang mendjadi bagian- 
nja kepada panitya guna keper- 

Hampir sepadan dengan apa 
jang dapat dilihat didaerah Po- 

rah ketjamatan Karanganom. 
Didaerah ini petani dapat mena- 
ham padi 2 kali setahun. O.P.R. | 
sudah berpakaian seragam. Oleh 

Ngadiredjo rakjat telah dapat 
melaksanakan pembikinan mes- 
Gjid dengan biaja jang mereka 
"usahakan sendiri sebesar Rp. 
120.000,—, (Kor).       ' tetapi! akibat2nja. masih terasa 

ping jang diserahkan kepada jg | Pa 

pal, djika keadaan mang- 
hendaki. 

Atas pertanjaan selandjutnja, 
diterangkannja bahwa berdasar- 
kan laporan2 jang masuk terda- 
pat tanda2. untuk 'tidak pessi- 
mistis. menghadapi penjelesaian Pa 

Penangkapan di Medan : 

peristiwa Daud Beureuh ini. 

terus-menerus. 
Tentang keadaan di Atjeh pas 

da waktu ini, Komando Tenta 
ra &. Teritorium IT (Bukit 
2 pada tanggal 26 Septefi: 

r mengumumkan sbb: 
He Tindakan2, jang diambil oleh 

pasukan2 Angkatan Darat di 
daerah Atjeh pada waktu 
ini pada  dasarnja, adalah 
tindakan pengamanan terha- 
dak kedudukan? tentara dan 
apabila. pihak gerombolan 
menjerang pasukan2 atau ba 
ngunan2 ketentaraan, maka 
barulah diadakan. tindakan2 
untuk. menggagalkan atau 
membasmi serangan terse- 
but. Ternjata dalam penje- 

rangan itu pihak gerombolan 
Daud Beureuh.cs selalu me- 

|. makai rakjat jang tidak ber- 
dosa dan filak bersalah se- 
bagai perisai mereka, sehing- 
ga dengan demikian tidak 
Sedikit rakjat jang mendjadi 
korban sia2 sadja. 
Dibawah jini kita tjantumkan 
kedjadian2 jang terpenting 

Gisekitar peristiwa Daud 
Beureuh cs. : 

Tgi. 19 Sepiember 1953. 
Di Lho' Seumawe telah ter- 
djadi penjerbuan oleh gerom. 

“bolan terhadap asrama polisi 
Gan tentara. Penjerbuan itu 
Gilantjarkan mereka dari 3 
Gjurusan 'kampung2 jang 
berdekatan. Oleh karena itu 
terdjadi. tembak-menembak 
selama Lk. 4 djam. Kemudi- 
an pihak gerombolan meng- 
undurkan diri dengan me- 
ninggalkan banjak korban. 

Tgi. 20 September 1953. 
a) Hari ini diwaktu pagi gerom- 

bolan mengadakan penjer- 

buan lagi di Lho' Seumawe 
terhadap kedudukan2 polisi 
dan tentara. Setelah terdjadi 
'tembak-menembak lebih ku- 
rang 2 djam lamanja, maka 
pihak. gerombolan karena 
menderita kerugian jang bu- 
kan ketjil, mengundurkan 
diri. 

ib) Oleh pihak polisi/Mobrig de- 
ngan dibantu oleh tentara di 
Kutaradja dilakukan pem- 

“ 'bersihan didaerah dekat 
djembatan  Kroeeng Tjut, 
6 Km. dari Kutaradja, jang 
papan2nja dibongkar oleh ge 
.rombolan. Kawat telepon di- 

putuskannja, sedangkan di- 
djalan . ditebarkan ' pohon2 
kaju jang telah ditebang. 
Dalam pembersihan itu 

.2 orang pengatjau jang ter- 
sangkut dalam peristiwa itu 
ditangkap. : 

Tgi. 21 September 1953. 
a) Gerombolan mengadakan pe- 

njerbuan di Lho' Seumawe 
jang disambut dengan tin- 
dakan pengamanan diri oleh 
pihak polisi” dan tentara. 
Dalam pertempuran jang ter 
djadi dipihak gerombolan ti- 
dak sedikit jang mendjadi 
korban, sedangkan pihak 
tentara mengalami kerugian 
Ie daa 3 tewas dan 3 orang 
luka2. Pada djam 14.00 wak- 
tu. Sumatera-Utara keluar- 
ga an gaita tentara/polisi 
dan jawatan Pabean  di- 
mngetkah dengan kapal me- 
nudju Sumatera Timur, 

b) Segolongan rakjat. di Meula- 

" 

2) 

a ai
. 

  
     

   

angunkanlah. 

dapat | 

  

T 

mixdah dapat diperhitungkan ? 

Mr. Sjafruddin mulai deng 

an gambaran jang salah, Ia ka- 
takan bahwa importir nasional 
jang mempunjai toewijzing tapi 
tidak bisa mendjalankannja, da 
tang kepada importir asing jang 
pandai dan beruang. 

Dan impor tir-nasional itu min 
.ta kepada importir asing supaja 

- mendjalankan pembelian ba- 
rang2 itu untuk importir nasio- 
nal, dan importir nasional mem- 

||berikan renumeratie kepada im- 
portir asing untuk djasa2nja. 
Saja amat sangsikan apakah 
procedure jang. digambarkan 
Mr. Sjafruddin itu sekarangpun 
masih berlaku, setelah K.P.U.I. 

dengan tegas menjatakan bah- 
wa pemindahan nama atas de- 
viezenvergunning dengan tjara 
apapun pula dilarang, setelah 
bank2 — djuga Bank Indonesia 
— tidak menerima pembukaan 
LjC oleh sembarangan orang 
sadja. 

Praktek bukanlah seperti di- 
gambarkan Mr,  Sjafruddin. 
Orang asing jang perlukan ba- 
rang dan mempunjai uang, tapi 
tidak mempunjai deviezenver- 
guning datang kepada seorang 
importir nasional jang mempu- 
njai atau bisa meminta deviezen 
vergunning jang diperlukan dan 

disitu menempatkan indent-or- 
dernja, dengan financiering dari 
importir asing itu. 'Desnoods 
dengan menjebutkan supplier- 

nja. Untuk indent itu importir 
asing membajar komisi kepada 
importir nasional itu. 

Sekarang timbul pertanjaan 
apakah importir asing itu, kare- 
na harus membajar komisi ke- 
pada importir nasional, harus 
menambah keuntungannja dgn 
komisi jang ia harus bajar, agar 
keuntungan baginja tetap utuh? 

Artinja djika keuntungan bagi- 
nja biasanja 10, komisi jang ia 
bajar adalah 1, ia.sekarang dus 
harus c.g. dapat mendjual dgn 
  

boh mengadakan pemberon- 
takan. Alat2 negara bertin- 

“dak tegas terhadap gerom- 
bolan tersebut. 

'C) Di Kwala Simpang suatu 
perutusan gerombolan  da- 
tang kerumah wedana un- 
tuk berunding katanja, jaitu 
mereka menuntut, agar po- 
isi menjerahkan  separoh 
sendjatanja. Hal itu ditolak 
mentah2 oleh polisi. 

Tgl. 22 September 1953. 
ka)'3 Buah djembatan dj. Meula- 

boh djurusan ke Kutaradja 
Girusak gerombolan. Keada- 
an dikota aman, sedangkan 
diluar kota terasa suasana 
jang menekan. 

b) Di Kwalabubon rakjat di- 
paksa gerombolan untuk me- 
njertai gerakan mereka, se- 
dangkan di Djeuram, Alur 
Raya dan Lek-lek mereka 
mengumpulkan tenaga de- 
ngan memaksa rakjat. 

Tgl. 23 September 1953. 
a) Tentang pertempuran di Lho' 

Seumawe hari ini dapat di- 
beritakan, bahwa dipihak ge- 
rombolan paling sedikit 100 
orang tewas, 103 orang dita- 
wan. Sendjata gerombolan 
jang dirampas : 2 putjuk se- 
napan L. HE, rentjong, pa- 
rang dan sendjata tadjam 
lain2. 

b) Pasukan tentara jang ber- 
gerak “dari Langsa menudju 
Peurelak sampai di Bajan 
mendapat tantangan dari ge- 
rombolan, sehingga terdjadi 
tembak-menembak. Korban 
dipihak gerombolan : 13 
orang, sendjatanja jang di- 
sita : 4 putjuk senapan dan 
3 peti peluru.  Bendera2 
"N.LI disita, sedangkan 
pihak tentara satu. orang 
kena tikam dan luka enteng. 

Cc) Dikampung sepandjang Kuta 
radja — L. H. Lho" Nga di- 
adakan pembersihan oleh 
alat2 negara. 

d) Di Tjilate patroli tentara 
bertembak-tembakan dengan 
gerombolan dan dapat me- 
nawan 5 orang gerombolan 
serta  menjita obat-obatan 
mereka. 

e) Di Bireuren patroli tentara 
diserang gerombolan, sehing- 
ga terdjadi. tembak-menem- 
bak. Gerombolan  banjak 
jang mati. dan luka? parah, 

“adam Mi. 
Sjafruddin 

Teatang penarikan kembali P, 41 

   

ERLEPAS dari ketidak-adilan dalam tindjauan Mr, Sjaf- 

ruddin itu, perlu saja tindjau apakah memang benar bah- 
Wa perluasan golongan barang? ' bagi importir. nasional itu ha- 
Yrus membawa kenaikan har ga jang menurut Mr. Sjafruddin 

  

Dari Redaksi, 

Disamping ini adalah tu- 
lisan Mr. Rd. Mh. Kosasih 
Poerwanegara sbg sambung 
an jang kemarin dan jang 
terachir, mengenai kupas- 

annja terhadap tindjauan 
Gubernur Bank Indonesia 

“Mr. Sjafruddin Prawirane- 
.gara tentang  ditariknja 
kembali P, 41 jg kita muat- 
kan dalam ,,K. R.” tgl. 17 

.dan 18 September jl. Soal 
itu hingga kini masih ha- 
ngat sekali. Dari itu para: 
pembatja dapat mengambil 
sari atas kedua pemandang- 
an dari ahli? tsb.       

keuntungan 11 ? Harga dus ha- 

rus naik ? 
Perlu saja minta perhatian 

Mr. Sjafruddin bahwa importir- 
nasionalpun mendatangkan ba- 
rang atas risiko sendiri, untuk 
hal mana tidak ada pengeluaran 
1 .extra itu. Sehingga ia tetap 
dapat mendjual barang2nja dgn 
harga pokok -- 10, tidak perlu 
pokok -- 11. 

- Apalagi djika Mr. Sjafruddin 
ketahui, bahwa djika importir 
besar bisa tahan hingga tertja- 
pai keuntungan 10, maka im- 

portir nasional karena keadaan 
keuangannja. dan karena itu ha- 
rus mengusahakan perputaran 
setjepatnja, biasanja telah se- 
nang dengan keuntungan diba- 
wah 10 itu. Mungkinkah orang 

mendjual . dengan keuntungan 
11, kalau jang lain mendjual 
dengan keuntungan 10 atau ku- 
rang dari itu ?. 

Tidak, sebab harga pasar di- 
tetapkan oleh pendjual jang ter 
bodoh dan terlemah. 

Demikian praktek dan prak- 

tek ini telah disignaleer pula 
oleh seorang expert asing, jang 
mengatakan “bahwa importir2 
ketjil itu merusak pasar. Hal ini 
dibuktikan pula achir2 ini oleh 

sangat merosotnja harga tepung 
terigu, 
Maka djika orang asing itu 

memberikan komisi, hal ini ber- 
arti bahwa ia korbankan seba- 

gian dari keuntungan jang ia 
lazim terima. 

Djika praktek demikian be- 
lum lagi memberi djaminan tju- 
kup pada Mr. Sjafruddimn, seba- 
iknjalah pemerintah menetap- 
kan sadja .calculatie-schema utk 

lakukan sekarang pula telah 

   

  

PURWOSUDIRDJO MIN- 
TA DIRI 

Sebelum sidang DPRD kema- 
rin membitjarakan atjara Mo- 
si Purwokusumo, terlebih dulu 
anggauta “Purwosudirdjo. dari 
fraksi Buruh dan Tani menja- 
takan, bahwa berdasarkan pe-. 
rintah dari organisasi, ia harus 
mengundurkan diri dari keang- 
gautaan DPRD. 

Fraksi Buruh dan Tani se- 
perti diketahui terdiri dari par- 
ty2 PKI, PSII, Sobsi, Pemuda 
Demokrat, Pemuda Muslimin 
Indonesia dan Gerwis. Purwosu- 

Ardio duduk selaku anggauta 
Sobsi dalam fraksi itu: 

Menurut Purwosudirdjo pe- 
rintah mengundurkan diri dari 
Sobsi itu mengingat kepenting- 
an fraksi Buruh dan Tani itu 
sendiri dan kursi jang ia duduki 
akan diserahkan kepada PSII. 
Menurut pandangan Sobsi tem- 
pat itu akan lebih berharga dan 
memperkuat fraksi Buruh dan 
Tani djika ditempati oleh PSII. 

Dalam pada itu menurut ka- 
langan PSII kemungkinan besar 
dari PSII jang akan ditundjuk 
duduk sebagai tjalon anggauta 
DPR Daerah menggantikan 
Purwosudirdjo dari Sobsi jalah 
sdr. Sunardi, berdasarkan daf- 
tar pemilihan KPPP. 

Perlu diterangkan, bahwa se- 
waktu Purwosudirdjo menjata- 
kan keterangannja akan minta 
Giri dari DPRD: ruangan umum 
DPRD penuh sesak dengan 
orang2 jang mewakili organisa- 
si2 dan party2 dari fraksi Bu- 
ruh dan Tani untuk mendengar- 
kan. 

KURSUS2 KPT DI 
JOGJAKARTA 

Mulai tanggal 1 October jad, 
di Jogjakarta akan . didirikan 
Kursus2 vak oleh Kantor Pe- 

nempatan Tenaga Jogjakarta 
chusus untuk para penganggur 
pendidikan rendah. 
Kursus2 vak itu jalah  per- 

bengkelan speda dan speda 
kombang, meubel, plaatwerker 
dan .bangun-bangunan. Tiap2 
kursus lamanja satu tahun 
di-ikuti masing2 oleh 30 orang, 

sehingga dalam kesempatan 

kursus ini akan ikut serta 120 

orang. 
Jang menarik perhatian jalah, 

bahwa. sesudahnja lulus udjian 
kursus, para pengikut itu diberi 
modal berupa alat2 sederhana 
jang diharapkan akan dapat di- 

Gjadikan modal untuk mulaj hi- 
Gup ditengah2 masjarakat. 
  

untuk sebagian terbesar dari 
barang2 itu, dengan menetap- 

kan winstmarge jang diperke- 
nankan. 
Maka ditindjau dari segala 

Pengangeperfhagin barang2 jang,   barang “Ttt$ ' seperti-pemerintakhy - 
PA Mobuna hal. 3). 

  

D 
Propinsi Djawa Tengah” (?) 

Surat kaleng tersebut antara 
nja menjatakan pula bahwa ter- 

hadap sdr. Saptogiri (Pemimpin 
Komisariat '“SSKDN Djawa Te- 
ngah) dianggap terlalu banjak 
rewel”, dan kepadanja diantjam 
akan dipindah dari Djawai Te- 

ngah, demikian antara lain surat 
kaleng tersebut. Sebagai diketa 
hui Pimpinan Komisariat S$SK- 
DN Djateng di Solo adalah pen 
djabat Kepala-bagian . Politiek 

Kantor Karesidenan Surakarta. 

Isi surat protes jang mem 
bawa gara2. 

Dalam pada itu menurut kete 
rangan jang kita peroleh, dalam 
Suratnja kepada Gubernur Dja- 
wa Tengah Budiono, Dewan Ko   sedang seorang peradjurit 

tewas” dan.3 orang lagi luka 
parah. 

f) Malam harinja terdjadi lagi 
tembak-menembak dan alat? 
kekuasaan negara dengan 
gigih memberikan perlawan- 
an terhadap serangan2 ge- 
rombolan, 

Tgi. 24 September 1953. 
a) Di Bireuen terdjadi tembak- 

menembak diantara. gerom- 
. bolan dan pihak politi/ten- 

tara, 
b) Dari Lho" Seumawe diangkut 

pengungsi2 kesalah satu tem 
pat di Sumatera-Utara. 

c) Tawanan diangkut dengan 
kapal dari Langsa dan-dari 
Kutaradja kesalah satu tem- 
pat di Surnatera-U tara. 

: Tgl. 25 September 1953. 
a) Tempat2 kumpulan gerom- 

bolan disekitar Bireuen di- 
tembaki dari udara, sambil 
ditebarkan pamplet2 diatas 
kota Bireuen. 

b) Dalam beberapa hari ini di- 
atas berbagai kota dan dae- 
rah Atjeh ditebarkan surat2 
sebaran a.l. dari Gubernur 
Siumatera-Utara, A. Hakim,   misariat SSKDN Djawa Tengah 

antara lain menjatakan dengan 
adanja kenaikan2 pangkat dari 

beberapa pegawai di Djawa Te- 
ngah (mutasi) disamping meng 

gembirakan, dilain sudut SSK- 
“DN merasa ketjewa dan gelisah 

karena didalamnja' kurang nam 

pak dasar jang djelas jang da 
'pat menentukan heleid politiek 
kepegawaian. Karenanja berda- 

sar atas keterangan2 dan pernja 
tan2 para Komisari: Daerah SS- 
KDN di Djawa Tengah, maka De 
wan Pimpinan SSKDN Djawa 
Tengah pada umumnja tidak 
dapat mengik iti beleid politiek 
kepegawaian jang didjalankan 
dewasa ini di Djawa Tengah. 

Mudah menimbulkan ke- 
san ,,kliek-sisteem?”, 

Dikemukakan dalam surat ter 

sebut djika beleid politiek kepe 

gawaian jang didjalankan dewa: 
Sa ini didasarkan atas politiek 
ancieniteit, diploma serta masa 

kerdja, maka didalamnja terda- 
pat hal2 jang tidak konsekwen. 

Bila didasarkan 'atas factor? 
perdjoangan nasional seperti na 

sionale betrouw-baarheid, accep- 
tabiliteit dsbnja, sesuai dengan   dengan perantaraan pesawat 

AURI “ pendirian Pemerintah, dalam ma 

Gara2 surat protes 
SSsKDN Djawa 

Tengah 
Surat kaleng antjam Pimp. Komisariat 

SSKDN Djawa Tengah 

ARI pihak jang mengetahui didapat kabar, bahwa baru? ini 
Pimpinan Komisariat SSKDN Djawa Tengah jang berkedu- 

dukan di Solo, telah menerima surat kaleng dari kalangan 
jang pada garis-besarnja dapat 

disimpuikan isinja sebagai berikut : : 
Dengan adanja surat protes dari SSKDN Komisariat Djawa 

Tengah. mengerai tidak membenarkan beleid politiek kepega- 
wajan jang didjalankan di Djawa Tengah, 
kepada Gubernur Djawa Tengah, maka para pembesar jang 
bersangkutan di Propinsi merasa gelisah. 

jang disampaikan 

:Na tenaga non-cooperatoren lebih 
diutamakan, maka dalam hal ini 
pun terdapat beberapa hal jang 

satu sama lain bertentangan. 

Dengan keadaan sedernikian 
mudah menimbulkan kesan bah- 
wa politiek beleid kepegawaian 

jang didjalankan di Djawa Te- 
ngah dewasa ini seakan-akan me 
rupakan dasar ,,kliek-sisteem”. 

Supaja ditindjau kembali. 
' Selandjutnja kepada Guber- 
nur “Budiono diusulkan supaja 
setjara ,,/ernstig” menindjau kem 

bali masalah kepegawaian di 

Djawa Tengah. Diminta, dalam 

menentukan dasar2?nja nanti, ti- 
dak dilupakan tenaga2 perdjo- 

angan progresip jang masih di- 
perlukan selama belum dapat di 
katakan, bahwa revolusi nasio 

nal belum selesai, demikian po- 
kok surat protes SSKDN Komisa 
riat Djawa Tengah jang bikin 
»geger”" kalangan Propinsi Dja- 
wa Tengah. — (Kor). 

  

BANK2 . TIDAK   

    

TERIMA 

Uang kertas 
Australia. 

pond 

Lembaga Alat2 Pembagaran 
Luar Negeri mengumumkan ke- 

pada maskapaiz perdjalanan, 

pengangkutan dan mereka jang 

berkepentingan, uang kertds 
Australia dari segala potongan 
(ecoupures) kini tidak dapat di- 
terima lagi langsung oleh bank2. 

Biljet2 sematjam . itu selan- 
djutnja hanja dapat diterima 
oleh bank2. atas beban dan ri- 
Siko jang menjerahkannja,. se- 
hingga pembajaran dari. harga 
lawan dalam Rupiah (dipotong 
ongkos2) baru dapat dilakukan, 
djika dan setelah djumlah pond 
jang bersangkutan diterima oleh 
bank jang mengerdjakannja, di 
Indonesia atas rekeningnja . di- 
luar negeri. — Ant, 

  

sudut tindjauan Mr. Sjafruddin 

    HALAMAN 2 
    

  

PERSATUAN BEKAS 
PEDJOANG ISLAM 

INDONESIA 

Kirim utusan ke 

Djakarta, 
Dengan timbulnja kekeruhan 

di Daerah Atjeh baru2 ini ma- 

ka Persatuan Bekas Pedjoang 

Islam Indonesia Jogjakarta tlh. 

mengirimkan utusannja ke Dja- 

ta jang terdiri : 

sa f AC, Basori — Sekre- 

taris Dea dan Sdr. Moh, 

Wasiel Shimoc — Ketua Badan 

Aksi, untuk menemui Pemerin- 

tah 'pPusat “antara lain P.J.M, 

Presiden dan Para Menteri. De 
ngan mengingat faktor2 his- 

toris, psyehologis dan Strategis 

Utusan Persatuan Bekas Pe- 

djoang Islam Indonesia itu akan 

minta kepada Pemerintah Pu- 

sat agar soal kekeruhan di Da- 

erah Atjeh itu diselesaikan de- 

ngan tjara jang sebidjaksana- 

bidjaksananja, agar dalam hal 

ini golongan jang memang 

  

menghendaki kekatjauan di Ne- 

gara kita ini berlangsung terus, 

serta golongan ke III Jainnja 

jang senang melihat  Repubilk 

Indonesia dalam keadaan bang 
krut djangan sampai ikut me- 

ngambil keuntungan karenanja. 

Selain soal2 disekitar ' ,Ke- 

keruhan di Daerah Atjeh itu 

djuga akan dikemukakan oleh 

utusan2 tersebut. sebuah re- 
solusi" jang isinja supaja Pe- 
merintah Pusat selaku Badan 
Pelaksana Undang2 segera me- 
nuntut dan mengukum  PEM- 
BERONTAK2. Soal peristiwa 
Madiun akan didesakkan oleh Per 
satuan Bekas Pedjoang Islam 
Indonesia kareng .menurut ang 
gapannja Pemberontakan di 

Madiun itu lebih besar dan ber- 
bahaja — dibandingkan dengan 
Peristiwa 17 October. 

KORBAN LETUSAN 
HANDGRANAT 

Nji Amad dengan 3 anaknja 
(laki2 semua), desa  Kledokan 
Kalurahan, Selomartani, Kapa- 
newon Kalasan (Sleman) baru2 

inj djam 16 sore, menderita luka 
parah akibat letusan dari hand- 
granat. 

Anak jang terbesar “umur 
14 tahun, mendjadj korban pada 
saat itu djuga, sedang lain2nja 
dirawat dirumah sakit Pusat 

Jogjakarta. 
Adapun duduknja per kara de- 

mikian , 
Ketiga anak tersebut jang se- 

dang bermain-main dibelakang 
rumah, kebetulan menemukan 
sebuah handgranat. Oleh anak 
jang terbesar handgranat tsb. 

diketok-ketokkan dipintu dapur, 
kemudian meletus hingga meng- 
akibatkan ia meninggal” pada 

saat itu djuga, sedang adik2nja 

dan ibunja mendapat luka2 pa- 
rah. 

“RUKUN TANI: 
PARINDRA: 

Pada hari Minggu tanggal 27 
September 1953 Rukun Tanj Pa- 

rindra telah berdiri di Jogja- 
karta dengan susunan pengurus- 
nja sebagai berikut : 

ea 

Ketua sdr. Sumardjo, Pe- 
nulis sdr. Djumali : Bendahara 

sdr. Rono, Pembantu2. sdr. 
Durjat dan Ramelan. 

UDJIAN MASUK 
PGSLP 

Pada hari Sabtu tanggai 3 
Oktober j.a.d. digedung S.M.A.j/C 
Negerj No. II Djl. Pogung No. 2 

diadakan udjian masuk P.G.S. 
L.P, Djurusan Sosial . Ekonomi 
(tertulis) untuk mata peladjar- 
an Bahasa Indonesia dan Baha- 
sa Inggeris. 

Jang diperkenankan mengiku- 
ti udjian ini ialah mereka jang 
beridjazah S.M.A, Negerj .. atau 

sederadjat dan jang namanja te- 
lah terdaftar sebelum tg. 26 Sep. 
tember 1953, 

LULUS UDJIAN 
GAMA 

Telah lulus udjian  Fakultit 

Kedokteran Hewar Universitit 
Negeri Gadjah Mada Jogjakar- 
ta pada tanggai 26 September 
1953, jg lalu Propadeuse: 

Sdr. Soekarsono , 

Sdr. Kridarso  Boediprajitno 

pn
 
Be
 
Pe
ra
 

Sdr. Wardjiman, dan 

Sdr. Boesono lulus doktoral 
pertama. 

Pada tgl. 26 aoi jubk 
telah lulus udjian pada Fakultit 
Pertanian ' Universitit Negeri 
Gadjah Mada : 
a. udiian Propaedeuse  Sdr.2 

R. M. Moeso, Margono, Koes- 
niobari dan Soenarjo. 
udjian Baccalaureat I Sdr.2: 
R. Soepardiman Nitisoebro- 
to, Harjono, Moh. Saleh dan 
Herry Soeherlan, 

LULUS UDJIAN A.S.R.I, 
Telah lulus: udjian Akademi 

Seni Rupa jndonesia untuk ba- 
gian Seni Lukis patung/pahat, 
dari tahun ke I ke tahun ke II: 
1. Sdr. Agus Subagjo. , 
  

Nonton mana ? 
SENISONO: ,,Dulari”, (Tjinta 

Hati). 
INDRA: ,Submarine Raider” 

John Howard, Marguerite 
' Chapman. 

RAHAJU: ,A Streetcar Named 
Desire”, Vivien Leigh, Mar- 
lon Brando. 

SOBOHARSONO: Thank Your 
Lucky Stars”, . Humphey 
Bogart, Bette Davis... 

LUXOR ,Lenggang Djakarta", 
Sri Mulat,. Ribut Rawit, 
Kuntjung, Poniman. 

REX: ,,Way of A Gaucho”, Rory 
Calhoun, Gene Tierney. 

MURBA: , Flight to Mars", 
"Assign- WETAN  BETENG : 

ment in Btitany". : 
KETOPRAK. TRI MUDO TOMO:   

  SNP aa aa Be KPA BNN LO sa 

Adjisoko / Sri Widojoko, 
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| Pertandingan? “ chusus 
" anggauta A.P. sub. Terr. XV di- 

- 

# 

  

(| atnja sebagai Ob 

| pernah memerlukan dgtang 

Dj sagjan" jung baru”. 
.I pernah dibenarkan kenjata- | 

2 ATJARA HARI AP. 

t. Polisi/Militer/Sipil, 
Van Boladjor, AURI di, diikuti | 
- dengan Corps Muziek Tentara. | 

2. Selandjutnja diadakan pawai- 
»: 10bor menudju Aloon2 Utara lalu 

   

x4 Stadion disusul dengan atjara2. | 
“a.cAmanat Komandan RI 15| 

Sp 

da. 

     

      

   

  

“ikuti oleh antara lain Sub. Pa- 
& 

. adakan mulai tg. 30/9 sampai 
“tg. 4/10 dengan atjara:- : 
data Valley, — Atletiek, 

« kemarin. — (Kor). 

jas Pada! hari 'Rebo ini, bertempat 

“ daerah". , 

— LAGI ROMBONGAN K 

  

  

  

  

  

Ban uan Le 

u" untuk obat e 
    

waj 

»tahi gadjah” Tg 5 

rnja” 

  

dah lebih dari 6 
k u elua 

    

  

“di Sriwedari sendiri dan me- | 
g: selama Ik. 2 djam 

| untuk mendapatkan ,,tahi 

'Chasiat .tahi gadjan" itu | 
   | annja oleh seorang anggau- 

ta D.P.R.D.S. Kotabesar Su- | 
rakarta pada waktu sidang- $ 
 nja bulan Agustus jang lalu $ 
dalam membitjarakan soal | 
»Beli gadjah tak ada udjud. | 
nja”, jang antara lain pada | 
waktu itu ia berkata: Aa 

Po sPenduduk kota Solo su- 
“dah menunggu - nunggu da 

.tangnja gadjah jang kabar- 
| nja sudah dibeli oleh Peme | 

     

  

h
r
 

1 Tintah, karena chasiatnja 5 3 
»tahi gadjah” jang sekarang 

. banjak ditjari di Sriwedari 
sebagai obat exceem”, — 

(Kor).     

   

   
      

   

| divangkap oleh Secretaris 
k 

  

.Desmi, ses 
1953 ini hingga 

   

  

347 kepaia keluarga 

   

      

   
     

atan hing 
hir bulan Agustus jbl. di 

yupaten Magelang tertjatat se 
djumlah 193 orang laki2 dan 

orang wanita jang mendaf- 
rka sebagai penganggur. 

  

  

     

(Diantara djumlah tsb., maka jg 

   

ng | man sudah mendapat lapang peker- nash ,kebul?” —— | | djaan ada 28 orang laki? dan 
“ai ah ,di-sung- | 13 wanita. Sebagian besar dian 

djadikan” pe D Iitara mereka ini mendapat pe- 
» pak guru tersebut || kerdjaan diperusahaan2 partike 
“Waktu jang lampau ||lir perlu ditjatat, sebagian be- 

|sar dari mereka adalah buta - 
(huruf dan ada beberapa orang 
|jang tamatan S.R. atau S.M.P. 

.— Ker). 

SIDANG DPRDS 
MAGELANG 

Bp PA NAS Ditunda. 
| Sidang DPRDS kabupaten jg. 
ke VM1953 ini, jang berlangsung 
dipendopo kabupaten Magelang 

nggal 2& dan 25/9 jang lalu 
lum “dapat  membitjarakan 

Ha 

Ng 

(seluruh atjara Sidang, dan pada 
|achir sidang hari 
maka sidang tersebut diundur 

jang kedua, 

dan akan diadakan pada tang- 

'gal 6 October 1953 jad. 
Dalam sidang harj jang kedua 

mengenai pembitjaraan ten- 
tang kedudukan Secretaris DP 
RDS, dimana hingga sekarang 
Epakerdiaan Secretaris DPRDS 
Kabupaten Maegelang masih 

Ka- 
.bupaten jang berkedudukan se- 
“bagai pegawai Negeri, maka   5 OKTOBER berdasarkan usul jang telah di- 
tanda-tangani oleh 4 anggota, 

  | Hari Angkatan Perang tg 5 
Oktober j.a.d. akan diperingati 
di Solo dengan atjara sbbh ' 

   

taptu besar 
pendjabat2 :dengan. mengunadng pel 
OPR, Bari-' 

Tg. 5/10 djam 5.00 sampai 6.15 

       
   

. Revielle dengan Muziek Ten-| 
tara : diam: .30 — 7.30 Ziarah 

ke M: »djam 8.00   

  

jani Partalegawa, Dimjati, Su- 
“mardi dan R. Maksud, 

sbb. (DPRDS tersebut” telah me- 
jaxa Tg. 4f10 mulai djam 20.00 ber mutuskan men 
| tempat di Stadion Sriwedarj di- 

Rr E-3 adakan 

Sidang 

mbentuk Panitya    
jang anggo nja terdiri 'atas 3 
orang dari DPRDS dan 2 orang 
dari DPRDS untuk mendjalari- 
ikan tugas lebih tandjut dalam | 

menetapkan sjarat2nja bagi jg ' 
kan mengisi “lowongan Secre- 

'atas djiwa jang telah 
katkan ke Sumatera- 

an transr is Umum, — 

aris DPRDS itu, mengenai ke- 
'dudukannja — dalam tingkatan, 

tenaga jang "mempunjai  pen- 
didikan dan berpengalaman. 

Anggota2 Panitya ini terdiri 
ji- |atas Sdr.2 Partalegawa, Baridin 

dan Trisuwarno dari  DPRbS | 
dan Sdr2, Suwarto dan Nj. Su-| 
mantri darj DPRDS. — Kor. 

MAKAM SOSROKAR- 

dus Mulaj tanggal 27/9 mulai : perbaiki. Mereka jang ,,bert 

pelosok2 Indonesia, antara lair 
“para dokter dan bupati. Kabar- 
nja makam tsb. akan ,,digedung” 

pula, — (Kor). Na 

KAPAL MOTOR PE- 
NANGKAP IKAN” 

— Diturunkan dipelabuhan 
Djuana, : 

. Fihak jang mengetahui dari 

Jajasan Perikanan Laut Dja- 
karta jang permulaan minggu 
ini kebetulan tiba di Magelang, 
atas pertanjaan menerangkan, 
bahwa ketika tg. 22/9 jbl. dipe- 
labuhan Djuana telah diturun- 

kan sebuah kapal “penangkap 
ikan ,,ARDJUNO” milik Jaja- 
san tsb. jang dikemudikan de- 
ngan motor. Kapal tersebut be- 
ratnja 50 ton, mempunjai ke- 
tjepatan 20 p.k., sedang ukuran 
pandjang 25,75 M. dan lebar 514 
meter, Kapal tersebut adalah 
kapal jang pertama kali dari 
Jajasan tsb, jang telah dibikin- 
kan dipaberik kapal Djuana se- 

keterangan, maka  Jajasan tsb. 
telah mempunjaj rentjang akan 

seperti diatas. — (Kor.), 

SEKITAR DELEGASI 
SSKDN 

Dari Sdr. Tjamat Kudus. di- 
dapat keterangan bahwa dele- 
gasi SSKDN jang baru2 inj hen- 
dak menghadap gubernur Dja- 
wa Tengah Budiono unttik sam- 
paikan protes tentang perdju- 
dian, bukan diketuaj oleh Tja- 
mat tapi lain Sdr. 

TJABANG2 BARU 
 PPTI 

« Dalam bulan inj telah berdiri 
tjabang2 baru dari Persatuan 
Peladjar Teknik Indonesia di 
Bukittinggi dan Pontianak. Pa- 
da umumnja, demikian menurut 
PBPPTI, dimana ada SPP, SE, 
STM dan STMA disitulah ber- 

  
  

  

  M ji $ ia , AU 112 — Upatjara Ketenteraan di 

'b. Pemberian hadiah pada pe- 
menang2 perlombaan. 

C: Defile Bn. ROI — 1 — 444, 
Pertundjukan ketangkasan 
anggauta Tentara. « — 

Djam : 19.00 — 22.00 Resep- 
si di Balai Perdjurit dan pada 
malam itu diadakan pawai-obor 
keliling kota djarak 10 km., di- 

'nitya AP. daerah KMK, dan 
-Garnizoen serta Organisasi Pe- 
muda, Peladjar, OPR, Kepandu- 
“an Asb-nja. #7 , 

bagi 

berenang, Cross country (vel- 
. Hoop 10 km.), menembak dan 
anggar. : 5 , 
. Perlombaan? lainnja jang ber- 

. Sifat umum telah kita, muatkan 

# 

KONPERENSI DENGAN | Yriseh 

  

“ PEMINDJAU2 DPR 

. digedung DPR Solo diadakan. 
konperensi antara - penindjau2 

.anggauta Parlemen seksi B (Ke- 
uangan) dengan walikota, ketua. 
dan anggauta2 DPD/DPR Kota 
besar Surakarta, dengan atjara : 
,Menindjau sumber2 

  

Sebagai diketahui penindjau2 
anggauta Parlemen tsb. terdiri | 

dari sdr2.: Hutomo  Supardan 
(ketua seksi B), Rangkajo Ra- 
suna Said, Sundjoto, Mr. Suma- 
nang dan Ds. A. Rotti, sebelum 

nindjauan2 jang sama maksud- 
ke Solo telah mengadakan pe-| 

nja ke Jogjakarta, Semarang |      

  

    

  

     
    

     

  

   

  

dan sehabis Solo akan di 
daerah Madiun, Kedi 
tjitan. — (Ko: 

PURWOR 

   

  

  

  - . ke Kalimantan.” 
Sedjumlah 57 kepala kelua 

ga teridiri atas 213 djiwa ' 
24-9 kemarin telah - berto! 
Sumatera-Selatan dari Si 
ung Kutoardjo dan ' Kebui 
sebagai  transmigrant , umum 
sedang disamping - itu,  ter- 
dapat djuga 5 kepala somah te 
“diri atas 8 djiwa jang berang 
kat sebagai  transmigrant ke- 
luarga. Mereka tersebut  ber- 
asal dari pelbagai tempat di 
daerah “Kedu, antaranja d 
Purworedjo, Kebumen, Tem 
gung dan Magelang. HE 

Selandjutnja didapat kete 
rangan, bahwa pada tanggal 
30/9 “ini diberangkatkan lagi 
sedjumlah 150. djiwa  transmi- 
graht dan pada tanggal 8-10 

|langan  kepertjajaannja 
(kekuatan tentaranja, “akan ke- 

Keuangan | 

| Belum pula mempunjai 
“| Tapi baiklah saja tidak lan 

        

chusus disediakan untuk impor- 
tir nasional adalah salah dan 
menjesatkan. - TS 

Perluasan termaksud adalah 
baik dan benar. Mogalah Men- 
teri Perekonomian tetap jakin 
akan hal itu. 
Sambutan saja tentang uraian 

Mr. Sjafruddin dengan ini sebe- 
narnja telah boleh saja. tutup. 
Akan tetapi saja masih merasa 

(| perlu mensignaleer pokok-pikir- 
an Mr. Sjafruddin jg terbajang 
dibelakang tindjauannja itu. 

| Suara Mr. Sjafruddin tentang 
i belum tjakap, belum matang 
“etc. amat sesuai dengan suara2 
ig kita kenal dizaman baheula. 
Tidak heran bahwa Mr. Sjaf- 
ruddin Gdjustru oleh mereka “itu 
disebut .,de realist die met beide 
'benen op de grond staat” Se- 
dangkan bagi kami Mr. Sjafrud- 
din telah mendjadi seorang 

isch geworden idealist. Se- 
Orang djendra! jang telah kehi- 

i akan 

mampuan stafnja. Seorang djen- 

@ral jang bagaimanapun pintar- 
nja, tidak akan dapat memim- 
pin tentaranja kepada Kkeme- 
pangan. karena felah kehilang- 
an ,de juiste morele instelling”. 

isefaham bahwa makin pintar 
makin tjakap, makin pandai, 
makin berpengalaman, -adalah 
makin baik pula. 4 

Tetapi djika kita mengikuti 
suara? zaman baheula “itu, ten- 
tang tidak tjakapnja.orang In- 
donesia mendjadi insinjur, : ten- 
tang. tidak tjakapnja mendjadi 
penerbang, tentang belum ma- 

lum kita membunjai seorang Ir. 

Sukarno, belum  mempunjai 
Uti, belum mempunjai Repu- 
ik Indonesia.   

senaakana 

Gjutkan. Saja harus tetap zake- 
byk 

| Lain soal pula, $ 
Didalam tindjauan Mr. Sjaf- 

tentang bantuan jang se- 
a diberikan kepada im- 

tir nasional, ada satu soal jg 
“ia tidak sebut. Tidak disebutnja 
hal itu kiranja bukan karena 
tidak sengadja. Se 
Jang Mr. Sjafruddin tidak se- 

but ialah menjediakan lapangan 
| tertentu untuk pengusaha nasio- 
nal sadja. Djika kita perhatikan 
utjapan2 Mr. Sjafruddin diwak- 
tu2 belakang ini —- telah agak 

    

    

   
   
   

   

  

    

    

   
    “Hama — dan kita rasakan djiwa 

perslag2 Bank Indonesia diba- 
wah pimpinannja, maka akan 
kita dapat menarik kesimpulan, 
behwa, tidak disebutnja hal jg 
saja maksudkan adalah dengan   jad, sedjumlah 230 djiwa,. ko- 

— (Sambungan hal. 2) 

Dengan sendirinja kita semua ' 

tangnja untuk mengurus rumah 
| tangganja sendiri, maka djika 

: | kita hanja mengikuti sadja. su- 
Jara2 demikian, sekarangpun be 

sengadja. Sebab Mr. Sjafruddin ' 

(dimana untuk itu dibutuhkan | diri tjabang PPTT, — (Kor). 

  

nampaknja-memang tidak me- 
injetudjui disediakannja sesuatu 
lapangan — bukan sadia dalam 
soal import — chusus utk peng- 
usaha nasional. Sebab pada da- 
isarnja Mr. Sjafruddin adalah 
penganut dari liberale politiek. 
Bahkan melebihi orang lain. Se- 
bab djika jang lain adalah pe- 
nganut liberale politiek antara 
sesama nasional, Mr. Sjafruddin 
itu adalah penganut dari libe- 
rale politiek antara nasional dan 
asing. 

Tiap negara mengadakan per- 
bedaan perlakuan terhadap sub- 
jectnja dan asing. Indonesia ber 
hak pula melakukan demikian 
dan bukan sadja karena hal itu 
tertjantum dalam perdjandjian 
K.M.B. DitjantumkKannja hal itu 
dalam K.M.B. sebenarnja ,,ten 
overvloede”, tetapi perlu karena 
pada waktu itu dikehendaki 
orang supaja kepada bangsa In- 
Gonesia dan bangsa Belanda di- 
berikan hak2 jang sama sebagai 
uniepartmers 1 Ge Anna, 
Maka mengadakan perbedaan 

perlakuan antara nasional dan 
asing adalah hak. aa 
Apakah hak berarti pula pers 

lu? Saja katakan memang 
perlu. : $ Ea 

Kita harus perhatikan per- 
bandingan kekuatan antara na- 
sional dan asing' itu. Dapatkah 
pemerintah» memberikan kredit 
jg bisa mengimbangi kekuatan 
kredit asing ? Tidak mungkin. 
Dapatkah pemerintah memberi- 
kan didikan, jang dapat -meng- 
imbangi pengalaman dan ke- 
pandaian asing ? Tidak mung- 
kin: terang tidak mungkin dlm 
waktu jang agak singkat. Djika 
kami bertambah pengalaman 
dan kepandaian, merekapun ti- 
dak diam dan bertambah pula 
kepandaian dan pengalaman. 
Maka tidak akan tersusul2. , 

Djika pula dapat — bagaima- 
na sebenarnja dapat ? — maka 

| keadaan berulah sama. 

adaan, jang mereka tidak pu- 
nja/ “Jang benar2 merupakan 
Voorsprong bagi kami. Maka 
perbedaan perlakuan adalah per 
lu, penjediaan suatu lapangan 
jang chusus bagi pengusaha na- 
sional sadja adalah perlu, 

Saja sungguh harap, bahwa 
penglihatan saja terhadap .prin- 
Sip Mr, Sjafruddin adalah salah. 
Saja sungguh2 harap bahwa da- 
lam prinsip kita bersamaan. 
Batwa perbedaan faham menge. 
nai gradatie din tempo, sehing- 
ga masih mungkin terdapatnja 
titik pertemuan. Moga2lah de- 

mikian, AA aon 
| Diatas saja katakan bahwa 
uraian Mr. Sjafruddin saja akan 
sambut. dengam terus terang dan 
djudjur. Lain orang lain kepala, 
lain orang Jain pendapat. 

Sans rancune, 
  

? TONO DIPERBAIKI. Kg Jaan keluar sebagai djuara per- 
Makam Sosrokartono di Ku £ 

      

    

  

pegawai negeri jang datang dari | 

harga Rp. 750.000,—. Menurut | 

Maka perlu ditjiptakan ke- 
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(Marathon, 42,195 kilometer : 
Nomor pertandingan ini te- 

(lah dimenangkan oleh P. Kas- 
| tanja dari Maluku dalam wak- 

tu 3 djam 20- menit 17,4 detik 

tama. bapa : 
“Djuara kedua adalah Djas- 

man dari Djawa Tengah, dalam 

tik, dan sebagai djuara ketiga 
dimenangkan oleh Julius dari 

| Sumatera Tengah, dalam wak'u 
3 djam.29 menit 32 detik. . 
— Djuara pertama P. Kastanja 

ari Maluku dalam pertanding- 
an ini telah mentjapai rekor ba 
ru dalam waktu 3 djam. 20 me- 
'Nit 17,4 detik. Rekor PON jang 
lama dipegang oleh NN. Dalip 
Singh dalam waktu 3 djam 37 
menit 8,2 detik. Djuara kedua 

| dan ketiga, jang masing2 dipe- 
gang oleh Djasman, Djawa Te- 
ngah dan Julius, dari Sumatera 
Tengah, djuga telah mentjapai 
waktu dibawah rekor PON Ia- 
ma   
1500 meter putera finale, 

Sebagai djuara pertama no- 
mor pertandingan ini dalam 

i babak finale telah keluar Su- 
byakto dari Djawa Barat, da- 
lam waktu 4 menit 40,4 detik.. 
Djuara kedua, A. Pittiasina da 
rj Maluku 4 menit 41,8 detik. 
Djuara ketiga J. Bernandus, dju 
ga dari Maluku 4 menit 44,9 tie 
tik. 

Dengan Gemikian, maka Su- 
byakto dari Djawa Barat mes- 

Se Pkipun. belum da tjah- membikin lagi 20 buah kapal | kap: #eneguyandah Kan rekor Indonesia atas nama 
N, Dalip Singh, tetapi telah da 
pat memperbaiki rekor PON jg 
dibuat oleh Sutopo almarhum 
(dalam waktu 4 menit 44,9 de- 
tik, mendjadi 4 menit 40,4 detik. 
Rekor Indonesia jang dipegang 
Dalip Singh dan belum dapat 
dipetjahkan, adalah 4 menit 
36.8 detik. Pemenang kedua, A. 
Pattiasina dari Maluku telah 
mentjapai waktu dibawah rekor 
lama pula. 

Finale Lompat Tinggi Putera. 
Hasil pertandingan lompat 

tinggi putera dalam babak fina- 
le adalah sebagai berikut : & 

. Djuara pertma, Okamona da- 
ri Sunda Ketjil, dalam djarak 
tinggi 1,89 meter. Djuara ke- 

Raya, dalam djarak tinggi, 1,89 
meter Dan djuara ketiga, Ma- 
ridjo, dari Djawa Tengah, da- 
lam djarak tinggi 1,80 meter, 
Dengan hasil itu, maka Oka- 

mona dari Sunda Ketjil telah 

T 

or lama jang dipegang oleh 
Sudarmodjo dalam PON II ada- 
lah 1,85 meter. 

Lempar peluru puteri. 
Dalam pertandingan finale 

lempar peluru puteri telah ke- 

dari Djawa Barat jang  men- 
tjapai djarak 9,18 meter. Djua- 
ra kedua, 
Saelan dari, Djawa Tengah, da- 
lam djarak 8,56 meter, sedang- 
kan djuara ketiga : Ely Pocera- 
tu dari Sumatera Utara dalam 
djarak 8.46 meter- Dengan de- 
mikian, maka Sunasih dari Dja- 
wa Barat mentjapai rekor baru 
lempar peluru puteri PON III 
dalam djarak 8,19 meter. Rekor 
lama dalam tahun 1951 atas na 
manja sendiri dalam djarak 8,66 
meter telah diperbaikinja. 

Lempar lembing putera finale. 
Hasil pertandingan lempar 

lembing putera dalam babak fi- 
nale adalah sebagai berikut : 
Djuara pertama, Simon dari 

Djawa Timur, dalam djarak dja 
uh 49,68 meter. Djuara kedua, 
Surono dari Djawa Tengah, da- 
Jam djarak djauh: 49,15 meter. 
Dan djuara ketiga, Prasetyo da 
rj Djawa' Tengah, dalam djarak 
djauh 48,22 meter. 
“Dengan demikian, maka Si- 

MOn dari Djawa Timur, telah 
memetjahkan rekor PON atas 
nama Surono, dengan lemparan 
sedjauh 49,37 meter. Rekor In- 
donesia masih tetap dipegang 
Oleh Surono, dengan lemparan 
sedjauh 49,96 meter. 

Renang, 
100 meter gaja pung- 
gung putera, 

Djuara pertama Thio Eck Li- 
ong dari Sumatera Selatan da- 
lam waktu 1 menit 15,2 detik. 

| Djuara kedua Oei Liang Giok 
dari Djakarta Raya dalam wat: 
tu 1 menit 19,6 detik. 
| Djuara ketiga Lie Gwan Tien 
dari Djawa Barat dalam waktu 
1 menit 19,9 detik. 

100 meter gaja pung- 

. gang puteri, 

ri Djawa Barat dalam waktu 1 
menit 31 detik, $ 

dari Djakarta Raya dalam wak 
tu 1 menit 38,8 detik, ' 
Djuara ketiga Erna 'Lutari da 

ri Djakarta Raya dalam waktu 
1 menit 45,2 detik: 2 Tn 

Sebagai pemenang pertama de 
ngan waktu 1 menit 31 detik 
memperbaiki rekor Indonesia Ja 
ma jang ada ditangan Inge Ro- 
senow dari Djakarta Raya de- 
ngan Waktu 1 menit 38 detik. 
Rekor PONLII ada ditangan Oci 
Lian Hoa dengan Waktu 1 me- 
nit 40,3 detik, 

100 meter gaja bebas 

Djuara pertama Habib Nasu- 
lion dari Sumatera U tara dalam 
waktu 1 menit 1,3 detik, :       

waktu 3 djam 28 menit 12,6 do 

Djuara pertama Carla Oen da | 

Djuara kedua Lie Ying Hwa 

.KEDAULATAN RAKJAT" 

-| kap atlethiek 
Lo... PON - HI 

(Sambungan kemarin), 

| menit 42,9 detik. 

    
dapat memetjahkan rekor lam: pa Rek n 4 Tr ie 

/Iuar pemenang pertama Sunasih " 

Gdjatuh kepada Elly | 

Carla Oen dari Djawa Barat | 

  
— 

  

| tu 3 menit 3 detik. 

'ri Sumatera Selatan dalam wax 
tu 5 menit 48,4 detik. 

dua, Sudarmodjo dari Djakarta | 

Djuara kedua Tio Eck Liong 
dari Sumatera Selatan dalam 

waktu 1 menit 4,3 detik. 
Djuara ketiga Djien Soen 

Gwan dari Djawa Timur dalam 
waktu 1 menit 4,4 detik. 

100 meter gaja bebas 
puteri, Tas 

Djuara pertama Carla Oen da 
ri Djawa Barat dalam waktu 
1 menit 294 detik. 

Djuara kedua Lee Lan Eng da, 
ri Djakarta Raya dalam waktu 
1 menit 31,4 detik. | 

Djuara ketiga Tuty dari Dja- | 
wa Barat dalam waktu 1 menit | 
38,2 detik. 

200 meter gaja dad 
putera. $ 

Djuara pertama Lie Tjo Kiet 
dari Djakarta Raya dalam wak 
tu 3 menit 0,2 detik 
Djuara kedua Suprajogi dari 

Djakarta Raya dalam waktu 3 
menit 1,8 detik, 

Djuara ketiga Benjamin Idris 
dari Djakarta Raya dalam wak- 

200 meter gaja dada 

| lam penjakitnja, jang kemudian 

  

“Dr. Victor 
spesialis dalam penjaki: pekang 
(kanker) telah menemukan ter- 

|ramycine, sebagian dari chloro- 
mycetine, dengan hasil baik, se 
bab dengan ini dapat kita se- 

Simon, seorang 

karang mentjegah beberapa 
matjam tumor-kanker. Betuj ti 
dak menjembuhkan, tetapi toch | 
dapat memberikan perbaikan da | 

  
dengan bantuan chirurg tumor | 
itu dapat dikeluarkan. Tidak ku 
rang dari 50 orang jang herpe- 
njakit pekung telah ditolongnja 
dr. Simon dengan hasil jang me 
muaskan — Mondiana, 
ema maa 

  

  

Aa aan 
  

Djuara ketiga Willy Pondaag | 
dari Djawa Timur dalam waktu   puteri. 

Djuara pertama Ernie Th:o 
dari Djakarta Raya dalam wak- ' 
tu 3 menit 30,3 detik. | 

Djuara kedua Nurdjana dari : 
Djakarta dalam Waktu 3 menit | 42 detik. 
Djuara ketiga Galih Resi da- ! 

ri Djawa Barat dalam waktu 3 | 

Ernie Thio dari Djakarta Ra 
ya dengan waktunja 3 menit 
30,3 detik telah memetjahkanr 
rekor Indonesia jang lama atas 
namanja sendiri dengan waktu 
3 menit 31,4 detik, sedgng re- kor PON-II ada ditangan  Djie 
Tik Hien dari Djawa Timur de- 
nga waktu 3 menit 40,9 detik. 

400 meter 

putera. 

Djuara pertama Habib Nasu- 
tion dari Sumatera Utara  da- 
lam waktu 5 menit 5,9 detik. 

Djuara kedua Djien Khoen 

Gwan dari Djawa Timur dalam 

waktu 5 menit 483,4 detik. 

Djuara ketiga Gerrit Gho da- , 

gaja bebas 
“| 

  Habib Nasution dari Sumate- 

ra Utara dalam nomor ini telah | 
memetjahkan rekor PON II jg | 
dipegang oleh Thio Tjoe Hock | 

dari Djakarta “Raya dengan | 
waktu 5-menit 34,2 detik. | 

$ 

f 400 | 
Pn “3 “puteri. 

Djuara pertama Carla Oen da | 
ri Djawa Barat dalam waktu " | 

menit 10,6 detik. | 
Djuara kedua Ernie Thio da- | 

ri Djakarta Raya dalam waktu | 
7 menit 34 detik, 
Djuara ketiga Maria Goeltom 

dari Djakarta Raya dalam wak 
tu 7 menit 41,4 detik. 
Dengan demikian rekor lama 

jang ada ditangan Oei Lian Hoa 

dari Djakarta Raya dengan wak | 
tu 7 menit 29,4 detik telah di- | 
petjahkan oleh Carla Oen dari 
Djawa Barat, jang mentjapai 
waktu 7 menit 10,6 detik. Bah- f 

kan dalam pertandingan selek- ! 
si, Carla Oen ini telah mentja- | 

tat waktu 7 menit 5,9 detik. | 

4 Kali 100 meter gaja | 

bebas puteri. | 
Djuara pertama regu Djawa | 

Barat dalam waktu 6 menit 7,2 | 
detik. . | 

Djuara kedua regu Djakarta | 
Raya dalam waktu 6 menit 31,5 
detik 

Djuara ketiga regu Djawa Te- 
ngah dalam waktu 7 menit 49,3 
detik. 

4 kali 200- meter gaja 
bebas putera. 

Djuara pertama regu Sumate- 
ra Selatan dalam waktu 10 me- 
nit 13,6 detik. 

Djuara kedua regu Djawa Ti- 

mur dalam waktu 10 menit 43,7 
detik. 

Djuara ketiga regu Djawa 

Barat dalam waktu 10 menit 
19,3 detik, 

1.500 meter gaja be- 
bas putera, 

Djuara pertama Habib Nasu-   tion dari Sumatera Utara da- 
lam waktu 21 menit 10,7 detik. | 

Djuara kedua Gerrit Ghoo da | 
ri Sumatera Selatan dalam wak | 
tu 28 menit 45 detik. | i 

    

CING OF THE RO 

23 menit 43 detik. 
Daiam nomor ini Habib Na- ! 

| sution dengan waktunja 21 'me- 

l 

| 

| 
nit 10,7 detik telah mentjapai | 
rekor baru. Rekor lama ada di | 
tangan Tio Yoe Hong dengan | 
Waktu 22 menit 21,5 detik. | 

(Bersambung). : 

| HASIL KOMPETISI Psim 
PERIODE 1953 — 1954 
Hari Minggu tanggal 27-9-53 

Ji. pertandingan kompetisi P.S. 
LM, setjara penuh (volle com- 
petitie) babak - pertama telah ' 
selesai Adapun kesudahannja 
sbb: 

Bagian klas atas P.s, ORION 
menduduki No, IE BES SETTA: | No. 2, Bagian klas I P.s SO. | 
menduduki No, 1, P.s. GAMA 
No. 2, Bagian klas II P.s. men- | 
duduki No. 1, P.s, No. 2. 

Sebagai hekkensluiter 
kias atas 'duh P.s BROWI: | DJOJO, Sebzgay  hekkensluiter | 
Untuk klas I jalah P.s. CET, 
Sebagai hekkensluiter ' untuk 
klas IL jalah P.s. 

untuk | 

  

KES. INDONESIA-HONG- 

| 
ASIAN GAMES - | 

KONG-SINGAPURA | 
Dalam Asian Games. | 

Tentang Asan Games jang | 
akan berlangsung “bulan Mei |! 

meter gaja bebas tahun depan ini seorang djuru- | 
Pe |. kwerta sporf “memrahsi 

Hongkong dan Djepang 
tempat dan nereri jang 
perenang?nja. Hongkong 

donesia dan Singapura 
kesebeiasannja jang 

bahwa | 
adalah 

unggul | 
In-j 

Gengan | 
terkenal 

|ngalahkan Art 
Langka 6 — 3,3 dalam 6,6 — 1f 
|(6—4. Lain2 hasil dim pertanding 

| Shirley 

BPS 06 HALAMAN 3- 

an kea- 

Selatan & 

1 Oktober ditanda tangani 

“ EMENTERIAN LN Amerika Serikat mengumumkan, bahwa 
IK perajanajian keamanan antare Korea Selatan dan Amerika 
serikat akan ditandatangani dengan resmi pada tanggal 1 Ok- 
tober besok, di Washington. 

Djurubitjara State Departe- 
ment, Lincoln White, . mengu- 
mumkan bahwa dokumen tadi 
akan ditandatangani oleh men- 
teri L.N. Korea Selatan Pyung 
Yong Tae dan menteri luar ne- 
gerj Amerika Serikat John Fos- 

ter Dulles? 
Pyung waktu ini sedang ada di 
  

kuat itu akan berhadapan satu 

sama lain untuk merebut kedju- 
araannja. 

Fil pina dengan regu basket- 
ballnja jang kuat. dar Siam dgn 
|kemungkinannja dapat memper- 
oleh bintang setidak-tidaknja 
dalam setiap pertandingan. Ten. 

lang atlit? ia menulis ribuan 
akan datang di Manila dari '16 
negeri? di Asia Tenggara. De- 
mikian Johny Dalonst nama dju- 
ruwarta sport tersebut. — Ant. 

KESUDAHAN TENNIS 
PACIFIC COAST 

Didalam pertandingan tennis 
ke-63 untuk kedjuaraan tennis 
Pacifie Coast, pada waktu di- 
adakan semi finale Vic Seixas, 
djuara tennis Wimbledon, hari 
Mingu jl. telah berhasil menga- 

  

Llahkan Suen Davidson dari Swe 

dia dengan 8 — 6, 6 — 3, 6 — 2, 
| sedangkan djuara nasional Ame 

|rika Serikat Tony Trabert me- 
Larsen dengan 

an single puteri semi finale jalah 
Fry dalam  memper- 

tahankan kedjuaraan telah me- 
ngalahkan Dorothy Chaney de- 
ngan 6 — 1, 6 — 2. 
Maureen Connolly atau Ma- 

|dame ,,Co” djuara nasionaj me- 

|ngalahkan Virginia Kovacs de- 
nszan 6 —3, 6 — 1. 

Dalam double putera semi 
finale, Hugh Stewart dan Euri- 
gue Monea dari Argentinia me- 

ngalahkan La Rhen dan David- 

Son. dengan 6 — 3 7 — 9, 

13 — 11, € — 9 Seixas dan Tra 

bert mengalahkan Seth Peter- 
sen “dan Jim Demas dengan 
5 —3'6 —0/6 — 2 Dalam 

double puteri semi finale, Con- 
noly dan Nel Hopman 
Australia telah mengalahkan Ja 

|   
dari ' 

net Hops dan  Marjory Mac 
Cord dengan 6 — 3, 6 — 2,| 
Dorothy Sceney dan “ Margaret | 
Warren mengalahkan Jean La- 

ird dan Mary Ann Mitchell de- 

jngan 6. — 0. Didalam single 
putera veteran junior, finale 

Garduer Mully mengalahkan 

“ 

New York, sebagai penindjau 

untuk Korea Selatan di PBB. 
Dasarnja: Pidato Dulles 

17 September. 
Perdjandjian tadi telah dipa- 

raf di Seoul ketika tanggal 7 

Agustus jang lalu dan penanda- 

tanganannja jang akan dilaku- 
kan di Washington ini dianggap 
sebagai suatu soal tehnis sadja. 
Perdjandjian ini masih harus di 
ratifikasi oleh Kongres Amerika 
Serikat, 

Kata White, dasar daripada 
perdjandjian jini dibentangkan 
oleh Dulles ketika tanggal 17 

September jang lalu, dalamepi- 
datonja dimuka Madjlis Umum 
PBB. 

Dalam pidatonja tadi Dulles 
menerangkan bahwa ,,Korea da- 
ri keturunan sampaj keketurun- 

an telah mendjadi korban politik 
negara? besar”. 

Dulles mengatakan seterusnja 
bahwa Amerika Serikat sendiri 
tidak punja alasan untuk mem: 
pergunakan Korea sebagai tem 

pat membina suatu pos depan 
militer di Asia darat. Dikatakan 
nja bahwa Amerika ingin me- 

mulangkan pasukan2nja dari Ko 
rea ketanah air. : 

Untuk sisanja, masih ber- 

sifat sementara. 
Mengenai kata2 Dulles tadi, 

White mengatakan bahwa se- 
gala sesuatu diluar kata2 terse 
but tadi, masih bersifat semen: 
tara, dengan maksud untuk me 

ngumpulkan keterangan2 jang 
kelak mungkin akan dirumus- 

kan djadi suatu sikap dalam kon 
perensi politik tentang Korea, 

jang oleh Amerika diharapkan 

akan disokong sepenuhnja oleh 
segala negara anggota dari pi- 
hak Serikat di 'Korea, Dalam 

mana ,,sudah barang tentu ter- 
masuk pula Korea Selatan". — 
Brp: 

  

Sovjet usulkan 
konperensi 
S-Besar? 
Djawaban konp. Lugano 
disampaikan, 

Sovjet Uni- pada hari Senin 
telah menjampaikan djawaban- 
nja kepada “kedutaan? 3-Besar 
Barat di Moskow, mengenai un- 
dangan untuk menghadliri kon- 

perensi menteri? luar negeri 
4 Besar di Lugano (Swiss) bulan 
depan untuk membitjarakan soal 

| Djerman dan Austria Naskah 
| djawaban itu belum diumumkan, 

Alastair Martin dengan 6 — 2. | 
— Ant 
  

Angkatan udara 
Birma beraksi 
Tempat2 pasukan KMT dibom 

ENTERI LN Kuomintang, George Yeh, mengatakan, bahwa 
“ pemerintah Taiwan telah memerintahkan wakilnja dalam 

konperensi 4 negara ci Bangkok supaja mengadjukan protes 
kepada pemerintah Birma terhadap pemboman pasukan? gerilja 
Kuomintang diwilajah Birma oleh angkatan udara Birma. 

Dikatakan oleh Yeh, bahwa 

djika Birma tidak menghentikan 
pemboman itu, maka pemerintah 
Birma bertanggung djawab bila 

konperensi 4 negara tadi dipu 

tuskan dan pasukan2 Kuomin- 
tang .itu tidak ditarik dari wila 

jah Birma. 
Ditambahkannja, bahwa kini 

pasukan gerilja itu tak .dapat 

dipusatkan untuk dikembalikan 
ke Taiwan, oleh karena kalau di 

pusatkan, mereka mudah dja- 

di korban pemboman, 

Pemboman diteruskan. 
Berita Reuter lainnja dari Ra 

ngoon dalam pada, itu wartakan, 

bahwa menurut kementerian per 
tahanan Birma, pembomn terha 
dap pasukan2 KMT di daerah 
Mongsat jang dilakukan semen- 

djak seminggu jang lalu, telah 
diteruskan. 

Baru? ini pasukan udara Bir- 

ma telah membom Monghai, su 

atu tempat jang penting bagi pa 

sukan2 KMT tersebut,   
Tan 

Menurut penerbang? Birma, 
mereka telah berhasil membakar 
2 desa jang didiami pasukan? 
KMT. Rtr, 

5. . Dunia sana sin 
x P.M. Joseph Laniel dari Pe 

rantjis dalam minggu ini akan 
berunding dengan kolleganja da- 
ri Turki mengenai soal2 Balkan 
dan Timur Tengah. 

»x 14 djenderal bekas pemim- 

pin Djerman Hitler kini masih 
ditahan di Urai (Sovjet), demi- 
kian bekas pemimpin redaksi 
Sk. ,,Berliner. Zeitung”, Wilhelm 
Fanderl jang kemarin dulu tiba 
di Djerman Barat sesudah dibe- 
baskan dari tawanan Rusia. 

x Vladimir Semenov, komisa- 
ris tinggi Sovjet di Berlin, kini 
diangkat mendjadi duta besar 
kegerinja buat. Djerman Timur. 

1 Menteri luar negeri Austra- 
lia, Richard Casey kemarin dulu 
tiba di Ottawa untuk berunding 
engan pemerintah Kanada. 

uTHE MILLIONAIRE" 
  

PON RE RLCAT 
TEBS KL 
SPENDIN G 
GP uch 

5 

Brolacd hn 
Cor, 
Wet   

sa Memang betul! 'Tjara Jeb 
menghambiur?2kan kekajaan- 

akan menarik nja itu 
perhatian pendjahat2 d 

Tu Will LURE A LOT OF 
(ROOKS TO FOKT HORN : 

- 

  

  

tetapi kelangan. jang biasanja 
mengetahui menduga, bahwa So 
vjet mengadjukan usul balasan, 

Supaja diadakan konperensi 5 - 
Besar termasuk RRT. — UP, 

4T/3 Y, RAKJAT ING- 
GERIS SOKONG 
PARTAI BURUH 

Konperensi Partai Buruh Ing 
geris jang ke-52 kemarin dulu 
telah dimulai di Margate (Ing- 
geris Timur) dalam suasana op- 
timisme jang besar, setelah 1200 

orang delegasi mengetahui ten- 

tang hasil pemeriksaan penda- 
pat jang menundjukkan bahwa 
partai tersebut makin banjak 
memperoleh sokongan rakjat 

  

| Inggeris. 

Menurut pemeriksaan pendapat 
itu, sebanjak 47.54 dari pada 
rakjat. Inggeris akan memberi- 
kan suara untuk Partai Buruh 
bila kini diadakan. pemilihan 
dan partai ' Konservatif akan 
memperoleh 445p, Dalam 
bulan Mei jang lalu angka2 itu 
adalah sebaliknja karena menu- 
rut taksiran Partai Buruh hanja 
akan memperoleh 454 dan par 
tai Konservatif 477. 
Para penindjau di Margate da 

lam pada itu menganggap pen- 
ting, bahwa konperensi itu te- 
lah memutuskan untuk perta- 
ma-tama . membitjarakan buku 
ketjil jang akan digunakan da- 
lam kampanje pemilihan: Buku 
itu berkepala ,,Challenge to Bri- 
tain” dan menuntut diadakannja 
perdagangan dengan Sovjet Uni 
dan Tiongkok (RRT), hapuskan 
kegentingan internasional. dan 
Ne an persendjataan. 
AP) Peka mam ae UT 

MOUNTED 

  

(48) 
“4 ak   

AND TAS ARTICLE Pi 2. £ 

Peran PELATNES ! K3 

  

  

  

      

- Dan tulisan 

kabar ini bisa 
ngembalikan hubungan lama 

i'Fort jang telah putu 
Horn « 5 

BRING JEB BANGS SOME LONG-LOST,    
dalam 

IN THE BAPER MAY, 

      

    

      
   

  

KPOA NG, 

  
surat- 

djuga  me- 

S, 

THT PROSPECTOR WONT 
PALI FOR YOUR CON 
GAMES, SPIDER.. HE 5 NOT, 

FOR EASY 

   

   
    

  

    

    

     EVER YBODPY WANTS 3 
BOWGH... HOLD OM: Yg 
LIL TMS 4UroBha 4 

OGRAPHY OF HIS EMES 
MEA SICK IPEMIAA. 

    

  

   

    

   

   

    |       
- Penjelidik tambang Jeb itu tidak akan menje- 

rah pada muslihatmu itu, 
tidak menijari harta karun. 
Siapa sadja butuh uang 

KANTOR ea ana Dia 

». teruskan, Tily:! 
Melihat riwajatnja ini Pisa djuga saja dapat 
akal baik, 

8 

en Ie OA 

“3 

 



     
   

    

     
    

     

              

an 
Pak 

mengakui penting- 
Ba aan ana Itu suatu Pa 

  

Abikusno | 
telah Parang ma'af kepada dewan ' 

L sega ap Djadinja Pak Abi su- | 

    

   

      

PAHLAWAN WANITA 

Been meninggal 

Gusti ak pahlawan wa- 
nita Kalimantan, kemarin me- 

ninggal dunia di Baba jarmbein 

dalam usia 106 tahun. 
| Gusti Zalecha, adalah satu2- 

wanita Kalimantan jang ber 
ur berpuluh2 kali bersama 

suaminja almarhum Gusti Moer- 

sjad melawan pendjadjah Be- 

  

  

   nja 

  

e Sig TUpAR TAU. 

Tiga orang tai jang | 
dak menindjau keadaan Atjeh | 
dari dekag telah terbang ke Me- 

  

ma2 suaminja Nana 
or dan Wak-    

       
. 

“Ditunda tg. 6-10. 

      

praktis 
(Sambungan hal. 2) 

Sungguhpun demikian orang 
tua tidak boleh menibiarkan sa- 
dja, apa jang dialami olehnja 
dalam memberi bantuan kepada 
kemadjuan anaknja. Lebih2 lagi 
orang tua tidak boleh menjerah 
(pasrah) sadja kepada chodrat, 
atau bersikap pessimistis, kalau 
ada bahaja, jang ditakutkan, | 
djangan sampai dibiarkan sadja. 
Hari kemudian anak tidak da- 
|pat ditentukan dengan pasti, 
Memang benar, bahwa sianak 
achirnja akan menetapkan na- 

sibnja sendiri, akan tetapi orang 
tua tetap mendjadi penasehat 

“dan pembantu, Kekuasaan orang 
tua itu besar sekali. Ini harus 

diinsjafi dan dipergunakan se- 
baik2nja. 

£ Tentang kekuasaan. 

p i | SME Na : Kam bbrstt jang akurat (homo- Pendidikan cen), horden dan stammen, jg | 
didalam lingkungannja tak ada 

: persaingan/permusut: jan. menge- 
| nai rangorde (tingkatan kedu- 
dukan), ketjuali mengenai dje- 
nis manusia (geslachten). Pen- 
didikan masjarakat berdjalan 
dengan tidak memakai hukum- 

an perseorangan atau penghina- 
an. Ini sesuajy dengan penga- 
laman pendidikan modern (da- 

lam Dengan haM.. 

K Peniaikan 
$ Barat. 3 

Didunia barat tjara mendidik, 
jang berlaku sekarang, mempu- 
njai tjatjat, atau kekurangan, 
ig disebabkan “oleh keadaan dja 
man, sekarang Tn oleh 
karena sistim mempun anak 
seorang dan dua orang. Disam- 
ping itu tidak boleh disangkai, 
bahwa sudah lama ada pendi- 
dik, jang menemukan tjara men 

setjara 

'atas pendidikan masih 

   

  

mungkin ditjapai, kalau anak 
tadi tetap dalam lingkungannja 
jang asli. Kekurangan aanleg 
(dasar), kekurangan kemadju- 
an otak (djika dibandingkan de- 
ngan bangsa Huropa), tidak da- 
pat menghalang-halangi dia, utk 
menundjukkan per tumbuhan aji 
wa, jang lebih djauh daripada 
Lean enaA dalam tanahnja sen- 

1YI 

Menurut. kenjataan tersebut 
diatas orang dapat membajang- 
kan, bahwa manusia dihari? jg 
akan datang, oleh karena usa- 
ha2 pendidikan jang lebih baik, 

dan perubahan keadaan hidup, 
akan memiliki tingkatan kebu- 

dajaan jang lebih tinggi dari- 
pada sekarang, seperti kita se- 
karang ada diatas bangsa2 jang 
premitief. 
Berhubung dengan uraian di- 

dapat 
membuka kemungkinan2, dan 
kemungkinan? ini terletak dim 

“RE x » : 

Tiap harj 4 pertundjukan 
djam: 10 -—17 —19 —21. 
PREMIERE : 

,Argentine outdoor drama” 

TT ana 

AN NAN 

. Pe aan 

  

Teks INDONESIA —— 17 Th. 
  

Ke Djurusan Ketjantikan...... 
Disamping usaha2 lain untuk 
memperindah diri Njonja, mi- 
numiah tiap kali 

DJAMU 5ORGA 

    

“Dokter Tmncoa 
Mulaj praktijk lagi hari REBO tgl. 30 September 1953. 

. 318-9. 

“Dera 

Aa ve ida 

, 

NN sabah 
Buku jang pertama dari Seri ,RAHASIA TERBUKA" 

karangan AMIR HAMZAH NASUTION 

jang bertitel : 

| DuwA DAN ALAM KANAK? | 

Siapakah jang tidak menaruh perhatian terhadap 
kembangan dj.wa keturunannja? Setiap orang wadjib mem- 
perhatikan perkembangan ini apabila ia menghendaki suvaja 
keturunannja memiliki djiwa dan budi jang Tinggi. 

(Anak Ibu). 

per- 

dan, Koak dibanding dengan & “Dalam meriksaannja me- didik jang lebih baik dan mem- Djamu ini membawa kebahagia- DJIWA DAN ALAM KANAK- KANAK" akan mem- 
Jogja — Atjeh, memang. Medan | ngenai 1 Jane De Vrije Pers, | ena orang tua KAKI praktekkan tjara itu, Pengerti- Ha Aan an, karena seluruh ketjantikan buka djalan itu bagi Tuan. 
labih dekat. Tapi jang paling de kemarin pengadilan negeri Su- Sara A3 2. besarnja, an an kita berdasarkan atas hatsil2 rus selalu menginsjafi : Sebnei tubuh Njonja akan selalu tinggal 

kat menurut Berabe ialah aa rab ja telah mulai memeriksa | Manna tidak, Pn Na ! Tan Manar Pee pendidik orang tidak boleh Ta Dn Pak La Deh at R 6 radja : is n- ' ka, jang melebihi tingkata " Ibanan2 pilihan jz ter 1 06,— £ adj Dan kalau pesa at atas diri beberapa mahasiswa berikan. kebahagiaan “kepada jang i ing n pilihan jang terkandung Har ga p , 

tidak berani terbang Kn pe 
sawat Pioneer ka berse- 
dia mengangkut “menteri? kia 

gin menindjau Atjeh da- 
ri dekat itu. 

Tapi menteri2 akan bilang: 
- perkara dekat dan tidak dekat | P 

itu amat subjectief, kata mBah 
Nur. Dan Berabe bilang: ME- 
MANG amat subjectief. 

x 7 September jang | .. mantan :. : 2 . , " Kidul 7, Ketandan 4, Lempu- 
baru lalu sebuah kapal jang 2. 4 Ega ke-dua2nja saling | (toevallig) sadja, bahwa seko-| | Sinah jangan Wangi 80, Kemeti- Untuk para pedagang dan Toko Buku potongan sangat 

Karena di Kebab ad Sea dju (tidak dikenal  kebangsaannja | pelg abinBan ' pendidikan ka- ijah menengan dalam tahun2 jg | 12.05 Beberapa Tarian Ballet ran Kidul 18a, Kintelan 94. memuaskan Th "Na 
ta orang Tionghoa, dutabesar ki | telah mendarat di Talaud. Anak nak2 mempengaruhj bentuk ke- | tertentu lebih banjak mengelu- | 12.30 Hiburan Pengantar Be- | Agen Surakarta : Tjojudan 141 Pesanlah pada Toko Buku Tuan setempat atau langsung 
ta untuk RRT. Oom M. NN enan 0 “Orange. Ka hidupan lahir. sedang keadaan | arkan orang2 jang ketjerdasan- kerdja Ngapeman 15. Djl. Slamss ada pena : 2 2 

- ononutu | buahnja. ki Ang entiari / penghidupan dalam suatu peri- | nja istimewa daripada rata2nja. | 14.00 Lagu? Krontjong Diwak Hadi 294 Pasar Nu Neng pada pena : 
bilang: baiklah bangsa kita mem | barnja mereka sedang mentjari | cie menentukan opvocding3 ja isti ripada rata2nja. A3 Tani 2 tu Ea 394, Pasar Nusukan 4, N V. Gunun A "un 29 3 4 : a . . & » : 5 e unga asar Kliwon 142 W 3 . 
Pa Ann Ba Ha Pagi Benang Pn Pen aa Mn ee Disini dapat kita lihat hatsil | Mawar : 67, Mesen 173, aa an : 1 di 8 2 8 
nasehat itu. Tjuma Berabe na- | gal 15 man ar mereka tem- agan Al jabaia an ata dari keadaan pendidikan jang | 17.00 Taman Putera oleh S.R. dul 170. Kemitang A3 Kotatpos 135, 

: Pad EA ee Aan ag 5 ja Gari Kemanusiaan berhu- | istimewa, jaitu dimana kesang- Bopkri Gondola Magejan 51. T TE Telp. Gmb. 4678. 
sehatkan kepada " dnta-besar pelkan plakat2 didinding2 ru- | bungan erat dengan tjara bagai gupan dari anak2 sekolah ber- | 18.05 10 Menit Ba nina Gigli “aan 9g ag MEA 317-9 DJAKARTA. 
Tiongkok untuk Indonesia su- mah penduduk jang antara la- mana manusia akan dididik di- | sama2 dengan ketjakapan mem | 18.15 Pendidikas Agam, Untuk Dur & uan Hanana Kena 

paja  menasehatkan kepada |ini berisi peringatan supaja | hari2 jang akan datang. Mung: | beri pendidikan, sehingga ke- BerAkI Oleh Yan Ta | 2 
orang2 Tionghoa: peladjarilah | djangan kaget kalau men- | kin tidak sempurnanja manusia mungkinan2 jg ada dalam djiwa | 18.30 Peladjaran Lagu? Djawa RAHAJU Sekarang: 
adat-istiadat bangsa Indonesia jg | dengar bunji tembakan Pistol. itu sebagian disebabkan oleh | anak, dapat dibangkitkan, dan | oleh Pak Ar TT “yg tuan rumah itu. Misalnja: |. Nara PN pendidikan, jang diterimanja. jang tidak mungkin dibangun- | 19.40 Piano Recital oleh Jos VIVIEN LEIGH and MARLON BRANDO 

aa Na na nee Ka ata Pn i La Waktu ja aa kan dalam keadaan jang lain. Bodmer c Ka 5 .g 
n) sudkan ,.iste- CP empunjai perkiraan jg samar Kemungkinan tentang pertum | 20.30 Seni i | lalam : 

- saja. Djangan bilang ,,Tuan -kan: na peristiwa an (tidak terang) terhadap djalan, | buhan dan Natan se: | 1 TPPI Aa ana La Kn ae : A STREETCAR NAMED 2 DESIRE | 
an”, ,kalau jang dimaksud Djepang »Yosomaru jang di- | jang membawa keunggulan jg | orang manusia, dapat kami gam | 21.15 Ruangan Dtapendi Jogi AIN PETANG HARI djam: 5: 7: 9. Utk. para DEWASA ! | 

suami” sa | tangkap an ag Mekuntai 2 luar biasa, jang arang oleh | barkan dengan tjontoh ini: Ka- | leketa 1 Me Teks INDONESIA | Belanda. 
uma nasehat tjuma2. Ba perairan Maluku Selatan pa manusia, jang tidak sempurna Teo ae - Wi " Of 5 Acad si j j Bas Baba itu jang p lau seorang anak Negro, jang | 21.30 Lagu? Terkenaj hidangan nner of 5 Academy Awards... ..! 320-9 

rangkali sadja tidak pertjuma. 

jang bersangkutan. Tetapi oleh 
karena sidang tadj pagi itu be- 
lum selesai, kemudian ditunda 

enak SANA 6 Oktober 3, 

Sb. 
  

KAPAL JANG TAK 
DIKENAL 

FE Mendarat di Talard? 
Tanggal 

bulan Djuli jbl., 

anaknja, akan tetapi djuga da- 

pat memegang nasib kemanu- 
siaan, Mendidik berarti bekerdja 

an. Membangun sendi2 hari ke- 
mudian dari djenis manusia. Ti- 
dak ada orang jang dapat me- 
ngatakan, sampaj berapa djauh 
keadaan lahir atau persiapan 
batin menentukan nasib manu- 

untuk skeluhuran" .Kemanusia- | 

(niveau) teman2nja pada waktu 
itu, mentjapai keunggulan itu 
oleh "karena pendidikan jang 

| tepat. 
Kalau mereka itu hanja hat- 

sil dari aanleg (dasar)nja sadja, 
sudah barang tentu djumlah 
anak dari orang2 jang geniaal 
jang mengimbangi orang tuanja 

Bukan suatu hal jg dumadakan 

masih hidup dihutan2. dibawa 

lebih besar darj kenjataannja.. 

  
rasa djemu dan ketjil hati. 

Radio 
RABU 30 SEPTEMBER 1953 
Gelm:: 42,25 59,2 dan 1224 M. 

06.10 Soran Pagi oleh Langen 

Budojo dbp. Prawirolalito 
06.40 Genderan Pagi oleh La- 

ngen Budojo 2 
Waranggana : Rijem-Mur. 

  

Irama Krontjong Studio dapat kabar bahwa psda tang- Pemandangan? dulu | ke Europa dgn setje | au z : 3 pat mung- Jo 
8 “ Yaa ga 2 5 Agustus jang baru lalu. dan sekarang. 'kin, anak ini menampakkan ke- | 22:15 gp Ra apa Pembatja di Batanawarsa djuga dua buah kapal Djepang | Pandangan orang pada waktu | tjakapan dan watak2 jang tidak ' Putra. "2 tulis surat begini : ” 

»Di Indonesia ada dua matjam 
imperialisme jang en Inn, pe 
ngaruh. Imperialisme - economi 

diantaranja bernama 

“| telah singgah dikepulauan Ta- 
nimbar-dikampung Adodo. Satu 

,Gukki- 

anak-buah 80 maru” dengan 
orang. Mereka tinggal hanja 24   dan jmperialisme-ideologie. Dari 

Amerika jang satu, jang lainnja 
dari Russia Tapi kita sebagai 

bangsa Indonesia tidak boleh pi 

lih pihak jang manapun djuga: 
Kita hanja kenal satu pihak, ja 

djam disana kemudian meng- 
hilang sesudah mengadakan tu- 
kar menukar barang dengan 
“penduduk kampung. — Ant. 
  

ini mengenai pertumbuhan di- 
hari2 jang akan datang dari 
bentuk baru tentang masjara- 
kat, pengharapan terhadap per- 

kembangan kekuatan oleh ke- 
madjuan technik jang terus me- 
nerus, menundjukkan persama- 
an dalam pengalaman kita di- 

dunia pendidikan. Perlakuan jg 
tepat terhadap manusia mulai 

itu pihak Republik Indonesia, ha baji dapat mengembangkan dgn 
bis perkara! Bung Berabe sisa saksama kekuatan pentjipta da- 
atau mupakat?” ri manusia. Dengan djaian de- 

Kalau Berabe tjuma disuruh 
pilih antara akur atau mupakat, 
Berabe harus pilih jang mana? 

Pilih sadja minum teh sama 
: kue? di Batanawarsa 34, kata 

Nur, 

    BL “4 

“WAY OF A GAUCHO" 
Konsekwensj jang harus di- 

tanggung oleh orang jang hen- 

mikian akan tumbuh sifat2 atau 
watak2, jang orang sekarang 
belum dapat mengira-irakan. 
Baru sadja orang mendapat pe- 

ngertian tentang hal itu, tetapi 

penghalang, jang timbul dari Akur atau mufakat, Bung Ba dak ' mempertahankan kemer- ba Jari Mba 
tanawarsa tiga puluh empat? | dekaannja memang berat. Le- an Med Tn 

bih2 kalau rasa tjinta kemer- p Ie AAN TENG nan AA 

KETERANGAN AIDIT 
Dianggap penting. 

Tentang pemeriksaan terha- 

  

ngar ,,beberara keterangan jang 

dianggap penting dari Aidit”. 
Menusut Abdul Muthalib Mo- | 

| Segalanja djadi baik. ro Aidit telah didengar ketera- 

ngannja oleh Kedjaksaan agung | 
selama 3 hari berturut-turut. 
Sementara itu dari sumber 

lain diperoleh Keterangan bah- 

dekaan itu bertjampur dengan 
kesetiaan kepada sahabat jang 
sudah seperti saudara kandung 
tetapi mempunja, prinsip dan 

|sikap lain. Akan lebih sulit lagi 
kalau kemudian pentjinta ke- 

merdekaan ini ,,terpaksa”  me- 

lakukan pembunuhan dan djadi 

tjinta kepada isteri dan anak jg 
akan lahir. Tetapi achirnja se- 
telah metaltj berbagai kesulitan 

Demikianlah kesimpulan tje- 
rita ,,Way of a Gaucho” jang 
dimainkan oleh Roury Calhoun 

Gan Gene Tierney. 

memiliki banjak sekali kemung- 
kinan? (dalam arti moril, kesu- 
silaan, ketjerdasan dan kebatin- 
an), jang dibuang2 oleh pendi- 

“dikan sekarang. : 
Kepertjajaan kuna kepada 

kekuatan mutlak dari dasar 
(aanleg) sudah gontjang. Daian: 
“hal ini nampak pessimisme (jg 

tidak diketahui oleh orang. Tja- 
-ra mendidik jang sampaj seka- 
rang berlaku itu tidak salah. 
Ini sesuai dengan periode kebu- 
dajaan, jang mulai permulaan 
peradaban manusia sampai se- 
karang berlangsung, dan bertjo 
rak pertentangan diantara ma- 

  
  

apa “jang” orang” ketahur dari 

    
8 B. 53-22- 70-8. 
    
  

Toko TV ARN A” 

  

  

Rp. 15.000,— kurang 

LOTRE KEDU 
SIAPA TAHU 

Untuk kantong penuh, UANG SEBESAR Rp. 10.000, — 

artinja. Tetapi 

  

atau 
kantong jang masih 

  

  
didalamnja. 

1 doos Rp. 15,— 

STR 

LE 
PIN ari Ai 
SEMARANG 

  

Agen Djokja : Petjinan 78, Tugu 

  
Untuk pesanan2 darj luar kota tambah porto sebanjak 1575, 
.sedikit - sedikitnja Rp. 1,50. 

Sekolah). 

Segera akan menjusul : 

. DJIWA DAN ALAM KA- 3. 
NAK-KANAK II (Anak ke. 
tjil — Anak Taman Indria). 
DJIWA DAN ALAM KA- 4. 
NAK-KANAK III 

DJIWA DAN ALAM 
PEMUDA IV. 

DJIWA DAN ALAM 

(Anak WANITA V. 

     

  

    

  

  

  

  

  
  

kuat buat 
tambah darah, 

badan. 

  

  

SENKESIN ada serupa “obat 
kebersihan dan 

menjehatkan 

dap D.N. Aidit sekertaris. 2 Bea asa Aaron SA dapat dimengerti), sebagai aki: | Djl. Kauman No. 39 Telf, 2245 SEMARANG. 
2 PKI oleh kedjaksaan agung le- Pe Pan 2 ta bat dari kurang pengetahuan | Satu2nja Tono Kleurstof (WENTER) jang paling com- Laki-laki dan Perem 5 i mkesi 
1 bih djauh djurubitjara kedjaksa- imenjerahkan djiwa raga ke-| tentang pengaruh jang tepat plit persediaannja, terutama untuk keperluan Batik, Nagin 5 - Na na makan Senkesin 
Pe an agung Abdui Muthalib Na NN Ba 3 dari pendidikan. Akan tetapi Kulit, Tinta, Minjak, Semir Sepatu, Sabun, Minuman dan Ma- dapat Kesehatan dan Kegembiraan, Kese- 
1 menerangkan, bahwa ,,pemerik- | Peratkan ngan » SI PE- | orang lalu tanja kepada diri sen kanan, dan dapat melajani pembeli dari dalam d Luar & 1 "Cc 2 Bu saan tersebut dilakukan” karena | larian. Perasaan tjinta kemer- | diri, apakah masuk akal, bahwa Kota. F f / ba Obu: Sonkosin birat i Pn Jang tetap dan awet. 

Re kedjaksaan agung PN Cet” sa MALE Ba Asa Da Pn jang salah itu Silahkan membuktikan adanja. 319-9. 1 Ana nak aa PP PA bi 1 MEA obat betina mende- | tji : p Lela ja | aka at betina. 
perlu menanjakan serta PN un berdjalan, dengan Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 

manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembali. Perempuan tua makan 

ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi, Orang jang kekuatannja sudah kurang kalau ma- 
kan bisa djadi gagah pula, Ini obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, lekas tua dan 
belum tua tenaga sudah Jemah, kekuatan kurang, 

kurang. Impotensi, Bengsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, tidak napsu makan, se- 
habis sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit Jamsin. 

Orang perempuan datang “bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tilak bisa 
datang kotor, tete mengkeret, tempat pranakan dingin, Aer muka lekas tua, kurus dan ku- 

kekuatan Otak lemah, kekuatan melihat 

  

  

Tablet ,,Satoben” bisa obatin penjakit2 seperti tersebut di bawah ini : 

ksaan terhadap D.N. | /Ketjuali tjeritanja - tjukup ( nusia dan manusia. Diluar ke- ea Rp S2 han yuki Me Cnakenah Le "ane 
6 Pa er tang Uni me an- (menarik, film. ini lebih .ba- | Pangan Europa ada PA AP Esai Na In na rp Me An an ning, rambut rontok, rambut putih. Tidak bisa tidur. Sekali makan lantas bisa tertampak 

2 tara lain berkisar pada soal pe- | SUS! NN AAN ana Tg LOTERE KEDU an 
ha rajaan 18 September jang bu- | indah, musik pengiring jang ter | JUAL : : SIAPA TAHU 1 T dilakukan — pihak | pat dan opname2 pemandangan 269-9. LA: 2 , » : Pe Te | 2Pa Argentina jang indah, (hampir | MOBYLETTE TABLET SA TOBEN 

Pe seluruh. opname diambil di 4 Keadaan baik 1 AP KUT ING 

Fe INFILTRASI: |” GROMBOL- Das ton Ng Aa Otel » GARUDA", Rad b k Speciaal buat bu h JA ratjun " rah - 
53 AN BERSENDJATA Film ini akan segera diputar kamar No. 58 — Jogjakarta a ja Oo at uat 1 5 : J 

Dari manapun djuga da- | dibioskop Rex untuk 17 na   “antara djam 11.00 — 14.00: 
Pen Penjakit serupa tai-ko sebab darah beratjun, penjakit kotor, penjakit 

Thian - pau, penjakit kurap, bisul merah, bisul djahat, muka panas, 
kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit merasa seperti digigit 
oleh se nut, rambut dan bulu rontok hati takut dan bergontjang, kulit 

jang ia punja perasahan, kulit gatal, anak baji dapat ratjun dari 
kantong anak, kantong-anak mendjadi buruk, tulang sakit, kemaluan 
bengkax dan laen-Jaen penjakit beratjun. Kalau orang2 sudah pake 
laen OdYat tida bisa dapat disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 
,Satobe »” tanggung dapat disembuhkan. 

ROMAR'S EMISSIN TABLETS 
Obat sakit Beser Maner manik 

" pat perhatian - keatas. 

Berhubung dengan 
tentang infiltrasi gerombolan2 2. Dewan Coordinator 3 
bersendjata dari Irian Barat ke- |M rx peladjar Pedjoang Bersendjata 
wilajah Indonesia, seorang ang di , 

gauta kabinet menjatakan, sam ' Jogjakarta, 

VIRAN OL 
Viranol extra strong buat lJaki2 jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi sexuel swakte). Alasan penjakit badan 

lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka, putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang tering, penjakit pikiran (zenuw), 

Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 
djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

Pa 

Taron - 
aa ANRI 

kabar2 
  

Ta 
Haa reneo 

Directions.. 
Toke stablets nwotar 
aller magis Ihree tinas       

  

angan” Ao 2 pyar Regard PERNJATAAN BERSAMA waspada terhadap infiltrasi jg. 
- Berdasarkan putusan rapat De Copex pada tgl. 27 September ' demikian itu, IL 

Diterangkan seterusnja bah- (Contak Biro Peladjar   1953, dengan terbentuknja, C.B.P.P. 
Pedjoang), maka De Copex dengan ini d bubarkan, 

          
  

      

    
   
   

    

  

  

  

wa semua kemungkinan ada- tanggung 10075 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 1 negar -|M Menundjuk sebagai Ketua : Sir. MASHURI : ! (3 N Na go “Aetebam an j Wakil Ketua : Sdr. IMAM PRATIGNJA, an 1 botol Rp, 20,— : nusa ada sedia lain2 obat jang jang paling Ama 

, Indonesia mendapat perhatian 'Secretaris : 1. Sdr. Koesnadi, 2. Sdr. Imam Soebechi. Ni Cha Tn kw Ba 5 boleh di Dai 5 | Lan Si 
sepenuhnja dari pemerintah, Pembantu Umum: Wakil? dari organisasi dan Ex Kesatuan? : il Gembira istimewa buat IaKi2 “ee Rp. 19, oie ipertjajai. Lain manuk 

Mengenai infiltrasi dari Irian WM 1. P.P.T. R.LP., 2. Ex. SA. 3. K.B.T.P., 4 tx. bDeha ll, Ti Pat buat perempuan jang dapat penjakit pe Romar's Emissin ada sematjam obat jang mustadjab buat mengo- KA 

Barat itu sendiri dikatakan bah- | » Dena, 6. px. Pa Sumatra, Ti Ex. TP. Pusat, 8. Ex. Man Pn un ae TER PA Tea SU a ? Aara bati penjakit Beser Manik dan penjakit tak bisa tidur. Kalau Pesan di: EPKEETLY ARNI 
, Imam. Se Pa Ag Ne RA aa pk Mingak ST angkan aejan Wap INK12” Ganas Au hansie 4 $ : , P 

wa didalam rangka pembitja- e Kehia Do Doper” Salep 'Tjantik hilangkan hitara. dimuka Rp. 20— sertai dengan tak bisa tidur, makan 1 doos bisa Nan Ki u 

" raan2 mengenai usaha menga- |H X M ba Bina 10.— majam djuga makan, hasilnja terbukti, Kekuatannja ini obat bisa me- 
1 tasi anan seluruhnja, | 321-9. Moekaal. 5 BA ana nan aa sen” Kidal 2 netapkan hatj dan mengentengkan pikiran, menguatkan buah pinggang, 

maka soal infil rasi Irian Barat 5 " Te Na Tata yana Pee Raan Ph 10— dan bikin pokok badan djaditegap. Penjakit Beser Manik jg sudah Ja- 

itu pun telah berkali-kali men- | .M Minjak Gatal Kn ai Bale Malem Pen ea an ma, dalam 1 bulan keluar beberapa kali, atawa saban malam keluar, ata- I 
djadi bahan pembitjaraan ka- Minjak bikik am ea aki di p ae kntak TN bt : TG wa sehabis kentjing kejuar: setelah makan ini obat tidak ber djangkit 

binet. — Ant. Obat dikirim SemaaA “teri Ka ap “tambah " 5 lagi. Paling baik satu bulan makan dua tiga doos buat memelihara ba- 
dan, dengan demikian bukan sadja penjakitnja tidak timbul, malahan 
tambah semangat jang bergelora, 

  NT ui 
A3 KEBAKARAN BESAR Pe ana 

DI SEMARANG 
Kemarin antara djam 11 di- 

djalan Karangsari, Semarang, : MATA BENGKAK, KEMA 
- timbul -kebakaran jang agak | MH . £ B R LAN” 

besar djuga. Dalan akh Ia Pm teka tan Bapa 
ini lk. 50 buah rumah kampung | : , nan ATAS BIDII MATA 
diantaranja 3 buah rumah bata UMBUH BISU KETIK dj 
habis dimakan api, dan Lk. 500 
djiwa kehilangan tempat ting- 
gal mereka. 

Atas bantuan rakjat bersa- | 
ma-sama dengan fihak barisan 
pemadam api, , dll. meskipun 
agak susah achirnja dapat di- 
padamkan. Angin demikian ken- 
tjang dan airnja tidak begitu 
ada maka  menjukarkan bagi 
fihak pemadam net dalam me- 
PET ba ja MS 

LOTION 
TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40 — Bandung., 

Agen? : tt 

. TOKO SOLO, Dji, Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta, 
WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran 17 — Jogja. 
TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, | 

w TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 
Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 

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

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

Semarang. 
1 SHANGHAI Pasar Djohar 12 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 

OBAT ,SELOVER” 
(OBAT LUAR) 

KEGEMBIRAAN dan merasa selaju berbahagia itulah keberuntungan orang 
jang bersuami isteri Banjak orang jang selaiu merasa demikian dan hidup 
dalam suasana gembira tapi, ada lagi jang tidak beruntung dalam jhidupnja 
sebagai suami jsteri, 
Hal ini disebabkan karena salah satu fihak tidak mempunjai daja penarik 
dan berbadan jemah, Tubuh jang sehat dan kuat itulah pokok utama dalam 
bersuamyj isteri serta mempunjai kemauan jang tjukup, UNTUK KEBERUN- 

TUNGAN JANG TETAP DIMILIKI BAGI ORANG-ORANG JANG BERSU- 
AMYf ISTERI IALAH KALAU LEKAS? PAKAI ,SELOVER?”, 
BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO? OBAT DAN WARUNG? SELURUH 
INDONESIA. 

Agen : Toko Obat 

, » MATA BENGKAK, KEMASU: 

UU UN UNI re AY. DISPENSARY SHANGHAI 
HN BISA DAPAT BELI Dt SEGALA RUMAH OBAT DAN TOKO2 
AGENT-DI SELURUH 'NDONESIA. BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-220 71LPU.817-5 BALA 

     

   

Agen Magelang : TEK TJIE YOK FONG, Toko LIEM 
PING GWAN, Toko LEE SANG, Toko Obat ENG TAY 
HOO, Toko VICTORIA, TJIN TBK YOK PANG, 

Toko HAPPY Alun? 15 — Kudus Tn NJAN HO, Petjinan No. 15 — Jogjakarta, 
Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja, 

SAN KBR AAIMSNU NTS NA INKA RT UTS) Keanaanaanen || Re 

  

Dijuga bisa dapat beli di Toko2 dan Rumah Obat. 
16.0 Aa .          

    

          
  

 


