
  

dis 

ngat berdjuang seperti jang te- 
lah dibuktikan selama Paru. 
angan melawan 
hari, atau eneiminan teeniseh 

    
djuangan - selama. pendud 
bila ada gawe pari gawe, ten- | | genap rakjat Indonesia masih 

j “tekad | harus berdjoang dan berusaha 
rus.untuk menfjapai apa jang 

Giidam?kan |    

  

   
   

          

     

  

      

  

   
    
   
   

   

      

  

    

    
     

      
   

  

   

  

   

  

    

    

   

     
   

     
   
     

      

   

  

at ben . demikian ? 
akan “djawaban 

ertahanan. Bri Sultan 

    

   

    

bila ha yara 
Dea rin sa    

  

     

     
   
   

  

   

    
      

tan SR 

orang-seorang, O at 
ak jang hd 

  

  

  

  

Yan. Tenang... 
aa berpuluh - Hana 

sekarang 

lini “belum terwudjud seleng- 
se- 

. Te itu, pada saat 

   
| kapnja. Karena itu maka. 

: imaksudkan. dan. 
Pitu. - 

| Senag bagian istimewa 

lagi. 

gai Angkatan Perang? ' 
Kewadjibanmu 
tan Perang ialah : 

Pe 

    

   

  

   

t 'kemerd aan Negaramu, '- 
| Kedua: 

  

  

“katan Perang, sehingga dalam 
“tempo jang sesingkat - singkat- 

Ktuhi tugas - - kewadjibanmu 

yalkata pada 17 apatis 1945 
kita Sa Tana “kemer- 

te. 

akan terbit suatu buku "Si 
rah 
Osman 1 
Planning 
Ten Tn 

  

  

  

Kamu sebagai alta darirak- | 
'jat Indonesiasitu, tidak terbebas 

ri kewadjiKan itu, dan malah 
dari 

-| bangsami kamu memikul satu 

kenwaajiban" jang istimewa. 1g 

Apakah kewadjibanmu. tab 

seba gai Ang- 

'ertama : senantiasa siap-dan 
bersedia untuk mempertahankan 

: “bersama - saria dgn 
5 kekuatan? lain dalam masjara- 

kita jg menghendaki Nega- 
n Gan teratur, meng: “| 

guan2 keamanan di- 
1 masih   

   

    

   
   

          

    

        

   

    

   

  

   
   

    

Maman ni nakan Ang 

ja, Angkatan Perang kita da- 
at mentjapai: tingkat sebagai 
ang kita tjita2kan : Angkatan 
erang Nasional jang ' pantas. 

j “satu isi Negara 
at/sentausa. 

ak2ku! Per- 
elum selesai, 

' Teruskanlah usahamu meme- 

itu 

dengan segis gala “dan 
-chlas2nja! Ke yen 

Semoga nan: kki menjer- 
ai kita. 

2 'SOEKARNO: 

BUKU SEDJARAH HARI 
PAHLAWAN 

Mendjelang Harj Pahlawan 
10-11 jang. akan datang, 

ja 
tulisan 

kepala bahagian 
Hari Pahlawan” 

    

Naa 

   

  

   

      

   
   
   

  

  ementer ah nan 
4 

.. 

“ORDER HARIAN .KSAR RI:       

  

NGGAUTA2 Angkatan Bajak Angkatan Laut dan Angka- 
'tan Udara. 
“Pada tanggat: 37 Agustus 

“bali djiwanja sebagai bangsa 
pada: tanggal 3 Getober 1945 
untuk - membela kemerdekaannja. 

Dibawah 
Angkatan Perang,  Djenderat 
Sudirman dan “Djenderal Urip 

Sumoharejo, “kita berajuang ber 
tahun? untuk membela kemer- 
dekaan dengan bahu - membahu 
bersama? rakjat. 

Berkat darah ribuan teman2 
“Kita serta air. mata ibu, isteri 
dan anak2 pahlawan kemerde- 
"kaan, maka kemerdekaan Kita 
telah diakui oleh seluruh dunia. 

Rajakanlah Hari Angkatan 
Perang “iri dalam  keinsjafan 
.bhw kita telah sampai ketempat 
dimana kita sekarang berada 
(berkat perdjoangan dan pende- 
Geritaan jang - bertahun2 - dan 
perbaharuilah tekadmu, untuk 
melandjutkan perdjoangan ke- 
arah suatu negara jang kuat, 
  

  

            

     

       

    

   

  

la 

        

    
   

      

      
    
   
      

  

   

  

    

      

   

    

      
     
       

      
      

  

1 

k akan Eno   
enterj Pertahanan, jang 

  dimadjukan. 

Pemutaran ? 
ngkatan Perang. 1 

kiokra 

, kalangan parlemen 
Pihak AP: Masjtsal 

maupun 2 PNI Pena ke- | 
- mengadakan 

Sah Menurut 

   
1. usul 
ka pertjaja kepada be- 

oleh Baha- 
Bah €s, namun menghendaki 

  

1 Pendirian »x. | 

: “Menteri bantai 
ehgundurkan diri: #kare- 

an, nja desakan dari parle- 
  

Aas bamekU Binaan 2 kabinet 
PI akan diikuti P SI 

| Moo djawaban Menteri Pertahanan atas Ana 
Ban umum babak pertama anggauta2. ' parlemen, 

| persoalan disekitar surat Kolonel 
Pimpinan Masjumi dan D.P, PN 

s Par untuk menentukan sikap 
gan | ambil leh fraksi? Masjumi | dan PNI dalam parlemen. 

— Sidang D-P. Masjumi akan di: 
landjutkan hari ini, sedang D-P. | 
PNI kernarin “memberitahukan: 

Isannja. Ma Peka (TAN 

tentang 

Dewan 

Igmasing2 telah mengadakan 
Mnjutaja jang “harus di- 

Bambang Supeno, 

terian Pertahanan dan Ani 
tan Perang, maka PNI akan 
(menerima resiko itu. 

Dalam pada itu sementara 

pat, bahwa djika parlemen men- 
desakkan kehendaknja 

pimpinan Kementerian Pertaha- 
nan'dan Angkatan Perang, ada-' 

(lah tindakan itu 
steir" karena Ta soal2. 
executief. 

ikan serupa. itu, seharusnja kabi- 
net jang mendjalankannja. Ka- 
Mangan itu meramaikan bahwa 
desakan parlemen jang seruba 
Hu, besar kemungkinannja oloh 

“Menteri Pertahanan akan dipan- 
“Pertahanan ! dangnja sebagai : Suatu mosi 

— Itidak pertjaja, sehingga ia akan 
| mengundarkan diri, jang tentu 
aa diikuti oleh penarikan? 

nteri2 Kenangan dan Tg 
| kiman oleh PSI 3 

Dalam pada itu Sumarto Ketek 
|djen Parkindo dalam ketera- 
ngannja menjatakan, bahwa ha-   mengadakan, pero-     

   

    

     

(ri Minggu besok DP, Petang 
1g Kadi ai — Ant, 

Pimpinan Bapak2 : 

berpenda- " 

untuk | 
perobahan 'dalam | 

Son parlemen-. 

kalang an "terkabak : 
andaikata pertu dindattan desa- 

1945 bangsa kita menemui kem-' 
jang merdeka dan berdaulat dan 
bangsa kifta menjusun kekuatan. 

.Makmur dan' adil dengan men- 
djalankan tugasmu SeNANS se- 
baik2nja. 

Tiga tugas terletak didepan 

jang akan datang. 
Pertama :  bersama2 dengan: 

kekuatan2 dalam , masjarakat 
“jang menghendaki negara jang 

aman dan teratur mengachiri 

gangguan? keamanan didaerah2 
dimana Angkatan Perang masih 
bertanggung " djawab terhadap 
keamanan. 

Kedua : senantiasa bersedia 
menghadapi tiap antjaman ter- 
hadap kemerdekaan negara. 
Ketiga : menjempurnakan di. 

rinja sehingga danat tertjirla 
dasar-dasar. jang kokoh dan se- 
hat untuk perkembangan Ang- 
katan Perang dalam tahunz 

jang akan datang, 
Kepada teman2 jang dahulu 

bahu- membahu dengan kita 
dalam perdjoangan “kemerdeka- 
an, dan jang sekarang telah 
atan akan mentjurahkan tena- 
ganja dalam lapangan politik, 
ekonomi atau pendidikan, kita 
sampaika: salam persaudaraan. 

Untuk "mendjadi kuat, maka 

(negara kita memerlukan keada- 

“an politik dan perekonomian jg 
sehat dan tingkat pendidikan 
jang tinggi seperti djuga dia 
memerlukan Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara jang kuat. 

Kita tetap teman seperdjo- 
angan untuk mentjapai tudjuan 
jang. sama, sekalipun Mepaag on 

bekerdja berlainan. 
Marilah kita semuanja .men- 

djalankan tugas kita sebaik2nja 
menurut tempatnja masing2. 

Djakarta, 5 Oktober 52, 

Kepala Staf A. P. 
1 B. Simatupang. 
—Djender al “Majoor, 

  
  

: Konidingak Iidbaktia: | 
2.00 Belanda 

|| Akan dilangsungkan 
“diluar negeri? 

Dari kalangan Pemerintah di- 
“dapat kabar bahwa . mengenai 
tempat dimana akan diadakan- 
nja nanti rundingan2 Indo- 
nesia . Belanda jg kini sedang 
dalam persiapan itu, diantara 
pihak. Indonesia dengan pihak 
Belanda masih ' belum didapat 
kata -sepakat. Tapi karena 
kabarnja dari pihak Belanda 
sendiri ada keberatannja untuk 
rundingan2 itu di Indonesia ma- 
|ka mungkin sekali rundingan 
|itu akan diadakan di Nederland 
'ataupun disuatu tempat diluar 
-Nederland dan Tndonenta, - Ant,   

PN 

$ Djakar ta Sr D: Kermode, Wa- | 
5 laupun oleh 
“katakan bahwa per 

  

G dipertemuan itu telah diadakan | 
1 pertukaran pikiran 

| soal-soal 

dalam sidang 

  

      

PBB.   

  

Angkatan Perang dalam tahun   

- 

        

   

  

Kteruai Mukarto ak 
t dut-- bes-r laggeris 

  

yi 

| 
| 
k 

“Kematin Menteri LN Daur # 
( mengadakan pembitjaraan: " 

dengan duta-besar Inggeris di | 
| 
| 

pihak resmi di-- 

"temuan .ini | 
| 
h 

|hanja bersifat sebagai pertemu- lu 

| 
! 

| 

“Pemandangan umum 

babak kedua 
Diandur Senin. 

“Sidang parlemen pleno terbu- 
ka dengan suara 67 lawan 13 

OSN | telah menjetudjui putusan Pa- 
| nitia Permusjawaratan untuk 
mengundurkan pemandangan 

umum babak kedua atas hal? 

disekitar surat Kolonel Bam- 
bang Supeno, pada hari Senin 

tanggal $ Oktober dalam si- 
dang? pleno terbuka siang dan 

malam. — Ant. 

an biasa, dapat diduga bahwa | 

mengenai | 
jang dihadapi PBB | 

umumnja nanti | 
erhubung dengan akan berang: | 

(katnja Mukarto kesida, 
5 Ant, 

kata NA 

y Fan odemn Tr 5 

: Amerika 
Menurut surat jang kita teri- 

ma, maka Dr. Yap Kie Tiong 
Gari Jogja jang sedjak tanggal 

3 September jl. meninggaikan 
“tanah air, kini telah sampai di 
Baltimore, Amerika. Dalam su- 
rat itu diterangkan, bahwa ia 
kini sedang menambah pengeta- 
huannja tentang ilmu penjakit 
mata di Wilmer Institute, jaitu 
salah satu bagian.dari ”Johns 

8 23 Hopkins Hospital”. 
Te Se TE es 

an Aa aga Prof. I. CUISINIER ME-: 
»9 8 NGADJAR DI SAMA 

Mulai tahun peladjaran baru 
Prof. I Cuisinier seorang Peran- 
tjis memberikan kuliahnja - di 

Gadjah Mada dalam mata pela- 
djaran ethnologie. . Diusahakan 

olehnja dalam waktu tidak lama 
kulahnja akan diberikan dalam 

bahasa Indonesia. 

-Prof. I Cuisinier “telah lama 

bertempat tinggal di Malaya, 

mna bahasa Melayu dia telah 

peladjari. Sementara itu negara2 
| kasian Tenggara jang pernah di- 

| kungjunginja al. India, Cham- 

Oak al. 

ai . PARADE  BESAR2AN 
Dilapangan »Banteng” 

! Djakarta, 

5 Bertepatan pada Hari Ang- 
|katan Perang tanggal 5 Okto- 
ber besok, dilapangan , Banteng” 

| Djakarta, akan diadakan parade 
“besar2an, jang menurut ketera- 

  

# 

ipernah diadakan, dan akan di- 

jikuti oleh satuan2 dari Angka- 

(tan Darat, Laut dan Ud: 
ta akan dimulai pada 

106.45. 

KERUGIAN PASUKAN2 
UTARA 

“Dim bulan September. 

Markasbesar 
hari Kemis jang 
mumkan, bahwa 

  

“Aa, Ser- 

  

lalu mengu- 

MP NN EU ia EMAIL ne — 

BEAN PENDJARA | Mun Ini, kenal pada bulan Dia 
BAGI PEMBUNUH | Pemda kos 5 Menurut komunike Tentara 
Putusan - hukuman pen- ke-8 dalam bulan September 

djara 15 tahun telah didja- 8.123" serdadu Utara telah te- 
tuhkan ofeh Hakim Sjarif was dalam pertempuran, 5.875 
dari Pergadilan Negeri Dja luka2, dan 112 ditawan oleh pi- 

karta, Atas diri Kaprowi bin hak PBB: 

H. Aman, jang dipersalan- Djumlah korban Utara jang 
kan telah menembak mati terbesar untuk tahun ini ialah 
dengan stengun kawannja pada bulan Djanuari jang lalu, 

bernama Agus pada tahun selama waktu mana pihak Uta- 
jang .Ialu, sewaktu Agus ra menderita kerugian 16.484 
sedang dalam tidur di Ka- orang serdadu jang tewas, lu- 
ret:- Pinggir, Djakarta. ka2 dan ditawan, demikian me- 

ai : | nurut komunike tersebut. - Ant.     | '— Arp. 
  

. Neryannas Kom. Agung di 
Nederland dipakai kon- 

. sepsi tertentu 
Djumlah pegawai dirahasiakan ? 

Aisi reorgapisasi Komisariat Agung Indonesia di Nederland 

dalam minggu ini akan selesai dengan 

akan disampaikan kepada Pemerintah. 

  

Dr. Yap Kia Tani di 

  
| bahwa 
|lam propaganda 

(ngan, parade itu adalah - jang ! 
terbesar daripada parade jang 

djam | 

Tentara ke-8, | 

korban pasu- | 
kan2 Utara selama bulan Sep- | 

|tember ialah jg terbesar utk ta- | 1 naga 
| pemimpin 

laporan?nja jang 

  
Berkenaan :dengan itu 'atas 

pertanjaan, ketua misi reorga- 
nisasi Komisariat Agung Indo- 
nesia ini, - Dr. Darmasetiawan 
-menerangkan, bahwa misi tsb. 
telah merasa puas, karena hasil 

jang tertjapai di Den Haag itu, 
antaranja mengenai angka 

penghematan pegawai2 komisa- 
ris Agung, telah melebihi dari 
pada apa jang tadinja sudah 
ditetapkan" dalam rapat2 inter- 
departemental di Djakarta, 'se- 

belumnja misi ini berangkat ke 
Nederiand, 
Lebih2 djika dipikirkan bah- 

wa, tahun 1950 telah pula diada- 

kan tindjauan oleh suatu misi 

lain jang berpendapat - bahwa 
reorganisasi terhadap Komisa- 
riat Agung Indonesia ini, baru 
dapat diselesaikan dalam 10 
tahun, katanja lagi. 

' Disamping hasil telah tertja- 
painja ini, kata Dr, Darmasetia- 
wan, ada kemungkinan besar 
pula untuk memperbesar lagi   

djumlah penghematan ini djika 

Komisariat Agung Indonesia itu 

jang sekarang terpentjar dalam 

14 kantor di Den Haag dapat 
disentralisir dalam satu kantor. 

Pembitjaraan tentang perumah- 

an untuk hal ini sedang dilaku- 

kan. 

Dalam pada itu Dr. Darmase- 

tiawan atas pertanjaan . tidak 

bersedia memberikan keterang- 

annja mengenai djumlah pega- 
wai dulu dan Sekarang. 

Ditanjakan mengenai usaha 

reorganisasi jang telah dilaku 

kan misi itu, ia menerangkan 

pula, bahwa kini telah dipakai 
satu konsepsi jang tertentu ter- 

hadap susunan perwakilan di 
Den Haag itu, jang menudju ke- 

pada suatu perwakilan diploma- 

tik biasa sadja walaupun harus 
diakui masih adanja lagi hal2 
chusus jang dapat dianggap 
Sebagai ,aflopende zaken”, De- 

mikian Dr, Darmasetiawan. Ne 
Ant, 

  

  

Lembaga Kebudajaan Indonesia 
0 Ken Batawsasch Genoowehap 

van Kongteman Wptanschapoen 
    

  
  

  

      

    

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota.” 

Sebulan , 
Etjeran ..... 

Ha Mann aka Lim 
Kan MEA NA 

   ADPERTENSI : : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. Dag |. 

  

    

P, M. SOVJET UNIE J. STALIN : 

Sistim kapitalisme mulai hantjur 
Akibat Tan perang dunia kedua 

  

   

    

M. SOVJET Uni Josef Stalin hari Kemis jang jalu tulis da- 

lam madjalah ,,Bolshevik”, sebuah madjalah mengenai tes 

ori dan politik, bahwa sistim Kapitalisme mulai hantjur, sebagai 

ukibat dari Perang Dunia UI, dan krisis ekonomi Kapitalisme 

semakin mendjadi. 

Stalin menerangkan bahwa 
sesudah Perang Dunia II nege- 
ri2 Kapitalis kehilangan pasar2- 

nja, dan untuk mentjoba menu- 

tup kesukaran2 mereka, maka 

negeri2 tadi mengadakan. Ren- 

ujana Marshall, mengobarkan 

berang di Korea dan memper- 
sendjatai diri kembali. 

Utk melenjapkan antjaman, 

bhw perang dunia baru merupa- 

kan satu hal jang tak dapat 

dihindarkan lagi, maka. perlu 

sekali imperialisme dihantjur- 

kan. 

Teori Lenin 

dirobah. 
Dalam ' karangannja 

Stalin membandingkan 
negara2 Kapitalis 
rang dunia II ini, sebagai ,,se- 
orang jang hampir tenggelam, 
jang menegang erat2 seputjuk 
djerami' 

Dikatakannja, bahwa seka- 

rang sudah tiba saatnja untuk 
merobah salah satu teori Lenin, 
jang disusunnja ketika th. 1916. 

Teori jg dimaksudkannja tadi 
berbunji : Walaupun Kapitalis- 
me mulai lapuk akan tetapi Ka- 

bitalisme sebagai satu keselu- 
ruhan tumbuh makin tjepat da- 
ri pada dimasa jang lampau. 

Teori ini tidak lagi benar, ka- 
ta Stalin, karena keadaan? jang 

perlu 

tadi, 
usaha2 

sesudah pe- 

timbul sesudah Perang Du- 
nia II. 

Perihal propaganda 

perang. $ 
Stalin selandjutnja menulis, 

negara2 Kapitalis, da- 
mereka ber- 

gembor2 bahwa Sovjet Uni ada-   

lah negara jang agresif. ,,Tapi', 
kata Stalin, ,,mereka sendiri ti- 
dak pertjaja, karena mereka li- 
hat politik perdamaian  SovjeL 
dan mereka tahu bahwa Sovjet 
Uni tidak akan menjerang me- 

reka.” 5 
“Untuk melenjapkan ketidak- 

dapat - dihindarkannja perang, 
perlu sekali imperialisme dihan- 

tjurkan.” 
2 Teori jang an 

gap salah. 
Dalam ramalannja, bahwa sis- 

tim Kapitalis sedang runtuh, 
Stalin mengatakan, bahwa ada 
2 teori jang dikemukakan : se- 
belum Perang Dunia II - jang 

satu teori Leran dan lannja 
teori Stalin sendiri - jang sudah 
tidak lagi benar. 

Stalin mengadjukan 2 perta- 
njaan “kepada diri sendiri: 1. 
Thesis Stalin tentang stabilisa- 
Si relatif dari pasar2 selama 
krisis umum Kapitalisme her- 

langsung. Masih benarkah ini? 
2 Thesis Lenin jang mengata- 

kan, walaupun Kapitalisme mu- 
lai lapuk, tetapi, Kapitalisme 

| sebagai keseluruhan tumbuh Je- 
bih tjepat daripada jang sudah2. 

,Saja berpendapat, bahwa ini 

tidak bisa dibenarkan lagi”, kata 

Stalin. 

»Berhubung dgn ia keadaan2 

baru jang timbul bertalian. dgn. 
Perang Dunia II, maka kedua 
thesis tadi boleh dianggap sudah 
hilang kebenarannja” dan dika- 
takan bahwa keadaan pasar2 
dunia bagi negara2 Kapitalis 
bertambah buruk dan bukan 
bertambah baik. Demikian Sta- 
lin — Ant. - UP, 

Pemilihan di Djepang : 

Kemenangan partai Liberal — 
kemenangan kaum konservatief 

ENURUT hasil2 pemilihan 
kap tetapi belum diresmikan, 

peroleh kemenangan besar, 

Menurut hasil2 

tai Liberal memperoleh 240 | 
kursi dalam parlemen, Partai 
Progresif 85, Sosialis Kanan | 
57, 

Djumlah 
kursi dalam  Madjelis 

semuanja-ada 466 buah. 
rut UP, Partai Komunis sama 
sekali tidak mendapat kursi. 

Lebih dari 150 bekas 

,purgees” kembali, 
Menurut berita UP, pada wak | 

tu masih tinggal 2 kursi jang 
belum ditetapkan, levia dari 13 

man perang, jang dahulu telan 
disingkirkan (,purged”) oleh 
Djenderal “Mac Arthur, seka- 
rang akan kembali kedalam par 
lemen. 

Kemenangan Partai 
(partai PM Shigeru 
ini berarti kemenahgan 
kaum konservatif. 

Tentang Partai Progresif, da- 
pat disebut disini bahwa politik- 
nja sangat mendekati Partai Li- 
beral. Beberapa pemimpin cha- 
watir, kalau2 sajap reaksioner 

Liberal 

bagi | 

: abang 2 ( , 
dari Partai Liberal akan me ' hai kenjutara Kekar | 

bawa  Djepang kearah ultra- 

nasionalisme. 
Diantara mereka jang menja- 

takan ,,kechawatiran” ini terda- 
pat Ichiro. Hatoyama (Liberal 
dan Mamoru Shigemitsu (Pre- | 

siden Partai Progresif), kedua2- 
nja dahulu disingkirkan” oleh 
Mac Arthur, Hatoyama menda- 
pat 101.182 suara, djumlah ter- 
besar bagi tjalon - tunggal. 

Partai Komunis telah menga- 
djukan 107 tjalon, dengan rama- 
lan bahwa dalam pemilihan ini 
partai tadi akan mendapat Kur- 
si lebih banjak, daripada ketika 
parlemen jang lalu jaitu 22 kur- 

si. Mula2 mereka menduduki 33 
kursi ketika tahun 1949 tetapi 
'kemudian berkurang djadi 22, 
ketika parlemen dibubarkan ke- 

| tika bulan Agustus dan pemu- 
Komunis di ,,sing- 

bergerak 
ka2 Partai 
kirkan” serta mulai 
di Ta tanah. 

Yoshida akan lebih 

kuat ? 
Pemerintah Yoshida sesudah 

mentjapai kemenangan besar 
dalam pemilihan di Djepang ini, 
mendjadi sangat bertambah Ku- 
at. Demikianlah menurut penda- 
pat para penindjau politik Dje- 

pang. 
Dengan suara terbanjak mut- 

lak jang telah tertjapai oleh 
Partai Liberal, maka partai ini 

akan dapat membentuk kabinet 
baru tanpz koalisi. 

Ketjuali itu, golongan Yoshi- 
da akan menduduki kursi jang 
lebih banjak dari pada golongan 
Liberal jang dipimpin sesaing- 
nja, Ichiro Hatoyama, dan Sus 
dah terdjamin bahwa Yoshida 
akan disokong oleh golongan li- 
beral jang mula2 tidak memi- 
hak kepadianja, — Ant, - Afp, 

jang telah j 
|Tengkap pada hari Kemis jl. Par | 

| Menentang Darul Islam 
Sesialis Kiri 54, Partai Bu: | 

| ruh & Tani 4, kaum independent | 

| 19, partai2 lainnja 5. 

| tanja 

| tidak 
aw tidak sependapat: 

  

di Djepang jang sudah leug- 
Partai Liberal telah mem- 

  

Kartosuwirjo 
Didaerah sekitar kota Bogor, 

| jang berwadjib telah menemu- 
Rendah | 
Menu- | 

kan piakat2 
ngan, oleh 

jang ditanda-ta- 
"Rakjat Berdjoang” 

|dan jang menundjukkan pendi- 
rian anu-Darul| Islam Kartosu- 

| wirjo, 

Plakat itu disusun dalam ba- 
hasa Sunda dan ditudjukan ke. 
pada rakjat.  Diterdjemahkan 

1 (kedalam bahasa Indonesia, pla- 
Djepang ketika za- | kat itu berbunji antara lain se- 

bagai berikut : 
»Katanja pedjoang Islam. Ka- 

penaung  rakjat lemah. 
Katanja pelopor agama. Kata- 

(nja tentera jang diridoi Allah. 
| Tapi apa perbuatannja ? 

Tenan aa 5 
Mentjulik kalau keinginannja 

diturut, menjembelih ka- 
memba- 

kar rumah kalau permintaarnja 
tidak dipenuhi. 
Mana kenjataan Sutjis mana 

kenjataan diridoi Allah, mana 
kenjataan pedjoang Islam, ma- 

Saudara2 jang ada dipedesan, 
Atwaslah, perhatikan dan. hati2 | 
Djangan kena . tipu muslihat 

omong kosong. 
Siapa jang berhak. untuk dja- 

di Imam ? Bagaimana sjarat2, 
nja dan bila Imam. itu lahirnja. 
Apakah Kartosuwirjo. meme- 

nuhi sjarat2 itu ? Bisakah ia 
disebut Imam ? 3 

Awaslah, djangan sampai di: 
ambil oleh orang jang tidak se 

mestinja ” 5 
Demikian antara lain peri- 

ngatan dari "Rakjat Berdjoang” 
jang menentang “Darul Islam 
Kartosuwirjo, —' Ant, Pa , 

Prof. Drs. SIGIT BERI 
OLEH2 DARI EROPAH 
Setelah kembali dari perdja- 

lanannja keluar negeri Prof. Drs. 
Sigit akan memberikan  tjera- 

mahnja tentang hasil penindjau- 

annja. Tjeramahnja itu diadakan 

di Pressroom ajari 19.00. 

  

k Rambut pemudi2 peladjar 

Sudah banjak “jang. dipotong 
pendek2, a la Doris Day, Claaw- 

dette Colbert, dam ling, Pemu- 
ida-pemudanja jang tempo hari 

pernah memelihara rambut pan- 
djang seperti rambut gadis ki 
mi dipotong pendek? sekali, Ki- 
ra-bira rambut jang paling pan- 
ajang hanja 10 em, Potong ram- 
but sematjam itu Oam 
"potong PARA ga 

     

   



    

      

   
    

  

    

   
    

    

   

  

   
   
    
   
   

  

   
   

   
      

  

   

  

    

  

    

     
   
     

    

  

   
   

    

   
    
    

   

  

   

  

   

  

    

    

   

      

    

    
   

    

   
   
    
    

   
   

    

    
    

        

   
   

  

   
     
    

  

   

    

      

  

   
    
      

    
   
       
   
     
    

    

          

    

  

   

     

   
   
     
    

   
   
    
       

      

    
   
     
     
    

  

      
   

  

       

    
   

    

   

   

  

         

  

aan PRA - Na segera 
uang. diambil Oleh para peram- 

dibawa lari. 
Uu c melakukan pengedjar- 

: saksi sudah tidak mung- 
n, karena waktu itu ia takut 

ek kalau2 sendjata masih menem- 
e di punggungnja dan sebelum 

“ia dapat berbuat suatu “apa, 
: | tiba2 pintu ditutup. La 

  

Clarisse dimuka. 

ara Gi jang menjerbu 
di JB itu. Usaha jang dilakukan 

1 menghalangi 

jahat ternjata ,,didja- 

F oleh mereka “itu, dengan 

pukulan jarah | kepalanja se- 

8 Saksi tainnja. 

ga saksi lainnja jang na- 
inja sudah disebutkan dimuka 

“ket angannja ring- 
2 | mengah ui “telah ikut 
tu ,, operasi” jang dipim 

hn terdakwa V. dan ketika 
"hendak kembali dari 

ja ke Semarang masing? 
angu dari V. Sona 

: ak 400,— es 
La Nan pun - mengakui Telan 
m a instruksi dari terdak- 

(untuk melakukan pera- 
Pena telah 

  

  

sehingga semua ' 
aa mbantu 

Pia 
#nannj Ba aan bg 

" ditetapkan ole! 
“Sidang hari itu belum dapat 

n keputusan suatu: 

HU.) 

     

    

   

              

   
   

   
    

     
     

    

   

    

    

  

      

    

   
   
   
    

    
    

  

    

    

    
    

         

   
   

  

   

    

    

     
   

tjara membuta - sai 
lings), sebab 2 23 
tentunja tidak ai   

— mengunajungi 
Semarang. 

a besar Semarang di- 
at rataan bahwa pada 

: October- ban akan 

ag dah Mada” jang 
ada di “Tandjone Priok. 

ng nanah kedalam tas | 

pat Juka2 dam ti- 

: . geduingnja. 

at purdaaa beladjar. — (Kon). 

  

1 pemba- 
| ngunan Angkatan Perang 

| sampai. terwudjud Angka 
. dan Perang jang ba de 

ngan tjita2 kita. 3 
' mengabdi kepada negara Jle- | 
21 Tak dan ikat dari pa- 

d Su jang sudah. 3 

  

sa an 
MENGUNDJUNGI. 

| DJAKARTA 
'Djawatan Penerangan Ai 

mengumumkan bahwa dalam ' 

perd: jalanannja . 

pa 

Brasilia (Amerika Selatan) ,, AL 
irante Saldahna -tanggal & 

sampai 11 Oktober 152, akan: me 
ngundjungi: djuga Djakarta. 

Sebagai sambutan-atas keda- 
tangan kapal tersebut pihak 
angkatan laut kita telah me- 

| rentjanakan program, jakni me-' 
ngundang cpsir dan 70 kadet | 
Brasilia untuk menghadliri upa- - 
   

  

tjara hari angkatan perang ke 
1 5 Oktober esok dan untuk 
engundjungi kapal R.I ,Ga- 

  

“telah ber-:| 

h akan diadakan ,,Frindly | 
games" sepakbola antara kese-| 

wan Kese -Brasilia dan 
| volley bali antara kadet2 angka 
tan laut melawan kadet2 Bra- 
silia. 

“Selain itu djuga kapal ,,Al- | 
( mirante Saldahna” akan mem- 
berj kesempatan: “kepada ang- 
gauta angkatan perang djawa- 
tan pelajararr dan peladjar2 un 
tuk melihat keadaan Ya ka" 

Ipa. — Ant, 

  

/TALISSE" MEMBAWA 
472 DJEMAAH HADJI 
Menurut kabar jang “diterima 

oleh Meknanyaroa Agama dari 
Kongsi Tiga, kapat Hadji Talisse 
telah berangkat dari Djeddah tg 
21-9-52 dengan memuat 472 dje 
'maah Hadji jang berasal dari: 
Padang 174 orang, Kuningan 51 
orang, Tjirebon 5 orang, Madja- 
lengka -52 orang, Tjiamis 
“9 orang, - Indramaju 62 orang, 
Djakarta 35: orang, « Suka- 

x-bumi 47 orang, ''Djiantjur 24 
Orang, Bonunng 2 orang, Serang 
(4apps Tn 2 orang, 
Bogor 4 orang, Sumatera Utara 
1 orang. 

Kapal tersebut akan tiba di- 
pelabuhan Padang tanggal 4-10- 
52 “di Kan eren tanggal 
6-10-1952. — Ant. us : 

      
« 

innja. 

“Oleh Menteri pp.&K dinja- 

- takan bahwa sebagai maksud se 

mula dari fihak Gadjar” Mada” 

-sambil menudju kesempurnaan, 

dalam fase pertama  kuliah2 

akan diadakan dengan peranta- 

'raan ,,tope recorder” (pemuta- 

ran pita suara), dengan disertai 

assistensi seorang docent. Ini di 
perlukan guna melajani perta- 

njaan2 jang mungkin. ada dari 
mahasiswa2 setelah mendengar 
kuliah dari ,,tope “recorder” itu. 
Disamping itu diusahakan tiap 

sebulan sekali diadakan kuliaa 

| oleh seorang Propesor dari ,Ga- 
djah Mg 

. Menurut rentjana “pada tang- 
yag 1 Januari 1955 jad. persia- 

. (pan sudah selesai dan dapat di- 
1 Pan Fs den. BA Na 

: Gintaa Na dim 
loleh Gadjah "Mada! Pent 

- untuk sementara 
akan menempati Pagelaran”, 
jg oleh finak Kraton telah dise 
rahikan untuk ditempati, 

| Sementara itu Paritya. dimin- 
#1 tidak dibubarkan dulu guna 

| wa, al, dalam menjediakan (me. 
Ingusahakan) perpustakaan dan 
lain sebagainja, untuk kesem-     

3 

keliling “dunia ba 
kapal pendidikan angkatan laut 

belasan angkatan perang mela lihgadja hendak menenggelamkan 

||dak diketahui,   
Don an dihadiri oleh tetes wakil perburuhan. dari luar ne- 

ger "4 baru2 ini bertempat di Balai Pertemuan Umum Djakarta 

telah diadakan resepsi pembukaan Kongres Nasional SOBSI, 

jang mendapat perhatian dari para Menteri dan pembesar? la- 
Gamubar : Sekdjen dari SOBSI sedang aan TT 

Nan kaum. Pen — (Pnpnoe): 

   

  

     

engatur mengenai pendaftaran | 
2  kesedjahteraan mahasis-. 

  
  

  

   
   

  
      
      
      
        

     

  

| »Bapa angkat sendjata" 

  

(Oleh : 

2 albu mendidik putera" 
S. KOES.). 

NO RuANLan kurang lebih pembagian kewadjiban jang 
dipikulkan kepada bapa danibu, didalam mengabdikan diri 

untuk. mempertahankan. tanah. air kita. 
Tidak mendjadi tudjuan kita hendak selalu jm me- 

ngangkat sendjata, menumpahkan darah dan merusak bangun- 
an?. Tetapi memang ada kalanja, terpaksa suatu bangsa me- 
ngangkat sendjata, untuk. nusa dan bangsa. 

Berperang, membunuh orang, 
merusaK-ini-dan itu ja, hal ini 
telah mengalami negara .kita 
pula, negara jang telah berta- 
hun-tahun mendjauhi suasana 
peperangan. 
Bukanlah suatu kegandjilan, 

“bila pada waktu semangat ber- 
kobar-kobar, tumbuh dalam ha 
ti para pemuda, mendidihlah da- 
"rah para pemudi, ingin dan ber- 

niat madju kedepan mengusir 

lawan jang ganas jang berse- 

kehormatan bangsa Indonesia. 

Begitu giat par pemuda mia: 
dju kedepan demikian pula gi- 
atnja kaum puteri menjumbang- 
kan tenaganja, dengan kekuatan 
jang ada, sehingga sampai pula 
achirnja terbentuk suatu pasu- 
kan ,lasjkar wanita” 

Tidak heran,-kalau hal terse- 

but diatas dapat terdjadi seben- 

tar2 orang melihat ,,tentara wa- 

  
lb 

nita”, Alhamdulilah, dengan ti- | 
Tuhan telah men t: 

|djatuhkan kehendaknja” perang | 
berhenti”. Tetapi negara . kita 
tetap mempunjai ,,Angkatan Pe- 

rangnja”. Kaum Prija tetap mesh 

negara kita. 

Kaum Ibu kembali ke- 
atas singgasana. 

Lihatlah wahai kaum Ibu. Di- 
bawah haribaan “berkerumun | 

berpuluh? djiwa baru. Siapakah 
jang akan membimbing mere-j) 

ka? Tidak lain hanja Ibu lah 
jang akan dapat menjadikan: 

:| mereka suatu bangsa pula jang: 

mendjadi isi dari negara Kita 

  

Ui 5 
4 & 
Ng. 

| mikul sendjata' guna mendjaga 13 

“Fbat tentu ada sebabnja. 

   
  

  

  

  
| 

"| Ti 

  

Berterimakasih kita kepada 
para Ibu jang telah mendidik 
begitu rupa, sehingga ' negara 
bangga mempunjai ,,Angkatan 
Perangnja'! 

-Bagi kita, kaum meme isteri 
Kantata Chususnja, marilah ki- 
ta renungkan sedikit tugas ke- 
Wadjiban kita. Banjak orang me 
namakan, dan - mengandjurkan 
pula bahwa sedapat mungkin 
kaum Ibu ketjuali mendjadi Ibu 

dari para putera2-nja harus pu- 
la mendjadi Ibu rumah tangga. , 

Ibu masjarakat dan“djuga Ibu 
Bangsa. Masing? tingkatan dan 
Gjabatan ini, sama berat dan 

sukarnja. Maka hanjalah seo- 
rang wanita bidjaksana, jang 

dapat menduduki segalanja itu. 
Tetapi tak dapat kita samping- 
kan bahwa suatu keharusan ka- 
um Ibu mendjadi "Pendidik" 

dari putera-puteranja, Lebih? 

bagi kita ,,Isteri Tentara” 
adalah suatu beban jang 
tak boleh kita permudah, me- 
agasuh anak2 kita, karena ada- 

lah hidup Kita, lingkungan kita. 

»Lain dari jang lain”. 

| Bukankah anak2 kita telah 
us mengorbankan perasaan- 

ja, untuk hidup ,,djauh dari 
panja ?”. 

Suatu penderitaan jang tidak 
erlihat, bahwa mereka berhari- 
riharus mau dan dapat hi- 

duphanja-dengan Ibunja”. 

Pernahkah hal ini mendjadi 
perhatian samidara2 sekalian? 
/Banjak orang mengatakan, bah- 
wa kenakalan anak Tentara, me- 

   

  

   

Mebihi dari anak biasa. 
jang telah dibangunkan.oleh ge, 

| lombang aliran darah putera2: 
| negara, kusuma bangsa. 

Mungkin, Tetapi sesuatu aki- 
Bagi 

"mereka jang tiap2 hari dihadapi 

"oleh Bapa dan Ibunja, dapat di. 
buktikan, bahwa pendidikan tju- 

kup perhatiannja, karena Bapa | 

dan Ibu saling membantu. Tiap 
saat, bila si Ibu kerepotan dala:n ' 

mendidiknja, bersedialah si Ba- 

pa mengurus anaknja. 

Tetapi, kemana bapak anak2 
kita?” Wahai 

mentjari nafkah, untuk anakku 

dan Ibu. Tingallah baik2 dengan 
Ibu dan adik2, sebentar lagi Ba- 

pak kembali”. Hanja inilah jang 

sering terdengar untuk menghi- 

“ bur kesepian hati anak2 jang te- 

lah kehilangan kasih tjinta Jang 

harus diperoleh dari Bapaknja. 

Bahwa sesungguhnja, keko- 
songan inilah jang harus menda- 
pat perhatian para Ibu, Anak2 
mendjadi gelisah karena hatinja 
rindu kepada bapaknja. Mereka 

dengan hatinja jang serba .ma- 

sih muda tak tjukup kuatnja un- 
tuk mengerti apa tudjuan . Ba- 

paknja, meninggalkan  anoknja 
| berhari - hari itu, Hati rindu se- 
dih dan ketjewa, achirnja putus 

lasalah mereka dan kemudian 

marah? kepada Ibunja. 
Achirulkalam kami ermo- 

hon kehadlirat Tuhan agar kita 
sekalian diberi kekuatan tjukup, 

Ma pa ana ia Aa aa mann an 

  

KLATEN 

KEMBALIKANLAH KELE: 
BIHAN UANG PADJAK 

BUMI 
Gonferonsi Persatuan Pamong. 

Desa Indonesia tjabang Klaten 
baru2 ini telah menghatsilkan 

beberapa keputusan penting an- 
tara lain seperti berikut : 

kannja uang kelebihan padjak 
bumi tahun 1950 Sapa Rakjat 
jang bersangkutan. . 

Menuntut « etnasada dikabul:' 

Neseri en su 
paja segera dilaksanakan pem- 

'berian tundjangan-subsidi kepa- 
da para Pamong. Desa, jaitu 
Lurah Desa sebulan. Rp.100.—. 
Tjarik desa Rp. 20 dani sekar, 

wai laifinja Rp.50,—. 3 
Menuntut segera dibebaskan- 

nja Sunarto Ketua II Pengurus 
Besar PPDI dan minta ditjabut- 
nja surat - pemetjatan Sunarto 
tersebut dari kedudukannja ses   5 Ta Lurah desa eka 

  

“ Menuntut segera “dikembali: 

3 

| pala Pemerintah, 

Supaja lekas dikembalikannja 
uang pindjaman Nasional tahun 

1946 dan Promes Negara tahun 
1947 kepada jang bersangkutan. 

Menuntut sekali lagi supaja 

dibebaskannja/diperingannja be- 

ban padjak bagi Pamong Desa 
Chususnja dan Rakjat. umumnja. 
Dalam hal ini PPDI  tjabang 
Klaten memperkuat. mosi DPP. 
PPDI tg, 13-94'52 No. 217/SE/ 
VI jalah Supaja segera diganti- 
nja peraturan padjak jang raem- 
beratkan beban Pamong Desa 

| maupun Rakjet dengan undang2 | 
padjak jang progressief. 1 
Menjampaikan pernjataan ke- 

bahwasanja 
PPDI tjabang  Klaten”membe- 
narkan sikap PPDI ranting De- 
langgu, jang bermaksud: 
Mempertahankan Jokonran Hg 

tetap sebagai As. Wedono Dea 
langgu. Supaja Pemerintah menu 
tjabut kembali surat pemindah- 
annja sdr. Jokopranoto tersebut 
dari: Delanggu. —- (Kor), 

PERAJAAN HARI R.R.T,   Segolongan masjarakat Tiong. 
hoa di Klaten telah adakan per 

anak2 dibawah umur. 

| keluarkan, berhubung dengan sa 

| ngat kerapnja terdjadi dibanjak 

matjam situ, 

| di Djawa Timur. Selasa kemarin 
' panitya tsb menghadap Pangli- 

INSTRUKSI DJAKSA 

Nanjogng anak2 dibas 
wah «umur menonton. 
fikn? terlarang 

Dari pihak Reserse timinil 

Kepolisian Djakarta Raya dida- 
pat kabar, bahwa oleh Djaksa 
Agung telah dikeluarkan instruk 
si, dalam mana dinjatakan lara 
ngan menonton bioskop jang | 
memutar film2 terlarang bagi 

   

Menurut keterangan, instruksi 
demikian ini dianggap perlu di- 

bioskop telah dipertundjukkan | 

film2 jang sebenarnja tidak bo- 
leh ditonton oleh anak2 dibawah 

umur, penuh dengan anna ses 

Dari pihak orang-tua anak2 
pihak berwadjib meminta 'ban- 

tuannja supaja turut melarang 
anak2nja melihat tilm jang ti- 

dak 'boleh ditonton oleh anak 
dibawah umur, Bantuan ini akan 
berarti pula suatu bantuan bagi 
kepentingan masjarakat umum- 
nja. — Ant. 

MASIH ADA 30 TA: 
HANAN RAZZIA 

AGUSTUS 
Di Djawa Timur. 

Dari pihak Fanitya Korban 

Tn bahwa kini masih ada 30 
orang tahanan razzia Agustus 

ma Divisi, ditemui oleh wakil- 
nja, dan menanjakan antaranja 
apa sebabnja sampai saat inj ta 
hanan itu belum dibebaskan. 

Menurut keterangan panity 
itu, telah .dinjatakan oleh Pa- 
nglima Divisi Brawidjaja, bah- 
wa achir September seinua ta- 
hanan razzia Agustus akan di- 
selesaikan/dibebaskan, tetapi de 
mikian panitya itu, kemudian 
terdengar berita, bahwa taha- 
nan itu akan di-Nusakambang- 
kan”. 
Tentang ' Aan rahasia” 

| jang mendjadi persoalan itu me- 
nurut panitija instruksi itu ada- 
lah dari Menteri Sewaka, dari 

| tangkap penduduk sekitar ,ista | 
na Trenggan" telah marah2 ter- 

| hadap 

Zzia Agustus didapat ketera- 

     
    "RATU KENJA TRENG- 

SAN" DITAHAN DI 
BANTUL - | 

Penangkapan terhadap Ratu: 
Kenja Trenggan” dan ,,patih- 
.nja” oleh pihak jang berwadjib, 
dikabarkan bahwa kini ,,patih- 
nja” dipindah kekota Jogja. Se- 
dang ,,Ratu  Kenja Trenggan" 
masih tetap ditahan di Bantul. 

Perlu diterangkan, bahwa se- 
belum ,,ratu kenja” tersebut di-   sratu kenja” tadi. Se- 
bab2nja ialah karena utjapanZ- 
nja tidak senonoh, dan menge- 
nai orang? jang bukan pengi- . 
kutnja. Kemarahan penduduk . 
sekitar tempat kediaman ,,ratu 
kenja Trenggan” alias nona 'Tu- 
minah begitu meluap sampai 

batu2. 
Dapat ditambahkan, bahwa 

n. Tuminah sebelum mengang- 
kat dirinja sebagai ratu” pe- 
kerdjaannja mendjual kembang 
boreh dipasar. 

Rp. 9.000.000,- UNTUK 
PERBAIKAN KOTA- 
PRADJA JOGJA 

Dalam keterangannja menge- 
pai rentjana keuangan untuk 
perbaikan kampung2 dalam ko- 
ta, anggauta DPD Kotapradja 
seksi Keuangan sdr Tjiptosu- 

marto menjatakan, bahwa sebe- 
narnja untuk anggaran keua- 
ngan tahun "1952 diperdjuang 
kan beaja sebesar Rp. 9.109.270. 

Antara lain untuk assainering 
di Kadipaten, Nagan, Notopra- 
djan, Siliran, - Plemburan dan 
tempat2 lain lagi untuk kakus 
umum dan sebagainja, semuanja 
ini berdjumlah Rp. 1.187.300,-. 
Untuk pengairan di Surjobran- 
tan, Tamansari, Kadipaten, Na- 
gan, Sawodjadjar, Siliran, Kri- 
tjak dan Kalibuntung Rp 518.000 
untuk perluasan kampung Rp: 
2.724.000, dan untuk parit sam- 
bungan dirumah2 Rp 25.000, .   kabinet Sukiman - Wibisono. 

— Ant, 

Djadi tinggal pelaksanaannja. 
Demikian diterangkan oleh ang- | 
gauta DPD Daerah Istimewa | 
Jogjakarta seksi Pemerintahan | 
Umum Sugijopranoto atas per- 

tanjaan KR sekitar hasil-hasil 

tuntutan polisi pamong pradja 
baru2 ini. 

Hanja daerah Jogjakarta 
jang masih ada. 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 
wa Detasemen “ Polisi Pamong 
Pradja dibentuk oleh Pemerin- 
tah Republik Indonesia pada ta-   hun 1948 dimaksudkan untuk 
memperkuat keamanan dalam 
menghadapi Madiun 'affaire dan. ! 

| setelah agresi Belanda serta ter- 
bentuknja Negara - Kesatuan 
R.I, peraturan ' pembentukan 

Polisi Pamong Pradja ini diha- 

timewa Jogjakarta, karena di- 
pandang masih perlu untuk ke- 

D.P.3 masih ada walaupun 

mereka mempunjai status bukan 
pegawai negeri, melainkan Pem- 

bantu. Polisi Pamong Pradjas. 

Gadji . mereka tiap bulannja 

maximum Rp. 67,50. 
    untuk dapat mentjertai pemba- 
ngunan negara kita dengan Ang- 

katan Perangnja, dengan mem- 

bimbing dan mendidik: anak2 
“kita, jang selalu mengorbankan 

. perasaannja, melepaskan Ajah- 

nja, mengabdikan diri guna 
i kepentingan Nusa dan Bangsa: 

Kesabaran dan kebidjaksana- 

an kaum Ibu mendjadi kuntji 
perbendaharaan Hmu Pendidik- 
an djuga. 

|. Marilah wahai kaum Ibu tu- 
naikan segala usaha, untuk men- 
djalankan kewadjiban kita jang 

' mulija, mendidik anak2 kita. 

rajaan harj ulang tahun berdi- 
rinja Republik Rakjat Tiongkok 
bertempat disekolah Tionghoa 

Kepatihan. Klaten, Dalam upa- 
tjara itu diadakan sambutan2 
antara lain oleh bupati Klaten: 
Sdr. Ting Kiem Ling dalam pe- 

rajaan itu menggambarkan ke- 
adaan masjarakat Tiongkok ba- 
ru dewasa ini. Perajaan diachi- 

| ri dengan pertundjukan tari2an 
KTT njanji2an Tiongkok baru ! 

WONOGIRI 

' SRATU ADIL" MERING- 
KUK BERSAMA ,,PA- 

TIHNJA" 
Menurut berita jang kita te 

rima dari Wonogiri menjatakan, 
bahwa, baru2 ini oleh Polisi Ne- 
gara Wonogiri ' bersama-sama 
Polisi dan P.P Bulukerto telah 
ditangkap seorang jang mena- 
makan diri sebagai ,,Ratu Adil” 
didesa ' Sukoredjo,  Bulukerto| 
Kab Wonogiri, jang letaknja pa 
da perbatasan PN ena 
tan-Wonogiri, 

. Ia seorang. perempuan beru- 
mur Ik. 40 tahun dan tidak da. 
pat melihat. (buta), bernama 
mbok. Dunuk, 

Dalam memegang peranan se- 
bagai ,,Ratu adil” mbok Dunuk   

|puskan. Tetapi bagi Daerah is-. 
anakku: Bapak | 

pergi kedepan, angkat sendjata. ! 

pentingan2 keamanan susunan 

  

d 

jumlah lainnja untuk pem- 
| bangunan bieymacA dan sebagai- 
nja. 

DB3 Daerah Jonjakadin Una di 
djadikan Polisi Negara 

ENGAN keputusan Kementerian Dalam Negeri, maka kini 
telah dipastikan, bahwa anggauta2 Detasemen Polisi Pa- 

mong - Pradja (DP3) Daerah Jogjakarta tidak lama lagi akan 
diangkat mendjadi pegawai negeri dan akan mendjabat polisi 
negara ditempatkan di Djawa Tengah dan Djawa Timur. 
Istruksi2 untuk menerima mereka telah disampaikan oleh Ke- 
menterian Dalam Negeri kepada para Gubernur didaerah? tsb. 

| ' Telah Giperdjuangkan ' oleh 

(Pemerintah Daerah "untuk dia- 
|dakan persamaan status dgn. 
pegawai negeri atau Polisi Ne- 

gara, tetany rupf2nja tidak 
mungkin, terbukti dengan be- 
Iym ada ketegasan jang lebih 

menguntungkan . pada waktu 
itu. 

Dinjatakan lebih  landjut, 
bahwa djumlah anggauta DP3 
jang dimaksudkan itu tidak ku- 

| rang dari 800 orang. Dan mung- 
Kin karena djumlah jang besar 

ini sukar untuk mengatasi soal 

status ini. Dengan adanja kepu- 
tusan ferachir dari « Kem. Da- 
lam Negeri tsb. diharapkan 

akan terdjadi perobahan jang 
lebih baik dalam nasib mereka, 
baik jang berhubungan dengan 

nomiannja. Demikian anggauta 

DPD Sugijopratono. 

SSPP tidak tinggal diam. 

Sementara “itu atas pertanja- 

an sekitar keputusan Kemente- 
rian Dalam Negeri itu, sdr. Pro- 

djopramudjo dari pimpinan Sa- 

rekat sekerdja Pamong Pradja 
Daerah Istimewa Jogjakarta 

' menjatakan, bahwa keputusan 
itu telah bidjaksana sekali, kini 
tergantung kepada sdr? dari 
Detasemen Pamong Pradja sen- 
Giri bersedia tidaknja untuk di- 

pindahkan kelain daerah, sebab 
untuk daerah Jogjakarta sudah 

tidak ada lapang pekerdjaan 
sematjam itu lagi. 

Seperti, diketahui, SSPP telah 

berulang mengadakan tuntutan- 
nja, supaja soal DP3 ini diberes- 

kan oleh “Pemerintah Daerah 
malahan pernah djuga akan me- 

djika tidak ngantjam mogok, 
segera dapat diatasi. 

    

dibantu oleh seorang ,,Patihnja” 
jang bernama Kartotaman, 

Kabarnja - mereka itu mem- 
punjai pengikut2 terbanjak da- 
ri daerah Madiun (Ponorogo - 
Magetan) Ik. 1.000 orang. 

Akibat dari ,,wedjangan2” jg 
diberikan oleh ,,Ratu Adi?” ga- 
dungan itu banjak dari para pe 
ngikutnja jang mendjadi korban 
harta benda, misalnja mendjual 
tanah, rumah, dan ternaknja. 
untuk “diserahkan kepada mbok 
Dunuk dan ,,patihnja”. 
Kepatuhan dari pengikut2nja 

itu karena mereka ditakut-ta- 
kuti, bahwa mendjelang tang. 
gal 1 Suro (j1?) gunung ,,Blego” 
akan memuntahkan  laharnja 
dan membinasakan orang2 dise 
kelilingnja. 

Maka 
mereka, 

untuk ,,keselamatan” 

diandjurkan supaja 

achirnja nanti akan mendapat- 
kan kerunia dari ,Hingkang 
Murbeng Gesang” jang akan 
dilantarkan oleh Sang ,,Ratu 
Adil” itu, 

Kerunia apa jang akan diberi 
kan itu tak didjelaskan, tapi jg 
djelas para pengikutnja dapat | 
mengetahui bahwa ,,Ratu Adil” 
dan ,,Patih”-nja jg telah meni- 
pu mereka kini sudah mering- 
kuk dalam tahanan jang berwa- 
Ajibe — (Kor), 
  

| tas diketuai sdr. 
| djo dan wk.-nja sdr. H. Mansjur, 

mereka  melemparinja dengan | se 

soal status, nasib dan pereko-' 

mendjual hak miliknja itu, jang | 

“SUSUNAN: SEKSI2 
'D.P.R.D. JOGJA 

Susunan pengurus Seksi2 jg. 
telah dibentuk ialah Seksi 1 

| Seksi Pemerintahan Umum dan 
Agraria, diketuaj oleh sdr. Mr. 
S. Purwokusumo, dan Wwk, ke: 
tua sdr. H, Wazir Nurie. 

Seksi IV, Seksi Keuangan dan 
K.P.P.K. diketuai oleh sdr. M 
J Sukotjo, ketua II dan INI sdr2 
Saebani dan Karkono. Seksi V, 
Seksi Kesehatan,  Kehewanan, 
Pekerdjaan Umum dan Laluslin- 

S Purwosudir- 

SCHMUTZER DIBEGAL 
Baru? ini ketika tm. LAM. 

Schmutzer pemilik pabrik gula 
“Gondang Lipuro ' akan kembali 
dari penindjauannja- dipaberik 
G.L. di Gandjuran telah dibegal 
Gleh 7 orang bersendjata api. 

OA.M. Schmutzer jang me- 
ngendarai mobilnja H - 18175 di. 
“tengah djalan dihentikan - oleh 
gerombolan iba dengan sendjata 

| kerabijunja, dan revolver. Jang 
dapat dirampas djam tangan, 
foto- toestel | Leica, uang kon- 
tan Rp: 100: dan surat2 berhar- 
ga dan penting. 

Berkat ketangkasan pihuk 
polisi, maka ketudjuh orang 
tersebut diatas dapat dibekuk 
batang lehernja, Diantara pe- 
rampok? itu terdapat 4 orang 

anggauta  D.P.3" dan sedrang 
agen polisi. Pembegalan Hu di- 
kepalai 'oleh perampok K 

8000 ORANG IKUT UDJI- 
AN GURU.AGAMA 

Darj Djawatan Pendidikan A- 

gama Pusat Bag. Penjelengga- 
ya di Jogjakarta, didapat kete- 
rangan, bahwa sampai sa'at ini 
telah tertjatat 1.k.. 8000 orang 
pemuda. dan pemudi jang akan 
ikut serta. menempuh udjian 
Guru Agama dan akan diseleng- 
garakan pada achir bulan ini. 

Darj daerah Atjeh ada 200 
orang, dari Propinsi Sumatera 
“Utara (Medan) 501 orang, Su- 
matera Tengah (Bukit tinggi) 
1180, Sumatera Selatan (Palem- 
bang) 682, Kalimantan 166, Su- 
lawesi 236, Sunda. Ketjil 178, 
Djawa Timur 931, Djawa Te- 
ngah 1921, Djawa, Barat 1847, 
Djakarta kota 22 dan darj Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta ada 
150 orang. 
Sebagaimana diketahui sjarat 

menempuh udjian ini jang ter- 
penting ialah berpengetahuan 
umum dan sederadjat dengan 
SM.P. serta berpengetahuan 
agama sepadan dengan Madra- 
sah Sanawijah. Mereka jang lu- 
lus akan ditempatkan di Seko- 
lah2 Rakjat Negeri, Jang lulus 

udjian guru agama pada tahun 
jang lalu ada Ik. 7000 orang. . 

KOTAKRESO BERDIRI 
Baru2 ini di Sosrowidjajan 

Kulon M.P.P Gedung Tengen te- 
lah dibentuk suatu Badan Kope- 
rasi dengan nama Koperasi Ta- 
bungan dan Kredit Sosrowidjo- 
jan Kulon dan disingkat (Kota- 
kreso) 

zas memperbaiki perekonomian 
para anggautanja, dengan dasar 
menggalang masjarakat kearah 
gotong-rojong jang sempurna. 
Pengurus Kotakreso disusun? 

sbb.: Ketua TI. Sdr. AA. Ha- 
lim, ketua II Sdr. Aminah, pe- 
nulis I-II Sir.2 Sukimah dan 
Sulastri, bendahari Sdr, S. Sa- 
jekti. Pembantu sdr2 : Sastrosis- 

wojo dan Hardjosuroso. 

PELADJAR2 LEDOK 
TUKANGAN 
Menjusun - organisasi. 

Baru2 ini telah diresmikan ber 
dirinja keluarga peladjar Ledok 
Tukangan jang dibentuk oleh 
peladjar2 sekolah landjutan da- 
ri kampung itu. Organisasi pe- 
ladjar tersebut diberi nama ,,Da 
hana Tjita” dan diketuai oleh 
sdr. Aeng Kasidjo dengan wa: 
kilnja sdr. S. Isbandijah. Daha- 
na Tjita berazaskan kekeluarga- 

an dan kemasjarakatan. 5 

FRIENDLY GAMES 
S.6G.A. NEGERI 

pn Solo - Jogja. 
Tanggal -2-10 sore Friendiy- 

games antara  S.G.A. Negeri 
Jogja dan Solo telah. diachiri 
dengan sepak bola, hasilnja ia- 
lah 1 lawan 0 untuk Jogja. 

. Malam harinja dilangsung- 
kan malam perpisahan bertem- 
pat diaula ' SGAJB' dan pada 
waktu itu djuga telah diumum:. 

kan hasil2 jang ditjapainja se- 
lama 3 hari berturut-turut: 

Athletiek Putra 149 lawan 
100 untuk kemenangan Jogja. 
Athletiek Putri 94: Tema 178 un- 
tuk kemenahgan Jogja. Spel 16 
lawan 20 untuk kemenangan 
Solo. 

Untuk tiap2 bagian disedia- 
kan sebuah piala dan diberikan 
pada malam itu djuga. 

Tg. 8-10 pagi rombongan So- 
lo telah meninggalkan Jogja. 

Friendly-games ini diharap 
kan oleh panitya semoga dapat 
dilangsungkan lagi tahun jang 
akan datang, dan mudah2an 
SGA, Negeri Semarang akan 
dapat turut mengambil bagian. 

DOKTER DJAGA 
Hari Saptu tgl. 4-10-52 djam 

18.00 sampai hari Senin tgl, 6- 
10 djam 6 pagi adalah dokter 
Sukardi alamat Bintaran Lor 
24 tilpon no. 543 Jogja, 
Kendaraan pada majam hari 

disediakan oleh PMI Ti. 
2 Lea Gondokusuman, .14-Tlp, 

  

Tontonan asa ini: 
LUXOR : Bakti Bahagia”, Net. 

ty Herawati, Chatir Herro. 
RAHAYU : ,,Beyond the Blue 

Horizon” Dorothy Lamour 
en Derming, Jack Ha- 

nek ,The Prince Who Was 
A Thief”, Lony Curtis, Piper   Laurie, 

SOBOHARSONO: Melody Ti- 
me” Cartoonfilm. 

Juan Tamad”, Manuel 
— Conde, Elvira Reyes, 

jang bermaksud bera-. 3
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putih jang sate Agate perkara : 

“1 Berhati alas, selalu ditudju 

    , i2 jan ena diada- 
Kan Pada 18 2 

| Muslimin” 

   

    

   Sau berkah “par, 
tersiar di Cai dalam 

   
Dina Pama Wat dinaw     

  
| mikian, ea ini Pa Dana 

i tersebut akan MAN DANYA | 
|dan korsjoamnjk jang berdjum- 

jang diketuai oleh 
Hassan al Hodeiby, pada malam 
Djun'at 
membitj 12- jang 
akan diambil lebih landyut. th 

| ant - Rtr 
—A 

  

| PAKAIAN BARAT UN-   
Inilah sisa2 daripada politik | 

“barat jang tadi2nja mengang- 
gap ,.bapak peradaban” dan jg. 
perlu membimb!: 2 kulit ber- 

Da seperti dikatakan oleh 
JJ. Singh di New York. Malan 
belum dapat peladjaran dari se- 
djarah pada achir abad jl, di- 

“ada keadaan 
itu, maka 1 Singh, ketua India 
League of America menulis da- 

madjalah ,.New York Times 
Magazine” a , demikian: ,,Bang- 
sa barat harus melenjapkan si- 
kap mereka jang bersifat ,.ba- 
pak lebih mengetahui” terhadap | 
rakjat2 Asia dan dengan ichlas | 
memper akukan mereka (rak: | 

' jat2? Asia) sebagai sesamanja" | 
(Berita Reuter New York, 29015 
sah S jutnja Aan 'ba- | 
“wah dari karangan itu, Singh 
 menambz 'Seolah2 bang- | $ 
sa barat itu adalah seorang ba- 

    

  

      

    
mana singgasana “kulit putih - 

" pakaian nasional. Setelah 
jakan “disampaikan kepada men- 

— TUK LAKI2 MESIR | 
Woman urusan pakaian 

(nasional: Mesir, telah mengusul- 
'kan, supaja pemerintah Mesir 

(menentukan, bahwa kaum laki2 
Mesir harus memakai pakaian 
Barat sebagai ganti djubah dan 
serban. & 

Sub-komisi itu, selandjutnja 

menjarankan, supaja pemerin- 
tah mengambil tindakan jang: 
memungkinkan orang dapat 
membeli pakaian Barat dengan 
“harga 

| pembesar2 dan mahasiswa ha 

at diperintahkan memakai topi 

usu tadi kini diteruskan ke- 
| pada komisi lengkap tentang 

ini, 

teri urusan 'sosial. 
i diketahui, pemerintah 

| Nagjib sedang berusaha untuk 
mempermodern Mesir, Ant. UP. 
  

| pak jang tahu betul2 apa jang : 

baik bagi rakjat2 Asia jang” 
: masih terbelakang itu". ig 

Begitulah suasana jang meli- | 5. 
| “puti bangsa barat umumnja da- | | 

1- berwar. “ 
: ata “abi 

      

     “1 

  

  

daripada bangsa kulit putih jang | 
lainnja. Apa jang kita lihat Oa at 
Tunisia agak lain perhubungan 
bangsa Perantjis-Tunisia, “kalau 
dibandingkan dengan di Atrika | 
Selatan, dimana Kita dapati po- 
litik ,.menjendiri” (apartherd) E 
dari -PM.-Dr. Malan, gl 
ahli agama. Tindakan Ma an itu 
malahan b gitu reaksioner, sam. unta 

rantjam akan Aeluar 2 

   "NEGARA Arab.- Asia, jan 

    

  

     

   

    eta. “aritara tea 
at dan Tunisia, dewasa ini meru- 

(pakan antjaman terhadap per- 
aa damaian dan keamanan dunia. 

Pendapat diplomat? PBB. 
Akan tetapi, diplomat? dalam 

PBB, Galam pada itu menegas- 
Ikan, 'bahwa. sebelum negara? 
blok Arab- Asia dapat minta 
perdebatan mengenai masalah 

$ | Tunisia. Sidang Umum lebih 
(dulu harus memutuskan apakah 
badan ini mempunjai kekuasaan 

“funtak membitjarakan masalah 
| tersebut. 

Perantjis, jang dengan keras 
| menentang tjampur tangan PBB 

  

    Nah Sd “eagle, Jami 
dari permulaan Sidang. Umum, 

babnja? Adakah hubungan- gara protektorat-nja di Afrika 
ag Man Oa, dan Jaa It Utara itu. & 
aa, Cun meja dari su- 1 anta D benda”, sebetul- Hingga kini, “kabinet Peran- 

tjis belum memutuskan, apakah 
IPerantjis akan menentang pe- 

: nempatan masalah Tunisia da- 
| |lam agenda Sidang Umum PBB. 

'Steering - Committee” 

nja nasib benda: putih dam. | 
nasib benda hitam itu sama 

sadja. Kalau dalam ,perma- 

mam” hitam jang menang, 

maka spemain hitam lalu. 

mendapat hadiah, dan hadi- 

ah ini ada harganya moreel,. 
dan materieek” Tn 

| Hadiah itu diperoleh dari $ 
"permainan? — masjarakat || 
benda hitam, dis jang un 

| tung jalah masjarakat ben- 
da hitam. Inilah jang « 
dunia tjatur mendjadi per 
hatian. 1 

Kalau ' dihubungkan 

     

    

    

  

   

  

   

  

   

  

   

    

        

   
    

      
   

  

“pion hitam, Gotong | Tea hg 
nitam dls, .maka hub . 
iban SN   

   
di 

al permainan. 
gan dari benda itu : 

sskeipun hitam menang: 
atas putih, tetapi mungki 
0 terdjadi bahwa nasi 
kuda putih an baik da 

     
    

    

   

  

     
   

    

  

         
NAN antara € 

dap La SEA ta 

"sering an LA 
WIRANI : 

.dlm. masalah Tunisia itu, sudah 
pasti akan mengambil langkah 

kar kepada permainan. Ti- | untuk mejakinkan, bahwa PBB 
dak pernah perhatian apr di tidak mempunjai jurisdiksi utk 
tldjukan kepada ,masib | ikut membitjarakan soal hubu- 
benda “tjatur” Apakah se-, |" ngan antara Perantjis dan ne- | 

dj ljik 

Had bau es ea "| 

TPP 

& 2 

21 

  

ing, 1 Tp dibawah PBB 
Ki03 

| Negara2 A-A akan adjukan. ak 
g sedang. berusaha supaja Si- 

dang Umum PBB membitjarakan masalah Tunisia, diharap. 
| akan minta kepada Sidang Umum jang beranggota 60 anggota 

. itu, supaja mengandjarkan kepada Peranijis dan Tunisia, untuk 
mengadakan perundingan? langsung dibawah PBB, 

| Gidapat kabar dari para diplomat, jang mengetahui dalam PBB 
di New York sman gn Cerai aa 4 : 

demikian 

untuk Pai 
salah2 jang akan diadjukan 
oleh para delegasi PBB, atau 
akan menitik-beratkan usahanja 

disekitar persoalan tentang kom- 

peten tidaknja.. Sidang Umum 
untuk smembitjarakan masalah 
Tunisia. 

3 Keterangan d Maag 

Perantjis. 

Sementara itu, Reuter me- 
'wartakan dari Paris, bahwa 
“Menteri LN Perantjis Robert 
'Schuman, menurut rentjana ha- 
nja akan menghadliri bagian 

| kedua dari Sidang Umum. jang 
akan dimulai pada. pertengahan 

perdebatan dalam sidang bagian 
pertama. 

Djurubirjara kewientertan 1 luar 

negeri Perantjis — menjatakan, 
bahwa 
hingga kini belum memutuskan 

tentang: sikapnja, jang akan 
| diambil dalam PBB mengenai 
.masalah Tunisia, tetapi ia me- 
mambahkan, bahwa menurut 
tanda2 Perantjis tidak akan me- 
nentang tuntutan negara2 Arab- 
Asia, supaja masalah” tersebut: 
dimasukkan: dalam. agenda, 
Ant, SU,   

"Et 

     

  

dewan pim- t 

  

lah 92.000 poundsterling, akan! 
disita oleh pemerintah... $ 
“Dewan pimpinan .Tehwanul 

j. Boy una iaan untuk | 

murah. ' Lebih dahulu | 

Tan konsumsr. dalam negeri dan”: 

bulan Oktober ini, ketjuali djika 
masalah Tunisia diadjukan utk 

pemerintah Pefantjis: 

2 an aman 2 - Sa 

. Tab 5 OKTOBER 1952. 

  

La an Angka- 

tam PN Tn Presi- 

  

Png saa Lha 

katan Udara, ketika me, 

njaksikan “defile jang di- 

$ adakan oleh semua ag 

51 main, — (Gapitop) ta   
   

  

   

  

        

    

   
    

     
    
    
    
    
     

      

  

Pendapat Kam. LN A. $ 

'P.M. Mossadegh asi 
— laksanakan antjamannja 
Untuk tarik kembali misi diplomatiknja 

- dari Inggeris . 
M ENURUT kalangan jang lajak dipertjaja di Washington, 

kementerian LN Amerika Serikat berpendapat, bahwa 
PM Iran, Dr. Mohammad Mossadegh mungkin akan benar? 
melaksanakan antjamannja, untuk menarik kembali perwakilan 
diplomatiknja dari Inggeris, 

“Kalangan tadi, dalam pada itu menjatakan, bahwa masih 
diragukan apakah Iran akan dengan resmi memutuskan per- 

hubungan diplomatiknja dengan Inggeris, dan dalam hubungan 

ini kalangan tersebut menduga, bahwa para diplomat Inggeris 

mungkin sekali akan masih tetap tinggal di Teheran. 

Pendapat tersebut dikemuka- £ 
kan, berkenaan dengan berita |: 
dari Teheran jang menjatakan, | KONGRES PERDAMAI- 
Ba kan nesadden telan me” ANDI PEKING DIMULAI ngeluarkan suatu komunike, jg 

minta supaja semua rakjat: 1 Kongres 
Iran memberitahukan kepadaf |Asia & Daerah Pasifik, 
nja, negara mana sekiranja jang Ik 
akan diminta untuk mewakili 

kepentingan2 Iran di Inggeris, 
apabila Iran telah memutuskan : 
hubungan diplomatiknja teng f 
London. 

  

  

    

   

   
    
     

   
    

    

   

jang 

emis jl dimulai. 

“Menurut sumber? resmi RRT, 

negeri akan menghadiirinja. | 
ereka berasal dari sebagian | 

“1 bes Asia, dari Ameri- | . Menurut pendapat state  de- ar negeri2 
partment, komunike Mossadegh P3 Seng Australia, Kanada, 

| tersebut, adalah untuk keper Ius “fit, Le, ke 

durat, Chili, Peru dan Panama. 
“Sebagaimana dibentangkan | 
eh Kuo Mo Jo, pemimpin ge- 

dimaksudkan untuk memperta- j 

hankan nama dan kehormatan- Hot 
- Hana Na ea state j La Partisan Perdamaian di 
, artm erpendapat, bahwa | RRT, achir2 ini, "utusan2 dari 
djika diplomat2 Iran di Inggeris | ne Ba Asia dan Pasifik selu 
dipanggil kembali, maka wakil2. |ruhnja, jang telah mengalami 
aa NN di La Ne H3 kia Ba, marak me 

in akan tetap aldi Tehe- | kesempatan untuk mengadakan 
ran, ketjuali djika benar2 di- | pertukaran Pikiran dan menja- 
minta oleh pihak Iran. J | takan keinginan bersama, jaitu 

Seperti diketahui, Mossadegh | Mmentjegah kebangl-itan kembali 
memberikan waktu 10 hari ke- ' militerisme Diapang”. 
pada Inggeris, dan waktu 10 Harian Sovjet "Izvestia” me- 
hari ini akan habis pada hari |namakan kongres ini, adalah 
Saptu ini. "persidangan jang pertama se- 

lama sedjarah Asia, jang akan 
Amerika" dan Inggeris mewakily kepentingan? bangsa2 
1 an aan aSAN | Asia, jang bersatu melawan im- 

5 € ek perialisme”. Menurut harian taz ementara itu, duta besar di, Amerika dan negara2 Barat 
Amerika untuk Iran, Hender- | jainnja telah membentuk ”kom- 
son, dan 'kuasa usaha Inggeris,| plotan imperialis terhadap ke- 
Middleton, menurut kalangan jg | merdekaan bangsa2 Asia semu. 

Cam Ten dst lalang ANN Nana Bgunana jang lalu te membi- | untuk me ai tentara Djepang 
|tjarakan soal akan ditolaknja | terhadap RRT dan negeri2 pen- 
usul balasan Mossadegh oleh tjinta Te lainnja”. Ant, UP: 
Amerika dan Inggeris. Mereka 
membitjarakan akibat2 jang | 
mungkin timbul dari pada pe- 
nolakan Amerika - Inggeris itu, 
demikian kalangan tadi, — Ant.- 
UP 

  

  

Tbktame TIDAK 
TAKUT 

Menurut kalangan jang 'me- 
ngetahui di Kopenhagen, Den- 
mark tidak akan takut bila di- 
antjam Sovjet Uni. 

Na Sk 

TITANIUM BAGI PEMBU- 
ATAN PESAWAT2 B-36 
Angkatan udara Amerika Se- 

rikat, telah mengambil ketentu- 
an untuk mempergunakan lo- 
gam-ringan titanium pada pem. 
buatan pesawat2 pembom B-36. 
Bagi tiap2-pesawat akan diper- 
gunakan 530 pound titanium. 

. Titanium adalah 4076 lebih ri- 
ngan darj pada badja. Ant. UP. 

  

Denmark, bahwa pembentukan 
pangkalan Amerika - di Den- | 

mark, dianggap sebagai 'antja- | 
man terhadap keamanan Sovjet 

Uni dan negeri2 Baltik lainnja, 
dan bahwa Denmark harus ber, 
tanggung djawab terhadap aki: 

bat2 
Amerika tersebut, 

:Menteri LN Denmark, Kraft, 
kini telah mem 

    
Y 

vjet.itu sedang dipeladjari. 
Menteri- 

  

Ri HARI ANGKATAN : PERANG KITA. 

Sambil merajakan Hari", ini batialah': " : 

: 2 

- . Apa dan Siapa : 'MAJOOR SAWARNIMAN, 
Direktur Pendjara 'Nusakarn bangan.: 

: SEORANG MERTUA TENTARA, 5 Ie AN TI 

  

Ai (pada Hari Angkatan Penang! , 

jang dikenakan 

. WITONO, First Lady of 
neh Lan PUN Tidak #jantik tapi-besus.... 2 | 

TUGU 42, — JOGJA. 

  

- 

Perdamaian untuk" 

elenggarakan di Peking, hari | 

ebih dari 500 orang utusan dari | 

Seperti telah diberitakan. So-j, 
vjet Uni telah. memperingatkan 

pembentukan pangkalan: 

narkan tentang : 
diterimanja peringatan Moskow 
itu. Dikatakan bahwa, nota So- 

Kraft Kini adalah 
ketua Dewan Ne Ant, UP. 

INDIA MUNGKIN TE- 
TAP NETRAL 

Djika petjah perang. 

Bekas komisaris tinggi Ing- 
geris di India, Sir Archibald 

Nye menjatakan, bahwa India 

ka petjah perang lagi. 
Sir Arehibald, jang: baru2 

ini.telah diangkat/sebagai komi- 
saris tinggi Inggeris di Canada, 

memberi keterangan itu ketika 

ia berbitjara dimuka anggota2 

,Canadian Club” mengenai be- 

berapa aspek Commonwealth”. 
Menurut Sir Archibald dida- 

lam lingkungan Commonwealth 

tifaklah terdapat politik perta- 
hanan bersama. 

Dikatakan oleh Sir Archihald, 
bahwa andaikata petjah perang, 

,ada “kemungkinannja India 
akan tetap netral, dan tidaklah 
ada harapan bahwa negara2 

Commonwealth, akan bertempur 

bersama”. —. Ant. Rtr. 

| PEMILIHAN DI DJEPANG 
Ada jang pilih Stalin, 

MacArthur, Gary obanki 

    kantor pemilihan di Tokyo, da- 

(lam pemilihan umum jg telah 
|dilakukan. ketika hari Rebo 

| kemarin dulu dan berkesudahan 

(dengan kemenangan Partai Li- 

|beral,-ada pula pemilih2 jang 

mengadjukan tjalon2 baru, 

Ada jang. tulis nama Josef 
Stalin diatas kartuwr- suaranja, 

|ada jang tulis nama Djenderal 

| MacArthur, ada lagi — rupa2- 
| nja penggemar2 film Amerika — 
jang tulis Gary Cooper dan John 
Wayne. Tapi ada. djuga jang: 
tulis ,,Masa bodoh”. — Ant, UP. 

keemasan La La an Belasan nata Kawan. ja 

  

  

20. 000 DOLLAR 
“. SEMINGGU 

Pendapatan penari? 
Bali, 

Columbia Artists” telan 
mengumumkan, bahwa pe- 
nari2- Bali jang sekarang 
sedang mengadakan pertun   

mungkin akan tetap netral dji- | 

- Menurut keterangan psgawai2' 

  

djukan2- di Broadway, telah 
mengadakan kontrak untuk 

main selama seminggu di 
Las Vegas Guade Night- 
club” pada achir bulan No- 
vember. Demikian UP dari 
New York. 

' Madjalah mingguan un- 
tuk, film dan sandiwara 
Variety” pada hari Rebo 
jang lalu menulis, bahwa 
penari2 Bali memperoleh 
pendapatan kira2 20.060 al. 
tiap minggu di New York 
dan pertundjukan2 jang 
“mereka adakan merupakan 
hiburan jang paling bagus 
untuk musim ini. — Ant.     
  

PEMBAGIAN TANAH 
DITENTANG P.N.. 

Konperensi PNI Sumatera 
Utara jang: berlangsung dar 
tgl. 27 jk telah mengambil ke- 

putusan. 

Konperensi menuntut supaja 

setjepat2nja disusun  undang2 

investasi modal asing, sehingga 

investasi modal asing jang ada 

dan jang akan diadakan lagi 

sungguh2 ada gunanja untuk 

kepentingan pembangunan per- 

ekonomian nasional jang selaras 

dengan keinginan  masjarakat 

dan sesuai depgan U.U.D.- R.I. 

Konperensi tidak mempertja- 

jai beleid dan tjara penglaksa- 
naan pembagian tanah dari Gu- 

bernur Sumatera Utara jang 

didjalankan sekarang dan men- 

desak kepada pemerintah pusat. 

agar menginstruksikan dengan 
setjepat?nja penghentian perm- 

bahagian tanah jang dilakukan 

seperti sekarang ini dan mem- 

batalkan ,pedoman tentang pe- 

kerdjaan hagian tehnik agraria” 

dari Kantor Pembagian Tanah 

Sumatera Utara serta pengiak- 

sanaannja dan menghentikan 

penangkapan/jpentraktoran dl. 

akibat dari. rentjana tersebut. 

Parlemen didesak agar selekas2- 

nja mengirimkan komisi untuk 

memeriksa djalan dan tjara 

pemerintah daerah Sumatera | 

Utara mendjalankan pembagian : 

tanah di Sumatera Timur 

karang. — Ant. 
se- 

  

hari Rebo jang lalu. 

Menurut berita2 terachir dju- 

miah korban dim. demonstrasi 

kerusuhan kemarin itu kini tln. 
meningkat mendjadi 56 orang 

tawanan jang tewas 'gan lebih 
kurang 120 tawanan lainnja jg 
luka2. 

Dalam protesnja jang disam- 

paikan kepada pihak PBB “dgn 
perantaraan opsir2 penghubung 

di Panmunjom pada hari Kemis 

jang lalu, ketua delegasi Utara 
djenderal Nam Il menjatakan, 

bahwa. sinsiden .. pembunuhan 

besar2an ini membohongi semua 

alasan palsu dari Komando PBB 
untuk "menolak ' pengembalian 
tawanan2 perang”. Dikatakan 
selandjutnja, bahwa insiden ini 
memperlihatkan maksud. jang 

  
disengadja dari pihak PBB utk: 
merusak perundingan? gentja- 

tan sendjata, | dan sekali lagi 
Lembak oNan bahwa pihak PBB, 
' jang telah melakukan kedjahat- 
an2 perang jang makin lama 
makin besar di Korea, berniat 
keras untuk  mendjadi musuh 
bangsa2 Asia dan dunia untuk 
selama2nja”. — Ant. - UP. 

  

    

Djenderal Nam Il protes 
Terhadap insiden pulau Cheju 

ELEGASI gentjatan sendjata Utara pada 
menuduh pihak PBB telah melakukan ,,pembumuhan besar- 

besaran jang biadab dan bersifat pengetjut” 

menewaskin dan inelukai tawanan? perang Tionghoa 

kerusuhan? jang terdjadi dikamp tawanan 

hari Kemis ji. 

dengan djalan 

dalam 

pulau Cheja pada 

  

KES. T.T. V DJUARA 
Dalam tornoi sepakbola 
PORAP. 

Kes. Territorium V telah ber- 
hasil keluar sebagai djuara dari 

tornoi sepakbola PORAP, sete- 
lah dalam pertandingan dilapa- 
ngan Ikada jang berdjalan tju- 
kup seru mengalahkan kes: Ter- 
Yitorium I dengan 1 — 0. 

Pertandingan tsb. sebagai per- 

tandingan terachir dalam tornoi 

sepakbola PORAP mendapat 

perhatian penonton jang tjukup 

besar, diantaranja tampak K.S. 

A.P. Djenderal Major Simatu- 
pang, Panglima T.TI, Kolonel 

Simbolon, Panglima T.T, III Ko- 

lonel Kawilarang, Overste Su- 
kanda Bratamenggala Ketua 

Panitia Pusat PORAP dll. 
Kedudukan kesebelasan2 pe- 

serta dalam  tornoi sepakbola 

PORAP itu lengkapnja sbb : 
No. 1 TT.V., No, 2 Garnizoen 

Djakarta Raya, No. 3 T.TL, 
NG hh «Noka DIM, 
NobOy Atu, No.1, ALUR, 
No. 8 TT, II, No. 9 T.T. VII dan 
Nol OB VR Arit 

  

| tik internasional 
| djelas, sehingga Angkatan ' Pe- 

  politici2 jang murah 

dakan penjelidikan p 
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"ESVAMAN 35 

: Politik internasional kita 

Bung Tomo tentang soal Angkatan Perang 
UNG TOMO, ketua umur Partai Rakjat Indonesa, dila- 
#lam konperensi pers jang diadakan di Djakarta menjatakan 

kechawatirannja akan timbuk-kesulitan? jg 
tentang persoalan mengenai An gkatan Perang, orang tidak da- 

pat melihat pada sebab? jg pokok menimbuikan persalan itu. 

lebih besar apahila 

Menurut Bung Tomo, sudah 
lazim dinegara manapun, Ang- 
katan Perang” mendjadi objek 

aliran politik dan adalah logis 

djuga kalau aliran2' itu hendak 
mempengaruhi Angkatan  Pe- 
rang. Sebab jang pokok jg me- 

nimbulkan 'akibat2 jang tidak 
baik, ialah karena tudjuan poli- 

negara tidak 

rang tidak tahu bagaimana me- 

nempatkan dirinja sebagai alat 

negara. 
Sekarang ini, kata Bung  'to- 

mo, sudah tegas bahwa didalam 
negara kita ada 3 aliran politik, 
jaitu aliran blok Timur, blok Ba- 
rat dan aliran politik bebas. Ne- 
gara kita memang menganut ali- 

ran politik bebas, akan tetapi 

dipandang dari sudut jang po- 

kok itu politik bebas kita beluna 

djelas uitgesiippeld - dan inilah 

jang menimbulkan  keragu?an 
dalam Angkatan Perang, 

Mengenai pembitjaraan2' 
lam parlemen tentang:soakAng- 

katan Perang, Bung Tomo ka: 
takan, sebelum kita bertindak 

hendaknja soal-itu dipikirkan 
dengan tenang dan kembali ke- 

pada soal pokok, sebab Ea 

dapat dipertanggung djay : 

kalau kabinet: samp 

   
   

  

Djika usul mosi terhadap 

Menteri Pertahanan Ba 

karena kan kabinet djatuh, 

orang tidak . menindjau 

jang pokok, kelak aka 

usul mosi jang seperti itu, 

Adakanlah balai 
njelidikan psychol o£ 

Bung Tomo mentjela 

    

   

  

   
     

  

populariteitnja     

  

dgn. 

njetudjui 

ngan B 

k12 KNIL. P 
   
   

  

   

  

   

  

   

  

    

   

   

   

kas KNIL dan 

broederschap, 1 
kan politik jg tidak 
kan sakit hati antara ke 
hak itu, 

Selandjutnja Bun 
djurkan, mulai « 
kan untuk me gadal 
balai penjelidikan un 

1aY 

    

bagaimana menjusun Angka 
Perang supaja One: 
sentimen2. Balai per 
harus terdiri dari ora 1 
terkenal tjinta pada po 
gara dan jang tidak 

Mengenai adanja Misi 1 filiter 
Belanda. di Indonesia, Bung To- 
mo menjatakan, bahwa soal ada 
atau tidaknja Misi Militer Be- 
Janda itu bukanlah soal primair 
dan kita boleh menerima bantu 
an dari siapa sadja, termasuk 
djuga dari Belanda, asal pokok 
dan dasar daripada stelling per- 
tahahan sudah mendjadi djelas. 
Mengenai und: ang2 pokok per 

tahanan (defensiewet) jang se- 
karang ini didesak oleh parile- 
men untuk segera di ilaksanakan, 
Bung Tomo katakan, bahwa 
djuga dengan adanja undang2 
pokok pertahanan itu keadaan 

   n. timbul 

  

belum bisa tertolong selama so- 
al pokok belum “Gipetjahkan. 
Dan menurut Bung Tomo, or ang 
jang sanggup dan bisa meme- 
tjahkan soal pokok itu dalam 
keadaan Sekarang ini adalah ha- 
nja Ir. Soekarno. 

RRT TAK DJADI BELI 
KARET 

4,000 Tor dari Lanka. 
Didapat keterangan di  Co- 

lombo, bahwa RRT, achir2 ini 
telah mengurangi pembelian ka- 
retnja dari Lanka (Ceyion). Me- 

  

reka telah membatalkan pemhe- 
lan karet sheet sebanjak 4.000 
ton, salah satu pesanan RRT 
jang terbesar darj Lanka. 

Menurut dugaan kalangan? 
pengusaha karet Lanka, RRT 

sekarang mengurangi pembeli. 
an karet dari Larika, selama 
belum  tertjapai persetudjuan 
perdagangan antara kedua ne- 
gara tadi, Pada waktu ini, su: 
atu perutusan pemerintah Lan- 
ka sedang merundingkannja di 
Na Hyang Kunti 

ED 3. 
  

  

Oka 

da- 

  

TRAIN PULLS INTA NE 
SORSETOWN: £ Tn 

    Lepai MKP) 

Ng 
padi ya k A3 aa 3 

Tjilatjap» 3 1 

. 

  I 

1 2 STAND BACK, DENVEPY) 
HERE SHE GOES ET 

Aya or BLOK AAA 
THIS SAFE BEPORE IM) NG : "Y £ Ih 

EN 

      
  

HE AA Peti uang ini akan mele- 

| 
| 

| 1 HP na dibelakang, 

dak sebelum kereta: api sampai , 
di Goryetown, Na DUNG!! 1! 

Denver ! AWAS iri ia... 

   

5 

K 3 COMPANYIS 5. Anta 

ea Nah: dimuka itu "ealah 

   

kakek: Tib8, dimana maskape film 

        
    

  

MEADTLL GET DI 
(25 As HERE HE 

LE 

       Gor yes 
Saja akan terus ' kerumahnja 

sex 
dang mengambil opuame am pokan kes 
reta api Ma 

  

» 

SUKA aa ai SA Aa ab ba RS   

  

     

    
   



  

  

, itu adalah tjan- | 
| gelap jang dimasukkan dari 

dan mungkin mela- | - 

  

  

    

  

pemain. biola 5 
iringan piano 

: minggat RP 3 

    

  

     

   

    

   

  

   
   

  

   

   
   

      
  

  

SA : 
aran png PEROBAHAN HARGA 
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1 Tumbuhkan KIL.I 
Tumbuh?an KI.II 
umbuh?an KI. III ,, 
ewan KI. IIAII s,,. 
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  djarah Umum KL. II 

Sedjarah Umum KI. III 
Timu Bumi Eropa. 

u Bumi Asia jAustri. 
Ilmu Bumi Afrika/Anr. 

5 Ilmu Bumi Indonesia .. 
Ilmu Bumi Pasti/Alam, : 

“PF Ongi k. krm. 1090. Sedikitnja 
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“PUSAT TOKO BUKU 

T5 "BK ON OM.” 

    Jogjakarta 

Angin 
»lam tiap2 rumah tangga . 

“perlu s sekali sedia Djamu 

i | “jang tidak 

5 likes diminum. 

p-angin @jahat (Masuk angin) 

Dame Tes | ANEH BIN nga 5 

“The Day. : The Basah Stood Sei" | 
    

  

supaja ' disegala waktu 
ter "duga dapat 

“Kepala pusing,  tudju-keli- MBESTER dan BIM BAM, 
“ling, mata berkunang2, ha- 
“Gan berasa: dingin dan lain? 
“penjakit jang “Gisebabkan 

| dapat sigera dibasmi' dgn. 
| Djamu mi. 

spa beli Kena : ane 

  

  

    
#MALKA 
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ae Tugu Kidul 2-P muka Stasiun |$ 

  

model Istimewa 
  

Y ea 3 

   
| Nomor sobekan kartjis. Pamaadat 

Dipermaklumkan: 
Selama pemutaran film tsb. diatas digedung kami REX 
THEATRE SOLO, bagi para pengundjung dari kelas jang 
tertinggi (balcon) sja kelas jang terendah (kl. HI) kami 
sediakan hadiah istimewa, jalah untuk nomor SOBEKAN 

KARTIJIS jang tjotjok dengan nomor undian jang kami 
adakan mulai tgl. 3 OKTOBER 1952. : 

Hadiah ke-I 11 sepeda perempuan 
» ke-IT : 1 stel pakaian wanita (kain --'kebaja ) 

2 ke-IHI: 1 sarong Bali 
» penghibur terbagi mendjadi 10 hadiah, masing? : 

: terdiri dari 1 Kain batik. 
Penarikan hadiah akan dilakukan 10 
jang terachir pertundjukan film ini 
oleh jang. berwadjib. 
Hasil penarikan akan diumumkan dalam harian ini atau 

“ dapat dilihat pada papan pengumuman REX THEATRE, 

Mesen 25 — Surakarta, 

BERHIBUR SAMBIL MENGADU UNTUNG ! 
Surakarta, 2 October 1952. 

23 REX THEATRE. 
MINGGU PAGI MATINE Djam 10.00. 61-10 

hari sesudah hari 

dengan disaksikan 

Memperingati Hari Angkatan Perang 5 Okt. 1952: 

AUTO REPARATIE 

M D. KARTODIHARDJO 
Bintaran Lor No. 3A — Jogja.   

Were B. 7 z 

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJIUN. 

1 

        
  

  

Okt, 19525 

Ling. 
RON, 12 Telf, 794 

H toko 
5 » 

2 im 4 
Nb nba Be 

  

  

HARGA ECONOMIS. at 

6x6 Rp. 0407 — 6x9 Rp. 0,50, 
9 -Vergroot: 6x9 Rp 23 
Segala pesenan selahi Tn 

5 (SEX T.A: 
# Foto. Service 

Petjinan 63 — Jogja. 
  

  

— ponegoro 
| Bachruns 

Perkembangan J: .. 
Angkatan Perang | 

“Territorium IV 
jawa. Tengah 

lama perijuangan. 
“kulit untuk me- 

4, j 
Ki Tjermokarso- 
pon)  Tjeritera: 

WONO: TB 

Kolon el 

boguat 
Inn 

Hari Angk, Pes Nee 

  

: at N30 nan 7 2 Ma 

Pen Lor 30.— 1, 
  

2 5 3 

& 

Nummerplaat ' ISTIMEWA. 
Untuk mobil, speda- -motor | 
dan speda mesin. 
“Dapat dipesan di: 

MOTOR DEALER 

Malio) 213 43 Telp. 663 
Jogja. 

NN wal — Kustig 
2 Scooter. aa 

DAN REBARAS t. 1 
NOAH 

  

Memperingati... Kari Angss| 
katan: Perang 5 Okt, 1952 

| Djangan lupa kepada : 

»HOTEL 
DJOKJ TN 

: “Malioboro No. 10 na 
"1 Jogjakarta "ega 

“Tio. Kang Pwce, 

  

    

  

   

  

   

      

“Npetaruk: (Pastoto) 8x 4 Rp: 0,25, 

"TRIP Ss” | 

NW PR 'AWIRA-MU IIA", 5 | 

-..Willys f 

“Telah meninggal dunia dengan 
anak kami : 

MUDAKIR (umur 6 Fika 
“pada hari malam DJUM'AT KLIWON tgl. 2/3 OKTOBER 
"51952 djam 2200. 

| Atas bantuan para handai taulan jang berudjud moreel 
| & materieel, kami mengutjap diperbanjak terima kasih. 
“Semoga 'amal kebadjikan sdr. tsb. mendapat pahala 

tenang dan tentram 

“Kami jang berduka tjita, 
Nahan. DJEMIKO WONGSO DIHARDJO. 

Bumidjo Lor Dj. Sjti8a — Jogja. 

  

  

Ditjari: di 

SATU RUMAH atau UDANG. Terletak di Djalan Besar 

dan dapat dilalui Truck. $ 

Sanggup membajar mengganti kerugian. Keterangan lebih 

landjut harap datang di : 
“4 

"ZAINAL" 
Tugu 4, 

» 4 

Perusahaan Dagang 

Jogjakarta. 

TIANTIK — INDAH — ISTIMEWA 
ZNSPAN untuk VESPA SCOOTER f 

Melingken bisa di beli pada: Bureau ,, CONTACT” 
Kajutangan 38, Tilp. 392 — 293 Malang. 

Buat djual lagi dapat potongan bagus. " . 
Ditjari., ,dealers” untuk kota2 di luar Malang, 68-10. 
  - 

SOLO dan MAGELANG. , 

  

  

PERDAGANGAN DAN BALAI TEKNIK - 

N. V. .KARYA' 
Djual : Speda, Radio, Mainan Kanak?, Alat2 Listrik dan ' 
lain - lain. 1 : : 

$- MALIOBORO 85a — TILP. 659 — JOGJA. 

Dengan harga melawan. Saksikanlah! 52-10. 

  

  DIDJUAL: 2. MAGEA Foto toestel 9 X DT LENS: F 4.5: 
13.5 cm. Lengitap dg, chasis & tasnja. Keadaan 9049. 
Keterangan: Tjab. KR. — Dj. Kedjuron No. 7, , Magelang. 

Dhami Oa SEMBILANBLAS 
  

  

     

y "1 ta Dapat menyembuhkan: 
BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT     

  BIOSCOOP REXy.   

  

  

  

        
  

Kuat PIL SEKAKOT, Te 
Hskan susah hati dan sedihnja Telaki Tea 4 
udah merasa sendiri bahwa: kekuatan | 

xi semang kin kurang, 
ikan La ag sudah Hn aa 

1 Rp. 20,     
  

   

—— 

  

   

   

  KURANG DARAH FAO 
TIDA NAPSU- | 
MAKAN DLL: 

TERBIKIN OLEH!" $£ 

TEKIMTIE SP 
Anggur obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran 

jang bahannja'" sukar. “didapat can mahal harganja.. “Ini 

adalah berguna sekali bagi orang jang” lemah badannja, 
lesu, dan kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' bergu- # 
na, karena anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemecalitn Handel 

"MIE KIM TIE" 
aa Kalimati Tengah 4-6-8 Telp. Us 19 dan UV, 1316 

: Surabaia. 

      

  

    

  

Agent : RTAN GWAN Afd. Import. 

Solo. Rumah Obat ,,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 162. 
Djuga bisa dapat beli di semutanja Maa Obat Tionghoa dan     P&D di seluruh Indonesia. 50-10,   

TONTJENG MEDJA. 
Baru terima LONTIENG MEDJA (PENDULE KLOK) model paling baru, 

berikut tanggungan penuh 10 tahun. 
Lekas Sena dan beli sekarang, persediaan TERBATAS. 

aa Tapa BO masha Maba ah memai—.  m 

  

Patjinap 30 — Telpon 533 

na an Ran beli MAS INTEN BERLIANT, Persediaan matjam2 Tn. 29 Krt. 

— Perhiasan — dan Naa Tenun Ing, 

  

suara WES- 

sesat 

RADJA HORLOGES 

Ok 5 In : mona 

TOoBIB KAN KAT 

  

  

“PENGUMUMAN. 
No: 13/Peng. Pat 2. 

  

Ditudjukan kepada Ann Maha-Siswa/Peladjar seko- 

lah Vak/S.M.A. Bag. C. Ta K.U.D.P, TA HI PAR 

SUS PENUH: 

Isi PEN NGUMUMAN 

Mengingat: a. pendeta san2 atas pengumuman bersa- 

ma Kementerian P.P, & K. — Kementerian Perta- 

hanan tertanggal 31-5-1952 termuat dalam fatsal 1 

ajat f, 

b. masih banjak diantara mereka. ' tersebut diatas 

baik disengadja maupun: tidak, memasukkan I. D. 

'kelandjutan P.P. 32/49: 

bahwa serupa itu, tidak 

akibatnja kelak 

sudah tentu 

Menimbang: perbuatan 

mungkin dapat diterima, bahkan 

dirinja sendiri, akan memberatkan 

dapat dimengerti, 

Mengumumkan: a. barang siapa merasa dirinja: 

1. telah terikat oleh sesuatu badanjinstantie dengan 

bentuk bea-siswa,: 

2. telah mendjadi pegawai pada sesuatu 

instantie | civiel | militair atau particulier : 
telah dapat perintah beladjar (studie-opdracht) 

“dengan kedudukan sebagai pegawai, 

diminta segera melaporkan dirinja. kepada K.U.D.P. 

Rayon IN untuk menerima petundjuk2 serta perlaku- 

an sebagaimana .mustinja, 

b. berlakunja pengumuman ini mulai tanggal 

dikelwirkannja sampai achir bulan October 1952. 

Jogjakarta, 1 October 19652. 

“KANTOR URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 

RAYON III JOGJAKARTA 

KEPALA: 

An E. SOEWANDI   

  

  

  

BARU TERIMA LAGI: 
Sepeda laki-laki merek: VESTING JUNCKER, 
SIMPLEX dengan trommel rem dll 
Sepeda perempuan merek. SIMPLEX dengan trommel rem, 
SJUNCKER, PHILLIPS, HERCULES, BATAYUS &GLl. 
Sedia Onderdel? sepeda sampai complet. 

Harga memuaskan 

BAN TJHING LIONG 
141 — Jogjakarta 

Saksikanlah 

HIMAs 

     

   

  

| 

| 

Manna 

| Pianika Mas Inten berlian. Mengatasi Segala-galanja. | 
Marilah sekarang “atur pesenan harga “mulai: turun. 
Ribuan Perhiasan berharga di DJUAL “untuk UMUM 

Membikin Perhiasan: Alus?, Tjantik?2, Ongkos? Melawan. 

Pasar Mas 22 krt. 41 Malioboro 37 
Djual & Beli »TJO NG Jogjakarta 

Para Wanita Hatinja Bermimpi2. Perhiasan 
Sedia Kaen batik2, Alus2, harga Melawan. 

berharga.” 

  

DIDJUAL: 
1 Mesin ROYAL pandjang 18” (45 cM). Keadaan bagus, 

model HM. Rp. 1950.— 
“1 Mesin HERMES BABY, bagus 

SEDIA PsULA: 
Alat? Kantor: 

carbon, stencil papier” pita mesin, buku? tulis, 

Rp. 615—, 

dan sebagainja. 

Harga tanggung ringan dan murah. Didjual lagi dapat ra- - 
bat bagus. 

Menunggu hubungan. dan pesanan, tiap hari kerdja djam 

8-13 siang. di WIDJAJA 

Djalan Bintaran Lor 1, Jogja. 

matjam? kertas dan matjam? ukuran, tinta,” 
empelope?. 

Alat Sekotah: kapur?, potlot2, notes?, buku? tulis, penggaris, ' 

a
n
g
a
n
 

  

  

  
Panitya Rapat Besar Umum 

ke 7 Tamam Siswa 
Memberi sauna "bahwa upatjara pembukaan R.B.U. 

Taman Siswa akan diselenggarakan pada tgl. 7-Oktober - 
1952, dipendapa Taman Siswa dan dimulai djam 19.50, 

Segenap keluarga dan pentjinta Taman Siswa jang belum 

menerima undangan diharap suka mengambil dikepanite- 
“raan Panitya, alamat: 

'Wiragunan 31, Jogja. 
  

  

      R. HARSONO TJOKRODANOEHRDJO, Asisten Fakuttet t Hat 

BARU TERBIT! 
SEDJARAH UMUM II cc Rp G— 

oleh: : 
, V1 UN AU. U K 

: Direktur S.M.A. Aa III Djakarta, :$ 

atu UDJIAN KIMIA . pen Rip IG 
(Soal? Hitungan dan Pertanjasta Teori) ” 

Oleh : 
“HT, LIEM, Dosen Fakultet Pharmasi 

Universitet GADJAH MADA 

Tapat dibeli semua toko-toko buku ataw langsung pada 

V0. Penerbit ,ERLANGGA" 
60-10 Kernolong 1l — Djakarta, 

a
k
a
n
     

Typ »KEDAULATAN RAKJAT" 1081/TN/A 7108,
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