
  

    
  

   

  

     

   

  

    
  

“DPR RI AKAN KIRIM 

| Ke Unie Pi r In. | 
  

5 Orang anggauta parlemen In 
donesia jang sekarang sedang me 
ngikuti sidang umum PBB di 
New York akan menghadirj kon 
perensi ,,Unie parlementer Inter 
national” di Washington jang 
akan berlangsung 9 sampai 17 
Oktober jang akan datang. | 

Didapat keteranagn oleh kare- 
na Mr. Sunarjo jang tadinja akan | 
mendjadi ketua rombongan ang- | 
gauta parlemen Indonesia terse- 
but sudah akan ada dalam perdja 
lanan pulan 
itu, maka Otto Rondonuwu jang 
akan mendjadi acting ketuanja 
sedangkan anggauta2 parlemen 
lainja ialah Asraruddin, Bah- 
mid. Djokoprawiro dan Moeis. | 
"Menurut keterangan konpe- 

rensi Unie Parlementer Interna- 
onal jang @4Kan diketuai Lord 

| 

3 

v 

“ pagi antara Menteri LN 

sesuatu terg 
dari Tokio 

ERLAINAN dengan rentjana jang telah ditetapkan, kemarin | 
Djepang Okazaki dan Menteri LN 

NN 

    

DITERBITKAN OLEH BADA 
“HARIAN 
N PENERBIT »KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.S.) 

“UMUM 

  

    

antung | 
. 

Begitu djuga diadakan tanja- 
djawab setjara informeel ten-   

“PRESIDEN SUKARNO 

| Pos Pilipina telah diedarkan 

han 

I dera?2 kebangsaan Indonesia 

PERANGKO PILIPINA 
DENGAN GAMBAR 

“Guna memperingati kun- 
jungan presiden @uirino ke 
jakarta dalam bulan Djuli 

tahun jang lalu, mulai fang- 
gal 5-.Oktober oleh. kantor 

prangko? jang memuat gam 
“bar presiden Sukarno jang 
sedang menerima kedatang- 

rekannja dari Pilipina 
itu. Latar belakang dari pe- 
rangko ini terdiri dari ben-   dan Pilipina. 

  

jos 

  

  
a.i. Mr. Ali tidak diadakan perundingan: jang telah berlangsung: 
pertemuan biasa kira2 satu d jam jang sifatnja sangas informil. 

ketanah air waktu | 

Sesudah pertemuan 

Sampai sekarang menurut 
Okazaki belum ada soal2 kon- 
krit jang telah ditetapkan: apa 
jang telah dilakukan masih ber- 
sifat tukar-menukar peman- 
dangan. Mungkin dilain waktu 
akan diperdapat putusan kon- 
krit apabila mereka bertemu la- 
gi dalam beberapa-hari ini. 
Dikatakan bahwa sampai se- 

karang ia masih ingin mende- 
|ngar apa2 jang dikehendaki In- 

donesia dan sifat kedatangannja 
masih merupakan goodwill mis- 
sion, Tapi walaupun begitu ka- 
tanja apa2 jang telah didapat- 
nja dari pembitjaraan2 dengan 
P. M. Ali hasilnja sangat ber- 
harga baginja. 

Ia mengachiri keterangannja 
dengan mengatakan bahwa se- 
gala sesuatunja jang definitif 
akan tergantung dari Tokio dan 
ini berarti sesudah ia kembali 
di Tokio dari kundjungannja ini. 

: | PM. Ali: telah didapat 
—. bahan? jang berguna. 

. P. M. Ali dalam keterangan- 

bahwa. 

  

1 pertemuan jang diada- 
kan kemarin pagi hanja bersi- fat, pertemuan informil sadja 
dar hanja terdjadi antara dia 
sendiri dan Menteri Okazaki.   Stansgate dari Inggeris. — Ant | 

  

E an ALI dibeberapa tempat 

Kualasimpang 
sendiri berada ditangan alat? 

'Dikatakannja kini sifat gang- 
guan keamanan dilakukan ge- 
rombolan di Atjeh Timur hanja ! 
merupakan hambatan djaian2 
raya dan kereta api, Tapi alat2 
negara umumnja dapat mem- 
pertahankan 'djalan2 perhubu- 
ngan lalu-lintas Kwalasimpang 

k 

ber jang baru lalu terdjadi per- 
tempuran antara alat2 kekuasa- 
Pemerintah jang mengada- 

kan patroli dengan satuan ge- 
rO1 n di Bindjei (didaerah 

a 15 menit. Achirnja 

orban jang tidak diketa- 

   

    

  

   

  

    
    

  

   
   

  

  hui djumlahnja sedang dari pi- 
hak alat2 kekuasaan negara se. 

Daud Beureuh cs 20 September 
jang lalu hingga kini di Atjeh 

tur telah dapat ditahan 250 
“Sebagian dari djumlah 
ggauta2 gerombolan dan 

luka2 enteng. 

   Ni Baju Ag Uh Ehngan, 13 
Bajuen, 3 di Sungeiraja dar 

20 di Alorten. 25 Nana    
Ta Gea antar 

tidak ada Pengin ja Bat 
kan gerombolan kekota-kota, se 
dang penduduk sendiri 
memberikan bantuan2 kepada 
pihak alat2 negara berupa pe- | 
tundjuk2 hingga dengan demi- 

  

7 “banjak | ka 
    

    

   
    

  

   

  

   
    

    

  

      IAPA BERANI?! 
olah Rakjat Katholiek | 
an, Wonosari, baru2 | 
asukari pentjuri de- || 
lan merusak djen- | 

Telah hilang 3 doos 
arna, “75 anak 
in 3 buah batu- 
dak berwengku 

g berwengku 

  
n 

  

gi rupanja si 
meninggalkan 

tulis jang || 
"Aku guru 
wani karo    4       

— Idi sudah sebagai 
kekuasaan 

Atjeh Timur 

Apa jang dibitjarakan, menu- 

/ 

mempunjai sarang, keamanan dikabupaten 
Hubungan lalu-lintas antara 

sediakala sedang kota Idi 
negara. Demikian kete- 

Timur komisaris muda Raden 

kian banjak alat2 sendjata atas 
petundjuk rakjat dapat disita 
dari tempat2 disembunjikan ge- 
rombolan. 

5 tersebut selesai, 
Okazaki menerangkan, bahwa ia telah berbitjira dengan P. M. 
Ali setjara sangat informil mengenai soal2 1 
Indonesia dan pembitjaraan itu sangat berguna sekali hasilnja 

atas pertanjaan pers 

bersama Djepang — 

rut Ali, antaranja merentukan 
procedure daripada pembitjara- 
an2 jang akan datang, masih 
akan dilakukan dalam beberapa 
hari ini selama Okazaki dan rom 
bongannja ada di Djakarta. 

Ali tidak bersedia mendjawah 
pertanjaan disekitar ada tidak- 

nja angka2 jang dibitjarakan 
atau ada tidaknja Indonesia me 
ngadjukan konsepsi atau 'usul2 
kepada pihak Djepang. : 

Semua  pertanjaan ini didja- 
wabnja dengan masih terlalu 
pagi utk mengatakan sesuatu”. 

Dalam pada itu Ali mengata- 
Kan bahwa sementara itu me- 

mang telah didapat bahan? jg 
berguna dari pembitjaraan? jg 
sampai sekarang tih dilakukan. 
Atas pertanyaan wartawan? 

Djepang, jang turut dengan 
Okazaki ke Djakarta, Ali me- 
nerangkan Indonesia menghen- 
daki perdjandjian bilateral de- 
ngan Djepang, sebab pertama- 
tama karena ternjata perdjan- 
djian damai Frisco tidak akan 
dapat diratifisir parlemen, kare- 
na ternjata partai2 politik disi- 
ni tidak dapat menjetudiui se- 
gi politik daripada perdjandjian 
Frisco itu. : naa 

. Kedua, menurut Ali, dengan 
mengadakan perdjandjian bila- 
teral kita akan dapat mengada- 
kan kerdjasama lebih baik dan 
lebih banjak pula" dapat men- 
tjapai hasil2 jang berguna bagi 

Ogbia.. 
ditegaskannja bahwa segala per 
djandjian dengan "luar negeri 
akan didasarkan kepada politik 
luar negeri Indonesia jang ber- 
tjorak independent policy”. De- 
mikian Al. 

Okazaki menemui 
Sartono. 

Pertemuan perkenalan antara 
Menteri LN Djepang Okazaki 
dengan Ketua Parlemen Mr. 
Sartono terdjadi kemarin pagi 
Gikediaman Mr. Sartono ber- 
langsung dari djam 08.15 sam- 
pai 08.45. 
Dalam pertemuan itu kabar- 

nja setjara tidak formeel dising- 
gung2 pula soal2 jang mengenai 
tuntutan pembajaran kerugian 
perang bagi Indonesia dalam   Raden Yusuf menerangkan di- 

antara sendjata2 dapat disita 
terdapat  sendjata2 api bekas an lali sendjata jang disembunjik — Idi itu dan terbuka untuk Djepang. Pa na umum. S3 Agan Atas pertanjaan kepala kepo- : Yusuf menerangkan 3 Okto- | lisian Atjeh Timur maen 
sebelum peristiwa Daud Beu- 
reuh cs terdjadi ada ketjuriga- 
an tentang penjelundupan2 sen- 
Gjata dari luar negeri ke Atjeh' 
tapi bukti2 djelas tentang hal 
tersebut tidak dapat d:berikan- 
nja. . 
Ditegaskannja kekatjauan di 

menurut penjeli- 
dikannja digerakkan oleh PUSA 
dan dari laporan? jg diketahui 
pemberontak2, jang hendak me- 
njerang Atjeh Timur 20 Septem- 
ber itu dapat digagalkan selu- 
ruhnja, ialah satu resimen di- 
bawah pimpinan seorang berna. 
ma A.R. Hanafi dari Simpang- sian lagi orang2 jang di- | geulim., 

ena alan Karena keamanan di Atjeh 
3 aa serombol- | Timur kini boleh dikatakan pu- 

ti terbunuh di Atjeh | lih kembali harga bahan? ma. 
kanan mula2 meningkat tinggi 
kini turun seperti biasa. Demi- 
kian Raden Yusuf. 2 

Raden Yusuf datang ke Me- 
dan untuk memberi laporan2 
pada pihak atasannja berkenaan 

se| dengan perkembangan2 mulai 
tjerah di Atjeh Timur sekarang. 
Kemarin sore ia Kembali ketem- 
patnja di Langsa. — Ant. 

  

KATA SUWIRJO : 
ORGANISASI DAN PAR- 

|. TAI BERTANGGUNG 
DJAWAB 

Berkenaan dengan ,,Peristi- 
wa Daud Beureueh”, bekas wa- 
kl PM Suwirjo (anggota de- 
wan pimpinan PNI) menerang- 
Ikan bahwa kita harus setjepat 
mungkin menjelesaikan peristi- 
Wa itu... ? 
Dikatakannja dalam hubungan 

ini, bahwa penjelesaian "persoal- 
an Atjeh ini, tidaklah mesti di- 
pertanggung-djawabkan — melulu 

| kepada pemerintah sadja, tetapi 
djuga semua organisasi, partai 

dan rakjat, harus bekerdja- 
sama untuk menjelesaikannja, 
Dapat dikabarkan kedatangan 

Suwirjo ke Medan, ialah untuk 
menghadiri konferensi - kerdja 
PNI di Medan.. 

hubungannja dengan usaha2 me 
ngadakan perhubungan normaal 
antara Indonesia dengan Dje- 
pang. 

P tentang ”pemetjahan 

Seperti pernah dikabarkan 
Prof. Gorter sedang dalam 
perdjalanan pulang dari Dje- 
pang dimana ia menghadiri ko- 
ngres para ahli ilmu alam. disa- 

Kerdjasama Kebudajaan Prof. 
Gorter mengadakan suatu ren- 
tetan tjeramah dibeberapa kota 
di Djawa, : 
Didalam tjeramahnja ini Gor- 

ter mulanja menguraikan sedja- 
rah dan proses penjelidikan 
atom dan kemudian diterang- 
kannja perbandingan tenaga 
atom didalam zat air, helium, 
besi, palladum dan uranium dan 
bagaimana dahsjatnja tenaga 
atom itu dan panasnja jang 
sampai sedjuta kali sedjuta de- 
radjat Celcius. 5 

Setelah diterangkannja tjara 
orang memetjahkan atom itu 
.Gorter menjatakan pendapat- 
nja bahwa agak sukar memper- 
gunakan atom itu untuk men- 
djalankan pabrik, kapal dan la- 
in?nja disebabkan oleh tenaga 
dan panasnja jang sangat luar 
biasa. : 

Tapi mungkin dibelakang hari 
para ahli dan pengusaha dapat 
mentjari jang tepat untuk meng 
ambil faedah dafti atom. 
Mengenai perasaan tanggung 

djawab dari ahli2 ilmu alam jg. 
hasil penjelidikannja dapat di- 
pakai untuk mentjelakakan atau 
menguntungkan: masjarakat 
Prof. Gorter mengatakan sewak 
tu diadakan engote diantara   kalangan ahli ilmu alam di Ame 
rika hampir semua mengatakan 

    

na, dan atas undangan Jajasan 

i 
! 

1 ! 
f 

f 

tang parlementarisme Indonesia 
dan  parlementarisme Djepang. 
— Ant, 

DAJAT DAN MOH. 
KURDI KEMBALI 

Dua wartawan dari Bandung, 
jaitu Moh. Kurdi dan Dajat Har- 
|djakusuma telah tiba di Ban- 
Gung, masing2 dari kepergian 
naik hadji (Moh. Kurdi dari Si- 

patahana) dan mengikuti si- 
dang2 umum PBB di New York 
(Dajat dari Antara). 
Moh. Kurdi adalah wartawan 

utusan PWI kring Bandung jg 
menjertai para djema'ah hadji 
pada tahun ini. 

Wartawan Antara”  Dajat 
Hardjakusuma adalah wartawan 
jang diutus oleh Persatuan War- 
tawan Indonesia Pusat mengi- 
kuti sidang umum PBB di New 
York selama kira2 satu setengah 
bulan. Ia adalah satu2nja war- 
tawan Indonesia jang mengikuti | 
sidang2:' PBB “disamping 2177 
orang wartawan jang datang | 
dari berbagai negeri diselurun 
dunia. — Ant. 

DIAH KONTRA RUM 
Tanggal 12 Oktober jad. Pe- | 

, I-— Menurut 
mengadili perkara pemimpin re- | 
ngadilan Negerj Djakarta akan 

Gaksj harian Merdeka”,  B.M. 

Diah, jang dituduh telah meng- 

hina Mr. Moh. Hum dalam ke- 
dudukannja selaku Menteri Da- 
lam Negeri dalam kabinet Wilo- 
po jang laiu, berhubung dengan 
termuatnja tulisan sebagai ta- 
djuk-rentjana dlm harian ,,Mer- 
Geka” tg 31 Oktober 1952 ber- 
kepala : ,,Ada tidaknja coup 

» Pi tea ara td etat” jang: hbere ik Sa #3 23 Ng re : persoalannja- 
Selandjutnja atas pertanjaan |kisar pada peristiwa 17 Oktober| 8 

11952 

Prof. Dr. C.J. Gorter: 

ROF. DR. C, J. GOBRTER, telah 
, atom 

Universitet Indonesia, Djakarta. 
organisasi untuk penjelidikan ilmu alam, 

Harian Rakjat dituduh 
menghina Wk, Presiden. 

Kabar selandjutnja dari pihak 
Kedjaksaasn Djakarta menjata- 
kan, bahwa djuga dalam waktu 
jang singkat, akan diperiksa 
perkara penghinaan oleh Harian 
Rakjat Djakarta terhadap Wakil 
Presiden Moh. Hatta, dimana 
akan dimadjukan sebagai ter- 
dakwa, Naibaho selaku pemim- 
pin redaksi harian tsb. 

Tulisan jang menurut tuduhan 
bersifat menghina Wakil Presi- 
den Hatta itu termuat dalam 
spodjok Harian Rakjat tg. 5 Dju- 
ni 1953, sewaktu terdengar sua- 
ra2 dikalangan sebagian politisi 
jang menghendaki ditundjuknja 
Hatta mendjadi formateur kabi- 
net sesudah djatuhnja kabinet 
Wilopo.: — Ant, 

  
Panasnja Atom 

Sedjuta kali sedjuta deradjat celsius 

mengadakan tjeramah 
dan tenaga atom” di Aula 

Tjeramah diselenggarakan oleh 

bahwa mereka tidak setudju 
atom itu dipakai untuk pembu- 
nuh manusia. 

Tapi ada pula orang jang ber- 
pendapat bahwa atom boleh di- 
pergunakan untuk .smentjegah 
kematian jang djauh lebih ba: 
njak lagi”. ' 

Prof. Gorter kemarin berang- 
kat ke Bogor untuk mengada- 
kan tjeramah pula pada ma- 
lamnja. — Ant. 

MENTERI KEHAKIMAN 
KE LOMBOK 

Menteri Kehakiman Mr. Djody 

Gondokusumo “pada “tanggal 8 

| Oktober jang akan datang akan 

bertolak ke Lombok utk meng 
hapuskan pengadilan2 swapra- 

dja disana, 
Menteri akan disertai oleh »e 

berapa orang pedjabat tinggi da 
ri Kementerian Kehakiman, Mah 

kamah Agung dan Kedjaksaan   Agung. — Ant. 

1. Suatu permintaan kepada 
Mahkamah Internasional supaja 
memberikan pendapatnja me- 
ngenai sjah-tidaknja tindakan 
Perantjis dalam pemetjatan sul- 
tan Marokko Sidi Mohammad 
bin Yussuf, tindakan ini dimak- 
sudkan untuk menentukan sjah- 
tidaknja wakil2 rakjat Marokko 
jang akan diadjak berunding de- 
ngan Perantjis. 

2. Suatu tuntutan kepada Pe- 
rantjis supaja perundingan? Pe- 
rantjis — Tunisia dilakukan de- 
ngan arbitrage pihak PBB. 

3. Suatu resolusi mengenai 
masalah Marokko jang melputi 
4 tuntutan jaitu : 
a) Penentuan tanggal jang te- 

tap bagi kemerdekaan Ma- 
rokko. 

  

Untuk perte 

Pp 

sumber2 tersebut 
pendirian pemerintah  Eisenno- 
wer sekarang ialah perselisihan? 

antara Timur dan Barat hendak 
nja diselesaikan dalam  pembi- 
tjaraan2 tingkat Menteri Luar 
Negeri, walaupun tersiar kabar 
dari London P..M. Inggeris 
Churchill bermaksud  menerus- 

( 

negara dari 
3 ta seri:    

  

   

  

ae 

".OVERSTE MOH 
BACHRUN 

Menindjau  objek2 CTN 
dan BRN. 3 

Panglima Divisi 
goro, Overste Moh. 

P. Dipone 
Bachrun 

nindjauan pada objek2 CTN 

dan BRN dj seluruh Djawa- 
Tengah, menjatakan kepada ki- 
ta, bahwa umumnja pada ba- 
dan2 jang diusahakan oleh CTN 
dan BRN pada waktu ini, masih 

memerlukan tenaga2 ahli. 

Sebagaimana “diketahui, usa- 
ha2 jang telah diselenggarakan 

jalah pertanian, perikanan, per 
industrian misalnja membikin 
sepatu, dsb.nja. Keadaan per- 
usahaan sepatu di Solo sangat 
memuaskan, baik tehnik mau- 
pun kwaliteitnja dapat dibang 
gakan, Hanja usaha ini belum 
berkembang sampai luas, ka- 
reng belum ada perhatian dari 

luar, sedang pada perusahaan 
itu sendiri belum ada tenaga 

ahli jang dapat  mengembang- 
kan perusahaan lebih luas lagi. 

Usaha Det. Subsistenten dju- 

ga nampak madju,  antaranja 
telah diselenggarakan kursus 
pendjahitan, kursus guru dsb: 

nja. Jang “ mengikuti kursus 
pendjahitan . di Salatiga, mas 
sing2 dibelikan mesin, dengan 

maksud  mempertjepat  peker 
djaan jang perlu sekali bagi 
pembangunan negara. 

Pada 47 orang jang sedang 
mengikuti kursus guru (SGB) 
kini diusahakan supaja mereka 

djuga menerima ikatan dinas. 
Dengan djalan demikian, mereka 

merupakan bantuan djuga utk 
mengatasi kekurangan tenaga 
guru pada dewasa ini. Demiki- 
an hasil tindjauan Panglima 
Divisis P. Diponegoro pada   
wa-Tengah. — (Kor). 
  

  

  
  
Peta ichtisar propinsi Sumatera 
  

Utara, — (Mondiana). 
  

vas Kunstenan Wet   

Lombaga Kobusisacn ladaongaa 

Kia. Bartavaaseh C-amo eta ame 

sorob sia   
  

Amerika tetap 
dingin 

muan tingkat tinggi 
4 Besar 

EMERINTAH Amerika Serikat kini masih tetap bersikap | 
dingin terhadap saran? supaja Giadakan pertemuan ting- 

kat setinggi2-nja antara 4 Besar untuk membitjarakan masa- 
lah? perang dingin. Tapi ini bukannja berarti Amerika sama se- 
kali menutup pintu, djika ada usul jang begitu itu,. demikian di 
katakan oleh sumber? diplomatik di Washington. 

kan usahanja untuk mengadakan | 
suatu pertemuan antara kepala2 | 

Amerika Serikat, | 

—.Perantjis dan Sovjet | 

setelah 10 hari melakukan pe | 

objek2 CTN dan BRN di Dja- 

"3 Saingan besar bagi Inggeris 

|. Sumber2 d.plomatik itu lebih 
Manfijut menerangkan " bahwa 
| Churchill belum pernah menga- 
| djukan sesuatu usul resmi untuk 
| mengadakan pertemuan tingkat 

| demikian itu jang akan berarti 
(pertemuan “antara ia sendiri, 
| Presiden Eisenhower P. M. Isa- 
| niel dan P. M. Malenkov. — UP. 

  

KERDJA PAKSA DI 
RRT: 2. 

Pembesar2 RRT kini menahan 
| 70.000 orang dalam kamp. ker- 
' dja paksa di Yingtak, Ik. 60 mil 

di sebelah Utara Kanton, ibu ko 

ta propinsi Kwangtung, demi- 

dapat melarikan diri dari kamp 
| tersebut. 

Orang itu jang minta supaja 

namanja djangan diumumkan, se 
benarnja didjatuhi hukuman ma 
ti, karena ja adalan anggota pa-' 
sukan bersendjata jang melawan 
pasukan Kungchangtang sewak 
tu merebut T.ongkok Seiatan da 

lam tahun 1949. Tetapi hukuman 
matj itu ditunda 2 tahun. 

Menurut orang itu, kamp di 

Yingtak tadi merupakan daerah 
pertanian jang miskin, luasnja 
30.000 akre. — Rtr, 

TJAMAT PERLAK 
MENJERAH 

  

ditangkap. 
Menurut ,,Tangkas”, komuni- 

ke tentara di Kotaradja tanggal 

29/9 jang lalu menjatakan, bah- 
wa komandan gerombolan Daud 
Malim telah dapat ditangkap di 
Sungai Raja, Langsa. 

Djuga pada hari itu djam 
12.00 siang telah menjerahkan 

dirj Tjamat Peureula dengan se- 

orang djurutulisnja. 

Perlu diketahui bahwa tjamat 

ini jang pertama memimpin ge- 
rombolan jang memulai penjera- 

ngannja pada tg. 20/9 dengan me 

  

Blok AA minta 
arbitrage 

Untuk perundingan Perantjis / Tunisia 

NGGAUTA2 blok Asia — Arab di PBB Senin jang lalu telah 
mengambil ketentuan untuk mengadjukan 3 tuntutan besar 

mengenai politik Perantjis dinegara? djadjahannja di Afrika 
Utara apabila madjelis umum PBB membitjarakan masalah 
tersebut Rebo ini, 3 tuntutan tersebut menurut UP sbb. : 

kian diberitakan oleh seorang jg | 

Komandan gerombolan | 

  

  

LANGGANAN 3 

    

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan ,........ Rp. 11,— 

Etjbran . ... 0,60 ....uir 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

TAHUN IX. —NOMOR 227 

b) Pentjabutan kembali berla- 
kunja undang2 perang, pe- 

ngembalian kebebasan umum 
dan pembebasan2 tawanan2 

politik. 
Suatu pemilihan umum. un- 
tuk Marokko dibawah pe- 
ngawasan PBB sebagai lang- 
kah pendahuluan bagi perun- 
dingan2 dengan Wwakil2 rak- 
jat Marokko. 
Suatu pernjataan bahwa pe- 
robahan2 jang direntjanakan 
Perantjis di Marokko jaitu 
dari status protektorat ke- 
status koloni. — UP. 

c) 

d) 

  

India pro Ko- 
munis ? 

Tuduh Korea Selatan. 

Pemerintah Korea Selatan 
menganggap bahwa India suatu 
negara jang pro komunis dan 
Korea Selatan akan memobilisa- 

si angkatan perangnja untuk 
bertempur “melawan pasukan2 
India djika mereka — kata men 

teri muda L.N Korea Sel. Cho 
Chung Hwan — masih terus 
membunuhi dan melukai orang2 

tawanan perang anti komunis. 

Cho seterusnja mengatakan da 
lam pidatonja diparlemen bah- 
wa pemerintah Korea Selatan -e 

dang berusaha sekuat2nja untuk 
memetjahkan masalah tadi dan 

sementara itu telah menjampai- 
kan nota protes kepada wakil 
India dalam pasukan2 pendjaga 
melalu: saluran2 komando PBB. 

Sementara itu parlemen Ko- 

  

1. Membangkang 

l 

  rea Selatan telah menunda pem 

minta supaja pasukan2 India di 
tarik kembali dari Korea. 

3. 

     

TUDUHAN PADA 
MOSSADEO ' 

Mengenai surat dakwaan ter- 
hadap bekas P.M Iran Mossa- 
deg jg diumumkan minggu jl. 

seterusnja dapat d.wartakan bah 
wa dakwaan terhadap dirinja ia. 
lah: 

Gekrit Shah 
Iran 23 Agustus dalam mana 

Shah memetjat Mossadeg dan 
menggantinja dengan Fazlol 
lah Zahedi. 

2. Membubarkan parlemen, 
Mossadeg didakwa seterusnja 

bertudjuan menggul.ngkan Shah 
dan diproklamasikannja Repu- 
blik Iran untuk kepentingan diri 
sendiri dan dengan bantuan Par 

tai Tudeh- — AFP. 
  

PERDJALANAN KE 
MARS 

Mungkin dilaksanakan. 
Warner von Braun jang men 

dapatkan sendjata rocket V-2 
dalam masa perang dunia jang. 
lalu berpendapat, bahwa suatu 

perdjalanan ke planit Mars ada 

lah mungkin dilaksanakan, demi 

kian dikatakan dalam suatu bu 
ku ketfjil jang ditulis oleh Braun, 

seorang ahli dalam soal astronau, 
tikal. 

Menurut Braun, suatu perdja 
lanan ke Mars tidak lebih dari 

pada suatu ekspedisi militer jang 
r.ngan dalam medan operasi" jg 

terbatas. 
Untuk dapat melaksanakan 

perdjalanan itu, Braun mengan 

djurkan penglepasan planit sate 
lit buatan jang mengambang !k. 
935 mil diatas bumi. 1 

Ia akan membuat 10 ,,kapal” 

antar-planit jang besar jang 

akan terbang berturut-turut ke 
Mars dalam waktu 260 hari. Ti 
ga buah antara kapal2 ini jang 

penuh dengan bahan2 makanan 
akan ditinggalkan di Mars, se 
dangkan 7 kapal lainnja tidak 

akan mendarat di Mar:, akan 

tetapi terbang memutarji Mars 
seperti planit2 satelit lainnja. 
Achirnja dikatakan, bahwa me 

reka jang mengadakan perdja- 

lanan itu akan melaksanakan 
perdjalanannja itu dengan me- 
numpang suatu kapal istimewa 

bitjaraannja tentang resolusi jg | jang terbang melalui kapal2 ta 
|di atau planit2 

Afp. — AFP. 
satelit buatan. 

  

Mr. “Sunarjo-: 
  

siden Amerika itu. 

Tentang sifat dan  lamanja 
kundjungan Nixon ke Indonesia 
itu belum diperoleh keterangan 
lebih djauh tapi tentang perte- 

|muan2 tersebut Mr. Sunarjo me 

| njatakan bahwa pertemuan2 itu 
berlangsung dalam suasana ra 
mah-tamah . serta ,,memuaskan 

hati”, 

Pertemuan2 itu dilangsung- 
kan di Washington. Menurut 
Mr. Sunarjo dalam pembitjara- 
an2 tersebut pemerintah Ameri- 

ka Serikat menundjukkan  si- 
kap ingin memahamkan sesung 
guhnja keadaan dan maksud In- 
donesia untuk berhubungan jg. 
baik.. Djuga dengan kalangan 

perniagaan di New York telan 
diadakannja pertemuan.   lutjuti sendjata polisi negara. — 

Ant. 
Selama di New York Mr, Su- 

narjo telah mengadakan pem- 
  

sala 

H 

Koresponden di Bonn dari ha- , 
rian itu beritakan, bhw Krupps | 
jang dahulu merupakan arsenal 
Hitler, tetapi kini dilarang oleh 

:negara2 Barat membuat badja 

kasar dan memiliki tambang2 ba 
tubara, dewasa ini merupakan 
saingan jang paling berbahaja | 
bagi Inggeris sebagai pengeks- 
por mesin2 ke negara2 terbela- 
kang di dunia. 

Atas permintaan pemerintah 
India, Krupps telah membuat 
pabrik hadja di India dan djuga 
membantu (membuat pabrik se- 
men disuatu tempat jg letaknja 
300. mil di sebelah Selatan 
Bombay. 

Di Pakistan Krupps sepakat 
untuk memberikan ahli2nja guna 
mempeladjari kemungkinan men 
dirikan pabrik badja. 
Dan Mesir dikatakan merupa- 

kan pasarnja jg ke-3 di Timur, 
    

ARIAN ,/Manchester Guard ian” 
Krupps kini berusaha dengan keras untuk merebut pasar? 

dinegara? Asia bagi mesin2 hasil pabrik2nja. 

Asia 

tulis, bahwa perusahaan 

demikian ,,Manchester Guar- 

dian” — Rtr: 

PERKARA MERAH 
PUTIH 

Djaksa mintakan pem. 

red. dihukum setahun, 
Kemarin pengadilan negeri 

Djakarta melandjutkan pemerik 
saannja atas perkara pemimpin 
madjalah Merah Putih contra 
wali kota Djakarta Raya, Sjam- 

suridjal. Dalam sidang itu djaksa 
mengadjukan tuntutan supaja 
terhadap diri pemimpin madjalah 
tsb. didjatuhi hukuman pendjara 
1 tahun dengan perintah agar 
segera dimasukkan dlm tahanan, 
Sidng mendapat perhatian besar 

dari umum, kemudian ditunda 
sampai tgl. 13 Oktober jang akan 
datang utk memberi kesempatan 
kepada pembela2 terdakwa mem 
batjakan pledoinja, — Ant, 

2 |iS3 

Harian2 ! eni 

tidak objektif 
Mereka beranggapan: R1 —Indo China 

AKIL Presiden Amerika Serikat Richard Nixon 21 Oktober 
jg akan datang akan mengundjungi Indonesia Menteri LN 

Indonesia Mr, Sunarjo disertai Mr. Zain telah mengadakan: per- 

temuan? dengan menteri LN Amerika Serikat John Foster Dul- 
les kemudian dengan Richard Nixon sendiri dan lalu dengan 
Presiden Eisenhower, membenarkan niat kundjungan wakil Pre 

bitjaraan?2 dengan diplomat2 la- 

innja seperti ketua. sidang 
|umum PBB Madame Pandit, xe 
|tua delegasi India di PBB 
| Krishna Menon, ketua delegasi 
| Burma Barrington, menteri LN 

| Pilipina Elizalde, umumnja me- 

|njatakan simpati dan penghar- 

|gaan terhadap Indonesia Demi 
an kabar dari New York, 
Sebagai dikabarkan awal Ok- 

ber Menteri LN Indonesia ser- 
ta rombongan . melandjutkan 
perdjalanannja ke Nederland 
dan Swiss. Untuk memenuhi un 

dangan pemerintah Pakistan, 
India, Birma, rombongan itu du 

lam perdjalanan pulang akan 

i PKI 

|singgah di Karachi, New Delhi, 
| Rangoon. 

|jo dan rombongan 
Kira2 17 Oktober Mr. Sunar- 

akan tiba 
| kembali di Djakarta. 

Krupps rebut pa- 
| | 
( 
| 
| 
| 
| 

| sebagainja - diharapkan 

Ditanja tentang kesan?nja se 
lama ada di Amerika Serikat 
Mr, Sunarjo beranggapan ba- 

njak orang Amerika Serikat be 
lum mengetahui Indonesia  ka- 

| rena masih kurang penerangan 

bahkan ada djuga jang keliru 

dan kira Indonesia itu adalah 
Indo China. 

Berita2 jang disiarkan bebera 
pa surat kabar jang berpenga- 
ruh di New York Times, madjal 

lah mingguan ,,/Time” dan lain2- 
nja kadang2 tidak objektif sa- 
ma sekali. 

Oleh karena itu demikian Su- 
narjo dalam tiap pertemuan de 
ngan orang Indonesia jang ada 
di Amerika Serikat seperti ter 

djadi dihadapan pemuka2 ,,Per- 
satuan Bangsa Indonesia”, Per- 

Satuan Peladjar' Indonesia” dan 
supaja 

ikut serta memberi penerangan 
ng. Indo- 

f 

jang sebenarnja tentang 
nenesia. —: Ant, 4 

    

sk  Dimadjallah stencilan ,,Suc- 

ces” jang terbit di Semarang, ba 
ru2 ini termuat advertensi per- 
kawinan jang bunjinja demiki- 
an: Telah mentjapai DE FACTO 
sc... Anu (nama laki2) dengan   Atu (nama perempuan). 

 



    

5. 

BET 

  
  

  

ara undang 
dihotel Negara. 
Mattoangin (Makassar 
“zU1Ver buruh pelabi : 
mendjadi anggauta ge tp 

| waktu ea mo 

  

   

    

Sulawesi konat 
Marzuki kepad: 
dengan disaksikan « 

djawatan di Bau? “ 

KALIMANTAN Shan 
tempuran jang telah -te 
Karang Intan, dalam kabupaten 
Bandjar, seorang anggauta 2. 

«rombolan tewas dan 2 or 
innja beserta sendjatanja ditang 
kap. — Pemerintah dalam tahun | 

- Mi akan memberikan kredit ke- | 
pada koperasi? di Kalimantar 
banjak Rp. 183.250,—  Berh 
bea Gubernur Murdjadi 

juti selama 15 hari 
tanggal 1 aa nan 1 
kan sebagai wakilnja Resimen 
Kumala Pontas. 
SUMATERA TENGAH — -20 

orang pengikut Tuanku: Salih js 
“hendak mendirikan bentuk pe- 
merintahan sendiri. di Sungai Sa 
rik telah ditangkap oleh jang 
berwadjib. — “Kabupaten 

   

  

    

dalam waktu ini sedang ba 
ngnukan Jajasan Stadion, jang | 
Baba ana akan menelan bia I 
ja 25 dollar. — Tgi. »—4 Ok 
tober jang lalu Pemuda Tani So 
lok telah melangsungkan kon- 
perensinja. dimesdjid Solok, un- 
tuk membitjarakan masalah2 pe 
muda dan pertanian. 

SUMATERA SELATAN — 
Walikota Pelembang Mr. Sudar | 

Gandasubrata mengenai | man 

sekitar rentjana anggaran belan j 
dja kotapradja menerangkan, 
bahwa jang penting ialah “per- 
baikan djalan2 umum dan dja- 
lan2 kampong dikota Palem- 
bang. — Nn.. Sjahrizad Shahab 
guru SMP Negeri. Palembang 
jang lulus udjian B I Bahasa 
Inggeris, atas biaja' British Co 
uncil selama setahun “akan me- 
landjutkan peladjaramnja di Ing 
geris. — Pihak Balai Kota Pa- 
lembang telah memberi “idzin | 
kepada seorang pengusaha bang 
sa Indonesia untuk membuka 
sematjam ,,Prinsenpark” . dide- 
kat TAN »International”. 

BEBERAPA .ANGGAUTA 
DPRD MENINDJAU 
BODJONEGSORO 

Pada hari2 permulaan bulan 
Oktober ini anggauta2 DPRD 
Istimewa Jogjakarta terdiri da- 
rj Sdr. Akid Masduki, Sastrower 
dojo dan “Tjokrodihardjo akan 
mengadakan penndjauan ke 
daerah “Bodjonegoro. ' £ 

Dalam penindjauan ini Gittik 
beratkan kepada masalah? per- 
tanian terutama tentang pena- 
naman . tembakau sehingga 
mungkin dapat didjadikan 'ba- 
han2 pembitjaraan dalam DPR 
D nanti djika akan mengusaha 

| kan tingginja produksi temba- 
kau Seo oran Jogjakarta. 

  

    

   
    

      

   
   

  

    

da 

ber! 

   

| djumlah murid sekolah 

luhuran” 

0 kinan2. 

   Sdh 

TU oleh 8. 
AH Jkita sedang 

    

  

Sekolah? jang. ada pada wak- 
.tu itu ek . untuk me 

    

: hanja sekedi 
: 1 | menuhi 'kebutuhan akan pega- 

dan memenuhi aliran 
»ethische politiek”,. jang dapat 

kami  lambangkan sebagai 
orang memelihara burung da- 

Itam kurungan : Burung diberi 
sangkar, jang indah dan diberi 
| makan jang lezat djuga, akan 
|tetapi burung tadi tidak boleh 
“bergerak diluar kurungan dan 
tidak boleh terbang. Burung ta 
di tidak bebas, tidak merdeka 
dan tidak. dapat mengibarkan    

|sajapnja, dan tidak dapat ter- 
'bang keangkasa Burung jang 

| sedemikian itu, kalau dilepas- 
Ikan dari kurungan, kelihatan 
| tjanggung, dan tidak dapat ber 
(gerak setjara luas dan vebas. 
Dan bertindak setjara jang te- 
pat. Begitulah hatsil pendidik- 

an dalam djaman »ethische po- 

litiek”. 
Disam bea itu perlu dipaha- 

mi, bahwa djumlah sekolah ter 
batas sekali, sehingga hanja se- 
bagian ketjil dari anak2 kita 
jang bersekolah: dan pada ta- 
Ihun 1938 djumlah kaum buta 
huruf ada 934 dari rakjat La 

Ha 

djuta. 
— Mengisi kekurangan2. 

Sekarang kita telah merdeka 

dan berdaulat, dan mulai ber- 
| usaha mengisi kekurangan2 kita 
dalam lapangan pendidikan dan 
pengadjaran. 
ada dua hal, jang harus diper- 
hatikan dan tidak boleh diabai- 
kan, : 
Dasar2, tudjuan dan alat2 

pendidikan dan pengadjaran ha 

rus diperbaharui, termasuk gu- 
ru2nja. Memperbesar djumlah 
sekolah SR, SMP, SMA dan SL 

| lainnja, SGB SGA dan Pendi- 
ikan guru lainnja sadja tidak 
tjukup agaknja untuk pemba- 
ngunan masarakat dan negara, 
akan tetapi harus diingat pula, 
“bahwa berhatsil baik atau tidak 
nja pendidikan dan pengadjar- 
an tergantung dari faktor2 .gu- 
ru Gan alat2, 
Faktor murid djuga penting, 

akan tetapi manusia tidak da- 
pat mengisi bakat2 lain daripa- 
da apa jang dibawa pada wak- 
tu dilahirkan didunia. Pembawa 
an tidak mungkin dirubah oleh 
manusia. Kewadjiban guru (pen 
didik) menjelidiki dan mengeta 

hui pembawaan anak2, dan ber 
usaha mengembangkan pemba- 

' waan dan kemungkinan2 jang 
tersimpan dlm sanubari anak2. 
Manusia ketjil itu adalah suatu 

| kepribadian. Akan tetapi djuga 
machluk kemasarakatan" (So- | 
ciaal wezen) dan mempunjai ra 
sa ketuhanan (religeiuswezen),   rasa kesusilaan (ehtisch wezen), 

  

Langsa Sina Peres 
aman kembali 2. 
 Banjak orang pucuk Jamaitaa dan 

  

M antara 
  

serabkan sendjatanja 
EN URUT seor jang-baru kembali dari Bireun, djalan raja 

ah &ucus elah bersih dari kaju? pengha- 
lang. Sungguhpun begitu djalan raja tersebut ORA belum berani 
Pera unakaN untuk eikdaraan umum. 

Orang berakbu “jang. kembali 
di Medan pada tanggal 28 Sep- 
tember jbl. terangkan bahwa ko- 
ta2, dari Langsa sampai ke 2 
reun telah aman. Toko2 telah 
buka kembali p sing “hari se- 
bagai biasa, lai i mulai djam 6 
sore kedai? semuanja menutup 
pintunja. Perniagaan setjara ke- 
tjil2an antara sesuatu kota de- 
ngan kota Aa telah hidup 
kembali. - Demi 
itu. : 1 SE 

Dikatakanja 
di Atjeh umumn 
“Sebelum Pa peristiwa Daud 

        

   

  

jahnja Yaa kerusuhan. 
Tim Ta pandan 4s 1 

   

    

| ketaranagh ' 

aan. 

berdjalan dengan baik dan tidak 
usah chawatir 'apa2. 

' Dibelakang blok kereta api di 
Langsa telah didjumpai orang 
14 karaben dan 20 parang pan- 
djang, disertai seputjuk surat jg 
mengatakan, bahwa mereka sa- 
ngat menjesal mendjalankan tin 
akan jang sangat merugikan 
dan karena itu mereka berdjan- 

'dji, akan tidak lagi melakukan 
sana tank salah lagi. 

  

Dj jakarta San 
“bakar lagi 

Kerugian ditaksir Ak 
Rp. 500.000.— 

' Sapta malam Kadi 3pio, di 
Raka kota Djakarta terbit 2 pe- 

a- "3 Pai kebakaran besar, perta- 

          

“Menurut or ii paid sai 
bali itu PPN AA, beberapa 
taun tai |dua orang anggota Mo 

telah mendju :    

     

  

   “Pet it, Gg. Barung 
Djakarta Kota, dan kedua didja- 
Jan Roamala! Pa Kn 

  

       

    

     kota Langsa 4 rang jan, ar 
ndjatakan parang pandjang | Mm | Kebakaran r 

Melihat, As v0 Pa ae ia kira? ar Da 
empat itu segera Dana aji taksi 00.000, —, Kor- 
kan diri pat t djal manusia tidak ada. 
reta api, tetap: ti aah. angg Teka" kei kebakaran 

. Mobrig itu motoka aer sadja ten, halum tahui, — Ant. 

Mendidik berarti bekerdja. bali aa, 

lah membangun fondamen2 hari kemu- 
dian djenis kemanusiaan. 

2. Perhatikanlah tindakanmu dan pera- j' 
| sgan tuan, dan tuan akan mengetahui, 

| bahwa dalam sanubari tuan dan anak | 
tuan masih tersimpan 

. Jakinkanlah : Dibajalah Can takut 
“dan berketjil hati, lebih2 sebagai pen- | 

pendidikan dau pengadjaran. “Dalam hal 
bai 1 1 ' banjak ketinggalan, jang disebabkan Hire 

& pendjadjahan, jang tidak mementingkan soal 1 Pendidikan dan pe 
ngadjaran bagi 1 makai Indonesia. 

mensch is opvoedbaar). 

Isaan, rasa kedemokrasian dan 

Dalam usaha ini | 

suk: Te 

matan dari SMP jang telah lu- 

“naik keklas Iv. 

dang lebih dulu pendidikan gu- 

-ja laindnja, gadjih guru, 

nan gedung, dan alat2 peladjar- 

pertanjaan2, jang lajak d:dja- 
an oleh masarakat dan peme 

AN Apakah paedagogisch dapat | 

12, Apakah tidak merendahkan   
Iru djadi menjulitkan penglaksa 

kemanusiaan, Mendidik ada- 

  

ak TA 

(Dr. Rudolf Dreikurs). 
BRADJANAGARA tt 

berusaha dengan keras, sontak 

rasa keladahan (aethetisch we- 
zen). 

Dan abi kebulatan ma- 
nusia adalah machluk,: jang ber 
pikir, berperasaan dan berkehen 
dak (denkend, voelend en wil- 
lend wezen). Lagi pula manusia 
ketjil itu tidak sadja bersifat ho- 
mo AAPIPPE tetapi djuga. Romo 

An san alat2. Benariah. kata 
orang, bahwa manusia itu sua- 
tu ,,gecompliseerd wezen”. Para 
ahli didik berpendapat — sesuai 
dengan kenjataan hwa 
manusia itu dapat @anaik (de 

Dasar? pendidikan. 
Disaraping sifat chodrat, jang 

kami uraikan diatas harus diin- 
sjafi pula oleh tiap2 warganega 
ra dan tiap2 pemimpin negara, 
bahwa bangsa kita berkehen- 
dak, bertijta2 membangun ma- 
sarakat dan negara kebangsaan, 
dengan pedoman Pantjasila, Pen 
didikan dan pengadjaran bagi 
anak2 kita berdasarkan pula ke 
budajaan kebangsaan, 
Anak2 kita mulai ketjil ha- 

rus kita didik kearah perkem- 
bangan rasa ke-Tuhanan, rasa 
perikemanusiaan, rasa kebang- 

rasa keadilan social, dan kearah 

penjelaman nilai2 kebudajaan 
kebangsaan, untuk mendapat do 
rongan mentjiptakan nilai2 ke- 

budajaan baru. 
Pendidikan, jang berdasarkan 

atas azas2 tersebut diatas, .mg- 
merlukan pendidik2, guru2, jang 
mendapat latihan jang menda- 
lam dan luas, dan insjaf akan 
dharmanja sebagai guru, tidak 
sebagai pengadjar semata-mata. 
Maka oleh karena itu pemerin- 
tah dan masarakat dan orang 
orang jang merasa bertanggung 
djawab atas kesedjahteraan ma 
sarakat dan tanah air dalam 
arti lahir batin, harus mulai me 
mikirkan' sodl“pendidikan' guru: 

jang akan dserahi memperaktek 
kan azas2 tadi, 
Ml guru untuk S.R. 

VI, jang sekarang berlaku, 1a- 

lah S.G.B. 4 th, jang menerima 
pe tamtan dari SR. VI ta- 

telah lulus udjian me 
klas I Dan SGA 3 

tahun, jang menerima murid ta 

lus dari  udjian penghabisan 
SMP 'atau SGB klas III jang 

Pendidikan di S.P.B. 

Sekarang kami akan meman- 

ru sematjam SGB. Pada azas- 
nja oleh Kementerian P.P.K. di 
kehendaki, bahwa pendidikan 
Guru utk SIR. IV tahun itu se- 

tingkat SGA, djadi 6 tahun la- 
manja sesudah SR. Akan te- 
tapi perluasan SR memerlukan 
banjak sekali tenaga guru, ma 
ka dari-itu orang harus meneri 
ma dulu guru jang tingkatan 
pendidikannja setinggi SGB se- 

karang. Dan untuk memenuhi 
“keperluan, mulai th. 1953-1954 
semua kpkpkb dihapuskan, dan 
didjadikan SGB 4 tahun, se- 

hingga SGB sekarang berdjum- 
lah 500 buah (lama 4 baru). 
Apakah 'ini menguntungkan 

“negara dan pendidikan? Kami 
akan membahas soal ini, teruta- 
ma dari sudut keuangan, Tiap2 
SGB mempunjai murid rata? 
120 murid. 500 SGB mempunjai 
murid 120 Xx 500 — 60.000. Me- 
reka itu semua harus menanda- 
tangani perdjandjian ikatan di- 
has, dan menerima. tundjanevan 
tiap2 bulan Rp. 140,— — 150,— 
djadj dlm setahun 12 X Rp. 150 
2 Rp. 1800,—. . Djadi untuk 
ikatan dinas ini Pemerintah 

harus mengeluarkan uang 60.009 
X Rp. 1800,— — Rp. 108.000.000 
(seratus delapan djuta rupiah). 
Menurut pikiran kami beban ini 
terlalu berat bagi negara dan 
masarakat, Belum terhitung bia- 

per- 

“Internaat, pembangu-   lengkapan 

an, Lain daripada itu masih ada 

— dipertanggung | djawabkan 
member.kan uang sebanjak 
kepada anak jang Daru 'ber- 
umur 13 a M th? 

    deradjat guru, bahwa, tjalon2 
-itu hanja tertarik oleh 

g ikatan dinas? 
Oleh karena djumlah jang 
begitu banjak, maka Si 
tadi akan disebar diseluruh 
tanah air kita. 

2 “Apakah ini tidak menjukarkan 
pemimpin pusat pendidikan gu- 

   

naannja ? neh 
4. Apakah pendidkan 4 tahun 
sudah dapat mendjamin ketja 
kapan guru, untuk mendjadi | 
pendidik, menurut ukuran 

Kanal baru? 

taptu Oleh pihak 

dan djuga 
sabung gelam Sobsi. 

rang jang 

| Kantor Gerakan Tani 

13 NGKATAN 
— PERANG 

  

Di Djakarta. - 
Mengenai "taat Angkatan Pe 

rang diibukota Djakarta dapat 
dikabarkan lagi. $ bahwa petang 

harinja djam 19.00 Presiden 
dan pembesar2 sipil dan militer 
lainnja Serta, COrps diplomatik 

i Istana negara menjaksikan 
ihak tentara bersa 

ma-sama dengan 

    

obor i Uu tampak serta barisan2 

Ipanduf Perbepsi, pemuda2 Ti- 
Iongnoe. aan gabungan perkum- 
pulan Ape. di Djakarta 

“Di Nederland. 

a “resmi peringatan 
ulang tahun ke-8 Angkatan Pe 

berlangsung gdihala- 

man rumah komisaris agung di 

Backershagen dihadiri Ik. 160 
pemuda2 “angkatan perang js 

kini sedang menuntut peladjaran 

diberbagai institut marine, ang- 
katan darat dan angkatan udara 
di Nederland. ! 
Dalam upatjara tersebut 

Upatja 

di 
langsungkan pelantikan  per- 
wira 1pemuda angkatan laut: 
5. jang menuntut penerbangan 
dari angkatan laut dan 2 dari 

electrotechniek. 
'Pidato2 penjambutan diantara 

Inja diutjapkan oleh Atase Mili 
ter Overste Harjono jang men- 
bentangkan tentang kesulitan 
jang dihadapi Indonesia dan ke 

| wadjiban jang dihadapi segenap 
warga Angkatan Perang. 

Komisaris Agung Susanto 
pergi ke Lansanne (Swiss) utk 
hadlir perundingan duta2 Indo 
nesig di Eropa dengan Menteri 
Sunarjo jang diwakili Mr. Su- 
“dibjo, 

Untuk merajakan hari ang- 
katan perang diadakan pula 
pertandingan sport dan malam 
ramah tamah 'oleh segenap 
Angkatan Perang di Nederland 

Dapat diterangkan sekarang 
jang beladjar di Nederland dari 
Angkatan Perang di Hogere 
Krijgsschool 4 orang pada kur- 
sus? applikasi angkatan laut. 9 di 
sekolah opsir, 10 dimarine Den 
Helder, “36 dan tenaga2 
dari angkatan perang jang bela 
djar technik di Delft dan lainnja 
68 di Kama Breda. — Ant. 

kemarin) Th 

pihak umum. |. 
Dalam Saaetaah tantu dengan | 

Um buruh jang ter 

|nita) sedang jang 
dipenuhi (sisa) 1.142 dan pen-. 

sipil.   

  

| Konperer ensi KPT Djateng ( 1 te 
  

Perhatian Peme- 
pintah belum 

ada ? 

Pada pembukaan konperensi 
KPT wilajah Djawa Tengah jg 
idiadakan di Solo 'Kemis jl. an- 
tara lain oleh Kepala Djawatan 
Penempatan Tenaga Propinsi 
Djawa Tengah, sdr. Singgih te 
lah dikemukakan usaha2 jang 
telah didjalankan untuk menga 
tasi masaian pengangguran di 
Djawa Tengah, 

Dalam hal ini dikemukakan 
adanja statistiek penempatan, 
imigrasi serta bantuan2 lainnja 
menurut pian KPT jang terten 
tu, t 

Hasil penempatan. 
Mengenai penempatn jang 

sudah dapit didjalankan mela- 
Jui KPT daiam tahun 1953 ada 
37.513, jaitu 13.261 penempatan 
baru dan 24252 sisa tahun '52. 

Jang belum mendapat tempat 

ada 67.397 orang, jaitu 39.894 
pendaftaran baru dan 27.503 si 
sa pendaftaran tahun jl, 

Kemunduran angka penempa 
tan pada tahun 1953 dikarena- 

kan antara lain : 
a. werkgelegenheid sangat Ku- 

rang, 
bh. adanja rasa keragu2an dari 

pengusaha, 
Pemindahan tenaga ada 2.020 

orang (1.496 laki2 dan 524 wa- 
tidak dapat 

daftaran baru 2.854 3.996 
orang. 
Mereka jang tidak dapat di- 

penuhi karena sjarat2 tenaga 

beridjazah, pengaiaman serta 

ketjakapan kurang, djuga kare 
na Imbangan antara penawaran 

dan permintaan tidak sepadan. 
Imigrasi jang didjalankan le 

wat KPT dalam tahun 1952 ada 
5.101 laki2 (dgn. kontrak) dan 
3.829 wanita (dgn, kontrak), di 
hitung dengan keluarga masing2 
Man berdjumlah 

  

Sidang D.P.R.D.S, kab. Klaten: 
  

Pensiun untuk pe- 

s DANG ke-VU DPRDS 
kan baru? ini dibawah 

selama 4 hari berturut-turut. 

Selandjutnja sidang berturut2 
mengesjahkan rentjana pedoman 
bekerdja seksi2 DPRDS, perobah 

an peraturan daerah tentang tja 
ra mengumumkan peraturan2 da 
erah, perobahan peraturan? pa- 

djak reklame, minuman keras, 

andjing, kendaraan tidak bermo- 
tor, peraturan pemungutan op 
sen padjak verponding serta per 
aturan pemberantasan dan men 
tjegah pelatjuran. Tentang per 
aturan pemberian uang kehor- 
matan bagi anggauta Drs. 
ketua PDRDS dan uang sidang 
bagi anggauta DPRDS menurut 

instruksi Kementerian Dalam Ne 
geri telah dapat disjahkan dju- 
ga. Djumlah uang kehormatan 
menurut peraturan itu ialah Rp. 
525,— bagi anggauta DPDS dan 
untuk ketua DPRDS ditambah 
2075 atau Rp.630,— sebulan ka- 
lau ia bukan pegawai negeri. 
Uang sidang ditentukan Rp. 
20,— untuk tiap kali duduk. 

Atjara selandjutnja ialah la- 
poran triwulan I dan II tahun 
53 dari DPDS. Laporan ini di- 
buat sepandjang 28 halaman dan 
memuat laporan bagian umum, 
sosial, perekonomian, pemba- 
ngunan dan desa. Laporan ini 
jang nampak bajak menarik per 
hatian publik ialah antara lain 

mengenaj urusan kepegawaian. 
Djumlah pegawai daerah seluruh 
nja ada 395 orang. Selama ini 
DPRDS telah memperhentikan 
beberapa orang pegawai disebab 
kan karena perbuatan pengge- 

lapan uang bank pasar, jg hing 
ga kini pegawai2 tadi masih da 
lam urusan kepulisian. 

Mengenai pensiun pegawai 
hingga saat ini belum dapat di 

selenggarakan, disebabkan “be- 
lum adanja . persiapan2 admi 
  

PENUTUPAN KURSUS 
- PENGANTAR 'KADER 

Dengan mendapat perhatian 
besar dari Instansi2. Kab. Sle- 
man, Djawatan Kooperasi dan 

Daerah 

Jogjakarta, baru? ini telah di- 
tutup dengan hasil jang: memu- 

askan Kursus Pengantar Kader 
Tani di Bapunwon Depok. 
Dari 50 orang pengikut jang 

dapat menjelesaikan peladjaran 
inja ada 37 orang atau 744, 
- “Berita lain mengabarkan bhw 
di Kap. Depok akan dibentuk 
suatu Kommissie Kerdja jang 
mempunjai tugas ' membimbing 
dan membantu pekerdjaan ka- 
der2 jang telah mengikuti kur- 
sus itu: Kommissie tersebut di 

  

"pimpin sendiri oleh Sdr. Penewu : 
PP sedang anggautanja terdiri 

“dari 
“| Dewan Kalurahan dan Madjlis 

2 Lurah Desa, wakil     Bersambung hal, 4). Desa jang bersangkutan, 
Bo ak tak 

nang ke-II sdr. Elly Roslina-IIB 
T.D, pagi dan Pemenang ke-III 
sdr Suparta . IIA TTD. sore. 

sdr. Njoman Sukarta-IIIA T.D. 
sore, 
Suwarno Pradjoko . INB TD. 

gawai daerah 
Belum dapat diselenggarakan 

paten Klaten telah dilangsung- | 
apinan ketua DPRDS Seejono 

Mengenai luangan anggauta Sarwodihardjo dan Soemarsono, 
sidang menjetudjui dengan aklamasi diisi oleh Soetanto dan 
Soegijo, masing? dari PPDI dan PNL. 

nistratief jang sempurna, dan 
fiadanja tenaga pegawai jang 
tjakap. Pada waktu ini sudah 

ada 26 orang pegawai jang me 
nurut umur dan masa kerdjanja 
sudah matang untuk diberi pen 
siun, tetapi karena sebab2 dia- 
tas ditambah dengan perbedaan 

pengertian tentang menentukan 
tjara menghitung masa kerdja 
bagi pegawai2 bekas pegawai 

wai daerah belum dapat diseleng 
garakan. 

Berdasarkan kesulitan2 jang 
sama pensiun djanda belum dju- 

ga dapat diberikan. 
Laporan DPDS dapat diterima 

ja ditambah dengan politiek dan 
finaciee! beleid DPDS, — (Kor). 

NANY DI BALAI 
PERDJURIT 

Malam nanti dimulai djam 7 

sampai djam 9 bekas murid2 
SMA-C Negeri akan mengada- 

kan malam gembira “di Balai 
Perdjurit, Tugu, untuk sekedar 
sebaga, peringatan perpisahan 

diantara mereka sendiri dan 
murid2 lain serta guruZnja. 

Diantara hiburan2 jang dihi- 
dangkan, njanjian Nany Joso- 
diningrat akan terdengar, seba- 
gai sumbangan perpisahan ke- 
pada murid2 jang meninggalkan 
SMA-C itu. 
Nanny sendiri adalah murid 

disekoiah tsb, dan baru2 ini men 
djadi bintang radio Indonesia 
ke-2 tahun 1953 

HASIL PERLOMBAAN 
KARANGAN 

PPT.S. 
Guna menjambut hari Angkat 

  

Djetis baru2 ini telah diadakan 
perlombaan mengarang dikalang 
an keluarga Taman Dewasa Dja 
tis, dengan kepala: 1. Tjita2Zku 
sebagai seorang peladjar, 2. Tii 
ta2ku sebagai seorang putera 
negara dan 3. Bakatku. 'Perlom 
baan dibagi 'atas 3 tingkatan. 

jaitu 'a. untuk kelas I T.D., b. 
untuk klas II T.D. dan c. utk 
klas III T.D Setelah diadakan 
pepriksaan, maka hasilnja sbb: 

Untuk klas I (jang ikut hanja 
2 orang. Pemenang pertama sdr, 
Enijta T-IB T.D. pagi, Peme- 
nang ke-II sdr Iwan Lutfie-IB 
T.D, sore 
Untuk klas II. Pemenang 1 sdr. 

K, Basuki-II A T.D. sore Peme 

Untuk klas HI Pemenang 1 

Pemenang ke-II sdr. J.   sore Pemenang ke-III sdr Sumar 
nj. HIB 'T.D, sore, 

16.009 : 

“KPT untuk scholing, 

Swapradja, pensiun untuk pega- | 

seluruhnja dengan tjatatan supa | 

  
an Perang oleh PPTS tjabang |. 

oleh Ds, Notosubali 
Sar. 
|jang tergolong tua didjelaskan, 
bahwa Djemah Kristen Gerefor- 
meerd Indonesia di 
mulai 
sedjak tahun 1928 dibawah bim- 
bingan Ds. . Siswowasono 
hingga sekarang sudah berusia 
25 tahun, 

sambutan2 diutjapkan, antaranja 
oleh Bupati dan Walikota Mage- 

lang, Drs. Bakker sebagai wakil 

dari Geredja Gereformeerd Ams- 

terdam jang ditugaskan di Kedu,     
Ds. Tan King Hien dari Geredja 

Terhadap penempatan tenaga 

djiwa. Sementara I-53 ada 929 
laki dan 690 wanita (dgn. kon- 

trak). didjumlah dgn. keluarga 
masing2 seiuruhnja ada “2.730 
djiwa. 

Pindjaman modal, 

Pindjaman modal diberikan 

pada sedjumlah 54 perusahaan 

meliputi djumlah uang 7.36.250 

rupiah, dan jang telah dibajar 
kembali ada Rp. 241.616,—. 
Pindjaman modal tsb. terti- 

tung pada bulan Desember 1951 
— Djuni 1952. Dengan adanja 
pindjaman modal tsb. maka se- 
djumlah 1.553 orang. dapat di- 
tempatkan (mendapat pekerdja- 

an) pada perusahaan? dimak- 
sud, 

Pekerdjaaan darurar 
istimewa. 

Guna . menjelenggarakan pe- 

kerdjaan darurat istimewa jang 
meliputi pekerdjaan pembangun 
an didesa2, atas inisiatip rakjat 
(tak masuk tugas badan Peme 
rintah lain, dan jang termasuk 
tugas badan Djawatan lain atas 
persetudjun ' mulai September 
52 dan sampaj September '53 

48 pekerdjaan2 darurat istime- 

wa sematjam itu telah dikelu 
arkan beaja upah Rp. 77.280,— 
dan untuk alat2 Rp, 142.009,—. 
djumlah Rp, 819.289,— Dalam 
hal ini sedjumiah 2.384 orang 
dapat dipekerdjakan. Uang tsb. 
dari Jajasan Kredit, jang terma 
suk pula guna pekerdjaan daru 
rat biasa dengan beaja upah 
Rp 212.307,—, dan dapat mem 

beri pekerdjaan pada 25) orang. 
Pekerdjaan darurat Istimewa 

ini bermaksud antara lain un- 
tuk memberantas under-employ 
ment didesa? dan sesuai” de- 
ngan program Pemerintah me- 

ngenai kemakmuran dan Keu- 
angan, 

Bantuan Modal pada 
perusahaan2. 

Permintaan bantuan " modal 

jang diadjukan lewat KPT ada 
67 perusahaan meliputi uang 
Rip. 18.000,— tetapi baru 17 jg 

mendapat persetudjuan, melipu 
ti djumlah uang Rp. 232.391,—. 

Pusat latihan kerdja. 
Mengenai adanja Pusat Latih 

an kedja jang diselenggarakan 
herscho- 

ing dan omscholing tenaga2 pe- 

ngyinggur adalah sbb : 
DI Semarang : 1. Bangunan 

2. Automonteur, 3. Radiomon- 
teur, 4 Kikir (bubut)-dan 5. 

1 Betectromonteur (jang “angkat- 
an ke IV segera selesai). 

Di Solo: 1. Bangunan2, 2. Men 
bel, 3. Modevak, 4. Penjamakan 
kulit (sepatu) jang kini dalam 
rentjana. 

Di Pati: 1. Bangunan, 2. Meu 
bel, 3. Tukang batu. 

Di Klompok: 1. Pertenunan, 

2. Perkebunan, 3. Pertanian (ter 
dapat 130 orang diantaranja 46 
angaguta CTN. — (Kor). 

LK. 700 PLONTJOJ 
PLONTJI 

Bersihkan selokan dan 
djalan?2 dikampung?. 

Lebih kurang "700 plontjo & 
plontji jang tergabung dalam 
Gerakan Mahasiswa Djakarta 
(GMD). dan jang dewasa ini 
sedang mendjalani masa-perpe- 
lontjoan 1953, telah mempergu- 

nakan masa perpelontjoannja 
itu dengan melakukan pekerdja- 
an? jang bersifat sosial, jakni 
membersihkan djalan?, selokan?, 
mengangkat sampah dsb.nja da- 
ri kampung? didalam kota Dja- 
karta, jang dilakukannja sela- 
ma satu hari penuh. 

Pekerdjaan jang bersifat so- 
sial itu, dilakukan oleh barisan 
plontjo & plontji tersebut de- 
ngan persetudjuan  Pemprinfjah 

  

Kotapradja Djakarta Raya, jang 
dalam hal ini telah menjediakan 
truk2, gerobak2 sampah, sekop2, 
sapu? serta alat? lainnja "jang 
diperlukan untuk melakukan pe- 
kercjaan ters/but, 

Dari Panitia Perpelontjoan 
Gerakan Mahasiswa Djakarta 
idapat keterangan, bahwa ma- 
Sa-perpelontjoan" itu telah di- 
djalankan sedjak tgi. 1 Oktober 
selama 10 hari,  antaranja de- 
ngan djalan melakukan latihan? 

jang bersifat rochani dan djas- 
mani. — Ant. 

OVERSTE SARBINI 

Overste 
gimen 13 telah 

   
     

  

    

  

  

BUKA 
SIARAN ANGKATAN - 

PERANG 
Kemarin sore ajam 18.15 

Sarbini komandan re- 
mengutjapkan 
untuk mem- 

ngkatan Perang 
NONA tjorong 

dio 

4. An Un? ang- 
ini hubungan an- 

| EMUHAN 
Di gubernur Semarang telah di 

langsungkan pertemuan antara 
Gubernur Djawa Tengah  Bu- 
diono denggn utusan2 dari ka- 
bupaten ddn kotapradja seluruh 

Djawa Tengah, termasuk pula 

kabupaten2 dan Kotapradja Jo- 

gjakarta, Pertemuan itu dimak- 

sudkan untuk mengadakan pem 

bitjaraan dan persiapan2 pem- 

bentukan panitya2 pemilihan di 

kabupaten dan kotapradja dlm. 

menghadapi pemilihan umum 

konstituante” dan parlemen 

nanti. 

Ikut Sertanja kabupaten2 dan 
kotapradja Jogjakarta dalam 
pertemuan itu kareng dalam pe- 
milihan umum jad. daerah Jo- 
gjakarta tidak akan merupakan 
kiesdistrict tersendiri, melain- 
kan termasuk dalam lingkungan 

Djawa Tengah. 
Menurut keterangan, semua 

kabupaten dan kotapradja dlm. 
wilajah Djawa Tengah sudah 

harus memasukkan usul2 dan 
rentjana2 panitya pemilihan 
setempat sebelum tanggai 15 

Oktober jad. 
Dalam pada itu dalam pert 

temuan di Semarang jang lalu 

diusulkan pula oleh utusan? da- 

ri daerah Jogjakarta supaja 
untuk melantjarkan perhubung- 

an antara Semarang dan da- 

erah2 kabupaten dan Kota- 

pradja Jogjakarta karen, or- 
ganisatoris daerah2 ini ter- 

masuk wilajah daerah Istimewa 
Jogjakarta, Kepala daerah Isti- 

mewa Jogjakarta didjadikan 

koordinatornja. 

Sdr. SUDISNO SUPAJA 

DIPETJAT 
Dewan Mahasiswa U.N, Ga- 

djah Mada telah mendesak ke- 
pada Senaat U. N. Gadjah Mada 
supaja segera memetjat sdr. 
Sudigno dengan tidak hormat 

dari segala matjam Gjabatannja 
dalam lingkungan U..N. Gadjah 
Mada. Keputusan ini diambil de. 
ngan pertimbangan, bahwa be- 
tira2 tentang plagiaat affaire 
sdr.  Sudigno, Asisten me- 
rangkap dosen kimia analistis 
pada fak. Kedokteran, gigi dan 
Pharmasi memang benar dan 
telah diakui sendiri. 
Tindakan sdr. Sudigno tsb. 

oleh Dewan Mahasiswa diang- 
gap tidak senonoh dan mentje- 
markan nama universitit dan 
mahasiswa pada umumnja. Se- 

lain itu dengan  perbuatannja 
itu sdr. Sudigno telah merusak 

kepertjajaan jang diberikan 
UN. Gadjah Mada kepadanja. 

STUDIO RRI JANG 
BARU DIBANGUN 

Mulai bulan ini. 
Menurut keterangan Dja- 

watan Gedung2 Kementerjan Pe. 
kerdjaan Umum di Jogjakarta, 

dalam bulan Oktober ini akan 
dimulai dengan pembangunan2 
studio RRI Jogjakarta di djalan 
Tjode sebagai usaha untuk mem 

pertjepat pembangunan studio 
baru. 
Dalam tingkatan pertama 

akan diperbaiki bekas gedung 
Dewan Menteri jang ' hantjur 

akibat bumi hangus diwaktu 
agressie Belanda jang lalu. Utk 
pembangunan ini disediakan be- 
aja oleh Pemerintah sebesar 
Rp. 190.000,—, 

Setelah ini baru akan dimulai 
dengan pembangunan studio2 
disekitar gedung bekas Dewan 
Menteri itu jang akan didjadi- 
kan ruangan2 tata usaha RRI. 

Seperti pernah dikabarkan, 
pembangunan studio2 RRI jg. 
akan diperlengkapi djuga dgn. 
studio2 untuk  pertundjukan 
akan memerlukan beaja kira2 
Rp. 2.000.000.—. 

  

25 Tahun Djemah 
Kristen Magelang 
perna Protestant Bajeman Magelang, tgl. 2? 

petang jl. telah berlangsung pertemuan unuk memperingati 
yevap 25 tahun berdirinja Djemah Keristen Protcs'ant Magelang 
jang merdapat kundjungan penuh dari anggota?nja, antaranja 
tampak djaga Bupati dan Walikota Magelang, serta wakil? dari 
Djemah dari peibagai tempat di Kedu. 

Dalam peringatan jang dibuka 
tsb., oleh 

Pramudjo, anggota Djemah 

Magelang 
melangkahkan kakinja 

jang 

Dalam peringatan tsb. banjak 

Gereformeerd Tionghwa. dil, jang 
kesemuanja menjatakan turut 
gembira atas usia Djemah Kris- 
ten Indonesia tsb, jang 
dapat melangkah 25 tahun. 

Djemah Kristen Magelang tsb. 
dipimpin oleh Ds. Notosubali, se- 
dang Ds. Siswowasono telah di- 
pilih mendjadi Domine Utusan, 
berkewadjiban membimbing Dje- 
mah2 Kristen di Classis Kedu. 

kan dalam pertemuan tsb. ke- 
pada Ds. Siswowasono, jang su- 
dah banjak djasanja dalam lapa- 
ngan perkembangan Agama tsb.   di Kedu, —- 

Oktober 

sudah 

Perlu diketahui, sedjak th 1950 

Banjak souvenier2 telah diberi 

    

      

   

HALAMAN at 

SIFAT ACTING KEPALA 
SUPAJA DIHAPUSKAN 
Dalam 'Pernjataan Gabungan 

Serekat Sekerdja Pemerintah 
Daerah Istimewa Jogjakarta (G 

SSPDIJ) pada Dewan Pemerin- 

tah Daerah, baru-baru ini, telah 

didesakkan, agar segera ditetap- 

kan adanja Kepala Djawatan PP 

& K Daerah Istimewa Jogjakar 

ta, jang dapat memimpin penuh 

Naya tersebut dan tidak 

hanja sampiran seperti. sekarang, 

Selandjutnja Kepala2 Kantor 

dan Pjawatan jang masih ber- 

sifat acting supaja ditetapkan 

mendjadi: Kepala Kantor atau 

Djawatan tersebut, sedang Kan 

tor /Djawatan jang belum ada 

Kepalanja supaja segera ditetapi. 

Pernjataan ini didasarkan, ka 
rena waktu sekarang dikalangan 

Pemerintah Daerah masih ba- 

njak Kantor? jang belum ada 

Kepalanja dan ada jang hanja 
bersifat pemangku djabatan sSa- 

dja. 
“lal tersebut sangat menggeli- 

sahkan bagi para pendjabat itu 

sendiri dan para pegawai dalam 

lingkungannja, sehingga roda 

pemerintahan tidak dapat lan- 

tjar djalannja. 

DJALAN BENTUK BARU 
AKAN DIBUAT 

Menjampung berita tentang 
rentjana memperbaiki. an 
membaharui djembatan Gondo 

laju jang terdapat didalam 

kota Jogjakarta bagian "utara 

pada djalan djurusan ke Sura- 
karta, lebih landjut menurut 
keterangan kepala Djawatan 
Pengairan, Djalan2 dan Ge- 
dung2 Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta, djembatan baru “itu 

akan dibuat dari beton dan te 
barnja 20 meter. Dalam djalan 
itu akan terdapat pembagian 

djalan untuk orang  berdjalan 

kaki, untuk kendaraan tidak 
bermotor dan kendaraan ' ber- 
motor, i 

Djuga  djalan Tugu Kulon 
sampa,  djembatan Gondolaju 
akan diperbaiki dan akan di- 
perlebar sehingga luasnja sam 
pai 20 meter dan akan 'mem 
punjaj pembagian2 dijalan Se 

perty djembatan Gondolaju 
itu. 

Djalan dan djembatan: ini me- 
nurut konstruksi seorang: achli 

| perantjis dan merupakan “per 
tjobaan baru untuk Pa 

djalan2 raya dikota2 di' In 
donesia, 

AKSI PERBEPBSI RANTING 
KULIT 

Tanggal 4 Oktober 1953 jang 
lalu Persatuan Bekas Pedjuang 
Seluruh Indonesia (PERBEPB- 
SI) Ranting Kulit jang ditam- 
pung oleh BRN telah mengada 
kan aksi ,,pulang dengan mem- 
bawa kulit2” jang berada dalam 

gudangnja. 
Djumlah kulit semua tadaug 

@wintar zool. (sapi: Alasan'aksi 
tersebut ialah disebabkan status 
mereka jang belum tetap “itu 
dan diidjinkannja orang luar 
membeli kulit dengan kridit. 

Pengriditan tersebut menje- 
' babkan matinja pasar2 dari jg 
ditampung jang sudah mempu 
njai hubungan baik. 

Aksi jang pertama telah di- 
langsungkan pada tanggal 2 Ok 

tober jang lalu dengan sefjara 
pulang membawa . semua -alat2 
dan iventaris jang ada. Lebih 
landjut dikemukakan oleh pengu 
rus bahwa mereka sanggup me- 

ngembalikan bila status ditetap 

kan dan'tidak mengadakan kri- 
dit keluar, 

Atas persetudjuan Pengurus 
dengan BRN maka kulit2 jang 
d'kriditkan telah diambil kem- 
bali oleh para. Bekas" Pedjuang 

dengan tidak terdjadi suatu apa: 

PENTING SINGKAT: 
Selama 4 malam ini djalan 

Tjode jang terkenal sebagai sa: 
rang kupu2 malam, telah menda 
pat penerangan listrik jang di- 
selenggarakan oleh Resimen 143 | 
Maksud penerangan itu. selain 

guna menjongsong hari Angkat 
an Perang, djuga sekedar. mp 
ngurang:. adanja kupu? malam 
sebelum dan sesudah hari Ang: 
katan Perang. 

Belum lama ini sdr. Dijojose 
mito “dari desa Krambiisawit 
(Gunung Kidul) jang bersama? 
kawannja pergi. kelaut untuk 
mentjari karangan (lumut) ter- 
seret oleh ombak dan hanjut ti- 
dak meninggalkan: bekas2nja, se 
.dang kawan jang dapat pegang- 
an tjuri2 tidak mann dan sela- 
mat. 

Menurut ketorangbai Kepala 
Djawatan Pertanian kab. Gu- 
nungkidul, gedung BPMD Wono 
sari hingga kini belum selesai 
dan tidak dapat diserahkan ke-   

  
(Kor), 

pada jang berwadjib, karena. sc 
bagian beajanja jaitu sebesar 
Rp. 25.000,-- digelapkan oleh 
orang, jg diberi kekuasaan pehuh . 2 
oleh pemborong sdr. Martosupos 

  

      

   
   

    
    
    

   

  

      
   

n0, utk mengerdjakannja. Pers 
kara ini kini sedang dala An 
PENTUaN : 

REX : | 
Bob Hove, Marilyn . 

SENI SONO : ,.Pulang'h 
naedy, Marliah 

INDRA: The Str' 
Charles Laugh 
Karloff, : 

RAHAJU : ,,On tik 
Kelly, Fyank 

SOBOHARSON: 
Soldier”, Ni 
Stevens. 

LUXOR : Miskin", 1 
Rosenani, 

 



    
   
   

   
    

   

      

   
    

     

aa
 

Sa 
Na
a 
AP

A 
TN
 

MN
 

Ep
 

AC 

5, ni 

  

  

  

. “jang : Dena didaora Top 
ring (Kendal, Semaran 

  

    

  

     Asa" anang: oleh ta jang lal 

Salaman Sumohardjo, patih Su- | dj 
harso,kepala polisi Magelang Su- 
bowo, Peladjar Sekolah Inspek- 
tur Polisi Sukabumi 

hari koordinator kantor Urusan 
ma Kedu, Residen Kedu R. 

iritno, bupati dan Walikota Ma 
Ting beserta njonja, telah me- | 
ngadakan penindjauan Naa 1 
Sokojoso, Sutopati, Ma 
Gan gunung Malang daer: Na 
matan Kadjoran dikaki gunung 
Sumbing, tinggi 1500 meter dari | 

" permukaan laut. 
. “Penindjauan. sematjam ing da- | 
lam bulan j jang lalu dilakukan di | 
desa Butuh jang tingginja ' 1.750 | 
meter. en (Kor.) "3 5 
aga” 
RE 

   
| siang . telah 

Ana Nanas jani 
“sitdown-strike. Alasan menga- 
Gakan pemogokan tersebut me- 
nurut surat siaran, adalah 'me- | 
Bea tuntutan jang belum. di- 

kan, mitsalnja soal pakai- 
(an kerdja untuk para pekerdja | 
& pegawainja, mengenai beaja | 
sakit, mengenai vrijkaart untuk. 
mereka dan keluarganja all, 

| Baik tgl 3-10 jl maupun tgl. | 
4-10 paginja, bus Adam trajek | 
'Semaran vice- ! Z Magelang 

Li verea' an Mg kelihatan djaian, 
| tapi pada tgl. 5-10 perhubungan 
Wan itu sudah berdjalan lagi. 
“ Pihak peru bus ADAM 

Rusmamu, |a 
1 wedono2 Grabag, Muntilan, Sla |: 
met kepala Djanen dan Kjai As- ' 

meling   puhih, ditengah 

Djawa: wengah), 
dilan Negeri Ma- 

i hukuman pen jatu 
2 AAN 2 tahun ka- 

kedua- 

    

ditadun korupsi, 
     
       

      

   
ementar itu Sei bina res- 

mi 2 Yang rn keterangan, bahwa 

R. Samsi dan - “Gono Sastrosu- 

marto masih mempunjai bebera- 

ga peri ara lagi, antara lain me- 

orkara perbaikan djem- 

a remeng, pembelian besi 

'asa dari Moda. Jogja seharga 

Rp. .000,—. 

Mengenai jang belakangan ini 
potisi Magelang sudah selesai 

mengadakan Depan pen- 

| dahuluan. nt. 

— (KEBUMEN 
'PARINDRA PREMBUN 

TERBENTUK 
— Di Prembun, Kedu-selatan, se 
djak hari Minggu jang lalu te 
lah dapat terbentuk PARIN 
DRA tjabang Prembun dengan 
susunan pengurusnja jang terdi 
ri atas ketua Sdr. Trunodjo, wk. 
ketua Sdr. Soma, Bendahari Nj. 

Trunodjo, Penulis Sdr. Sastro 

    

  
   

dan 3 orang Pembantu. 
Selandjutnja dari fihak Pim- 

pinan Parindra Kedu djuga - di 
dapat keterangan, bahwa fihak 
'Parindra Kedu sekarang sudah 

mempunjai rentjana untuk me 
ngadakan Suatu Baak Parin- 
“ra. — ian 

IHADIAH BAT. 436 PADA 
PEMENANG 

Pusat peringatan Hari Angkt. 
Perang untuk kabupaten Kebu- 
men tidak berlangsung di Ibu   @. :Magelang " “atas pertanjaan 

membenarkan 'adanja pemogok- 

jantersebut, tapi ta' dapat me- | 
nerangkan. adakah sudah: ada 
persesuaian pendapat antara pi- 
hak. dburuh dan Pimpinan N.V. 
“Adam, karena perusahaan Bus 
Adam di Magelang hanja meli- 
puti . “trajek Magelang — Gra- 
bag, dimana tidak terdjadi pe- 
mo gokan seperti diatas. Perlu 
“diketahui, bahwa di Djawa Te- 
ngah terdapat beberapa matjam | 
Perusahaan Bus Adam, jang 

- mempunjai pimpinan? tersendi- 
Yi. Pun pemogokan tersebut ti- 
“dak terdjadi pada perusahaan 

- Bis Adam Te — Solo. 
La 

6000 PEMELUK ADAM 
H0. MAKRIFAT 

TP 'Merajakan are lahir 
: (7 Nabinja 
Panitya Astanawadja ' Pran- 

Soeh jg diketuai oleh sdr. S.M.H. 
Sirwoxo baru2 ini telah dapat 
merajakan hari lahir Nabinja 
Gan disertai mengadakan per- 
letakan batu pertama Astana-: 
wadja (makam) Pran-Soeh di 
Tiaza. Marhardo Muntilan jang 
 dirajakan selain oleh 6000: pe-: 
meluknja djuga . “disaksikan | 
2 200 tamu dari beberapa 'ma- 
tiam djurusan al. Perguruan 
Tinggi Gadjah . Mada Panity 
Research, Prof. Djoj odigu | 
Demikian keterangan. pembant 

»K:R.” jang turut menjaksikan. 
Tanggai 29 sjd, 30 Sept. 1955 

Kampung Djagalan . 
bandjiran pemeluk 
krifat jang datan, “dari berbaga 
tempai, jaitu dari Gunung 1 
Sa kp Jogjakart: 
Ss LD 

   

     
     

    

    
    

   

  

    

   

    

  

   

oeh “di- 

   

LAN alan 

   

kota kabupaten, jani di Kebu- 
men, at di Gombong, dimana 

al 5-10 jang“ lalu te 
akn Mp IA 

diah2 kari Bataljon 439 jang ki 
Nj sedang berlatih di Gombong, 

  

  

  
  

hias aon Ta 'Mera 

         

       
    
        
        
       

        
   
      
     
     
      

   
   

     
    
    
      
      
        
      
   ANGIN-PUJUH 

dimusim rontok 
MENGA MUK DI 

jang amat 

Bea 31 

         

    

   
   

  

     

   
  

Pk Na ben- | Tani 

BI dara Na aan jang ber- 

Ia 33 banjaknja 

Idhantaranja Sar. Rojis, ' 

10 September 

perajuangan Kaum 

  

tungkan 

        
Memang ada ngan Tg 

tjii pa g mer Sa : - 
s1, seperti ' mereka 
susun didalam pengurus 
(Gerakan Tanj Indonesia) 2 
mengaku mereka “bekas 

    

Hjang 

Maa BII 

sudah lama disii 
Usaha? dari be 

rapa orang ini, adalah bermak- : 
sud memetjah belah Persatuan | 
Kaum “Tani, terutama B. 

IDJAZAH SMA SMA SEHAR- 
GA Rp. 500.— 

   

ai 

Oleh polisi Surabaja telah di 
3 Hear orang jg bernama R.S. 

Ek Hangat di Kedungrukem 
gah Dua (Surz ibaja), ka 

ea Jan De dituduh memalsukan 
dan mendjual  idjazah2 SMA 
Negeri bagian A untuk tahun 
Pen nana 1949/1950. CA 

jang dipalsukan setja   
telah memadjukan | 

: jang 

kepada polisi, 

  

"ra Semildka itu telah didjualnja 
kepada I.K, seorang murid kelas 

II SMA. Menurut pengakuannya,” 
LK. telah membajar untuk har- 
ga idjazah jang dipalsukan itu 
Rp. 500,— kepada RSD. 
Sewaktu ditahan, ' pedagang 

idjazah itu telah menerangkan 
bahwa ia telah 

mendjual ' berpuluh2 — idjazah 
untuk Rp 500.—  selembarnja. 
Diuga LK. telah di tahan oleh 
polisi, karena dengan idjazah 
hja jang palsu itu ia telah men 
Gaftarkan diri sebagai aan 
Wa, — Dem 

5.000 TON GuL GULA JAPAN- 
ASSORTM ENT 

5 Untuk exportir nasional. 

Menjusul berita tentang pem 
berian kesempatan exportir na 
sional untuk mengexport gula, 
maka darj pihak Kantor Pusat 
urusan Export diperoleh ketera- . 
ngan, bahwa mulai harj Senin 
tanggal 5-10 1953 dibuka ten | 
:ders untuk” export 5.000 - ton 
gula. Djepang assortment penje. 
rahan bulan Nopember & 
Kesempatan untuk memadju- 

Ikan penawaran2 export “djum- 
Tah gula tersebut ke Djepang 
'hanjalah terbuka bagi exportir 
nasional dan akan ditutup pada 
hari Sabtu tanggal 10 Oktober 
“jang akan datang djam 10 pagi 

Penawaran2 harus dimadju- 
“kan kepada NIVAS dengan ala 
mat Factory Djakarta dan ha- 
rus berlaku hingga tanggal 12 
Oktober jad, pada hari mana 

|kakan ditetapkan siava jang akan 
diserahkan export gula tersebut. 

Djelaslah, bahwa mulaj saat se 
karang KPUE mempunjaj ,,turut 

tjampur” dalam urusan export gu 
Ja jan hingga sekarang hanja 
dilakukan oleh NIVAS...-..Ant. 

£ Aa 
    UN DIAN. UAN G BESAR: 

    

kepada para pemenang jang me 
ngikuti perlombakan2  menem 
bak dengan pistol dan gerak 
djalan 10 km jang diadakan pa api Lt 2 
da tanggal 4 10 sebelumnja. 2 Rp. 250. : 

170903 202993 16646 271715 
WONOGIRI 213766 219TT1 209050 149580 

B.T.I. WONOGIRI 105190 294636 306044 274471 
' Berhubung dengan tersiarnja 233062 300086 36767 267208 

berita jang dimuat dalam ha- | 154835 141162 55053 20345. 
kota Kedaulatan Rakjat” tgi. 98005 81060 273669 84025 

29-9-1953, dengan kepala .,BTI | 247136 47811 268403 - 101920 
daerah Surakarta bubar”, ma- |282808 269500 25209 ' 45485 
ka Dewan Pimpinan Tjabang 68054 195663 - 102603 106932 

: Bk Wonogiri memberikan M6932 146864 232131 173426 

pendjelasan sbb 35513 267620 151576 78139 
'1. Bahwa berita jang dimuat j 131314 239178 180477 89192 

dalam harian ,,K.R” tanggal 1 274135 175563 164718 179850 
29-September 1953 -jang menja- ! 54872 10985 137103 180773 
takan B.T.I, daerah Surakarta | 125455 199516 184215 45583 
bubar, adalah seluruhnja tidak na 225501 57615 75291 
benar, 306698 202591 32229 

2. BT.I, Tjabang Wonogiri | 186426 308813 173721 131217 
tidak pernah mendatangi apa 264840 172523 130548 139494 
(jg mereka katakan rapat , BTI | 282640 277449 -54815 175360 
“tanggal 26-9-1953 jang mengam- “F137376 191201 36329 194086 

“bil keputusan  bubarnja B.T.I. | 112557 48457 53886 248978 
| daerah Surakarta. .jagts89 170649 301102 231731 
| 3. Organisatoris BT, | da- 1181035. 1 57215 266939 171715 
|erah Surakarta tidak “ada, . jang 245822 152966 252833 2131735 
Jada adalah Koordinator B.T.I. | 94806 “101142 105382 179312 
Surakarta, dan sehabis Kong- | 90520” 237938 81782 “56821 
|gres Kusi ini belum pernah me- | 19572 144724 28653 12251 
ngadakan rapat ataupun konfe- | 169274 306027 61109 196409 
rensi, apa lagi mengambil - se- | 301780 296385 149391 223332 
suatu -keputusan seperti apa jg 169340 . 9T449- 120370 144289 

termuat dalam harian SKR” |-31022 206085 37276 11906 
5 tersebut. 128936 39164 93345 167835 
Bi Tjabang Wonogiri, dan 158192 303080 160500 229618 

| Tjabang2 lainnja dj daerah Su- | 73293 - 95631 212716 205837 
rakarta sebelum - “Konggres, se- |: 27141 204933. 307509 61532 

'muanja telah menjetudjui ada- | 253930 252635 15495 64634 
nja Fusi BTI. & R.I djadi |- 77241 89506” 85392 186050 

tidak benar kalau Tjabang2 BTI | 23938 259299 35170 183781 
/|di daerah Surakarta tidak se- | 107437 239575. 18406 296619 

'tudju Fusi, “karena  Fusi 'B. | 54148 218866 60437 . 491751 
LI. Na RI adalah - mengun- 46584 138882 an 71479 

187062 53621 18 3 O912t 

175803 .105401 2 Ba 132333 

174090 204630 155987 59614 
185584 146118 95828 10034 

82499 ' 92333 - 75538 143905 
| hasrerd 299984 114366 8705 

. 71622 261827 132967 46550 

289884 236640 201615 - 300071 
212985 274412 151889 308582 
248459 “281942 267044 255928 
157972 138338 - 30423 - 921474 

172190 243601 101855 123452 
100102 113112 298952 277613 

1 300327 1 21128 45227 252605 
268254 231886. 256209 235726 

141622. 133530 299325 - 90122: 
aocoeo 10799 304054 14392” 
23874 156303 246635 11572 

262913 182155 267421 173394 
181055 87373 145221 162901 
60063 43134 193338 133581 

1154574 192534 202935 124786: 
1243160 212350 94945 147478 
1248393 246070 291052 "123685 
13696. 9LL99 197546 182431: 
181834 257725 “91370 216852) 

' DJEPANG 1127349 149427 44544 132137 
rumah2 jang getas di Tokyo | 79624 98381 262993 69603 

uk-tumpukan. Dj bagian Selatan Djepang telah | 61279 248841 141198 14454 
besar dan dalam djam? pertama 234990 295672 ' 287565 17797 
Angin-pujuh ini mempunjai | 92598 15103 90506 20167P 

tertjatat. wan jang perna 11010 48472 38608 2299KE 
1221692 123585 291250 697254 

sujtnd, | 

  

   

Pemalsu?nja Gitangkap € 

   

    

  

   

. GPIL Sapna Boghari. 

      

    

atas dasar tuduhan Pan: 2 
dapat dibuktikan, Jaka: 

h “ Melanggar pasal 110 Jo 108 
KUHP, jaitu turut serta mem- 

(bantu pemberontakan gerombol- 

   

  

terlarang Darul Islam, jang 
dak memakai 

adjata guna merubuhkan ne- 
bata Republik Indonesia dan II. 
melanggal pasal 124 KUHP, ja- 
itu dengan sengadja membantu 
"kaum pemberontak D.I, dengan 
djalan melakukan" tindakan? jg 
menguntungkan musuh, jakni 
melakukan  perhubungan2 de- 
ngan Darul Islam, suatu per- 
kumpulan jang berwudjud dan 
bertindak dengan memakai sen- 
djata untuk merubukkan negara 
Republik Indonesia, atau dengar- 

bagian Angkatan Perang D.I., 

Konsulat D.I di Djakarta dan 

mendirikan komandemen Tenta- 
ra Islam Indonesia Brigade Ha- 
sanuddin wilajah Sulawesi, 
Dalam reguisitoir selandjutnja 

oleh djaksa Siahaan diterang- 
kan, bahwa terdakwa Achmad 
Buchari dibebaskan dari tuduh- 
an ketiga, jaitu mendjadi ang- 
gota Darul Islam atau Tentara 
Islam Indonesia jang terlarang 
menurut peraturan KMKBDR 
tanggal 21 Desember 1950. 
Pembela terdakwa, Mr. Sudjo 

no, sesudah selesai pembatjaan 
reguisitoir oleh djaksa Siahaan 

dan setelah beberapa saat lama- 
nja mengadakan pembitjaraan 
dengan terdakwa Buchari, me- 
minta waktu 2 minggu, jakni 

gal 19 Oktober jang akan 
| datang, guna membatjakan pem 
| belaannja: sidang jang @ mula 
| pada djam 11.15 kemudian ditu 

tup oleh hakim Mr. B. Sjarif pa 
da djam 12.00. 

Seperti sidang? jang ratu, si- 
dang pemeriksaan hari Senin itu 
mendapat perhatian jang tjukup 
besar. Terdakwa Buchari jang 
dalam sidang pemeriksaan ber- 
badju serba putih, tampak te- 
nang-mendengarkan tuntutan hu 
kuman djaksa atas dirinja itu, 
ketjuali pihak keluarga terdak 
'wa jang tampak mentjutjurkan 
airmata, terdakwa sudah dita- 
han sedjak tanggal 2 Oktober 
1951. : Be 

Uraikan satu-persatu ke- 
salahan terdakwa. 

Pada permulaan reguisitoirnja 
jang G:utjapkan: selama Ik, 201 

kan, bahwa terdakwa Buchari 
terang seorang jang mempunjai   | kedudukan penting dalam DL. 

Siap 2 ber- s|atau setidak-tidaknja  mempu- 
injai hubungan dengan D.I. seba 

| gai suatu gerombolan terlarang. 

  

    
  

Mag 10 tahi 
D, PNGAN singkat kemarin kitab kita muatkan berita tentang 

hukuman 10 tahun pendjara terhadap ketua 

kekuatan 

antara lain untuk mendirikan 

menit, Gjaksa "Siahaan menjata: 

   

Pebawah ini kita s#djikan verslag 

Djaksa ai B. Siahaan dalam reguisitoirnja jang dibatjakan 
dada. "hang Pengadilan Negeri Djakarta hari Senin telah me- 

tut huk « pendjara 10 tahun dipotong slama berada 
5 ng atas diri Achmad Buchari bin Hadji Abd. Hamid, 
Ketus MH Putjuk Pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, 

kesalahan dan pelanggaran jang 

terdepartemental Kementerian 
Dalam Negeri bagian urusan pe 
njelesaian soal2 D.I. Selain itu 
terdakwa telah pula membawa 
Surat Sohby, anggota Komande 
men Tertinggi TII untuk diserah 
kan kepada Kahar Muzakkar di 
Sulawesi sewaktu terdakwa per 
gi ke Makassar “guna mengha- 
diri konperensi wilajah GPII, ke 

mudian terdakwa send:ri menu- 
lis lagi sebuah surat kepada.Ka 
har Muzakkar, jang isinja bersi 
fat andjuran membentuk Ko- 
mandemen Tentara Islam Indo- 

nesia Brigade Hasanuddin untuk 
Gaerah Sulawesi, dan selandjut- 
nja mengandjurkan untuk men- 

dirikan Negara Islam Indonesia, 
dan 'achirnja surat jang di- 
kirimkan oleh Kartasuwirjo, 
pemimpin D.I. kepada terdax- 
va, jang isinja meminta berte- 
mu disalah satu daerah pegu- 
nungan. 

Hal2 dan perbuatan2 terdak- 

wa seperti disebutkan diatas, 
menurut djaksa Siahaan dalam 
reguisitoirnja itu, terang dapat 

dibuktikan merugikan negara 
"RI dan menguntungkan bagi 
| gerombolan D.I. Dengan men- 
djalankan dan melakukan perbu 
atan2 diatas, terdakwa terang 
telah membantu gerombolan DI, 

demikian djaksa Siahaan, jang 
zelandjutnja mengingatkan kepa 
da hakim akan keganasan 5 

ta terror jang semakin mendja 
di2 dilakukan oleh gerombolan 

D.I, jang sangat merugikan ba- 

gu sitoirnja itu, djaksa Siahaan 

tidak lupa puja mengingatkan 

dakwa, antara lain disebut2 dja 

sa2 terdakwa kepada negara 

dan bangsa Indonesia dalam ma 
sa perdjuangan mentjapai ke- 
merdekaan, " masih  mudanja 
umur terdakwa serta bahwa ter 
dakwa belum pernah tersangkut 

dalam sesuatu perkara sebelum 
perkaranja jang sekarang. Wa- 

laupun demikian, kata djaksa 

Siahaan, bagaimanapun djuga 
adanja djasa2 terdakwa kepada 
negara itu terdakwa harus di- 

djatuhi hukum “atas kesalahan 
jang telah diperbuatnja jang sa 

tjam kedudukan negara 
bangsa. 

sikatan bahwa da- 
“lam pemeriksan perkara Bucha 
ri jang telah dilakukan selama 

yangan saksi2 Wali Alfatah, kis 
mi mendjabat kedudukan Resi- 
den diperbantukan pada Ke- 
menterian Dalam Negeri, Abdul 

  
  

gi rakjat dan negara. Dalam rs | 
g |nja berdjumlah Rp. 1.980.758,08. 

hal2 jang bisa meringankan ter- | 
pengeluaran sampai 

ngat merugikan serta meng-n- | 
dan : 

i 

| 

! 
i 

&-kali itu, telah didengar keta- | 

“tember 1953 tertjatat sedjumlah 

| ribut : 

  

:DON JUAN" 
PAKISTAN 

Digandjar 2-3 bulan. 

61 .Don Juan” Pakistan 
masing2 telah digandjari hu 

kuman pendjara 2- 3 bulan. 

Mereka bukan pentjurj atau 

perampok. Sebabnja? Kare- 
na mereka mengganggu ga- 

dis2 dengan tiara : berstut2, 

memutar? kumis (di Pakis- 
tan pemuda banjak jang ber 
kumis), melihat terlalu ia-. 

Ma atau dengan  sengadja 
menggosokkan lengan mere- 

ka kepada gadis2 jg sedang 

masuk bis. kota, — UP. 

6 

    
  

  

Sokitar'ken- 
angan PON 1 

Panitia Keuangan PON III se 
lama bulan September 1953 men 

tjatat pemasukan uang sedjum 
lah Rp. 3.208.740,15, diantaranja 
Rp. 1.143.833,30” sebagai hasil 

dari Pasar Malam PON III dan 
Rp. 36.500,— dari Jajasan Sta- 
dion sebagai hasil dari rekia- 

me2. 

Dengan pemasukan2 jang ter- 

dahulu maka sampai achir Sep 

Rp. .8.256.330,99 sebagai peneri- 

maan. ? 

Sementara itu selama Septem 

ber 1953 ditjatat pengeluaran? 
sebagai berikut : 

7 Sekretariat Rp. 100.403,25, 

echuiek Rp. 109.721,—, Keu- 

angan Rp. 178.782,09 : Penerang 

an Rp. 90.167,43, Jajasan Sta- 

dion Rp. 503.835,85, Transport 

Rp. 96.355,37, Paritia Daerah 

Sumatera “Utara Rp. 60. 000,— 
Kesehatan Rp. 5.000,— : Pemon- 

dokan Rp. 158.188,35, Lapangan 
Rp. 109.313,75, Perhubungan Rp 
9.681,30: Upatjara Rp. 95. 925, 60: 
Makanan Rp. 463.384,09, semua- 

  
Dengan pengeluaran? jang ter 

dahulu, maka djumlah semua 
achir. Sep 

tember 1953 adalah Rp. 8.241. 

881,77. 
Dengan deimite an pada achir 

September 1953, Panitia Keuang 
an PON III mempunjai credit- 
saldo sedjumlah Rp. 14.449,22. 
Adapun hasil2 pendjualan kar 

tjis selama Pekan Olahraga Na- 
sional III di Medan. jang dilang 
sungkan dari tanggal 20 hingga 
27 Sepiember jang baru lalu 

berdjumlah Rp. 1.019.052,50. 
Perintjiannja ialah sebagai be 

Pendjualan kartjis di Stadion 
selama PON III berdjumlah Rp. 
796.210,—, diluar - Stadion Rp. 

8484259 dan hasil2 dari. pendju 

tadan kartjisrtetap Rp: 138:000.:—.: 
Ant. 

PERSIDJA MENANG 
UNTUK KETIGA 

KALINJA 

    
    

bertolak ke Djakarta, 

dengan 

TT I itu, djika sekiranja Peme- 

Sim bolon : Atjeh 
saikan dengan 

Keadaan Atjeh: 
 Teer ernstig 

HALAMAN 3 

tidak bisa disele- 
sendjata. sadja 

ADA hari Sabtu pagi Panglima TT 1, Kolonel Biranalbm: jang 
telah tiba di Djakarta dari Medan telah, memberikan laporan 

mengenai keadaan di. Atjeh kepada pemangku djabatan, K.S.A.D., 
Kolonel Bambang Sugeng. Kepada pa KSAP, Kolonel Simbolon 
mengadjukan saran? dan usul? untuk menjelesaikan masalah 
pemberontakan di Atjeh itu. Kolonel Simbolon pada hari Minggu 
pagi dengan pesawat terbang kembali ketempat kedudukannja 
di Madan. Pada waktu di Djakarta mulai tgl. 30 September 
diadakan rapat Panglima? seluruh Indonesia Kolonel Simbolon 
ticak hadir, karena ia sedang sibuk mengurus Soal? militer di 
Atjeh. 

Kolonel Simbolon dalam sua- 
tu pertjakapan menerangkan, 
bahwa keadaan di Atjeh adalah 
"neer ernstig”,  Sebelumnja ia 

| ia telah 
mengundjungi dahulu Kutaradja | 
dari Medan untuk melihat sen- 
diri suasana jang sebenarnja di- 
daerah Atjeh, dan untuk men- 
dapat keterangan dari tangan 
pertama. 

Kolonel Simbolon menjatakan 
tegas, bahwa tidak 

mungkin menjelesaikan ma'alan 
Atjeh itu hanja dengan kekeras- 
an sendjata”. Menurut Panglima 

muntah mengambil keputusan un- 
tuk mengumumkan SOB didae- 
rah Sumatera Utara, maka tu- 
gas jang dipikul oleh tentara 
akan sangat berat, karena peme 
rintahan sipil dibanjak tempat2 
sudah ,/ontwricht”. Kolonel Sim- 
bolon menambahkan, bahwa Pe- 

merintah sipil hanja berdjalan 
ditempat2 dimana alat2 kekua- 
saan berkuasa. 
  

ahkan rekor jang dibikin dalam 
bulan September di Tripoli se- 
orang  letnan udara  Inggeris 
Mike Lithgow, dengan ketjepat- 
an 1186 km sedjam. “Tingginja 
terbang adalah kl. 30 - 40 meter. 

Ket ka mendarat, Verdin me- 
ngatakan bahwa penerbangan 
aualah berhas.! baik dan ia tidak 
mengalami gangguan2 udara. 
—, Ant 

  
BASKET BALL : | 

sHarlem Glo- 
betrotter”” 
Ke Medan achir Desember | 
jang akan datang. 

Dari kalangan “olahraga bas- | 
ketball di Medan didapat kabar, 
bahwa ,,penjunglap2 basketball” 
Gunia ,,Harlem Globetroi:er” da- 
ri Amerika Serikat sudah dapat 

Gipastikan akan mengundjungi 
Medan pada achir Desember jg 

akan datang. Kundjungannja ke 

Sumatera Utara itu, direntjana- 

kan setelah selesainja pertan- 
dingan2 exhib:tion di Singapura 
dari mana regu ,,Harlem Globe- 

trotter” “itu akan bertolak ke 
sumatera Utara, teristimewa uri- 
tuk bertamasja ke Danau Toba 
dan Prapat selama tiga hari. 
Dalam suratnja kepada Persa- 

tuan Basketbal di Medan dikata 
ikan oleh pengurus ,,Harlem Glo- 

betrotter”, bahwa mereka mera- 

  

Langsa, Lho Seumawe, 

. negara adalah sekitar 

|tanja, 

|| dirr-ada”98 orang: 

Daerah? jang dikuasai. 
Atas pertanjaan2 Kolonel Sim 

bolon menerangkan, bahwa tem- 
pat2 ditepi pantai Timur seperti 

Bireu- 

gun, Sigi, Seulimeun, Idi dll. 
mulai tgl. 20 September sampai 
27 September terus-menerus 
mendapat serangan2 dari gerom 
bolan2. pengikut Daud Beureuh. 
Dari tgl. 23 sampai tgl.'27 Sep- 
tember tentara jang menduduki 
tempat2 ditepi pantai.itu seperti 

.di Langsa, Lho Seumawe, Bireu- 
eun dikirimi bala bantuan baik 
melalui laut maupun melalui da- 
ratan dari Sumatra Timur. : 

Sampai tgl. 2 Oktober keada- 
an ditepi pantai Timur adalah 
sebagai berikut: Tentara. jang 
bergerak dari Selatan dari Lang 
Sa sudah sampai ke Bireueun. 

Dari ' Kutaradja ke Selatan 
tentara jang bergerak suda 
sampai ke Seulimeun.: Antara 
Seulmmeun ke Selatan sampai ke 
Bireueun fihak gerombolan Da- 
id Beureuh masih berkuasa. 
Menurut Kolonel Simbolon, di- 

pantai Timur daerah jang di- 

kuasaj oleh tentara adalah dae- 
rah pantai disekitar dialan ke- 
reta “api antara Langsa dan 
Kutaradja. 

Dipantai Barat jang - dikuasai ' 
oleh alat2 negara hanjalah dae- 
rah disekitar Meulaboh dan Ta- 
paktuan, ditengah2 iaerah 
Atjeh jang dikuasai oleh alat? 

Kotarja- 
ne. Menurut Kolonel Simbolon 

| Takingeun sudah ditinggalkan 
oleh pasukan2 Mobrig. 
Bagaimana keadaan daerat2 

| diluar tempat2 tersebut dan di- 
pedalaman adalah suatu tanda 

Gemikian Kolonel Sim- 
bolon. j 

Kerugian2. 
Kolonel Simbolon  menerang- 

kan, bahwa dari fihak gerom- 
bolan2 jang  menjerang kedu- 
dukan2 tentara dan polisi, sam- 
pai sekarang paling -sedikit su- 
dah terbunuh 850 orang. Kurang 
lebih 500 orang pengikut Daud 
Beureuh telah ditangkap. Fihak 
tentara sampai sekarang men- 
derita “kerugian 7 orang gugur 
dan 17 luka-luka. Djumlah ang- 
.gauta2 tentara jang melarikan 

Kolgnel Sim- 
bolon tidak dapat memberikan 
taksiran berapa - djumlah. kor- 
ban jang diderita oleh rakjat. 

Atas  pertanjaan berapakah 
djumlah pengikut2 Daud Beu- 
reuh, Kolonel Simbolon mene- 
rangkan, bahwa pada waktu ini 
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Sebagai bukti daripada “uraian tah (kuasa usaha D.I.) serta Kesebe'asan Persidja Djakarta | sa tidak keberatan untuk meng2 5 in 
nja itu, Oleh djaksa Siahaan di- Tn orang dari kalangan Pu- | jang kini sedang Ba Ban Tea atau dna kali pertan Ba at Ne “sebut antaranja hubungan jang “juk Pimpinan GPII. Ketjuali ke Ikundjungan ke Singapura, telah dingan exhibition selama tournee | tentara masih Te lagi Da 
diadakan oleh terdakwa dengan | terangan saksi Abdul Fatah jg | memperoleh kemenangan 2—1|nja ke Prapat nanti, Kinj per- | kukan gerakan kedaerah peda- Muchlis, seorang kurir Kartasu- bersfat memberatkan terdak- (dari kesebelasan SAFA, dalam | satuan Basketball di Medan se- laman Ia menambaskan Aa wirjo, jang oleh terdakwa dihu | wa, jain? keterangan saksi ha- (pertandingan ketiga kali jang dang berusaha untuk dapat.me | dari orang2 tawanan didapat ke- bungkan kemudian dengan Wali nja menggambarkan serta men |dilangsungkan pada hari Minggu | udjudkan pertandingan? exhi- terangan, bahwa banjak orang2 Alfatah, jang pada waktu itu | djelaskan audiensi jang diada- | tanggal 4 Oktober. bition itu dan mungkin sekali | jang dipaksa ikut serta melaku- 
mendjabat kedudukan Kepala Ia | kan antara P.P. GPII dengan Dalam pertandingan kedua pertandingan2 tersebut akan di | kan serangan? oleh fihak gerom 

23 Presiden dan Wakil Presiden da Men An Sa langsungkan di Stadion PON IJI ' bolan. Atas pertanjaan sampai 

236054 281069 “24287 192575 | am soal usaha penjalesaian D.T | Yatays, Persija telah memper- | Medan. — Ani, ane ate 26878 158475 202034 190177 | “Yara politis. aa oleh kemenangan 3-- 1 Akon Mu dlesaklaa Hah Dan 
170721 90821 78628 51162 Ea Pada pertandingan Ar aa REKOR KETJEPATAN alami Kolonel Smbeda hi Na 
308585 286122 297569 79630 1 - . @. « 'gu melawan kesebelasan : Lp Se hara : 2 3 

217084 46272 241935 Sibega |(Duaia sama SIML | Djamiat dan Machrum telah ber: YDARA 28 FpaLt me Na Pane Pa 194831 138146 260690” 22168 djasa masing2 mentjetak satu DIPETJAHKAN Hdiki utuk” dapat Jnengatakan 117519 308539 108525 247913 | Karl Warren, bekas guber- | SOl, jang terdjadi pada meniti Dalam waktu kurang dari se- | benar - tidaknja berita? itu. katana Sip30n: A45444 212653 | nur. California “telah diangkat | KE 10 dalam pertandingan babak | bulan, rekor dunia. Ketjepatan (S.M). 
2178207 212543 41508 154455 mendjadi ketua Mahkamah pertama dan Kira2 1 menit sebe- Judara telah 4 kali dipetjahkan. : 
93607 300885 261204 195889 Agung Amerika Sekikat meng- lum pertandingan berachir. Gol | Pada permulaan September pe- | 

93607. 310885 261204 103238 | gantikan Fred Vinson jang ba- | Pembalasan Linn Ma KANAN Daan ULATA Mere Duke ten: 
- X6170 245827. 37037 50770 2 Se ton ke a kan oleh Ismail Jusoff kira2 25 lah memetjahkan rekor Amerika 
: $ : Aa MN anna ee menit dalam pertandingan babak (Serikat, ketika ia terbang dari | ae . 10768 19636 238696 | 4 Bekas P.M, Mesir Abdul Ha pertama. pantai Selatan Inggeris. 3 Ming- 
ea 213108 1104543 100572 | dj jang Sidjatuhi hukuman gan- | Seperti diketahui, dalam per- 'gu kemudian, pengemudi udara ' 1 

005 | 17087. “80717. 130177 | tung, kini diubah mendjadi hu | #angi tama melawan ke-| Ingger's lainnja telah meme-' | ApTICI 113132 111487 208306 296411 | jum: Na BN Aa tan an in Sein Ta 2 op ag d3 “Oa0kok Ba1eon- 20an uman Dipa J: AA K sebelasan bond 'kantor Singapu- | tjahkan rekor tsb., jaitu Mike | | GL ng Mp3 
gksice “293Ka1 128 deroot Nicolas Gueneralov, dutabes | ra, Persidja menang dengan ang | Lithgow dilautan pasir di Libya, ' PP aa ah 
56) 900 | sar baru Sovjet untuk Australia, | ka” 3-0. —- Ant. dengan ketjepatan 1.186 km. se- | 
ksak na Tana da kemarin dulu telah tiba di Can- KE N “Pajam. | 2 3 57 2261135 ben nkta Tenan 93 HAN 4 1 

280085. 90612 Yindos 271802 |a” Gunung Mihara jang tete! REKOR KETJEPATAN |, Sini rekor gipegang oleh orang | #MESEUATAN 
10955 166597 73703 245486 | tak dipulau Oshima, 60-mil sebe UDARA JS. BARU harapkan orang Inggeris akan | , Ka 
85706 .181426 40618 277166 | tah selatan Tokio hari Senen jg Pesawat udara djet. Amerika | memetjahkan rekor Amerika j . in MATA! 5 

280464. 55812 201308 254794. | falu meletus. “ Serikat memetjahkan rekor du- | Serikat jang baru itu. | Eric GIDIPL. | 18082 "141755 104349 . 300480 1 Sebelas djenderal: Djerman, nia -ketjepatan udara, jaitu dgn Didapat kabar bahwa Nevile | W ICIEN 
186097 177030 287360 53470 diantaranja dj. von Paulus.“se- | 1213 km sedjam di Kalifornia y Duke mempunjai rentjana pergi | OpT .. 
16657 130310 270145 63541 | sudah ditawan Selama 10 tahun | Selatan hari Sabtu jl. ke Kalifornia dengan pesawat .ARG 5" f 

105180 10753 280863 256859 di Sovje: sebagai pendjahat pe- Pesawat udara FD 4 ,skyray” Ajetnja, dimana keadaan udara CONDOLAJUL TELD. 768: Ta 
261258 272345 69915 246278 rang, telah tiba kembali di Djer- | jang dikemudikan oleh letnan | sangat baik untuk terbang ren- “YOGJAKADTA. | ih 
282435 41051 306263 253862 man. udara Jame Verdin telah menga- ' dah, — Ant. | “- 62031 174613 17875 194564 

- 1225892 199130 102335 AL, rararra Lae Mean 
203144 126319 143177 240404 | 
1208585 247776 117685 208163 | H E R 0 Y A " M D U N TN ED 
298443 107637 235214 152178 K I N BG O Fr T . “3 
182552 207134 25175 19310 
141O3 9263 284765 237911 sa THE, MILLIONAIRE" 

163217 - 31446 73524 254466 wa PEETIN FT TA TEE Tn TA ROCKENDE SMASKED TMS PORT, COME CM DOC! TAS 15 OUR MSI &. 108204 258717 151768 -237082||  . INN Bakat. Lagu "ne Yespann, YAN | pori sus oeR mus poab Ar7- | IHANGE To SE Tn EERsEney AR 
208037. 108289 108004 238189 | | yusr As 2 D9UBLE 5" CURVE a I Boven FOR IT 
287971 266801 100033 155101 || Tae Bus 

2176701 277353 26312 36038 | I CARPYING 

271149 67752 57366 18961 || KING, 
500079 287316 15305 269428 | | LILY AND 
283893 26675 225642 53726 || SPIPER 
115676 236687 33281 49796 | | POUNDS , 
(19890 “114372 287876 133975 | | DOWELE 'S 

1282047 68515 227326 202804 | | CURVE, A. 
1305766 234406 284175 221960 | | started ” 
156983 253599 193864 21952 BY THE 
1294561 178652 132583 108828 STORM, 
1226845 86918 68853 104405 | | CRASHES 
28650 161355 35236 262877 | | NTO 117 #3 27679 185438 254567 151582 48 

292715 176991 256771, 245481 24 178965 170158 42622 239451 P 266224 183420 294231 169912 Pada waktu bus untuk Fort — Longsoran tebing djurang —— Marilah, dokter! Inj adalah ke- 28203 18515 43166 127208 Horn jang membawa King, Lily mengenai bus dan merusak- sempatan pertama untuk mem- 207546 303146 227279 135549 dan Spider sampaj. di « djalan kan djalan Double's Curve! pergunakan mobil ambulance 
304247 26942 113294 136356 Double's Curve maka tebing jang telah saja beli untuk tem: 
218300 168691 71763 42235 nja “longsor karena  taufan pat ini. 
108733 252029 269597 112429 dan menimbulkan ' kerusakan San aku segera dutang, Jeh ! ' 
83790 194099 186680 212001 pada djalan itu. 
34236 151643 255990 229670 2. Lekas, tjarilah hubungan dengan Pe 

160422 96440 53917 13815 | Jeb Bangs ii... saja melina" 
24542 19100 220681 1 

MN AK YANG WNA MEN ATU SNN AO LAYAR 

sendiri ketjelakaan itu ! 

         



  

   

    

3 2 
NARRa. « 

Dari Djepang datang Okazaki- | 

            

     

Datang terbang ke K. 
Untuk berunding Ng Tag ng: n tua 

2 . - k gung : 

Ts 

    

| graad”.  Demokratiseering ini 
| mempertjepat | perkembangan 
negara kita. Kursus I, jang se 

i|bungkan .dengan Perguruan 
| Tinggi, jang sekarang 

(masukkan djurusan bacaloriaat, J 

   | Sistim pendidikan guru ini 

duru, | pendidikan dan pengadjaran di 
Aru- negara kita, Untuk memilih do- 

karang ada, lebih baik diga- 

telah 

ada, djadi dipusatkan dalam | 
beberapa tempat sadja, dan di 

ika menghemat beaja,. dan 

mpertjepat perkembangan 

  

  

jang tjukup banjak, da- | 
bermatjam2 djurusan, pe-      

  

   
   

  

(PERDAGANGAN DGN. | 
'ATJEH MERO- 

, SOT : 305 

peristiwa Daud Beureueh tih | ' 
menghambat djalan perniagaan 

ke Atjeh sehingga 
batnja pedagang2 Sumatera Ti 
mur, terutama jang selama ini 

mempunjai hubungan dengan 
daerah itu, mendjadj berkurang 
perniagaannja dengan 30X. 

| Terutama jang mengaiamj ke 

rugian sebagai akibat peristiwa 

Daud Beureueh ialah pedagang2 
kelontong dan bahan makanan. 

    

  

sebagai aki 

tadi 
RABU 7 OKTOBER 

“terbenam 
118.30 Peladjaran lagu Djawa 
0000 Oleh Pak Arintoko 
19.15 Polisi dan masjarakat oleh   

» KEDAULATAN RAKJAT"" 

2215 

  

Istimewa Jg. bag, Public 
Relations (P) 

Bid.: Mudjiwarti, Djauha- 
ri. Lg2 

  

kealam Hawaii 
oleh The Moon Isianders. 

Merdu meraju oleh Kwar 
tet Teruna dbp S. Harry. 

ma Krontjong Studio Jg. 

Gelomb: 42,25 59,2 dan 122,4 m | 194 ita 
106.10 Benangan pagi oleh La- |. 0 Bag ma 

ngen Budojo dbp. Prawiro |. dbp. Supoko 
Pe ang . 120.30 
06.40 Tilempungan pagi Tn 
12.05 Paduan suara bersama | 9115 Ruang i 5 On ! : | $ gan Djapendj 

oleh Marlin Sisters dll. 21.30 Hibur ang ana "Banana oleh | iburan malam oleh 

Pandu Tionghoa 1 dbp Sukimi 
118.00 Hiburan dikala matahari » Lai 

Mustika Alam, 
Djuwita chajal dll. 

pendengar 

O.G. Al Munir, dbp. Moh 
Saleh memenuhi 

Jg. 

pilihan 

  

  

    

ROBERT LOUIS STEVENSON'S 
MENU 

TK 
NEENN 

      

   
  

    

Ira 

            

   

        

Tak njaman kutjing ditongseng! | 

Biar Djepang negeri kate 
ike as     

    

         

  

   

| Djagonje sih, si Ame 
   
   

  

   

  

    

uan 
dan pendidik 

an guru 
(Sambungan hal. 2). 

| 5. Apakah Pemerintah sudah || 
mempunjai tjukup tenaga jesfi 
tjakap, untuk memimpin dan 
memberi peladjaran k 
sebegitu banjak SGB? . 

Melihat pertanjaan2 tersebut, (| 
ada (| maka kami berpendapat, 

baiknja soal pendidikan guru 
S.R. ini ditindjau lebih dalam, 

“dengan maksud mengurangi pe 

ngeluaran uang negara,  men- 
djamin pendidikan guru jang 
memenuhi tuntutan djaman, 
dan jang menggembirakan tja- 

  

|| tjak 
| geri, 

k njaman kutjing dit pengetahuannja dalam waktu 
Yes sir ok€, yes sir oke,” | paling sedikit 2 tahun. Mudah2- 

   (an setjukupnja dari Pemerintah 
dan masaraka 

»SULUH INDON 

pada (| 

atah dapat mengirimkan a 2 Apt 
(pemegang) idjazah B-I, 
  “ sekarang ada, keluar ne- 

untuk memperdalam  pe- 
tahuannja. Dari guru2 SMA 

ambil beberapa. orang jang 
kap, untuk dikirim keluar ne | 

untuk - menjempurnakan 

BOEKHOUDEN A. 

mulai. tgl. 8 Oktober. 

mata dai :: 
BOEKHOUDEN B 

BAHASA BELANDA   
seruan ini mendapat perhati   

kat djuga. 

Telah tetalA i Djakarta 
Harian Umum 

  

4 

M. TABRANI 

SAJUTI MELIK 
Pemimpin Umum 
Pemimpin Redaksi 

| Harga langganan : Ke 
“Dalam kota Djakarta: Rp. 12,50 sebulan. 

Luar kota Djakarta 13,50. : » 

| Romb. baru pagi dan sore di- 

' Masih menerima pendaft. 

di ,,MITRA” Bintaran wetan 11. 

ESIA" 

    lon2 guru, dan meninggikan de 
radjat golongan na. 

. Sekolah vak dapat 
Mn | 

Tahun adjaran 1953-1954 | 
menundjukkan kepada kita. 
bahwa perhatian pemuda? kita 
tamatan SMP terhadap pendi- | 
dikan Vak sudah nampak be-.|| 
sar (belangstelling voor vakon- 
leiding), sehingga SGA,. STM | 
dan SM Vak lainnja terpaksa 
menolak murid Berdasarkan ke 
njataan ini mungkin lebih baik:| | 
kita .kembali kepada sistim 

'SGA dan lambat laun melepas- 
kan sistim SGB. Kalau sistim 
SGB sudah dapat ditinggalkan 
sama sekali, Pemerintah akan 
menerima kembali anggaran be 
landja sebanjak Rp. 108.000.000. | 
Djumlah ini dapat dipergunakan 
untuk mendirkan S.R. dan SMP 
baru, melengkapi dan menjem- 
purnakan alat2, dan meningkat 

kan mutu dan menambah ba- 
njaknja SGA. Pada dewasa ini 
sudah ada &. 100 SGA- (resmi. 
dan partikelir). Kalau SGA ini 
menerima murid lipat 2 kali da- 
ri apa jang sekarang berlaku, 
dan beberapa puluh SGB diru- 

- bah mendjadi SGA, maka mung 
kin sekali keperluan akan guru 
SR VI dapat dipenuhi. 
Kalau kebutuhan sistim ini 

belum mentjukupi kebutuhan. 
maka ada djalan lain jang bo- 
leh diambil. Kepada SMA ba- 
gian Sastera (A) dan bagian 

| ekonomi (C), dan kalau mung- 
| kin djuga bagian B, supaja di- 

tambah peladjaran ilmu didk, di 
daktik dan methodik, agar su- 
paja murid? tamatan SMA styi 

guru 
jang 

baru itu dapat mendjadi 
pendidikan bagi mereka 
mau mendjadi guru. 

Agar supaja murid2 SMA dan 
SGA tidak terputus tjita2nja 
untuk menerima pendidikan ting ' 
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: TELAH TERBIT: 
- 8. WOJOWASITLO. 

.—  SEDJARAH KEBUDAJAAN 
— INDONESIA 1. 

(India Zaman Purbakala) 
'.— SEDJARAH KEBUDAJAAN 

INDONESIA II. , 

(Indonesia Sedjak Pengaruh India) ,, 11,— 

Harga: 

Rp. 8,50 

S. SASTRAWINATA dan BAHA'OEDDIN. 
— BATJAANKU I A. :t 

&. (Buku batjaan untuk S.R. kelas 2 
“ tengah tahun pertama: terdiri dari 

5 djilid kembar, djilid I A s/d V B. 

Disusun atas dasar prinsip2 metode 
pengadjaran - bahasa Indonesia un- 

tuk S.R:, jaitu buku2 ,,Bahasaku”, 

karangan B.M. Nur dan WL.J.S. 

|. Poerwadarminta). .......... NEO 3,50 " 

| Ns. PAKASI SOEPARTIN/ H. 
| — BAGAIMANA AKU ME- 

| NGADJAR DI S.R. I. 
(Bagian Pengadjaran - Bahasa-pe - 
tundjuk2 praktis bagi bakal guru 
untuk menghindarkan kesukaran 
dan untuk mentjapai hasil jang se- 

'baik-baiknja: djilid I ini akan segera 
diikuti oleh djilid II, dst. untuk-ma- 

ta-pengadjaran2 jang lain). ......... 1 

  
5,50 

- MOECHTAR dan S. DJASO. 
S.M.P. READING - BOOK 1. 

“ (Kitab batjaan bahasa Inggeris se- 
derhana dengan soal - djawab untuk 
terutama murid2 kelas 2 S.M.P., 
S.G.B., S.K.P. dan sekolah2 lainnja 
jang sederadjat buku ini sangat ber- 
guna, berhubung dengan pemakaian 
kata2 jang disandarkan kepada ru- 
angan 1000 pertama dari Dr. H. 

— 

4   

    

     
   

    
    

          

    

    
    

   

    

   

   
      

' 

- gi guru SMP/SMA dan SM Vak 

. umpama 2 & 3 tahun, dan ma- | 1 

sih berhasrat beladjar terus, su || 
aja diberi kesempatan mema-. 

suki Universitit untuk mentja- | 

“bahasa Inggris, Perantjis 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, | 

Agen? SURAKARTA : Tjojudan 

Agen2 
'#. “Petjinan 96, 
pra 8410, 

harus dirubah pula Kalalu 
murid2 SGA dan SMA styl baru 
sudah bekerdja - sebagai guru, 

pai tingkatan bacaloriaat dalam 
pelbagai djurusan, dengan: bia- 
ja pemerintah atau 
disopdraeht. Ai : 

| Djurusan 1. paedagogiek, 2: 

  

ilmu pasti dan alam, 3. ilmu ha- | 
jat dan kesehatan, 4. bahasa 
Indonesia, 5. bahasa Djawa, 6. 

dan 

Djerman, 7. ilmu bumi, 8. ilmu 
sedjarah, 9. ilmu pendidikan 
djasmani, Kelak mereka dapat 

ditempatkan di SMP atau SMA 
dikelas rendahan, Kalau sema- 
ngat beladjar mereka masih me 
njala2, supaja diperbolehkan me 

nempuh udjian doctoraal, sam- | | 
bil- memberi peladjaran di 
SMP-SGA-STM dan SM lainnja. 

Dengan sistim ini guru2 SR 

jang tjakap, — dapat meningkat 

dan  mentjapai | ,academische 

Keunggulan 
L 0 LEBIH SEDAP 

0 LEBIH HALUS | 
| 8 LEBIH MUSTADJAB 

  

    
TIA | 

NJONJA MENEER 

NUN aa 

Dona wet. SEMARANG, un 

Agen2 DJOKJA : Petjinan 78, 
Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 

L& Lempujangan Wangi 80, Ke- II 
metiran Kidul 18a, Kintelan 
94, Tugu kulon 54. 

141, Ngapeman 15, Djl. Sla- 
met Rijadi 394, Pasar Nusu- |. 
kan 4, Pasar Kliwon 142, 
Widuran 867, Mesen 177, Ga- || 
ding Kidul 170. “3 

agelang : Djl. Tidar 2, | 

ngan stu- 

BI BU IN | 

  

Bongers, 3000 Word English). tanm 7,50 

. SLAMETMULJANA. 
NAGARAKRETAGAMA. 3 
(karangan empu Prapantja: puisi 
tinggi--Sedjarah Modjopait: diper- 
baharui kedalam bahasa Indonesia. 
Penting bagi : Perpustakaan - Ahli 
Sedjarah - Ahli Sastra dan para. 
Sastrawan - Kursus B I djurusan se- 
djarah, Djawa, Indonesia - S.M.A./ 

A. S.G.AJS.G.B. dan jang sedera- 
djat). Pn 2 

6,50 ». 

  

SEGERA TERBIT : : 

/ PANTJARAN BUDAJA ........ Te ada 
karangan Z. Moechtar dan Aman St. Sinaro. 

(Buku ini mengingatkan kita kepada buku 
batjaan ,,Cultuur en Maatschappij” jang 
dahulu dipakai di ,,A.M.S. — H.B.S.”, 
suatu buku jang sangat berguna untuk 
menambah pengetahuan umum peladjar2 
Sekolah Landjutan. Mengingat akan sa- 
ngat kurangnja batjaan bagi Sekolah2 

- Landjutan — S.M.LA., S.M.E., S.G.A., 
d.lI. — dewasa ini, maka terbitnja ,,Pan- 
tjaran Budaja” tentu akan merupakan su- 
atu pertolongan jang sangat berguna bagi 
para guru dan peladjar2 kita. Susunan ba- 
tjaannja jang dibagi dalam 9 bagian : 
Kebudajaan - Pendidikan - Kesenian - Ke- 
susasteraan - Perekonomian - Keolahraga- 
an - Biografi beberapa orang jang terna- 
ma - Kewanitaan dan Film, disertai dengan 
daftar kata2 jang memuaffkata2 sulit dan 

"kata2 asing jang banjak terpakai dalam 
bahasa kita ini, adalah suatu djaminan, 

|. para pemakainja). ea 
BATTAANKUN Ben ajaa AA Ti NO baba 
karangan S. Sastrawinata dan Baha'oeddin. 

  

“Lekas pesan! Persediaan sangat terbatas. '— 
Toko-toko buku mendapat potongan jang memuas- 
kan. — Pesenan2 heridaknja disertai dengan uang 
Denga buku2 dimuka. — Ongkos kirim tanggungan 
.kami. — 5 

Penerbit ,SILIWANGI” N.V. 

  

     
  

1 103-10. SAWAH BESAR 
    

: Harga adpertensi .........ii... : 1 milimeter kolom Rp. 0,80 

2 sekali muat. Paling sedikit 
Rp. 16.—. : 

PEMBAJAR AN DIMUKA. 

| Alamat Tata Usaha ...........:: Menteng 72 Djakarta 

FS Telp. 1607 Gbr. 
| 6-10. 1281 Gbr., 

2 an 

aa 7 

| 

bahwa buku ini tidak akan mengetjewakan 

   
39 — DJAKARTA, 

    
da 

| dekatan dengan almarhum R. M. Hatmosugondo, 
. gala bantuannja jang berwudjud moreel maupun materieel 
bertalian dengan meninggalnja R.M. HATMOSUGONDO pa- 

: 102-10 

Kepolisian negara Daer, 

UTJAPAN TERIMA KASIH. 
Kepada ahli waris, handai taulan dan semua jang ber- 

atas se-   tg, 4 Oktober 1953. 
Kel. Hatmosugondo, Panganredjo — Klaten. 

  

Pakailah Erasmic Bril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 

rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula : 

tidak membuat rambut 

djadi lekat. 

Un 

Charles LAUGHTON Boris KARLOFF 
Sally FORREST - Richard STAPLEY 

DIAM: 5 — 75 & 915. 
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- Erasmic sedap baunja dan an - 

107-10.   
  

      

       
     

  

  

SENKESIN ada serupa obat 

, kuat buat kebersihan dan 

tambah darah, menjehatkan 

badan. 

    "2 
et an 

AG 
aa 2OBAT PEN Aya Ba 

       
         

    
   

    

Laki-laki dan Perempuan sering makan Senkesin 

dapat Kesehatan dan Kegembiraan Kese- 
nangan jang tetap dan awet. 

“Obay Senkesin buat lelaki dan perempuan, 
Lelaki makan obat djantan, perempuan makan obat betina. 

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 speciaa 
belum tua tenaga sudah lemah, kekuatan 

1 buat sembuhkan badan lemah, lekas tua dan 
kurang, kekuatan Otak lemah, kekuatan melihat 

    
kurang. Impotensi, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, 

habis sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit lamsin. 5 

Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang ra sakan sakit, p 

zenuw lemah, tidak napsu makan, se- 
-“ 

ektay tidak bisa 

datang kotor, tete mengkeret, tempat pranakan dingin. Acer muka lekas tua, kurus dan ku- 
ning, rambut rontok, rambut putih. Tidak bisa tidur. Sekali makan lantas bisa tertimpak 

kemustadjabannja, 

TRADE MARK 
REGISTERED 
Direet lons.. 

Tote 3 tobtets nwoter 
alex magis Ihrera times 

doty     

  

TABLET ,,SATOBEN” 

Thian - pau, penjakit kurap, bisul merah, bisul djaha 

Hang ia punja perasahan, kulit gatal, anak baji 

kantong anak, kantong-anak mendjadi buruk, tulang 

bengkas dan laen - laen penjakit beratjun. Kalau ora 

laen obat tida bisa dapat 

,Satoben” tanggung dapat disembuhkan, 

. 

TJAP KUTJING 
Speciaal buat bunuh bacil ratjun darah 

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

Penjakit serupa tai-ko sebab darah beratjun, penjakit kotor, penjakit 

t, muka panas, 

kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit merasa seperti digigit 

soleh se aut. rambut dan bulu rontok hati takut dan bergontjang, kulit 
dapat ratjun dari 

sakit, kemaluan 
ng? sudah pake 

disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 

      
  

ROMAR'S EMISSIN 
Obat sakit Beser Maner manik jang paling 

Romar's Emissin ada sematjam 

bati penjakit Beser Manik dan penjakit tak bisa tidur, Kalau Manik di- 

sertai dengan tak bisa tidur, makan 1 doos bisa mendjadi baik, itu 

majam djuga makanj hasilnja terbukti. Kekuatannja ini obat bisa me- 

netapkan hatj dan mengentengkan pikiran, menguatkan buah pinggang, 

dan bikin pokok badan djaditegap. Penjakit Beser Manik jg sudah Ja- 

ma, dalam 1 bulan keluar beberapa Kali, atawa saban malam Leluar, ata- 

wa sehabis kentjing keluar, setelah makan ini obat tidak berdjangkit 

I TABLETS 

boleh dipertjajai. 
obat jang mustadjab buat mengo- 

“lagi. Paling baik satu bulan raakan dua tiga doos buat memel hara ba- 

dan, dengan demikian bukan sadja penjakitnja tidak timbul, 

tambah semangat jang bergelora, 

        

BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO? OBAT 
INDONESIA. 

1 ( Agen : Toko Obat ENG NJAN HO 

malahan 

OBAT ,,SELOVER” 
(OBAT LUAR) 

L 
f 

| Ain, 
A REtnsLe REmEdy 

€ 

  

AGAINST SEMIMAL 
5 10x 

AND SUKEPLESSWESS, 
PERKECTLY HARwtesS. |O 1 

  

KEGEMBIRAAN dan merasa selaju berbahagia itulah keberuntungan orang 

jang bersuami isteri Banjak orang jang selalu merasa demikian . dan hidup 

dalam suasana gembira tapi, ada lagi jang tidak beruntung dalam hidupnja 

sebagai suami isteri, 
Hal ini disebabkan karena salah satu fihak tidak mempunjai daja penarik 

dan berbadan jemah. Tubuh jang sehat dan kuay itulah pokok utama dalam 

bersuamy isteri serta mempunjai kemauan jang ftjukup. UNTUK KEBERUN- 

TUNGAN JANG TETAP DIMILIKI BAGI ORANG-ORANG JANG BERSU- 

AMT ISTERI 1IALAH KALAU LEKAS2? PAKAI |, SELOVER”, 
kene WABU 

Petjinan No, 15 

Gee 

NG? SELURUH 

— Jogjakarta, 
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HALAMAN 4 
  

  

| 

  

  

  

  

Sekarang ini: 

NT AAN 
GENE KELLY — FRANK SINATRA 

BETTY GARRET — ANN MILLER 

dalam 

,ON THE TOWN” 
1007, Revue — Musical — Dancing and Singing ! 

MAIN : Tiap pagi djam: 10.00. 1 
| Petang... ,, 5: 759. — INDAH BERWARNA ! 
—— Teks Bahs INDONESIA / Belanda 

    

sh “On The Town ......? Saja tidak bosen melihat film 
33 2? kata orang jang pernah melihat lima kali. Mung- 

karena dari tjakap dan moleknja bintang? jang mendja- 

lankan rol-nja. be 

Terutama film ini tepat bagi sdr. jang baru bersedih hati....! 

Tak perlu kami pudji, saksi mendjadi bukti ! 

AKAN TETAPI BELUM USIA 17 TH, DJANGAN MELIHAT! 
108-10. 

  

KANTOR 2 
URUSAN DEMOBILISAN PELADJAR 

KEM. P.P.K. 

RAYON : III. 
JOGJAKARTA. 

PENGUMUMAN 
No.: 41 | Peng |Jo 153 

  

Ditudjukan kepada 

Mahasiswa Ikatan Dinas 
K.U.D.P. lama: 

ISI PENGUMUMAN : $ 

. Mahasiswa Ikatan Dinas kelandjutan P-P. 32/49 lama 
jang harus mengulangi pendaftaran di Perguruan Tinggi 
untuk tahun peladjaran 1953/1954 selambat- lambatnja 
tgl. 15 Oktober 1953 harus telah mendaftarkan kepada ma- 
sing-masing Perguruan Tingginja. 

Harap jang berkepentingan memperhatikan pengumum- 
an INI, 

Jogjakarta, 30 September 1953 

Kantor Urusan Demobilisan Peladjar 
Rayon III Jogjakarta 

KEPALA : 
ttd. 2 

Pt (E. SOEWANDI SETJODIPOERO) 
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    (MMA SASELUMNYA MINUM INI ANGGUR 
MIN B2DAx RASA LEMAS, T/DA 

IMIN 2227emaca Dan 
    

    6 

MENAMBAH TENAGA 
TAMBAH DARAH 3 
SAKIT PINGGANG Le 
PENJAKIT KELEMAHAN 5 

BO | Bikin KUAT GEGINDJEL Maa 4 : 
BISA BELI DIMANAZ “Ti 

SEBAGAI PEDANG BAGI SEORANG SAMURAI! 
Kaum djantan jang gemar dengan plesiran lambat -laun 
tenaganja djadi banjak berkurang. Makin ada umur, makin 
lemah dan djompo. 
Rupanja sudah mendjadi Kodrad Alam, bahwa sesuatu itu 
ada penolongnja. Berkat akal budinja seorang achli dapat- 
lah dibuatnja sematjam obat minum jalah : 

ANGGUR OBAT KUAT SOM YONG 
tjap ,MATAHARI” 

Dengan meminum Anggur SOM YONG ini, jang chasiatnja 
sebagai HBKMAT jang mandjur dapat menolongnja 
seorang djantan lemah dan djompo mendjadi bertenaga 
lagi. Mata jang sudah lamur djadi bertjahaja lagi dan 
urat2 jang sudah kendor djadi kembali kekar. Bagaj orang 
biasa jang minum Anggur Som Yong ini, bolehlah bang- 

    
   

    

     
   

gakan dirinja sebagai seorang Kesatria jg gagah perkasa! 
Tak perlu lagi kiranja dengan segala matjam ,,tangkur” 
jang tak berguna! 
: Perhatikanlah: Anggur SOM YONG 

tjap ,SINAR MATAHARI”. 
Pusat Pendjual : 

Rumah Obat YEN AY — Petjinan 130 — Malang. 101-10. 

  

  

Radja obat kuat 

VIRAN OL 
Viranol extra strong buat Jaki2 jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi sexuei swakte). Alasan penjakit badan 
lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 

posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 
Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 
djantung berdebar2 buat itu k.ta bikin PIL VIRANOL jang 
tanggung 10076 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 
Harga 1 botol Rp. 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 
mandjur, 

Pil Gembira istimewa buat JaKi2 w.ecooo.c.oo.o. oa Rp. 15,— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
BO LELNATI Oe pan ek nahan La Pa AN ON rena aan anal san... sean 25, 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 .......... Aa dat 
Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— pa 
SATA Uni meniia Len Ko kebun AKA an Pen ena Senin on ena nan MU Man san 

Puder bikin hitam rambut tanggung “tidak TT 
Tuntur 2 GAN sara riaauo Aeon Kn ira NN Ken MIN Kon 2. 10,— 
Minjak Gatal Rp. 5— Zalp Exeem se...iy 0 100 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ...., ». 10,— 
Obat dikirim sesudah terima uang, 
ongkos kirim 104. 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40 — Bandung. 
Agen? : Ni 

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, 

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

5 THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja, 
Zindabad House, Nonongan No. 77 — Sdlo, 
Toko Obat HOK AN DVjl. Raya 114 — Magelang, 

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

Semarang, 
j SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang, 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 
Muiti Sports, Kaliasin 1 — Surabaja, 10-10.     

   

Esp KERUAULATAN BAKAT 1892/68B01A 
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