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'kultit kedokteran di Medan. | | 

  

  1 nm 

—. GUBERNUR2 
— Ada 4 lagi jang akan di- 

ah. ' 7 

(Tentang mutasi beberapa gu- | 
bernur didapat kabar bahwa se- 

| lain putusan untuk memindah- 

EKITAR MUTASI2 

    

Ks meng 

wartawan "KR, 

| Sesudah peristiwa Atjeh, ba- 

  

DITERBITKAN 
      

erasia Iiiliter SANA PO OUNA ea Pee Ta Ta tani 

0.0. berian otonomi 
—.. Pemerintah bertindak lebih tegas 

PEmeErnTan harus bertindak lebih tjepat dan tegas untuk 
Dn n “dl (keamanan dan tidak seperti sikap Peme- 

rintah tempo hari dalam menghadapi peristiwa Atjeh, demikian 
interlokal dari Djakarta semalam. 

tjau ketenteraman. 

OLEH BADAN PENERBIT ,,KE 
HARIAINTUMUM 

1 i 

      # 
DRS. K.S.L. DITAHAN «. 
Oleh Polisi Djakarta telah di 

tahan, Drs. K.S.L. jang dituduh 
telah menggelapkan uang milik 
rumah-makan ,,Kadipolo” di Dja ! 
karta sebesar Rp. 45.000,—, 

Menurut keterangam, Drs. K. 
S.L. jang masih bersanak- | 
“keluarga dengan pemilik ,,Kadi 
polo”, pada suatu waktu diminta 
"tolong menebuskan suatu ba- 
rang-permata seharga Rp. 45.   

Hsata oleh K.S.L. kemudian di- | 

“djual lagi kepada orang lain dan 
tidak diberikan kepada pemilik- 
nja, — 1 Ant. 

  

| PEMBUKAAN SIDANG 
DPR KE -IV 

Ketua Dewan Perwakilan 
Rakjat Republik Indonesia me- 

ngumumkan, bahwa  pembuka- | 

an sidang ke-IV tahun 1953 

  

SAJEMBARA' GEDUNG 
KONSTITUANTE 

Didapat kabar, bahwa Panitia 
Pembangunan Gedung Konstitu 

   

kan gubernur Abdul Hakim ke njak disinjaleer kemungkinan Djaksa Agung achir2 ini te- 

.en DN Mr. Sumarman besluit 
pemindahan Gubernur Sumatera | 

| Utara telah dikeluarkan sedjak 

| tergabung” dalam Kongres Bu- 

wakili 175.060 orang buruh dan 

..penggantinja telah diangkat | 5 
Amin Nasution, kabinetpun pa- 

  

da prinsipnja telah memutuskan 
mitasi2 al. mengenai gubernur2 
dan walikota Sjamsuridjal. 

TT Surat besluit Abdul 
Hakim tgl. 6 Okt. | 

Menurut sekdjen kementeri- 

Sudiro, Dr. Murdjani, Budiono | , 

nggal 6 Oktober. ' 
: Mengenai kabar2 jang me- 

ngakakan akan dipindahkannja 
jamsuridjal kedjabatan lain, 

sekdjen tersebut menerangkan 
tidak tahun menahu soal 
itu dan tidak pula sedia mem- 

berikan Keterangan2 lebih dja- 
uh. — Ab, 3? 

   

Math 

"PERATURAN GADJI- 
(0. Sudah Tak sesuai. 

Dua belas sarikat buruh jang 

ruh Seluruh Indonesia jang me- 

| Djakarta untuk diperbantukan | 
kepada kementerian DN dan 

   

'supaja diambil tindakan tegas 

meletusnja apa2, seperti di Su- 
matra Tengah dan Sumatra Se- 
'latan. Dan untuk itu Djaksa 
Agung telah memerintahkan,      

     

dikeluarkan untuk Sumatra Se. 

-donesia.. 
|alat2 negara didaerah2 
segera bertindak terhadap ada- 

  
| pegawai negeri dalam rapatnja | 

untuk mendesak kepada PS 
merintah supaja segera. me- 

netapkan waktu, kapan per- 

  

. aturan gadji baru mulai dilak- 
2     

  

dan selandjutnja su- 
mn - 

w. iba 

kat. T3 : 
Dinjatakan sebagai pertim- 

bangannja bahwa Peraturan Ga- 
dji Pegawai Negeri (PGP) jang 
sekarang berlaku dalam banjak 

“ hal.telah tidak sesuai lagi. Ant. 

        

di Sumatra Selatan jang meng- 
akibatkan sampai sekarang pu- 

L orang sudah ditahan. 
1 diperoleh keterangan, 

hwa instruksi seperti jang 

  

Pe 

   

latan, djuga telah dikeluarkan 
bagi tempat2 lain diseluruh In- 

Dan dengan begitu 

dapat   nja terror2 jang dapat menga- 

rus menerus mengadakan kon- 
tak dengan Kabinet. 

| Pada waktu ini menurut ka- 
langan Kabinet, Pemerintah te- 
lah mempunjai suatu konsepsi 
jang tegas mengenai pemulihan 
keamanan, Konsepsi tersebut ti- 
Gak hanja memuat bentuk ope- 
rasi2 militer, tetapi djuga me- 
ngenai pemberian otonomi ke- 
pada daerah2 dan penempatan2 
tenaga2 jang disukai-rakjat di 
daerah . daerah itu Untuk ini 
Pemerintah telah menjelesaikan 
Suatu mutasi integral dalam ka- 
langan pamongpradja. Demikian 
wartawan "K.R.” di Djakarta. 

Presiden di Makassar : Ja 
  

Alat-alat Negara bertindak 
Kalau pengganggu keamanan 

tidak insaf. Meskipun salah, 
masih boleh kembali 

Pp 
dan terus ke Makassar. Di 

RESIDEN dalam perdjalanannja ke Sulawesi tgl. 7-10 djam 
15.30 beserta rombongan tiba dilapangan terbang Mancai 

Mandai Presiden disambut oleh 
d 1 beberapa pembesar antara lain Gubernur Sudiro, Pd. Panglima di Djakarta telah memutuskan | TT VII dan radja? Bone dan Luwu. PSN 

| Setelah memeriksa bari$an ke- 
hormatan maka dengan lambsi- 

an bendera Merah Putih dan 
pekik merdeka Presiden menu- 

menanti untuk mendengarkan 
pidato Presiden. Sepandjang 
Gjalan antara Mandai - Makassar 
didesa2 rakjat dim panas terik 
menunggu liwatnja Presiden. Ba 
njaknja debu bukan main karena 
hudjan tiada kundjung datang. 

  

  

(Dr: Sumisra di Nosi York - 

Bahan2 Indonesia 
Djangan Sampai terdesak dari 

. pasar dunia 

ALAM pertjakapan, Dr. Sumitro Djojohadikusumo menjata- -D 17 kan sangat berpengharapan supaja negara? jang dalam hal 
perekonomiannja sudah madju, mau memperhatikan, menginsjafi 
dan menerima andjuran? jang kini sedang disusun dalam sebuah 

internasional?” 

Mengabaikan isi laporan itu 
akan berarti bukan sadja kesu- 
litan bagi negara2 predusen jg 

- masih ,,underdeveloped” tapi dju 

4 

“ahli lainnja 

  

   
| bahan keluara 

. sia sedikit 
. terdjamin dalam pasar dunia, 

— Mengenai pertanjaan tentang menempatkannja sebagai unsur 

ga akan ada pengaruhnja kepa- 
da negara2 jang sudah madju 
Hu. : F. F3 

Sebagaimana diketahui, Dr, 
Sumitro duduk dalam komite 
tersebut bersama dgn 4orang 

“SeituPrar “CP. 
Carter Inggeris), Prof. Jan 
Klays Knorr (Amerika Serikat) 

“dan Prof, Francisco Garcia Ola 
no (Argentina), Mereka ini diun 
dang oleh. Sekretaris Djenderal 
PBB untuk menjusun laporan 
tentang tindakan2  pemerintafi 
jang mempengaruhi harga ba- 
rang2 bahan (primair) dalam 
perdagangan internasional, ten- 
tang usaha “untuk  mentjegah 
fluktuasi dalam perdagangan da | 
ri negara2 jang tergantung da. 
ri pada export barang2 bahan 
tersebut dan tentang usaha un- 
tuk mentjiptakan perhubungan 
dan perimbangan jang lajak an 
tara harga barang2 primair itu 
dan harga barang2 modal serta 

|barang2 keluaran pabrik, 

| Bagaimana mentjegah ter 
| desaknja barang? bahan 

V0 Indonesia dari pasar du- Mean 

rtanjaan, usaha 

knja harus dila- 
Kukan unti neritjegah terus- 
enerus terdesaknja barang? 

eluaran Indonesia dari 
Dr, Sumitro mendjawab, 

a itu hanja bisa tertjegah 

    

   
   

  

      “5 

' dengan aksi dalam lapangan in 
ternasional dengan disertai oleh 
politik ekonomi jang realistis 
dan sehat dari Indofiesia sendiri 
dan Siaga dengan kerdja leb'h 
keras, Dengan ysalta? itulah ki. 
ranja barang? keluaran Indone- 

banjak akan bisa 

  . Yaporan dari "Komite para ahli dalam hal perhubungan harga 

gambaran pasar dunia sekarang 

jang sudah banjak berobah de- 

ngan gambaran sebelum perang, 

Dr. Sumitro menerangkan, bah- 
wa untuk menghadapi itu kita 
harus mendjamin dulu adanja 
devisen dengan bekerdja dalam 

djangka pandjang: devisen itu 
akan kita butuhkan nanti yntuk 
perobahan struktur perekonomi- 

an dalam negeri. Soal perobahan 
inipun. diperundingkan dalam ko 
mite tersebut. 

Apa usaha untuk tjegah 
merosotnia nilai rupiah. 

Djuga mengenai usaha mentje 

gah merosotnja nilai rup-ah Dr. 
Sumitro berpendapat bahwa itu 
harus dilaksanakan dengan 

djangka padjang, jakni memper 

baiki organisasi2 perekonomian, 
verzekeringswezen,  memperpe 
sat perkembangan transport, 

perbaiki stelsel keuangan dsb- 
nja. Itu sangat banjak tergan- 
'tung daripada kita sendiri un- 
tuk menggunakan segala ke- 
'mungkinan dengan sebaik-baik. 

nja, 
Mengenai nilai rupiah dapat 

dikabarkan, bahwa menurut tja 
tatan koers bank2 di New York 

pada achir bulan September Rp. 
1, sama nilainja dengan 3 dol- 
larcent: 

Pembangunan dan pena 
naman modal asing. 

Untuk keperiyan pembangun. 

an di Indonesia, Dr. Sumitro 
menganggap, bahwa dengan me 

robahnja struktur pengeluaran, 

umpamanja dengan mengurangi 
belandja untuk administrasi ne- 
gara, dan menambahkan belan- 

dja itu untuk pembangunan. Dr. 
Sumitro makin lama mak ja- 
kin bahwa ,,foreign investment” 

akan datang djuga ke Indonesia 
'kalay keadaan dalam negeri be 
res, Penanaman modal asing itu 
bisa berguna dan banjak tergan   |tung kepada kita sendiri untuk 

“Setibanja diperbatasan kota 
karena desakan rakja: Presiden 
terpaksa berdirj di mobil dengan 
karoser terbuka. Pidato Presi- 

- Idju kelapangan Hasanud?in di- | den dirapat umum dilapangan N. Aa ia t ah asha in “berlangsung “sekira 
sedjam, didahuhy oleh menteri 
Hazairin dan Tobing dan dititik 

beratkan kepada pemulihan ke- 
amanan. 5 

Presiden menjerukan kepada 

rakjat supaja tjinta kemerde- 
kaan jg telah dibajar dgn mahal 
sekali. Adalah sangat menjedih- 
kan, bahwa ada jang tidak ikut 
serta memelihara kemerdekaan 
itu, Merusak kemerdekaan ber- 
arti berbuat kesalahan. Tapi 
meskipun salah, kata Presiden, 
saja panggil kembali mereka 
pada djalan jang benar. Tapi 

kalau dipanggil berkali2 tidak 
djuga kembali, apa boleh buat, 
alat2 negara harus bertindak, 

Dalam hubungan inj Presi- 
den menjebut a.l. gangguan ke- 
amanan di Djawa Barat, di Dja- 
wa Tengah, di Atjeh dll. 
Malam harinja Presiden meres 

mikan pembukaan kembali fa- 
kultit ekonom: Makassar dalam 

URUBITJARA 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan sbb: Indonesia aan Djepanz 
telah setudju pada prinsipnja 
akan mengadakan 
damaj bilateral sebagai ganti- 
nja perdjandjian - Frisco. Peng- 
gantian kerugian perang akan 

termasuk dalam rangkaian per- 

djandjian bilateral itu, djuga 
soal2 perikanan, 

Persetudjuan ini tertjapai di- 
pertemuan antara Sudarsono ke 

pala direktorat Asia dan Pasi- 
fik dan Ojiwajima kepala biro 

kemarin dulu sebagai landjutan 
pertemuan pada pag.nja. . 

Diterangkan selandjutnja bhw 
penanda tanganam perdjandjian 
bilateral itu oleh Indonesia ter- 
utama akan tergantung bagai- 
mana penjelesaian ganti kerugi- 

ting darj perdjandjian bilateral. 

Pagi kemarin PM Al, Sastro- 
amidjojo selaku menteri LN ai. 
  

pembantu dalam hal pembangun 
an. Akan tetapi, dem'kian Dr 
Sumitro, kita djangan terlalu ba 
njak menggantungkan diri kepa 
da ,foreign investment” itu sa     dja dalam hal pembangunan, — 

  
"satu pertemuan dengan partai? 

Indonesia-Dj ngonesia- jepang 

setudju 
Adakan perdjandjian bilateral 

kementerian LN 
bahwa Okazaki tidak membawa rentjana perdjandjian 

damai atau ketetapan? tentang pembajaran kerugian perang 
dalam perdjalanannja ke Pilipina dan Indonesia. 
selandjutnja bahwa Okazaki mengundjungi 
Tenggara untuk ”bertukar pikiran” dengan pembesar? peme- 
rintahan dinegeri?2 tersebut masing2 dan untuk mengadjukan 
pengertian baik antara Djepang dan negeri? tersebut. 

perdjandjian. 

urusan Asia dari Djepang, pada | 

an“perang jang perumusannja | 
akan merupakan bagian terpen- |. 

Ali dan Okazaki bertemu. 

  

ante jang diketuai oleh Syutarjo 

(kepala djaw. gedung? negeri) 
telah memutuskan untuk me. 
njampaikan usul? konkrit ke- 
pada pemerintah mengenai pem 

bikinan gedung konstituante. 
Dalam usul ity antara lain” di- 
njatakan, bahwa beaja pembi- 
kinan gedung tersebut besarnja 
Rp. 10.- djuta. Gedung tersebut 
harus mempunjai ,,stijl Indone. 
sia” dan mempunjai ruangan si 
dang jang tjukup untuk 500 ang 

gaynta konstituante serta Lk 

1000 orang publik, 
Menurug taksiran panitia, pem 

bikinannja akan selesai 1 tahun 
sehingga gedung tersebut akan 
dapat segera dipakai setelah pe 
milihan umum selesai. Untuk mo 
del gedung itu akan diadakan 
prijsvraag, atas dasar pengerti- 

an, bahwa gedung konstituante 
tersebut harus merypakan lam 
bang stijl Indonesia. ! 

Gedung? baru jang didirikan 

pada masa pembangunan ini a.l. 
ialah Universitet Gadjah Mada 
dengan beaja Rp 120.- djuta 

dan Sekolah Tinggi Pertanian di 
Bogor dengan beaja Rp 170,- 
djuta. — Ant. 

SINAR RADIO BANDUNG 
— DJAKARTA 
Diresmikan mulai tanggal | 
190 Oktober. | 

Tentang akan  diresmikannja |: 

| 

  

pemakaian Sentra? Telpon Oto-#rike harian, jang disampaikan 
matis di Bandung, pada tg. 10 
Oktober jang akan datang, lebih 
jauh dapat diterangkan, bahwa 
bertepatan dengan peristiwa 

tsb. akan dibuka pula perhubu- 
ngan Sinar Radio (Radiostraal- 
verbinding) Bandung-Djakarta 

jang akan memperbanjak salu- 
ran2 telpon dan telegrap antara 
kedua tempat tersebut. 

Sebagai peristiwa ketiga pada 
hari itu djuga akam diadakan 
»Pameran P.T.T.. Membangun” 

dimana akan dipertundjukkan 
berbagai pembangunan dilapang- 

an Pos dan Telekominikasi. — 
Ant. 

  

politik dan organisasi2 lain2nja, 
jang telah pula  mengadjukan 
resolusi tentang penjelesaian 
Sulawesi Selatan. 

Kemudian Rombongan Presi- 
den dengan Gadjah Mada menu- 
dju Bone. — Ant. 

£ 

110.00 pagi, djadi 

akan dilakukay pada harj Senin 
tanggal 12 Oktober 1953 djam 

1 tidak pada | 
dajam 09.00 sebagai jang tertjan- 
tum dalam susunan ke-I atjara 
sidang ke-IV tahun 1953. Ant. | 

AULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.S.). 

UMBER2 jang mengetahuj 
njatakan bahwa Amerika 

kepada perdana menteri Inggeris Sir Winston Churchill supaja 

ia mengambil inisiatip sendiri 

pertemuan 4-Besar dengan 
Malenkov. 

Menurut sumber2 tersebut da 

lam beberapa waktu jang lalu 
ini antara pemerintah Amerika 
dan Inggris telah diadakan per 
tukaran nota mengenai kemung 

kinan konperen:i 4-Besar pada 

tingkat setinggi2nja. 
Dalam hubungan ini penin- 

djau2.di London mengatakan 

bahwa Churchil! sekarang me. 

ngalami tekanan politik jang ku. 

at dari partai Buruh jang tetap 

mendesak supaja diadakan perte 
mMmuan antara 4-Besar. .« 

Nm enia 

perdana menteri 

  Djaminan non-agressi. 

Suratkabar Washington 

Post” dalam. 'tadjuk-rentjana. j 

  

Situasi umum di 

nja pada hari Rebo sementara 

Atjeh 2 
  

Mobrig 

tjeh mengumumkan, bahwa 
tanggal 5 Oktober telah dilaku- 
kan 

oleh 1 kompi mobilesbrigade se- 
bagai tambahan pasukan. Tang- 
gal 6 Oktober djam 5.00 pagi 
pasukan2 itu meneruskan per- 
Gjalanannja menudju Meulaboh, 

Wilajah Blanggara, suatu KM 

disebelah Barat Lha Seumawe, 
jang semula dipertahankan de- 
ngan matiZan oleh pihak gerom- 

kembali oleh tentara kita. 
l 

Demikian komunike Sub-Ter- | 
ritorium  Afjeh, menurut“ RRI | 
Kotaradja, jang selandjutnja | 
terangkan, bahwa dalam komu- | 

tjara. Sub-Territorium  Atjeh | 

diterangkan, bahwa pada tang- | 
gal 4 Oktober pagi, pasukan | 
patroli tentara dengan kekuatan | 
1 peleton telah bergerak menu- | 
dju ' Indrapuri. Di kemukiman | 
Lam Leot ketjamatan Indrapuri | 
telah terdjadi  tembak-menem- | 
bak dengan pihak pemberontak. 
Tjamat Teungku Djuned jang 
memimpin gerombolan tersebut 
tertembak mati pada saat itu 
sedangkan 3 orang anggota pe- 
ngatjau lainnja mendapat lu- 
ka2. Pada hari itu djuga ter- 
djadi pula pertempuran dengan 
pihak gerombolan disebelah Ba- 
rat Bireuen. Dalam pertempuran 
ini pihak pemberontak dengan 
kekuatan 40 orang dan memper- 
gunakan beberapa putjuk kara- 
bijn, stengun, pistol dan golok, 
kemudian melarikan diri dengan 
meninggalkan 15 orang tewas. 
Pasukan2 patroli tentara, disam 
ping mengadakan operasi2, dju- 
ga berusaha mengembalikan pa- 
ra pengungsi ketempat mereka 
masing2, 

Keadaan ramai kembali. 

Selandjutnja RRI Kotaradja 
mengabarkan, bahwa sekarang 
ini keadaan pasar2 pada umum- 
nja sudah mulai perangsur baik 
seperti sediakala. Walaupun ke- 
adaan harga pasaran untuk ke-   

Djepang mengatakan, 

Dikatakan 
negeri2 Asia 

dan Okazaki mengadakan per- 

temuan terachir. Kalangan Dje- 

pang jang dekat dengan Okaza- 

ki menerangkan apabila ter- 

tjapai persetudjuan, mengenai 

pokok2 rundingan selandjutnja 
besar kemungkinannja diterus- 
kan di Djakarta, kareng run- 
dingan pertama mengenaj ganti 
kerugian perang telah diadakan 
di. Tokio, — Ant.   

perluan sehari2 masih agak me- 

mendarat 

di Kotaradja 

pendaratan di Kotaradja | 

UB TERRITORIUM di A-| 

| 
| 

| 
t 
| 

dengan menumpang kapal polisi. | 

bolan, kini sudah dapat dikuasai | 

| oper oleh wakilnja. 

| mereka jang mengungsi keluar 
|daerah. Mengenai keadaan pe- 
| merintah 

jang berwadjib dan menjatakan 
tanggal 5 Oktober oleh djurubi- | tetap setia kepada Pemerintah 

Guru? kurang. 
Hanja sekolah2 landjutan ki- 

ni mengalami kekurangan tena- 
ga guru, karena ada diantara 

sipil, bupati. daerah 
Atjeh Besar, Abdul Wahab me- 
nerangkan, bahwa djuga peme- 

rintahan sipil telah berdjalan de 
ngan baik. 
Walaupun disatu dua tempat 

orang2 jang bertanggung dja- 

wab telah meninggalkan posnja, 
tetapi djabatan2 mereka itu di- 

Sampai sekarang telah ada 
beberapa asisten wedana dan 
kepala2 mukim disekitar Kkabu- 
paten Atjeh Besar jang telah 
melaporkan dirinja pada pihak 

Republik Indonesia. (Demikian 
bupati daerah Atjeh Besar Ab- 
dul Wahab. : 

Pada tanggal 5.Oktober Staf 
Keamanan mengadakan tindjau- 
an kedaerah2 jang telah dibe- 
baskan oleh tentara kita di Seu- 
limeun. Sambutan penduduk me 
muaskan. Dihalaman kantor we 
dana diadakan penerangan jang 
mengandjurkan . kepada rakjat 
supaja djangan ' turut menga- 
tjaukan keamanan. 
Penindjauan dan penerangan 

serupa djuga “diadakan dj In- 

' Mang ada bahaja besar syng. 

  

Fi Sebulan 
Ktjbran 

  

LANGGANAN! «& & 
  

Dalam dan Luar Kota. 

s.....o... Rp. Ll, 

0,60 , 
naa nuuuu y3 

“ 

  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

TAHUN IX, —NOMOR 229. 

  

di London pada hari Rebo mue- 
Serikat telah memberitahukan 

untuk mengusahakan suatu 
Sovjet Georgi 

itu menulis “ bahwa djaminan2 

tentang non-agressi mungkin da 

pat terbukti merupakan satu2- 

nja djalan untuk mengadakan 

pertemuan tingkat setinggi-ting 

ginja jang sesungguhnja prema. 
teuur itu dengan perdana men- 
teri Sovjet Georgi Malenkov. 
»Washington Post” jang mem 

beg komentar tentang pernjata- 

an menteri luar negeri Amerika 
John Foster Dulles bhw ia tidak 
membuka tetapi djuga tidak me 
nutup pintu untuk mengadakan 
sematjam djaminan non-agresi, 
dalam pada itu mengakui ,,me- 

4 

guh2 bahwa beberapa kekuatan 
tertentu di Eropa dapat meng- 
gunakan kesempatan adanja se 
suatu Pakt Non-Agressi untuk 
tidak djadi meratifisir Perdjan 
djian Masjarakat Pertahanan 
Eropa, tetapi djaminan nOn-agre 
Si demikian itu dapat menghi- 
langkan kekuwatiran jang sung 
guh2 mengenai kemungkinan 
timbulnja kembali militerisme 
Djerman”, — UP. 

PERISTIWA DEMON- 
  

minta Churehill 
Usahakan pertemuan A4 - Besar 

  

ladjar sebagai akibat tindakan 
polisi “itu, bukan disebabkan 
oleh tembakan polisi, tapi oleh 
barang: tadjam. Hal ini djuga di 
benarkan oleh dokter jang me- 
rawat mereka. Demikian me- 
nurut keterangan pihak resmi. 
Dapat diterangkan bahwa be- 

rita jang menjatakan luka? itu 
disebabkan tembakan polisi, di- 
peroleh dari pihak peladjar sen- 
diri 

Kini jang berwadjib terus me 
ngadakan pengusutan dengan 
"saksama atas peristiwa itu. — 
Ant, 

KONP ERENSI — UNESCO 
TENTANG PEMUDA 

Diadakan di Tokio. 

Organisasi PBB urusan Pen- 

didikan, Sosial dan Kebudajaan 
(UNESCO) akan” menjeleng- 

garakan di Tokio suatu konpe- 
rensi untuk membitjarakan so- 

a12 mengenai pemuda, 

Konperensi ini, jang akan di 
mulai pada hari Rebo jad, dan 

akan berlangsung selama 3 ming 

gu, akan dihadliri oleh utusan 
17 negara di Asia dan Eropa 
dan. AS., Konperensj UNESCO 

mengenai pemuda, jang per- 

tama, telah diadakan dalam 

tahun ang lalu di Rangoon. Kon 
perensj di Tokio itu ialah kon- 

perensi ke-2 dan akan dihadliri 

S
E
A
 

STRASI DI MAKASSAR oleh utusan Australia, - Burma, 
Luka?nja bukan karena | Ceylon, Kambodja, Kanada, Ti- ! ' tembakan polisi. ongkok Kuomintang, Perantjis, Menjusul berita mengenai pe (Indonesia , Korea Se- ristiwa diwaktu demonstrasi 

peladjar di Makassar pihak res 
mi memberi keterangan kepada 
pers, bahwa luka2 beberapa pe- 

latan, Laos, Nepal, Nederland, 
New Zealand, Filippina, Kera- 
djaan Inggeris, A.S. dan Viet- 
nam Bao Dai. — UP   

Demonstrasi anti 
India 

Di Korea Selatan 

menjatakan   drapuri. — Ant. 

pang: 

i ke Amerika Serikat pada 

rintah Amerika mengenai   ningkat dari biasa, tetapi hal 
tersebut diharapkan akan dapat 
kembalj keadaannja sebermula, 

djika suasana di Atjeh mengala- 
mi perobahan2 jang tertentu. 

Disamping itu Djawatan Ke- 
reta Api Sumatera, Utara terus 
berusaha untuk melantjarkan 

kembali perekonomian rakjat 
didaerah tersebut. 

Antara lain diadakan trajek2 

pendek antara satu dan lain 
tempat sehingga perhubungan 
tetap berdjalan dengan baik. 
Sekolah2 di Kutaradja berdjalan 
dengan biasa dan dari kalangan 
inspeksi sekolah rakjat kabupa- 
ten diperoleh keterangan, bah- : 
wa tidak terdapat kesulitan2., 

  
jang akan datang akan tergan- 

. di Washington. 

Kalangan penindjau di Wa. 
shington menjatakan bhw pem- 
bitjaraan2 Ikeda2 dan pembantu 
menteri LN., Walter Robertson 

terutama akan berpusat kepada 
soal bantuan Amerika kepada 
Djepang, soal pembajaran peng 
ganti kerugian perang kepada 
Filipina, Indonesia dan Birma, 
dan soal peranan jang akan di- 

pegang dalam pembangunan 
kembali Korea. 

Bantuan kepada Djepang. 
Kalangan tresebut berpenda- 

pat, bahwa bantuan Amerika Se 
rikat kepada  Djepang dihari2 

  

  

Berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, oleh Pemerintah diadakan pers konperensi pada tgl. 6-10-1958 jl. Gambar: Menteri Penerangan Dr, F, Lomban Tobing ketika memberikan dja- waban atas pertanjaan para Wa rtawan, 
  

Lambona Keludajang leeamapaty 
Kan Batas sayeh Gate atasan 

| yaa Kinstenan Metanshesgaa 
an mda ag     

Pertahanan Dje- 

orang 

PM Yoshida achir bulan ini ke Amerika 

UNDJUNGAN perdana menterj Djepang, Shigeru Yoshida, 

banjak tergantung k-pada besar-ketjilnja hasil jang tertjapai 
dalam pembitjaraan2 jang kini sedang dilangsungkan antara 
Hatayo Ikeda, utusan istimewa Yoshida, dan pembesar? peme- 

masalah? ekonomi dan pertahanan 
Djepang, demikian diterangkan oleh kalangan jang mengetahui 

.tung kepada penjelesaian soal2 

    (Ipphos), 

K Farm di Seoul telah terdjadi lagi demonstrasi? terhadap tentara India, jang mengawasi tawanan? anti Komunis di 
Panmunjom, Ketua panitya pemulangan negara? netral mem- 
peringatkan pimpinan tentara PBB tentang tanggung djawab mereka dalam mentjegah tjampur tangan Korea Selatan dengan 
para tawanan itu. Dalam djaw abannja panitya gentjatan sen- djata PBB telah memberi djaminan perlindungan kepada tentara 
India jang diserahi pengawasan. 

Kalangan pemerintah India 
kekuatirannja ter- 

hadap kedjadian2 di Korea baru2 
ini, !/'terutama antjaman dari 
pihak Korea Selatan. 

Djurubitjara pemerintah India 
katakan kepada Reuter, bahwa 

dewasa ini pemerintah India tak 
menganggap kedjadian2 di Ko- 
rea itu sebagai soal antara pe- 

—. 

1 djuta 

achir bulan Oktober ini akan 

tadi. Bila soal2 itu telah dapat 

diselesaikan, maka wakil2 Dje. 

pang dan Amerika itu akan me 
landjutkan pembitjaraan2nja de- 

ngan mempersoalkan hubungan 
dengan antara Djepang dan 

Amerika Serikat, 

Sesudah itu maka ' mereka 
akan membitjarakan pertahan- 

an Djepang. Bemikian kalangan 
tadi, 

Pertahanan, 

Keterangan Keikichi Masuha- 
ra, wakil kepala djawatan ke- 
amanan nasional Djepang, di To 
kyo beberpa hari jang lalu, jaitu 

bahwa Djepang mentjita-tjita. 
kan suatu angkatan darat jang 

mempunjai kekuatan 1 djuta 

orang, suatu angkatan laut da- 
ri 1), djuta ton dan suatu ang- 

katan udara jang terdiri dari 10. 
000 byah pesawat menurut ka- 
langan itu diterima dengan pe. 
nuh perhatian di Washington, 
sungguhpun buat waktu seka- 
rang ini tjita2 Masuhara itu ki- 

ra? hanja dapat diwudjudkan 
dengan suatu ngkataan darat da 
ri 17.000 sampai 20.000 orang, 
suatu angkatan lagt dari 150.000 
ton dan suatu angkatan udara 
dari 1.000 sagmpi 1.500 buah pe- 
sawat, 

Menteri luar negeri John Fos- 
ter Dulles djuga telah mene. 
rangkan, bahwa ig ingin melihat 
pasukan? darat Djepang diper- 
besar dari 11.000 orang mendja 
di 35,000 orang. Demikian kala- 

merintah India dan Korea Sela- 
tan, walaupun tslah diadakan 
tuduhan2 terhadap India. Itu 
adalah semata2 soal diantara ko. 
misi repatriasi neger.2 netral 
dan kedua komando di Korea, 
jalah komando PBB dan Korea 
Utara, jang telah membentuk 
komisi tsb. 

Karena kampanje 
Amerika, 

Harian ,,Indian Express” ka- 

takan dalam tadjuk rentjananja 
jang berkepala Tidak djudjur 
terhadap pihak si-pemisah”, dje- 
laslah, bahwa sjarat2 serta dji- 
wa persetudjuan gentjatan sen- 
Gjata Korea telah diperkosa dan 
karenanja pekerdjaan komisi 
repatriasi sangat mendjadi su- 
kar. Kata harian tadi: dan itu 
karena kamanje tertutup jang 
dilakukan oleh siaran2 dari ten- 
tara Amerika di Korea. 

Selain ita harian India ber- 
bahasa Inggeris ,,Times of In- 
dia” dalam tadjuk rentjananja 
kemarin dgn kepala »Pengchia- 
n#tan” memperingatkan PBB 
untuk menginsjafi, bahwa pasu- 
kan? India di Korea djuga mem- 
punjai batas? kesabaran, 

Dinjatakan, bahwa tjara2 PBR 
uniuk menjelesaikan seluruh ma- 
salah pengembalian para ta- 
wanan perang di Korea banjak 
tidak memuaskan. Dan bila Ame.. 
rika dengan sungguh2 menghen- 
daki perdamaian, dunia  demo- 
krasi ingin melihat bukti? jang 
njata, tuls harian tadi. — Rtr, 

  

BUPATI TEMANGGUNG 
DILANTIK 

Kemarin di Temangung dilang 
sungkan upatjara pelantikan 
bupati Temanggung jang baru, 
Kartono, jang dulu mendjapat 
patih di Pemalng. Hadir Yalam 
upatjara pelantikan tersebut 
panglima divisi P. Diponegoro, 
wakil2 DPRDS/DPR  Temang- 
gung, Walikota, bupati dan Res. 

pernur Budiono selaku wakil 
Kementerian DN jang menjata- 
kan dalam pidato sambutannja, 
bahwa, mulai saat itu bupati Te- 
mangung jang baru telah dilan- 
tik dengan resmi. 

x Hari Djum'at jl, dimasdjid 
Sjuhadha' seorang  djema'ah 
amat mengganggu perhatian dje 

ma'ah lain.lainnja,  Sebabnja : 
mungkin karena tidak sempat 
ganti pakaian, djema'ah satu itu 
melakukan solat Djum'at dengan 
berkemedja ,,koran” jang banjak 

gambarnja Wanita Amerika ber- 

      ngan itu, — AFP, 
Huma pakaian renang, 

Pelantikan dilakukan oleh Gu- . 
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“njetudjui 

“jono dan telah mengirimkan su- 

menjelesaikan “soaj itu dalam   

  

ganggyan Dana L 

ini, perdagangan Medan 
Atjah inerosot hingga. 3076, ter 
utama jang an banjak | 
kerugian pedag kelontong. 

— DJAKARTA R. 

ristiwa kebakaran “besar baru? 
ini telah mengantjam lagi, jan, 
mengakibatkan 106 rumah n Eli 
na di Gg. Burung dan 3 rumah 
serta 4 “gudang @jadi 2 if 
Roamalaka, kerugian ditaksir |, 
Rp. 500.009,— — Seluruh hakim 
di Djawa Barat kini telah ber- 
sepakat membentuk sebyah: ika | da 
tan dengan mengambil C 
musjawarat digedung Pengadilan | 
Negerj di' Djakarta. — Ek. 700 
orang plontjo dan “plontji jang: 
tergabung dalam Gerakan. Ma- 
hasiswa Djakarta baru2 ini te- 
lah melakukan Pe OP s0- 
sial. 

   
      da   

   

  

   

    

KA ni 2 Pel 

bahwa Kepenting 
tik akan ter- 

pat memadjukan 
   

        gerakan Koperasi batik. 

ngusa 
bukan & anggauta Gia, 

5 Neneng distribusinja. -dikerdja 
ikan ajuga oleh Koperasi2 batik 

auta “dan selalu men 
dapat pengawasan dari fihak in 
'Stansi2 setempat. Putusan dari 
Pemerintah. itu dikeluarkan pa- 
da bulan Djuni 1952, akan teta- 

distribusi baru, dapat dilaku. 
Aa pada 'bulan Oktober 1952. 

- Dalam hal. ini semua peratu- 

eng dan harga2 bagi pengusa- 
batik, tidak ada perbedaan. 

bagi pengusaha? baik jang ter- 
.gabung maupun jang tidak ter 

i, ya |gabung dalam: GKBI. golonsan 
: : angan, 1 Indonesia asli maupun birkan 

PERISTIWA -KON ODOR asli, 
Pula GrBI tidak akan menga 

MUDA SUJONO baikan terhadap gerakan Kope- Segera diselesaikan. rasi batik diusahakan oleh 
Pada Rebo jang lalu diadakan bukan warga negara asli, (umpa 

pembitjaraan antara .komodor manja di “Solo dari golongan 
muda udara H. “Sujono. 
menteri pertahana -dan staf- 
nja. Pokok pembitjaraan .me- 
nurut keterangan adalah -ber- 
kisar disekitar peristiwa Sujono 
jang- sampai an belum 
ada ketentuannja. ' 

Lebih djauh diperoleh “kabar 
bahwa sesudah pertemuan dgn. 
komodor muda udara H. Sujono 
tu menteri mengadakan pe 
temuan dengan komodor muda 
udara Ruslan jang kabarnja.ki- 

nj dibebaskan oleh komodor Sur | 
jadarma dari djabztannja atas 
permintaanja sendiri. 

Dalam hal. im menurut Sek 
terangan komodor muda udara | 
Ruslan mempunjai pendirian Sa- 
ma dengan komodor muda uda- 
ra Sujono jang tidak dapat me- 

beleidnja SANA 

  

Surjadarma3, 

Supaja diselesaikan 
dalam seminggu ? 

Selandjutnja ' didapat kabar 
bahwa para perwira AURI se- 
pendirian dengan pendirian Su- 

rat kepada Pemerintah untuk 

waktu ea — Ant. 

UANG RATUSAN 
PALSU 3 2 2 L 

Mengalir darj .Mekah. 

Didapat kabar, bahwa 

a tangal 2 Oktober jang. 

baru lalu pihak kepolisian 

telah mensita disuatu tem-. 

pat dikabupaten - Asahan 

Labuhanbatu sedjumlah be- 

sar uang palsu terdiri atas. 

230 helai tukaran Rp. 100,— 

“dan 288 helai ha tukaran. 

Rip, 20— 

“Keterangan  selandjutnja' 

mengatakan, bahwa sebe- | 

| Yumnja djuga ditempat itu $ 

pada tangal 4 September Ter 

Jalu pihak kepolisian “telah 
mensita 734 helai uang tu- 

karan Rp. Oo Sementa- 

ra itu telah: na San se- | 

irentak pada ter-/ 

sebut 584 helai uang tu- 

karan diantara satu sampai : 
Rp. 100,— jang semua, pal- 

su. Dalam hubungan ini di- 
“dapat keterangan selandjut 

nja, bahwa telah ditangkap 
beberapa orang Indonesia 
jang disangka Ta 2 , 

ingedarkan uang palsu tsb. J 

.di Sumatera Timur, 
Uu palsu itu mana 3 
jalidikan didatangkan 

dar Tuar "negeri. . Atas per- 
n “pihak kepolisian k 

Metan belum sedia menje- 

Te tempat. uang Tn 5 

“   

  

fr 

“keperluan beaja2 
| brics. 5 , 

Untuk penjusunan modal ter. 

Th pertjaja kepada 
t "mat dan dukun? sakti. 

H mal 

  

"Arab, Kanan di “daerah2 lain ti 

dak ada Koperasi batik golong- 
'an Arab). “Terhadap koperasi ba 

tik sematjam itu diberi peng- 
hargaan ajuga, jalah sebagai sa 

luran dari koperasi batik ang- 
gauta GKBI, antyk membagikan 

kepada anggautanja, 
“mendapat keuntungan2 jang te- 
lah ditentukan sebagai djasanja. 

Gengan 

Djumlah Koperasi batik dise- 
Juruh"Djawa jang telah mengga 
bungkan diri dalam GKBI ada 
20 (duapuluh) buah, sedangkan 
Ba aa pengusaha batik Indo- 

ia dari seluruh pembatikan 

ai 'Djawa ada 704 jang sudah | 
mendjadi anggauta Koperasi di- 

masing- ne daerah. 

ami Agustus 1953 ter- 
kumpul modal sebanjak 

Rp. 60 djuta. 

Lebih landjut diterangkan, 

bahwa pada waktu pool batik 

dibentuk, semua beajg untuk 
'pembelian import cambrics di- 
bantu oleh keuangan Pemerin. 
'tah. Tetapi agar usaha tersebut 
tidak selalu mengganiungkan di 
ri pada keuangan Negara, pula 
agar sisteem tersebut dapat di- 
pertahankan dan tidak .ditjam- 
puri oleh/dari fihak jang tidak | 

kepentingan dalam | mempunjai 
soal pembatikan, oleh fihak Pe- 

merintah “diandjurkan supaja 
GKBI menjusun. modal untuk 

import cam- 

sebut sedjak bulan Maret 1953. 

!' telah diambil langkah, menaik- 
|kan harga cambrics dari Rp. 90, 

El djadi Rp. 130,- per pice untuk 
# kwaliteit“prima, dari Rp. .235,- 
-djadi Rp, 275,- per pice besar 
untukkwaliteit biry. 
“Uang tambahan: harga/kelebih 

-an tersebut mendjadi milik Ne. 
gara, djika dari pembatik sudah 
tidak diperlukan lagi uang terse- 
but, dalam arti kata bahwa 

#uang tersebut tidak (dapat dita- 
rik kembali pa jang memba- 

"| jar. 
Dengan adanja tambahan har- 

ga tersebut ternjata tidak mem. 
(pengaruhi harga batik,atau men 
djadi naik, bahkan sebaliknja, 
terbukti sedikit demi sedikit 
harga batik turun. Karena da- 
lam kenjataannja adanja dja- 

ni minan cambrics Pata dapat 

   

'BORANG Aiaposi dise- 
belah rumahku menderita s: 

sat kira2 sudah dug minggu 
“Hampir tiap2 harj Kulihat 

'keluarganja jang dekat dan jg 
'Ajauh datang menengok : seka- 
112 datahg seorang dukun. Silih 

  

berganti dukun? diminta tolong 
obati sj sakit. Keluarganja 
suk orang kuno, tidak mau 
fil dokter. Mereka  lehih 

dukun2 kera- 

   
| bang! 

| datang berziarah, "menetap!" tas 
tastertip pergaulan sosial dikam | 
pung, bahwa menengok orang 

   
   

I ea termasuk suatu kewadji- 

Marto namanja, Umur- 
5 tahun, djadi “belum tua 
Isterinja - bersedih-sedih 

—
—
 

| katnja pemberian 

ba aa ih en itu tidak lajak 

aa AWitopo), hai itu 
.hanj a merupal pemberian bak 

3 NT ga iko sa 
emua djumlah pegro- 
t. Dengan lain perka 
— “importeur nasional 

. Hamnja: Hasih ada lapangan Tu- 
Ias sekali d lam soal import, ka- 

  

rena mas tersedia lapangan 
Import 9670. Djadi pada hake. 

hak ikepada 
GKBI. sebanjak. 3 sampaj 4/o da 

3 

  

  
politik pemb 
Jajasan tersebut 

@ebaalika tidak ada era 

. Sampai pada kah Agustus 
1953 pengumpulan modal itu te | 
lah mentjapai djumlah Rp. 60,- 

djuta, chusus: untuk keperluan 
beaja2 import cambrics, sehing- 
ga dapat dikatakan, bahwa ban 
tuan dari P 
merupakan baatyan moreel S8. 
dja 

(harga. 

Ditjabutnja sn import 
dengan mendadak hantjur 
kan usaha? GKBI. 

Setelah dapat dibajangkan ke 
adaan jang gemilang” untuk 
hari depan bagi GKBI, setjara 
mendadak pada tanggal 9 Sep- 
tember jang lalu Oleh Menteri 
Perekonomian dari Kabinet Ali 

— Wongso mengenai pentjabut 
an hak import  cambrics bagi 
GKBI merupakan , sambaran ha 
Hlintar”, sehingga menghantjur. 
kan usaha? GKBI selama itu. 
Dengan 'adanja tindakan itu ma 
ka bagi GKBI tidak sadja men- 
derita materieel, tetapi teruta- 
ma dirasakan adanja penderita- 
an moreej daripada gerakan Ko 
perasi batik di Indonesia, sehing 
ga dapat mengyrangi kepertja. 
jaan pada fihak Pemerintah. 

“Dalam pada itu fihak GKBI te 
lah mengirimkan suatu delega- 
si pada jang berwadjib dan me 

nurut Keterangan Menteri Pere- 
konomian dinjatakan, bahwa 

pentjabutan hak import bagi 
GKBI itu. semata-mata untuk 
menolong para importeur nasie- 
nal, lebih dari itu tdak. 

Menurut GKBI keterangan jg 
Giberikan itu dipandangnja 12» 
.mah karena meskipun GKBI di 
beri hak Sp cambrics (pu- 

|Isa jang ak 19 Ka dengan 2 

rintah tinggal i 

uran jg baru itu akan 
“katjau”, karena menurut peng 
alaman dalam pelaksanaan me- 
ngenai-import cambrics melalui 
saluran jang berbelit-belit Di. 

kuatirkan 
teur itu tidak akan dapat ,,men- 
taati” peraturan2 dari Pemerin 

“tah. 
: Dengan demikian maka para 
importeur nasional" jang telah 
ttertjatat sebanjak 100-buah, 
akan minta selajanan sendiri2. 

Haj ini mudah 'diombang-ambing 
kan oleh pedagang2 cambrics di 
|Juar negeri, karena mereka ti. 

dak 'hanja menghadapi satu im- 
porteur sadja, 

Dalam pada itu perlu dikemu 
kakan, bahwa .djumlah import 
cambrics sebelum perang dunia 
II ke Indonesia Ik. 120 djuta 
yard, sedangkan pada waktu ini 
diperkirakan “hanja 60 djuta 
yard setahunmnja (kini harga cam 
brics Ik, "Rp. 4,-'per yard), ka- 
rena adanja kemunduran soal 
deviezen di Juar negeri. 

    

    

Minta kembali hak im- 
port, atau tak akan guna. 
“kan djasa Pemerintah sa- 

Dalam menghadapi hal jang 
sedemikian, maka GKBI telah 
"menentukan pendiriannja, jaitu 
minta kembali hak import cam 

brics.sebagai telah diputuskan 
oleh : Menteri Perekonomian: da- 
lam Kabinet Wilopo, dan bilama 
na hal ini tidak mungkin dilak 
Sanakan oleh Menteri Perekono 
mian jang sekarang, maka bagi 
GKBI tidak akan djalan lagi 
melainkan tidak akan memper 
gunakan djasa Pemerintah sama 
Ba — Ye 13   

san RAKJAT" ia 

Djanuari 1954 mu- 
lai pemilihan 

mun 
Jogjakarta mempunjai 14 daerah 

: pemungutan sadra 

      

'bahwa parasimpor- 

2 

1 

ditentukan 18 tahun keatas 

Pemilihan akan dilakukan 
oleh 2 barisan, -jaitu pertama 
Oleh Panitya dan kedua oleh 
yakjat, Panitya disusun oleh 
Pusat “dan susunannja sbb. : 
Panitya Indonesia (Pusat), Pa- 
nitya Pemilihan (daerah), Pani- 
tya Pemilihan (Kabupaten & 

Kotabesar), Panitya Pemungut- 
an Suara (Ketjamatan) dan Pa- 
nitya Pendaftaran pemilih (Ka- 
lurahan). Indonesia dibagi atas 
16 daerah pemilihan, jang ' ma- 

sing2 menjelenggarakan usaha- 
nja sendiri2. 

Mengenaj kewadjiban, ditetap 
kan, bahwa rakjat mempunjai 
tugas: a) tjatjah ' djiwa dan 
pendaftaran pemilih, b) pentja- 
Jonan dan €) pemungutan suara. 
Tiga tingkatan ini masing2 akan 
dilakukan pada bulan Djanuari 
1954, “Mei 1954 dan Maret 1955. 
Dengan demikian maka pemi- 
lhan umum sudah dapat. di- 
mulai pada bulan Djanuari 1954. 

Terhadap anggota2 angkatan 
perang dan polisi jang sedang 
melakukan tugas, akan .dadia- 
kan peraturan tersendirj oleh | 
Pusat. 

Angka2. 

Ufituk sedikit. memberi gam- 
baran tentang apa jang telah 
ditetapkan dalam undang2 pe- 
milihan, maka dibawah ini kita 
sadjikan angka2. Menurut tja- 
tatan dari Kementerian Dalam 
Negeri, djumlah penduduk di- 
seluruh Indonesia sampai achir 
tahun 1952 ada 76.945.306 orang. 
Tiap 150.000 djiwa berhak me- 

  

Pari komperensi social Djateng : 
  

| djumlahnja tidak kurang dari 

- 'Konperensi tersebut dibagi 
dalam 2 phase, jakni phase jang 
pertama terbuka untuk pers 
.dan jang kedua tertutup. 

Penjerahan tugas social 
- berangsur-angsur. 

Inspektur Sociaal Djawa 'Te- 
ngah sdr, Suwito dalam uraian- 
nja mengenai "PP No. 45 ttg. 
13-10-1953 setelah membatjakan 
isi peraturan tersebut menjata- 
Kan, bahwa penjerahan sebagian 
tugas dalam lapangan social ke- 
pada daerah2 otonoom adalah 
akan dilakukan dengan berang- 

'sur-angsur. Ia simpulkan tjara 
Ipenjerahan itu dalam 3 bagian, 
jakni penjerahan sepenuhnja pa 
da Pemerintah Daerah Otonoom, 
penjerahan hanja memberikan 

hak medebewind sedang jang 
ketiga masih tetap diurus oleh 

| Kantor Pusat Sociaal. 
“Mengenai penjerahan sepenuh 

nja, pembitjara tegaskan, bah- 
wa apa jang tersebut dalam pa- 

sal II dari PP-45 itu, termasuk 
dalam penjerahan demikian, ja'- 
ni mengenai pertolongan pada 
orang2 fakir miskin, penjelen- 
garaan pemeliharaan - orang2 
jatim-piatu dan pertolongan pa- 
da orang2 terlantar. 
Dalam pemberian hak: mede- 

bewindsthap itu hanjalah meli- 
puti pekerdjaan2 jang tersebut   

Titi dipanggil. 

| Karena tidak sembuh2 aa n 
'sakitnja makin “berat, 
“pada suatu harj akupun   ,menunggui “dekat pembaringan 

| sisakit. Waktu aku datang, ke- 
Dekan segenap keluarganja, se- 

“berkumpul disitu karena 
Pain seorang dukun sakti jang 
“didatangkan darj tempat djauh     hla ngobati sisakit. 

ai “Te itu baru datang haru- 

Tn IV. dan V, dari PP 

“bil taksi, 50 km djauhnja. Saran 
dari orang2 jang datang berzia- 
rah, jang mengatakan ditempat 

anu ada dukun sakti, ditempat 
'anu ada kjai keramat, begini 
dan “begini . tjaranja Laga eat 

orang. sakit, dan Sudah pernah 
menjembuhkan si anu dan sianu 
dalam waktu jang pendek, etc2, 
demikianlah advies2 itu dituruti 
"bergiliran “berbagai dukun? sak- 

Dan sekarang. “Gi 
dukun paling istime- 
sa dibalik gunung je 
0 km. Mudah menim- 

9 sa a kagum dan pertjaja 

bahwa dukun baru ini tentu Bak. 
“ti benar.“ 

     

   

rem. Kumisnja lebat, djenggot- 
nja lebat, brewoknja lebat 

djuga. Kalau mukanja dimisal- 
kan seperti tanah lapang, sudah 
sedjak dahulu tanah Japang itu 
tak pernah ditjabuti rumputnja, 
sampai tumbuh alang2 dan se- 
mak beltikar merupakan rimba 
ketjil, 

Pakaiannja serba gandjil ma-   , wironnja latar hitam, iket blang- 
lah, Badju sordjan hitam, kain 

Djangan hanja ber- 
) Lana sebagai 

Fa pegawai 
“Tetapi sebagai sosiawan anoda 

: tengah masyarakat 

KN aa ag Dam aa an 
para utusan dari Djawatan? Social Karesidenan, 

— Kabupaten dan NA htapradija2 seluruh Djawa Tengah, hingga 

-& 

4 

500 orang. 

'No., 45, jakni pekerdjaan2 me- 
ngenai pendidikan Social, penju- 

luhan social, organisasi2 dila- 
pangan social, bantuan2 menge- 
nai pemondokan anak2 sekolah 
bekas rawatan social, usaha per- 
baikan anak2 nakal, pemberan- 
tasan keburukan - social, perto- 
longan tempat tinggal jang ber- 
Sifat sementara bagi orang2 jg. 
tidur ditempat2 jang tidak se- 
mestinja, pertolongean pada kor 
ban2 perdjoangan kekatjauan, 
bentjana alam dan sebab2 lain- 
nja. 

Jang tersebut dalam pasal VI 
dari PP 45, menurut pembitja- 
ra, masih diurus langsung oleh 
Kementerian Social, seperti pe- 

meliharaan “anak2 dari orang2 
ilat serta invaliden, pemberan- 
tasan perdagangan perempuan) 
anak2, penerbitan tjabul dan pe- 
latjuran2, urusan pemulihan de- 
radjat hidup (Fehabilisasi) be- 
kas hukuman dan kesedjahtera- 

an pekerdja2. 
Status Social Karesidenan 
adviseurend. 

Mengenaj penjerahan itu, sdr. 
Suwito setelah “ mendjelaskan 
bahwa penjerahan itu akan ber 
langsung  berangsur2, pertama 
dari Pusat ke Propinsi dan ke- 
lak dari Propinsi kedaerah2, ma 
Ka mengenai status Djawatan   

“sam tadi, sedih Dut db mo-' 

| 

Melihat mukanja, Memang se- | lah menjingkirkan 

Dia membatja, mentera, 

Social Karesidenan ditegaskan, 
bahwa  Djawatan Social masih 

        

'konnja “kehitam-hitaman djuga. 
Segalanja serba hitam, kontras 
“dengan .kumis dan djehggotnja 
jang sudah keputih-putihan di: 

makan usia tua, 
Berhadapan dengan xiia, 'orang | 

terbita-bata berchidmad, . siap   
kan: perintah, Gajanja, memang 

suka 'memerintah.. 
'Perintahnja jang pertama, ia- 

ob2t2, ra- 

muan2, djampi2 dan djamu2 jg 
berserakan dibangku dekat pem. 

baringan si sakit. , 
Sudah itu kemenjan dibakar. 

mau 
mengusir setan2 dan . demit2 | 
peri perajangan jang katanja 
banjak berkeliaran dxuman nu. 
Suasana makin serem, segenap 
hadirin terduduk  chidmad tak 

Hiain 

sedia menerima dan mendjalan- | 

perlu dilandjutkan sebagai Ad- 
viseurend lichaam, karena ma- 
sih ada hal2 didaerah2 jang ma- 
sih diurus langsung oleh pihak 
Kementerian Social. Hal int, 
oleh Djawatan.Social Djawa Te- 
ngah telah diadjukan usul me- 
ngenai soal tersebut kepada Ke- 
menterian Social, dimana . oleh 

pihak Kem. Social telah diren- 
tjanakan peraturan chusus di- 
sampi PP No. 45 itu. Dalam 

rentjana (peraturan itu, antara 
ditetapkan akan diadakan 

pembagian tugas di Propinsi de- 
ngan bentukan 2 matjam bagi- 
an, jakni Djawatan Social Pro- 
pinsi dan Inspeksi Social Pro- 

Karesidenan diadakan tjabang2 
Inspeksi. Social jang berkewa- 
djiban mendjalankan tugas jang 
masih diurus oleh fihak Kemen- 
terian Social, demikian al. isi 
rentjana peraturan tersebut. 
Mengenai 'Djawatan Social 

Propinsi menurut rentjana pera 
turan “tersebut, akan terbagi 
atas 3 bagian, jakni bagian bim- 
bingan social, penjelenggaraan 

social dan umum. 
Dalam -soal ini, menurut ren- 

tjana peraturan itu, maka Ke- 

pala Djawatan Social Propinsi 
administratief dibawah Propinsi, 
sedang social-technisch bertang- 
gung-djawab pada Kementerian 

Social. 
Dalam sedikit waktu lagi, di 

Djakarta akan diadakan perun- 
dingan mengenai penjerahan itu 
antara Kementerian Social de- 
ngan Kepala2 Djawatan Social 
Propinsi. 

Kepegawaian tak ada 
perobahan2. 

Dalam penjerahan kelak dari 
Pusat kepada Propinsi dan sete- 

rusnja dari Propinsi kepada da- 
erah2, pembitjara mengharap- 
kan, agar .para pegawai tidak 

gelisah, karena penjerahan itu, 
tidak membawa sesuatu pero- 

bahan kedudukan bagi mereka. 
Mereka tidak akan diserahkan 
sebagai inventaris kepada dae- 
rah2 otonoom. Pembitjara kata- 
kan, bahwa kini dalam perga- 
ulan timbul istilah 2 matjam pe- 
gawai, jakni Pegawai negeri dan 
pegawai negara, dimiana diarti- 
kan, . Pegawai Negeri, adalah 

(Bersambung hal. 3)   
LAN AN LO AKAN BENER EA 

jan telah meliputi udara dise- 

Juruh ruangan rumah, 

Dengan tidak mempedulikan 

keadaan siSakit (jang sedang 
pajah) sang dukun . membuka 

selimut penutup tubuh si sakit, 
“lantas mengurut-urut, memi- 

djat-midjat perut, dada,  ping- 
g:ng dan bagian2 tubuh lainnja. 
“Untuk .melintjirkan . (melitjin- 
'kan) pekerdjaan "urut itu ta- 
ngan si dukun dibasahi minjak 

kientik jang lebih dulu dibatja- 
kan mentera. 

Si sakit mengerang-erang, se- 
sambat, mengaduh-aduh, megap- 

imegap. Namun, tak dipedulikan 

-oleh sang dukun. 
Sang dukun mengatakan bah- 

Iwa, nantj penjakitnja. akan ,,ke-   luar” Tam sembuhlah ia. 
Sedjam belum selesai. Satu 

ada jg berani bertjakap?, mero- | setengah djam masih mengurut- 

Ya 

Ry BAN 

Kokpun tidak, Bau asap keme- urut djuga, Sesudah hampir dua 

pinsi. Djika perlu maka ditiap2 : 

| batjut”, 

EBAGAI usaha pertama untuk rangkaian kampanje pemi- 
lihan umum, semalam bertempat di Balai Kota Jogjakarta 

dilangsungkan pertemuan dihadiri oleh wakil? party, organisasi: 
dan golongan?. Dalam pertemuan itu oleh sdr. Sutomo didjelas- 
kan, bahwa pemilihan umum jang akan datang ini akan meng- 
ambil dasar Undang? Pokok no. 7 th, 1953, jaitu tidak bertingkat 

seperti jang telah berlangsung di Jogjakarta dulu, tetapi setjara 
langsung, Selain itu sifat dari pemilihan jang akan datang itu 
jalah umum, jaitu ta' ada batas?nja ketjuah umur jang telah 

dan sudah berkaWin dan akan 
dilakukan setjara bebas dan rahasia. 

milih 1 tjalon anggota konstitu- 

ante, sedang untuk 1 orang ang- 
gota (DPR harus dipilih oleh 
300.000 orang. Djadi buat Indo- 
nesia konstituante akan mem- 
punjai Lk. 513 anggota. 

Daerah pemilihan jang paling 
ketjil “di Indonesia ini ada 2, 

jaitu Kalimantan Timur , dan 
Maluku, jang masing2 mempu- 

njaj penduduk 368.396 ' dan 
690.821 orang, Buat 2 daerah pe- 
milihan jang terketjil ini telah 
ditetapkan masing2 6 wakil ang 
gota konstituante. Djadi untuk 
14 daerah pemilihan lainnja te- 
lah ditetapkan 513 — 12 — 501 
wakil dalam konstituante jang 
akan dibentuk nanti. Di Djawa 
Tengah menurut daftar sampai 
achr itahun 1952 ada 16.997.803 
Gjiwa, atau dengan demikian 
akan mempunjai Wakil kira2 112 
dalam konstituante. 

Susunan di Jogjakarta. 
Dalam hubungan.ini boleh di- 

kabarkan, bahwa kemarin DPD 
Kotapradja Jogjakarta.telah me 

ngadakan sidang guna membi- 
tjarakan persiapan dalam meng- 

| hadapi pemilihan umum ini. Si- 

dang itu antara lain telah me- 
netapkan, bahwa Kotapradja 
Jogjakarta dibagi atas 14 dae- 
rah Pemungutan Suara dan 40 
ingkungan atau daerah pen- 
daftaran pemilih. 

Selain itu telah ditetapkan 
pula berdirinja  Panitya Pemi- 
lihan Kotapradja dengan Wali- 

kota sebagai Ketua jang akan 
diangkat oleh Gubernur. Pani- 
tya ini akan terdiri dari 7 ang- 
gota. Ditiap2 Kemantren akan 
dibentuk Panitya Pemungutan 
Suara terdiri dari 5 anggota de- 
ngan MPP sebagai Ketua. Di? 

tiap2 lingkungan akan diada- 
kan Panitya Pendaftaran Pemi- 

lih terdiri paling sedikit dari 3 
orang dengan dasar 1000 orang 
penduduk diwakili oleh 1 ang- 
gota. Keputusan ini akan di- 
mintakan pengesjahannja pada 
tanggal 15 Oktober j.a.d. 

  

  

KLASSIK - DUNIA 
Di Djakarta 

Pada hari Kemis, tanggal 15 
Oktober 1953, djam 17.00 bertem 

| par digedung “ proklamasi Pe- 
gangsaan Timur 56, akan diia. 

kukan pembukaan pameran lu- 
kisan2 klassik-dunia jang dipin 
djamkan oleh Unesco Bagian Ke 
giatan2 Kebudajaan di Paris. 
Pameran tersebut .akan dilang- 
sungkan sampai tanggal 25 Ok- 
tober 1953 pada tiap. hari dari 
djam 08.00 sampai djam 13.00 
dan dari djam 16.00 mena aj, 
21.00: 

Selain di Djakarta pameran 

tersebut akan diadakan pula di 

Bandung, Djokja, Surabaja,' Si 
ngaradja, Ambon, “Makassar, 

Tomohon, Bandjarmasin, Medan, 

Padang dan Palembang. 
Pameran diselenggarakan oleh 

Badan Musjawarat Kebudajaan 

Nasional (BMKN) dan Djawat. 
an Kebudajaan Kementerian PP 
dan K. Demikian berita dari Ba: 
dan Musjawarat Kebudajaan Na 
Sional, — Ant. 

  

RUAN TINGGI 
Di Bogor, 

Fakultet Kedokteran Hewan 

dari Universitet Indonesia di Bo 

gor, mengumumkan, bahwa 'te- 

lah lulus dalam udjian sardjana 
tingkat pertama (doct. I): Soe. 
joto dan lulus dalam udjian sar 

djana kedokteran hewan (doct. 
II): Drs. Soenarjo, Drs. Soepar- 
di Danoesasmita, Drs R. Ab- 

dulrachman Prawiranata, Drs. 
J.H, Hutaso't dan Drs. M. Pan- 
.djaitan. — Ant, 

ena 

Lijan sang dukun baru selesai 
kerdjanja. Sisakit jang makin 
megap2 itu diselimuti baik2, di- 
suruh tidur sesudah diberi mi- 
Tum djamu pemberian dukun. 

Namun: si sakit . mengerang 

berus, makin megap2, tidak bisa 
udur lagi, mengatakan badan- 
aja habis dilunjah-lunjah. 

Sore harinja si dukun dian- 
yarkan pulang, sesudah . berpe- 

san begini2 (menjuruh adakan 

seiamatan) din sesudah dia di- 

beri pesangon sekian2 puluh ru- 
bijah untuk nanti mengadakan 
irakatan dimakam keramat di- 
sempat anu dan dibukit. anu). 

Malam harinja si sakit makin 
rajah, Keluarganja hingung. 
Aku jang bolak balik datang me- 

nengok, achirnja dimintai. nase- 

hat bagaimana. baiknja. 
“Baiknja dibawa kerumah sa- 

kit!. Mupung belum terlambat... 
wae eh, mupung helum ke- 

kataku. 
Keluarganja berunding,  Ru- 

panja terdjadi perselisihan pa- 
ham. Sampai pagi belum. ada 

keputusan. Usul memanggil 
dokter telah diveto oleh, nenek 
tua, ibu.si sakit, Tjepat2 diada-   

PAMERAN  LUKISAN2 

LULUS UDJIAN PERGU- : 

  

'Wk. PRESIDEN USA 
NIXON KE JOGJA 

Didapat kabar, bahwa pada.tg. 
22 Oktober j.ad. ini Wakil Pre- 

| siden Amerika Serikat  R.chard 
M. Nixon akan berkundjung ke 
Jogjakarta dalam perdjalanan- 
nja keliling di Asia Tenggara. 

Kundjungannja “ke Jogjakarta 
itu adalah sebagai tamu resmi 
Pemerintah Daerah dan menu- 
rut rentjana akan melihat Tjan- 
di Borobudur, Prambanan dan 
Taman Pahiawan Semaki, Wakil 
Presiden Nixon akan  memper- 
gunakan .pesawat terbangnja 
sendiri, dan dj iapangan Adisu- 
tjipto akan didjemput oleh Ke- 
pala Daerah Istimewa Jogjakar- 

ta 'S. P. Sultan, Wakil Kepala 
Daerah S. P. Paku Alam beserta 
pembesar2 militer, sipil dan po- 
lisi lainnja. Setelah mengun- 

|djungi tempat2 tsb. diatas, siang 
nja djam 14.00 Wakil Presiden 
Nixon akan bertolak kembali ke 
Djakarta, 

KOPERASI SETYO 
TUHU" BERDIRI 

Atas inisiatip sdr.2 Dwidjosu- 

gondo, Suleiman, Zainudin Rus- 
diman, dan Sujitno, kinj di Jo- 
gjakarta telah didirikan ,,Kope- 
rasi Setyo Tuhu”. Modalnja jang 
sebesar Rp. 2000.— itu dipikul 
oleh ke-4 sdr. tsb. masing-masing 
Rp. 500,—, Koperasi Setyo Tuhu 

itu didirikan untuk memberi ke- 
sempatan kepada semua 'pega- 
wai Negeri untuk  menjimpan 
dan memindjam uang. Dalam 
tingkatan permulaan ini kope- 
rasj tsb. hanja akan menerima 
uang simpenan dulu. 

KRIDA-BEKSA-WIRAMA 
BUKA KURSUS BARU 
Perkumpulan Seni Tari KRI- 

DA - BEKSA . WIRAMA akan 
membuka kursus baru seni-tari 

untuk umum. Pendaftaran pada 

hari2 M.nggu djam'9.90 — 12.00 
di Tedjokusuman. Adapyn pela- 

djaran jang diberikan ialah se- 

ni.tari Jogja-klassiek jang bagi 
bagian puteri tertudju pada Be- 

dojo - Serimpi Peladjaran pada 

setiap Minggu pagi. 

PENERANGAN DJALAN 
TJODE 

Supaja diteruskan. 

Hari inj 2 anggota DPD Kota 

pradja Jogja jaitu sdr. Waziz- 
nuri dan Prodjohandoko “akan 

menemuj pihak tentara untuk 
membitjarakapn soal penerangan 

listrik di djalan Tjode. Seperti 
diketahui, djalan Tjode ini telah 

beberapa hari jang lalu diberi 
penerangan listrik oleh Resimen 
13 dengan maksud menjongsong 
hari,,Angkatan Perang, dan. se- 
kedar.mengurangj.adanja:kupu2 
malam jang berkeliaran disitu, 

tapi mulaj kemarin dulu pene- 
rangan itu telah. dihentikan. 
Oleh karena itu pihak Kota- 
pradja hendak mengusulkan pi- 

hak tentara jang telah menje- 

paja dilandjutkannja dengan ike- 
sediaan Kotapradja akan mem- 
beli atau menjewa diezel motor 
jang dipakainja. 

Dalam pada itu perlu diketa- 
hui, bahwa Kotapradja sampai 
sekarang belum dapat  menje- 
lenggarakan penerangan listrik 
didjalan jang terkenal sebagai 
Sarang kupu2.malam itu, karena 
masih harus menunggu kontrak, 
jang Kinj sudah diadjukan ke- 
pada jang berwadjib. 

NOODHOSPITAAL BARU 
Berkenaan dengan meluapnja 

penjakit 'pest disekitar desa 
Djragum kalurahan Ngoposari 
Kapanewon Semanu Gn. Kidul 
kini oleh jang berwadjib telah 
didirikan sebuah Noodhospitaal 
jang terletak didesa. kalurahan 
tersebut. 
Adapun Noodhospitaal itu kini 

telah berisi,60 orang patient. 
Menurut keterangan dokter 
Bornhaupt, obat jang dibangga2 
kan jalah obat Streptomecien 
kini telah habis, Selandjutnja 
dapat dikabarkan, bahwa dika- 
panewon Pondjong akan didiri- 
kan djuga sebuah Noodhospitaal 
jang akan digunakan selain pen 
duduk Pondjong djuga untuk 
penduduk Karangmodjo. 

Perlu diketahui, bahwa untuk 
mengatasi penderitaan penjakit 
tersebut. kini oleh Djawatan So- 
sial Daerah Jogjakarta telah   disediakan / disokongkan uang 
sebanjak Rp, 4.000— (M.S). . 

aa aa Mr Ra N AA KAMAR DIPAN NBA ROA TA 

  

dikira gerombolan 
hantu2 masih mengatjau terus 

didalam tubuh si sakit. 
Pada achirnja si sakit mati 

djuga sore harinja, 24 djam ke- 
mudian sesudah badannja di- 
urut-urut oleh sang dukun sak- 
ti. Tangis dan ratap menguman- 
dang dirumah itu, Kesedihan 
meliputi segala. Harta . benda 

dan uang milik tuan rumah ti- 

dak berguna lagi bagi jang em- 
punja. 

Dia sudah mati, dan harta pe- ' 
ninggalannja akan dibagi dian- 
tar ahli: warisnja jang meski- 

om hari ini masih berkabung. 
tapi hari2 jang akan datang toh 

insan riang kembali menerima 
harta pusaka peninggalan al- 

marhum jang sudah dikebumi- 
kan. 

Dan dukun sakti mukanja se- 
rem itu meneruskan prakteknja 

djuga, Tiap2 dipanggil kerumah 
orang jang sedang sakit, segera 

mengurut-urut tubuh si sakit, 

tanpa  menjelidiki lebih dulu | 
Sakit apa dia, Sekalipun sakit 
byphus, namun perutnja harus 
dipidjat-pidjat dan diurut- TN   kan selamatan lagi, Kemenjan diurutsurut,  diurut-urut . sc... 

lenggarakan penerangan itu, su- | 

dibakar lebih banjak. Mungkin ! 
setan2 dan, 

Lutus UDJIAN cot- 
LEGE PENDIDIKAN 
(GURU S.P. 

Telah lulus udjian penghabis- 
an 1952/1953 pada College Pen- 
didikan Guru Sekolah Landjutan 
Pertama di Jogjakarta, jalah 

Djurusan Bahasa, 
1, Pudjosudirdjo, 2, Moorman- 

sjuri, 3. Soegiarto, 4.Soemikal- 

mini, 7. Harjono dan 8. Mar- 
Gjana. 

Pjurusan Pasti-Alam. 
1, Sudjono Djajusman, 2. Mar- 

jadi, 3. Ilham, 4. Muljana, 5:Su- 
penohutomo, 6.. Abdul Muin, 7. 
Suparijah, 8, Soetijati, 9. Soe- 
parmj dan 10. Sustijati. . 

LULUS UDJIAN HESP 
Hasil udjian Fakultit Hukum, 

Ekonomi, Sosial dan Politik Uni: 

versitit Negeri Gadjah Mada pa. 
da tangal 29 September 1953 : 
“adalah sbb: 
Prop. Bacc, Ekonomi : 
1. Sdr. Kustini Slamet 
2. Zamzam Dahlan 

 Suwarlan: 
AN an Ega pa 

Lulus . tanggal 30 Sep. 1953 : 
Prop. Bace, Ilmu Hukum. -dju- 
rusan Ketatanegaraan: 
1 Loan Widijanto , 
2.» Darsono" 
3. »  Sudjono Tommy 

Wignjosudarso. 
Prop. Bac. Ilmu :Hukum &ju- 
rusan Kepidanaan: 
1. Sdr. Bambang Sutikno 
Prop. Bacc. Ilmu Sos: Pol, dju- 
rusan Pemerintahan: 
1. Sdr. Achmad Rivai 

2. ,,  Djumadiono Darmodjo. 

PABRIK SUSU KEDELE 
NOPEMBER DIMULAI-?: 
Didapat kabar dari pihak jg. 

mengetahui, bahwa. pabrik susu 

kedele jang akan didirikan “di 
Jogjakarta ini telah mendapat 
persetudjuan penuh darj .Peme- 

karta. Menurut. kabar jang be- 
lum dapat dipastikan, pembikin- 
an gedung pabrik tersebut akan 

jad. ini dan bertempat .di. Mu- 
dja-mudju.. Seperti diketahui, 
pabrik susu kedele ini akan “di- 
selenggarakan oleh 'Kementeri- 

an . Kesehatan 

Unicef. 

. LULUS UDJIAN TELE- 
GRAAF DINAS L.I. 

Baru2 'inj bertempat. di Gu- 
dang Setatsiun Tugu Jogjakarta 
telah diadakan “udjiaan - Tele-. 

18 orang sedang jang: lulus 1t 
orang ialah Sdr.2:.1. Kasija, 2. 
Sugimin, 3 Tugiman, 4 Surip, 5 Su 

djo, 7 Suradi, 8 R Darwanto Sas 
trosudarmo, ORJ. Oeboes,: 10 Su 

13) Baderun, 14. Sudjadi, Sebe- 
Jum diadakan udjian telah di- 

selama 2 bulan dan dipimpin 
oleh Sdr. Pgs. “ Ronomihardjo, 
sedang Panitya udjian terdiri da 
ri Sdr.2 - Ahlk. “Pranoto, Ah: 

| Arde, Pat. Darton dan Pgs.. Ro- 
! nomihar ajo. 

KONPERENSI SOSIAL 
(BAKTI - PELADJAR" 
Badan Koordinasi Sosial 

"BAKTI PELADJAR” akan me 

langsungkan konperensj sedae- 

rah jang pertama2 “dikota ini 
dalam bulan November 1953 is 
akan datang. 
Konperensi tersebut merupa. 

kan permusjawaratan jang da- 

pat pula diikuti oleh setiap Or- 
ganisasi Peladjar jang ber-idee 
sosial dan akan melaksanakan 
fjita2 ,,BAKTI PELADJAR”. 
Sebagaimana diketahui, ,,BAK 

TI PELADJAR” adalah sebuah 
Organisasi Peladjar jang bera: 
zaskan kebaktian kepada Ma- 
sjarakat. dan memupuk serta 
mengkoordinir keaktipan2 Pela- 
diar dilapangan sosial: dan Or- 
ganisasi ini mendapat bimbing. 

sial setempat. e 
Didalam konperensi ini Bapak 

Mr. Soemantri 
Ta memberikan Pra anaet 
nja 

PERKENALAN PARA 
PcLADJAR 

“Dari Tapanyli 
Pada hari Minggu mutaj: laa 

7 petang tanggal 11 Oktober ig 
akan datang Oleh para peladjar 
Kristen jang berasal dari “Tapa 
muli akan diadakan pertemuan 

lan Batanawarsa, 
Ini dimaksudkan sebagai per 

kenalan antara para mahasiswa 
& peladjar baru dengan jang 'su- 
dah lama “dikota ini, 
orang2 tua. 

Lebih 100 orang peladjar baru 
| Jang datang dari Tapanuli untuk tahun peladjaran int, @in jang 
lama ada 100 djuga, “. 
Ae an el mba 

Nanton mana ? 

    
INDRA: "The Strange Poor, 

Charles Taan, 3oris, 
Karlotf, 

RAHAJU : ,,On the Town”, Ge ne | Kelly, Frank Sinatra. 
SOBOHARSONO: »Carson. C'- | ty”, Randolph Scott, Lugille 

| Norman. 
LUXOR : »Miskin”, Pp, Ramlee, 

Rosenani. 
REX: Rainbow "Round My 

Shoulder”,  Frankie Laine, 
Charlotte Austin, 

SENI SONO: , Drums in the deep 
south”, James Craig, Bar- 
bara Payton, 2 

MITPBA : “Ya Shem 1 
WETAN BETENG: Pn Na- 

med Joe” Spencer Tracy, 
Irene Dunne, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
»Pentjuri Bagdaa", 

tum, 5. Siti Subandijah, 6. Kus- 

rintah Daerah Istimewa Jogja-. 

adakan -kursus terlebih dahulu 

bertempat digeredja HKEP, jas 

  

dimulaj dalam bulan Nopember 

graaf Dinas L.l jang diikuti oleh 

parman, 6 Kasuwun Brotoatmo- . 

warso, 11 Rudjuk, 12 Darsono... 

an sepenuhnja dari Djawatan So '' 

Praptokoesoemo' ' . 

beserta ta 

  



  

         

    

   

  

lam 3 

Kn oleh 

  

  

   

    
Jai Kepolisian | 

idenan . Banjumas || 

   

  

buta. tembakan da dari ge 
an DI, jang litz ditaksir, Keke    

   

dengan meninggalkan beberapa 
korban. 

Pada 'bungkusan2 jang terda- | 
pat pada korban2 itu terdapat | 
hekal2. meveka jang sangat me- 
njedihkan, diantaranja hanja: 
terdapat. pisang bakar dan ber- 
puluh? putung: rokok. Demikian | 
“pula keadaan tubuh mereka. ba- | 

njak jang-rusak akibat serangan 
Tea kulit dan lain2-nja... 

: 16 Orang gelandangan | 
| digaruk. 

/(Djawatan Sosial Kab. Tjita- 
tjapstlh- mengirimkan 16 Orang 
glandangan hatsil garukan (pem 
bersihan) dalam pasar Tjilatjap, 
ke: rumah 1 en Na di Ban- 

djarnegar 
. Setelah Telan disana menda- 

pat didikan jang agak mentju- | 
kupi, maka jang telah dewasa 
dikirim ke rumah perawatan 
Panti Susilo Binangun (Gumilir 
Tjilatjap) . sedang jang masih 
kanak2 . dikirim ke Banjumas. 

Usaha ini ti hanja dilaku- 
kan -sekali itu, tetapi merupa- 
kan Suatu gerakan berturut2. 

IL. Seorang pengungsi di- 
13 bunuh gerombolan, be- | 

. berapa rumah mendja-. 
-di abu. 

Pada hari Rabu malam jpbl., 
gerombolan pengatjau jang ter- 
diri dari Ik” 60 orang telah ma- 
suk desa Djetak Ketj. Karang- 
putjung dan segfera melakukan | 

ioran2 jang setelah itu 3 
buah rumah mereka bakar. Da- 

“itu Giwartakan pula, 

e “seorang pengungsi asal: 
dari desa Rungkang tertangkap 
oleh gerombolan isb. dan dibu- 

    

    

jaini ketjual tjuka 
, aa Jalnenja seperti Aruid da- 

Berapa pendapatan ta. | 

   

  

    

    i 1953 “ang Hr Tajuntan pendapat 

tema ag: aan #tjatatan 

  

: | Lain pelanggaran 

  

2 Sad «hun 1953. Se 

Hn Ta maka se-     

    
   

tjukai | dikabupaten2  Ma- 
1. gung dan Wono- 

Rp. 3.208.106, 'terbag 
tembakau 

3nuari '58 hingga ultimo Pe 

ada «00 i atas 25 

| tek ta siong, Mpu pendjua 
2 minuman keras dan 48 tem- 

jimpanan spiritus bakar. 
sedjak ' 

    

3 hingga ultimo ermulaan 
eptember 153 jang lalu 378 kali. 

“Tekuk, keadaannja 
| tahun 1952. 5 

“Dan selama 1952, maka djum 

  

AA : hwa la lah pendapatan tjukai ada Rp. 2. 

| an abah "mundur, berantakan | 045.452,—, terbagi atas pen- 
|dapatan tjukai tembakau Rp. 2. 
Mn dan denda damai 

1 36:097,—. 
jumlah "perusahaan “dsb. th. 

1952 ada 214 buah, terdiri atas 
28 paberik Merah, 82 paberik 
keretek dan siong, 57 tempat 
'pendjualan minuman keras dan 
47 tempat penjimpanan Spiritus 
bakar. 3g 

“Djumlah pelanggaran tb, 52 

tertjatat 461 ikal. Dari tja- 
tatan “diatas, njatalah bahwa 
factor terutama jang menjebab- 
ikan meningkatnja pendapatan | 
tjukai adalah tambahnja djuni- 

    

Jah Pena bA Ia: NET ana tsb. 

WONOGIRI 
MENINDJAU USAHA 
PENTJEGAHAN PE- 
LARUTAN TANAH 

5 Di Wurjantoro. 
Frombibna Kursus Tjepat Pa 

Ppns desa angkatan keIV Kah. 
anganjar jang diketuai Bu 

pat: Salim Hardjohantoro telah 
menindjau Pe erusahaan Tanah 
Kering di Wurjantoro, Wonogi 
Pri, Turut serta dalam rombongan 
tersebut wakil dari Pertanian, 
Djapen dan Ketua DPRDS Kab. 
“Karanganjar. 
Maksud 'penindjauan itu, ja 

lah agar para Pamong-desa da 
.pat mengetahui dan kemudian 
Gapat meniru “usaha pentjegah 
an pelarutan tanah (erisie bete 
ugeling) terutama jang mempu 
njai daerah pegunungan. Luas 
PTK Wurjantoro adalah 50 Ha 
dan dipilih tanah jang sangat   tand sekali 

nuhnja setjara kedjam. — Na Jk, 2 ceri jani Dia sedjak du 
SENI MANIA ena "kan Abi petanidii Sape aan cg H 

WONOSOBO 
' BEKAS PEDJOANG 

"BERGERAK 
Persatuan Bekas Pedjoang 

Bersendjata W9nosebb jang ber 
anggauta 250 orang telah meng- 
adakan pertemuan di Panti, Pe 
muda dengan maksud utk meng 
activeer. kembali 
jang selama itu dalam keadaan 
melempem. Sebagai ketua baru 
dipilih sdr.2 Soeharto dan Kati- 
mun, Sekretaris Kaiimun dan 
Widjouarko: Bendahara Marto 
sentono, Usaha & Sosial Soedi- 
bjo dan Chamig, Pendidikan si 
dik dan Pardjo. . Untuk .pe 
dung: ditentukan Bapak Bupati 
dan “untuk penasehat Kepaia | 
Pulisi Negara dan PD 
Sebagai program tama, akan 

diusahakan lapangan pekerdjaan | 

bagi .para anggautanja sesuai 
dengan ketjakapan mereka ma- 
sing2 : disamping mempererat 
hubungan antara satu dan lain. 
Sebagai organisasi jang “masih 

bersifat: lokaal, PBPB dalam 
waktu j.a.d. akan menggabung- 

kan diri dengan persatuan be 
kas pedjoang jang berpusat. 

(Kor). & 

SALATIGA & 
' PATJUAN KUDA 
Tanggal 16, 17 dan 18-10 je 

akan datang dilapangan Ngebul, 

Salatiga (Semarang) oleh per 

kumpulan ,/Irama Kuda” barsa 

ma, Djawatan Kehewanan akan | 

dilangsungkan patjuan kuda. 

Menurut keterangan, kini telah 

dar: Semarang, Ambarawa, 

Salatiga, Solo dan Magelang 

untuk setelah diperiksa “dan 

dibagai-bagi dalam beberapa: me 

longan diperlombakan. 

Guns patjuan kuda inj ditem 

| pat tersebut telah dibangun su 

atu tempat patjuan dengan biaja 
Ri». 100.00.-— 
40” Dari hasil 

diserahkan kepada usaha2 .s0 

dan lainnja untuk peneigi Fa 1 

nia sendiri. — Ant, weh 

| lum komunis dan kawan2 mereka 
. (sekarang sedang mengantjam ko 

| Honi Inggris tersebut, dan bah- 
| ya suatu pertjobaan mungkin ' MENINGKAT 

| Tambahnja perusahaai 

“factor penting. 

ngkan dengan tahun | 

maka pada umumnja 

n tjukai d'daerah2 ka- 

Tagelang, Temanggung 

obo selama. th. 1958 

umnja kelihatan me 

enurut keterangan 
Magelang, maka 

kemadjuan  pen- 
terletak 

ambahnja perusa- 

. kretek didaerah2 
pun disamping 

“perusahaan serutu 
Tkurang. 

Crsebut Lae 

-organisasinja | 

    

patjuan ter| p 
Irama Kuda akan | 

   
   

'Pertjobaan tersebut didjalan- 
kan pada tahun 1951 jang diusa 
hakan dalam djangka 5 tahun 

| sudah dapat “berhasil. Usaha 
in oleh penduduk Wurjantoro 
diinsjafi, dan-kini mereka telah 
banjak jang meniru. — Kor. 

KLATEN 5 
PELADJARAN ke | 

z Supaja diberikan pada 
1 .djam. peludjaran ter- 

achir. 
Kalangan politik gi Klaten jg. 

tidak menjetudjui adanja pe 
ladjaran agama di sekolah? rak 
“jat akan menuntut supaja  pe- 
#ladjaran tersebut diadakan pada 

djam peladjaran terachir, -ka- | 

“rena mata peladjaran ini ber- 
sifat facultatief, dengan demi- 
kian itu tidak akan mengikat 
.murid2 jang tidak mengikuti- 

| nja, 
Sementara itu darj kepala 

“Kantor. Pendidikan Agama kita 
, Memperoleh keterangan, bahwa 
“suntutan itu tidak dapat dilak- 
sanakan, berhubung para guru 

agama itu adalah pegawai tetap | 
rati2 memberi peladjaran 

TK pada 4 sekolahan, sehiriga apa- 
bila, “tuntutan itu diterima me- 

| reka hanja bekerdja 4 djam dim 
  

.Isurai 
TAMUTAMU, Na 

'SURABAJA 
Menindjau »Rehabilisasi- 

: cent ” 

tjatjaa”. 

djab  Soemowidigdo,  bersama2 
dengan Overste 

| Tarekat teka bebera, 

ketua 

  

  

  

   
   

#widjaja, 

Surabaja, .Mmenil 

sasi-Centrum,, dari Dr. Soeharso 
dan ,Jajasan Pemeliharaan anak 
anak tjatjad,, dikota Solo. Dju 
ga lain2 usaha sosial dari kota 
Ben Surakarta, seperti tjara2 | 

atasj soal orang2 jang ber 

ea dll akan Giperik s1 
- 'Dengan saling mengenal usa 
ha2 dalam djurusan sosial terse 

but, dapat dibuka djalan | 
(mengadakan kerdja sama 
seerat?nja, dengan akibat bantu 
membantu didalam berdjenis2 

  

  

  

dja Surabaja. — Ant. 

SEMA RANG 
ZEBRA CROSS 

Untuk mendjaga keselamatan 
umum, kini oleh jang berwadjib 

.jang berdjalan kaki jang hen- 
idak menjeberang djalan. Pera- 

Cross. 
.. Sebagai permulaan penbkesan 
Zebra Cross diadakan didua tem 
pat, jalah dimuka Pasar Djohar 
dan dimuka KMKB, karena ke- 

-| dua dijalan itu jang paling ramai 
sendiri, baik Jalu lintas kenda- 
raan maupun orang menjehe- 
rang. . 

Di dua dialaghk itu diberi tan 
da garis putih, Semua kenda- 
raan jang sudah melihat garis 
putih dari djauh, harus mengu- 
rangi ketjepatannja, dan -apabi- 
Ja. pada garis.itu terlihat orang 

menjeberang, kendaraan harus. 
memberj voorrang dan berhenti. 
Dengan “demikian, ketjelakaan 
dapat ditjegah. Peraturan terse- 
but: mula2 dipakai di Inggeris 
dan membawa hasil jang memu- 
askan. Jang menemukan pera- 
turan ita jalah Dr. Zebra. 

Meskipun demikian, orang? 
jang berdjalan kaki dan jang 
menjeberang djalan supaja mem 

beri bantuan seperlunja jakni de 
ngan Sikap tenang, tjepat dan 

djangan gugup. 
Untuk sementara pada dua 

tempat tersebut masih diadakan 

mengawasi dan kalau perlu mem 

beri petundjuk2. — (Kor). 
aah PIKAT CAK AAA 

DJAWATAN - PENDIDIK- 
“AN MASJARAKAT 

Adakan konperensi 
(keliling dj Djateng. 

"3 gedung GRIS Semarang tih 
“diadakan malam resepsi sebagai 
pembukaan konperensi dinas 
'Djawatan Pendidikan Masjara- | 
kat Seluruh Indonesia jang me- 

ngadakan. Konperengi Dereenune 

di Djawa Tengah. 
'Konperensj itu diikut - oleh 

inspektur2 Djawatap Pendidikan 
Masjarakat. 

keliling itn akan ditindjau objek 
objek pembrantasan buta huruf, 
kursus2 pengelahuan umum, per 
pustakaan rakjat, kepanduan, 
kewanitaan, olah raga ra'jat dan 
sebagainja Manturuh anna Te- 

ngah.: 

  
—— RUAN TINGGI 
Pada Fakultet Hukum dan Pe. 

ngetahuan Masjarakat telah lu- 
"Jus udjian sardjana tingkat per- 
tama bahagian hukum Marulam 
Hutauruk. Udjian -sardjana hu- 

i kum bahagian hukum Ottoman 
Mochtar Prabu Mangkunegara, 

Ignatius Woerjono dan R. Soe- 
Ko Mpntospehardio. — Bents   

  

$ ak .minggu. — aa Sen 

  

Tune terus 

Ka AL2 terbang Inggkkis 

   
litiyaengn pertjobaan 

    

  

menter . djadjahan Ing 
» Pzris di London dengan resmi me 
'nuduh bahwa ,,intrige2 dari kas 

akan dilakukan untuk mendiri- 
|kan sebuah negara jang dikua- 

  

| jara2 jang sudah tjukup dike. 

tahuj orang Nara bagian 
dunia, Ja.mnja. 2 

| Keadaan di Guiana. 

Wartawan “Reuter di George- 
ibukota Guiana Inggeris 

  

wanita dan kanak-kanak bang 
sa Eropa pada ' hari 

kebunan2 gula jang djauh letak 
nja dipedalaman ketempat jang 
aman diibukota, 

“Sementara 
ham, seorang diantara 6 men- 

        teri dari partai Progresip jang 

sai Oleh kaum komunis dengan | 

mewartakan bahwa orang-orang 

Kemis | 
“besok akan diungsikan dari per | | 

itu LIXS. Burn: 

Coup komunis di 
Ka Guiana ? 

masuk beberapa puluh ekor ku 
kirim pasukan2 

pada hari Rebo dengan tjepat 
ke Guiana Inggeris dengan. membawa pasukan? 

mentjegah apa jang dengan resmi dinamakan sebagai 
1 ”coup komunis” 

tersebut. Kapal? Inggeris ini ialah kapal: pendjeladjah ”Superb” 
“dari 8000 ton dan fregat "Bigbury Bay” dari 1580 ton jang pada 
hari Rebo. ji. ditunggu kedatangannja di Guiana Inggeris dengan 
4 bawa 500 hingga 600 serdadu 

jang. cengan terburu? diangkut han Jamaica, (“5 

dikoloni Inggeris 

”Royals Welsh Naa 

aengur berhaluan kiri itu me- 
njangkal kabar2. angin bahwa 
'partainja bermaksud mengada. 
kar sematjam : coup komunis. 
»Untuk melakukan coup harus: 
ada sendjata2nja, dan saja tidak 

| tahu bahwa kami mempunjai se 
| Suatu-alat-sendjata”, kata Burn 
ham. 

Burnham jang mendjabat men 
teri pendidikan dalam pemerin: 
.tah, koloni Guiana Ingger's selan 

djutnja menjangkal bahwa par- 
|tainja berhaluan. komunis. Di- 

| katakan bahwa Partai Progres- 
Sip ialah sebuah organisa'i so. 
Sialis, dan tudjuan pertama da- 
ri partainja itu ialah utk mem- 
perbaiki keadaan kaum buruh, 

Partai Progressip jang mengu 
asai djumlah kursi terbanjak da 
lam Madjelis Rendah 3 hari is 
lalu telah mengadjukan petisi su 
SN Nan: dibubarkan 

n hak veto gubern - kan,» IUP. ur dihapus   

dan Jajasan | 

| Pemeliharaan mekah | 

Walikota Surabaja R. | Moesta |P 

Dr. Mohamat | 

1 Yan sekretaris. | — 

djau »Rehabili 

    

|usaha. Demikian pihak kotapra | 

diadakan peraturan utk orang? | 

“bauran. ini dipamakan Zebra | 

pendjagaan .oleh polisi untuk |! 

Dalam perdjalanan 

LULUS UDJIAN PERGU- 

“Windu AP. Di 
— MAGELANG 

Perlombaan dalam Garnizoen 

Magelang untuk memperingati 

  

tol. 
Kn santan Pit. Sla- 

Sekolah Kader Infan-    

  

, dengan waktu 85   

  

peluru, punten 33332 

en Keaua : 'Smj. Sastroredjo 
TPP. 01, dengan waktu “0D Ser 

'conde, 4 peluru, punten 531049. 
Ketiga: PI. Makmur Ki. 5166. 
"MB, dengan waktu 8,6 seconde, 

4 peluru, punten 2210—5 j 
Menembak dengan LE-Kar abya. 
: Pemenang pertama :. Sersan 

Subandi Cie, Pie IV, dgn wak 
tu 24,5 seconde, 5 peluru, pun- 
ten 77633—28. Kedua : Ltd. H.A 

Wowor Cie. Pie. IV, dengan wak 
tu 21, seconde, 5: peluru, punten, 

66654—27 : Pemenang ketiga : 

Plt, Sukardjo Bn. 43613, dgn 
waktu 20,5 seconde, 5 peluru, 
punten 76652—26 , 
SEPAK BOLA. 
Pemenang pertama kes. RST. 

TT.IV Maselang,. kedua PBH. 
Detasemen 40 Magelang dan Pe- 
menang ketiga kes. Bataljon Cie 
Pie. Magelang : 
NVOLLEYBALL. 
|Pemenang pertama Bn. Artil- 

lerie Lap. III, Magelang, kedua 
PHB, Detasemen 40 Magelang 
dan pemenang ketiga dari SKI. 
TT.IV, Magelang, « 

GERAK DJALAN 10 KM. 
-Pemenanz pertama Polisi Pe- 

rintis Kedu, kedua Bataljon Ar- 
tillerie Lan. III Mageiang dan 
sebaga, pemenang ketiga BPD. 

PL A.D.742/I Magelang. 
MARATON 10 KM. - : 
Pemenang wertama Ardjadi 

Bn, 436, kedua Sudardi Bn. Cie. 
Pie. IV, ketiga Sumarni BPDPL 
AD:742/I,. ke-empat Eddy Wa- 
sirun SKT. TT. IV, kelima 'Bu- 
nawi, Bn.. Art. Lap. HI. 

Pemenang tersebut telah di- 
berikam hadiah piala oleh KMK 

Magelang, pemberian dilakukan 
oleh residen Kedu Muritno tgl. 
5 Oktober bertempat dilapangan 
Tentara Magelang. — Ant. 

    
  

SARDJANA2 ATOM 
- BERUNDING 

Kemarin dimulai dj Chalk Ri- 

ver, pusat penjelidikan atom di 

Ontario (Kanada), sidang para 

Lsardjana atom dari Inggeris dan 

Kanada. 
Sidang jang akan diadakan se 

lama 2 hari itu membitjarakan 

pelantjaran pelaksanaan projek2 

atom, terutama jang mengenai 

'mendapatkan . tenaga atom se- 

bagai tenaga, jang komersiil ber- 

guna, dan djuga membitjarakan 

soal koordinasi dalam penjeli- 

dikan atom. 
  

Jana 

puluhan ribu 'ha. 

Disana-sini tampak asap dan 
1pi jg menjala-njala terus mem- 

bakar hutan. Keadaan musim pa 

nas terik dan angin memberi ban 
tuan tjepatnja terlaksana pemus 
naan hutan2 ini, Sungai Berang 

(Djenebarang) jang menerima 

airnja dari 
hampir kering, sedang ia meru 

pakan satu2nja sumber air jang 

mengairi ribuan ha sawah didae 

rah Gowa dan memberi air Mi- 
num pada 300.000 penduduk ko 
ta Makassar. 
Pengaruh pemusnaan hutan2 | 

ini dapat 

jang dibeberapa bagian tidak 
lagi mendapat air minum dari 

pipa. 
Darj keterangan? jang dikym- 

pulkan terrjata bahwa sebabnja 

penduduk mengadakan pemus- 

naan terhadap hutan2 itu ialah 

karena mereka mentjari bunga? 

tanah baru jang subur untuk ber 

tjotjok tanam, sedangkan polisi 

kehutanan dan mantri kehutan- 

an tidak dapat melakukan tugas 

nj senerti sediakala. 
“Mereka ini.masih takut masuk 

kedusun dan kepegunungan guns 

memadamkan api ataupun mem 

beri penerangan2 kepada pendt- 

duk ditempat.tempat terpentji! 

tentang artinja hutan bagi kese 
djahteraan rakjat. « 
  

Dunia sana sini 

xx Kenkichi Yoshizawa, utusan 
Djepang dalam perundingan de- 
ngan Hindia Belanda sebelum pe 

rang dan kini mendjabat ditabe. 
sar di Taipeh, kemarin duht ka- 

Win dengan seorang  djanaa 

umur 53 tahun, 
xK Djenderai Clark, panglima 

besar pasukan2 Amerika Seri- 
kat di Timur Djauh mengundur 
kan diri dari kalangan ketente- 
raan mulai “31 Oktober jang 
akan datang. ' 

x PM. Kuzlolah Zahedt dari 
Iran kemarin dulu mengadakan 
pembitjaraan dengan duta-besar 
Amerika Teheran, Loy Hender. 

son,     
| 

  

oleh penduduk kota Makas-ar | Perdjalanan 

— emaagaaa 51 Ne 
ri di Semarang 
Akan diperingati dengan rapat 

umum dan pawai 

# pada tanggal 15 Oktober 1945, dikota Semarang terdjadilah 

pertempuran dahsjat antara Angkatan Muda Indonesia jang 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan Kidobutai 
(pasukan istimewa Djepang) jang terkenal berani mati. Pertem- 
puran dilakukan sampai 5 hari Jamanja dan berhenti setelah 
tentara Sekutu mendarat di Semarang jang semula bermaksud 
melutjuti Djepang jang kalah perang dan mengurus tawanan 

perang bangsa Eropa serta instruksi Mr. Wongsonegoro sebagai 
Gupernur Djawa-Tengah. 

Dalam pertempuran 5 hari 
itu, dipihak kita telah gugur ki- 
ra2 2.000.0rang terdiri dari pa- 
sSukan pemuda, anggauta polisi 
istimewa, rakjat dan Dr Kar- 
jadi direktur Purusara ketika 

hendak memeriksa air di water- 
reservoir di Tanah putih jang ka 
barnja air minum ditjampuri ra. 
tjun oleh Djepang Dr. Karjadi 
ditusuk. bajonet oleh Djepang 
dan gugur di tempat itu djuga. 
Menurut keterangan dipihak Dje 
pang telah tewas850. orang dan 
beberapa puluh lagi mendapat 
luka berat dan ringan. 

Demi kepentingan negara dan 

bangsa, pemuda2 kita telah 

menghiasi sedjarah dengan da- 
rahnja, ichlas mengor bankdn dji 
wa-raganja. Djasa2 inilah nanri 
tanggal 15 Oktober akan diperi- 
ngati dengan mengadakan rapat 
umum dialun2 kemudian pawai 
berangkat . dari alun2 ke Tugu 
Muda melalui djalan Pontjol. 

Sebahltnja terdjadi per- 
tempuran. 

Perlu sekali diketahui tentang 

sebab2nja terdjadi pertempuran 
dahsjat itu, jalah menurut kete. 

rangan sdr.2 Martadi, Karno. 

Tjipto dan Achmad Djaja jang 

ikut serta dalam pertempuran 

itu, dapat dituturkan demikian : 

Pada tanggal 11 OKtober 1945, 

di Djutingaleh diadakan perun- 

dingan antara Mr. Wong-onego- 

ro dan beberapa wakil dari pe- 

muda dengan pihak komandan 

Kidobutai Djepang Maksud pe- 

rund.ingan itu supaja sendjata? 

Peta jang disita oleh Djepang di 

kembalikan kepada pihak Indo. 
nesia karena Djepang sudah ka- 

lah perang, Pihak Djepang ha- 
nja menjerahkan M sadja djum 

lah sendjata, sedang jang 4 

akan dirundingkan dengan Na- 

kamura-butaj di Magelang. Di. 

ajandjikap 4 hari lagi jang 4 
itu akan diserahkan. 

Pada tanggal 15 Oktober djam 
21.00, tepat 4 hari setelah kepu 
tusan perundingan pertama, Dje 

pang tidak menjerahkan sisa sen 
djata, bahkan mengadakan stel- 
ling. untuk menjerang pasukan 
pemuda? kita. Wakty..itu sema- 
ngat pemuda2 kita jang dipelo- 
pori oleh Surja Wirawan, Pemu 
da Gerindo dan PAI, berkobar. 
kobar. Setelah mendapat serang 

Pemusnaan hutan 

berdjalan terus 
Keamanan disekitar Malino madju 

ESAN jang paling menjedihkan dalam perdjalanan kami 

- bersama para wartawan Makassar dan Djakarta 

Gubernur Sulawesi Ke Malino pulang-pergi, ialah penggundulan 

setjara besar-besaran jang dilakukan oleh penduduk terhadap 

hutan jang membudjur sepandjang lembah 

sampai kepuntjak2 gunung tinggi. 

dengan 

Hutan2 jang masih ytuh ialah 

hutan tjadangan jang ditanam 
oleh pemerintah sekitar Malino 
dan dipegunungan dekat puntjak 
Lompobatang, : 

Keamanan madju. 

“Beberapa waktu jg lalu-djalan 

hutan2 ity sudah | Makassar — Malino amat berba 

i haja karena gangguan gerombol 
an, tapi sekarang sesudah Ma- 

jor Mochtar memegang pimp'n 

an dalam Komando Basis Makas 

sar dan mengadakan pembersih 

an2, tidak lagi didengar .adanja 

pengadangan - oleh. gerombolan 

langsung dirasakan | terhadap kendaraan ke Malino. 
Gubernur dengan 

rombongan, wartawan dari. Dja- 
wa dan Makassar dilakukan de- 
ngan tidak dikawal. 

Djuga ketika rombongan bera 
da di Malino ada .beberapa pe- 
gawai perysahaan Belanda, jang 

datang dengan mobilnja seorang 
diri ke Malino gutta berlibur de 
ngan keluarganja. “Tapi bus 
umum belum ramai seperti dahu 

lu. Dibeberapa tempat masih ada 
pos2 tentara. — Ant. 

an lebih dulu dari Djepang, ke- 
mudian terdjadilah pertempuran 
dahsjat sampai 5 hari: dengan 
pengorbanan djiwa-raga pemu- 

da2 kita dan hak-milik rakjat se 

perti rumah, tidak sedikit jang 
dibakar oleh Djepang. Di kp.:Ba 
tik Widohardjo telah dibakar 
250 buah rumah rakjat, sedang 
dilain2 tempat ada djuga bebe. 
rapa buah rumh lagi mendjadi 
korban keganasan Djepang: 

iPertempyran tidak terdjadi di 
satu tempat sadja, tetapi melu- 
as seluruh kota Semarang, ka- 

rena djalannja pertempuran se- 
lalu berpindah-pindah. menurut 

keadaan. Dalam menghadapi ke 
ganasan Djepang ini, Angkatan 
Muda Semarang mendapat ban. 

tuan dari saudar a2nja dari Pati, 
Kudus, Rembang, Genuk, Mage- 

lang, Solo, . Jogja, .Purworedjo 
dan Pyurwokerto..Semua menja- 

tukan tenaga membentuk keku- 
atan untuk menghantjur-luluh. 
kan musuh, 

Perundingan dgn Sekutu. 

Pada tanggal 20 Oktober djam 
11 pagi, Mr. Wongsonegoro me- 
merintahkan kepada Angkatan 
Muda kita supaja memberhenti- 
kan tembak-menemhak, sedang 
pihak Sekutu memerintahkaf, ke   

kan sendjatanja. Setelah pihak 
-Sekutu (dalam hal ini diwakili 
Inggris) mendgrat, lalu diadakan 
perundingan antara Djendr. Bat- 

ule, opsir tinggi dari angkatan 
jaut, udara dan darat Inggeris 

dengan pihak pemerintah Repu- 
blik Indonesia diwakili oleh Mr. 
Wongsonegoro sebagai Guper- 

| dur Djawa-Tengah, sdr, Marta- 
di wak.l pasukan dan beberapa 
pemuda. Dengan adanja perun 

ingan ini, njatalah bahwa ke. 
merdekaan “kita sudah diakui 
|oleh dunia internasionai, karena 

perundingan itu dilakukan anta- 

ra negara dan negara, 

Dalam perundingan itu dite- 

gaSkan oleh Sekutu bahwa mak 

sudnja mendarat disini jalah me 
agurus orang2 kiropa jang Olta- 
wan oleh “Djepang dan minta 
supaja diperkenankan tinggal d: 
Semarang, Ambarawa, Mage- 
lang, Solo dan kalau mungkin se | 
luruh 'Djawa. Tengah. Perm:nta 
an 'ity ditolak oleh delegasi kita 
dan untuk mengurus tawanan 
Eropa, Sekutu hanja diperkenan 

kan berada di Semarang, Am- 
barawa dan Magelang. 

Demikianlah ringkas sedjarah 

pertempuran 5 hari di Sema- 

rang, suatu hari jang bersedja- 
rah dan tidak bisa dilupakan se 
jama-lamanja. 

Ach.irnja oleh Panitia Peringa 
tan Pertempuran 5 hari didapat 
keterangan, bahwa tokoh2 jang 

memimpin pertempuran itu nan- 

ti akan hadir dalam peringatan, 
antara lain Mr. Wongsonegoro, 

sekarang wakil PM:I, Suprapto 
wakil Kepala Polisi Negara, Wi:- 

narno Danuatmodjo Residen Su: 
rabaja, Salamun ' Residen Sura- 
karta, 

Pada Kemis malam akan di- 

adakan rapat dengan mengun. 
Uang wak12 organisasi untuk di- 
adjak herunding. mengadjukan 
tuntutan kepada Pemerintah-su- 

paja tanggal 15 Oktober didja- 
dikan Hari Raja Nasional. 
(Kor), 

  

pegawai2 jang bekerdja untuk 
daerah  otonoom dan Pegawai 
Negara, jang bekerdja' untuk 

Pemerintahan (Kementerian) 
Pusat. 

Achirnja pembitjara mengi- 

ngatkan pentingnja adanja pe- 
gawai jang comptabel jang ma- 
Sih, dibimbangkan terutama di 
Karesidenan, Kabupaten dsb. 
berhubung dengan penjerahan 
kelak, dimana pembitjara tegas- 
kan, bahwa dalam waktu tidak 
lama lagi akan diadakan Kur- 
sus selama satu setengah bulan 
mengenai adfffinistrasi dan ke- 
uangan ditiap2 Karesidenan. 

Contact-Kursus oleh 
Mr. Sumantri. 

Wakil Sekdjen Kementerian ! 

Social Mr. Sumantri dalam tje- 
ramarnja kemudian dengan pan 
djang lebar dan setjara droog- 
komiek telah mendjelaskan ten- 
tang pekerdjaan social, hingga 
memakan tempo selama 2 djam. 

Dalam menghadapi pekerdja- 
an social, pembitjara tegaskan, 
agar para pegawai social beker- 
dja dengan djiwa dan djangan 
semata2 hanja dengan pikiran. 
Dalam  keterangannja setjara 
universeel itu, pembitjara djuga 
meneropong pekerdjaan social 
dari “sudut Ilmu Metaphysica, 
dimana dinjatakan, bahwa fikir- 
an adalah sumber pengetahuan 
jang universeel. Dalam nasehat- 
nja lebih landjut pembitjara ke- 
.mukakan, bahwa manusia tidak 
tjukup bekerdja dengan fikiran 

semata2, tapi djuga dengan ,,he- 
leving”, karena dialam manusia 
terdapat suatu ,,wereld-beschou- 
wing” jang tidak bisa didapat 
dari fikiran. -. Dengan beleving 
itu dimaksud, agar. manusia tu- 
rut merasakan dan turut meng- 

alami sesutu peristiwa. Dengan 
tegas, pembitjara setelah me- 

Ingemukakan beberapa tjonto, 
misalnja mengenai panorama 
dsb. menjatakan, bahwa djiwa 
manusialah jang terutama nre- 
nimbulkan getaran terhadap ma 
nusia setelah melihat panorama 
tersebut. 

Ia citeer beberapa 
pendapat. 

Dalam tjeramah tersebut Mr. 

Sumantri menciteer tulisan 
Frank Townsend antaranja jang 
menjatakan, bahwa: "Life is a 
continuous adjustment to envi- 
roument”,  jakni Hidup adalah 

Suatu gerak selalu jang dapat 
memberi pengaruh pada lingku- 
ngannja sedang disamping itu,   
maka :,,Only perfect intuition 
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Dari konperensi 
social Djateng 

(Sambungan hal. 2). 

can bring perfect adjustment” 

jang Lk. bermaksud bahwa pan- 
dangan djiwa jang sempurna 
dapat membawa gerak selalu 
jang sempurna pula. Dalam urai 

annja soal tersebut, pembitjara 
mengharapkan, agar terdapat 
djiwa pegawai2 social (dan ma- 
nusia) ada pengaruh environ- 
ment, pengaruh sociale werke- 
ijkheden. Oleh karena itu, nase- 
hat pembitjara, manusia harus 

ada persesuaian perimbangan 
antara jg rationeel dengan jg 

a rationeel Dengan Ilmu Pe- 
ngetahuan jang didapat dari fi- 
kiran dan disesuaikan dgn ge- 
rak pandangan djiwafintuition, 
demikian pembitjara kepada 

konperensisten, maka akan da- 
pat menjelamatkan mereka. da- 
lam pekerdjaan2nja dilapangan 
social. 

Soal transmigrasi soal 
penting. 

Probleem soal makan buat ma 
' musia#soal penting, dimana pem 
bitjara tegaskan, bahwa calorie 
untuk bangsa Indonesia jang di- 
butuhkan sangat kurang, jang 
sebetuinja minimum 2400. calo- 
rie, tapi “kenjataannja - hanja 
1800, sedang djiwa manusia In- 
donesia tiap tahunnja tambah 
LK. dengan 800.000 djiwa. Usaha 
mengimport 600.000 ton beras 
adalah usata untuk mentjukupi 
zat makan bagi bangsa Indone- 
sia. Oleh karena itulah,”maka 
soal “transmigrasi adalah soal 
penting bagi 'Djawatan Social, 
karena pulau2 Sumatra, Kali- 
mantan, Sulawesi dan Irian Ba- 
rat sudah ditjap oleh dunia In- 
sternasional sebagai tanah2 jang 
kosong, kurang - penduduknja. 
Ia kupas soal transmigrasi ity 

dari sudut social dan 'politisch. 
Dan transmigrasi itu, menurut 

| pembitjara, adalah suatu djalan 

jang dapat melaksanakan ma- 

nusia terlantar, manusia Consu- 
ment mendjadi manusia jang 
produktief dimana soal tersebut 
mendjadi tugas pegawai2 social 
sebagai sociawan dengan men- 
djauhkan kepentingan diri, tapi 
mendahulukan kepentingan ma. 
sjarakat, sehingga pekerdjaan 
social membutuhkan tenaga2 
ahli, demikian tjeramah Mr. Su- 

mantri pada konperensi:sten. 
Hasil bagian bimbingan 
sudah ada. 

Achirnja oleh. sdr. Djamin, 
wakil “Kepala (Pusat Djawatan 
Social bagian Bimbingan dite- 
gaskan tentang bag. Bimbingan 

»THE MILLIONAIRE" 

pada Djepang supaja - 'meletak. . 

! 
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“HARGA PASAR 
sTertjatat tgi. & Oct. 1953. 

Barang perhiasan : 
Emas 22 karat 1 gram Rp.42, 
Perak 1 Jatak 201 

Beras : 
Beras gil no.1 “1.kg.,, 2,35 

at Bimo IA au 
1 a gil. Mo. s3 Ask 2,25 

je btn nol A3 210 
ttn. no. 2 1 5 BU 

Djenis ubi dan katjang : : 

| Kentang lekat: "2129 
Gaplek Ir» 0150 
'Ubi kaju MA RA 
Ubi manis lag “2D 
Katjang hidjau Bana ak, GET 

5 tanah wose' :1 5, 2,20 
» merah/tolo KENA Tan 

» kulit Ant HAN 
Kedele putih Ba aon 

» hitam kn aan 
Djagung pipilan 

pibilap Soha “IE 70 
Telur dan ternak : 

Telur ajam 1 bt., 0,45 
Telur itik Ka mi 
Daging sapi 1ke.,,. 9,50 
«kerbau Ian On 
» kamb./domba 1, ,, 7,50 

» babi Pan 9 hahaa 
» ajam 1 ek.,, 10,— 
Djenis bidji : 

Kemiri kupas Tkp. 250 
Kopi W.EB: (bd) 1 ,- ,, 10,— 
Kopi bubuk Tp 3, — 
Rempah-rempah : 

Lombok rawit kg, 3— 
merah basah “1:,, ,, 150 

Lada putih Ke 20 
Asam kupas de en ala 
“Brambang Ke aj eh 
Bawang Un G— 
Tumbar Ya  MO— 
Copra Kn 2590 
Trasi BN ea 
Manis djangan Pe taara 
Kelapa Ibis  “K30 
Garam kristal pinepi 005 

tamper AN en an aa 
» “briket Ie, saga 

Lain-lain : : Na 
Gula pasir Like: 2585: 

» batu Tp 390 
» “kelapa Ke alan 

Teh B.O.P. Ya, O-— 
« Rakjat Tok, 9:3D 

Minjak tanah kli 10,60 
» kelapa un “2 

Ikan-asin/gereh 1 Kg, 5,— 
sn oi TOMROENE "Ly bag 
» .. Jpindang “L 1200 
Ah (batur KA an Sa 

Sabun tjap tong 1 ha K5 

Sunlight Pep Kn 
ni dp any aka 

» Kolibrita Inn hg 
Kentjur 1 ke, 2,— 
Djae Me 0 
Klembak En ta — 

Tembakau Rakjat 1 ,, ,, 750 
» Virginia lh 5 42, — 

Gambir kembang “1 ,, ,, 12,— 
» pesagi En sn 

Areng 1 sp 0143 
Bahan pakaian : 

Sarung. padi 
benang100 .1hl. ,, 38,50 

»  tjap Nagib TP Wa aa 
Kainbatik:no. LH Le GD, — 
Kain batik tjap Tag HO, — 
Blatjo I Tm 33 
Blatjo II I-g 3,50 
Poplin polos Lag Ie — 
Poplin kembang Lap 10 — 
Pike bp as ii 
Kain piama Ie oa 
Kastup PA Na Ra 
Kambar Ea na 
Mori tjap Nogo Io 590 
Mori tjap Unto Bea tai 
  

jang terbagi atas 3 bagian, jak- 
ni pendidikan tenaga social, pen 
didikan social chusus dan pen- 
didikan social umum, dimana 
pempitjara dengan setjara tech- 
nisch memberikan gambaran2 
jang berguna bagi Kepala2 Dja- 
watan “Social 

mendjalankan tugas mereka. Ia 
harapkan, agar Kepala Djawa- 
tan Social selalu mempunjai hu- 
bungan erat, fdiak sadja dengan 
kader2 social jang pernah dila- 
tih, tetapi  djuga masjarakat 
pada umumnja. jang terdapat 
didaerahnja masing2. 

Djam 12 persis pertemuan di- 
schors, dan sekira djam-12.30 
konperensi  dilandjutkan dalim 
keadaan tertutup, dimana. di- 
adakan perundingan dan soal 
djawab guna . penjempurhaan 
pekerdjaan2 social. — (Kor). 

  

Gubernur Latuharhary : 

INFILTRASI DI -HAL- 
MAHERA 

1 Tidak .benar. 
Berhubung dengan adanja 'be- 

rita mengenai. infiltrasi. dari 
Irian Barat. ke Halmahera, Gu- 
bernur Maluku Mr, J. Latuhar- 
hary atas pertanjaan aj. mene- 
rangkan, bahwa kabar2 tentang 
infiltrasi dari Irian “Barat ke- 
pulau Halmahera itu ternjata 
»bidak benar” sesudah diadakan ' 
penjelidikan oleh polisi propinsi 
Maluku, — Ant. 

  

KING Or THE ROYAL -MOUNTED (55) 
  

King, King ! Bitjaralah ! 

MOD edan begitu pula   
OTMER TWO PASSENGERS.. 234 1 
THE DRIVER 15 PERADI 

  

Polisi itu tidak begitu parah lukanja, 

TOAMANJBN An aa tetapi sopirnja mati ! 
. 

  
Kasinan ! 

penumpang2 

harus 

kan ! 

GONMIES. Toe Hae SEVEN KIDS! HI 
INSURAN CE WONT TAKE CARE O' TME Ms 
IL, HAVE Te in SOMETAIN 4 

anak 7! Asuransi-nja akan 
mendjamin Mereka... saja 

segera mengusaha- 

  
Joe mempunjai 

Po0 Bao TH HosPITAL 1 ORDERED BULAN 
, TAKE ALh THESE HURT FOLKS T MY 

tL Lor ABOUT FIETY ROOMS1 AWT US: Z 

Ta Dom 716 

    

“-& Sajang sekali, rumah sakit jang saja, 
suruh bikin itu belum. selesai, dokter ! 
HN PADI Sak ah, kita bawa orang2. jang 
Juka2 ini kerumah BE as Kena saja 
mempunjai kira2 50 kamar, dan HAN: 
saja pergunakan ! 

daerah2 .dalam 
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106192 
281382 
194532 
170967 
154033 
45205 
207211 
266911 
259211 
99579 
60951 

246570 
99351 
10024 

118091 
203073 
175045 
72530 

280590 
193733 
33217 

146676 

2»: 36484 

134537 

266072 
151896 

156528 
16024 

269327 
251385 

208883 
100089 
125961 237713 

186716 208473 24020 

122836 “250732 63839 
126442 235073 10588 
151906 208203 42380 
141846 112646 201354 
69488 10258 86812 

238383 184976 40802 
273623. 121850 52703 
106903 279032 105325 
103185 182930 22021 

169249 69658 

96532 
196221 

242317 
306061 
204563 
T4T3T 

290219 
277810 
201383 
27130 
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| SOBOHARSON O 
MULAI 

jam: 

tearing in 

witha gun” 

MAL AM. 

—— 14 Tahun —— 
Teks INDONESIA, 

INI. 

5—1—9) 

TEMU KE N KN La kai 

-shoater. 
“against the notorigus 
Kid-Glove Killer-Band 

to carve anew notch 

stan Pn 
Ri 53 

dusiut WRMAN - RAVMOND MASSEY Nabi KIT sasa « ANDRE Bed 1 

in the Silver Belt 

of Nevada! 
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    » | HER KISSES 

The Lady and The Bandit 
HIS PISTOLS 

the scandal of an era! 

the terror of a nation ! 138-10. 
  # 

    A Story of the Fight for Love. 

  

BERDUKA TJITA 
Telah pulang ke Rachmattullah pada tg. 4/5 Okt, 1953 

pada dj. 22,— Ibu kami : 

Nj. HARDJOWISASTRA 
dalam, usia 81 th. . . 

Terima kasih kami utjapkan kepada Sdr2 dari R. K. 
Tjokrokusuman, Sdr. R.M. Umojo, R. Ngadijo, Sdr, Imota- 
runo, Ibu2 Bapak2 serta handai taulan jang telah merawat 
Gari sakit sampai wafatnja dan mengantarkan pengubur- 
annja dari Jogja sampai di Gombong, 

Semoga Tuhan membalas budi baik Sdr.2 
Jang berduka tjita : 

Keluarga : Keluarga : 
MIDARTO, Jogjakarta. R. ABDULLAH, Medan. 
MICHLAN, Jogjakarta R. SARDJONO, Kalimantan 
Ng. REKSOPRANOTO, Maos. MIHADI, Djakarta, 
HARDJOSOENARJO, SOEPRAPTO, Jogjakarta, 

Djakarta. HARDJOSEPUTRO, 

MAISPATI, Bandung. Djakarta. 
SAMBIJOTANIHARDJO, TJOKROHADIUTOMO, 

Jogjakarta. Purbolinggo. 
134-10 

TNO KENDANG KERAS SE BSA EN DEA DIRI NS 

MENANAM LAN IA SI KABAR NANGA 

Utjapan terima kasih. 
Dengan ini kami sampaikan banjak terima kasih ke- 

pada Directeur R.S. Bethesda / Dr. Sutarto/Dr. R.H. Sentral 
Kliniek Dr. Sudarmadji, Sdr. Mudjiman /Tamu2/Para Gu- 
ru2 dan peladjar2 dan semua handai taulan jang telah me- 
njatakan diri untuk berduka tjita dan telah menjumbang- 
kan harta benda, tenaga dan fikiran guna melaksanakan 
pemakaman djenazah suami kami : 

R. HARDISIADJI, 
jang telah meninggal dunia pada hari Minggu sore tg. 4 
October 53 pada djam 19,30 dan dimakamkan di Pasarean 
Suwangsan Blitar. 

Perhatian Sdr2. sekalian sungguh kamj hargai, mudah- 
mudahan kebaikan hati sdr.2 mendapat pihala dari TUHAN 
jang Maha Esa. 

Turut berdjuka tjita : 

Keluarga KRESNOADI, NJ. HARDISIADJI dgn keluarga. 
Djl. Sumbing 8 Jogjakarta. 
127-10, 

Jang berduka tijita : 

Dji. Sumbing 10 Jogjakarta. 
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Pengumuman 
S.M.P. ,WAHIDIN” pagi, ma-ih menerima pendaftar an utk: 
Kis: Bat Aj DB: 

Tempat pendaftaran di Kantor S. M.P. 
Mlatj No. 8, Sleman — Jogjakarta. 

»WAHIDIN” 

Dari 
136-10. SEKSI PENDIDIKAN WaRDIN. 
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| ALHAMDULILLAH. Tretah lahir dengan Mako kami ai kar) 
| lak? pada NN gu t Oktober 1953 djam 3 pagi | SENKESIN ada serupa obat 

: esumajadi B.M. Naat tebersikan Na 
“0vo Vabis ID JAZAH 7 Kepada Dokter R. ISMANGIL dan para Bidan Rumah : 

'Udjian 'renghabisan SMA di 
Jogjakarta sangat. mengalami 

kelambatan dalam penjelesatan- | 
nja. Ini apakah karena disebab- 
kan oleh kelambatan kerdja pa- 
da Kementerian PP & K atau 

memang “dimaksud untuk meng- 
hukum para pengikut udjian di | 
Jogjakarta? Seperti telah dike- 

tahuj akibat dibubarkannja Pa- 
nitia Udjian Jogjakarta segala 
penjelesaian diurus langsung | 
oleh Kementerian di Djakarta. 
Tetapi jang njata, . lepas dari. 

purba-sangka tersebut diatas 
ialah, bahwa Idjazah dan Nilai 
hasil udjian beserta salinannja 
belum djuga diberikan kepada 
jang berhak menerima. Kapan 
idjazah akan diberikan, rupanja 

orang harus menunggu sampai 
waktu jang tak ada ketentpam- 
nja. 
Na Kementerian PP & K 

di Djakarta belum mengirimkan 
idjazah tersebut? Kalau sudah, 

. mengapa tak dibagikan? 
Saja ingin menjampaikan pe- 

njesalan dengan kata2 : Guo Va- 
Gis Idjazah? @uo Vadis Kemen- 
terian PP & K ? 
  

Radio 
DJUM'AT 9 OKTOBER 1953. 

Gem. 42,25 59,2 & 122,4 m. 

06.40 Ratna dan Abdulgani 
berlagu. 

07.45. Beberapa langgam Ind. 
12.05 Choibah'Sholat Djum'at. | 

dari mesdjid besar Jogja. 
13.10 Lagu2 Ketimuran.- : 
17:00 Gending2 Dolanan oleh 

Kel. Kes. Djawa studio 
Jogjakarta. Waranggono: 
Larasati, Lindur, Niken 

“Larasati. 
18.15 Soal2 Pendidikan oleh 

' Sir. S. Brodjonegoro. 

18.30 Krontjong dan stambul 
oleh Irama Krontjong 

-studio Jogjakarta. 

dbp, Sukimin, 
19.40 Hiasan malam oleh, 

Winata Cs. 

| Sakit P.K.O. Muhammadijjah, dengan 
| 

  

  

1133-10 

ini kami sekeluarga ' 

  

menghaturkan diperbanjak terima kasih dan semoga kita” 
semianja dilindungj Tuhan. : 

Keluarga : BARMAWI MIIN. 
Kauman, G.M. 4 43a, Jogjakarta. 132-10. 
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Kar terbit: 

| ATURAN BEA METERAI 1921 
Dilengkapi sampai 1 Djuli 1953. 

261 halaman Rp. 35,— 
.leks dan keterangan disusun oleh J.A, yan VEEN 
terdjemahan diusahakan oleh G.H. Soangkoepon 
L. Tobing (dalam dua bahasa). 

v AN DO R P pj. Misentara 22 DJAKARTA. 
129-10. 

  

- Telah, ta 2 
« SEDJARAH UMUM. IT (tjetakan ke 7) 

S 'M. Hutauruk 

sk SEDJARAH UMUM - HI (tjetakan ke 6) 
5 “—. M, Hutauruk n 9— 

k 200 TANJA - DJAWAB: tentang SASTERA 
INDONESIA — Usman Effendi, ',,  7,— 

k HUKUM DAGANG buat tjalon udjian me- 
megang buku A dan B, S.M.LA. bag. C 
dan Sekolah Ekonomi — Iting Partadiredja ,, 12,— 

.& HUKUM DAGANG Pengangkutan & 
aja beli — “Pen. Prapancha . ,, 1,50 

TJERITA BERGAMB. AR : 
£ ROY ROGERS Rdhasia Rocking M. : 

5 SN MecKimson 13 — 

£ MANIK KANGKERAN “55 A, MuradjA. Ru- 
: chijatjIwan RS. ,, 3,50 

0x DIOKOTINGKIR 5 — Abdulsalam Pa Ma 
ck  KISSAH PENDUDUKAN 

JOGJA SL Ahdulsalam 3 5D 
Na 

kek pesanan Na ditambah ongkos kirim 
sedikitnja  Rp..1,50. ' 

“ Toko Buku ,,K. R.” 
TUGU 42, — Telp. 901. 

15   JOGJAKARTA. 
    20.15 Piano tunggal oleh 

Moura Lympani. $ 
20.30 Gema Seriosa oleh Sextet 

Suwandi. 
21.15 Obrolan pak Besut. 
21.30 Gujon Parikeno oleh 

Dagelan Mataram, Kel. 
“Kes. Djawa studio Jogja. 

22.15 Musik malam hari oleh 
Ork. Studio Djakarta. 

SABTU 10 OKTOBER 1952. 

Gelm. 42,25 59,2 & 122,4 m. 

06,40 Serba-serbi rajuan Arab 

oleh Sjech Albar, Nadra 

dan lain-lainnja. . 

07.30 Vokalia ringan. 

12.05 Hidangan O.K. Sagi & 
: Irama Masa 

13.10 Suafa Korijati dan Bing 
£ Slamet. 
14.090 Hiburan habis bekeraja 

? oleh Kel. SSK. 

17.00 Sarang burung Kutilang 
Dbp. pak Dal. 

17.40 Saju-meraju oleh Bday 

dkk. 
118.30 Tjatatan dua pekan 

studio Jogjakarta. 
"19.15 Bingkisan malam Minggu 

"20.15 P. 

119.40 

Hb Suwondo (Mardiguno), 

disampaikan oleh Penjiar. 
iRintisan sastera. oleh 

. Kel, Mahasiswa Fac. Spf. 

Un. Gadjah Mada. 

nghibur malam. oleh KA 

sae Mustika Warna dbp. 
M. Djanad. 
Wajang Kulit. (P) 
langsung dari Kemantren 

Mantridjeron. Waranggo- 
no: Lindur, Niken Lara- 

sati, Tjeritera TN KELAT 
BUWANA. . Dhalang : 

21.15 

ANGGUR 

Pusat Penual Fr 

BAN SAN YOK PANG 

« 

  

   yap IP GARUTA BOLA DUMIA 

Oa daa Nota 17) 
NN MA 

OA MA Melati 
DATANG BULAN, KEPALA - 
PUSING, PEK TAN, PINGGANG, 

el Bel kau lan 
AA UNA ELIA 
Alat Uh AA aah 
Kel UNA ON NU 
BAWAK KEERUNTUN GAN. 

PASAN 216-220 SURABAIA TILR 837 U. 
“B/SA DAPAT BELI DISEGALA TOKO? PAN RUMAH OBAT» 

Agen Solo : “Toko SENG MO, | Toko HAY TJIANG, 
Toko NAM, Toko PODJOK, Toko FOR, Toko Obat ENG 
TAY HO, ENG THIAM. HO dan DJIN SENG HO, 

128-10, 
  

prangko di pos Rp. 37,50. 

  

Rp. 8— 

WAN TA 
  

II 

. . - - . . 
Laki-laki dan Perempuan sering makan Senkesin 

tambah darah, menjehatkan 

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

Obat 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 speciaal buat sembuhkan badan lemah, lekas tua dan 
belum tua tenaga sidah lemah, kekuatan kurang, kekuatan otak lemah, kekuatan melihat 
kurang. Impotensi, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, tidak napsu maran, se- 
habis sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit lamsin. 

Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tilak bisa 
datang kotor, tete mengkeret, tempat pranakan dingin. Aer muka lekas tua, kurus dan ku- 
ning, rambut rontok, rambut putih. Tidak bisa tidur. Sekali makan lantas bisa tertampak 
kemustadjabannja. 

   

    
           

  

T
T
M
 

P
E
T
A
 

Ge
 2 

Id 

ADE MAR 
Meteran 

Jare Ara nuater 
otter meols ihtee lines 

daty     

n 

  

TABLET ,,SATOBEN” 
TJAP KUTJING 

Speciaal buat bunuh bacil ratjun darah 
Tablet ,/Satoben” bisa obatin penjakit?2 seperti tersebut di bawah ini : 

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

oleh se nut. rambut dan bulu rontok hati takut dan bergontjang, kulit 

ilang ja punja perasahan, kulit gatal, anak baji dapat ratjun dari 

kantong 1nak, kantong-anak mendjadi buruk, tulang sakit, kemaluan 

bengka . dan laen - laen penjakit seratjun. Kalau orang2 sudah pake 

laen oat tida bisa dapat disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 

Satobe.” tanggung dapat disembuhkan. 

  

ROMAR'S EMISSIN TABLETS 
Obat sakit Beser Maner manik jang paling ala 

boleh dipertjajai. 
Rorwar's Emissin ada sematjam obat jang mustadjab bt at mengo- 

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

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

majam djuga makan, hasilnja terbukti, Kekuatannja ini obat bisa me- 

netapkan hati 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 |! eluar, ata- 

wa sehabis kentjing keluar, setelah makan ini obat tidak be djangkit 

lagi. Paling baik satu bulan inakan dua tiga doos buay memei hara ba- 
dan, dengan demikian bukan sadja penjakitnja tidak timbul, malahan 

tambah semangat jang bergelora. 
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INDONESIA. 

Agen : Toko Obat 

OBAT ,,SELOVER” 
(O BAT LUAR) 

KEGEMBIRAAN dan merasa selaju berbahagia itulah keberuntungan orang 

jang bersuami i:ceri 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 lemah, Tubuh jang sehat dan kuat itulah pokok utama dalam 

bersuamy isteri serta mempunjai kemauan jang tjukup. UNTUK KEBERUN- 

TUNGAN JAN 4 TETAP DIMILIKI BAGI OKANG-ORANG JANG BERSU- 
AMI ISTERI 1ALAH KALAU LEKAS? PAKAI ,SELOVER”, 

BISA DAPAr BULI DIANTERO TOKO? OBAT DAN WARUNG? SELURUH 

ENG NJAN HO Petjinan No. 15 — Jogjakarta, 

Po 

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

muka panas, 

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

Aeassione 

wp NATuRe. 1 

(ea | 

—
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Ikutilah Kasus Toptalits 
Amateur Radio — Monteur Radio — Reparateur Radio — 

: Tehnik Radio — D.S.B. 

Peladjaran diberikan menurut methode paling baru dan 
mudah diikuti. 

Keterangan dan prospectus diberikan dengan GRATIS 
Djuga sedia: Buku Praktek 
Radio dalam Bah. Ind, 

. 130-10 
»sTANGGA” 

. Gg. Saad 15 BANDUNG. 

LELANG KAJU 
"Pada. har: SENEN, »tanggal 19 OKTOBER 41953 

akan diadakan lelang besar untuk umum. 

  

Lelang dimulai pada dj. 9 pagi dan bertempat di: 
Gedung G.R.L.S., Bodjong No. 116, SEMARANG 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa KAJU 
DJATI PERTUKANGAN dan KAJU BAKAR 
jang terletak di penimbunan? dari Daerah2 Hutan 
sebagai berikut : : 

INSPEKSI BAGIAN KE III, KENDAL, KEBON- 
HARDIO, BLORA, TJEPU, MANTINGAN, 
SEMARANG, PURWODADI, RANDUBLA- 
TUNG dan PATI. 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah 
Hutan jang bersangkutan. 
Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. I 

di Bandung. 

: Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. III 
di Semarang. 

Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. IV 
di Surabaia. 

SN Besar Djawatan Kehutanan di Djakarta. 
1 
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da Bina 

Radja obat kuat 

N TUK A NO. 
Viranol extra strong buat Jaki2 jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi sexuel swakte). Alasan penjakit badan - 
lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 
Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 
djantung berdebar2 buat itu kta bikin PIL VIRANOL jang 
tanggung 10075 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 
Harga 1 botol Rp. 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 
mandjur, 

Pil Gembira istimewa buat 1: K12 .....oooo#cooooo. Rp. 15,—., 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
Kepttinar Be ae AG danbo Pte kaketan segan gp 2D, 
Minjak Tangkur adjaib buaz Ka Nani s0.» 10,— 
Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 
KIAT Senen eni kaan Kane Nana EPA a kai an Hen URNARN 5 SN KT » 10,— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak : 
Tebu 2 Gram Ma akan sebab eliaan DE Aoa “5 10,— 
Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem sacccooco#o.. .. 10 — N 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......... » 10,— 
Obat dikirim sesudah terima uang, tambah 
ongkos kirim 107. 

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

WARUNG MOELJO, Dl. Judonegaran 17 — Jogja. 
TOKO Junior, Djl, Mal'oboro 93 — Jogjakarta, 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja,” 

5 TEK AN TONG Petjinan 81 — Tora 
Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 15 Jogja. ' 

2 THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo, 
Toko Obat HOK. ANJI, Raya 114 — Magelang, 

i ENG TAY HO Pekodjan 101 -— Semarang." 
5 NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — PA 

Semarang. 
9 SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang, . 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang, 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 
Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja, 10-10, 

Typ .KEDAULATAN KAKJAT" 1832y85j3, aa T 

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

      

   

    

     

   


