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    KABINET ALI DEN 
DEMIKIAN INTE 

  

MORE 
APA ja 

“4 di dikalangan Auri, tidaklah 
« betahui dengan djelas, Agak- | 
nja mengenai soal Auri ini Pe- 
merintah tidak atau belum suka | 
main kartu terbuka. Mungkin 
agar usaha penjelesaian tidak di 
rugikan. Ag 

Maka jang diketahuj umum 
hanjalah satu kenjataan: 60 op- 
Sir, “diantaranja 11 komodor 
muda telah berhenti ! : 
Kita tidak tahu pasti berapa 

banjak djumlah opsir serta ko- 
modor muda didalam angkatan 
udara kita. Tetapi bagaimana- 
pun djuga, djumlah 60 itu tentu 
tidak sedikit bagi Auri kita jg. 
masih dalam pembangunan itu 
Pun djunlah 11 komodor muda 
pasti bukannja djumlah jang 
MERE 
Maka boleh dipastikan keluar 

nja 60 opsir, termasuk didalam- 
nja 11 komodor muda itu, bukan 
lah peristiwa jang dapat diabai 
Kan. Mau tidak mau, lebih2 pa- 
- tingkat pembangunan Auri se 

jang sebenarnja terdja- 

| tersebut. 

(Rantjangan undang? inj telah 
 Gisetudjuj oleh Partai2 Pemerin- 
tah untuk segera dimadjukan 
kepada Parlemen 
pat pengesjahan. 

2: Reorganisasi. 

Menurut rantjangan ini djabatan KSAP dihilangkan. 
dan selandjutnja akan diadakan 
reorganisasi Kementerian Perta. 
hanan demikian rupa, sehingga Menteri Pertahanan dapat me- | 

dalam Kementeriannja “serta dalam 

jang mengetuai rapat? gabung- 
an semua kepala staf dari'tiga 
angkatan bersendjata kita, 

4 3 “an 

Kabinet Ali sekarang berpPen- 
dirian, sebelum rantjangan  un- 
dang? ini disjahkan oleh Parle- 
men mendjadi undang2 jang te- 
tap, maka akan diusahakan !e- 
bih dulu agar organisasi Kemen- 
terian Pertahanan dapat “dise- 
suaikan dengan djiwa undang2 

melalui suatu peraturan Peme- 

Gulu itu pun ditetapkan oleh Ka- 
: |binet Natsir hanja dengan pe- 
" |raturan Pemerintah, tidak de- 
(ngan undang2. "       (Pertanjaan baru: Bagaimana kah kebidjaksanaan komodor 

angkatan udara kita? 
Haa EN x Adakah ketidak-senangan 60 

opsir terhadap kebidjaksanaan 
komodor Suryadarma itu pada 
tempatnja? Ataukah sebenarnja 
hanja berdasarkan sentimen se- 
mata-mata? : 

Dan selandjutnja: 'Mungkin- 
kah demikian banjaknja opsir di 
hinggapi oleh sentimen? Mung 

' kinkah semua mereka hanja 
korban hasutan belaka?. : 

Itulah beberapa pertanjaan 
jang harus: didjawab dan jang 
djawabnja kita harapkan dapat 
diberikan oleh Pemerintah dalam 
waktu tidak lama. 5 
Mengenai Auri kita semua te 

lah membanggakan, bahwa dida 
lamnja tidak ada lagi tenaga 
asing. Semua tenaga Auri adalah” 
bangsa kita sendiri. Suatu pres 
tasi jang amat luar biasa bagi 
negara muda jang baru bebe. 
rapa tahun membangun angka- 
tan udara. Be Pa 

. Tetapi peristiwa 60 opsir Int 
amat mengetjilkan - hati kita, 
Maka dihafapkan Pemerintah 
suka segera mengadakan peme- 
riksaan dan mexdjelaskan bagat | 
mana duduk perkara jang sebe- 
narnja dar mengambil tindakan? 
jang perlu, 
Patut diingat: peristiwa me- 

, njedihkan ini dapat melemaskan 
semangat membangun serta ke- pertjajaad-diri bangsa kita! 5 : “Wu. 
Nai Asta ni jaan sebe- 

barea 3 5 en NN Bipua 

    

  

   
          

gi Indonesia 
ri Karachi,    

tan Mohamad A 
pat undangan « 
Indonesia untuk b 
sini, Undangan ini telah disam- | paikan oleh Menteri Luar Ne- | 
geri Indonesia Mr. Sunario da- 
lam kundjungannja resmi ke Karathi, | Denkt S PR Aa Au Dikabarkan bahwa Mohamad | Ali bersed'a memenuhi undang: | an tersebut dan merentjanakan 
untuk datang dalam bulan Pe- 
bruari tahun jang dkan data 
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Partai Politik Persatuan Rak- 
jat Marhaen Indonesia (Partai 
Politik Permai) pada tangal 14 sd 18 Oktober akan menjeleng- 
garakan konggresnja jang ke 
IX bertempat di Bandung. 

Atjara kongres 'ialah sekitar | 
soal2 keamanan, kemakmuran, 
dan pemilihan umum, #@elain 
soal? intern Partai Permai sen- 
diri. — Ant. Pa 

memanen mna, 
  
  

| didaja upajakan 

tundjung ke | 

    

  

L pengangkutan itu 

,|- Kabinet berpendapat, seguatu | 
jang” 1 Maegan permaana-| 2 
Pemerintah pun dapat dihapus- 
kan dengan peraturan Pemerin- 

ngetahui seluruh perkembangan | 

alam Angkatan Perang. . Se- | 
landjutnja Menteri Pertahanan | 

sebut. Antara lain dengan | 
menghilangkan djabatan KSAP 

rintah, karena djabatan KSAP | 

JANG TIDAK PRINSIPIIL 
DI DJAKARTA, 

guna menda- (FP 

undang? 

  mem:mpin | tah. Pendirian Pemerintah ini 
mendapat tentangan dari pihak 
Oposisi, tetapi itu tidak mengu- 
bah maksud Pemerintah jang 
tetap hendak segera meniadakan 
Gjabatan KSAP. 

| 
| 
| 
| 
| 

Pertahanan pusat 

(NGAN UNDANG? POKOK PERTAHANAN 
ELESAIKAN OLEH PANITYA 
O E DIKETUAI OLEH WIL 

P. 
JANG TELAH 

1 NEGARA JANG DIBENTUK KABINET 
LOOP A OPO SENDIRI, DAN ANGOTA2NJA L, ZAINAL ARIFIN JANG SEKARANG. M 5 | 

  

SURYA TIDAK 
BERHENTI 
AURI kebanjakan 
opsir. - 

. Sumber resmi telah mem- 
bantah berita jang disiar- 
kan oh pers oposisi jang 
mengatakan, bahwa KSAU 
Komodor Suryadarma telah 
minta meletakkan djabatan, 

karena tidak kuat mengha- 
.dapi permintaan berhenti 
sekian banjaknja opsir.Auri, , 
demikian interlokal warta- 
wan "KB” di Djakarta. 

' Didjelaskan, keadaan jg 
sebenarnja djustru sebalik- 
nja. Menteri Pertahanan 
1007, membenarkan kebi- 

djaksanaan Komodor Surya. 
darma jang telah melulus- 
kan permintaan berhenti 
beberapa perwira Auri. 

Dengan demikian maka 
harapan kalangan tertentu 
jang mengharapkan Mente- 
ri Pertahanan akan mism- 

“ berhentikan.  Suryadarma 
“berhenti, tidak terlaksana. 

Ketegasan Suryadarma jg 
meluluskan permintaan ber- 
henti perwira? Auri tidak- 
lah mengantjam kekukuh- 
an Auri, sebab dengan de- 

mikian djustru djumlah op- 

Sir Auri jang terlampau ba- 

ngan ini tbrbuka pula ke-. 

sempatan untuk mengada- 
“kan reorganisasi. 

Sekarang ini djumlah op- 
sir Auri jang minta ber- 
henti malah berkurang dari 
pada jang semula diduga.     
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Upatjara ini dihadliri oleh Wa- 

Perdana Menteri Ali Sastroami- 
djojo serta njonja, Menteri Per- 
hubungan Ir. Rooseno, Ir. Dju- 

anda, dan Dr. Konijenberg dari 

- Setelah dibatjakan laporan 
tentang Akademi Lalu-lintas 
Djalan jang diadakan dari tang- 
gal 20 Agustus 1951 sampai 1 
“Oktober 1953, oleh Direktur Aka 

demi dan Kursus Lalu-lintas Dja 

| lan, Mr. P. W Blogg, maka Wa- 
| kil-Presiden mengutjapkan pela. 
djaran terbuka dan terachir. 

Pidato Wkl. Pres. Moh. 
Hatta, 

Dalam pidatonja Wakil-Presi 
den menguraikan soal penjeleng 
caraan vengangku!'an, dan @di- 
katakannja bahwa jang harus 

ialah ongkos 
pengangkutan itu semurah-mu- 

 Irahnja, hingga ongkos peredar- 
an barang2 keperluan hidup men 

djadi murah, dan dengan sendi- 

rinja barang2 jang harus dibeli 
| sipemakai djuga murah. 

»Funksi pengangkutan ialah 
memperlantjar madjunja pereko 
nomian serta memperdekat per- | 
hubungan antara satu tempat 
dengan tempat jang lainnja. Ma | 
salah pengangkutan adalah di- 

| namis”, kata Wakil-Presiden, 

»lan setiap waktu harus dapat 
kita menjelesaikan”, 

,Pada waktu ini pengangkut- 
an itu sebagian besarnja diseleng 
garakan oleh berbagai perusa- 
haan pengangkutan partikulir, 
jang semata2 bertudjuan men- 
tjari keuntungan.  Sebenarnja, 
kata pembitjara, soal pengang- 
kutan ini harus ditindjau dari 
sudut kepentingan umum. 

Seberapa dapat harus diseleng 

Wakil Presiden H atta: 

kil-Presiden Hatta terta njonja, : 

garakan oleh negara jang be- 
kerdja tidak untuk mentjari ke 
untungan, Tetapi karena alat? 

belum tjukup, 
Ai MAAN SA saga 

  

D 

  

Pengangkutan ha- 
. rus dipegang 

negara 
PATJARA penjerahan idjazah kepada 17 orang inspektur 
Lalu-lintas Djalan jang telah mengikuti kuliah pada Akade- 

mj Lalu-lintas Djalan dari Kementerian Perhubungan, diadakan 
di Aula Gedung Universitet Indonesia di Djakarta. 

maka terpaksa usaha pengang- 
kutan itu dlakukan oleh peru- 
sahaan partikelir”, 
Kemudian Wakil Presiden me 

nerangkan 4 matjam pengang- 

kutan di Indonesia, Dengan ka- 
pal dilaut, kereta-api dan auto 

didarat serta pesawat terbang 
untuk pengangkutan diudara. 

Politik pengangkutan 
Pemerintah. 

Tentang perusahaan jang me 
namakan dirinja nasional, Wa- 
kil Presiden menegaskan bahwa 
bukan nasionalnja jang penting, 
tetapi apakah ja bekerdja untuk 
kepentingan umum, dan apakah 
ia semata? mentjari keuntung- 
an untuk diri sendirj atau tidak. 

Selandjutnja Wakil Presiden 
menguraikan politik pengangkut 
an jang harus didjalankan oleh 
Indonesia. 1) Membela kepenting 
an umum dan mengusahakan su 

DITERBITKAN OLEH BADAN 

Inal Baharuddin sesudah rapat- 

d vAtas pertanjaan apalah paris. 
.tiwa Atjeh akan dapat diselesai- 

       

  

     

  

kemen- 

  

19 PERWIRA ALRI 
Telah tiba dari Den Helder 

Telah tiba di Tg. Priuk dengan 
kapal Oranje dari Nederland 19 
perwira ALRI jang baru lulus 

dari KIM di Den Helder dan jg 
telah diangkat mendjadi Letnan 
Muda rada tanggaj 16 Agustus 
jang baru lalu. — Ant, 

HARIAN, UMUM 
PENERBIT «KEDAULATAN RAKJAT"' (ANGGAUTA S.P.S.). 

aa Hg Momen ana 

   

  

LANGGANAN 1 

  

Dalam dan Luar Kota, 

Bebulan , coc. cc... Rp. Il. 

Etjeran ocu 0,80 » 

  

ADPERTENSI: 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,20 
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KL KE INDIA 
Dengan menumpang pesawat 

| terbang Senen jang lalu telah 
berangkat ke New Delhi men- 

teri pertanian Sadjarwo diser- 

biro yerani negara dan Su- 
geng Amat dari kem. pertani 
an. Maksud kundjungan ke 
New  Dellhi itu ialah untuk 
“menghadiri perundingan2  pani 
'tya konsultatip dari rentjana 
'Colombo. Perundingan2 itu di 

adakan dari tanggal 13 sampai 
10 Oktober jang akan datang. 
Demkian menurut kem. pertani 
K3 RD 

MENTERI SUNARIO TIBA 
DI KARACHI 

"Menteri Luar Negerj Sunario 

telah tiba di Karachj dalam per- 
djalan2n pulang dari New York. 

Ia akan tinggal beberapa hari 
4 di Karacthi dan akan menemui 

anggauta? kabinet Pakistan, pu- 
la menindjau projek2 perindus: 
trian dekat Karachi. — Ant. 

  

  
  

s 
membitjarakan peristiwa 
dalam AURI, 

Ketua Seksi Pertahanan Zai- 

kerdja “atas pertanjaan2 mene- 
rangkan bahwa dalam rapat- 
kerdja tersebut Seksi telah da- 
pat keterangan? dari Menteri 
Pertahanan serta AD. dan 
opsir2 staf jang bersangkutan 
mengenai peristiwa Atjeh se- 

hingga Seksi mendapatkan gam-. 
baran jang sebenarnia dan ka- 
renanja tidak akan #rpengaruh 
lagi oleh berita2 jang disiarkan 
selama ini. s 

aa 

kan dalam waktu singkat Z. Ba- 
haruddin mendjawab bahwa ha- 
sil -atau tidaknja Angkatan .Pe- 
rang menjelesaikan tugasnja 
adalah tergantung pada dapat 
atau tidaknja Pemerintah. me- 

| menuhi kebutuhan2 dan keper- 
luan2 jang diperlukan A. P. gu- 
na menjelesaikan tugasnja ter- 

EHABIS sidang pleno pembukaan masa sidang Parlemen 
ke-IV Menteri Pertahanan serta KSAD dan staf mengada- 

“Kan rapat-kerdja dengan Seksi Pertahanan Lk. 214 
Atjeh 

“rangkan Seksinja dalam rapat 
Aa tersebut telah memberi- 

amadjukannja kepada Kabinet 

| ertahanan 
hu tentang tjara? penjelesaian 

  

MENTERI SADJARWA 

tai oleh Mr. Ali Budiardjo dari | ALANGAN tinggi jang 

Chou En Lai, supaja Amerika 

politik mengenai Korea. 

bahwa dengan menjetudjui usul 

tersebut tak berarti sama se- 
kali Amerika akan menjetudjui 
pula usul RRT dan Korea Uta- 

ra, supaja dadakan konperensi 

medja bundar dengan mengun- 

dang India dan negara2 netral 

dj Asia lainnja. Sebaliknja, kata 

kalangan itu, diadakannja perun 
dingan tersebut set dak-tidaknja 

aka» dapat menghapuskan soal 

itu dari atjara dalam PBB dan 

lebih mendekatkan kedua pihak 
kepada konperensi perdamaian- 

nja sendiri. 

  
  

» djam lamanja 
dan disekitar persengketaan 

e 

an pemandangan? dan atas pe- 
andangan? itu Menteri Perta- 

hanan mendjandjikan akan me- 

waktu singkat dan Seksi 
akan bisa diberi 

“masalah tersebut. 
Dalam hubungan kedua masa-   Tah itu, jakni masalah Atjeh dan 

Z. Baharuddin dari seksi pertahanan D PR: 

Atjeh & AURI dapat disele- 
saikan dengan baik 

Soal AURI akan dibawa kedalam kabinet 

  

masalah AURI, Ketua Seksi Per 
tahanan achirnja menarik kon- 
klusi bahwa djika diingat ke- | 

njataan2 - jang ada kedua2nja | 
akan dapat diselesaikan dengan : 
baik: Ia mengemukakan pula 
pendirian Seksi Parlemen de- 
ngan pendirian Pemerintah da- 
lam hal2 ini. 

Pun diterangkan bahwa Seksi. 

nja sargat menghargai sikap 
Menteri Pertahanan dan KSAD 
serta staf jang menurut Baha- 

ruddin telah memberikan kete- 
rangan2 luas dan dalam serta 
djuga selalu akan bersedia mem 
berikan pendjelasan2 jang Jiper- 

lukan Seksi. — Ant. 
  

ag DPR Sneak Jas IU: 
  

  sebut - a.l. 
lengkapan2. 

wab pertanjaan2 Isbih landjut 
mengenai tugas A.P. dan beleid 
Pemerintah 

Atjeh tersebut, karena ia ber- 
pendapat bahwa sebaiknja hal 
tersebut ditunggu sampai Peme- 

rintah memberi keterangannja 
didepan Parlemen. 
Mengenai persengketaan da- 

lam AURI Z. Baharuddin mene- 
  

paja tjukup alatnja, teratur dja 

lannja, dan  terdjamin kesela- 

matan penumpang dan barang. 

12) Tiap pengangkutan itu harus 
dapat menutup ongkos sendiri. 
Pada waktu ini perusahaan ke- 

reta api belum menguntungkan. 
3) Pengangkutan itu harus se- 
-nantiasa diperluas hingga sedja 

lan dengan perkembangan dila- 

pangan perhubungan dan pereko 

nomian. 4) Pemakaian kapital 
harus effektif, dan ongkos di- 

usahakan jang semurahnja, 5) 

Mengatur- koordinasi pengang- 

bahwa soal-sal ini 
lah diperhatikan oleh para in- 

akan mendjalankan tugasnja di 
daerah2 kelak. 

. Dapat dikabarkan, bahwa di- 
antara 17 jang mendapat idja- 
zah, Sunardi Brotoprajitno men 

| dapat angka jang terbagus, dan 

karena itu ia mendapat hadiah 

tiga djilid buku tentang ekono- 
mi, — Ant.   

keuangan dan per- | 

Dalam hubungan ini Z. Baha- | 
ruddin tidak bersedia mendja- | 

terhadap peristiwa 

kutan jang sebaik2nja. Achirnja 
dikatakan oleh Wakil Presiden, | 

hendak- 

spektur Lalu-lintas Djalan jang ! 

cai 

| Parlemen masih 
| hadapi pelba- 

soal 
Siah 16 UU darurat harus disahkan 

| IDANG Parlemen babak ke-IV th. '53 Senin jl telah dibuka 

didalam sidang pleno terbuka. 

lapangan perundang?an, 

Tentang anggaran belandja 

ini pemerintah jang sekarang te 

iah mengambil oper semua ran- 

tjangan UU anggaran belandja 
jang telah diadjukah oleh ka- 
binet Wilopo, dengan tjatatan 

bahwa pemerintah kemudian 
akan mengadjukan perubahan2 

terhadap -rantjangan2 UU itu 
apabila dipandang perlu, 

“Dikatakan selandjutnja, ban- 

wa disamping tunggakan dila- 

pang perundang2an jang banjak 

itu parlemen akan masih meng 
hadapi pelbagai usu? U.U. baru 
jang sangat penting, diantaranja 
usul in siatip DPR tentang hak 
anguet dan usul UU pokok perta 

hanan negara jang akan diadju- 

kan pemerintah dalam waktu jg 
singkat. 

Dikemukakan  djuga, bahwa 
masih banjak lagi masalah2 jg 

minta perhatian dari parlemen, 
misalnja mengenai pemulihan ke 
amanan, pelaksanaan otonomi 

daerh, peristiwa Atjeh, hubung- 

an Uni Indonesia Belanda, dan 
penggantian perdjandjian San 
Francisco dengan perdjandjian 

bilateraal dengan Djepang.   
  

Mukarto tjari pin- 
djam 150 djuta 

) . dollar 
Mukarto mendapat tugas 
I NEW YORK tersiar kabar, bahwa Dutabesar Indonesia 

berat dari Pemerintah Republik 
— Indonesia untuk mengusahakan masuknja pindjaman dan jatau 

"foreign investment” sebanjak 

Kalangan Indonesia di New 
York belum dapat menjatakan 
benar — tidaknja berita itu, 
tapi atas pertanjaan, mene- 
rangkan, bahwa Pemerintah 
Indonesia bersedia  mendapat- 
kan foreign investment de- 
ngan pakai sjarat2”, Tapi meli- 
hat keterangan2 dan pernjata- 
an2 para bankier terkemuka, 
dan melihat hasil penjelidikan 

| Department of Commerce Ame- 

$ 150 djuta. 

rika. Serikat mengenai foreign 
investments itu, maka kiranja 

sedikit sekali kans Indonesia un 
tuk memperolehnja sebagaima- 
na dikehendakinja. 

Dapat dikemukakan, bahwa 
foreign investors itu menghen- 
dakj terdjaminnja modal jang 
ditanamnja dan menginginkan 
keuntungan jang Tlajak. Selan- 

| djutnja kaum 

sKan. Batanoaseh 
van Ki netanen Watenscherwan” 

Serikat — negara dollar ini se- 
karang merupakan negara jang 

selaruh dunia — Isbih suka me- 
nanam  uangnja dinegaranja 
sendiri dari pada diluar negeri. 

nancier amat tahu tentang ke- 

adaan ekonomi Indonesia, sehing 
ga penanaman modal ditanah 
air. kita ini tidak begitu mena- 
rik. Dan hal keempat jang ter- 
penting ialah, 
besar dari negara2 didunia ini 
membutuhkan foreign invest- 
ment, umpamanja 21 negara La- 
tin Amerika, negara2 Eropa 
Barat, negara2 (setengah) dja- 
djahan di Afrika, negara2 Timur 
Tengah dan negara2 di Timur 
Djauh, Djadi djuga dalam hal 
kebutuhan foreign investment 
itu Indonesia mempunjai sa- 
ingan2 berat, apa lagi dari ne- 
gara2 Latin Amerika jang sama   

Lembaga Kebudajasn ladonesia 

sekali tidak menetapkan sesua- 
Li aiiai Orbememg At. 

Gangotohep 

    

tidak kurang pentingnja jang | 

mengexport kapital terbesar di- | 

Selain dari pada itu kaum fi- | 

bahwa, sebagian | 

dengan pidato Ketua Parismen Mr. Sartono jang diutjapkan 
Dalam pidatonja Mr. Sartono 

menerangkan, bahwa dalam Sidang tahunan babak jang peng- 
habisan ini Parlemen menghadapi banjak sekali tunggakan di- 

diantaranja g 
anggaran belandja negara tahun 1952 — 1953. 

jang terpenting ialah 

| Pada sa'at kabinet Wilopo ber- 
henti, mash terdapat 16 UU da- 

|rurat jg dikeluarkan sedjak pe- 
| meriniahan RIS oleh kabinet2 jg 
| mendahului kabinet Al Sastro- ! 

amidjojo, jg sampaj sekarang be 
lum lagi disampaikan kepada 
parlemen utk mendapat persetu- 
djuannja. 

Demikan Mr. Sartono jg meng 

harapkan supaja mengenai nasib 
16 UU darurat ini pemerintah 

suka mengadakan tindakan2 se- 

perlunja. 

Achirnja didalam pidatonja 

itu dinjatakan bahwa pada saat 
ini djumlah anggauta sidang jg 

menentukan kuorum ada seba- 
njak 210 orang. Sidang pembuka 

an dihadiri oleh beberapa angg. 
kabinet diantaranja PM. Mr. Ali 
Sastroamidjoio, :   Tugu menteri ke- 

sedjahteraan. 

Selandjutnja dalam sidang ple 
| no terbuka parlemen itu telah 
dibatjakan surat dari PM Ali 

| Sastroamidjojo, jang antara la- 
in menjatakan, bhw tugas men- 

i teri urusan kesedjahteraan ne- 
| gara telah dipertjajakan kpd wa 
| kil PM pertama Mr. Wongsone- 
' goro. 3 

! 

Amerika 

Kalangan itu menambahkan, |, 

| 

| 

| 
| 
| 

setudj 

bertanggung djawab di PBB 
mengatakan, bahwa Amerika Serikat boleh djadi akan 

menjibtudjui usul2 balasan PM merangkap menteri LN RRT, 
, RRT, Korea Utara mengadakan 

perundingan di Panmunjom untuk mempersiapkan konperensi 

Menurut perdjandjian gen- 

tjatan sendjata Korea, konperen 

si politik itu akan diadakan 28 
Oktober jang akan datang, teta- 

| Pi negara2 Barat telah memper- 
tjepat, supaja diadakan 15 Okto 
ber ini. Sebagaj diketahui, 16 ne 
gara Barat jang berperang di Ko 

rea mengusulkan, supaja konne 
rensi diadakan d' Honolulu, Dje 

newa atau San Francisco, 

Sementara itu para penindjau 
PBB berpendapat, bahwa peno- 
lakan RRT terhadap ketiga tem 
pat itu tidak begitu penting. 
Jang penting jalah djawaban te 

gas dari Peking, bahwa mereka 

masih menganggap soal negara2 

mana jang 'akan turut dalam 
konperensi perdamaian itu men- 

djadi inti persoalan dan akan 

dikemukakan dalam tiap pembi 

tjaraan di Panmuniom. — UP. 

REORGANISASI AP: 

IK SA P DIHAPUSKAN ? 
fe K.S.A.U. keluar ? 
| "PEDOMAN” mengabarkan, 
' bahwa dalam waktu singkat ini 
KSAU Suryadarma akan sege- 

ra mengadjukan permintaan ber 
henti dari djabatannja setelah 

dia mengadakan perundingan de 
ngan Presiden jang hari Selasa 
ini kembali dari perdjalanan ke 
Sulawesi. 

Sebab2nja karena belsidnja 
boleh dikatakan sudah tidak di- 
pertjaja lagi oleh bawahannja 
jang makin hari makin banjak 
mengadjukan permintaan ber- 
henti. Sampai Sabtu jang lalu 11 
orang komodor muda perwira2 
penting AURI jang telah dika- 

bulkan .permintaan berhentinja 
sedang 11 orang lagi masih be- 
Hum dipastikan, apakah permin- 
taan mereka akan dikabulkan 
atau tidak oleh KSAU. 

Menurut berita terachir sudah 
60 orang jang mengadjukan per- 

mintaan berhenti meliputi. dju- 
ru2 terbang jang muda sampai 
kepaca pegawai? tehnik, foto- 
grafi, navigator dan djuga 10 
penerbang? jang dapat latihan 
di India. 

  

Simatupang Penasehat 
Militer. 

Kepala Staf Angkatan Perang 
Djendral Major Simatupang jg. 

sebagai telah dikabarkan dalam 
waktu singkat. dengan pene- 

tapan - peraturan  pemerintan 
akan diberhentikan dari dja- 

  
: ASUKAN? Italia didekat 

dan daerah bebas Trieste. 

Selandjutnja diberitakan bah- 
wa pasukan itu tadi diangkut 
dengan truck2 dari Trieste dan 
dipersendjatai “ dengan motir2 
berat. Djuga pihak Amerika ber 

dajaga-djaga. 
3 Kapal perusak ringan Ame- 

rika Kini berlabuh dipelabuhan 
Triste. 

Berita dari Roma dalam pada 

itu mengatakan bahwa Italia 
telah memberi tugas kepada 
Menteri Negara Salvatore Sceca 
supaja. mengadakan persiapan 
jang perlu guna mengoper ke- 
kuasaan di Trieste. 

Selain itu diumumkan bahwa 
anggauta parlemen Moh. Taufik 

jg baru2 ini keluar dari BTI, ki- 

| ni telah masuk GTI. Dengan de- 

|.mikian, ia duduk dalam parle- 

men tidak lagi sbg wakil BTI 
| tetapi sebagai wakil GTI. 

  
  

Kand   Presiden Kisenhower di White 

    
Menteri Luar N egeri Mr, Sunario sewaktu menghadliri Sidang 
Umum PBB di Amerika Serikat baru? ini, diterima djuga olsh 

House, : : La 

t 

  

u usul 
Mengenai komp. politik Korea 

  

  

RRT? 

  

  

PERMINTAAN GRASI 
HAMID DITOLAK 

Menurut keterangan fihak 

kedjaksaan agung permin- 

taan2 grasi untuk Sultan 

Hamid atas penetapan Pers 

telah di.tolak dam vonnis J8 
didjatuhkan atas diri Sultan 

Hamid harus didjalankan. 

Seperti diketahui pada tgl, 

8 April tahun 53 Sultan Ha- 

mid oleh mahkamah agung 

telah  didjatuhi hukuman 
pendjara 10 tahun dengan 
dipotong waktu berada dim 

tahanan. Mahkemah agung 

menetapkan tanggal 24 Ja- 

nuari ,50 Sultan Hamid aga 

hubungan organisatoris de- 
ngan gerombolan Westerling 

dan Sultan Hamid njata 

mempersiapkan  kedjahatan 

pembrontakan dengar men 
tjoba ' menjerahkan orang 

lain untuk melakukan kedja 
hatan pembrontakan itu dlm. 
keadaan perang. Seperti di 
ketahui dari keluarga Sultan 
Hamid dari Kalimantan telah 
masuk permintaan grasi jg 

kemudian disetudjui Sultan 
Hamid. 
Setelah dibubuhi pendapat: 

Mahkamah Agung permin- 
taan2 tadi diteruskan kepada 
Pres. — Ant.     

batannja, menurut harian "Pe- 
doman” akan ditempatkan seba- 
gaj penasehat militer pada Men- 

teri Pertahanan. 
Dalam peraturan pemerintah 

jang akan segera dikeluarkan 
itu kedudukan Kepala Staf Ang- 
katan Perang akan dihapuskan, 
sedangkan Kepala Staf ketiga 
Angkatan langsung ada diba- 
wah. pimpinan Menteri Perta- 

hanan. 
Tugas politik operasionil-tak- 

tis jang sekarang dipegang 
KSAP akar dipegang Menteri 
Pertahanan sendiri dengan ban- 
tuan beberapa orang penasehat 
militer. 

' Selandjutnja “Pedoman” men- 
dapat Kabar bahwa reorganisasi 
Kementerian Perta-anan j 
segera “akan " didjalankan 

    

  

tu 

akan disusul pula oleh reorga- 

| nisasi pada “pimpinan territori- 
|um seluruh Indonesia. 

| net 

| 

Mengenai penghentian KSAP 

itu "Indonesia Raya” dapat Ka- 
| bar bahwa Menteri Penerangan 
Dr. Lumban Tobing telah me- 
njampaikan surat kipada Kabi- 

menjatakan keberatannja 
atas putusan Pemerintah untuk 

| menghentikan KSAP itu karena 
i 

l 

| menganggap bahwa putusan ter. 

| sebut tidak bidjaksana. — Ant. 

" Pasuka n2 Italia 
dipusatkan 
Kearah daerah Trieste 

perbatasan XYugoslavia sedjak 
Sabtu jang lalu telah diperkuat lagi, demikian diberitakan 

oleh kantor berita Yugoslavia Tanjug. Dikatakan bahwa pasukan 
baru Italia terlihat disuatu tempat perbatasan Italia, Yugoslavia 

Tapi sementara itu Kemente- 

rian Pertahanan Italia Minggu 
jang lalu menerangkan bahwa 

pasukan2 Italia masih belum 
diperintahkan masuk ke Zone-A, 
karena Inggeris — Amerika be- 
lum menentukan tanggal untuk 
penarikan pasukan? mereka da- 
ri zone tersebut. 

Antjaman Tito jang menjata- 
kan akan mengirimkan pasukan 
Yugoslavia ke Zone A, di Roma 

dapat dikatakan tidak menarik 
perhatian. Kebanjakan kalangan 
diplomatik - Italia berpendapat 
bahwa antjaman Tito itu hanja 
gertak belaka. 

Menurut berita dari New York 
kalangan PBB sangat kuatir me 
ngenai keadaan di Trieste seba- 
gai akibat antjaman Tito itu. 
Beberapa kalangan berpendapat 
soal Trieste dapat dibawa ke 
Dewan Keamanan PBB djika 

keadaannja djadi. Makin buruk. 
Tapi kalangan tersebut ber- 

pendapat banwa Tito mungkin 
tidak akan melaksanakan an- 
tjamannja, karena hal itu dapat 
mengakibatkan  Yugo bentrok 
dengan “Amerika — Inggeris. 
AFP. (Selandjutnja lihat hal. 3 
— red), 

  

    
  

x Seorang plontji manis jang 
minta tanda-tangan kepada se- 
orang senior di Terban Taman, 
ketika ditanja 1000 : Y, — bhera- 
pa, simanis berpikir sedjurus, 
kemudian mendjawab dengan 
tegas dan tangkas : 1000 : 
500 

Dan untuk mendjaga nama 
faculteitnja, tidak disebutkan 
mahasiswa faculteit mana plon- 
tjiwati itu, 5 (PAN 

 



      

   

  

   

      
    
   
     

    

   
   
     
   
    
    

   
   
    
    

  

   
    

   
    

  

   
    
     

   
    

  

   
   
    

   

    

    
   

   

    
   

  

   

  

   

  

. tuk selandjutnja ' 
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Anni" inisiatip, 
tuk Ne 

| ga aktip memberan 
ru Gidaerah kn ab 

    

   
   
     

   
    
   

     
     

    

     

    
     

  

   

      

   
    

    
   
     

    

    
     

     

   

    

    

       
     

   

     

  

     

    
    

     
    
   
   

    
   
    
     
    

   

     

     

  

    

    

   

    

Dah 
.000,- Ka 2 es tidak dapat 

Ine eras. — Ba: 

Pa Ega jang diketuai oleh 
utarmono, jang maksudnja embentuk. SMP a 

Hanan : 2 an 
MADURA 

—.brig telah di 
ngadilan Negeri 

2 Anggauta Mo: 
ksa didepan Pe 
Sumenep, ka-' 

  

rid, dengan tiada tanya Luhan lu .kesalahannja - — Gedung SK. P Negeri jang dibangun di Ba: mekasan, dan dikerdjakan oleh pemborong Umar Bauzir dan Atmari Ketjuali me mapunjai 6 kelas istimewa, djuga diperleng kapi dengan ruangan2 praktek 

KALIMANTAN — — Kar ena aki bat angin taufan selama 8 hari terus-menerus dikamp 
pukung (Bandjarmasin), 53 ru- mah telah hantjur. Kerugian | penduduk ditaksir Rp. 300.000, — SUMATERA UTARA -— — Sela. ma bulan ini  Kepanduan Bangsa Indonesia Subang me- Pa »Bulan Kerdja”. Sil uang jang didapatnj a 

da keperlua Panu 
Kala p. n .Sosia) dan 

— Telah tiba di 
Gaia E Parlemen 

n dengan an DPP Parking FN mba aa 
ke Minahasa 
persiapan pe. anggauta DPD “dan 

indhasa. - — Kapal »ba- 
jang tertangk » pesan Kalimantan Taun AS Tea di Minahasa “kini dibe- na an- kembali. — 16 Partai Po itik di Makassar pada pertemu. annja telah menjusun suatu per njataan untuk disampaikan ke- pada Presiden Sukarno, 

PEGAWAI NEGERI 
MELARIKAN DIRI 

Berita dari Madi ene - kan bahwa sedjumlah. Te negeri dikota itu telah melari kan dirj kehutan dengan mem bawa beberapa alat2 Kantor seperti mesin tulis dan lan2 Antaranja 3 pegawai Kepal a Daerah Mandar, “1 Dekan 3 RK. 

berhubung den 

miihan 2 

pegawai Penamas, 1 pe 
gaw: ai KUAP, 1 
'kima: n, 1 pegawai Keha 

pegawai S 
Wai inspeksi 25 Ri de pega 
Mereka Pn 3 An ja turut men gabungkan dirj. dengan Pain Nania Santaranja ada 

RUMAH SAKIT TBC Di 
?. TATAKAN 

Didapat kabar bahwa Tae speksi Kesehatan Hulu Sungai Ispeis| djarmasin, bermaksud men- |. dirikan Rumar Sakit Chusus untuk penjakit TBC di "Tatakan, 

  

jang terletak di Ka 
rabai. Dikatakan” baja 2 hurut penjelidikan, udara dan tempat di Tatakan i ini Sesuai be- nar untuk 2 Bea aa pasien jang diserang . Men te 

  

Pibebank dari tugas. 
»Sumber” mendapat kabar, 

tolah ea aa Ann e ula dani. dja- 
batannja, Kapten Tani Suhar- 
sono, Komandan Sguadron IL, 
Kapten Udara | Sudarjono, Ko- 
mandan Sguadron UU, Kapten 
Udara Hadi Supandi, Komandan: 
Sguadron HI, dan | Kapten Udara 
Suhodo, Komandan Sguadron j 
IV, jang masing? digantikan de 
ngan Letnan Udara I Ismail (ex 

“ENIL), Letnan Udara 1 A. Pa- 
tah, Letnan Udara HI. Rusmin, 
dan Letnan Udara H Makki apr 
danakusuma, masing. 2 dengan | 
pangkat Iga. Kma. Ta aro 

  

   

  

   

  

   

  

   

    

wa pada, Tana Gudd jang. dan | 
semua not DAU da (ter 

       

  

Ngawi telah dibentuk se- 

pung Am- 

  

5 daa Nat 
Bae One Kg age 

    

  

    

  

   
     
   
   
   

  

   
    

  

dan merasa s& 

     
   

    

       "abi aa pertji 
“tetapi usaha alah meng- 

in tidak kun- 
  

galang persatua 
@jun, padam. Tahun 1917 dgn 

ja ,.Nationaal Comite”, 
th 1918 dengan ,,Radicale Con- 

“Ycentratie” dalam Volksraad, th. 
fx927 dengan P.P.P.KIL, th 1939 
dengan GALP.I. dalam Volks- 
raad. 
. Proklamasi Kemerdekaan pa- 

  

$ 3 th 1945, berkuasa memper- 
satukan seluruh 'rakjat, untuk 
| menegakkan dan mempertahan- 
kan kemerdekaan, dengan tidak 

| memakai “bekal apa2, selain dari 
pada semangat perdjuangan utk 
melepaskan diri dari pada be- 
lenggu pendjadjahan. 

Sinar, jang dipantjarkan oleh 
Pantjasila Negara, memberi ke- 
kuatan batin kepada masjarakat 
Indonesia, jang telah bersatu 
untuk memulihkan kemerdeka- 
an dan kedaulatan negara dan 
bangsa, Clash ke-II sesudah 
Renville, tidak dapat mematah- 
|kan semangat perdjuangan rak- 
jat kita. Kenjataan ini adalah 
pendjelmaan dari semangat Pan 
tjasila, jang mendjiwai bangsa 

| Indonesia. 
Kalau dipandang setjara men- 

dalam, maka teranglah bagi ki- 

  

  

Ita, bahwa revolusi kebangsaan 
itu adalah suatu tanda jg nja- 
ta2, bahwa bangsa kita hidup 
kembali. Selama 350 th bangsa 
Kita mengalami hidup sebagai 
aa seakan2 tidak ber- 

djiwa dan tidak dapat bergerak. 
Tetapi pada 17-8-1945 keluarlah 
kupu dari kepompong tadi, dgn 
pakaian baru, dengan kehidupan 

  
| baru, dan dapat terbang keang- 
kasa, untuk melihat dunia besar, 
tetapi selalu diikuti oleh sinar 
Pantjasila, jang menjelam ke- 
dalam sanubari si Pentjipta. 

Dalam berusaha: mentjiptakan 
kehidupan baru, dgn. pedoman 
Pantjasila, 

mendapat halangan jang maha 
Na peristiwa Sultan Hamid 

nbitntakas Andi Azis, gerakan 
D.I. Kartasoewirja, pemberon- 
takan Kahar Muzakar, peristiwa 

17 Agustus 1952 dan 'achi2 ini 
pemberontakan di Atjeh. Semua 
kedjadian ini menghambat Tares 
alisatie” dari. tjita2 Pantjasila.. 
Apakah sebab2nja gadjala2 ini ? 

dupan baru, jang harus berisi 

keabadian, harus berani mere- 
nung, memandang diri sendiri, 

persoalan jang sesungguli2nja. 
'Tidak perlu agaknja mentjari 

berakibat jang negatief. 

' Sebaliknja kalau kita semua 
dengan djudjur berani meman- 

| dang Giri sendiri (mawas diri), 
maka kami akan mendapat bu- 

memberi kekuatan batin kepada 
. kita, jang tjukup besar guna 

alami bersama sekarang. 
“Pertama : Sebagian besar dari 

sedalam2nja, bahwa perdjuang- 
an atau revolutie kebangsaan 
kita belum selesai. Kemenangan 
“politis, jaitu diperolehnja kem- 
bali kemerdekaan dan kedaula- 
'tan belum ada artinja, katau ti- 
dak diisi, kalau kita semua tidak 
membangun. 
mengalami kerusakan lahir ba- 
'tin oleh karena pendjadjahan jg 
berabad2. Sungguhpun tanah air 
kita masih tetap kaja raja, akan 
tetapi rakjat kita adalah miskin 
(dalam arti lahir batin. Djiwa 
kita harus kita olah, kekuatan 
moreel dan intellectueel harus 
sn tjurahkan untuk memba- 

un kembali kehidupan kita 
dalam! lapangan perekonomian, 
“kesusilaan. ketjerdasan, kene- 

garaan, kesenian, keagamaan 
(religic) dan tatahukum, Pem- 

satuan tenaga” (vereende krach 
ten) dari rakjat kita seluruhnja, 

“dan karus kita kerdjakan dgn 
kesadaran, kedjudjuran dan ke- 
uletan. Kita harus segera meng-   

terachir ini melupakan Suatu 
jang penting, ialah bahwa 
tidak boleh ter gesa2 mera- 

kenikmatan dari kemer- 
dna dan kedaulatan, ig telah 

  

rikan lambang t 
jang kita indjak sekarang alah 

| ga LA aa $ 4 
"Ik oni djaman edan, 
2 bwah aja ing pambudi, 
3. Melu edan ora tahan. 

4. Jen tan melu anglakoni, 
5, Bo 2 kaduman melik, 
8, Ka. en wekasanipun, | |   

a Weningin Sach an 
Ten Sa 

      
    
    
      
    
   

  

jasa, bangsa, Kita masih 

II, pertjobaan Westerling, pem- j 

Rakjat kita seluruhnja, jang 
berhasrat, mentjiptakan “kehi- 

keadilan dan kemakmuran, dan 
“| menudju kepada kekekalan dan 

agar supaja dapat menemukan 

sebab2 diluar diri pribadi hang- 
sa sendiri, sebab ini hanja'akan 

Jah jang positief. Ini tentu akan 

membereskan keadaan jang kita 

rakjat kita tidak menginsjafi 

“Masjarakat kita. 

bangunan ini memerlukan ,per- | 

insjafi, bahwa selama 4 th jang 

Ae : , sebedia-bedjaning 
“kang lali, luwih bedia k ang pang 

lan “nan ' 
RON GGOW srra). 

2 Bin al an 
NI 
     

  

“35 Mendidik: baka aka sand p 
: keluhuran kemanusiaan, “er 

(Dr. RUDOLF Peran Rah 

: PANDA WA LIMA). 

pergerakan rakjat Tadayonta. mu- 2 
t Ba 1908) sampai hari 

1-8- 2 dan diperolehnja kembali ker 3 
$ tan negara dan bangsa, (21-12, ana tentu me- 

sjukur kehadlira: 
g aa Kana rakjat Lanny A 

ka 

   

  

: Dilalah Naah Ma 
. Begdja begdjane kang lali. 

Luwih begdjo kang eling la- 
wan waspada. 

sedang mabuk: kemerdekaan, 
dan bersikap ,,ngadji pupung”, 
artinja mempergunakan kesem- 
patan untuk berpoja-poja, untux 
merasakan kenikmatan. Kenik- 
matan membawa kechilafan, 
membawa kegelapan dalam hati, 

hukum? kesusilaan, jang akan | 
membawa keruntuhan. 
Sungguhpun demikian kami | 

masih pertjaja, bahwa PN 
itu akan dapat diatasi, sebab di- 
kalangan bangsa kita masih ba- 
njak djuga orang2 jang: eling 
(lan waspada, memegang teguh 
hukum2 kesusilaan dan Kebidjak 
sanaan. ,Sardjana sudjana kon- 
tit”, akan lenjap dan para Sar- 
djana sudjana, orang jang ber- 
ilmu dan Iuhur : budipekertinja 
akan mendapat tempat semesti- 
nja. 
Pula harus kita ingat, bahwa 

Galam ,,Baratajuda” jang men- 
dapat 'kemuljaan bukan para 
Pandawa tetapi Parikesit, 

Kedua : 
Bangsa kita belum bebas dari 

rasa kurang harga diri, masih 
dihinggapi penjakit minderwaar 
digheidscomplex. Akibat dari ra- 

sa ketjil ini ialah, bahwa banjak 
dari orang2 kita jang lalu ber- 
usaha melengkapi kekurangan- 
nja (Compensatie), akan tetapi 
tjotjok dengan hukum ilmu dji- 
wa, bahwa barang siapa ingin 

(Bersambung hal. 2. g 

rai LCC PKI, tanggal 11-10 jang 

| tjara: dirapat 
| angan dilapang Tegallega Ban- | 
dung ja dihadiri oleh Pilihan, 

3 ribu or: 

Banjak orang dari rakjat kita 

achirnja bertindak menjalahi 

US 

RAPAT “UMUM P.K.I. 

DN, Aidit Sidak pertama 
kali berbitjara di Bandung 

D.N. Aidit Sekretaris Djende- 

        

   
   
    
    

  

   

  

   
    

S
E
 

lalu untuk pertama 'kali berbi- 
umum PKI Pri- 

  

   

      

apangan tempat berapat te- 
agar Pn bandara. Ma 

      

1 jang “baru 

| 2" dengan gambar 

Pa aa 6 

. nja Na oleh ba- 

    

Ta Te sedia bantu untuk 
” membasmi . pemberontak- 

RAN 
Pokok “pidato D.N. Aidit ialah 

tentang ,,apa sebab PKI menjo- 
kong pemerintah Ali Sastroami- 
djojo” dan ,,program terpenting: 
dari PKI” jang terbagi dalam 
kupasan2 mengenai soal kea: 
manan, front Persatuan Nasio- 
nal, masalah kaum tani, D.I. dan 
T.LI. Mula2 Aidit menjampai- 
kan penghargaan PKT ter hadap 
perdjoangan rakjat Priangan jg 
dikatakan telah dengan berani 

dan tabah membasmi gerombol 
.an bersama2 dengan tentera. — 
| Ant, 

  

' GAMBAR PRESIDEN 
DAN WK. PRESIDEN 

Dirobek2 - gerombolan 

dan seorang “direktur 
bioskup dibunuh. 

Berita dari Negara (Hulu Su-: 

ngai Selatan) -Bandjarmasin 
menjatakan, bahwa gerombolan 
bersendjata jang tidak diketahui 

Ldjumlah anggotanja telah me- 
masuki rumah seorang direktur 
sebuah bioskup di Negara. Se- 
djumlah harta-benda dari tuan 
rumah jang berharga lebih ku- d 
rang Rp.160.000.— habis dibawa 
lari oleh gerombolan itu, sedang 
tuan rumah sesudah dibawa oleh 
gerombolan tersebut . kesuatu 
tempat jang djaraknja Lk. 100 

meter, kemudian dibunuh. 
Sebelum gerombolan melaku- 

kan perampokan dan pembunuh: 
an, terlebih dahulu gerombolan 
merobek-robek gambar Presiden" 
dan Wakil Presiden jang ter- |   gantung didinding. — Ant. 
  

Menurut keterangan jang di- 
peroleh hingga sekarang per- 
tempuran setjara besar2an be- 
lum terdapat di Atjeh, dan 
'umumnja pertempuran adalah 
| setjara ketjil-ketjilan dan pada 
umumnja sendjata2 jang digu- 
nakan oleh. pihak gerombolan 
merupakan parang pandjang 
dan Karaben. Akan tetapi se- 
waktu 1 peleton dari Ki I BI-118 
menghadapi pertempuran di Sa- 
-ree dengan pihak gerombolan, 
maka pihak gerombolan menggu 
nakan bren dan mortir. Dipihak 
tentara 2 orang tewas sedang 
“korban gerombolan belum dapat 
| ditentukan dengan pasti. 

Kini jang dikuatirkan adalah 
pemasukan sendjata dari luar 
negeri, dan karena itu penga- 
walan pantai jang keras sangat- 
lah perlunja. » 

Didapat keterangan bahwa ki. 

ni kota2 dipesisir Atjeh (lautan 
Hindia) telah diduduki, hanja jg 
masih belum diketahui keadaan- 

nja adalah Tjalang. Serangan? 
pihak gerombolan ter-adap Ta- 
paktuan dan Meulaboh: dilaku- 

Menurut komunike pihak ten- 
tera ke Tapaktuan telah sampai 

rak bersama dengan anggota2 
Perti dari Bakongan. Djuga ka- 
barnja ke Meulaboh akan diki- 
rimkan tentera. 
Sementara itu gerakan gerom 

| bolan itu tampaknja ditudjukan 
ke .Bireuen. Dengan sikap ge- 
rombolan ini orang menarik ke- 
simpulan, bahwa” Bireuen men- 

djadi pusat perhatian mereka, 
berhubung letak Bireuen sung- 
guh penting tidak sadja punja 
hubungan langsung dengan laut, 
akan tetapi barang siapa jang 
menguasainja akan bisa mengua 
sai djalan ke Takengon. 

Ada kabar2 mengatakan bah- 
wa. gerombolan. disini dipimpin 

Gerombolan pakai | 
i mortir 

“Bupati: Atjeh Tengah ditahan-Hussein: 
Jusuf dapat luka2 

(baru2 ini pengungsi dari Take- 

kan dengan djumlah besar2an. | 

satu kompj tentera, jang berge-. 

oleh Hussin Jusuf jang menurut 
kabar2 tidak bisa dipastikan te- 
lah mendapat luka2 kena tem- 
bak dalam satu pertempuran. 
Dan sebagaimana dikabarkan | 

ngon telah tiba dikota itu dan 
djantaranja Bupati Atjeh Te- 

ngah, akan tetapi sebaik ia so- 
renja sampai besok paginja te- 
lah hilang kembali dan beberapa 
hari kemudian didapati pembkli 
oleh sebuah patroli. . 

Kini kabarnja ia ditahan di 

Bireuen, demikian Tangkas. 

Husin Mudjahid cs. me- 
njingkir ke Alur Merah, 

Sementara itu Pendorong tu- 
lis: , 

Operasi2- memukul mundur 
gerombolan2 pemberontak Daud 
Beureueh cs diseluruh front jg 
dilakukan dengan sistematis 

  

.KEDAULATAN RAKJAT" 

Kepala | daerah da- 
|ri tenaga daerah 

  

  

Gezag Pemerintah 

M ENTERI Kehakiman Mr. 

Penindjauan — Menteri Keha- 
kiman kedaerah2 ini dititik be- 
|Yatkan pada penjempurnaan dja 
Tannja organi-asi kehakiman ter 

'utama dalam menggantikan pe 

ngadilan2 adat dengan penga- 
dilan negeri. Disamping itu dju- 

ga akan diadakan pembitjaraan 
setjara luas mengenai tahanan2 
jang sekian lama perkaranja be 
lum terurus, karena akibat Ke- 
kurangan tenaga2 Djaksa. 
Dalam keterangannja Menteri 

Kehakiman menjatakan, bahwa 

ganisasi djawatan kehakiman 

ini, terutama dalam mengada- 

kan pemeriksaan sesuatu perKa- 

ra, kini harus dipergunakan tja 
|ya2 jang lebih sesuai dengan per 

kembangan keadaan. Tentang 
hal ini Menteri telah mengin 
struksikan kepada semua Ha- 
kim, agar didalam pemeriksaan 
itu djangan hanja memperhati- 
kan ketentuan2 jang tertulis, te. 
tapi lebih2 djiwa dari pada hu- 

kum. 
Djuga dalam hal ini pemerin- 

tah telah membentuk suatu Pa 
nitia perundang2an jang bertu- 
gas menindjau lebih djauh Un- 
dang2 maupun peraturan2 peme 

rintah didjaman jang lalu. Da- 
lam waktu singkat pemerintah 
akan mengadakan akademi ke- 
djaksaan, sebagai usaha pemerin 

tah mengatasi kekurangan tena 
ga didaerah2. Djuga organisasi 
kepolisian kini mendapat perha- 

tian pemerintah jang chusus. 
Jaitu untuk menarik Djawatan 
Kepolisian Pusat dibawah Men- 

teri Kehakiman. Dan hal ini da 
lam waktu singkat sudah akan 
dapat dilaksanakan. 

dari tangan Perdana 
kepada Menteri Keha- 

sian ini 
Menteri 

|kiman, berdasarkan atas prinsip 
Negara Hukum dimana hukum 

jang mendjadi dasar mutlak da 
lam segaia tindakan, dan bukan 

kekuasaan, berbeda dengan dine 

gara2 dictatuur dimana kepoli- 

sian itu berada dibawah tangan 
1 || kekuasaan. Tetapi penglaksana 

an haj ini tidak lepas dari usa- 
ha pemerintah mengembalikan 
gezag terutama didaerah2. Se- 
bab itu mobiele 
akan berada dibawah tangan 
Perdana Menteri, sedang kepoli 

sian dibawah Menteri Kehakim- 
an. Dalam penglaksanaannja di- 
Fdaerah Djawatan Kepolisian ini 
berada langsung dibawah Kepa- 
la Daerah. 

Lanto Daeng Pasewang 
gubernur Sulawesi. 

Mengenai usaha pemerintah 
untuk memperhatikan kepenting 
an? daerah dinjatakan, bahwa 
pada prinsipnja pemerintah kini 

akan berusaha mengangkat ke- 
pala? daerah darj orang2 jang 
berasal darj daerh itu sendiri, Se 
bgai langkah pertama kelihatan 
dari pengngkatan Lanto Daeng 
Pasewang mendjadi Gubernur di 
Sulawesi, untuk menggantikan 

| Gubernur Sudiro jang akan di- 
| pindah kepusat, Dengan djalan 

ini pemerintah berharap agar 

masalah? keamanan didaerah? 
itu dapat djuga diatasi. — Ant, 
  

tjara pertahanan jang teratur, 
sebagai akibat dari pukulan2 jg   oleh pasukan2 Mobrig, Polisi de- 

ngan bantuan Angkatan Perang | 

kita sampai sekarang telah me- 
nundjukkan kemadjuan2 seperti 

jang diharapkan. Fanatisme dari 
pasukan2 gerombolan jang dike- | 
rahkan oleh ,,panglima2” mere- 

ika njata Kian berkurang akibat 
kegagalan2 jang mereka alami 
dalam aksi2 jang membabi buta. 
Demikian wartawan kita jang 

diutus kedaerah Atjeh. 
Semakin djauh pasukan2 Pe- 

merintah mendesak gerombolan2 
pemberontak kedaerah pedalam- 
an, semakin terasa bagi mereka 
(gerombolan2 ) - berkur angnja 
sympati Folongang penduduk jg 
selama ini bisa mereka penga- 
ruhi berhubung .kurang faham-. 
nja penduduk2 tersebut menge- 

nai keadaan sebenarnja. 

5 Mundur ke ',,benteng” 
terachir ? 

Berita2 jang diperoleh warta- 
wan Kita membenarkan laporan- 
laporan bahwa pihak gerombol-   an Sudah mulai menggagalkan 

    
pula dalam soal anjam-me   
  

Wanita? diatas sudah. Tithus dalam uditan Pemberantasan Buta 
Huruf, Sekarang mereka mempertundjukkan ketjakapan 1g 

para inspektur Pendidikan Maejarakat jang sampai di Purwo- 
.redjo, waktu mengadakan Konperensi Keliling baru? ini, 

| 

dan djahit-mendjabit p: 

terus menerus dari pasukan2 
Pemerintah disegala tempat. Pi- 

hak gerombolan mulai memakai 
taktik menjerang dan kemudian 
melarikan diri. Serangan2 ini 
sifatnja mengganggu perhubung 
an2 didjalan2. Kekuatan laskar 
Daud Beureueh cs menurut be- 
rita2 tersebut sudah terpaksa 
menarik diri kedaerah pegu- 
nungan. 

Husin Mudjahid berta- 
han di Alur Merah. 

Sesuai dengan berkurangnja 
kegiatan2 pihak pemberontak 
oleh karena alat2 negara terus- 
menerus memegang peranan, 
maka  berita2 “dari beberapa 
orang jang mengetahui tentang 
persiapan2 jang dilakukan oleh 

pihak pemberontak, mengatakan 
bahwa ,,panglima besar” kaum 
berontak ini, jaitu Husin al Mu- 
djahid, mungkin sudah memin- 
dahkan Markas Besarnja ke su- 
atu tempat jang bernama Alur 
Merah, dimana mungkin sudah 
berkumpul djuga Zainul Bakri 

dan Usman Peudada. 
Tempat ini letaknja sangat 

strategis, dipegunungan, terle- 
tak kira2 30 — 40 KM. dari Idi. 
Sedjak dahulu sudah ada djalan2 
tikus jang diperbuat dari tem- 
pat ini melalui hutan? dan lem- 
bah2 sampai kebahagian Sim- 
pang Olim dari mana perdjalan- 

|an bisa diteruskan ke Takengon. 
Melihat gelagatnja gerombolan2 
Daud Beureueh cs jang dipimpin 
Oleh Husin Mudjahid ini akan 

nembus ke Tanah Alas dan Ga- 
jo. Dengan begitu, sungguhpun 
perlawanannja sudah dapat di- 
patahkan, ia terus menerus hen- 
dak mengganggu keamanan pen 
duduk dikampung2. 
Mengingat kemungkinan? di 

masa jad maka sangat diperlu- 
kan 'usaha2 untuk mendjamin 
keselamatan penduduk didaerah. 
daerah jang sudah dibebaskan 
dalam usaha mereka untuk tu- 
rut membela diri dari antjaman 
pembalasan gerombolan2. Demi-   kian keterangan2 dan berita2 ig 
dapat kita kumpulkan hari ini, 

dalam usaha penjempurnaan Or- 

Pemindahan kekuasaan kepoli 

brigade tetap | 

mengambil djalan tersebut me- 

harus dikembalikan 

Djody Gondokusumo dalam per- 
djalanannja menindjau daerah? di Sunda Ketjil, telah tiba 

di Denpasar dengan pesawat terbang, 
jang terdiri atas 11 orang. Diantaranja turut serta Ketua seksi 
Kehakiman Parlemen Abui Hajat dan wartawan Asa Bafagih. 

beserta rombongannja 

  

Rp. 208.000,— UNTUK 
DJALAN 500 METER 
Pemerintah Kotapradja  Jo- 

gjakarta” telah menerima uang 
sebesar Rp. 208.000 dari Kemen 

terian Pekerdjaan Umum jang 
dimaksudkan untuk didjadikan 
beaja perluasan djalan raya 
antara Tugu dan djembatan Gon 
dolaju diatas kali Tjode. 
Menurut rentjana djalan itu 

lebarnja akan mendjadi 20 me- 
ter, jaitu terbagi atas 6 meter 
untuk djalan kendaraan tjepat, 
6 meter untuk kendaraan lam- 
bat, 4 meter untuk speda dan 4 
meter “lainnja untuk  djalan 
kaki. 
Menurut rentjana sepandjang 

djalan . Tugu Kulon dan Ba- 
lapan akan diperlebar, tetapi ka 
rena beajanja terbatas, maka 
pelaksanaannja setingkat de- 

mi setingkat. 
Djalan Tugu sampai djem- 

batan Gondolaju sekarang ini 
tebarnja 10 m. Mengenai pem- 
bongkaran bangunan ' dinjata- 
ka, bahwa pihak Socony, BPM 
serta Aniem jang  mempunjai 
bangunan2 “sepandjang dialan 
itu menjatakan kesanggupannja 
untuk memindahkan diri jang 
letaknja akan masuk diluar dja 

lan, sehingga tidak akan banjak 
kesulitan2-nja. 

Menurut rentjana dalam ta- 
hun ini djuga djalan ini harus 
Sudah selesai perluasannja. 

  

WAKIL PRESIDEN AME-j 
RIKA SERIKAT 

Akan datang di Ma- 
gelang. 

Wakil Presiden Amerika Se- 
rikat Richard Nixon, dalam me 

ngadakan penindjauan di Dja- 
wa. Tengah, tanggal 22 Oktober 
akan mengundjungi Magelang. 
Objek jang akan dilihat al, ke- 
adaan sekolah rakjat diluar dan 
didalam kota Magelang, pasar 
dan tjandi Borobudur. — Kor. 

Rp. 2.000.000.— UNTUK 
BANK DESA 

Pemerintah kabupaten  Ma- 

gelang kini telah menerima kre- 
dit dari pihak atasan sebesar 
Rp..2.000000,— jang akan di- 

bank desa dengan maksud buat 

meringankan beban rakjat dari 
tjengkereman lintah darat. 
(Kor), 

M.M.B. TIDAK DISANTI 
Missi militer Djerman 
Barat 

Akang erat berita penggantian 
Missi Militer Belanda oleh Missi 
Militer Djerman Barat jang di- 
beritakan oleh pers, Dinas Pe- 
nerangan Angkatan Darat me- 
nerangkan, tidak benar bahwa 
Kepala Staf Angkatan Darat 
telah memberikan keterangan 
sedemikian itu kepada harian 
tersebut. Soal missi militer bu- 
kan soal Angkatan Darat, akan 
tetapi adalah soal pemerintah. 
— Ant, 

KING DAN OUEEN 
CONTEST 

Salah satu programma jang 

sangat menarik dalam masa 
perkenalan sekarang ini, jalah 
King dan Gueen contest jang di- 
selenggarakan ol€h fak. HESP 
semalam di Sitinggil. Dalam per 
lombaan ini ikut serta 9 plontjo 
dan 9 plontji dari fakultit tsb. 

Selain itu semalam diadakan 
pula ballet jang diikuti oleh pa- 
ra plontji dan djuga taisho oleh 
para plontjo dimuka pagelaran. 
Keramaian ini berlangsung sam 
pai djam 10 malam. 

  pergunakan jintak mendirikani 

  

DPR "DAERAH MINGGU 
—ANI BERSIDANG 
Dalam minggu ini jaitu tgl. 

| 14 dan 15 Oktober DPR Daerah 

Istimewa Jogjakarta akan Me- 
ngadakan  sidangnja, terutama 
melandjutkan atjara2 - sidang 

jang belum selesai pembitjara- 
annja dalam bulan jang lalu. - 

Dalam pada itu sidang tang- 
gal 14 Oktober nanti djuga akan | 
melantik anggauta DPRD baru 

sdr. Sunardo dari fraksi Buruh 
dan Tani jang menggantikan 

anggauta Purwosudirdjo, 
Atjara2 jang akan dibitjara- 

kan lebih landjut jalah tentang 
peraturan lumbung patjeklik, 
perbaikan bibit pegawai negeri 

daerah, panitya daerah pemilih- 
an, desa wetgeving dil, 

LULUS UDJIAN H.E.S.P. 
Telah lulus udjian Fakultit Hu 

kum, Ekonomi, Sosial dan Poli- 

tik Universitit Negeri Gadjah 

'Mada, pada tanggal 1 Na 
1953 jl: 

Prop. Bace. Ilmu Hukum afi 

rusan Kepidanaan : rd, Sdr. SW 

parno. 
Propa, Bace. Ilmu Hukum diu- 

rusan Ketatanegaraan : 1. Sdr, 

Soetari. 2 
Prop. Bace, Ilmu Sosial Politik 

ajurusan Pemerintahan : 
1. Sdr. Gerardus Alexander 

Engko, 2, Sdr Mardjanadi, 3. 
Sdr. Coen Marjanto, 4. Sdr. 

Moeljono, 5. Sdr. Soeparto. 
“Lulus udjian pada tangal 3 

Oktober 1953 : 
Prop. Bacc, Ilmu Hukum dju- 

rusan Ketatanegaraan : 
1. Sdr. Budihardjo. 

Prop. Bace. Ilmu Ekonomi: 

1. Sdr, Soekadji Ranoewihar- 

djo, 2. Sar. Bintarto Marajosoe 

wignjo. 
Prof. Kand. Ilmu Sesial Poli- 

tik: 1 Sdr. Saidus Sjanar R. 

Prop. Bace Ilmu Sosial Poli- 

tik djurusan Pemerintahan : 1. 
Scr. Saramagdalenag Ohinol, 2 
Sdr. Pramono, 3 Sdr. Zainuddin 

Hadiwidjojo, 4. Sdr. Soedarjadi. 

MINTA TAMBAHAN 35 
KW ALIRAN LISTRIK 
Pemerintah Kotapradja  Jo- 

gjakarta telah mengirimkan 

utusanja ke pihak Aniem di 
Semarang jang pokoknja me- 
minta erhatian Aniem agar 
bagi kota Jogjakarta diberi tam 

bahan aliran listrik jang sesuai, 
mengingat keperluan kota ini 

sebagai kota peladjar. 

Jang diperlukan sebenarnja 

150 KW, tetapi karena pihak 

Aniem telah menambahnja de 
ngan 115 KW, maka diperdju- 

angkan tambahannja lagi 35 

Kw, 
Menurut keterangan adanja 

tambahan aliran itu dari pihak 
Anrer berhubung. dengan ada 

nja” Peatitn “ahiran “NiStrik baru 
di Kalisari dan menundjukkan 

nja angka2 jang stabiel aliran 

dari Rawa Pening. Djika seka 
rang sudah dapat menundjuk 

kan angka2 jang stabiel, maka 

dimusim hudjan nanti, aliran 

tentu akan dapat ditambah Ia- 

gi. 

  

  

  
. MALAM SILA- 
TURACHMI" 
Keluarga Peladjar Pa- 
kuningratan. : 

Hari Sabtu jang baru lalu 
tanggai 10 Oktober, - Keluarga 
Peladjar Pakuningratan telah 
mengadakan ,,garden party” ber 

bertempat di Djl. Pakuningratan 
66 — 88 dan dimulai pada djam 
19.30. 

Garden party tersebut dimak 

sudkan untuk mempererat per- 

saudaraan para anggota2nja jg 
terdiri dari peladjar serta maha 
siswa. jang bertempat tinggal 
didjalan Pakuningratan. Malam 

tersebut dihadiri seluruh anggo 

ta2nja sebanjak 250 orang 
Setelah diadakan penjerahan 

piala2 kepada anggota2 peme 
nang olah raga bedmintan, vol 
ley dan pingpong, jang diadakan 
selama satu minggu berturut2, 

maka pertemuan tersebut dimu 
lai. 

Perlu diketahui bahwa malam 
silaturachmi "itu adalah jang 
ke dua kalinja diadakan Oleh 
keluarga tersebut.   

  

- 

Walikota Surahaja Mustadjab, 
jang kini telah kembali pula di- 
kota Surabaja, me erangkan 
yahwa dikota Solo kinj sedang 
giat dibangun sebuah kliniek 
buat penderita tjatjad. Kliniek 
tersebut, jang memakan beaja 
Kp.1 djuta, diharap tidak lama 

lagi akan selesai dan akan me- 
rupakan sebuah kliniek untuk 
penderita tjatjad jang terbesar 

diseluruh Asia Tenggara. 
Balai Pembangunan Penderi- 

ta Tjatjad itu berada dibawah 
pimpinan Dr. Soeharso,  se- 

orang dokter muda jang. bertji- 
ta-tjita sosial. Balai tersebut 
mempunjai dua. bangunan, jaitu 
Lembaga Protege dan Rehabili- 
sasi Sentrum,s 
Disamping itu ditindjau pula 

Jajasan Pemeliharaan Kanak2 
Tjatjad, jang kini merupakan 
satu2nja di Indonesia. Jajasan 
ini memelihara kanak? jang ber     

ti Pak Ie 4. dk tk 27 it Tara 4 B3 ng 
HE PENA ARK sa sanad AK Re UN 

Walikota tentang 
rehabilisasi sen- 

trum 
ARU? ini Walikota Surabaja, Walikota Malang dan Pe- 
mangku Djabatan Panglima Divisi Brawidjaja/Territorium 

v Let. Kol. Sudirman telah mengundjungi Balai Pembangunan 
Penderita Tjatjad di Solo, setelah menghadiri peringatan hari 

Angkatan Perang dikota Madiun. 

bawah pimpinan Nj. Dr. Pad- 
monegoro.. Kini sedang dirawat 
35 anak, Jajasan ini belum men 
dapatkan  subsidie dari Peme- 
rintan, Ada dikandung niat mem 
buat sebuah gedung sendiri un- 
tuk Jajasan tersebut, jang me- 
makan beaja I.k, Rp. 300.000, —, 
tetapi uangnja masih belum ter- 
sedia. 5 
Kurang lebih 850 invaliden 

kimi berada di Balai Pemba- 
ngunan Penderita Tjatjad, 

Walikota ' Surabaja menjata- 
kan sajang bhw para invaliden 
itu, jang kini sudah dapat me- 
ngerdjakan sesuatu pekerdjaan, 
masih belum diterima oleh ma- 
sjarakat sebagaimana. mestinja. 

Dinegeri kita, demikian Wiali- 
kota Surabaja, masih belum ada 
wet dimana kaum madjikan di- 
mestikan menerima, invaliden 
dalam perusahaannja Nas 
buruh2 lainnja jang normaai, 

  

Mr. 5 D. NEUWMARK DA 
RI BIRO PERANTJANG 

NEGARA 
Menindjau daerah 
Jogjakarta. 

Kemarin dulu telah tiba di Jo- 
gjakarta Mr. S. D. Neuwmark 

| dari Biro Perantjang Negara da 
ri penindjauannja kedaerah Su- 

yrakarta. 
Adapun penindjauan tadi ada- 

lah untuk mengetahui dengan 
mata kepala sendirj objek Peng- 
hidupan, / Perekonomian / Peng- 

hasilan Kakjat jang sesunggih2 
nja, disamping penerimaan la- 
puran2 dari para Djawatan2 
jang bersangkutan. 

Pada hari itu djuga ia telah 
|menindjau antara lain, Sonobu- 

daja, Tanaman Tebu Rakjat di 
Pijungan — Berbah, Perusaha- 
an Genting Godean, Perusahaan 
Gamping dan Perusahaan Pe- 
rak Tjokrosuharto, Pada malam 
nja menjaksikan peladjaran Ta- 
ri di Purwodiningratan. Kema- 
rin diadakan pertemuan perke- 
nalan dengan Pemerintah Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta, serta 
para kepala2 Djawatan. 

Sesudah itu ia menindjau Pa- 
brik Roti Lodjiredjo, Perusaha- 
an Perak Kota Gede, Perusaha- 
an Batik Zarkasi PPBI, Perbe- 
dij, Perusahaan Textiel Gentan, 
Taman Unggas di Kaliurang. 

Hari ini tanggal 13-10 akan 
“ditindjau Desa Pertjobaan di 
Kelurahan Sidoluhur, Kap. Go- 
dean, Perusahaan Perrin (Soro- 

| gedug — Wanudjaja), Kraton, 
Pasar Beringhardja, selandjut- 
nja meneruskan perdjalanannja 

ke Semarang dan mampir di 
Tjandi Borobudur. 

LG.C.V.O. DIAKTIVIR 
KEMBALI 

Setelah mendengarkan kete- 
rangan dan pertimbangan ten- 
tang makin sulitnja tugas serta 
kedudukan guru? tamatan C.V.O. 

dari jang sederadjat, maka dim 
rapatnja kemarin dulu di Balai 
Kota jang dihadliri oleh Ik. 350 

orang guru? seluruh daerah Jo- 
|gjakarta antara lain telah .di- 
putuskan bahwa mulai sa'at itu 

Ikatan Guru C.V.O. dan "jang 
sederadjat akan diaktivir kem- 
bali. Disamping itu dibentuk se- 
buah formatir terdiri dari sdr.?2 
Martodinoto, Martokarsojo, Sung 
kono dan Hadiswojo untuk me- 
njusun pengurus baru, Selan- 
djutnja I.G.C.V.O, akan mende- 
sak kepada Wijoto - Prodjo, agar 
,Pernjataan bersama” jang ber- 
djiwa akan memperbaiki nasib 
guru? tsb. dan ditanda tangani 
bersama pada tahun 1951, lekas 
dilaksanakan. 

Selandjutnja, rapat menjam- 
| paikan sebuah mosi kepada P.B. 
P.G.R.I., agar supaja mendesak 
kevada jang berwadjib, melak- 
sanakan isi U. U. Pokok Pendi- 
Gikan / Pengadjaran jang antara 
lain mengandung maksud ,Peng 
hapusan S.R. II”. 
L Djika jhal, ini .ianggap.,, .Sepi-   oleh P.G.R.I. atau sampai achir 
tahun ini tuntutan tsb. tidak ber, 
hasil I.G.C.V.O. akan menentu: 
kan sikap tegas: jaitu kemung- 
kinan besar akan mengundurkan 
Giri darj P.G.R.I, 

PENGURUS BARU -S.B.K. 
A. ANAK TJABANG 

PENGOK 
Pada tanggal 9-10-1953 jang 

lalu SBKA Anak-Tjabang Beng- 
kel Pengok Jogjakarta menga: 
dakan rapat perwakilan Anak 
Tjabang guna membentuk pes 
ngurus paru jang sesuai dengan 
Peraturan Dasar SBKA ary 
(Kongres V) ialah berbentuk 
Commissariaatschap. Rapat di- 
hadliri wakil SOBSI Tjabang 
Jogjakarta dan SBKA Tjabang 
Jogja. 

Adapun Susunan pengurus ba- 
ru adalah sebagai berikut: 

Sec, Umum: sdr, Enij, Sec, 
Organisasi I: sdr. Saridjo,. sec, 
Organisasi II: sdr. Wasiran, Sec. 
Sosial / Ekonomi I dan II: sdr. 
Satijo dan Sahlan, Sec. Pene- 
rangan /Pendidikan I dan II: 
sdr.2 Tojib dan Pawiro, Sec, Per- 
bendaharaan I dan II: sdr.2 Su- 

| tidjab dan S. Hadisumarto, Sec, 
Kebudajaan | Olah Raga I dan II: 
sdr. Suparman dan Sutantio. 

PELATJUR2 ,.PENGUNG. 
SI" DI GARUK 

Menurut keterangan pihak 
Djawatan Sosial Kotapradja Jo- 
gjakarta, garukan malam hari 
baru2 ini dikota telah berhasil 
menangkap kira2 100 orang ter 
diri dari pelatjur? dan orang2 
gelandangan. Mereka itu Waktu 
diadakam pemeriksaan, sebagian 

besar terdiri Jarj pendatang” luar 
kota kebanjakan dari ' Sura- 
kerta, jang karena adanja per- 
aturan pembranfasan pelatjuran 
disana ,/mengungsikan” diri xe- 
lain tempat, 
Sementara itu Pemerintah Ko 

tapradja Jogjakarta sendiri se- 
karang sedang menjiapkan pula 
peraturan2 pembrantasan pe 
lai juran. 
  

Nonton mana? 
REX : « »Sensualita”,. EBleonora 

rossi drago, Amadeo Naz- 
zari, 

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

INDRA: ,,Beginning or the end”, 
Brian Donlevy, Robert 
Walker. " 

RAHAJU: , Air, Raid Wardens”, 
Stan Laurd, Oliver Hardy, 

SOBOHARSONO: ,Fanny “By 
Gaslight”, James Mason, 
Stewart Granger. 

LUXOR: , Ya Chi”, (Dumb Wite) 
MURBA: Pendekar Wanita”, 

ke IV. 
WETAN BETENG: ,,Under Sea 

Kingdom”, ke 1, 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO:     umur diantara 38 — 18 tahun di- 

  

Ant, 

  Tp Aa pa ama Ana Da Sold 

“Elang Sutadjaja”, 
Tjeribon, Jaja”, |Babah 
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6 Kn 
“an menerangkan bahwa » penjai : 

“lah diadakan Ra an —terhe 

. dap seekor ne jang mati 
milik" Bag “ko 2. Sebelum | 
mati, andjing tadi menggigit ma | 

getenganan bulah ini akan di- | 

- 1953 — 1954 oleh djawatan Per 

   

  

   

« diseluruh Indone 

  

    

    

  

  

   

Te 

  

    
« SER Pul. 

lib An. kwartal 

  

    

   
   

  

ampaj 30-10 dan 
j wakil2 ranting 

  
ai. annja “Perdjoangan. Wanita 

jarah dan tjita2 PII, 
Sedjarah jam, Ethika, Organi- 

aju- | sasi, massa psychologi, admini- 
   

      

1 api Geraju 
Da di. 
(Kar). 5    
Dalam pengumumannja kepa- | Mi 

2 rakjat, Bupati Wonosobo me | 
njatakan bahwa di kota Wono- 
gobo timbul penjakit andjing gi- 
Ia, Untuk mendjaga djangan sam 
pai mendjalar maka semua an- 
djing tak boleh berkeliaran dan 

"harus dibrangus. Hen, EN sung 

    
“jang digigit andjing, ku 
.ra harus Tapur berot 
'an dengan itu ajawatan 2. I 

ja | tera 5 hewanan setempat at 

s Lg 

  

tersebut. positief diketahu h 

djikannja hingga ji belakang 
an ini perlu berobat untuk be 

| berapa waktu lamanja. Seian- 
djutnja dinjatakan bahwa dalam 

| mulaj mengadakan penangkapan. 
“terhadap andjing2 jang bergelan 
LN — (Kor). . 

"USAHA PERTANIAN 
Dalam musim penghudjan. 

Dalam musim penghudjan th. 

| tanian kabupaten Wonosobo di 
" tentukan sebuah rentjang peker- 
"djaan jang meliputi pelaksanaan | 
“Karangkitri landjutan tahun jg 
Halu dan statistiek menurut sam 

    

Arka organisasi dan Ketatane- 
| garaan Negara2 Islam. 

  

  

Bagian Putri : Akan menga.   
an perdjalanan ke Jogja pa- 
da tgl. 23-10 dengan Png 
kun | persaudaraan de- 
Naa Ba ang Jogja serta 

Puti object : 
ida, Keraton, Ma- 
an parang, 

  

BURUH DAN MADJIKAN 
2 Adakan perdjandjian. 

Dengan disaksikan oleh KP3 

  

   
    

Surakarta, telah dilang- 

| penandatanganan per- 
djian kerdja antara, Serekat 

3uruh Gelas Indonesia dengan | 
ektur Pabrik Gelas N.V. »Pu 

sia” di Solo. 
- Serdjandjian kerdja ber bona 

antara lain berisi ketentuan2 se 

- | bagai berikut : 1. pengakuan sa- 
rekat buruh, 2. upah minimum 
“bagi buruh harian “dinaikkan dari 

Rp. 2,50 mendjadi Rp. 2,75 dgn 
mendapat makan sekali En 

sedang bagi pekerdjaan orong- 

Ba Rp. 10,— sehari, 3. dja- 

minan kesehatan, 4 perlop 1 

hari setahun dengan upah penu 
| 5. an na raja sebanjak 16 

hari setahun buruh mendapat 

prei dengan upah penuh, dll.   

djian kerdja tersebut telah ber- 
langsung sedjak tanggal 1 Sep- 

pabrik ada Ik. 400 orang. — Ant, 

KLATEN 
| PERESMIAN K. Kon. 

“ Oleh Kepala Inspeksi Pen-   
      

hama dan Sisa 
: “pemakaian rabuk kandang mau- 
pun pabrik pada tanaman tem- 
bakau, padi dan polowidjo serta | 

. menjempurnakan adanja pendidi 
| kan kearah pertanian agar mere 
Ka Jambat laun: .mendjadi petani 
jang ngulir budi dengan melalui 
Kursus Tani Desa atau Balai Pen 
“didikan Masjarakat Desa. 

Mengingat kwaliteii dan guan | 
iteit padi Bengawan jang baik 

    

: maka 'areaainja akan diperluas. 
Hn telah PD Lk. 80 gt ga- 

£ : Sad 
i paling sedikit 

Pe Ia Lk. 400 ha dengan 
karga Rp: 100.— per gt. Penglu- 
“.asan pemakaian bubuk hidjau 

Crot. Juncca untuk padi rendeng 
“An jang akan Gatang diusahakan 

ditanam diantara djagung jang 
| telah matun I X karena ternjata 
rabuknja murah dan 'baik serta 
mudah. Untuk 1 ha tjukup diper 

“ 'gunakan 25 kg. dan harganja 
Rp: 150,— 1 at. 

Disamping itu, kareng di Kab. | 
|. Wonosobo terasa kekurangan bu 
“ah?2an maka tanaman pohon hu- 
. Ah2an dipandang perlu u 
Neta Untuk itu dalam tahun | 
ini disediakan Lk. 5000 oculatie | 

jeruk dengan harga Rp. 5 i 

  

franco tempat. Pula tanaman 
akan diperluas dengan pe 

: 'makaian obat2Zan guna membran 
tas ulat. — (Kor.) Kai . 

“SURAKARTA 
"RAPAT PLENO GAPEBI | 

ada tanggal 10-10 mulai 
8 malam bertempat diru- 

   
    

  

nan un Merdeka Surakar | 
(Gabungan Perusa 

, 25 bioskop) telah 
1 AL | rapatnja jang di | 

idjungi selain Oleh para ang 

  

Totk R. AWiwono “De Mar 
R.M. Aiberdin. $ tohusodo dan. 

  

   
   
GAPEBI aan 3 
tie antara | 

  

nengedakan persatuan 
Ka an jang te 

aa Bur 2 

    
   

  

“para pemain 

Sa dari 4 
“pak bola : a 
PERSIS, Pertemuan tsb. diada- 
kan untuk mendengarkan kesan- | 
“kesan pemain2 PERSIS jg tu- 
rut dalam ' ata Djawa, 

. Tengah jang i datang 
" kembali darj pon yh Li di Ms, 
dan. 
"Dalam pertemuan itu oleh pes 

mimMpin rombongan Lan 

2. katjang ng pandjang an. 
: usaha pembrantasan 

ntuk di- | 

    Cc 1 partai de 
   
    

        

   
   
   
   

  

      

   

at Sore jang, , dalu 

1 berdirinya Ksp 

Tiobong, jang telah 

dibuka mui “tanggal 1 Septem- 

ber jang as sebagai K.X.O.D. 

negeri. Hadlir dalam peresmian 

ini ialah Patih Prodjosumartono 

selaku wk kepala daerah, seorang 

anggauta DPD.S, kepala Ins- 
peksi S.R. dll. Rombongan kon- 

“perensi keliling Djawatan Pen- 

didikan Masjarakat dapat pula 

hadiir dalam peresmian ini, ka- 

|rena dalam perdjalanannja dari 

Jogja ke Solo, pada waktu tiva 

   

   

menghadlirinja. 
Tiba di K.K.O.D. para tamu 

dipersilahkan melihat2. bebe- 

rapa usaha K.K.O.D. jakni ko- 

lam perikanan, eksposisi hatsil 
keradjinaan tangan dll. « 
Dalam kata aga | 
a inspeksi Penmas m 

Nan bahwa K.K.O.D. memberi- 
Kan kursus2 fakulatip mengenai 
perikanan, pertanian dan kope- 
rasi. Pidato Sambutan diutjap- 

kam berturut2 oleh Sadarjun, ke 
pala La pendidikan. ma- 

kat dan patih Prod nan 
— (Kor). 

DEMONSTRASI FRONT 
PEMBELA NASIONAL 

| to 

“kan lewat hukum. 5 
Minggu sore jang lalu atas 

usaha Front Pembela Nasional, 

rapat umum guna menuntut ter 

bari ulang windu proklamasi ig 
lalu dengan dikundjungi oleh 
'ribuan orang dari berbagai par- 
tai dan organisasi serta umum. 
“Rapat telah menjetudjui kon- 

sepsi resolusi dari 
dibatjakan oleh SU.I, Soenardi, 
'entara lain sbb : 

Berhubung 
datonja. dala 

ta, 
   

  

Barisan Sakit 
aga Pengatja 'bersendji 

na 
negara, 5 ah ' musuh 

FPN. jang didukung ole) 
“organisasi menuntut | 
ato tersebut diwudjut | 

  

  
pi pi 

1| kan “dengar tindakan? dari pe- 
rintah jang tegas setjara le- 

gaal. Resolusi ditanda tangani 
oleh 15 partai dan organisasi di- 

n kepada. presiden dan tin- 

“disampaikan kepas 
daerah kabupaten Klaten    

    

        

   

  

: hanya rak dalam ! 
ah na “untuk menggalang | 

! nanan. 
Kepada kepala daerah “Segpala 

kepulisian, komandan P.D.M., 
omandan C. P.M. diminta untuk 
emberikan 

tapi semuanja 
menghadiri, 
Sehabis rapat terus berde- 
nstrasi menudju ke kantor pe 

merintah daerah, Resolusi disam 
Pa SA ketua F.P.N. Tia. 

  

berh angan. 

  

     

Janan | bk & Batan Sogascai, 

2 | lum gapat mengen 

'Rundingan mengenai perdjan- | 

tember jl. Djumlah buruh pada | 

5 | sucahpedjo, —. (Kor) 
Ih 

didikan Masjarakat Kabupaten F3 
BA Stan 

di Delanggu diminta untuk 

“Tindakan harus di salur- . 

di Klaten telah dilangsungkan | 

wudjutnja pidato pr esiden pada , 

PEN, gang, | 

residen dalam pi- | 
“peringatan ulang 1 

“windu proklamasi jang lalu me- | 
ngatakan, bahwa semua gerom- 4 

ati | 

TS: 

Ki € itu | 4 

1 Skoplje “ibukota Macedonia ter- | 

Meanbn tan te- | 

  

  

Ka   

oleh patil 

     

      

tindakan ah ita: 
Sak Nan dengan : 

PENDUDUK MINTA 
—. BOSOKAN". " 
Persoalan bekas tanah on | 
derneming serat Mento. 

Seperti 
waktu dan. sesudah clash kedua, 

|rapa tempat disekitar Ondern 
ming asing telah menduduki 
nah2 onderneming (wilde oceu- 
patie). Peristiwa | ini terd adi pu 
la pada ond. serat Ment daerah | 

| Kab. Wonogiri. Karena keku- 
rangan tanah, maka kurang le- 
bih 800 orang penduduk ketja- 

  

kab. 'Karanganjar turut pula 

as & 200 ha. Achir2 ini peme- 

yintah daerah kab.- - Wonogiri | 
mendjalankan bestuursbeleid 
atas tanah Ond. serat Mento. 
Maka kepada penduduk diluar | 
Wonogiri jang menggarap tanah 
supaja menjerahkan kembali ke 
pada pemerintah daerah Wono- | 
Siri dengan tiada mendapat ke- 
rugian, jang selandjutnja tanah? 
itu akan dipindjamkan Kepadg.. 
para penduduk jang membu 
kan dalam wilajah Wonogiri sen 
diri. Para penduduk Djatipuro 
dan Djumapolo tidak berkebe- 
ratan mengembalikan tanahnja, 
asal diberikan kerugian berii- 
djud bosokan (dapat menggarap 
tanah) selama tiga tahun, Tun- 
tutan ini didasarkan karena su- 
karnja mereka pada waktu mem 
buka tanah, : 
Berdasarkan atas permintaan 

tersebut maka pem. daerah kab. 
Karanganjar mengusahakan 
agar pemerintah daerah kab. 
Wonogiri dapat. meluluskannja, 

Menurut keterangan ketua 
DPRDS kab. Karanganjar Sri- 
hartono, pembitjaraan pendahu- 
luan antara Wonogiri dan Ka- 
ranganjar akan diusahakan pada 
pertengahan bulan ini di Wo- 
Dogiri " 
Dalam pada itu didapat cha- 

bar, bahwa para penggarap ta- 
nah ketjuali penduduk dari dae 
|rah. Karanganjar, djuga terda- 
pat penduduk dari daerah kab. 

'SRAGEN 
KEBUMEN MENINDJAU 

SRAGEN........ 
| Baru? ini serombongan penin- 
djau jang dipimpin oleh Sdr. Pa 
.tih Kebumen tiba di Sragen. Me 
reka terdiri dari wakil2 Instansi 
Kabupaten Kebumen.  Tudjuan 
mereka menjaksikan dari dekat 
semua Object pengairan jang te- 
lah diselenggarakan didalam dae 
rah. Kabupaten Sragen, teruta- 
ma pembangunan? Dam? didalam 
Ketjamatan Masaran dan orga- 
nisasi Pembagian Air Surakarta. 
Bupati Sragen sebagai tuan 

rumah: membawa rombongan pe 
nindjau tersebut ke-tempat jang 
Gibutuhkan a.l.: 

1, Pemeliharaan Ternak dari 
Perchewanan, "3 

2. Pompa air Kaponan jang sc 
dang dibangun oleh Rakjat 'ber- 
sama-sama. dengan Pengusaha | 

| Pabrik Gula. : 
3. Gunanja tanaman Watafa- 

na, 
4 Pembangunan Dam Putjuk 

dan Katukan, sebagai reservoir 
dan pembagian air, 

&. Organisasi 

Pi &3 nian 

PAS: di Ge- 

  

BAJI HILANG DLM | 
KANDUNGAN 

B. Atmowijono dari desa 
Salam Blimbing, Ketj. Sam- 
biredjo, Sragen, setelah me 

. ngandung selama 10 bulan, 
pada tanggaj -5-10-53 diam 

121.00 merasa seolah-olah 
akan melahirkan baji. 

Setelah dukun baji dan ke 
luarga ' bersiap-siap untuk 
menolong, ternjata kandung 
an mendjadi hilang dengan ' 
“tidak meninggalkan bekas2. 

. Jang aneh setiap sa'at 

orang tersebut memperlihat-4 
'kan gaja seolah-olah akan 
menerima barang dan pada 
saat itu mendjadi pingsan. 

- Setelah ingat kembali, bila 
ditanja baru sadja mendu- 
kung anaknja jang diserah- 
kan oleh 2 SN     
  

Perebutan 
NB 

Trieste 
Presiden Tito dari Yugoslavia 

mengatakan bahwa pasukan? 
Yugoslavia akan memasuki zone 

Tas serdadu? Italia mengindjak 
kan kakinja didaerah tersebut. 
“Tito menge) arkan utjapan 

'250.000- orang di 

hadap pemerintah Nazi. 
Sementara itu AFP mewarta- 

kasi dari Trieste dalam komuni- 
ke jang dikeluarkan Minggu i 
Nak MN. Serikat me- 

f wa pembesar? 
Amerika Serikat belum lagi me- 
nentukan dengan pasti tanggal 
AA ne-A itu kepada | 

Pepheetote seterusnja persiap- 
an? mengenai pengoperan itu 

| dengan sendirinja akan bebera-   

mendjale proklamasi rakjat be- | 
PN keaman- | 

   

  

    
   

   

2 an 31 
' li | don” Tidar. Hari pertama kes. 

telah terdjadi dalam | 

diantara para penduduk di bel 
   
   

  

“(besar ri Minggu petang 
tanggal Ta '53 jang lalu dila 
Ranggi Wates telah dilangsung 

matan Djatipuro dan Djumapolo | 

menggarap tanah tersebut selu- 

| sahabatan antara PP Chung Lien 

dari daerah bebas Trieste pada 

v Fa $ Tek 

“ TDIAWA TENGAH 
(Untuk "merebut kedjuaraan 

  

   
TT patan Sutne pembangunan sta   

TN.H. Solo melawan kes, Orion 
Jogja. Kedua kes T.N.H. Soto 

| melawan TCS Semarang dan ha 
Yi ketiga kes. TCS Semarang 

"Tn kes. Orion Tn — 

       

   

   

| Ant, 

LX XI DAMRI —.Xr3, s. K. 
tg WATES PO 
Dengan KR perhatian jg 

  

  

  

pertandingan Sepakbola an 

LA XI DAMRI laWan X1 S.S. K. 

Wates, jang berkesudahan 1-0 
antuk kemenangan XI DAMRI. 

Sebelum turun minum stand 
0-0. Sepuluh merit setelah per- 
mainan dimulai lagi siand ber 

abah mendjadi 1-0 untuk XI DA- 
MRI. Hingga terdengar peluit 
tanda berhenti (selesai) pertan- 

Ldingan, stand tetap tidak beru- 
bah. 1-0-untuk. (kemenangan XI 
:-DAMRI. 

  

PING-:PONG : 

P.P. C.LiH. — P.P. SURJA 
7 — 6 

Baar ini kami memberi tahu 
kan, bahwa pada tanggal 11-10- 

"53 harj minggu telah dilangsung 
kan pertandingan ping-pong per 

Hwe melawan PP Surja. De- 
ngan hasil 7-6 untuk kemenangan 
Chung Lien Hwe. 

Hasil jang selengkapnja seba | 
gai berikut : r 
SINGLE PUTRA : 

1. Tan Tik Hiang — Danis 
21-14: 21-14 

2. Tan tik Hing — Hardi 
21-14: 21-19 

Tan Tjing Siong — Mindijo 
11-21: 22-20: 18- 2 

OUBLE PUTRA : 

Tan Tik Hiang / Tan Tik 
Hing — Danis / Hardi 

21 T9nSkeI 
2. Tan King Gwan | Tan Tjing 

Siong — Tistomo y Jadi 
21-23: 18-21 

3. Jap Gee Siang — Tistomo 
12-21: 16-21 

4. Lie Han Poo — Jadi 
21-17, 20-22: 21 11 

5. Liem Liong Siang — Parmo 
21-18:21 - 18. 

6. Tan Jap Hong — Daliman . 
21-9: 21-10 

( 

D 
Ie 

13. ig Han Poo | Liem Liong “js 
Siang — Daliman $ Parmo 

16-21: 21-155 21-17 
SINGLE PUTRI : 

1. Tjan Ging Nio — Mus 
. 10-21: 10-21 

2. Thio Lian Tien — Min 
19-21: 21-11, 18-21 : 

MIXED DOUBLE : 

1. Tjan Ging Nio | Jap Gee 
Siang — Mus Mindijo 

215 16: 15-21: 18-21. 
  

OLAHRAGA PENERBANGAN: 

Lifbmaster 
KLM 

Pemenang Handicap-race. 
Minggu djam 02.00 waktu Dja 

wa jang lalu pesawat Liftmaster 
dari KLM telah mendarat dila- 
pangan terbang Christschurch. 
Menurut berita AFP, Liftmas- 

ter tersebut menangkan hadiah 
pertama dalam handicap- race 
London -,Christechurch, dan ber- 

hak nerima hadiah uang se 

besar 1. 000 Pound Sterling, 
Mengenai kedatangan pesa- 

wat KLM itu dj airport Chrisi- 
church, lebih djauh UP menga- 
barkan, bahwa pesawat tersebut 

mendarat pada djam 18.30 GMT 
jang berarti 50 djam setelah 
meninggalkan lapangan terbang 
London. Pesawat tersebut bera 
da diudara 35 djam 22 menir 81 
detik, mentjapai ketjepatan ra- 
ta2 262 mil sedjam. 

9 Djam 10 menit sesudah pe- 
wat Vickers Viscount dari BEA. 
mendarat, tibalah pesawat KLM 
itu dilapangan Christchurch, Ka. 
rena Liftmaster itu mendapat 
handicap 42 djam 29 menit 31 
detik dari Viscount, dan didarar 

“kan perhitungan itu dapat meng 
achiri perlombaan pada hari Se | 
nin djam 09.49, tapi sudah ter- 
lebih dulu mendarat dilapangan | 
'Christchurch, maka dinjatakan 

ley . Fry 

    sebagai pemenang pertama. 
' Sebagaimana diketahui, per- 

lombaan  handicap itu diikuti 

oleh 3 peserta, Vidkers Viscount 
dari BEA mendarat pada hari 
Sabtu djam 16.50 waktu Djawa, 

| sedang peserta jang ketiga se- 
.buah pesawat Hasting dari Ang 
katan Udara Selandia Baru tak 
dapat meneruskan perlombaan di 
sebabkan kerusakan motor dila 
pangan terbang Ti Sei- 

  
  

  

     

    

  

   

  

   

        

   
     
    
    
    

     

     

  

    
       

   

  

   
   "Flying saucers have Ianded”, adalah suatu tjeritiera jang adjaib 

tentang piring terbang jang turun dipadang pasir California. 
Tjeritera itu ditulis oleh George Adamski dan Desmond Leslie. 

Menurut Adamski, pada tanggal 20 Nopember 1952, sebuah 
kapal pengintai ketjil berasal dari kapal induk besar jang ber- 
bentuk serutu mengund jungi bumi, Penduduk dari Venus telah 
mengirimkan ekspedisi kebumi untuk mengadakan penjelidikan 
mengenai pantj jaran jang disebabkan oleh bom? atom, karena 
pantjaran ini mempengaruhi angkasa raja. Oleh saksi? telah 

diterangkan bahwa pertemuan itu telah betul? terdjadi. Diminta 
agar pada penerbitan ditjantumkan keterangannja Adamski jg 
asli dibawah gambar. . 

"Pada tanggal 13 Desember 1952, djam 09.30 tislah dipotret 
piring terbang dari Venus dikebun peneropong bintang di Palo- 

mar, dengan mempergunakan teleskop jang berukuran kira? 
6 inch. Luas kapal itu dibuat dari logam terang Can lintangan 
berukuran kira2 35. kaki, Jang menarik perhatian orang ialah 
terutama djendela2 patrijs alat pendarat jang bulat dan sistim 
optis pada kupel itu. Garis putih jang mengelilingi kaki kopel 
itu adalah spiral jang bekerdja untuk pergerakan mechanis. 
Menurut Adamski gambar itu telah dibuat ketika piring terbang 

itu mengembalikan pasangan pilem jang dipakai oleh pengemudi 
ketika pertemuan dalam bulan Nopember. — (Mondiana). 

  

Usul Chou meng- 

gembirakan 
Konperensi Politik bisa dimulai tepat? 

ALANGAN diplomatik di K Washington menjatakan bahwa 

usul P,M, RRT Chou En Lai jang menghendaki supaja wa- 
kil2 Amerika, RRT, Korea Utara Too adakan pertemuan di 
Panmunjom membitjaraka: persiapan? penjelenggaraan konpe- 
rensi pelitik mengenai Korea adalah suatu usul jg sangat mem- 
besarkan hati. 

Kalangan tersebut selama. he- 

berapa hari terachir sebelum 
Chou mengadjukan usul terse- 
but merasa kuatir Kalau2 kon- 
perensi politik tersebut tidak 
dapat dimulai pada tanggal jg 
ditentukan, jaitu 18 Oktober. 

Sekarang usul Caou.itu telah 
membuka pintu bagi perunding- 
an2 itu, demikian Kalangan tsb. 

Pihak. Kementerian, LN Hang 
KEL AA 

mark, Kurt Nielsen jang aa 

semi-finale mengalahkan Budge 

Patty dengan angka 7—5, 6-2, 
4—6, 446, 6—3. 

Kedjuaraan single wanita akan 
rGiperebutkan antara Miss Shir- 

jang menang 'ang- 
ka 10 — 8, 3—6, 6—1 dari Miss 
Baker Fleets, dan Miss Maureen 
Connoliy. 

Art Larsen bersama2 djuara 

UI Ben hai Dina lk ak 

“Swedia Sven Davidson akan ma 

dju dalam finale melawan pa- 

Sangan Trabert/ Gardnar Mul- 

loy. Pasangan jang pertama me 
nang dim semi-finale dari pasa- 
ngan Mexico Guitave Parafox | 
Francisco Fuerrero dengan ang- 
Ka 5—T, 6—4, 1—6, 12—10, 6—2 

Apt 

WARTAWAN2 BER- 
—..TENNIS 

Minggu pagi j.b.. para Wwar- 
tawan di Semarang telah ber- 
darmawisata ke Bandungan jg. 
hawanja sedjuk dan disana ma- 
in tennis disiang hari. Rekan2 
beserta keluarganja ber angkat 
dari Semarang dengan berken- 
daraan dua pick-up dan Sebuah 
mobil, datang di Bandungan di- 
sambut Oleh Djawatan Pertani- 
an dan DKA, masing2 mengada- 
kan djamuan makan: -minum dan 
dua tennisbaan. 

Sajang sedikit, tempat pc- 
mandian jang dibikin oleh DKA 
belum selesai, sehingga dengan 
keringat deleweran rekan? se- 
habis main tennis terus kem- 
bali ke Semarang. 
"Mengingat hawa di Semarang 

sangat panas, maka darmawisa- 
ta itu dirasakan segar oleh pa- 
ra rekan. — (Ker), 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED 
“THE MILLIONAIRE" 

rika Serikat sendiri sementara 

itu belum mau memberikan se- 
suatu komentar langsung menge 
nai hal ini. Pokok2 usul Chou 
En Lai itu sbb: 

1. Wakil2 RRT, Korea Utara 
dan Amerika Serikat mengada- 
kan pertemuan untik membitja- 
rakan soal "konperensi politik 

mengenai Korea, 
2. Pembitjaraan2 ini tidak ha- 

"nja mengewaf penentratr tanggal 
dan tempat konperensi sadja 
melainkan harus djuga ditudju- 
kan kepada penjelesaian soal 
komposisi konperensi politik ter 
sebut. 

3. Oleh karena pembitjaraan2 

ini hanja dilakukan oleh kala- 
ngan terbatas jaitu hanja 'pi- 
hak2 jang bertikai sadja maka 
pembitjaraan2 itu supaja diada- 
kan di Panmunjom. — Afp.   

P. M. Nehru : 

  

    
Moh. Ati bitj ara 

dajudjar 
Hubungan India/Pakistan makin baik 

p ERDANA menteri India Shri Nehru kepada para warta: 
Wan dalam suatu konperen si pers di Bombay mengatakan 

bahwa hubungan antara rakjat India dan Pakistan kini telah 
mendjadi baik, Dikatakannja bahwa pada kedua belah. fihah 

terdapat keingiman untuk menje lesaikan masalah? setjara per- 
sSaudaraan, 

Berkenaan dengan pembitjara 

-an2 baru2 ini antara ia dan PM 
Pakistan, Mohammad Ali, Nehru 
menjatakan: ,Muhammad “Ali 
telah kerbitjara setjara djudjur 
dan setjara persaudaraan  de- 
ngan saja dan saja dapat meli- 

hat adanja keinginan untuk me- 
metjahkan semua masalah? se- 
tjara persaudaraan”, Lebih 
djauh Nehru mengulangi tuntut 
annja agar orang2 asing tidak 
turut tjampur dalam hal ini se 
karang maupun besok. 

mengharapkan agar pendirian 

ini dengan djelas dimengerti”, 

demikian dinjatakannja. 

Atas pertanjaan, bagaimana 

tudjuan ini dapat dilaksanakan, 

Nehru mendjawab bahwa masa- 

lah ini bukanlah suatu hal jang 

harus diperdebatkan dalam su- 
atu konperensi pers. ,,Tapi saja 
jakin bahwa fikiran sehat akan 

menang”, demikian ia menam- 
bahkannja, ,,dan orang2 asing 

akan mengerti keharusannja un 

tuk meleburkan daerah2 Ha 
tong ini pada India” 
Nehru mengatakan seterus- 

nja, bahwa India tidak mempu- 
njai keinginan untuk mengada- 
kan intervensi terhadap hukum 

dan adat istiadat dari daerah2 

ini. ,,Saja akan memperlakukan 
mereka ini sebagai kesatuan2 
jang tersendiri” Dan seterus- 
nja dikatakan, ,,dan djika dike- 

mudian hari perlu diadakan per 
obahan2, kita akan melakukan 
nja dengan berunding dan de- 

ngan. mendapat  persetudjuan 
dari rakjat sendiri”. Demikian 
AFP, 

TUNTUTAN BURUH KE- 
PENDJARAAN 

K ONGRES Serikat Buruh Ke 
pendjaraan  ke-VI di Pa- 

lembang, 
utusan2 dari 

jang  dihadliri oleh 
Organisasi Basis 

seluruh Indonesia, jang mewa- 
kili 8680 orang anggauta, sete- 
lah mendengar pandangan? dari 
para peserta Kongres dan sete- 
lah mendiskusikan semasak2nja 
mengenai: kedjadian kekatjau- 
an lalam Negeri, jang ditimbul- 
kan dari pengatjau2 gerombolan 
bersendjata ialah mengganasnja 
teror DI/TII, Bosch, Smit dah 
gerombolan2 lainnja, seperti ke- 
djadian disekitar daerah Djawa- 
Barat, daerah Atjeh baru? ini 
sehingga menimbulkan/menga- 
kibatkan kegelisahan dan pende. 
ritaan kaum buruh, Rakjat dan 

Pemerintah, maka kongres me- 
mandang sangat perlu mendesak 
kepada Pemerintah agar segera 
bertindak terhadap gerombolan2 
teror DI/TII, Bosch, Smit dll, se 
  

Kongres 

muman lebih landjut. Maksud 

Dalam pengumumannja, peme 
rintah mengatakan, bahwa pe- 
nundaan tersebut disebabkan, 
karena golongan2 jg akan ikut 
serta dalam kongres. itu masih 
menghendaki waktu untuk ber- 
unding. 

Sementara itu  diwartakan, 
bahwa kaum nasionalis jang di- 
katakan ekstreem berusaha me- 

ngadakan kongres sendiri, dgn 
maksud menuntut kemerdekaan 

penuh dari Perantjis dan pem- 
bentukan suatu pemerintahan 
baru, 

Kawat? protes. 
Dewan Penasehat Saigon, jg   1 dipilih dan jang mewakili 2 dju- 

  

      jenang 

Fa TAKE T SEVERAL YON 

NI BE OR DALEN TE 
WHO WAS 1087 M Tmar 
AVALANGI HE 

RAY Bj 

  

    Ar Ant. 

'TENNIS: 

SEKITAR TOURNAMENT 
TENNIS PAN 
AMERIKA 

"Di Mexico City sedjak hebera- 
pa hari berlangsung tournament 
tennis Pan Amerika. Mengenai' 
tournament tsb UP mengabar- 
kan, bhw djuara Amerika, Tony ' 
'Trabert akan madju dalam fi- 
nale single laki2, setelah dalam 
|semi-finale mengalahkan Art 
Larsen dengan angka 11 — 9, 

Ia akan madju dalam finale   sapa, walctu, — Aa ,   hari ini melawan djuara Den- 

6—0, 6—0. Na 

  
  

— Saja 
-'rapa 

mengira, 
Orang 

VER, BUT ITS GOT Mk PEABFU, ! 
KIMES TDR HATE T' TURM 
ANYAY MY REAL DIAMETER. 

LADIES ME same 0 | Sex SEE SE WAS 
AB. 

bahwa, 'bebe- 
perempuan 

masih muda ingin mendjadi anak 

mu, jang telah. hilang dalam ke- 

TUSTA 

jang 
da waktu itu 

: tjelakaan 25 tahun jang lampau! 
Ja, 

kuti, King! Saja ta' suka 

nja 

"itulah jang saja ta- 

menjia- 

njiakan anak saja jang sebenar- 
tahulah King, padu 

waktu itu ja masih baji ketjil! 

“ « 

  

  

” DME LOCKEF GOL 2D HAVE BEEN LOST, YOL 
SEP PATRITA KAS KEALINA GOLD 
LOLKET AMP IMS/DE 2 2 TIRINKET 

kalungnja bisa djuga hi- 
sebab Patricia pa- 

emas, dan didalamnja ada... . 

Nasional 
Vietnam ditanda 
Karena para peserta belum siap 

ONGRES Nasional Vietnam, jang sedianja akan dilang- 
sungkan pada hari Senin kemarin, ditunda hingga pengu- 

kongres itu jalah, untuk memi- 
lih beberapa orang wakil jang akan ikut serta dalam pembi- 
tjaraan? Vietnam Bao Dai — Perantijis. 

ta penduduk, mengumumkan ha. 
ri Minggu jl, bahwa mereka 
memboikot kongres nasional itu, 
dan organisasi. Dikatakannja, 
karena dasar? demokrasi tak di 
hormati dalam soal undangan 
bahwa perwakilan dalam kong- 
res itu hendaknja didasarkan 
atas djumlah penduduk. 

Kawat2 protes djuga telah di- 
sampaikan oleh delegasi2 Viet- 
nam Tengah, jang mengatakan, 
bahwa mereka tidak tjukup men 
dapatkan perwakilan dlm kong- 
res itu, Djuga fihak serikat se- 
kerdja telah mengirimkan pro- 
tes, karena mereka hanja men- 
dapat 6 kursi — UP, 

memakai kaling 

Saja | 

    
  

  

perti di Djawa Barat terutama 

di Atjeh. 
Selain itu memutuskan djuga : 

a) Diadakan herwaardering, 
herschikking, hernpassing 
serta penjempurnaan formasi 
Pegawai Negeri, 
Uang lembur jang diberikan 
kepada Pegawai2 Negeri dja. 
ngan dibatasi dan diberikan 

menurut permintaan Direk- 
tur Kependjaraan jang ber- 
sangkutan, 
Djawatan mengadakan rang- 
lijst untuk Pegawai2nja, 

Pegawai Djawatan Kependja 
raan Supaja diberi pakaian 
dinas setiap tahunnja 3 (ti- 
ga) stel disertai pakaian da- 
lam (kaos “kaki, kaos' pen- 

dek dsl.): 
Pembikinan rumah2 Pegawai 
Kependjaraan selekas mung- 
kin dilaksanakan, 
Tidak ' menangkat pegawai2 
dari .luar guna . mengganti 
pegawai2 jang berhenti, se- 
lama masih ada pegawai Ke- 
pendjaraan lainnja jang da- 
pat menggantinja, 
Pegawai2 bangsa Asing jang 
masih  bekerdja pada Dja- 
watan  'Kependjaraan diber- 
hentikan: 
Selekas: mungkin Pendjara2 
jang masih dibawah Swapra- 
dja dioper oleh Pemerintah 

Pee 
Diadakan udjian2 Djawatan 
dalam menaikan tingkatan 
Pegawai Kependjaraan guna 
menghilangkan ' familiesys- 
teem/fvriendensysteem: 
Pegawai2' bagian 'Reklase- 

ring supaja mendapat peng- 
hargaan sesuai dengan kewa- 
djibannja, 
Diadakan Direktur Kependja 
raan Daerah di Pendjara Ba- 
likpapan. 

Dan mendesak kepada Pemerin- 
tah supaja : 

1. Mentjabut surat Edaran P. 
IM. . Wilopo ttg. 12-11-1952 
No. 24326/52: 

Mentjabut “surat Edaran 
Menteri Urusan Pegawai 
ttg. 14-2-1953 No. 23-15-28) 
At W. 47-25, 

Mentjabut PP No. 8 dan 
No. 11 tahun 1952: 

4. Mensjahkan melaksanakan 
Peraturan Gadji baru Pega- 
waj Negeri, 

Setiap tahunja memberikan 
tundjangan Hari RayajTa- 
hun Baru kepada Pegawai 
Negeri, 

6. Membajar ongkos2 perawa- 
tan Pegawai Negeri serta 
keluarganja jang menderita 

b) 

Cc) 

e) 

13) 

“9
 

h) 

i “a
t 

j 

k) 

w 
va
 

N
 

sakit, 

7. Dibajar dimuka (vooruitbe- 
taala), 

S8. dan 9: Ditindjau kembali 
mengingat tingkat hidup se- 
karang, 

10. Diatur sama-rata dengan 
tidak membedakan antara 
anak pegawaj tinggi, mene- 
ngah dan rendah: 
Ditetapkan kembali .menu- 
rut Peraturan jang lama ia- 
lah: 24 pada  hari2 biasa 
dan. 396 pada hari2 Besar/ 

11. 

2 70 

Minggu. 
  

Dunia sana sini 
x George Bidault, menteri LN 

Perantjis telah mengadakan per 

temuan degan Residen Djendral 
Perantjis untuk Marokko guna 
membitjarakan soal2 pembaha 

ruan dan tjara2 untuk memeli- 
hara ketertiban didaerah terse- 
but. ! 

x Ir Ahmad Mossadeg, anak 
laki2 bekas (P.M. Iran Mossadeg 
bersama-sama dengan 9 opsir 
Gari pasukan2 pendjagaan2 di 
Shiraz telah ditangkap oleh pem, 
Iran, karena dituduh bersimpati 
kepada Partai Tudeh, 

»£ Karim Tabet, bekas seker- 
taris pers Farouk, oleh Djaksa 
Agung Mesir akan dimintakan 
hukuman mati dengan dakwaan 
melakukan Pena nan 

  

(38) 
    

  

"THE OTHER HALE OF THIS DOLLAR Bilik. TEREM ONE DE EM KAS TO TURN UP WITMAT, 1D BE Te an 
has 1 LONS OST. Date,    

      

    

    
An ak sobekan dari uang ker- 

tas dollar ini! Kalau ada, salah 
seorang membawa sobekan uang 
dollar itu, maka, saja, Jakin, bah- . 
wa, dialah anakku jang sudah 
lama hilang itu ! 

 



  

    

| markemanusiaan, 

4 

           

Laporan ) 
Pref. Prijono ketjewa, maha- | 

siswa? Djakarta dingin sadja 
terhadap andjuran Presiden sSu- | 

studentendorp. 1 
Si mBah djuga ikut ketjewa. 

I OKTOBER 83 
     

  

  

Pengumuman 

Bantuan 
paja ikut bekerdja membangun | ' ye | : 

Ban meta | Tndijanr2 d 
Yapr sepandjang ingatan Berabe | 
Presiden sendiri sudah berdjan- 
dji akan ikut bekerdja. Mungkin | 
wal 

  

a?. tunggu tjonto. 
kami tidak beranj ikut ketjew 

Ex 

Beberapa orang wartawan di- 
undang gubernur Si 

“berapa hari Jamanja, Tidur, ma- 
kan, naik betja, naik kapal ter- | 

  

    
adiro ke Ma | 

kassar. Boleh tinggal disana be | 

  
K3 NTERIAN PP & K de- 

2& ngan ini mengumumkan se- 
1 Thenentan Ka 

a semua peladjar atau 
   

| yuan tinggi maupun pergu- 

| 'yuanepartikelir jang putus 

| hubungannja dengan orang 
jang menanggung biaja pela- 

#djaran serta penghidupan me 

| reka, karena keadaan di 

Atjeh dewasa ini, djika perlu 

bang pulang pergi. Semuanja di- | dapat diberi pindjaman oleh 

bajar oleh gubernur. 
| Tahu? sekarang gubernur Su- | 
diro diganti oleh Lanto Daeng | 
Pasewang. Maka komentar | 
mBah Nur: Gubernur Sudiro 
memang wruh sadurunge Wina- | 

ia sudah tahu. Maka undangan 
kepada wartawan? itu boleh di- | 
anggap sematjam 
bernur Sulawesi!” 
mBaaah, si mBah! 

    

  

Pertumbuhan F 
dan perkem- 
bana ma- 

aa 1. 221 . 

sarakat kita 
(Sambungan hal. 2). 

mentjapai compensatie, tentu 
memiliki sifat over compensatie, 
.menganggap dirinja berkelebih- 
lebihan. Akibatnja timbul per- 
tentangan satu sama lain. Tiap2 

orang ingin mendjadi orang jg 
terkemuka, ingin mendapat pe- 
ngaruh, ingin mendapat nama, | 
ingin berdjasa, ingin mendapat 
kehormatan dsb. Akibatnja ten- 
tu pertjektjokan pertentangan 
dan bentrokan. Mereka itu lupa 
Gjuga, bahwa proklamasi kemer 
dekaan pada 17-8-1945, disusul 
dgn pengumuman U.U.D. R.I, 
dengan dasar Pantjasila, jang 

mengandung arti gotong-rojong, 
kerdjasama bermusjawarat, per 
satuan, keseimbangan lahir ba- 

.fin, untuk membangun negara 
jang bahagia, jang" akan kita 
wariskan- kepada anak tjutju 
kita. Melupakan Pantjasila ber- 
arti mengungkiri ilham Tuhan, 
jang dikaruniaKan oleh-Nja ke- 
pada rakjat Indonesia. Ronggo- 
warsita meramalkan sebagai 
berikut : : 

14. Rasane wis karasuk. 

Bagan angga apa 
173 “Tan 2 

“8. Kawisesa wisesane Hjang 
Widi. 

4. Wahjaning wahju tumelung. 
5. Tulus tan kena tinegor. 

Kalau wahju. Pantjasila ini 

kami pelihara baik2, maka ba- 

hagialah rakjat dan negara kita. 

Sekarang timbul pertanjaan, 
jang praktis : ,,Apakah jang ha- 

rus diperbuat ?” Sdr. Sumitra 

Kalapaking, jang terkenal, per- 
nah menjatakan, bahwa satu sar 
tunja-djalan 
kekeruhan, kekatjauan dan Ke- 

gontjangan batin ini ialah : usa- 

ha pendidikan, pengadjaran dan 

kebudajaan dalam arti jg seluas 

luasnja, dengan dasar azas2 Pan 

tjasila — Negara: djadi ,,/Pendi- 

dikan Lahir Batin”, Mau tidak 

mau orang harus mengakui dlm 

hal ini, bahwa Kementerian P.P. 

dan K.-lah jang pegang peranan 

penting, dibantu oleh Kemente- 

rian jang lain, jang mempunjai 
tugas dalam lapangan keaman- 
an dan kemakmuran. ,,Geeste- 

lijke leiding” harus dipegang 

oleh Kementerian P.P.&.K. Pen- 

didikan disekolah2 mulai S.R. 

sampai Perguruan Tinggi harus 

berdjiwa Pantjasila, dan dilak- 
sanakan setjara sadar dan Ssis- 
timatis. Sekolah2 kita djangan 
semata2 tempat pemberian pe- 

ngetahuan (intellectueele ken- 

nis), tetapi tempat pembangun- 

an watak (karaktervorming). 
Agar supaja tjinta2 dapat tertja 

pai, maka pendidikan guru, jang 

sekarang berlaku, Larus menga- 

lami perubahan, dan disesuaikan 

dengan tuntutan djaman: Kita 
sedang membangun masarakat 
dan negara Pantjasila. Para pen 
didik harus mendjadi pendukung 

semangat Pantjasila. Guru2 jg 

sekarang ada harus menerima 

,herscholing”, agar dapat menje 

lami perubahan djiwa bangsa, 

dan  menjenjelami semangat 

pembangunan. Dibawah ini kami 
sadjikan rentjana peladjaran ba- 

ru, menurut ,,Conseptie Pantja- 
sila”, ". - 

Pendidikan masarakat harus 

pula didjalankan setjara sadar 

dan sistimatis dan mengadakan 
rentjana baru dan dikerdjakan 
ber-sama2 dengan Djawatan la- 

in, jang bertugas mendidik ma- 

sarakat djuga. Pendidikan di-se- 
kolah2 tidak akan dapat berhat 

sil baik, kalau masarakat tak 

terdidik, dan tidak memberi ban 

tuan kepada. perkembangan se- 
kolah2 kita. Masarakat harus 

CE anein : jaan. Ing 2 

Tentang didactik: dan metho- 
dik, telah banjak petundjuk2 jg 
modern. Jang maha penting ia- 

lah Si-Pendidik (Guru). Dengan 
djalan pendidikan di sekolah2 

dan pendidikan masarakat kita 
dapat mengembalikan persatuan 
kebangsaan (nationale eenheid). 

Ki Ageng Surjomentaram ber 
kata: ,,Weningin sedya ngesti 

tunggal”, Dengan tudjuan jang 
djernih (sutji) menudju kepada 
persatuan bangsa. Tudjuan jang | 
sutji ialah: Mendidik angkatan 
smanda-dantuk mentjapai keluhur- 

ana Siluman ba 

untuk mengatasi 

meyandang Sekolahari, debegai. 
p 1 8, Kena 

— Kementerian PP dan K, mu- 

| lay bulan ini sebesar 200 ru- 

piah 1 bulan untuk Mahasis- 

“wa dan 150 rupiah buat pe- 

“ladjar lainnja. Ketjuali me- 

reka jang mempunjai ikatan 

|dinas, penghatsilan karena 

bekerdja atau telah menda- 
pat pertolongan dari pihak 

: Jain. . 

b) Permintaan untuk mendapat 

'itu harus diketahui terlebih 

dulu misalnja oleh organisa- 

sinja setempat jang ber- 

tanggung djawab atas kebe- 

naran dan perlunja permin- 

taan tersebut. Permintaan jg 
disertai dengan daftar jang 
memuat nama2 para peladjar 

nama2 sekolah dan alamat2 

rimkan biaja peladjaran dan 
“penghidupan mereka segera 

rian PP dan K djil. Tjilatjap 
Djakarta dengan perantara- 
an kepala sekolah masing2. 
Tindakan ini disetudjui oleh 
Perdana Menteri, 

aj 

  

SEMARANG 
POLISI LANTJANG 

TANGAN? 
Seorang anggauta OPR 

$ djadi korban. : 

Di Bodjo (Kendal) telah me 

ninggal dunia  Samurj koman 

dan 'OPR dalam melakukan 

tugasnja sebagai akibat penga 

niajaan. 
Menurut kabar itu, pada sua 

sama beberapa orang anak bu 

ahnja keliling desa dan disuatu 
tempat bertemu dengan bebe- 
berapa orang  anggauta polisi 
negara jang rupanja habis men 

djalankan tuzasnja. 2 
Mula2 Samurj ditegor dengan 

.code2-senter” (isjarat dengan 
pergunakan lampu  batterjj. 
Red.) jang karena tidak me- 
'ngerti lalu mengangkat tangan 
serta mendjelaskan bahwa me 
reka adalah barisan OPR jang 
sedang bertugas keliling didesa 

4 Hut Ka gan net 

-Djawaban ini rupanja 
dianggap oleh anggauta2 kepoli 
sian itu jang kemudian lalu 
menghudjani djotosan dan pu- 
kulan selama Ik. 20 menit terha 

dap diri Samuri. Achirnja atas 
bantuan penduduk disitu oleh 

pihak polisi Samuri digiring ke 
Kantor kepolisian Bodja tetapi 
baru berdjalan Ik. 500 m. Sa- 
muri telah roboh dan menghem 
buskan nafasnja jang pengha- 
bisan. — Ant. F 

- PUTUSAN KONPERENSI 
PSI 

Partai Sosialis Indonesia wi. 
lajah Djawa-Tengah telah meng 
adakan konperensi bertempat di 
Hwa Yoe Hwee Kwan Semarang 
dan pada tgl. 9 Oktober (djam 
04.00 pagi) baru selesai. Dalam 
konperensi itu antara lain telah. 

diambil keputusan: menjusun De 
wan Pimpinan Daerah Djawa-Te 

ngah jang baru dan rentjana ker 
Gja 6 bulan dengan djalan an- 
tara lain memberi penerangan 
tentang azas dan  tudjuan 
partai. Susunan baru Dewan 
Pimpinan Daerah Djawa-Tengah 
baru diserahkan kepada forma- 
tir terdiri 3 orang, jalah sdr. 
Sugondo Djojopuspito dari Jo- 

gja sebagai 
Pimpinan Daerah, dibantu oleh 

-| Hadikartono dari Solo dan Da 
jino dari Jogja. 5 

Konperensi tersebut dihadiri 
oleh 28 tjabang dari djumlah 

34 tjabang jang ada di Djawa- 
Tengah — (Kor). 

  

BANG DI SEMARANG 
. Dari J.W. Tilar, kepala Inspek 

si Djawatan Perdagangan di Se 
marang didapat keterangan, bah 
wa mulai tahun depan Kantor 
Pusat Urusan Import akan mem 
buka tjahang di Semarang. Tin- 

dakan ini untuk lebih melantjar- 
kan djalannja perdagangan. Mes 
kipun demikian, sebagian dari 
offerte masih diurus oleh KPUI 
di Djakarta untuk diketahui ten 
tang banjaknja barang jang 
akan di.import dengan djumlah 
deviezen. : 
'Sampai sekarang ini KPUI ha 

nja mempunjai dua tjabang sa- 
dja, jalah di Palembang dan Su- 
rabaia, sedang barang2 import 
jang diurus oleh tjabang terse- 
but jalah barang2 dari Hong. 
.kong dan Singapura. 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa diseluruh Indonesia itu ada 
6 Inspeksi Djawatan Perdagang 
an, 1 di Sumatera Utara, 2. Su- 

14 Djawa-Tengah, 5. Djawa.Ti- 
mur, 6. Sulawesi.Maluku. Pemba 
Bian rayon ini lain bentuknja 
dengan provincie-gewijs, karena 
rayon Djawa Tengah meliputi Jo 

|gja dan Tjirebon, sedang rayon 
Djawa-Timur meliputi Madura, 
Kalimantan-Selatan dan Timur, 

| Bali dan Lombok. Rayon Sulawe   Ni
 | ditambah pulau2 Sunda.Ketjil 

mahasiswa baik dari pergu- | 

orang jang biasanja mengi- | 

dikirimkan kepada Kemente- | 

'tu malam baru2 ini Samuri ber | 

tidak ' 

Sekretaris Dewan, 

KPUI AKAN BUKA TJA- 

matera Selatan, 3. Djawa-Barat - 

LaiMaluku meliputi.kedua daerah . 

pada pe- 
ari Atjeh 
  

ketjuali Bali dan Lombok jang 
telah termasuk rayon Djawa-Ti 
mur. Tr . 
Adapun kewadjiban Inspeksi 

Djawatan Perdagangan itu me- | 
ngawasi peredaran barang2 im- 
port dan export. Hal ini perlu 
diketahui, karena  chalajak ra- 
mai masih kurang mengerti ten 

-tang tugasnja djawatan tersebut 
sering soal kenaikan harga ba- 
rang diadukan kepada Inspeksi 
Djawatan Perdagangan, Pada- 
hal soal ini mendjadi kompeten 
si Polisi bagian Ekonomi dan 
Djawatan Pengendalian Harga. 
Demikian keterangan Tilar. — 
(Kor). 

  

| Wartawan ha- 
rus batasi 

diri 
| “Pesan Djaksa Agung. 

Dalam suratnja kepada pengu 
rus PWI Kring Djakarta 10 Ok- 

| tober '53 dengan permintaan su 

| paja diteruskan kepada warta- 
| wan2, Djaksa Agung Suprapto 
minta dengan sangat kepada 
wartawan2 agar demi Kkepen- 
tingan nusa dan bangsa kita 
(wartawan2) dengan sukarela 
membatasi diri mengenai pembe 
ritaan dalam pers, tegasnja 

menghindarkan dimuatnja lapor 
an. reportase, kutipan. karangan 

dan lain2-nja jang mengandung 
pernjataan2 jang melampaui ba- 
tas”. 

Disebutkan termasuk didalam 
nja dimuatkan lalu disiarkannja 

pernjataan2 dan atau berita2 mi 

salnja pidato2 angauta DPR, ke 

terangan saksi dalam salah satu 
perkara dan sebagainja” jang da 

pat mengakibatkan perpetjahan 

dan permw:uhan diantara pendu 
duk ataupun jang sangat dile- 
bih2-kan, kurang sempurna atau 
bertentangan dengan kebenaran 

sehingga dapat menimbulkan ke 
| gelisahan dikalangan pembatja 
jang kurang kritis. 

| . Terhadap dimuatkan Jalu di- 
| siarkannja pernjataan2 dan atar 
| berita2 jang isinja melampaui 
batas itu djaksa Agung akan 
terpaksa memerintahkan untuk 
mengambil suatu tindakan De- 
m'kian pokok surat tersebut. — 
Ant. 5 

  

  

  

KURSUS PERIKANAN 
DARAT aa 

Sedjak awal bulan Oktober ini 
oleh Pusat Kantor Perikanan 
Darat telah dibuka Kursus Per- 
ikanan Darat di Sukabumi, jang 
diikuti oleh 88-orang, jaitu : 43 

orang untuk tjalon mantri per- 
ikanan darat, 39 orang untuk 
aplikasi maniri-perikanan darat: 
6 orang untuk pengamat per- 
ikanan darat. — Ant. 

SINGKAT SURAKARTA 
— Oleh penduduk kelurahan 
Djogosetran dan kelurahan Kra 
djan Klaten, telah dapat disele- 
saikan pembangunan sebuah 
dam dengam beaja sebesar Rp. 
11.775,25 jang diusahakan se. 

tjara .gotong-rojong. $ 

  

Idan Rp. 700,9 (tidak termasuk 
| minjak tanah). 

  

“Rp. 748 DJUTA 
He Neratja perdagangan 
Tg | tetap negatif. 

' Menurut - angka? sementara 
dari Kantor Pusat Statistik 
maka import dlm bulan Agus- 
tus berdjumlah Rp. 748 djuta 
(termasuk minjak tanah dsb.) 

Bulan Djuli te- 
lah menghasilkan angka? bertu- 
rut2 917,2 dan 858,4 djuta rupiah. 
Dengan demikian maka nera- 

tja perdagangan dalam bulan 
Agustus masih tetap negatif ija- | 
lah Rp. 59,8 djuta (termasuk 
minjak tanah) dan Rp. 142,8 
djuta (tidak termasuk minjak 

Djumlah nilai import tahun 
1953 s/d Agustus telah mendjadi 
Rp. 5.744,2 djuta (termasuk mi- 
njak tenah dsb.) dan Rp. 5.370,9 
djuta, sedangkan untuk export 
maka djumlah ini berturut-turut 
idilah Ro. 5.967,4 djuta dan 
Rp. 4.563,3 djuta. La 
Maka saldo neratja perdagang 

an selama 8 bulan itu mendjadi 
masuk minjak tanah dsb.) dan 
Rp. 807.6 djuta (negatif), tidak 
termasuk minjak tanah dsb. 
Ant. 

Radio 
SELASA 13 OKTOBER 1953 
Gelamb.: 42,25 59,2 & 127,6 m 

djumlah -- Rp. 223,2 djuta (ter- |. 

  

Pada tg. 2 October dj. 11.3 

jangi dan disajangi 

Kepada para sdr. dokter 

maupun materieel pada waktu 

478-10 

  

meninggalnja 

sr. R. P. Pro 

187-10.   06.40 Mengadjukan Irama Keti- 
—muran. 

0715 Njanjian2 Itali, 
12.05 Gadon siang oleh Kel. 

Waranggono : 

Tasri. 
Rubinem, 

17.00 
man Kanak2 Danuredjan 
Sambil minum teh. 

Siaran Untuk Angkatan 
Perang : 1. Siaran Kata. 
2. Hiburan. 
Mimbar Seni sastera oleh 
Lembaga Seni Sastera. 
Njanjian malam oleh 

'Romb. tak bernama dbp. 
pak Dal. 
Seni Suara Djawa oleh 
Dwi Budojo. 

Obrolan pak Besut. 
Konsert malam oleh ORJ 
dbp. Suwandi. 
Harum bunga diwaktu 
malam oleh O.K. Peni 
dbp. Purwadi. 

“LUXOR" 
Malam ini: 

Film TIONGKOK untuk 

SEMUA UMUR 

17.45 
18.15 

19 15 

19.40 

20.30 

2115 
21.30 

22.15 

— (DUMB WIFE) 
dengan SALLY, HAN SU d.L.L 
  

KASMA BOOTY dalam : 

» CHEMPAKA « 
Segera di LUX OR pula. 

  

  

Baru datang : 

Mobyleite de Luxe 
Dengan: Koppeling anto- 

matis, Telescoop - voorvork 
dan trommelremmen, 

Radio Philips 4261 
Dengan: 5 Lampu, Bentuk 

sedang, Speaker 7 inch, suara 
lebih besar dari BIN 326.     Dam diberi nama dam ,,Margi 

Makmur” dan dapat mengon- 
tjori sawah 240 patok, 

— Pemerintah Kota Besar Su- 

rakarta telah menjerankan kem 

bali urusan rumah sakit ,,Sura- 

si Djawa. Tengah. 
"Tindakan tersebut terpaksa di 

lakukan, karena penjerahan ru- 
mah sakit tsb. oleh propinsi ke- 

pada Kota Besar Surakarta jang 
berlangsung beberapa bulan jg 
lalu tidak disertai korisekwensiZ 

sebagaimana mestinja. : 
Berkenaan dengan pidato 

Moh. Natsir dan Isa Anwhari aa 
lam rapat umum d: Bandung ba- 
ru? ini, PNI tjabang Solo dalain 

sebuah pernjataannja menjata. 

kan, bahwa PNI berazaskan na 
sionalisme jang berdasarkan ke 
masjarakatan, mendjundjung 

Pa segala agama, termasuk 

djuga agama Islam. 
— Oleh 
Rakjat kabupaten Bojolali dalam 
Oktober ini dimulai dengan ge 
rakan terrassering setjara be- 
sar2an didaerah ketjamatan Kle 
g0 kabupaten Bojolali. Bibit lam 
toro jang telah disediakan di Ke 
tjamatan tersebut ada 3 ton. 
Lain daripada itu, akan diada- 

kan djuga gerakan menanam me 
te, kopi das randu. 5 
— Oleh penduduk kelurahan Ba. 

tan ketjamatan Banjudono da: 
“lam ,wilajah kabupaten Bojolah, 
kini sedang ditunggu velesainja 
pembikinan dam Batan jang ine 

makan beaja Rp. 9.000,—, jang 
nantinja akan dapat mengontjo 

ri sawah seluas lk. 30 Ha. Da 
ri beaja sebanjak itu desa me 
mikul Rp. 3.000,—.  Djawatar. 
Pengairan Rp. 3000,— dan rak 
jat Rp. 3.000— jang dipikulnja 
setjara gotong.rojong. 
— Djuga rakjat kelurahan Sam 
ben kini sedang menanti sele- 

jang akan memakan beaja se- 
banjak Rp. 20.000,—. Dari djum- 
lah itu desa memikul Rp. 16,000, 
dan rakjat jang Rp. 4.000,-, De- 
ngan selesainja dam tersebut sa 
wah tadahan seluas 40 Ha akan 

| mendapat ontjoran. Djuga rak 
jat kelurahan Banjudono baru2 

ini telah menjelesaikam pembi'kin 
an dam Sorowaden dengan beaja 
Rp, 2.735,. jang didapat. dari       
karta” di Djebres kepada prupin | 

Djawatan “Pertanian |. 

sainja. pembikinan dam Redjoso | 

PERSEDIAAN TERBATAS DI: 
180-10. 

an AB an "le Toro, 43 (Gone, g 

PATJINAN 7-T ELP. 750-JOGJA 5 
- 4 

186-10. pe 
  

  

BARU TERIMA : 

Kabinet dan tangan. 

CHANGER: R. C. 80. 3 Speed 

tjam-matjam. 

Pengambilan banjak dapat rabat, 
PHILIPS Neon 20 W dengan kup 
One en 1 : 

aa 

Tugu Kiour 77570 KJ063A ter. 183. 

Telah 
x SEDJAKAH UMUM . I 

  

  

x SEDJARAH UMUM . II 

x 200 TANJA - DJAWAB 
INDONESIA 

x HUKUM DAGANG buat 

dan Sekolah Ekonomi 

Djual beli 

TJERITA BERGAMBAR : 

£ MANIK KANGKERAN 

xx DJOKOTINGKIR 

JOGJA. 

Semua pesanan harus dit 
sedikitnja Rp. 1,50,   133-10   usaha gotong-rojong. 

Kes. Djawa studio Jogja: || 

Taman Kanak2 oleh Ta- | 

»YA CHI 

MESIN DJAHIT HUSGVARNA $ 
RECORD H 

model paling baru dalam Kotfer. & N 
PHILIPS Lampu Radio berma- H     

  

185-10. 

megang buku A dan B, S.M.LA. bag, C 

  

Tuhan jang maha Esa dengan ketenteraman dan kebahagia- 

an dalam rachmat Isa Almaseh, sesudah menderita sakit ke- 

ras beberapa hari, Ibu dan Embah kami jang selalu menja. 

ISKAK SOEROSENTONO 

jang telah merawatnja dengan penuh rasa tjinta pada Wak- 
tu sakitnja dan kepada para saudara jang telah menjata- 

kan dukatjitanja dengan perbuatannja lahir, batin, moreel 

'annja di Mritjan kami utjapkan diperbanjak: terima kasih. 
Semoga Tuhan membalaskan kebadjikan saudara semua. 

(eneg 8 

anna HAN AAN SR Sa ITERASI KEREN 

Menghaturkan berduka 

SEBAB KETJELAKAAN MOTOR - DI 
tg. 12-10-1953. 

PENGURUS IKATAN SEPEDA BERMOTOR. 
PENGURUS P.S.S.J. 3 

Para Anggota IS. B. dan P.S. S.J. diharap berkumpul di 

rumahnja Wetan PASAR NGASEM tg. 13-10-53 djam 14.30. 

    

  

AM BAJA MBA) 
0 telah dipanggil pulang oleh 

dan zuster dari R.S. Bethesda 

meninggalnja dan pemakam- 

TA lane berduka tjita 
Para anak --- tjutju jang 
disajangi dan menjajangi.   

   
   

  

PENONTON MENAHAN NA- 

  

     

  

ig 1 MATHUN MARK OKGANSATION PRESENTI FAS. 

La NA Ls h | 
WA L | 

SN CER -CALVERT SEREM ! 

SUATU DURL JG MEMAKSA 

ROMANTIS ' 
FANNY BY 
GASLIGHT 

Gram ie moral." Fator.dr Ganga” 
tr Mapan S0 

Jean Kent Wilfrid Lawson 
Margaretta Scott 

etucat ee “ sed Dp Antihany 

aa aa 

   Mu lai 

SOBOHARSONO 
—— Djam: 5 — LAI. — 

Malam ini 

   

   
A GAINSBOROUGH PICTURE 
EAGLE-LION  DISTRIBUTION 

Dengan Teks INDONESIA 
Untuk 17 TAHUN keatas. 

TJINTA IG. TA' MENGENAL 

KASTA 

. BERHADAPAN DGN. KASTA 

JG. TA' MENGENAL TJINTA. 

| UTK. SI DIA TERDJADILAH 

, HAPPY, END ! 

183-10. | 
  

tjita atas 

djowinardi 
AMBAROEKMO 

    

aa Pama Ra 

MALAM PERTAMA : 

DRAMA MAHA BESAR. Ran a 

M. G. M. MEMBUKA RAHASIA MANUSIA. i 

Dengan: Brian DONLEVY Robert WALKER. I 

Noda ka: Na ' 

“BEGINNING OR THE END” 
Pertjintaan mengharukan benar. ..... : “berita penting 

dalam abad inj . . jang menggemparkan geumur hidup. 
4 

HEBAT, MENGHARUKAN DAN MENGGEMPARKAN. 

Djam: 55 715 & 95. Untuk 13 TH. Keatas. ——a     

  

      Pa Jen Bea an sa 
! t ae ea Maba ANN AA 

| : Rania $ 

RH . SUDAH SIAP: | | 
| Na Nm Radja obat kuat : 
| SEDJARAH DAN PENGANTAR ILMU HADIETS Kasta 

| (Mugaddamah 'Mutiara Hadiets) V I R | A N Oo L 

| Oleh : M. HASBI ASH - SHIDDIEAY, 
| Viranol extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 

| Guru Besar pada Universitet Islam Negeri di Jogjakarta. sjawat (Impotensi sexuel swakte). Alasan penjakit badan 

| Buku jang wadjib dimiliki oleh tiap - tiap Ummat Islam ini lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 

| memuat : : posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 

BAHAGIAN PERTAMA : ring semutan mata kurang tering, area Na (zenuw), 

& iz z an Hadiets dalam : ama Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 

: Gay peang perkeanhangna MNna TAN Pan ajantung berdebar? buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 
Pa nana 6 Hadiets dari ab: tanggung 10076 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 

2 5 pendewanan  Hadie ari abad kedua Harga'1 botol Rp. 20,— : Djuga ada sedia lain2 obat jang 

3. Kitab: Hadiets jang mu'tabar dan pokok? Kitab? mandjur. pang 
Hadiets. : Pil Gembira istimewa buat laki2 ......... sesaat Rp. 15,— 

4. Sedjarah beberapa 'ilmu jang perlu diketahuj dise- Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

'Kitar Hadiets. keputihan soo... HPA Dana jet o KUSUeRN Ka N aman 0 SA ANNA » 25,— 

BAHAGIAN KEDUA: Minjak Tangkur adjaib buat Iaki2 “oo » 10,— 

5. Beberapa ta'rief jang penting diketahui. Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 

6. Rutbah dan kedudukan As - Sunnah. dan Kantata Mn Be ee Ine » 10,— 

7. Pokok? 'ilmu Mushiha!ah, Puder bikin hitam rambut “tanggung tidak 

8. Petundjuk ringkas bagi pemangku Hadiets, lintur 2 Gram .e.cococ oo #20 sondevaanadannetana Benkapaan Hn” 10,— 

BAHAGIAN KETIGA : Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem sex... aan 10,— 

9. Riwajat para Haffadh. Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......... aa 10,— 

Riwajat para Ahli D 
. Riwajat para Pensjar 

Adapun harga buku jang ditj 
ialah : 

dikitnja 

Kwitang 13 
179-10. 

  

  

baru ditjiptakan oleh .,SBROTHO” 
dan tengah DIKUMPULKAN. 
Melihatnja dengan MATA tak 
perlu di- filter HIDJAU-MERAH. 
Punggu sampai EXPOSISI j.a.d. 

Seni-Rupa ,,BROTHO'"' 

Menduran 19 Dk, 

  

    
as 

Hara 

Gelaran Ulama Hadiets. 

Pesanan dari luar kota tambah porto sebanjak 154, sedikit- 

Pesanan dapat dilakukan pada Pendjual- besarnja : 

Toko Buku ,,GUNUNG AGUNG? 
Kotakpos 135 

DJAKARTA. 

LUKISAN 3 Dmi..... | 

rajat Hadiets. 
ah Hadieis. 

@tak diatas kertas halus ini 

Rp. 13.50. 

Rp. 1.50. 

Telp. Gmb. 4678       
|BANTULAH PALANG 

MERAH INDONESIA     
MALAM INI: 

Stan LAUREL — Oliver HARDY 

MAIN PETANG djam: 5 — 7 

182-10. 

L.gindabad House, "Nonongan No. 77 — Solo, : 

dalam 99 

Obat dikirim sesudah terima uang, tambah 

ongkos kirim 106. s 

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

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

as TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 

Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 

5 THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

Toko Obat HOK AN Ojl. Raya 114 — Magelang 
ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 
NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 

5 Semarang. 

» SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 

Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 

Multi Sports, Kaliasin 7 

” 

  

REA PE Mt 23 

AIR RAID WARDENS” 
Untuk semua UMUR ! 

  Hn 
TB 

1907, KETAWA ! & 

  

0 
  

“ & 
1 3 

(tjetakan ke 7) 
M. Hutauruk Rp, 8,— 

(tjetakan ke 6) 

TELAH TERKENAL DISELU 
MENDJELMA — SAMPAI 

DAPAT BERIBU-RIBU PU 

MAKAN OBAT INI, 

bikin kuat gegindjel manik dan 

yang, muka- putjat, badan ku ns, 

dan lekas tjape, bongsiat (mmpi 

hasilnja. » 

Joseph's Hospital rumah sakit 

t 

ini pada 14.000 orang jang sakit 

KIDNEY PILLS 
OBAT KUAT GEGINDJEL MANIK. 7 

LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 

MEREKA - JANG TELAH 

Romar's Kidney pills adalah sebagai obat buat 

buhkan rupa? penjakit seperti: Zenuw lemah, to- 

blakang sakit, mata lamur, kuping berbunji, ba- 

manik) sering kentjing, tidak kemauan dan lain, 

Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. 

Dengan satu kali makan sadja sudah kelihatan 

jang paling besar 

di Eropah, telah mentjoba mempergunakan obat 

nja telah berhasil baik dengan memuaskan. Maka 

oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai negeri 

telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS 

RUH DUNIA 
SEKARANG 

DJIAN DARI 
BERHASIL 

bisa menjem- 

pinggang pegel, 

mengeluarkan 

nier dan semua- 

x HUKUM DAGANG Pengangkutan & 

£ ROY ROGERS Rahasia Rocking M. 

KISSAH PENDUDUKAN 

Toko Buku ,.K R.” 

— M, Hutauruk na 9— 

tentang SASTEKA 
— Usmen Hffendi ,, 7, — 

tjalon udjian me- 

SL Iting Partadiredja. «12, 

ks “Pen. Prapancha “5. 90 

— Al McKimson Na da 
A. Murad/A. Ru- 
chijat/Iwan RS. ,, 3,50 

—- Abdulsalam 1 

—.  Abdulsalam 1 

ambah ongkos kirim 157o 

TUGU 42, — Telp. 901.   “ JOGJAKARTA. 

terlebh dahulu guna mengobati 

penjakit buah pinggang. Obat 

ini telah pula dibuktikan oleh 

29.000 thabib ternama diseluruh 

dunia dan oleh orgaan ilmu ke- 

tabiban di Roma. telah dipudji- 

kan sebagai satu rupa obat 

untuk bikin kuat gegindjel dan 
melahirkan manik. “felah men- 

dapat medaille mas besar dalam 
tentoonstelling obat hospital. 
Perhatikan sewaktu membeli 
obat ini merknja terdjaga, hati?- 
lah djangan sampai kena obat 
tiruan atau palsu. 
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