
   
   

    

      

    

  

   

  

    

   

   

  

  

Ba 5 4 » Ld Saptu itu sudah fersiar. Ka TenGpiap ,Mingguan. Merdeka” jg 

Pn ditahan. 'Diberitahuka: .djuga 
- | pada Santu pagi itu, per' tjetakan | 

  

   
,Masa Merdeka” dimana ke 

Kesan itu diatas      

'@elan itu mulai Kanan sud 
Gitjabut. Red.). 

“'mal kembali. - Perhubungan 
- pon dan. kawat - jang.k 
dulu diblokkir, Gibuka k 
    

—“Pembreidelan Binani oleh 
KMKB. Sebagian ,,Berita Indo- 

et ag Ie 

'Penghidupan sehari-hari dtibu Ka 
“kota Djakarta Saptu pagi nor- | 

Pe Di 

    m3 
Ie 

en 
a 

“8 

  

Menurut | pengiraan2 kalangan 
di Wasi gton-itu, 'maka golo- 
ngan2 besar dari kaum nasio- 
Miang Juta dengan diikuti 

  

     
   

  

    

  

    1 parlemen dan di- 
nilihan umum dan 

  

    

nikian dapat diada- 
|kan P rintahan baru. 
Ba stimewa di Wa- 

shington “Kini sedang mempela- 
pajak. Aan dimana anasirz 

gunakan kesuka- 
adapi. R.I. jang 

asih : Demikian AFP 
Batja seterusnja dilain bagian 

-enjang kegentingan di Ibu kota. 
Nas 

. Kelagan politik ber- 
“kata belum pernah 
3 ada suara pembubaran 

opo Dara, 
Dalam pada itu, 'sepandjang 

n n alangan? la nol 
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rlemen sen. 
Lini a2 ada keinginan agar ' 
“Takbinei Pena bekerdja terus. 

Imi dibuktikan dengan adanja 
delegasi 'panitya permusjawara- 
tan yerjannn ae ar 

    

  

| dak mengh 

   
pertahanan serta .ka- 

  

  

Bem 

    

Kita amat hargakan. sikap 

     

    

    
   
     
    
   
       
       

    

   
    
    
     

  

   

  

    
   

  

    

    

sin ma tindakan Terbaik ang 
c dek “mungkin partai? 

nga: undi dan m Pa 3 Le 
reka 

am Naa Kanak dalam 
: ' keadaan sekarang ini, P.N.I. dan 
Masjumi terang menundjukkan 
perpetjahan didalam, dan sela- 
ma ada perpetjahan sematjam 

Jitu didalam rumah tangga par- 
tai2 itu, tidak ada satu pun ka- 

. Fbinet jang dapat berdiri tegak, 
karena tidak didukung oleh par 
'tai2 jang 9. terbesar. 

Setelah. ada perbaikan :sema- 
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menteri Pertahanan Hamengku 
Buwono. 

dibelakangnja. 

tik di Djakarta sampai kini 
belum pernah ada suatu partai 
politik jg pernah-menuntut pem   
nja pemilihan umum. Pun sepan 

| ajang ingatan mereka, baru se- 
Karang ini terdjadi demonstrasi 
massa, jang menuntut pembu- 
ara "parlemen. sebelumnja itu |      

  

| beristiwa tsb. telah mengeluar- 
kan keterangan . tertulis, 

-pernah. terdjadi: Pihak | 
PKI 

komentar2 luar negeri dikata- | 
kan giat menjokong” usaha pem- | 
bubaran parlemen) mengenai 

jang 
maksudnja « tidak menghendaki 
“pembubaran parlemen sekarang. 

Ir. Sakirman: “Kabinet 
dan Parlemen harus 
kerdja giat. 

Ketua fraksi PKI Ir. Sakir- 

—
 

“4
 

  

   

  

    

“ip tjam itu, boleh kiranja Taat 
| binet Wilopo pada umumnja j9 | diactiefkan lagi. 
suka ag ane dan 
“tidak men 1 meng- Pen mena | —TJARI PERBAIKAN 

man mengenai peristiwa perjer- 
buan keparlemen itu mengelu- 
-arkan keterangan-tertulis jang 

lemen sekarang ini. 

  

    

  

   
    

   

  

   

   

    

   

      

   
   

    
   

     

mentrut systeem 

    

mempertahan 

mentjerminkan aliran2 j 
didalam masjarak 
rena itu kabinet 
Kang : 

  

Memang, pada tiap? “ata Ka 
. tegangan antara kabinet dengan 

Perantjis — “kabinet harus me- 
njangkar.. Tetapi parlemen kita 
sekarang ini belumlah terbentuk 
atas pemilihan umum, sehingga 
tidak ada seorangpun dapat 

  

akan-akan parlemen sungguh2 | 
idup 

“Data pada itu hal? jang 
menjebabkan 'timbulnja  mosi 

| Manai tetap masih ada,- sekali- 
“pun untuk sementara ini kete-' 

gangan. suasana dapa diatasi. 
LHal2 jang telah djadi perdeba- | 
tan, dan achirnja telah menje- 
Tek timbulnja usul? -mosi, 1g 
.achirnja telah. mentjiptakan Si- 
tuasi sekarang ini, akan tetan 

minta. perhatian. 

ia tidak hendak .memper- 
| dalam persoalannja, tetapi hal 
jay amat njata ialah: djuga 
para demonstran sendiri — Ja- 
itu jang menuntut bubarnja par 
lemen, berhubung dengan diteri- 
menja usut - mosi Manai — te- 

hk menurunkan bendera Belan- 
Ea digedung  komisariat tinggi 

landa. Ini agaknja dapat di- 
“' djadikan pedoman untuk men- 
Dijari diedjak, arah. kemana pi- 

    

  

  

      
    

    

   
   

      

   

  

diantaranja menjebu:kan bah- 
wa PKI hanja dapat menje- 
tudjui usaha untuk. membu- 
barkan - parlemen — sekarang 
djika ada djaminan dalam 
tempoh satu bulan dapat di- 
bentuk parlemen baru dengan 
djalan pemilihan umum: jang 

demokratis, satu hal jang da- 
lam keadaan sekarang Sidak, 
mungkin. 

Seterusnja diterangkan, Be 
wa diterimanja usjl mosi Mana! 
Sophiaan itu, malahan berarti 
suatu langkah jang baik dalam 
pelaksanaan program Kabinet 

Wilopo mengenai pembangunan 
Angkatan Perang, sehingga ti- 
dak 'ada alasan sama sekali utk 
membubarkan parlemen, lebih? 
dengan djalan - kekerasan dan 
terror dan tidak ada alasan sa- 
ma sekali pula, untuk bubarnj ja 
Kabinet Wilopo. | bek 

kabinet sekarang big militan di 
benarkan, dan pda sementara. 
tidak usah djadi Rep. ha 

    

   
    

    

   

    

La . 

kiran para demonstran itu, Ja- 
itu: pun mereka tidak 1g Inah 

biasa diatas dasar 

Parlemen dan kabinet Wilopo 
harus kerdja terus sebagaimana 

demokrasi 
   

     

    

  

   
       
   
    

    

   
   
   

     
   
   
      

     

     
    

   
     

     

  

   
   
    
     

   
    

        

  

      
      

   

          

   

   

            

   

  

    

men harus dibubar 
“siden? Presiden ta mu 
membubarkan parletn 
Mangpunan 

nenen 
Titty fifty. 

— Ih dipertahankan, dengan « 
“S5 bahwa parlemen tidak ' 

Jam masjarakat, dus perlu k- 

  

        
   
     

    

   

yg" kaengan alasan: 

Tuntutan “ daa tarik 
“ Djum'at jang lalu Ln Dante”. 

     

  

    
   
     

    

     
    
    

“minkan aliran Hang Ke 

    

  

   
    

| Boleh rasa Titak suka Manar: 
Lang M.B.B. itu dipandang pitjik 

dar Siapa sadja. 
dapat beladjar. Tetapi ada- 

Hah kurang 9g bidjaksana — pula, 
apabila mempertahankan pendi- | 

"han bangsa kita sudah terlandjur 
t tidak menaruh keper jajaan 

2 terhadap M.M.B, sehingga perlu 
ditjari djalam-tain : “pun dari 

5 “hak lain kita dapat memperoleh 

Pang technisch militair, 
an selanajutnja, 

    

  

, agaknja ada tindakan te-' 
jang membuktikan, bahwa | 

buk kanlah maksud Pemerintah ' 
L katoda mengutamakan kepan- 
daan technisch  militair, .   

  

Nenen penjanpi ngan semanaa 2 
@ - duanja perlu. 

adik disadari oleh Pemerintah, 
yun oleh pihak jang  cha- 

ir, (ke alau2 Pemerintah akan | 
npar segala tenaga? revo- 

didalam angkatan perang). 
erkenaan dengan merata 
dan dalam hubungan 

b ai | 0 

  

  

Ta bin besar pada "mumnja. 
ag ja diperingatkan: kita ha- 

“Jekasa berhenti berpikir 
an 
itan-p utai hh. Tja- 

“abra iikian tidaklah 

  
  

1 alan pertentangan 

  

ganti. dapat Yita | 
. Pembekuan parlemen tidak memperoleh manfa'at, melain- 

— dapat terlalu . lama, karena | kan dalam kedjumbuhan Kep” 
Mentan ke “jang Ya these)! 4 

rian jang demikian. Kebanjak- 

  

   “| Menteri Pertahanan dan pangdi. 

| ".. | sia beserta Kepala Staf Angka- 
seper th 

'djuga pernah kita tuliskan —, 

  

   

Hal ini | wa 

  

pertemtang- 

jang - berlaku sekarang ini di 
Indonesia, uantuk menentang ba- 
haja fasisme dan untuk kepen- 
tingan negara din rakjat In- f 
donesia,. “demikian antara 
2, Ma 1 

Panglima? supaja be- 
' rada diposnja masing? 

nja pertemuan antara P. M., 

ma territorium seluruh Indone- 

tan Darat, “digedung Dewan 
“Menteri kemarin dulu siang, 
Menteri Pertahanan menerang- 
kan kepada pers dalam perte- 
muan itu kepada. seluruh pang- 
lima? telah | Giminta- untuk tet - 

| tinggal pada posnja masing? 
Perkubtang. engan keadaan de: 

Setelah “selesai  berlangsung- 

ata AFP DARI WASEINGTON: PSA 1 BAHWA PEMBESAR? 
AMERIKA SERIKAT DIIBUKOTA AMERIKA SERIKAT 

| KINI MEMBERIKAN PENUH PERHATIANNJA KEPADA PERKEMBANGAN? 
“DI INDONESIA DIHARI- HARI TERACHIR INI. 

' MENURUT AFP, BEBERAPA KALANGAN DI WASHINGTON BERTA- 
PAI DIMANA ANASIR? KOMUNIS SEKARANG AKAN MENTJOBA |' 
(AKAN KESEMPATAN DARI KE? 

A JANG DIANGGAP OLEH KA LANGAN 
ADAAN NG TIDAK TENTU. 

AN SEKARANG IN! DF IN- 
“TERSEBUT, SEBAGAI KE-j 

$Yww Angkatan Darat Kol. 

“mengatakan, bahwa pihak ten- 

1 
i 

TN.I. berdiri | Saptu siang jang 

buharan parlemen sebelum ada- | 

| 

(Komunis jang menurut | kepada seluruh keluarga Masju- 

| mi dan ummat Islam supaja ber- 

karang. ini 

“lain | 

“ta-afggauta parlemen jang di- 

(ma untuk. mentjapai penjelesai- 
(an dari segala persoalan, djuga j 

  
  

. Menurut keteranc gang jang di 

roleh dari pihak pimpinan pa- 
sukan2 keamanan Malaya, se- 
orang »terroris? jang penting ' jd 
itu seorang kelahiran Indone. 
Sia.bernama Muhammae bin In. 

dera, telah tewas bersama? 4 
orang sterroris” Iainnja ketika 

pang Selasa jang talu. 
.Muhamumad bin Indera mula? 

'mendjadi ketua Partai Kebangsa 

2 Melaju tjabang Muar  (Djo- 
or) dan mendirikan serta me- 

Te Serekat Buruh Pelabu- 
| han bangsa Melaju dikota tadi. 

  

    

  

    wah tanah, Dibentuknja tentara 

: " MUHAMMAD BIN INDERA, 

Kemudian ia bergerak  diba- 

“ 

Dalam ba itu Kepada. Star 
Nasution | 

menerangkan kepada pers: ,,Ka- | 
mi tentara solider dengan Men- |: 
teri Pertahanan”. : 

Hamengku Biwoani 
perintahkan : anggota? 

“ DP.R. jang ditahan, 
dibebaskan. | 

Sementara itu P.M. Wilope | 

"ara berdiri dibelakang pemerin- 
tah. 

Mengenai penangkapan? jang 
telah didjalankan terhadap be- . 
berapa orang  anggauta parle: : 
men, Menteri Pertahanan Ha- | ! 
mengku - Buwono mengatakan, | 
ia telah memerintahkan untuk | 
aembebaskan kembali anggau- h 

tahan itu- -3 
Staf Umum Angkatan Darat 

lalu. mengu- 

  
   

      

 mumkan: 
Pada saat 'jang genting in 

ada 'solidariteit antara Pen 

ke 

  

Is 

Tanggal 19/10 tiba dj kota 

Surabaja, Ketua parlemen, Mr. 
Sartono dar sore harinja per- 
djalanannja diteruskan ke Ma- | 

Yang. Maksud kundjungannja 

hatannja helum sembuh sama 
sekali. (R3 BB0u 

  

DN Moh, Rum ha 

Coup d'etat tak akan 
terdjadi 
Kabinet bekerdja 
terus, 

Menteri 

' Saptu pagi jang lalu, te-. 
lah berlangsung pertemuan 
antara PM. Wilopo, Men- 
teri DN Mr.Moh. Rum dan 

Menteri Pertahanan. Djuga 

suatu, pertemuan antara 
Menteri Pertahanan- dengan 
KSAD panglima2 T.T. selu- 
ruh Indonesia dan KMKB 
“Djakarta Raya telah diada- 
kan. 

Menteri: DN Mr. Moh. 
Rum mengenai keadaan de- 
wasa ini menerangkan 

pers, bahwa Keadaan- 

sulit, tapi sudah ada 

ke- 
  
ada 

ja 
tanda2 jang keadaan: aKan 
idapat diatasi. Dapat saja 

tegaskan, bahwa sesuatu   
       

  

      
   

ma-panglima territorium, Pim- 
binap Pan Darat dan ea 

ari Pertahanan, Ka 

Moh. Natsir ber: 
supaja keluarga -. 
siumi tetap tenang, 

Ketun pimpinan partai Masjus 
mi Mch. Natsir mengandjurka 

i 
sikap tenang dalam keadaan se- | 

Andjurannja sebagai berikut: 
Dalam saat seperti sekarang ini 
jang perlu bagi kita jalah me 
melihara “ketenangan - pikiran- 
Gan perasaan serta mengh'indar- 
kan diri dari tindakan? jang ter- 
buru2. Kewadjiban2 tiap2 pe- 
mimpin, chususnja kita semua- 
nja ialah memelihara kedjernin- 
an suasana dan menghindarkan 
segala sesuatu jang ditimbulkan 

kekatjauan djalan pikiran. 
“Ini adalah sjarat jang teruta- 

berarti persoalan jang kita ha- 
davi sekarang ini. Tetaplah kita 
melakukan kewadjiban sehari - 

kan untuk 

3 wasa ini,.katanja lagi. 

''sing2 pihaknja, kata Rum. 

  

coup @etat tidak akan ter- 

demikian Menteri. 

telah memutus- 

bekerdja terus. 

ini .selaras-dengan keinginan 
umum jang “tidak .meng- 
nend#ki krisis kabinet “de- 

  

Kabinet 

Dan “keputusan kabinet « 

untuk bekerdja ini ternjata 

sesuai dengan keputusan pa- 

nitya permusjawaratan par- 
temen kemarin dulu, Walan- 

pun'keputusan ini telah di- 

ambil dengan alasan dan 
motif tersendiri - oleh 'ma- 

Sebagai diketahui diantara 
keputusan Panitia Permusja- 
waratan itu supaja krisis ka- 

“binet.djangan terdjadi de- 
. wasa ini. Ditanja mengenai 
“status — dari. mosi Manai 
Sophiaan itu sendiri” Rum 

. menjatakan bahwa menurut 

parlemen - konsideran2 me- 

ngenai MOoSi itu pada waktu 

ini ditunda — Ant     
  hari pada tempat dan tugas kita 

masing2. H1 

Sementara anggauta 
Parlemen ditangkap. 

Sepandjang keterangan sam- 
“pai djam 11.00 Saptu siang, se- 
lain penangkapan jg dilakukan 
terhadap anggauta parlemen Mr. 
Moh. Yamin, pihak tentara 'te- 
lah .pula. menahan sementara 
anggauta parlemen lainnja, an- 
taranja Dr. Sukiman. dan Mr. 
Kasman Singodimedjo, keduanja 
dari Masjumi, Sjamsuddin Su- 
tan Makmur tidak berpartai. 
Bebasa Daeng Lalo dari PRN 
dan A.B.M. Jusuf dari Buruh. 
“Dikabarkan selandjutnja, bhw 

Dr, Sukiman dibebaskan kem- 

bali setelah beberapa djam- di- 

tahan. Mereka jang ditahan itu 

ditempatkan - diasrama  CPM 
Djakarta, Alasan penahanan be- 

| um diketahui. — Ant. 

PESAWAT AURI ME- 

LANGGAR GUNUNG 

Sebuah pesawat dari AURI te- 

lah melanggar gunung Tangki- 

banperahu dan perer bangnja let 
muda udara,I Setia Timur Para- 

majuda Sitaan seketika itu. Ke- 

tjelakaan ini terdjadi tg. 17-10 
waktu penerbang  Paramajuda 

dari Kemajoran menudju- kepang 
kalan udara: Huseim Sastera- 
negara di Subang. Djenazah- 

nja dimakamkan tgl. 18-10 dil 
taman Na ak Tjikutra P3 

dung. — RD 

  
f 

TERRORIS" jai tai 
gerilja jg terdiri dari bangsa Me 
laju. Pasukan jang dipimpinnja 
imi bergerak di Djohor Utara, se- 

dangkan disamping itu ia me- 
mimpin organisasi terroris” jg 
beraksi dekat Batupahat, Muar 
dan Dijohor Utara. 

Demikianlah menurut ketera- 
ngan sumber tersebut tadi 

TERTANGKAP? 

Diperoleh keterangan di Si- 
Nan dari kalangan Jang: pas   

ah 
an Ku 

Reaksi kalangan politik 

  
    

Ir Sartono di Malang 

Malang ialah untuk beristi- | 
rahat berhubung dengan kese- | 

| tersebut 

| Uni, Andrei Vishinsky, mengang 
| gap. ketetapan jang ditentukan 

! ye Jan 

Pinta 
aan 

(ANGGAUTA S.P.S.) 

  

t 

Bebulan , 
Etjeran LV... oo. 

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota. 

Pen KN ea RP KTNA al rm 
na 0.60 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kelom Rp. 0.80 

Ss 
  

TAHUN 

—- 

# 

vm — NOMOR opa. dio 
aa 

        
Montgomery Curtis dari American Press Institute dan professor pada Columbia University 

ketika hari Saptu jang lalu di Jogja bertemu dengan wartawan2 
Merdeka, Harian Umum, 

Nasional, , Fikiran  Rakjat, 
Masjarakat, Suara Merdeka, Tanah Air dan Kedaulatan Rakjat. 

  

“ 

SIDANG UMUM PBB: 

Masalah Afrika Selatan 
masuk agenda 

Inggeris tentang keras 
IDANG UMUM PBB dim sidangnja pada hari Djumw'at jl. 
telah memutuskan untuk memasukkan kedalam agendanja 

Arab, bahwa politik membeda-be- 
dakan warna kulit jang didjalankan oleh pemerintah Afrika Se- | 
latan merupakan antjaman bagi perdamaian. 

tuduhan negara? blok Asia 

Keputusan ini diambil dengan 
perbandingan suara 46 lawari 6 
dan 8 blanko, setelah sidang de- 
ngan perbandingan suara 43 la- 
wan 10 dan 7 blanko menolak 
ketentuan jang telah ditetapkan 
Oleh ketua ang, Lester Pear- 

son dari Canada “jaitu bahwa 
Afrika Selatan dapat lebih dulu 

'soalkan berhak/tidaknja 
membitjarakan “masalah 

sebelum 
aja kedalam agenda, 

  

  
     

mernmper 

PBB 

Menteri luar . negeri Sovjet" 

Oleh Pearson itu sebagai suatu 
ran besar terhadap Pia- 

m PBB. Pearson menjetudju: 
mosi Afrika Selatan jang meng- 
hendaki dipersoalkannja. kompe- 

  

  
& 

  

tensi Sidang Umum PBB lebih 
dulu dalam hal 'ini, sedangkan 
Vishinsky, demikian djuga “wa- 
kil2 dari negara2 Amerika Latin 

Asia/ Arab, berpendapat, 
bahwa tidak dapat diambil sua- 
tu ketentuan mengenai kompe- 
tensi. sebelum soalnja dimasuk- 

kan kedalam agenda, 

  

Anti - blanko - pro, 

Menjambung berita tentang 
keputusan jang “telah diambil 
oleh Sidang Umum PBB untuk 
memasu! masalah Afrike 
Selatan kedalam agendanja, le- 
bih landjut dil 3n, bahwa 
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   kabark 
jang menolak keputusan. terse- 
but adalah Australia, Perantjis 
Colombia,. New Zealand, Inggris 
Gan Afrika Selatan, 

di Jogjakarta 
Tetadan demonstrasi rakjat Djakarta 
ERHU BUNG dengan adanja demonstrasi rakjat Djakarta 
hari Djum'at jg lalu jg menghendaki pembubaran Parle- 

men dan demonstrasi penurunan bendera2 Belanda dirumah 
Komisariat Agung Belanda, kalangan politik di Jogjakarta be- 
lum dapat menjatakan pendapatnja jang tegas. Mereka sa- 
ngat hati2 sekali dalam keterangan?2nja, 

Mereka menjatakan kesangsiannja, apakali demonstrasi itu 
jang di-ikuti oleh 5.000 orang benar? sesuai dengan kehendak 
isi hatinja masing2 untuk men gadakan demonstrasi tersebut, 
sebab dalam berita2 jang tersiar, tidak disebut dari golongan 
apa dan dipimpin oleh siapa te rdjadi peristiwa itu. 

“Kalangan itu 

menjatakan, bahwa demonstrasi 
itu bersifat contraflitio, karena 
selain menghendaki pembubaran 
parlemen ' dengan ' mendatangi 
gedung parlemen, djuga berde- 
monstrasi menurunkan benderat 
Belanda digedung ' Komisariat 
Agung Belanda dan Ned. Stoom 

vaarts Mij. P 
Tuntutan untuk segera meng- 

adakan pemilihan umum, se- 

selandjutnja | 

hingga mewadjudkan parlemen: 
jang benar? meliputi masjara- 

kat Indongsia, kalangan itu dlm 
prinsipnja setudju sekali dan 
memang harus segera diadakan 
persiapan?nja. Tetapi. untuk 
mengadakan . pemilihan umum 

tidak tjukup dengan persiapan? 
sadja, baik jang berupa tenaga? 

| dan Sa lainnja, tetapi 

djuga dengan Undang?2nja, pa- 
lahal Sampai sekarang Undang? 
pemilihan umum belum lagi ada. 
Undang2 pemilihan umum bu- 

atan Republik Indonesia dulu 
memang masih ada, tetapi utk 
digunakan bagi pemilihan umum 
Negara Kesatuan sekarang, Un- 
dang2 dari Republik Indonesia 

tu harus terlebih dulu disjah- 
kan “oleh parlemen sekarang. 
Lagi pula systeem jang ditegas-: 
kan dalam Undang? itu bukan- 
nja langsung seperti jang dike- 
hendaki oleh masjarakat seka- 
rang, Melainkan setjara' tidak 
langsung. 

Djawaban Presiden Sukarno 

kepada kaum demonstran, di- 
anggapnja. oleh kalangan itu   suatu sikap jang bidjaksana se- 
Kali, 

PUTERA INDONESIA PEM. 
DI MALAYA? 

tut dipertjaja, bahwa panglima 

besar tentara gerilja Melaju dari 
Malaya, Muhammad bin Indera, 
ketika hari Rebo jang lalu ter- 
tangkap, ketika terdjadi tembak. 
menembak antara pasukannja 
dgn pagar desa disebuah desa jg 
terletak disebelah utara - Batu 
Pahat, Djohor, Salah seorang 
pengawal Muhammad tewas, se- 

orang Tagi tertangkap, 

“Atas kepala Muhammad bin 
Indera didjandjikan...hadiah se- 

Lembana Kebusajaoh na 

Bhtavsasch Gencorchap 

nite nen Weatensehanpen 

besar $ Malay& 45.000. 

Menurut sumber keterangan 

tadi, Muhammad melakukan pe- 
ranan penting dalam. Partai Ko- 
munis Malaya... Tahun 1948 ia 

mulai bergerak dibawah tanah, 
dan mewurut sumber keterangan 

tadi ig tersangkut dengan se- 
djumlah. . besar pembunuhan, 
dan penjergapan di Djohor, 

Dengan tewasnja pengawal 
Muhammad tadi, diumlah gerija 

ig tewas di Djohor sedjak  Du- 
lan Djuni 1950, ada 600 orang, 

“jg tertangkap 88 orang, menjes   rah 118 orang — (Jd. Pil, 

memasukkan- | 

  
|Fihak PBB 
menolak dikembalikannja para 

| 
i | 

Jang memberikan suara blan- | 
ko ialah Argentina, Belgia, Ca- | 
nada, Republik Dominica, Neder- 
land, Nicaragua,  Luxemburg | 
dan Turki. 
Masalah politik membeda-be- 

iakan warna kulit di Afrika Se- | 
latan ini diadjukan: kepada Si- | 
dang Umum oleh delegasi2 13 | 
negara anggota blok Asia/Arab. 

. Berita terachir dari PBB me- 
njatakan, bahwa —- menteri luar 
negeri Sovjet. Uni, Andrei: 
Vishinsky, akan mengutjapkan | 

pidatonja dalam sidang pada 
Sapta pagi jang lalu. | 

Jebb: Tidak masuk kom- : 
petensi PBB. | 

Titusan Inggris di. PBB, sir | 
Gladwyn Jehb, dalam .pidatonja | 
di Sidang Umum PBB antara | 
lain menjokong pendirian peme- | 
rintah Afrika Selatan mengenai | 
masalah membeda-bedakan war- | 
na kulit. . Dengan menegaskan, 
bahwa Inggris dalam prinsipnja 
menentang tiap2 bentuk pembe- | 
daan warna kulit, Jebb menia- | 
takan bahwa masalah Afrika | 
Selatan adalah suatu masalah |. 
jang tidak termasuk kompeten- | 
si PBB dan karenanja PBB ti- | 
ak boleh membitjarakannja. — | : 

Ant. - UP. | 
Pidato Visinky. | 

Dalam sidang madjelis umum 
2BB8 Sabtu jl Menteri L. N. 
Rusia, Visinky, ketika berbi- | 

fjara untuk menjokong sebuah | 

resolusi Polandia ' memadjukan 

lagi sjarat2 fihak kominis utk | 
suatu ' gentjatan sendjata di 

Korea, Diantara sjarat2 tsb. me- 

njatakan, bahwa semua tawanan | 

perang harus dikembalikan Ka 

negara mereka masing - masing. | 
telah berulang? | 

tawanan djika tidak dikehen- 
daki oleh mereka. - Djuga Vi- | 
sinky memadjukan lagi 'usul2 

bagi suatu perdjandjian 5- ne- 
gara besar dengan sjarat pe- 
ngurangan sendjata dan larang- 
an dipakainja sendjata2 atoom. 

Seorang djuru bitjara Ingge- 
ris dalam pada itu menjatakan, 
bahwa pidato Visinky itu rupa- 

| nja tidak mengandung sama se- 
kali usul2 baru. Dikatakan bah- 
wa pemerintah  Sovjet bagai- 
manapun djuga telah -menolak 
diadakannja penjelidikan. inter- 
nasional. baik atas rentjana2 
persendjataan kembali maupun 
pembikinan sendjata2 atoom. 
BBC. 

PERSDELICT JAVA 
POST 

Pemimpin “Redaksi harian 
Java Post, Goo Tjing Hok, telah 

dipanggil “oleh Djawatan Penga- 
was Keamanan Negara di Sura-. 
baja, untuk didengar keterang- 
annja mengenai tulisan tadjuk- 
rentjana harian tsb. tgl. 1 Okt- 
jl. jang diberi nama harus ditun- 
tut. Panggilan tsb. didasarkan, 
bahwa Goo Tjing Hok telah me- 
langgar fatsal 20 m.s. dari kitab 
undang2 hukum .pidana. - R.D. 

INTERLOKAL DJAKAR- 
TA — BANDUNG 

Dihentikan untuk umum. 

Sedjak kira2 djam 11.00 tg 17- 
10 jang lalu hubungan interlo- 

kal untuk publik antara Ban- 
dung dan Gambir dihentikan 
dan belum diketahui sampai ka- 
'pan. Menurut keterangan dari 
pihak Kantor Tilpon, penghen- 

tian hukungan untuk umum itu 
ialah berhubung dengan pema- 
kaian2 untuk tenteras Dari pi- 
hak. K.M,K.B, didapat keterang- 
an memang benar untuk semen- 
tara ditutup untuk umum ber- 
dasarkan suatu perintah tapj ti- 
dak diterangkan apa sebahnja   

| MUTAMAR - 

| demikian menurut 

| Karachi. 

|Satu dari Djakarta, 

| bermusuhan, perlu 

: Moh. Sjah, Mr, 

| Sukardi, 

  jang djelas, —Ant, 

| - 
ISLAM 

Di Djakarta? 

"ALAM- 
|- 

Mu'tamar -i- Alam - i—- Islami 
| mungkin akan diadakan di Dja- 

karta dalam bulan Maret 

kabar 

1953, 

dari 

Sekretaris Mu'tamar, Inamul- 
lah Khan, menerangkan kepada 
Ass. Press of Pakistan, bhw ada 
tiga tawaran penting untuk me- 

ngadakan sidang Mu'tamar itu. 
satu dari 

Cairo dan satu dari Teheran. 

Undangan dari Djakarta adalah 

|jang paling dulu, 

Mengingat keadaan di Mesir 

dan Iran sekarang, maka diduga 

mungkin sekali Djakarta jang 

akan dipilih. 

Mengenai. atjara..oleh sekre- 

taris itu dikatakan sebagai be- 
rikut : ,,Guna melawan dua ideo- 

logi jang dewasa ini memetjah 
dunia mendjadi dua bagian jang 

sekali. - kita 
| dengan kuat. mengemukakan 

ideologi Islam sebagai obat pe- 
njakit dunia sekarang”. Ant. 

  

DEWAN PENGURUS 
GELANGGANG KE- 

SENIAN 

Dalam pembentukan Dewan 

| Pengurus baru2 ini telah terpilih 

sebagai Ketua, Basuki Reso- 
bowo: Sekretaris, - Pramoedya 

Ananta Toor dan anggota2: Mr. 
Budhyarto, Kotoi 

H.B. Jassin, J.A, Dung- 

|ga, Mr. S.S. Palengkahu, Intojo 

dan Sidharta. 
Gelanggang “Kesenian didiri- 

kan pada tanggal 17 - 9 jang lalu 
jang merupakan gabungan an 

tara para. seniman dan jang 

berkepentingan dalam hal itu, 

| Maksud Gabungan ini ialah utk. 

didjadikan sumber dari gerakan 
perkembangan kesenian dan ke- 

hidupan sampai mendjadi kebu- 

tuhan hidup bagi masjarakat jg 
sesuai dengan djiwa Indonesia 

Baru. Dan dilain pihak bagi pa- 
ra seniman sendiri Gabungan ini 

dimaksudkan untuk dapat me- 

ngatasi kesulitan2 jang menim- 
pa golongan kreatip dimasa ini 
— Ant. 

Pasukan2 Ho terus 

madju 
Gerakan2  madju pasukan 

Vietminh ' Ho jang telah her- 
hatsil merebut benteng terdepan 

Perantjis Nialo, 90 myl barat 
laut Hanoi, kini dilandjutkan. 
Pasukan2 Unie Perantjis dida- 

tangkan utk mentjegah madju- 
nja pasukan Vietnam  ketem- 
pat2 jang subur.. Kemarin ter- 

djadi pertempuran sengit jang 
mungkin akan berlangsung se- 
lama beberapa minggu, Menteri 

negara2 ' gabungan ' Perantjis 
di Indochina, Letourneu dan pa- 
nglima tertinggi pasukan Unie 
Perahtjis kemarin terbang ' di- 
atas medan pertempuran untuk 
menjaksikan keadaan. BBC, 

  

  

x Ketika 
tinggal dibluian belakang kan- 
tor kotapradja, dirumahnja au 
Ikut diam pula beberapa pasang 
burung sriti (erwet, Setelah pin- 

masih bertempat - 

dah kerumah bekas kediaman 
Bung Hatta, kemudian. ternjata 
ada Sepasang burung sriti jang 
menjusul dan sekarang  berst- 
rang disuatu sudut serambi mus 
ka, Demikian kisah Mr, 8, Pura 
wokesumo, walikota IT ogjakarta, 

 



| 20.00, terpaksa bermalam di 

        

   

“tan pembubaran parlemen. 
miasa sekarang. Fa 

Andjuran z bu Ka 

jakan -Sukarno/Hatta | 
bentuk aan pai 
dentil. 

Mengenai peristiwa diterima- 
nja mosi Manai Sophiaan: oleh | 
parlemen, djurubitjara D.P. Par- 

tai Kedaulatan Rakjat Rondo- 
: Haa bahwa. Tee 

untuk Ke 
linja menggambarkan : 
parlemen dewasa ini j 

Rondonuwu — 

Na kabinet, sebanjak kali ir 
pula ula mereka -m tjari2 alasan    

  

diketahui oleh parlemen | 
beres. 2 

—.. Dalam keadaan seperti “ni 
“menurut Rondonuwu selandjut- 
nja, satuZnja ,,way out” untuk 
selamatkan rakjat dan negara | 

| ialah membubarkan sadja parle- 
men dan pertjajakan Sukarno) | 
Hatta bentuk kabinet presiden. 

Etik 

kereta api masing2 
tidur di Kemajoran 4 

| dan Gambir. hg PES 
| Berhubung dengan dimadju- 

. kannja berlakunja djam. malam 
| mulai tanggal Yi-10, maka 

.. penumpang-p penumpang awak 
| terbang G.L. A., antaranja dari 
- Sumatera dan Makassar, jang L 
| baru tiba di Kemajoran sesi 5 

jam 

       
   

  

   

  

   pangan terbang Kanan De- 
mikian djuga halnja dengan Ak, 
3.a 400 penumpang I kereta api 
dari Surabaja jang tiba pada | 
djam 20.00 distasion Gambir, te- | 
lah bermalam didalam stasion 
tersebut. 

Seperti diketahmi, ketjuali di- 
daerah sringbewaking” -dimana 
4jam malam berlaku mulai Ajam. 

Djakarta Raya, oleh KMKBDR 
terhitung mulai tanggal 17-10, 
djam malam  dimad 

mulai berlaku pada Ta 20.00. | 
— 05.00. 

  

   

  

Reaksi negeri Beland: 
tentang insiden 
Mera 2 2g 

Insiden bendera jang a 
tanggal 17 -10 jang lalu-di Ko- ! 
misariat Agung Belanda, Bea sa 
bulkan reaksi dinegeri Belanda a. 
Menurut berita Reuter dar 

  

  

    
   

   
     

  

     

Den Haag, djurubitjara. Kemen- |: 
terian Luar Negeri Belanda. : 
ah menerangkan, bahwa p 
intah Belanda telah Ta 

  

     

      

'an politik jang terdjadi saat ini, 
(| maka tgl. 17-10 pagi Bursa Dja- 

        

    

   
     

     

  

    

   

            

   
    

    

    

          

     
          

  

     

| karta tidak 

barkan harga2 nominal. sadja. 

|gal 17-10 itu, 
|orang pun Menteri jang menja- 

  

   
demikian menurut kalangan? jg 

   

  

“Penumpang? GIA dan : 

dan 2 

  

   
     

   

      

   

            

   

  

   

    

        

Taangilton Tertinggi 
in pengumuman itu — - 

Te keadaan dewa 
gat dan, dalam. 

Mr. Moh. Yamin di- 

| tangkap. 
— Tanggal 17-10. pukul 18. 00 

auta . parlemen Mr. Moh 
Tn telah ditangkap di- 

3 

- buka. 
Berhubung dengan kegenting- 

  

karta tidak dapat dibuka. Selain 
dari itu djuga beberapa tjatatan 
tjatatan hasil bumi dipasar Dja- 

| disebabkan oleh pemutusan per- 
“Ihubungan lalu-lintas, telpon 

dan kawat. Pasaran hasil2 bumi 
|lainnja banjak jang menggam- 

Pada umumnja perdagangan 

bagi kemarin sangat sepi. 

SE Sekitar sidang kabinet. 
Didalam sidang kabinet tang- 

ada satu 

takan “akan menarik diri dari 
kabinet. Djuga Menteri Perta- 

5 hanan Hamengku Buwono IX | 
  telah menjatakan akan terus 

melakukan tugasnja selagi ka- 
binet sekarang ini masih berdiri, 

  

katan gengan Dewan 

aa Tiga orang stu en “Indonesia 

1 | bongan pertama dari sedikitnja - 

untuk mempelai mu ten-: 

Ikan. masalah. “crediet tani, Yum- 

Mata tidak dapat di- | 

appa, dilaksanakan, | 

orang2 dari Nefis dan dari In-   La aa jang “timbul dari 
, h itu telah 

Angan, Oak Pain fe men- 
soal kabinet seluruhnja, se 

hingga tidaklah dapat dikatakan 

  

| terbatas pada Menteri Peng 
an sadja. 

Dalam pada itu untuk men- 
5 ajaga keamanan umum oleh ka- 

telah disetudjui pula tin- 

ah di- 
rta sedjak- tang- 

hentoanan jang tel 

| 18-10 supaja djuga dilaku- 
    kan didaerah? lainnja dimana 

O.B. masih berlaku. 
ES 

                  

   

          

   

  

Reces parlemen mung- 
kin diperpandjang. 

“Sampai sekarang ini belum di 
| ketahui apabila parlemen akan 
mengadakan sidangnja lagi. Dju 
(ga belum diketahui apabila pe- 

serintah akan memberikan ke- 
nja kepada parlemen 

aman: jap soal jang timbul dari 
“diterimanja mosi Manai . So- 
Pena oleh DPR itu. - 

- 

   

  

rt Bersambung sa 3. Ta 

  

Aa ROKOK 
Po Mendapat hukuman ya 

djara. 

— Pengadilan Negeri (Serharang 
telah "memeriksa perkara pemal- 
suan banderol dimana terdakwa. 
dari Djakarta dan darj Sema- 
rang masing2 mendapat hukum- 
an pendjara 4 tahun, 4 Orang 
terdakwa — lainnja diantaranja 
"seorang Indonesia pegawai Kan- 
“tor Tjukaj di Djakarta masing2 
mendapat 1 tahun, 6 bulan, 

Mereka itu dipersalahkan 
tjetak banderol: sebanjak 6 000 
Kewan seharga 25 sampai 80 sen 
diatas 3.000 lembar kertas ban- 

'derol aseli jang diperoleh dari 
orang kantor resmi Jang ber- 

| sang utan. pene Tea 
ini. Aa, 

    

” En 
Menjerahkan sendjata- ' kepala 

ngah. nja. 
: “Dari fihak KMKB. 'Sema-   tindakan tentang insiden p 

. yunan bendera Belanda Ola au 
ra demonstran di Djakarta, 

Suatu pemberitahuan telah. ai! 

  

  

  

  

Agen aa Snap 

5 Tana utuk 0 aa 2 
njataan penjesalan 22 la 
kedjadian di Djakarta ba 
“Menteri Luar "Negeri E 

    

kepada Mr. Subanto, Dahwk pen dam 

  

merintah Belanda . , Merasa 

    

   

   
    

  

' sampaikan kepada Kuasa ae F 

  

        

    
      

  

   
  

            

      

rang diterima kabar, bahwa pa- 
tgl, 18-10 telah diadakan 

jerahan. sendjata dari para 
M.K.B. Semarang 

ira 140 orang. 
Mo aan diperkenankan men- 

' .»tjiti - besar” sampai 
menerima besluit. ! 

$ nata dikabarkan, bhw. 
a di Balai Peradjurit 

ng, diadakan malam per- 
dengan para anggauta | 

uta jang dipensiun tadi 
M.K.B. dimana Koman- 

: memberikan 

    

    

   

  

  

  

  

  

    

    
kedjut dan ketjewa”, karang itu « 
Tegotankaan, Nak una pemertittah 

        

    

KETJURANGAN DLM. 
. Na PPK ?' , “| ngan dan organisasi 

lisi Nan ah Ma “Coordinator   

  

“dari Djakarta dengan men 

pang kapal Belanda ln Tegelherg Tt 
telah tiba di Yokoham 

| Mereka bermaksud akan bela: | 
djar pada PPU tinggi D 

pang selama em n. F 
reka mengatakan kepada pers, 
bahwa mereka adalah rom: 

60 orang studen Indonesia jang 
akan datang di Djepang dalam 
tiga. bulan Yaa akan jantang. 
ini, 

Tiga “aaan tadi 'akan Ka: 
ajar pada Tokyo NN dan 

okyo College f Ocoanology, | 

. Demikian UP dari 

- 

KONPERENSI . PARA 
RESIDEN 

SABe ki October bertempat di 
"kediaman Gupernur Budiono, 
Semarang, telah dilangsungkan ' 
Konperensi para Residen seluruh 
Djawa Tengah dan sebagaimana 
pernah dikabarkan dalam kon- 
perensi tersebut akan dibitjara- 

  

bung desa dll. soal jang menge- 
nai usaha kemakmuran rakjat. 

. "hter2 Juar negeri 

Ba 

Lani Ba" Bang ditempatkan) a 
113 dol er2 bangsa asing (dok- 

“dari Italia,      

  

         

    
    

  

K tetapi masih 
ntjukupi. seluruh- 

nikian keterangan dari 
an Diawatan Kesehatan 
Propinsi Penatera Uta- 

pas at 5 

rangkan “Selandjutnja, tiap2 ibu 
'kota kabupaten2 di Sumatera 
Utara sudah ada mempunjai se- 
orang atau lebih tenaga dokter, 
selain dari .pada Sidikatang, 
Rantauprapat, Labuhan 'Bink 
dan Meulaboh di Atjeh Barat. 
Djumlah dokter 'seluruhnja 

di Sumatera Utara kinj ada 110 
orang, jaitu 58 orang dokter pe- 
'merintah, 5 orang dokter tenta- 
ra, 26 orang & ter partikelir 
dan 21 orang dokter? jang be- 

“kerdja dirumah2 sakit diperke- 
bunan2 kepunjaan bangsa asing. 
Dari 58 orang dokter pemerin. 

tah “ini, 3 orang terdiri dari 
bangsa Italia, dan 10 orang 
bangsa . Djerman dan Hongaria. 
Untuk mentjukupi . 
tenaga, dikatakan lagi, bahwa 
tenaga2 jang ada di Sumatera 
-Utara ini mesti ditambah se- 
kurang2?nja dengan. 10 orang. 
—Ant. 

  

. 

LULUS EKSAMEN 
.DOKTORAL 

“R. Abu Hassan telah lulus 
eksamen doktoral pada Rijks- 

  

  otverattett dj Utrecht. —Ant, 
  TT : 

Makan orang asing jg sudah 
buruk boleh masuk Indonesia ? 
Pan POLISI '(Djawa Barat sekarang menghadapi suatu 

»fait accompli” dalam hal 
mempunjai antesenden? buruk 

menghadapi orang? asing jang 
terhadap negara, tapi oleh pi- 

hak atasan — menurut pihak Kepolisian Djawa Barat — diizin- 

kan sadja memasuki lagi Indonesia. 

Menurut keterangan pihak 
Kantor Polisi Djawa Barat, di- 
antara orang2 asing jang tidak 
baik antesenden2nja atau jang 
'berhubung dengan masih terus 
“berlangsungnja gangguan ke- 
amanan di Djawa Barat tidak 
disukai untuk kembali kedalam 
wilajah ini antaranja terdapat 

lichtingen Dienst Belanda dulu. 
Pihak' Kepolisian Djawa Ba 

rat telah merundingkan soal ini 
baik dengan Pemerintah Pusat 
maupun dengan pihak Kedjak-   saan. Agung. Dalam perunding: 
an itu" diharapkan, supaja djika 
instansi2 jang bersangkutan 
hendak memasukkan salah se: 
orang asing, jang dulunja per-. 
nah- ada. di Indonesia, terlebih 
dulu meminta keterangan dari. 
polisi didaerah, tentang antesen- 
den2anja. : : 

Sebagai tjontoh pihak polisi 

mengambil suatu tjontoh me- 
ngenai seorang jang suda te- 
rang2an mengatjau. Orang ini, 
karena dianggap tidak sehat pi- 
kirannja, mula2 dimasukkan ke 
dalam rumahsakit otak di Bo- 
gor.. Kemudian, karena ia ,,ge- 
ljkgesteld”, dikirimkan ke Ne- 

“Gerland. Disana ia mengakui di- 
ri sebagai ,,warga-negara Indo- 
nesia” dan ' diholehkan masuk 
lagi ke Indonesia. 
Sekarang “pihak Kepolisian 

Djawa Barat telah mendapat 
suatu bukti, -bahwa  kadang2 
anak-buah kapal jang turun itu 
tidak sama dengan anak buah 
kapal jang naik, walaupun dju- 

mlahnja tetap. 
Salah seorang penjelundup de- 

mikian telah tertangkap di Su- 
' kabumi. 

3 

Demikian pihak Kepolisian 

Djawa Barat. — Ant. 
  

SESUDAH MERAMPOK 
KERETA API 

Djuga kampung Karang- 

putjung dan sebuah oto 

| bis digasak. : 

Menurut berita terlambat dari 
Tjiamis, gerombolan bersendja- 

ta jang terdiri atas 40 orang 
“dan jang pada tgl. 15 j.l. pagi 
kira2 pukul 05.30 telah meng- 
garong harta benda penumpang 
dalam kereta api Bandjar - Ta- 
“sikmalaja dibetulan. Karangpu- 

|tjung itu, ternjata sesudah peng 
garongan kereta api itu djuga 
menggasak harta benda rakjat 
dari kampung -: Karangputjung 

sendiri. 
Barang dari hampir semua 

rumah, 'incluis rumah halte- 

didaerah ketjamatan Tjimara- 
gas (kabupaten  Tjiamis) dan 
menembaki. sebuah otobis. Se- 
telah otobis itu berhenti, maka 
barang2 .para penumpangnja 
djuga digrajangi. 2 Orang pe- 
numpang otobis ternjata men- 
dapat luka2 berat djuga karena 
tembakan gerombolan, sehingga 

terpaksa harus diangkut ke 
Rumah Sakit Bandjar. 

Kira2 pukul 11.30 gerombolan 
itu memasuki"daerah katjamat- 
an Pamaritjan dimana terdjadi 

tera. Tentang kesudahan per- 
itempuran itu hingga. sekarang 
belum didapat kabar, — Ant. 

    

wai dan 'pekerdja dari suatu ba- 
gian Kantor PPK Inspeksj Dja- 

wa Tengah. 
Menurut keterangan, ketika 

diadakan - stock- -opname dalamf 
gudang baru2 ini, diketahui hi- 
langnja 50.000 bidji karet- -peng- 
hapus, 8 blok kain, potlod jang 

sama sekali mempunjai harga 
pasar Ik. Rp. 10.000.— jang ha- 
rus dipertanggung - djawabkan 
oleh orang2 tsb. diatas. 

Penjelidikan masih berdjalan 
terus: Ant, 

KONPERENSI PAMONG- 
— PRADJA DJAWA- 

. TENGAH 
Dipimpin Gubernur Budiono, 

“di Semarang telah dilangsung- 
kan konperensi para Residen dan 
Walikota Djawa Tengah untuk 
membitjarakan masalah kredit 
bagi petani, pembelian padi dan 
keamanan terutama didaerah. 
Merapi - Merbabu kompleks jg. : 

nampak hangat kembali. 
Konperensi antara lain dihadi. 

ri Panglima Divisi Bachrun dan 
Kepolisian Djawa 2 

— Ant. 

     
TEMA NGGUNG 

AN LPS. L 
Dektanisertomgut di ruangan | 

Inspeksi Pendidikan Masjarakat, 
maka baru2 ini telah dapat di- 
bentuk Ikatan Pentjak Seluruh 
“Indonesia tjabang Temanggung | 
dengan Supardjan dan K. Wila- 
"ikta sebagai Ketua, Djoko Mur- 

'sid dan Suroto. sebagai Penulis, 
Sudarsono The Thiam Gie 
sebagai Bendahara dan Wongso. 
redjo sebagai Ketua bagian Teh- 

.nik. Dalam pertemuan tersebut 
jang dihadliri oleh beberapa Waw 

|kil dari. Djawat: n dan 
Organisasi, telah diberikan Nya 
djelasan2 mengenai ipa 

SI. oleh 
Kedu Su- 

N 

aerah. 
(dirman, — (Kor), 

(dapat air 
Rp. 463.059.-—, terdiri dari s0o- i 

'Djerman dan Hongaria) diber- |. 
| hagai2 tempat, djumlah dokter2 

di Suma: Utara boleh dikata- 

Pada umumnja, demikian dite- | 

| wa) dari 

keperluan 

pertempuran dengan pihak ten- 

sawah. 

rangar, bahwa werkfondsen 1s 

diberikan dulu melalui RKI 

(Rentjana Kemakmuran Istime- 

'Djawatan Pertanian 

Rakjat, pada waktu achir2 ini 

telah diserahkan kepada D.P.U. 

| Karesidenan . untuk . dilaksana- 
pan. 0 
Berkenaan dengan penjerahan 

itu entah karena apa, kini ter- 

dapat kelambatan2 dalam usa- 

ha membangun pengairan. Ba- 

injak object pengairan jang be- 

lum dapat dibangun, sedangkan 
sedjumlah uang werkfonds Rp. 

210.000,— untuk kwartal kedua 

tahun ini, belum sampai diper- 
gunakan sudah tersusul olehs 
beaja jang disediakan untuk 

kwartal ketiga.: Akibatnja bah- 
wa uang tsb diminta kembali 
oleh Pusat, dan sebagian dari 
djumlah tersebut sebanjak Rp. 

60.000,— diserahkan kepada Ka- 

residenan Pati guna pemba- 

ngunan pengairan disana. 

Penanaman Gdjambu mete 
«tak terpelihara. 

Mengenai gerakan menanam 

djambu mete ditanah2 gundul 
jang pernah dikabarkan seluas 
386 ha, jang dikerdjakan oleh 
'rakjat dengan petundjuk2 P.P. 
dan Pertanian, kabarnja tidak 
menghasilkan sebagai jang di- 
harap semula. Kalau tanaman 
kelak akan menghasilkan 50x 
sadja sudah dapat dikata luma- 
jan. Kegagalan ini terletak pa- 
da kurang adanja perawatan jg 
baik. 

Penanaman kopi dan 
randu. 

Sementara itu oleh Pemerin- 
tah daerah direntjanakan untuk 
menanam kopi dan randu pada 
tanah2 bekas onderneming se- 
rat-nanas di Mentotulakan (Wo- 

nogiri). 
Tanah onderneming itu Yaas- 

nja 760 ha. dan keadaannja se- 
karang sudah tidak terpelihara 
sedangkan pabriknja sudah ru- 
sak sama sekali akibat adanja 

clash kedua jl. 
' Dalam gerakan menanam ko- 

pi digiatkan djuga pada tem: 
pat2 pekarangan penduduk, jg 
paling sedikit diharuskan me- 
nanam pohon kgpi 5 batang, di- 
samping gerakan menanam Ka- 
tes :djinggo untuk menambah 
hasil bumi bagi kepentingan 
penduduk sendiri. 
Selandjutnja diandjurkan utk 

menanam pohon2 sengon laut, 
kluwih, nongko dan lamtoro (ke- 
mlandingan). Untuk seluruh 

daerah Kabupaten Wonogiri te- 
lah disediakan bidji kemlandi- 

ngan sedjumlah 5 ton. 
“Dengan penanaman kemlan- 

chef Karangputjung mereka | dingan itu banjak didapat man- 
gondol. “| faatnja, antara lain: kajunja 

— Kira2 pukul 08.30 pagi itu | dapat dipergunakan — bahan: 

gerombolan tsb. sudah berada-j arang, begitu -ajuga daunnja 
baik untuk makanan ternak. 
Penanaman itu dimaksud dju- 

ga untuk terasering dan perba- 
ikan tanah. 

Bibit pohong dan dja- 

gung. . 
Salah satu dari usaha untuk 

memperbanjak hasil bumi jang 

akan dimulai penanamannja pa- 
da musim hudjan jad, di Dju- 
mapulo telah didatangkan bibit 
djagung .dari Purworedjo dan 
bibit pohong dari Bojolali, ma- 
smng2 sedjumlah 10 ton. Bibit2 
itu akan dipindjamkan kepada 

-   
NN aa aan Pa nat 

| witayAk DJAWA TENGAH 

seluruh penduduk, dengan per- 
'antaraan Djawatan Pertanian 

i An setempat. 

“Sementara itu didapat kete- 

  

          

50 C $ 1000 200 Ha. di di Wonogiri 
Sukun mendapat air 

0 Tanaman djambu mete gagal 
(Oleh Wartawan ,K. R2 sendiri). 

UNA menjempurnakan pengairan sawah? didaerah Wono- 

3 giri, kini sedang dikerdjakan waduk? pengairan oleh rak- 
“Jati setjara. gotong-rojong dengan bantuan fihak Pemerintah. 
Waduk? jang dikerdjakan itu kini telah mendekati pada pe- 
njelesaiannja, jaitu waduk? 'Kedungwaling, 

| dan Krisak: Bila pekerdjaan? itu telah dapat disempurnakan 

" seluruhnja, maka ia akan dapat mengairi 500 hingga 1.000 ha. 

'Plumbon, Baran 

  

PENARI DAN AHLI 
MUSIK INDIA 
Mempeladjari tehnik tari- 
tarian in juta 

Seorang penari dan ahli musik 
India Devdatta Jetley setelah 
mengadakan kundjungan, kebe- 
berapa tempat di Indonesia, tiba 
dj Bandung dan mendemonstra- 
sikan tari?annja dimuka seba- 
gian penduduk India. 

Menurut keterangannja kepa- 

da kita, mungkin pada perte- 
ngahan Nopember ia bisa mem- 

berikan demonstrasi untuk 

umum di Bandung. 

Setelah merasa tjukup berke- 
liling di Indonesia, Devdatta 
Jetley akan melandjutkan per- 

djalanannja kenegeri2 lain di 
Asia Tenggara, sedang di Indo- 

nesidjia sudah tinggal di Bali 
(selama kira2 2 bulan), di Solo, 
Jogja dan sekarang untuk be- 
berapa hari di Bandung. Dima- 
sing2 tempat itu ia djuga mem- 
perhatikan tehnik tari2an se- 

tempat, katanja kemudian ia 
akan menerbitkan buku tehnik 
tarian di Asia Tenggara.” Ant. 

PENGEDJARAN GE- 
ROMBOLAN 

Didaerah Minahassa. 

Setelah tersiar kabar bahwa 
disekitar Kakas, Tataaran, Ta- 
suka dari Kalawiran, Minahasa, 
ada gerakan2 gerombolan pe- 
ingatjau bersendjata, pihak Mo- 
brig segera mengadakan penge- 
djaran dan berhasil menghan- 
tjurkan induk kekuatan gerom- 
bolan tsb. Dapat dirampas satu 
watermantel serta peluru2nja, 
tiga mortier londser, dua putjuk 

Mauser dan. bukti2 penting lain- 
nja. Demikian diterangkan oleh 
Komisaris Polisi Mobrig Tengku 

Sani. 
- Ditambahkannja bahwa ke- 

kkuatan gerombolan tsb. kira2 
1800orang dengan l.k. 100 sen- 
djata. Dalam salah satu pem- 

bersihan tadi telah diketemukan 

kan bahwa gerakan pengatjau 

tadi ditudjukan untuk menuntut 
satu propinsi Sulawesi Utara. 

Tapi sampaj dimana kebenaran- 
nja bahwa mereka menghendaki 
satu propinsi, belum diketahui. 
Demikian kepala Mobrig AT 
Seni. —Ant. 

MELIHAT PEMBANGUN- 
AN KOTA2 BESAR 

DI DJAWA 
Walikota Medan, A.M. Pjalal- 

uddin, jang baru tiba dari Me- 
dan akan mengadakan pembitja- 
raan dengan an Djakarta 
Sjamsuridjal. pada hagi 
Minggu SN ia meneruskan 
kundjungannja  kekota2 besar 
lainnja di Djawa, antara lain 
Jogja, Semarang, Surabaja dan 

Bandung. 
Maksud dari kundjungannja 

itu ialah utk melihat pembang- 
unan pemerintahan kota2 besar 

  

      tersebut. —Ant, 
  

Soal upah pembantu DP3 masih 
djuga belum lantjar 

. 

Delegasi SSPP kepada Pemerintah Daerah 
ARI SABTU jang lalu delegasi SSPP Daerah Istimewa 

“Jogjakarta menemui: anggauta?2 

Susanto sebagai wakil dari Pemerintah 

DPD Sugijopranoto dan 
Daerah. Maksudnja 

uantuk membitjarakan sekitar upah pembantu Detasemen Polisi 

Pamong Pradja jang sampai sekarang djalannja masih belum 

lantjar. 
Dalam hubungan ini sekretaris SSPP Prodjopramudjo 18 

ikut serta dalam delegasi kepada Pemerintah Daerah menja- 

| takan, bahwa menemui wakil2 pemerintah daerah dianggap 

perlu, karena pelaksanaan? pem bajaran upah untuk para pem- 

bantu DP3 tidak begitu adil. 

Kenaikan tundjangan jg kini 
mendjadi Rp. 4,50 sehari dalam 
tjara pembajarannja tiap bulan- 
nja bukannja dibulatkan 30 hari 
seringga mereka menerima. 30 
kali Rp. 4,50 atau Rp. 135,—, 
melainkan didasarkan absentie- 

i bjst, sehingga mereka jg radiin 
mendapat upah penuh, sebalik- 
nja jang tidak radjin atau ber- 
halangan .tidak dapat masuk. 
Ginas. disebabkan adanja sesu- 
atu halangan atau sakit, pene- 
rimaan upahnja kurang dari 
Rp. 135,—. 

Selain dari itu adanja per- 
aturan jang tidak sama, tetapi 
dari satu sumber perlu diperha- 
tikan oleh Pemerintah Daerah. 
Menurut instruksi Kementerian 
Dalam Negeri, kenaikan tun- 
djangan Rp. 4,50 sehari berlaku 
mulai bulan Djanuari 1952, te- 
tapi menurut kawat Kementeri- 
an Dalam Negeri djuga, pemba- 
jaran kenaikan itu supaja bet 
laku mulai bulan Djuni jg lalu. 
Dan kawat itulah jang diguna- 
kan oleh Pemerintah Daerah se- 
hingga bagi pihak2 jang ber- 
sangkutan merasa perlu untuk 
menanjakan lebih landjut da- 
sar2 apakah Pemerintah Daerak 
menggunakan peraturan pemba- 
jaran. Djika mungkin. SSPE 

akan menuntut, supaja kenaikar 
upaa itu berlaku djuga mula. 
Djanuari 1952 jang diartikan 

,maled”, 
» 

"| -bertjabang 

Seperti pernah dikabarkan, 
para Pembantu DP3 ini oleh Pe- 
merintah akan didjadikan Polisi 
Negara, tetapi sampai sekarang 
panggilan2 belum ada jg sam. 
pai ditangan para pembantu 

DP3 itu. 5 

N.U. KONTRA ,ACHIR 
ZAMAN'', 

Adanja gerakan agama 
»Achir Zaman” jang berpusat 
di wetan kf@ntor Djember dan 

di Asembagus dan   Situbondo, sangat menarik per- 
| hatian pihak Nahdatul Ulama, 
sehingga dalam konperensinja jg 
Giadakan di Bondowoso baru2 
ini dan dihadiri oleh 7 tjabang2 
nja, N.U. Besuki mengambil su- 
atu pernjataan ,,ummat Islam 
Besuki”, jang antara lain sangat 

| menjesali tjara penerangan 
$Achir Zaman” itu dan meng- 

harapkan kebidjaksanaan peme- 
rintah untuk mengambil tinda- 
kan2. terhadapnja. 
Dikatakan, bahwa soal agama 

belum diatur setjara ,,definitief” 
dan UUD sementara fatsal 20 
belum menjatakan definisi ini. 
Mengenai agama ,,Achir Zaman” 
dikatakan, bahwa gerakan itu 
menamakan agama ,,Achir Za- 
man” sebagai ,,Islam Sedjati”, 
sedang agama Islam jang se- 
sungguhnja. dinamakannja ,,Is- 
lam Arab”. —Ant. 

  

  
  

RAKJAT SIAT MEM- 
. BANGUN | 

Djumlah pekerdjaan peng: 

bupaten ada 30 buah jang dapat 

dengan beaja Rp. 213.000,—. 
Dalam tahun inj akan dikerdja- 

selesai dengan tanah jang men- 
2293 ha dan beaja 

'kongan rakjat Rp. 411.474, ban- 
'tuan2 dari Pekerdjaan Umum 
Rp. 29233,- dari Sosial Rp. 12.-   352,— dari Pertanian Rp. 9.800- 
“Selandjutnja dalam tahun jang 
lalu dari 13 dam dan 1 siokan 
ada 10 jang selesai mengairi 
2053 ha dan begroting Rp. 150- 
794,— berupa sokongan rakjat.| 
Rp. 94.242,— bantuan Pertanian 
Rp. 28.900,— Pekerdjaan Umum 

| seksi Rp. 4500,— dan pindjaman 
dari Kanso Rp. 23.152,— 
Untuk menjempurnakan pe- 

kerdjaan diatas hingga dapat 
'|berhatsil dengan sebaik-baiknja. 

dan selaras dengan urgensi-pro- 
gram dan djumlah bantuan jang | 
“diterima dari Pemerintah, maka 

jang beranggauta djawatan2 jg. 
beng ALan, (Kor), 

WON OsSOBO : 
“KURSUS TANI DESA 
- Dengan  dihadliri oleh para' 
undangan, maka di Kretek telah 
diresmikan pembukaan Kursus 
Tani Desa dengan djumlah mu- 

'rid 30 orang. Kursus tersebut 
lamanja 1 tahun dengan mata - 
"peladjaran: pertanian, perika- 
(nan, perchewanan dll, dan dise- 
lenggarakan oleh Djawatan Per.   tanian, 

airan desa di dalam daerah Ka- | 

mengairi tanah seluas 3379 ha | 

kan 16 buah dam dan 6 Slokan | 
diantaranja Kini sudah ada 6 jg : 

telah dibentuk sebuah Panitya | 

|. Dengan dibukanja Kursus itu 
| maka di daerah Wonosobo kini 
| ada 8 buah KTD dengan murid 
|kl, 250 orang. Dalam tahun jl. 
|ada.& 200 murid jang lulus dan 
| mereka disebarkan “di desanja 
| masing2 sebagai kader tani da- 
lam . membantu  kaumpetani 

| mengerdjakan ladang dan tanah 
nja. (Kor). 

: 20 HA SAWAH MEN- 
DAPAT AIR 

? Baru2 ini di desa Medono Ka- 
| Iiwiro telah dilangsungkan pem- 
| bukaan bendungan desa Medono 
dengan pandjang slakan 3 Km. 

| dan, mengairi 20 ha sawah di- 

| 

s€kitarnja serta 2 kali panenan 
tsb. ada- setahun. Bendung: ap 
memakan (lah permanent dan 

                          
| Rp. 7000,— didapat dari rekat 

Bai On) . 

| JEEP DITJIUM KERETA 
. API 

“Baru2 ini di Gunung Tugel 
| sebelah Selatan kota Wonosobo 
telah terdjadi ketjelakaan jeep 
| karena tubrukan dgn. kereta- - 
api hingga jeep itu menderita 
kerusakan dibagian muka. Kor- 
ban djiwa tidak ada. Kereta-api 
tsb. setelah terdjadj peristiwa 

ini terus berdjalan dengan ti- 
dak berhenti. (Kor). 

DEMONSTRASI PEMBU- 
ATAN. KOMPOS 

Pada hari Djum'at tanggal 17 
jang baru lalu di Ngasinan 
Ngawen Wonosoho telah dilang- 
sungkan demonstrasi pertjobaan : 
pembikinan kompos jang dilaku- 
kan oleh Ir. Snellenhoven dari 
Inspeksi - Djawatan Pertanian   
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perluan inj dipergunakan damen 
dan kotoran2 kota serta menu- 
rut perhitungan untuk keperlu- 
an 1 ha sawah diperlukan 30 
truck penuh dengan damen dan 
20 M3 kotoran2 kota. Bila per- 
tjobaan ini dapat berhatsil de- 

ngan baik” maka pembuatan 
kompos dan pemakaiannja utk. 
pupuk di sawah akan diperluas 

| di tempat2 lainnja. —(Kor). 

TJILATJAP 

TEMBAK - MENEMBAK 
DI KAWUNGANTEN 
Baru2 ini, di Kawunganten 

terdjadi tembak - menembak 
antara grombolan bersendjata 

dengan 1 seksi T.N.I. Bat. 402 

dan Polisi hingga 1 djam 
lamanja. NU 
Tembakan pertama terdengar 

mulai djam 13.00 dan berhenti 

  

. pada djam 14.00. 
Karena. kedjadian itu, maka 

kereta api dari djurusan Barat 
terhenti di Gandrungmangun 1 

' djam dan jang dari djurusan 

Timur terhenti di Djeruklegi. 
Korban dari peristiwa itu ti- 

dak ada. 
Untuk menghadapi beberapa 

kemungkinan, maka sedjak hari 

itu, semua kendaraan jang ke- 
luar masuk kota Tjilatjap men- 
dapat pengawasan jang sangat 

teliti dari polisi dan P.M. Achir- 

nja diwartakan, bahwa 75 orang 
pengatjau disinjalir didesa Men- 

tasan (Kawunganten). . (Kor). 

PAMFLET DIPASAR 
SAMPANG 

Diperoleh kabar, bahwa sekira 

djam 3 tengah malam, ronda de- 
sa jang kebetulan berkeliling, 
mendapatkan sehelai pamplet jg 
ditempelkan  didinding pasar 
Sampang (Utara Maos). 

Isi selebaran itu antara Jain 

Djawa-Tengah, Bahan guna ke- | merupakan antjaman pada man- 

tri polisi, dan akan membakar 

rumah lurah sedang orangnja 
akan dibunuh. Orang? kaja dja- 

ngan menindas orang miskin. 
Mereka akan digarong, dan lain 
sebagainja jang maksudnja akan 
mengadakan kekatjauan. Dgn 
adanja peristiwa itu, maka rak- 

Dalam pada itu rumah Mad- 
|kiran dari desa Buaran Penisi- 

han (Maos) sekira djam 1 di- 
datangi garong jang dengan 

paksa menggondol harta benda 

tuan rumah seharga Rp. 1580,-. 
Diwartakan bahwa diantara 

penggedor itu ada jang bersen- 

djata p.m. 

Sebelam mereka pergi, tuan 

rumah diantjam akan dibunuh, 

djika melaporkan pada jang ber 
wadjib, — (Kor). 

PENGATJAU 
Hari Djum'at tgl. 17-10-1952 

jang baru lalu pada waktu pagi 
bus SUKA dari Purwokerto jg. 
menudju Tasik, di djalanan 
Prompong (Tjidora) sebelah ba- 
rat Wangon dihudjani tembakan 
oleh gerombolan pengatjau jg. 
tidak diketahui kekuatannja. 

Peluru menembus kedua din- 
ding kendaraan itu, pula katja 
depan hantjur. 

Sopir jang sadar akan bahaja 
itu Mmempertjepat djalannja bus, 
sedang diantara . penumpang2 
itu terdapat dua mati seketika 

  
Perlu kiranja diwartakan bah- 

wa pada achir2 ini lalu lintas 
antara Wangon - Madjenang ti-   an fihgk grombolan, —(Kor). 

surat selebaran jang mengata- ' 

jat Sampang kelihatan gelisah.. 

BUS SUKA DITEMBAKI: 

dak djarang mendapat ganggu-, 

  

S.P. PAKU ALAM ME: 
. NINDJAU LAMPUNG 
Baru2 ini telah berangkat ke 

Djakarta dan selandjutnja ke 

Lampung dari Jogja S.P. Paku 
Alam, sdr.2 Mawardi, dari ang- 
pants DPD, KKLT. Dipodi- 
ningrat dari Djaw. Pemerintah- 
an Umum, dan K.R.T, Labaning- 
rat bupati Gunung Kidul. 
Keberangkatan mereka untuk 

menindjau keadaan kaum trans- 
migran ditempat tersebut ber- 
sama2 dengan Kepala Djaw. 
Transmigran Pusat Djakarta. 

| Kedatangan mereka di Jogja 
kembali diharapkan pada Saptu 

jang akan datang. 

A.P. MEMBANTU 
— RAKJAT 

Membuat saluran air. 

Mulai hari ini anggauta A. P. 
| dari Brig. 13 akan menjumbang 
kan tenaganja dalam membuat 

saluran air didaerah Kaliba- 

wang, Kulon Progo. Bantuan 
melandjutkan membuat saluran 

air tadi akan diadakan oleh be- 
berapa rombongan. 

BEBERAPA TJERAMAH 
Semalam Dr, Ormeling ketua 

Jajasan Ilmu Bumi di Djakarta 

“telah memberikan tjeramahnja 

dalam bahasa Inggeris tentang 

pengetahuan ilmu bumi dengan 

atjara ,,The Timor Problem”. 

TTjeramah jang diadakan di 

Gedung Negara itu ditudjukan 

kepada para mahasiswa Gadjah 

Mada, U.LI., P.T.A.I.N. dan gu- 

ru2 ilmu bumi, sedang Prof. Dr. 

Abutari ketua Fak. Ekonomi 

U.LI. memimpin malam tjera- 

mah tadi. 
5 xk 

Di Sitihinggil. kemarin telah 

diadakan pula tjeramah oleh 

sdr. Suroso Hadiprawiro jang 

diselenggarakan oleh U.N. Ga- 

djah Mada. Atjaranja ialah 

oleh2 perdjalanannja di Eropah 

Barat. 

8 ORANG DJEMA'AH 
HADJI JOSJA 

KEMBALI 
Pada tgl. 14-10 jang lalu ka- 

'pal hadji Cyclops telah menu- 

runkan 600 orang jang terdiri 

dari hadji2” Djawa Barat dan 

Sumatera Selatan (Palembang - 

Bengkulen). Dengan kedatangan 

kapal tsb., maka djema'ah ha- 

dji terachir dari Djawa Timur 

telah kembali dengan selamat 

di Surabaja. Mereka itu djumlah 
nja 380 orang. 
Dapat dikabarkan disini, bhw. 

sebelum kapal tadi memasuki 

Selat Sunda pada tgl. 12-10 

seorang hadji bernama Abdul- 
mwin dari Serang Banten 'me- 

ninggal dunia. Dua djam kemu- 

dian djenazahnja dikubur dida- 

lam laut Selat Sunda. 

bawa, Tengah jang berasal da- 

ri Jogja ada 8 orang, jang 5 
orang turun di Djakarta dan 3 

orang di Surabaja, 

PABERIK GULA SON- 
DANGLIPURO 

oleh DPR Daerah. 

Dalam pertjakapan kilat dgn. 
wartawan KR, Wakil Ketua .1I 

DPR Daerah Istimewa Jogjakar. 
ta Karkono menjatakan, bhw. 
mengingat pentingnja masalah 
paberik gula Gondanglipuro di- 
kalangan penduduk, terutama 
didaerah Bantul, kemungkinan 
besar, masalah itu akan dibitja- 
rakan djuga dalam DPR Daerah. 

Soal itu dipandangnja penting 
"karena ada sangkut pautnja dgn 
politik ekonomi daerah jng akan 
langsung dirasakan oleh ra'jat 

sendiri. 
Seperti diketahui, selain ra'jat 

jang berkepentingan dengan 
masalah paberik gula Gondang- 
lipuro, organisasi2 “tadi -kini 

tengah ramai membitjarakan 
masalah itu. 
Dalam pada itu Karkono me- 

njatakan, bahwa untuk menge- 

tahuj darj dekat perkembangan2 
soal tsb., baru2 ini DPD daerah 
dan pihak Dewan Ekonomi In- 
donesia daerah Jogjakarta telah 

| mengadakan kundjungan kedae- 
rah Panggang. 

6 BANK KAMPUNG TE- 
LAH DIDIRIKAN 

Untuk memenuhi kehendak 
Perkumpulan - Pentjegah Riba 
Jogjakarta tentang pendirian 
Bank2 kampung dibeberapa 
tempat di Jogjakarta, Pemerin- 

, tah Kotapradja telah memberi- 
ikan idzin untuk  maksud2 itu 
|jang ditempatkan di 6 tempat 
| dalam lingkungan kota Jogja- 

karta. 
Bank2 kampung itu dimaksud 

kan untuk mengurangi penjakit 
riba (geldwoeker) jang: mera- 

dialela dikampung2. - 
Seperti diketahui, .perkum- 

pulan pentjegah riba memper- 
oleh subsidi dari Kementerian 

  
kalangan masjarakat dan salah 

satu tindakannja jang kini di- 

djalankan  jalah mendirikan 

bank2 kampung tersebut. 

  

Tontonan milam ini : 
INDRA : ,,On the Town”, Gene 

Kelly. Frank Sinatra. 
SOBOHARSONO : "My. Wild 

Irish Rose”, Dennis Morgan. 

lia. Nur Hasanah, Ribut 

Rawit. : 

RAHAYU: ,The Sign Of The 

Cross”, Fredric March, 
Claudette Colbert,   

Akan dibitjarakan djuga 

osial untuk melaksanakan ren | 

tjananja mengatasi Woeker di- | 

1 Diantarg djema'ah2 hadji dari 

    

dan dua luka berat, satu dian- SENI SONO : » Diamond City 

taranja jalah kondektur bus tsb. Niail Mac Cimnis, Andrew —. 

jang Iuka pahanja, Crawford. 2 

Bus itu sampai djuga di Ma- | REX: The Lost Continent” 4 
djenang sehingga empat orang Cesar Rormgo. 

korban tsb. diatas dirawat di- trick. . 

tempat itu, LUXOR : , Sankar Emas”, Dha-
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      Kol Gatot Suatoth ja 
pagi hari -itu 'belum 
Makassar. 

  

     

    

    

Tae “ee Haa .Djendeo | 
a or Simatupang, 

- Djatikusumo dan Overste Daan 
'Jahja! Pertemuan. antara Djen- 
deral Major Simatupang, . Kol. 
Nasution beserta panglima2 
divisi .dll. dengan 
Sukarno itu dihadiri 
Presiden. Hatta » e 1 
Menteri Wilopo jer datang pula 
di Istana ” 

Pertemuan tersebut berlang- 
sung hingga Lk. pukul 12.00 | 

. Setelah P.M. Wilopo, Djende- 
ral Pan im: 

Kol. 

    

    
masih terus: mengad Aset 

. tjaraan?2 dgn Presiden Sukarno. 
Baik P.M. “Wilopo, maupun 

" Djenderal 
dl. tidak mau memberikan ke- 
terangan kepada pers tentang 
pertemuan dengan Presiden Su- 
karno itu. P.M. Wilopo atas ber | 
bagai pertanjaan pers, “apakah 
-ada perkembangan baru sekitar | 
kabinet dsb, hanja mendjawab : | 
detak ada apa?” 

SL Ke Istana, : 
Pada lebih kurang pukul 1 .30 

datang menghadap Presiden Su- | 
karno, wakil ketua I dari par- | 

“lemen Mr. Tambunan, wakil 
ketua, U Mr. Tadjuddin Noor 
dan sekretaris d jenderal parle- 
men Mr. Sumardi. Kedatangan 

  

1: Simpanan ts itu adalah. un- | 

nitia Aa aa Bag tak 
. men jang ag dlambi. pagi itu jang 
isinja ialah : 

a. Menghendali supaja pada ' 

.. Waktu ini djangan ada ika 
- binet krisis. 

b. Supaja dikeluarkan ketera- 
ngan - bersama oleh kabinet | 
dan parlemen jang bermak- | 
sud mt suasana se- 
Nara ini .Gantara rakjat si 

c.. Supaja Presiden Sukarno 
mengadakan pidato radio ag 

“isinja Maa era suasana 
. djuga. Sak 
Sesudah selesai pertengaan 

dengan Presiden Sukarno, pada 
pukul 13.00 Mr. Tambunan me- 
njatakan, bahwa atas andjuran 
Panitia Permusjawaratan untuk 
mengadakan - pidato radio itu 

Presiden Sukarno mendjawab, 
bahwa pidato radio itu menurut. 
pendapatnja tidak perlu lagi, ka- 
rena pada pagi hari itu Presiden 

“ telah mengutjapkan pidato radio 
- jang @tudjukan. kepada rakjat. 

' Dimuka Istana Gisiap- 
: | kan dua tank, satt 

“ba meriam dan 
T3 mobil2 berlapis badja. 

Pen Ea -hari itu ketika rakjat 
sedang beramai -ramai menga- 

| dakan demonstrasi didepan Is- 
-. tana Merdeka, tampak disiapkan 

| Gua tank, beberapa mobil ber- 
lapis badja dan satu batterij 
(empat buah) meriam tentara di 
lapangan sebelah kiri kantor 
.tilpon didepan Istana Presiden . 

dengan putjuk meriam dan mi- 
traljur? darj mobil2 berlapis .ba- 
dja  ditudjukan Ke - djurusan 
Istana. 

Dalam pada itu sesudahg rak- f 
jat bubaran meninggalkan dja- 
lanan muka Istana, d 
sebut tampak biasa kembali dgn 
berlalunja orang2 naik sepeda 

  

dan tram. Didekat peradjurit2 | 
jg mendjaga meriam. dan mobil 
badja serta tank masih tampak. 
orang2 pendjual dan k 

a aann Kopi 38 | muman” bersama jang dikeluar- | 

|kan semalam menjatakdn, bah 
. melakukan peker 1 

ti biasa. Dari mobil2,      
2annja : 

, hanja m   
bil tentara dan polisi jang 

| bolehkan liwat tajatarian de Iean 
aa   " Istana Merdeka, ita 

Seluruh hubungan ti as
 

  
pon diputuskan. 

Seluruh hubungan tiBon 
baik diseluruh daerah kepulauan 
Indonesia maupun keluar negeri 
— mulai djam 11.00 siang 
diputus, sampai waktu jang 'a- 
sih akan ditetapkan Iagi, | 
kian diperoleh keterangar Haii 
Pusat Kantor Tilpon di . as ar-. 
ta, SN Ag er Jebih dja teh. 
tang hal in 
tjuali per 

      

  

       

  

   

  

   

    

Apakah — Tuang  tetan || 
ING ME membant PAK : 

  

   
  

Major. Simatupang | 

| Wakil-ketua Parlemen | 

Mp
 

  

  

ia 'Parlementarisme menang”, me- 
| njatakan, bahwa ,sjukurlah pa- 

  

    

| ingat, bahwa aa jang tim- 

£ 

  

        

ini, Ar 

ia 
  

|ibahwa organisasi 

Hanan lagi ke Turki pada permu-   

alah PNI. 
rnja Ne 

    

   Ana mereka ti- 
€ yui an jang bakal | 

     kemana jang berkepala 

da: babak terachir, telah diten- 
tukan apakah parlemen Indone- 
sia kedai kopi, atau Dewan Per- 

akilan Rakjat jg sebenarnja”. 

Indonesia, bahwa biarpun masih 
| banjak kekurangan DPR, masih 
“ada sebagian : r dari anggo- 
tanja jang menundjukkan, bah- 

NM bahwa angannia 3 mosi 
2g Bs Tarian, menghadipkan. negara kepada 

1 | harian Ta mengatakan, baju, tindakan dan 
a dan diluar Parlemen tidak sesuai dengan | 

Sidik Djojosukarto, jang menerang- 
ea Keme Mn Pertahanan 3 apk As Pi 

Pas atau 
akibatkan kabinet 

| Harian itu selandjutnja meng- 
| ut apkan selamat para rakjat 

   

   
  

  

   

ma reorganisasi dalam pimpinan 
AP. dan Kementerian Perta- 
hanan. Tetapi : ada lagi kesulit- 
annja, karena oleh S: Hadiku- 
sumo kemarin ditegaskan sekali 
lagi, bahwa mengenai soal itu, 

      

  

. .gen- | antara mosi Sophiaan dan mosi 
2 dan i Ia kena “Baharudd “ada. perbedaan jang 

Nara dan principieel. Bagaimana dalam 
jang mengatakan | keadaan itu PNI c.s. mau mem- 

bentuk kabinet? tanja Pedoman. 
Sk. ini menghendaki, Peme- 

rintah harus menimbang benar 
| sebelum mengambil putusan 
akan mengundurkan diri atau 
tidak. 

| HAMENGKU BUWONO 
HARAP DLM POSNJA. 

HARIAN PEMANDANGAN 

menj an. bahwa. ditilik dari 
sudut . 'epentingan negara sudah 

menjambut djeritan hati dari 
sebagian. besar masjarakat kita, 
jaitu djangan meletakkan dja- 
batannja, tetapi tetap pada pos- 
nja, dengan bersedia melaksa- 
nakan-apa jang diharapkan oleh 
Parlemen. 

betah ala i 

anai y 

seharusnja Hamengku Buwono | 

| wa mereka sedia menerima se- 

Png 

6 derian. Pertahanan”. e 

: Pak “jang mengenai penerimaan 

2: dan Teng ka ah program- 

| dipukul mundur. 

| bahwa tertjapainja suatu ' gen- 

“peri kemanusiaan. Fihak PBB 

“enggan mengembalikan tawanan 

F tjapai hatsil 

gala akibat putusan jg diutjap- ! 
kannja sebagai Dn rakjat. 
. 'Selain dari - 'ia- memberi 

bul sesudah -ini. mungkin akan 

sa Indonesia sebagai bang- 
jang tahu harga diri, akan 

mengalami, udjian berat. 
| Harian tersebut menasehati, 
akjat (akan “bersikap tenang 

menuruti dengan patuh apa 
GO npnan oleh Parlemen.. r 
K, itu mengacniri nasehatnja | 
san be Waspadalah”. | 

ea apaan 

  
ja 

      

    

   

) dalam 
"ber kata : 

sendirila ah Yang pertama2 
bang terdjepit berhubung dgn 
perkembangan (perkara Pan 

  

diuraikannja hal-ih- 

mosi Manai Sophiaan itu, hari- 
an Pedoman seterusnja menga-: 

an, bahwa menirit tjara po- 
litik jang sopan, PNI dengan 
para pendukung mosinja, harus. 
bersama2 membikin kabinet ba- 

“Ae di Korea 
1 Pertempuran untuk . merebut 

beberapa perbukitan di medan 
perang tengah Korea, Sabtu ma- 
lany agak merdeka dan keddaan 
dimedan perang dikabarkan 
tentram. 'asukan2 PBB telah 
mengawas “semua daerah jang 

| dipertarungkan diantaranja bu- | 
kit segi tiga.. Beberapa serang- | 
an pasukan : Komunis kemarin : 

Dalam sebuah laporan kepada 
madjelis umum PBB pimpinan 
PBB: di Korea menjatakan, 

tjatatan sendjata di Korea ter-. 
gantung kepadh soal pemetjah- 
an tawanan perang berdasarkan 

perang jg tidak mau-dipulang- 
kan. Perundingan? gentjatan sen- 
djata dapat diadakan lagi, demi 

: fihak Komunis  menundjukkan 
sikapnja jang berdasarkan sa- | 
ling pertjaja. Mengenai keada- 
an militer pimpinan. PBB me- 
laporkan, bahwa pasukan2 Ko- 
munis kini terdiri lebih- dari 1 
djuta orang dan  kebanjakan 
mereka itu bangsa Tionghoa. 
Mereka dibantu oleh sendjata' 
berat dan lebih dari 2 ribu pe- 
sawat terbang terutama pesa- 
wat2 yet jang ae di 
Masjuria. 2 BBC 

  

Persetudjuan Inggeris— 
co Turki 

Tentang Timur Tengah. 
Inggeris dan Turki telah me- 

ngumumkan tertjapainja perse- 

tudjuan bulat tentang soal2 ti- 
mur Tengah dan Eropa dalam 

rundingan2 di London antara 
para P.M. dan Menteri LN ,ke- 
dua negara itu. Sebuah pengu- 

ta
 

    

  

   
   

'a perundingan2. itu telah men- 
jang memuaskan 

untuk memperkuat persahabat- | 
an dan kepentingan bersama jg 
telah mengikat kedua negara , 
Senen eratnja satu sama lain. 
Pengumuman selanijutnja me- 

$ bahwa Inggris | “dan. 

akan melandjutkan | kerdja 
ja dengan negara? ang- 
“ata kajian Atlantica 

guna memelihara perdamaian 
dunia. $ h 

Dalam sebuah konperensi pers | 
Menteri LN Turki menjatakan, | 

pertahanan 

ur tengah akan segera diben- 

dengan tidak usah menung- 

  

    
   

ag
 

  

ti 

teri LN Turki kini sedang dalam | 
perdjalanan kembali dari Lon- | 
don ke Ankara dengan pesawat | 
terbang. Menteri LN Inggris di- 

| duga akan mengadakan perdja-     (luan tahun depan, — BBC... 

orang anggota, 

u lebih lama lagi. PM dan Men- | 

Tetapi Hamengku Buwono. 
kata harian itu selandjutnja, 

adalah manusia biasa jang her- 
watak sendiri, tidak dapat ber- 
buat sesuatu dengan begitu sa- 
dja, dengan tidak memperhi- 

“dipergunakan oleh anasir jang |tungkan konsekwensi jang me- 
| tidak aan djaw utk njangkut dirinja,- disamping pe- 
menimbulkan. 1 naran. Dalam | rasaan jang meliputi pertim- 
'hari2 jg akan dafang ini, gensi | bangannja dalam kedudukan se- 

bagai “ditempatkan Parlemen 
sekarang dengan mosinja. 

Meskipun “begitu, kata Pe- 
mandangan achirnja, adalah sa- 
tu mudjizat, djika "kabinet ma- 
sih dapat mejakinkan Hameng- 

ku Buwono akan keventingan 
senegara jang mendesak kepada 
tenaga maha puteranja untuk 
tetap pada posnja “dan tidak 

| meletakkan. djabatan. 
TIDAK MEMUNGKIN- 
KAN  MEMERINTAH. 

NIEBUWSGIER tidak hendak 
meramalkan apakah akibat kri- 
sis jang ditimbulkan oleh pene- 
rimaan atas mosi -Sophiaan, jg 
dikuatirkan akan sangat meru-' 
sak, ia hanja bertanja, bagai- 
manakah bagi satu pemerintah, 
jang mana djuga, jang akan 
sanggup memerintah, bila dia 
senantiasa harus 'berhati2 ter- 
hadap pertikaian paham jang 
sekonjong2 mungkin timbul an- 
tara sedjumlah menteri dan pur- 
tai mereka ?. Lama-kelamaan 
perkembangan i ini akan mendja- 
dikan “keadaan gontjang, dan 
tidak memungkinkan memerin- 

tah. 

SEBAIKNJA PARLE- 
.. MEN. DIBUBARKAN. 

HARIAN INDONESIA RAYA 
.dalam induk karangannja meng- 
andjurkan : Sebaiknja Parlemen 
dibubarkan ! 

Sedjak penjerahan -kekuasaan 
kepada RIS hingga sekarang, 
kita melihat beberapa kabinet. 
Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, 
Kabinet Sukiman, dan Kabinet 
Wilopo. Tiap Kabinet ini tidak 
Gapat bekerdja dengan baik, dan 
tidak sebuas djuga 'jang ber- 
hasil menjelesaikan masalah2 
pokok dinegeri kita, karena dari 
Parlemen mendapat opposisi jg 
destruktif. 
“Dewasa ini Kabinet Wilopo, 

jang dalam masa pendek men- 
dapat nama baik dikalangan 
rakjat hendak ditjoba menum- 

ibangkannja dengan sdal diseke- 
liling Kementerian menanagai 

| djutkan 

    
   

    

|dan lu Hu Proses iseperti 5 
:ta IndonesiaRaya, sebag 
besar. ,mendjadi | tanggu 
wab Parlemen. Tjara Parlemen 
sekarang, ini pasti akan mem- 

   

   

rang kerobohan dan kekatjauan. 
Indonesia Raya mengandjur- 

paja menginsjafi soal ini seda- 
lam2nja, dan kepada orarg2 In- 
donesia 
dan. meletakkan kepentingan 
bangsanja diatas. kenentingan 

| golongan, nafsu dan ambisi sen- 
Giri, harian itu mengandjurkan, 
supaja bersedia menghadapi so- 
al penuh bahaja bagi: kesela- 
matan negeri. 

Kita melihat hanja dengon 
pembubaran Parlemen sek?rang 
ini, dan segeranja 
kan pemilihan umum davat ter- 
tolong negeri kita. Mentjoba 
memerintah - dengan Parlemen 
seperti ini tidak mungkin lagi", 
kata sk. itu menutup kommen- 
tarnja. » 

bawa kita semua kedalam dju- | 

ikan rakjat jang 75.000.000 su- 

jang berpikiran sehat | 

melaksana- 

| “Tee PENDUDUK SOVJET UNI 
Bertambah 9,5 djuta- 

Per kembangan2 dinas keseha- 
tan umum, sebagaimana termu- 
sat dalam petundjuk2 dari Kon- 

| gres ke 19 dari Partai Komunis 
“Sovjet Uni mengenai Rentjana 
|d'tahun jang ke-5, erat perta- 

| iiannja dengan hasil2 baru dila- 
pangan pengobatan. 
“Nikolai Anishkov, presiden 

Akademi Ilmu Pengobatan So- 

responden Tass, bahwa selama 3 
“tahun jang lalu ini, 
netto dari djumlah penduduk 

| Sovjet Uni ada 9,5 djuta. 
Berkah taraf penghidupan jg 

lebih tinggi dan karena dinas 
pergobatan jang madju, maka 
angka kematian sangat merosot 
di Soyjet, baik dikalangan orang 
Gewasa maupun kanak2. 

Ketika tahun 1940, pengeluar- 
an negara untuk kesehatan rak- 
jat — termasuk djuga dana2 
djaminan sosial — berdjumlah 
11.200.000.000 rubel. Dalam ta- 
hun 1951, angka tadi berdjum- 
lah 26.400.000.000 rubel. Dalam 

1 'i'ngka waktu Rentjana 5 Th. 
jang sekarang ini uang jang di- 

| sediakan untuk kesehatan, lebih 
| hesar lagi. Di Sovjet Uni dalam 
djangka waktu ini akan didiri- 

''kan lebih banjak lagi rumah sa- 
kt .rumahsakit, klinik2, rumah- 
sakit bersalin, sanatoria, pe- 
sanggrahan,: balai perawat-baji 
dan kindergarten (taman ka- 
'ok-kanak). — Ant.- Tass, 

  
  

- 

hanan 

Andaikata Taiwan djatuh ke- 
tangan Blok Sovjet, maka Fili- 
bina dan Djepang setengah2 ter- 
pentjil. Diterangkannja bahwa 
aijarak dari Taiwan ke Filipina 
itu demikian ketjil, hingga" da- 
lam satu malam sadja kapal 
Gapat mentjapai Filipina dari 
Taiwan. “ 

Tentang soal-pengganti keru- 
gian perang kepada Filipina, 
Lopez mengatakan bahwa Dje- 
pang hendaknja lebih besar me- 
naruh kepertjajaan, dalam me- 

“| njelesaikan permintaan Filipina 
kerugian pe- | a. 

rahg. 

pengganti 

den @uirino, karena ia sedjak 

organisasi pertahanan Pasifik: 

Indonesia beberapa bulan jan 

mungkin tidak berhasil mendju- 
al tjita-tjitanja tadi kepada 
“bangsa Indonesia, akan tetapi 

sil mengimbangi perlawanan di 
Indonesia terhadap. rentjananja 
tadi”. — Ant. - UP. 

'DJENDERAL CLARK 
Ingin talok permintaan 

  

| btara. 
Didapat keterangan di Tokyo 

baru2 ini, bahwa Djenderal 
Mark Clark, komandan pasu- 
kan2 PBB di Korea, mengada- 
kan pertukaran pikiran dengan 
Washington, untuk menolak sa- 
ma sekali permintaan komandan 
pasukan2 Korea Utara dan 
basukan2 Tionghoa di Korea, 
agar supaja pihak PBB melan- 

perundingan untuk 

mentjapai gentjatan sendjata. 
L “Menurut keterangan markas- 

Utara jang termuat dalam su- 
rat jang disampaikan ketika 

hari Kemis jang lalu kepada pi- 

hak PBB, ,tidak mengandung 

usul jang paru atau konstruktif” 

untuk menembus djalan buntu 

sekitar soal repatriasi orang2 

tawanan perang. — Ant. - UP,   
  

Stalin duduk dalam wesiliam 
& sekretariat Partai Komunis 
ENTRAL KOMITE Partai Komunis Sovjet Uni telah me- 

milih Presididm dan Sekre tariatnja. 
Nama Josef Stalin tertjantum diatas daftar “resmi, se- 

dangkan nara? Iadinnja termuat menurut abdjad, dibawahnja. 

Matvei Sa dipilih sebagai ketua Komisi 
partai. 

Berita UP dari London 'me- 
ngatakan, bahwa Perdana Men- 

teri Josef Stalin namanja ter- 

muat dalam kedua badan baru 
tadi. 

— Presidiim beranggotakan "25 
orang dan merupakan badan jg 
tertinggi dalam Partai Komunis 
'Sovjet Uni. Menurut berita2 jg 
diterima UP dari Moskow, 2 
orang anggota Palitburo — jang 
sekarang sudah diiapus dan di- 
'ganti dengan presidium ini — 
namanja tidak termuat dalam 
Presidium, jaitu A.A. Andreyev 

'dan A.N. Kosygin. 

Dalam sekretariat, duduk 10 
5 diantaranja 

adalah orang lama” : Josef' 
“| Stalin, Georgi Malenkov, N.S. 

Krushehev, PR Ponorgarenko 
idan M.A. Suslov. Diantara ang- 

N:A. Mi- 
'orga nisasi 

gota2 baru, tampak 
khailov, wkretaris 

(pemuda: N.S. Brezhnev, B. Ari- 
'sonvaistov N.M. Perov. Arison- 
vaistov adalah seorang ahli in- 
dustri berat, sedangkan Perov. 
"adalah kepala seksi industri 
ringan dari Sentral Komite. 

Pembagian kewadjiban2 dlm 
| sekretariat -baru ini belum lagi 

diumumkan, Sekretariat ini ada- 
Jah pengganti Orgbiro jg lama. 

“Komentar ,ahli2” 

  

di 1 

Pengawas 

dapat keterangan dari kala- 

ngan2 jang dinamakan para 
ahli” disana, bahwa duduknja 
Stalin dalam presidium dan se- 

kretariat ini berarti, bahwa ia 
akan tetap pegang kekuasaan. 

sekali, bahwa dalam. sekretariat 
baru ini duduk.2 orang ahli in- 
dustri (Arisonvaistov dan Pe- 
rov). Menurut pendapat ,,para 
ahli” tadi, presidium ini kurang 
besar. kekuasaannja daripada 
politbiro jang digantikannja. 
Tentang Andreyev, jang nama- 
nja tidak tertjantum dalam daf- 
tar anggota presidium, mereka 
katakan bahwa ia kurang me- 
muaskan pengawasannja atas 
perusahaan2 pertanian kolektif 
(kolkhoz),. walaupun ia setia 

kepada, Stalin. 

' Mengenar Kosygin, jang dju- 
ga “bukan anggota Presidium 
itu, dikatakan baiwa 'ia terma- 
suk golongan jang mereka se- 
but golongan expansionis 
agresif dalam politbiro, jang di- 
pimpin V.M, Molotov, 

Golongan Molotov tadi besar 
pengaruhnja dalam pembentuk- 
an politik luar negeri Sovjet, 
sesudah achir Perang Dunia II, 

- tetapi — kata para,ahli” —- go- 
'Iongan ini sekarang ,,terpentjil'.   Demikian! pendapat kala- 

London, ngan di panda tadi -— Ant, — 
Wartawan UP di London men Afp. 

Lopez memudji-mudji Presi- | 

1949 mentjoba-tjoba membentuk 

Tertang kundjungan @uirino ke'| 

  

g 
lalu ini, untuk memapfdrkan tji- (I 
ta-tjitanja Peenar tadi, Lopez | 
mengatakan,” walaupun @uirino | 

setidak-tidaknja @uirino berha- 

besar Clark, tawaran dari pihak | 

- Kalangan tadi anggap penting 

Wk. Pres Fernando Lopez : 

Taiwan kuntji bagi perta- 
Filipina 

biakan dapatimbangi Sa bt Indonesia 
3 terhadap Pakt Pasifik 

AKIL PRESIDEN Filipina Fernando Lopez, jang kini se- 
' dang singgah di Tokyo dalam 

(Washington, mengatakan hari Djunvat ini, 
wan merupakan kuntji bagi pertahanan F' Hipina. 

perdjalanan pulang dari 
bahwa pulau Tai- 

  

  

FAROUK . ,BERSEM- 
BAHJANG"' DEPAN 
MEDJA DJUDI & 
NIGHT CLUB ? 

Tuduhan  Nadjib. 

Djenderal Muhammad Na- 

djib, perdana menteri Me- 
sir, baru2 ini menuduh bah 
wa bekas Radja Farouk 

»bersembahjang didepan 
“'medja' judi dan. night 
Clubs, dalam bulan Puasa”. 

Tuduhan Nadjib ini ter- 
muat dalam  djawabannja 
terhadap bagian pertarma 

| dari ,,Kenang2an” (Memoi- 
“res) Farouk, jang dimuat 
oleh surat2 kabar ketika 

g hari Minggu jang Ialu' Ke- 
| dutaan besar Mesir di Pa- 

ris: mengumumkan pernja 
taan Nadjib tadi. 

Nadjib katakan, bahwa 
seluruh dunia sudah me- 
ngetahui perbuatan2 kedji 
.Farouk, sedangkan: rakjat 

Mesir tidak mengetahuinja, 
ketjuali “segolongan ketjil 
jg tidak mau mengumum- 
kannja. 

  

Farouk minta tjampur 
tangan Amerika. 

Berita UP dari Kairo me- 
ngatakan, dalam ,,Kenang - 

kenangan”. jang disiarkan 
ketika: achir minggu jang 
lalu itu, Farouk tulis bah- 
wa ketika Nadjib mendja- 
lankan coup d'etat, Farouk 
minta pertolongan kepada 
dutabesar Amerika Serikat 
di Kairo. 

Seterusnja Farouk tulis, 
ia jakin bahwa tjampur ta- 
ngan Amerika ini telah me- 
njelamatkar djiwanja. 

Dalam siaran kedutaan 
besar Mesir di Paris tadi 
Nadjib mengatakan sete- 
rusnja, ,,Farouk boleh ber- 
harap, bahwa hak-haknja 

akan dihormati”. - Ant.-UP,     
  

Gunung “berapi baru 

lahir 
Sebuah gunung berapi jang | 

tingginja kira2 7 meter telah 
muntjul ditengah2 sungai Ka- 
bulig, dekat desa Hassan, pro- 
pinsi Misamis, dipulau Mindanao 
utara. Peristiwa alam tadi per- 
tama kali dilaporkan ketika hari 
Rebo j.l. sesudah gunung Hibok- 
Hibok mengeluarkan asap tebal. 
Seperti kita ketahui, Hibok2 le- 
taknja dipulau Camiguin, sebe- 
lah utara Mindanao dan 50 km. 

  
sebelah ,,gunung berapi” jang 
timbul ditengah? sungai tadi. 
Ant. AFP. 

| vjet, menerangkan kepada ko- | 

kenaikan | 

  

KU se     
ATLETIK : 

KES. DJAKARTA 
DJUARA 

Tornooi POM ke-I1I dan 
mengalahkan kes. Ban- 
dang 2—9. $ 

Suasana genting jang meliputi 
Ibu Kota Republik Indonesia ti- 
dak mendjadi penghalang bagi   

  
   

para mahasiswa jang sedang 
berkumpul di Djakarta untuk 
menjelesaikan  atjara2 pertan- 
dingan jang telah ditetapkan 
dalam Peran Olahraga Maha- 

4 1swa ke-II, 

Demikian dilapangan Ikada 
dilangsungkan pertandingan se- 
gi-tiga sepakbola jang terachir 
antara kes. Djakarta melawan 
kes. Bandung jang berachir 2-0 
untuk: 'kes. ,,Ibu Kota”, dengan 

demikian keluar sebagai djuara 
dari tornooci sepakhola POM. ke- 
II itu. $ 
Mungkin disebabkan oleh sua- 

sana genting jang terdjadi pada 
hari itu, perhatian penonton 

| kurang, tapi sebaliknja dipang- 
gung kehormatan tidak biasa 
tampak  sedjumlah 4 Menteri 
ialah Menteri PPK, Dalam Ne- 

geri, Keuangan dan Pertanian, 
jang mungkin datang menonton 
untuk melepaskan lelah dari- 
pada kerdja keras. 

Jogja djuara No. 2. 
Djuara ke-2 adalah kes. Jogja 

dan djuara ke-3 kes. Bandung. 
Kes. Bogor jg dikalahkan dgn 
1-2 oleh Bandung menduduki 
tempat ke-4, sedang kes. Solo 
jang digulingkan Oleh kes. Jogja 

dengan 1-4 mendjadi ,,djuru 
kuntji”. 

Sebelum pertandingan sepak - 
bola antara Djakarta - Bandung 
dimulai, terlebih dulu dilang- 
sungkan pertandingan kehor- 
matan bolakerandjang antara 
keduabelasan POM melawan ke- 
Pan PBKID jang berac- 
hir 3-1 untuk kemenangan ke- 
duabelasan POM. —Anit. 

BERITA ATHLETIEK 
Menghadapi Perlombaan Ke- 

djuaraan Nasional 1952 jang 
akan dilangsungkan di Suraba- 
ja pada Minggu j.a.d. ini S.PA. - 
R.T.A. bag. Athletiek akan me- 
ngirimkan 31 orang peserta di- 
antaranja terdapat 4 orang pe- 

serta puteri. 
SPARTA singkatan dari 

SPORT PEMBINA ACHLAK 
(REMADJA TANAH AIR telah 
Gapat menjusun bagian2 : Athle- 
tiek, Renang, Bolakrandjang, 
Tennis, Volley, dan Turnen. Ba- 
gian Volley dan Turnen meru- 
pakan bagian jang termuda, se- 
dang bagian Ahtletiek telah di- 
akui sebagai anggauta dari Per- 
satuan Athletiek Seluruh Indo- 
nesia (P.A.S.I.). 
Anggauta2 SPARTA terdiri 

dari peladjar2 Sekolah Mene- 
ngah dan bukan peladjar, jaitu 

mereka jang menaruh mina: jg 
besar terhadap tjabang olah 
raga dari SPARTA. 

Mendjelang masa peladjaran, 
setelah liburan jang baru lam- 
pau ini maka SPARTA selalu 
menerima mereka jang ingin 
mendjadi anggauta untuk mela- 
tih dirinja dalam tjabang olah - 
raga jang ada pada SPARTA. 

. Oleh: SOENDORO. 

EBERAPA minggu 

15 dollar jang diterimanja. 

Siapakah John Coast ini? Ke- 
napa dia bisa memimpin rom- 
bongan, hingga bisa meradjale- 

la? 

John Coast adalah seorang 
Inggeris. Ketika ibukota masih 
di Jogja, kira2 ditahun 1947 ia 
pernah kesini. Kemudian men- 
djadi penasehat dan ditempat- 
kan disalah satu staf perwakilan 
kita disalah satu negeri. Asia 
Tenggara. Ia bisa keluar masuk 
dikantor2 Pemerintah di Djakar- 
ta dengan enak sadja. Malah 
ia mempunjai ,,surat keramat" 
iang dihias dengan tanda tangan 
luhur, jang ditakuti oleh pega- 
wai jang hendak menanjakan 
ini itu pada John Coast. Surat 
keramat itu merupakan pelin- 
dung baginja, kalau ada pega- 
wai R.I. mau mendjalinkan tu- 
gasnja dengan sewadjarnja. A- 
chirnja pegawai2 “itu “tjuma 
mangkel sadja, karena tanda ta- 
ngan luhur itu mendjadi peng- 
halang bagi pegawai suntuk ber 
tindak seperlunia. 

Pada saat diketahui oleh pe- 
nari2 Bali, bahwa jang memim- 
pin rombongan itu J.C., mereka 
protes. Tapi protes ini hanja 
sebagai angin lalu sadja.. Rom- 
bongan kemudian disertai oleh 
pegawai Kementerian PPK (En 
.Grosoegondo) dan Kepala Pene- 
rangan Djawa Tengah (Soetar- 
jo) Rombongan berangkat ke- 
luar negeri. Mulailah timbul per 
tentangan di Rangoon itu. Se- 
bab J.C. tidak mengurus pena- 
ri? jang ia pimpin. Ja hanja me- 

| ngurus kepentingan dirinja sen- 
diri. Keuntungan dan keenakan 
diperuntukkan dirinja, Di Lon- 

don pun demikian. 
achir ialah Keributan di. New 

York. . 
Dalam keributan itu ia mem- 

berikan keterangan kepada Uni- 

ted Press Ik. 
Seluruh usaha ini berdasar- 

kan kekeluargaan. Tidak “ada 
kontrak. Penari2 itu tidak akan 

mengarti sjarat2 perdjandjian. 
Bagi mereka perdjalanan ini me- 
rupakan: suatu  avontur. Tapi 

lang, mereka boleh pergi!” 
Dalam kalimat2 ini ada nam- 

pak beberapa hal jang perlu di- 
perhatikan. Selama J.C. berga- 
if dengan orang Indonesia (Ti- 
mur), ia paham sedikit2 tentang 

SUMATERA SELATAN 
Tak mengirimkan utusan? 
keperlombaan PASL 

  

Sebagaimana diketahui, pada 
achir bulan ini dj Surabaja oleh 

- PASI akan dilangsungkan per- 

lombaan2 kedjuaraan atletik Se- 

luruh Indonesia. 
Berkenaan dengan itu, menu- 

rut keterangan jang diperoleh 
dari AM.S. Siahaan. Inspektur 
Djawatan Pendidikan Djasmani 

Sumatera Selatan, dunia atletik 
Sumatera Selatan tidak akan 
mengirimkan utusan2 keperlom- 
baam ialah, bahwa udjian Ke- 

tangkasan atletik jang diadakan 
dua bulan jang lalu memberi- 

kan kenjataan bahwa belum ter 
dapat atlit? di Sumatera Selatan 
jang dapat diutus ke Surabaja. 
itu. — Ant. 

  
Sedjumlah sendjata api gerom- 

bolan dapat 
Rakjat Tjirebon mulai 

disita tentara" | 
njata memberi bantuan 

ENURUT berita dari Tjirebon, atas bakrtidan rakjat, maka 

dalam beberapa. hari sampai tanggal 15 jbl ini pihak ten- 

tara telah berhasil membeslag sedjumlah sendjata gelap dari 

gerombolan D.I. dan menangkap beberapa orang jg tersang 

ka ada hubungannja dengan 

Mula? rakjat didesa Kalimati, 

katjamatan Babakan (kabupa- 

ter Tjirebon) memberi petun- 

djuk2 kepada tentara, sehingga 

4 putjuk Mausser, 3 putjuk ka- 
rabijn dan satu peti peluru da- 
pat diketemukan didesa tsb. 
Perlu diketahui, bahwa desa itu 

sering sekali mendapat ganggu- 

an dari Darul Islam. 
Lalu desa Nagrak (katjama- 

tan Lembahabang, kabupaten 
Tjirebon) mendapat giliran. Ten 

tara dari Bataljon 528 menge-. 
pung sebuah gerombolan didesa 
tsb sehingga timbul pertempur- 
an jang berlangsung dari pukul 
06.30 sampai kira2 pukul 09.50 
Dari pihak gerombolan 5 orang 

pihak gerombolan. 

mati, sedang 2 putjuk sendjata 
api dapat dibeslag oleh pihak 

tentara. 
Didesa Martjapada (katjama- 

tan. Astanadjapura, ' Tjirebon) 
tentara dari Bataljon 528 itu se- 
telah menangkap seorang ang- 
gauta gerombolan, dengan ban- 
tuan rakjat telah menemukan 
tempat sendjata gelap. Seputjuk 
bren-gun, 1 sten-gun, 1 karabijn 

dan 800 butir peluru karabijn 

dapat disita. 
Tjamat ' Martjapada - Timur 

dan Lurah desa Martjapada te- 
lah ditangkap dan Pamongpra- 
dja bersama rakjat kemudian 
berhasil menangkap 2 anggauta 
D. ks Na — Ant.   
   

    

Dan paling | 

djika penari2 Bali itu ingin, pu- | 

| ngan avontur jang ia banggakan 

jang lahu dikabarkan 

bahwa rombongan penari Bali jang melawat keluar negeri 

dipermain?kan dan disewenang? oleh pemimpin rombongan, John 

Coast. Kemarin dulu dalam harian ,,KR” ini dikabarkan perla- 

kuan sewenang? itu meningkat lagi. Malah seorang announcer / 

kita di New York, Winarti, dikurangi uang honorariumnja. Pe- Na 

nari2 harus membajar sendiri hotel dan maKanan dengan Tg 

5 

& 

TALAMAN “$ & 

J.Coast mempermainkan 
o kata ,kekeluargaan” 

2 
- 

dari Rangoon, 

TE Win KL 

kekeluargaan. 
bahwa segala sesuatunja 
memakai bukti hitam diatas pu- 
tih. Pertjaja baik sadja - atat: 
good fainth”. 
kita umumnja masih tebal sifat 
pertjaja kepada orang lain ini. 
Hal ini oleh J.C. dipermainkan. 
Dimana dia merasa bahwa orang 
menuntut hak, dia main ,,kekelu- 

argaan”. Artinja ,,zakelijkheid” 

tidak mendjadi perembukary: 

Maknanja i 

ketika rombongan itu akan ber- “.: 
angkat. Dimana dia akan mens 
dapat untung,” dia mengambil 

sikap: ,,tidak ada kontrak, per. 
nari2 Bali tidak mengarti soal 
pendjandjian.” Mana jang enak | : 
baginja, ia berpikis dengan tja- 
ra jang akan menguntungkan 
Ia disatu pihak memakai istilah 
jang lazim dikalangan bangsa: 
Timur, tapi dilain pihak dia 
berpidjak atas dasar zakelijheid, 

sk. 

Dalam hal ini sebetulnja 'ia 
main2 dengan istilah kekeluar- 
gaan. Memang banjak orang su- 
ka main2 demikian. Padahal, 

kalau betul2 ada suasana keke- 
luargaan, djustru karena itulan 

mestinja J.C. memikirkan nasib 

dan kedudukan “penari . pe-” 

nari tadi. Tidak ada paham 
kekeluargaan jang berarti 

tidak zakelijk” sadja, dan 

menghilangkan perasaan sena- 
sib sepenanggungan dengan me- 
reka jang berada dalam lingku- 
ngan ,,keluarga” itu. Sebagai si- 
fat kekeluargaan selalu bermak- 
na memikul suka- duka bersa- 
ma, begitu djuga  mestinja 

tingkah laku John Coast. Apa jg 
ia perbuat itu memutar balik- 
kan arti kekeluargaan sebagai 
lawan (tegenstelling) 

da zakelijkheid. Kekeluargaan 

bukan mentjari mana jang €nak 

sadja. 
Karena masih berada diluar 

negeri, maka ia bisa main pu- 

kul. Dan seolah2 ia membawa 

.kemadjuan”. penari2 . tadi, Ka- 

rena mereka sudah tahu luar 

negeri.: Tambah . pengalaman   
" Coast meradjalela, 

“seri, dibawah pimpinannja ? 

  

penglihatan. HinggasJ.C. bilang : 

“bahwa perdjalanan ini merupa- 

kan suatu avontur bagi penari2 

itu” 

Apakah jang dimaksudkan de- 

itu ? Apakah dengan istilah itu 

ia akan mengatakan, bahwa pe- 

nari2 itu mendapat kemadjuan 

dengan perdjalanan keluar nes 

Si 

baliknja memang itu betul2 me- 

rupakan avontur. Artinja bahwa 

mereka itu harus mengalami se- 

gala jang kurang enak, segala 

jg pahit, sampai terlantar. itu 

djuga avontur, sebagai kita Me- 

nempuh djalan melalui hutan le- 

bat, jang ada bahaja sewaktu2 

bisa diterkam harimau. Dalam 
lingkungan pikiran ini, penari2 

intu betul2 tertjengkeram oleh 

kuku2 harimau jg bisa memutar 

balik perkataan. 

Jang lebih kurang 
jalah "kata2 JCO. 

penari2 Bali itu ingin “pulan 

mereka boleh pergi!” Ia berani 
bilang begitu-djustru rombongan 

itu masih diluar negeri. Situasi 

ini dipergunakan dengan ,,pandai 

dan ltjin” pada sa'at jang psy- 
Chologis. Dengan pendek : John 

setelah dia 

tahu sedikit2 tentang adat isti- 

adat kita. 

adab lag 
0 ika 

ing, 
    

yk 

Apakah peladjaran jang dapat 

kita. ambil dari peristiwa ini ? 

Peristiwa ini tidak ' lepas dari 

anggapan jang masih djangkit 

dlm diri kita jg berupa penjakit 

peninggalan kolonial. Kita terla 

lu pertjaja kpd apa jang dina- 

makan luar negeri. Etiket .,luar 

negeri” ini begitu menjilaukan 

mata kita. Ini bisa mempenga- 
ruhi sikap dan tindakan kita, 

mengurangi harga diri. Sampsi2 

John Coast itu mendapat ,surai 
keramat” jang ia pakai guna 

mempermain?kan orang? kita 

dengan sewenang2. Kita ka- 

dang? terlalu naif (seperti pikir- 

an anak2) utk memberikan fa- 
ciliteit jang kurang tepat pada 

orang asi:g. Dan tidak mende- 
ngarkan protes orang kita sen- 

diri. Dalam hal ini protesnja pe- 

nari? Bali tadi. 
Maka perlu ditanjakan disini $ 

»Kapan kita sembuh dari penja- 

kit ini ?”. 

KING OF THE ROYAL MO,UNTED (21) 
  

N.NOW HOWBO | 
kz coABour FIND: 
ING THAT 
BULLET? 1 
MUST GET IT... 

  

nemukan peluru itu 

bahwa saja @kan terseret 
pembunuhan, 
datang!   

71 FNon IT KEL 
( WCRIMINATE ME. 
OHLA CAR 5 COMIN 

aUP 7#' SAN 2 

  

Bagaimana tjaranja saja dap t mve- 
saja tahu 

dalam perkara 
Aduuuh! Ada sebuah mobil 

    

CEEAT CAESAR L ITS TH MOLNTIE Lupa 
Koor GET OT OP HERE TE 

T
I
 

I
I
 7 HOPE NOTAING HAS HAPPENED TO OBIER-— | 

IT WAS A MISTAKE TO LEAVE HIM GLARPIN & 3 
THAT BULLET,     

    

   

      

'BIER 
2 Aa 

uga akn 

Memang bangsa 1 

dari pas. 

  

  

enar, ? 
Saja harus k 

  

    

      

» Tielaka! Itu dia polisinja, 

eluar dari sini! 

Mudah2an tidak terdjadi. apa2 atas 

Tiri OBier 0... 

saja meninggalkan die jg harus mendjaga 

peluru itu! 

bantuan Kesalahan besar 

    
      
       

            

  
  

| 
1 

 



    

        
   

y. 

Kriting amat ruwet pikk- 
a," badge Aaron keadaan 

N « kita jang maharuwet 
"sekarang ini. Se en Aa 

| Menurut mBah Nur : Pemim- 
1 Indonesia sekarang ini seper- 

(tioanak ketjil jang — lagi. main 
potjes. Anak jang mainnya Ka-. 

: lantas menghapus segi-pa-: 
dan kelereng” dilemparkan- 

“kesegala pendjuru. “Tidak 

    

    
    

  

    
   

      

    

  

    

   
    

      

  

    

   

   

  

4 bermain, lantas. djadi bu- 
1 dan kehilangan kelereng- 
arena si anaksjang mai. 

» kalah baru puas... 
“Pikir Berabe, ja memang be- 

jitu keadaan sekarang ini. Dan 
mja Bung Kriting”: Apa -pe- 

pin. kita itu. baiknja diberi 
senek emuG? s5. Biar | gakan itu paling banjak djuga 
Per & wp WE tjuma 206, 

R ba Una) Dapat “ditambahkan, bahwa 
z terutama didaerah  Indramaju 

    Kangmas Yamin bilang, usul 
Smosi Kasimo adalah ,,kapstok 

A.M si Manai pun ,kapstok” pula. 
7 »Kapstok”  Manai — diterima 
1 yoleh pgrlemen. Tetapi tidak di- 
0 terima oleh kabitet dan oleh ka- 

  

Sx um demonstran. Itu. »kapstok” 
"adjadi sekarang menggletak dig 

ntara parlemen. dengan  kabi- 

"met. Kira-kira « sadja . boleh 
an “Gan! ditanah “lapang Singa. 

   

“api karena ditanah lapang Si- 
H3 

| batu) lagi, lantas siapa,ig akan | 
: Darus ? Kangmas Yamin senderi 

& Otentu tidak “suka, dan tidak 
0. sempat sekarang ini, 

2. Djangan2 ada anggduta. par: 

- Iei jang mungut, dan djual 
tweede- 

aa 

lagi. sebagai 
hands. 1 

|“ Tapi Berabe pikir : Masa Ye 
diantara anggauta2 parlemen 

Nada tukang loaknja? Tapi 
. siapa tahu? Aa 

barang - 

         
   

   

  

Gank 
KN 

  

2 — 

PARA PADU MENIN- 
t DJAU K.R. 

“8. Kemarin siang datang diper- 

tjetakan K.R. 40 orang pandu 

dengan dipimpin oleh sdr. Moh. 
Danuri / Dibjo, Pandu2 tadi ialah 

“dari Pandu H.W. dan Pandu 

(5 1 Rakjat. j 

3 Pak Hardjo dari pertjetakan 

5 “memberikan pendjelasan2 dja- 

| ja- mesin2 dan kerdjanja 

&/ “alat2 tjetak lainnja. 

  

  

MAKAM - MAK 
: PAHLAWAN 

Keenan 1.10 Nov. supaja 

Ea sudah dapat dibuka. | 

5 Ada din rapkan supaja pada 

- peringatan Hari Pahlawan pada, 

tg. 10 Nopember j.a.d., di Ma- 

| kassapy sudah dapat dibuka -de- 

1 ngan. resmi guikam2 pahlawan | 

“Diponegoro - dan Sultan Hasi- | 

“Sudin, jang kini sedang “diper- 

| baiki., - Sebagaimana diketahui, 

  
tsb dari Kem. P.P.K. serta Djw. ! 

“Kebudajaan telah diperoleh | 

“subsidi sebesar Rp. 100.000.-—. 

  

OLAH RAG | Na “ 

PSIS DITJUKUR TERUS 
DI SURABAJA - 

: Di Surabaja. 

Tanggal “19 10 dilapangan 

sepakbola Tionghoa  Surabaja 

'5 telah. dilangsungkan pertandi- 

ngan sepakhola antara Kes. P.S. 

LS. Semarang melawan Kes. 

stand: adalah 4-0 untuk keme- 

hangan Persibaja. Akan tetapi 

Ooteh karena kerusakan listrik, 

maka hubungan studio RRI Su- 

rabaja dengan lapangan sepak- 

“putuskannja. tersebut pertan- 

dingan masih berlangsung, dan 

stand adalah 5-2 untuk keme- 

nangan Persibaja.. Adapun sam- 

pai achir pertandingannja kita 

- tidak dapat mengikuti, karena: 

pertandingan selesainja kurang 

“ 10 menit telah diputuskan. 

Seperti diketahui, pertandi- 
ngan sore- hari ini bagi Kes. 

Semarang adalah pertandingan- 

nja jang ketiga berturut jbl di 

Surabaja. Pada hari pertama | 

tanggal 17 - 10. 52 Kesebelasan 

PSLS. bond Semarang  mela- 

wan Kes. Tionghoa Surabaja 

12 — 0 untuk kemenangan pihak ' 

Kes. Tionghoa Surabaja.. 

Pada hari kedua tanggal 18 - 

10-52 Kes: P.S.LS. Semarang 

melawan Kes. Poris /HBS Sa 

ia dengan berkesudahan 

Amar He Kes. Poris/HBS 

Surabaja: — (Rsh.). 

Dk POM SELESAI 
pt — Djakarta djuara. 

POM ke II tg: 18-10 telah di- 

njatakan ditutup oleh Presiden 

Sukarno, Kemudian diadakan 

pertandingan persahabatan se: 

pak bola antara kesebelasan Ma 

hasiswa seluruh Indonesia dgn. 

kesebelasan Persidja jang ber- 

achir dengan angka 1-4 untuk 

kemenangan Persidja. 2 
Hadir pada upatjara penutup- 

an POM ke II tadi wakik Presi- 

s. den Moh. Hatta dan para ma- 
haguru dll. pembesar. Kepada 
Presiden oleh pengurus POM ke 

II disampaikan sebuah tanda ke., 

nang2an. : 
Hatsil pertandingan POM ke 

H itu ialah : Djakarta 'mendu- 

“ duki tempat pertama, Jogjakar- 
ta tempat ke II dan Bandung 

' mendapat tempat ke III. Menteri 
PP dan K, Bahder Djohan, dju- 
ga “menghadiri. pertandingan2 
dan memberikan hadiah2 kepada 
para pemenang, 3.4 

Tg. 19 - 19 rombongan. maha- 
siswa dari luar Djakarta akan 
kembali ketempat masing2. Se- 
perti diketahui POM ke II telah 

. dilangsungkan sedjak tanggal 
« 12 October dan diiknti oleh para 

“ mahasiswa dari Surabaja, Sura- 
karta, Jogjakarta, Bandung dan 
Djakarta, — RD, 

         

2 beserta mBah Nurdan | 

Wi anak2 lainejang lagi se- | 

| Perlu diketahui, bahwa perhi- 

tidak ada singanja (Singa | Industri Ketjil” (tapi ini seka- 

Ifa kredit dari instansi2 itu ka- 

“'untuk perbaikan kedua makam | 

PERSIBAJA. Setelah “mengaso | 

bola tsb. diputuskan. Waktu di- j 

   
Sir 

| Tunggakan kredit didaerah! 
0... Djawa Barat 

Para pemindjam menunggak ki. Rp.9,7 djuta 
Pana UMUMNJA disiplin orang? untuk membajar kem- 

bah uang, jang mereka pindjam 

kredit, sekarang ternjata tidak 
dari instansi? : pemberi 

bisa dikatakan baik, , 
Berhubung dengan itu telah didapat keterangan dari In- 

eksi Bank Rakjat Indonesia, SPARE 
“rah bawahannja di Djawa Barat (minus 

bahwa didalam lingkungan dae- 
daerah Kkeresidenan 

Banten dan kabupaten? Tanggerang dan Bekasi) dari uang 
| pindjaman jang ada ditangan para pemindjam, jaitu apa jang 

2 eakpa sedjumlah 790 atau kl 

tungan itu adalah perhitungan 
“dengan mengingat perdjandjian 
waktu dan sjarat2 Jainnja sam- 
pai achir bulan Agustus 1952, 
Dimasa sebelum perang, tung- 

dan krawang “pembajaran pin- 
djaman kredit itu buruk, bahkan 
ada jang menunggak sampai 
SN Goa : 2 EN 
Disamping kredit2 jang dibe- 

rikan oleh Bank Rakjat Indone- 
sia jang lazim 'itu, masih ada 
djuga kredit2- jang diberikan 
oleh instansi2 pemerintah, se- 
perti oleh Kantor Djawatan Pe- 
nempatan Tenaga, oleh Djawa- 
tan Perindustrian jaitu ,,/Cyediet 

rang sudah dibekukan), oleh Ja- 
jasan Kredit, oleh Urusan Pem- 
bangunan Desa (djuga ini sudah 
dibekukan), oleh  Pekerdjaan 
Umum, oleh Djawatan Gerakan 
Tani dan oleh Instansi Kredit 
Pat 73 : 

Kredit2 jang diberikan -oleh 
instansi? ini adalah apa jang di- 
sebut pindjaman istimewa atatw 
»uitzonderlijke “leningen”.  In- 
stansi2 tersebut: menggunakan 
Bank Rakjat Indonesia sebagai 
kassier. 

Selama satu tahun jang baru 
Jalu ini ada kurang “lebih ge- 
djumlah Rp. 6,7 Ujuta jang Su- 
dah”adi ditangan para pemin- 
djam (uitstaand bedrag). Tung- 
gakan dalam hal pembajarannja 
adalah kl 1576 atau - kira2 

Rp. 1.— djuta. 
Instansi2 jang gampang 
beri kredit, tunggakannja 

Ie Besar 
“Didabat keterangan lebih dja- 

uh, bahwa ' sjarat2 pemberian 

kredit oleh 
adalah lebih enteng, sehingga 
resiko tidak:dibajar-kembali pun 
lebih. banjak. Pemberian2 kredit 

oleh instansi2'itu ada djuga pe- 

ngaruhnja terhadap pemberian 
kredit oleh B.R.I: sehingga tidak 

sedikit para pemindjam memin- 

  
rena lebih gampang dapat uang 

dan tidak diperiksa seteliti ge- 

perti kalau - memindjam dari 

Banf Rakjat Indonesia. Lagi 
“pula pemindjam tidak usah mes. 

menuhi sjarat2. seperti harus 

ada ,borg” dan sebagainja, dan | 
hanja berdasarkan atas keper- 

tjajaan sadja. 
Inilah djuga sebabnja menga- | 

pa tunggakan .pembajaran hu- 

tang-kepada instansi2 resmi itu 

lebih buruk. Dalam pemberian 

kredit itu, antara satu dan lain 

instansi tiada koordinasi. 

“ “Mengapa tiada disiplin : 
“bajar hutang? j 

Sekarang jang mendjadi soal- 

inja ialah -- bagaimana tjaranja | 

mengembangkan disiplin dika- | 

  
sadar membajar hutang. : 

Menurut pendapat Djumar- 

ma, Inspektur Bank Rakjat In- | 

Gcenesia Djawa Barat, biasanja | 

orang Indonesia itu bonafide, | 

ia punja hutang. Tapi tiadanja | 

disiplin bajar hutang itu ialah | 

karena ia salah menggunakan | 

uang jang  dipindjamnja itu. 

Kredit jang baru2 didapatnja itu 

kadang2 digunakan dulu untuk 

'mah dulu, dus tidak untuk usa- 

ha jang direntjanakannja ses 

mula. 

Perlu diinsafinja, 

suatu kredit instelling 
kannja Sinterklaas. 

Jang perlu diketahui oleh 

orang2 Indonesia jang mendjadij 

pemindjam ialah “ pengertian 

F 'zakelijkheid”. Tiadanja perka- 

taan ,,zakelijkheid” dlm kamus 

“Indonesia menundjukkan, bahwa 

paham ity masih “asing bagi 

“bangsa ki/a. Selandjutnja orang 

- harus djuga beladjar mentaati 

perdjandjian dan menjadari, 

bahwa se- 
itu .bu- 

an seperti pindjaman demikian 

tidak ditaati. bisa mengakibat- 

kan hal2 jang merugikan bagi 

dirinja,  umpamanja dihukum 

oleh pengadilan. untuk bajar 

kembali, atau barang-harangnja 

dibeslag dan sebagainja. Demi- 

kian keterangan Djumarma. -— 

Ant. Ki : 

« 

KARET RAKJAT BER- 
TIMBUN 

(Di Sumatera Utara. 
Menurut Dachlan Nur, ketua 

umum Persatuan | Perkebunan 
Karet. Rakjat Indonesia Suma- 
tera Utara, djumlah karet jang 
tertimbun di: Sumatera Timur 

Lk. 50, sampai 60 ribu ton. 
Djumlah penimbunan karet ini 
diberikannja setelah baru2 ini 
menindjau keadaan karet di Su- 
matera. Timur. Dia tidak dapat 
memberikan djumlah karet jang 
tertimbun di Tapanuli ataupun 
di Atjeh. & 
Harga karet rakjat telah me- 

rosot hingga 8074. Dahulu harga 
RSS 1 $2.25, tetapi Kini hanja. 
$0:80 per Ihs. Begitupun kini 

harga siab Rp: 1.25 sekilo, dgn 
hal ini tidak lain sebabnja ka- 
rena remilling2 di Sumatera Ti- 
mur menggunakan lebih banjak 
slab. dari biasa, : 
Keterangan 

bunan karet 
tentang penim- 

itu  diberikannja   

instansi2 tersebut ! 

langan para pemindjam supaja 3 £ 

jakni dalam pengertian, bahwa | 

“ia tidak akan memungkiri kalau | 

selamatan, atau untuk -beli ru- ' 

bahwa djika sesuatu perdjandji- | 

berhubung, dengan laporan dari | ' Ketandan. Tag 
Rubber Study Group, Indonesia 99 ! 
jang mengatakan, bahwa politik | 228 - 10. 

disebut uitstaand bedrag, sebanjak Rp. 40,— djuta, ada tung- 
Rp. 3.— djuta, 

kelebihan karet Indonesia dalam 
masa 3' tahun ini sebanjak 500.5: 
000 .ton, « « | 
Dalam hubungan ini Dachlan 

Nur sesalkan sekali embargo 
karet, karena ternjata sekarang 
bahwa persaingan untuk pema- 
kajian karet asli oleh negara2 

jang memerlukan sangat diper- 

kefyil. -—Ants, 

MASKAPAI KEUANGAN 
DAGANG 

Antara Indonesia — Dje- 
pang akan didirikan. 

Kantorberita Kyodo mengabar 
kan dari Tokio, bahwa satu 
perusahaan “bersama jang ber- 
kapital sedjuta dollar Amerika 

akan didirikan dengan nama 
»Maskapai Keuangan Dagang 

Indonesia — Djepang”: dan de- 
ngan ..-bantuan pemerintah Dje- 

pang, untuk menggampahgkan 
inpgrt dari Indonesia. 

Rantjangan untuk-badan per- 

usahaan ini adalah berdasarkan 
andjuran dari Heitaro-Inagaki, 

bekas menteri perdagangan in- 
ternasional dan industri Djepang 
jang baru2- mi  mengundjungi 
negeri2 di Asia Tenggara, seba- 
gai pemimpin missi perdagangan 
Djepang. 

(BINTANG SURABAJA FILM). 
Dalam film ink untuk pertama 

kalinja Dhalia main kembali: di-: 
lajar putih jg sekian lamanja se- 
sudah perang dunia HI tidak mun 

     

ali-atau tidak terpenga- 
h lens, seperti kebanjak- 

“terdjadi pada bintang2 film 
“Indonesia lainnja. Tjara. Dhalia 
main film patut mendjadi tjon- 
toh bintang2 film Indonesia lainii 
nja jang masih kaku dan ter- 
pengaruh lens. Pengambilan su- 
ara dalam film:,/Sangkar Emas” 

ini Kurang terang, dan sebalik- 
nja lampu2 sorotnja terlalu te- 

rang, hingga kadang2 menjehab- 
Kan para pemain memedjamkan 

nundjukkan berkasih2an antara 
seseorang pemuda : dan pemudi 
masih selalu memakai latar be- 
lakang (achtergrond) njanjian2, 
sehingga terlihat kadang2 ke- 
"djanggalan adegan itu, karena 

skedjadian sematjam inj tak ter- 
djadi lagi di alam Indonesia wak 
tu.ini. Isi tjeritanja" berkisar 
pada tjara seorang bapak da- 

lam mendidik putera2nja setjara 
rpingitan. Penulis film ini meng- 

gambarkan kepada orang2 tua 
jang masih mengekang putera2- 
nja, bagaimana akibat sistim pi- 
ngitan itu. Film ini sedang dipu- 
tar dj Luxor untuk 17 tahun ke- 

atas, 
  

Dengan  berkantor-besar di 
Djakarta, perusahaan dagang jg 
baru akan. didirikan ini akan 
membantu membelandjaj pembe. 
lan dan pemuatan kekapal dari. 
export Indonesia jang akan di- 

bawa ke Djepang. —Ant.   
  

MINUM DULU SUSU 
WAP BENDERA 

BARU BERLOMBA| 
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RAHASIA. MEMELIHARA 

: BUNGA 

mendapat bahan obat jang pen- 
(ting untuk kehidapan bibit jang 

masih dalam kandungan itu. 

Dalam . hal. ini, kita 
mengemukakan dan pudjikan. 

Anggur 

YOY  Tjap MATAHARI jang 
dapat menguatkan tempat pera- 

nakan dan memberi dzat kehi- 
dupan bagi orok jang masih 
dalam kandungan. Orok jang 
akan dilahirkan itu, sudah dapat 
dipastikan ' mendjadi ' seorang 
Oorok jang sehat dan montok, 

' Anggur. Anthaw dapat dimi- 
hum sedari ' mendapat kandu- 
ngan 3 atau 4 bulan sehingg: 
dekat melahirkan. Terdapat pa- 
da semua Toko Obat-dan P. & D. 
seluruh Indonesia. 

Agen di Jogja : 

TONG, Petjingn 81, Solo : 
Dji   karet Amerika mengakibatkan   

Bunga jang indah dalam pot 
itu, akan laju dan rontok bila 
kita tidak merawatnja dengan. 

kesabaran. Demikianpun dengan . 
hainja anak -orok jang masih 

dalam kandungan. Ibunja harus 

dapat" 

ANTHAW SHAN 

TEK “AN” 

SENG HOO, Djalan 

    

     

  

   
    

  

  

Pembantu pemegang BUKU/ 
KASSIR. 
Advertentie tgl. 13 Sept. '52. 
Kepada pelamar? dihaturkan 

banjak: terima kasih, 

N. V.  Oliefabriek 
»SMATARAM" 

SUDAH DAPAT 

! 

“dogja. | 

matanja, Tiap2 adegan jang me-' 

817975203 

    

   
aa ana Ba sana 

| dak diberinja dan 
memintanja. 

       

PIKIRAN PEMBATJA 

| HARGA TERUS NAIK 
KENAIKAN HARGA  BA- 

RANG2? KEPERLUAN sehari 

hari, achir2-ini TERASA, SELA: 
LU MEMBUBUNG., Penanda ta- 
nyan Surat Ini, karena ' terdo- 
rong, mengadjukan " pertanjaan 
kepada Saudara, kepada siapa- 
kah atau Ynstansi manakah, de- 
nga alamatnja jang djelas, un- 

tuk minta keterangan agar. SIK 
dapat mengetahui benar? tjara2 
untuk TURUT SERTA MEM- 
BANTU USAHA PEMERIN- 
TAH MENGENDALIKAN KE- 
NAIKAN HARGA barang? dju- 

alan ditoko2/pasar2. Sementara | 
toko2 jang nernah saja Masuki, 
belum. sekali saja melihat pak - 
tuur” bergantungan, (1). 

Untuk menggambarkan pernja 

jaan saja akan kenaikan harga 
barang “itk saja" sebutkan . an- 

tara lain harga : 

kelapa sebutirnja 2 bulan jang 

lakw 385 senssebulan jang. lalu 
30 sen, tanggal 2-10-1952 sudah 

  
19 sen, i 

Minjak kelapa" 1 botol bir 
R9. 2 — — 850 — 83 iberas 
desa:1 kg. 180”— 2,10 — 250, | 
telur ajah 1 Dutir 0135 — 0,40 — 
0,45, telur cilik 1 butir 040:— 

  

050-— 0,60 rokok . Samupurna- 

Star 1 bos" 1125 — 12, —- — 
1250, obat ,Ovaltine” 1 kaleng . 

16 028 12,50 — Lp, — — 16 — 

Ovaltine, obat, barang jang 
dibelinja menurut nasihat Dok- 

ter, djadi karena sakit, djuga na- 
ik hurganja. Orang sakit dipukul 

djuga! 

Bukti2 jang berupa kwitansi, 
saja tidak dapat melampirkan, 
karena biasanja si - pembeli ti- 

l pula. tidak 

, “FO, RAHARDIO. 

(1) DARI REDAKSI : 

Baiknja Sdr, datang pada Po- 
lisi-bg, Ekonomi, Kantor Pengen 
daliam Harga, Djetis 45, 

  

Sena mana 

Radio 
SENIN 20 OKTOBER 1952... 

Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 
12.30 Krontjong siang da, Kron 

tjong Sriwidjaja. 
13.15 Gene Krupa dengan orkes 
14.00 Pengantar makan siang. 
17.00, Dongengan kanak2. 
17:15 Krontjong sore oleh .0O.K. 

Irama Murni dip. Suhar- 
djo. 

18.00 Lagu2 semi Seriosa. s 
18.15 Ruangan Djawatan Pene- 

rangan Kotapradja. 
18.30, Peladjaran njanji kanak2. 
19.15 Tindjauan Luar Negeri. 
19.40 Malam meraju, 
20.15 Gema malam. 
29.30 Serba-serbi kearah Serio- 

sa. 
21,15 Tindjauan tanah Air bhs. 

Djawa, 
21.30 Ujon2 Monosuko langsung 

dari Dalem Ngabean. 
SURAKARTA. 

Gelombang 90 — 139 m. 
12.00 Klenengan - dari Kraton 

Surakarta. 
17.00 Gelanggang Kepanduan. 
18.00 Dunia Olah-Raga. 
18.15 Seni Karawitan, 
19.30 Irama meraju-raju. 
20.30 Disco varia oleh Mintoro- 

go. 
21.20 Malam Manasuka. 

  

AHLI NUDJUM (GWAMIA) 
Astroloog Oceultist. 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG OCCUL- 

| TIST. Lebih 20 tahun berprak- 

Jogja. | 

tijk. di INDONESIA, MALAYA, 
BURMA, NEW DELHI. Mfndja- |   
wab setiap pertanjaan dari hati | 
sanubari Tuan Nona /Njonja. Ke- 
sehatan,/" kekajaan, perusahaan, | 

bepergian promosi, 
perkawinan,  pertjintaan 
Consul Rp. 10- 

pengadilan, |! 
dsb. 

. Djuga ada se- | | 
lia spesial obatnja kurang tena- | 
ga en linu (Rahasia disimpan). 

Djam bifjara 8 —1, 4 — 1 

Hotel ,GARUDA" 
Kamar No, 17 Jogja. 

  

  

PepAMPUAN 
ghan You 

2 N 2 BuAT PERAMPUA 
1 Dua BAN MUDA 

  

  

    

  

Anggur “obat ini 

ingin disebut Djantan, 

  

kan.   “ANGGUR sort YONG (Anggur Kuat untuk Jaki2): 
tidak bedanja sebagai Pedang “buat 

seorang Samurai. Dengan minum Anggur kuat ini, badan 
jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegasnja Anggur 
SOM YONG ini istimewa untuk orang laki2 jang dirinja 

ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan mi- 
nuru Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit buat orang 
berempuan seperti: datang bulan tidak tjotjok, dpt bulan 
“perut sakit, kepala sering pusing, mata 
tangan luruh dan pinggang sakit, ftu semua dpt disembuh- | 

ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua maupun mu- 
dah tidak ada halangan minim Anggur Tonic ini Segala 
kelemahan tubuh seperti: tid 

tjapai, tidak napsu makan, susa tidur, suka marah, kurang 
darah dan,terutama bagai.orang jang baru 
sakit, anggur Tonie'ini merupakan satu penolong jg besar. 
ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hani) 
kali untuk Wanita jang lagi hamil, Selain dapat menguat- 
kan tempat peranakan dan ihemberi 

  

LE Ja AS 
2 4 Sea BTS 
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2 
PN 3 pe 

SN '   

AS 
NO BISA 

N9 sepi | (Nh 
MANA2 | “& 

berkunang, kaki 

ak gumbirah bekerdja, selalu 

sembuh dari . 

1 Baik se- 

bibit jang masih datam kandungan, 
sang ibu karena Anggur Anmtihay in 
garkan badan dan menjegah bahaja 

dzat2 kehidupan bagi 

djuga penting bagi 
i dapat: djuga menje- 
kaguguran. 

ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan 
lin): Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih darah jang 
kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah segala demam 
(meriang) jang sangat dikuatirkan bagai seorang ibu jang 
baru melahirkan anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN 
SHAN YOU DIBAWAH PENILIKAN 

... SEORANG AHLI, 
PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY,   
MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: REN AY, - Pe- 
sapenkali 4, Tilp. 3455 U: DAN PADA SEM 
OBAT DAN TOKO P. & D. seluruh Indonesia. 

    

         

  

   

habis bersa- 

PABRIK 5 

Petjinan 130 

UA:  TOKO2 

206 - 10   

  

  

  

  

  

HALAMAN 4. 
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DIMANA BERKUNDJUNG 

Monte Cristo 
“93110. 

BILA DAN 

Ihe Wife of 

  

  

  

“IHE SIGN OF THE CROSS" 
(.! Manusia sebagai 

  

Beribu-ribu tahun jang telah lampau 

Kaisarnja jang berkuasa , . . .ikedji,.. 
mangsa binatang buas |. ...! 
KINI dapat disaksikan di ,RAHAYU" 

Starring: Fredric MARCH — Elissa LANDI — Clau- 

dette COLBERT — Charles LAUGHTON. . 

230-10.   

  

Ss ats Sai 

  

Lelang kaju : 
Pada hari“Kemis tanggal 23 Oktober 1952 

akan diadakan Jelang besar untuk “umum, 

djati pertukangan / bakar dari daerah hutan 

dan Telawa jang terletak di penimbunan : 

berupa kaju 

Gundih 

| Sulur, Kradenan, Panunggalan, 

Toroh, Monggot,  Telawa I/II,- 
Karangsono, Djambean dan 

Sedadi, 
Lelang dimulai djam 9 pagi, bertempat di gedung 

Chuan Min Kung Hui 
Sorogenen Solo. 

Daftar kapling dapat 

Gundih, - Telawa, 

diminta di Kantor2 Daerah Hutan 

Surakarta Timur / Barat, Jogjakarta, 

sanjumas Timur / Barat, Inspeksi Kehutanan Bag. ke IT di 

sandung dan ke II di Semarang. 

229 -10.   
PE COT IE 

Kirk DOUGLAS 
SKOR 
Eleanor PARKER. 

Sebuah film bermutu tinggi jang tak mudah hilang dari 
kenangan kita. TUNGGULAH, 232-10. 

Stars: 

  
Pa sena en Ea EU UESEEE ENA 

UTJAPAN TERIMAKASIH. 
Telah meninggal dunia dengan tenang dan tenteram anak 
kami jang tertjinta : 

SITR SUNDARINGAH 
(Umur. 2 tahun) 

pada hari malam SAPTU tel. 1718 OKTOBER 1952 
djam 20.00 dan dimakamkan di pasarean Gampingan. 
Atas bantuan saudara? jang berupa apapun djuga, ter- 
utama fihak Pimpinan -S.K. ing dan Pemuda? R. K. Man- 
tridjeron, Kami utjapkan beribu-ribu terimakasih. 

€ 

Jang berduka tjita : 

S. DHOTO 
dengan Keluarga. 

Mantridjeron 26 Jogjakarta. : " 

KONGKURS - PENTJAK. 

  

MEREBUT DJUARA PENTJAK PASAR MALAM AMAL 

DI JOGJAKARTA, BESUK TG. 1/2 NOVEMBER '52. 
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Pendaftaran dan keterangan? lebih landjut kepada : 

: Sdr. ALIP POERWOWARSO 

d'a Kantor Djaw, Kebudajaan Kem. P.P. & K. Seksi Pentjak 

Tugu - Kidul No. 44 Tilp. 606, Jogjakarta. 

Pada waktu djam bekerdja. ri 
i KR 3 CoA 

  

      

DAPAT APA SAUDARA DI-STAND , MINGGU: 
PAGI” DALAM ,,PASAR- MALAM” DI JOGJA- 
KARTA NANTI??? | 
TUNGGU DAN LIHATLAH 1!!! -. 

Administrasi 

»MINGGU - PAGI” 

  

BARU DATANG. 

ATLAS SEMESTA DUNIA : 
Ha PN RA PMA BESAR IE 

« 

Dunia dilukiskan dengan PETA, KATA, serta GAMBAR 
a.l. tentang : 

  

Keadaan alamnja: (Iklim, perhutanan, perkebunan, Perta- 
niannja, peristiwa tanah, djenis tanah 
dsb.) : 3 

, Penduduknja : (Banjaknja, mata pentjariannja, dsb.). 

Industri : (Industri Rakjat, Industri Modern, Ke- 
radjinan rakjatnja dsb.). 

PERNIAGAAN PERIKANAN dl, 5 : 

Ketata Negaraannja, pula gambar? bendera kebangsaan. 
Angka? Export Indonesia keluar Negeri dan banjak ma- 

 fjam - matjam lagi. 

Tebal buku ini 274 Halaman. HARGA Rp. 57,—, 

Pesanan dengan postwissel tambah ongkos kirim 106, | 

Toko Buku ,K. R." 
Tugu 42 Telp. 901. 

——— JOGJAKARTA, 

    

  
  

Typ »KEDAULATAN RAKTAT" 1582/528.0.14,     
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