
  

  

   
   
  

  

SEB g- : 
5 M USABAB 
KETERANGAN Pemerintah 

jang telah diutjapkan P.M. 
Ali dihadapan parlemen tjukup 

. memberi kes, bahwa Pemerin 
“tah sun berusaha untuk 

' membereskan soal Atjeh. 
Latar belakang pemberontak- 

an Atjeh seperti EK diuraikan | 
Pemerintah adalah masuk akal. 
Dan dapatlah diharapkan untuk 
selandjutnja Pemerintah akan 
mengambi tindakan? jang se- 
suai dgn latar belakang itu, de- 
ngan maksud akan dapat men-. 

. fjapaj keberesan dalam waktu 
jang sesingkat-singkatnja, 
Dalam pada itu satu hal me 

narik perhatian kita. Kalau pem 
beritaan jang kita terima sung- 
guh2 sesuai dengan utjapan2 per 
Gana-menteri, maka P.M. Ali te 
lah mengemukakan: Pemerintah 
akan membereskan soal Atjeh 
dengan tiada lebih dulu mentja- 
ri apa sebab-musababnja pembe 
rontakan di Atjeh itu. 
'Pada hemat kita sikap demi- 

Kian ini menundjukkan dynamiek 
jang melampauw batas. Memang, 
pemberontakan harus dipadam- 
kan sekarang djuga. Segala tena 
ga harus dipusatkan ea mak 
peng itu. Ta 

2 
: Tetapi, Gina. maksud hen 
dak membereskan pemberontak- 
an dalam waktu sesingkat mung 
kin tertjapai, apabila tidak dila- 

“Jui djalan jang paling efficient? 
Dan dapatkah memilih djalan jg 
paling efficient apabila tidak ki- 
ta ketahui sebab-musabab ea 
berontakan? 
Pemberontakan. “ Atjah tidak | 

Li Sa La kasihan ag 
n. oleh satu 
ng “dapat di 

“hantjurkan sekaligus. Melain- 
kan banjak akarnja? jang 
berkait-kait didalam masjarakat 

. Atjeh. Dengan kata2 lain: pem- 
berontakan Atjeh adalah suatu 
Soal jang complex. Tidak boleh 
disamakan dengan pemberontak- 
an suatu peleton 
lepas daripada manga at seke 
Wingoja" 

£ 

Oleh Gakrbang Us tindakan? un 

   

tuk memadamkan pemberontak . 
an pun harus berlainan tjorak 
dan siasatnja. Apabila tidak, usa 
ha pemadaman pasti (akan ma- | 
kam waktu jang lama “dan minta 
korban jang banjak. Padahal | 
maksud kita ialah hendak mem. 
bereskan soal Atjeh dim waktu 
jang sesingkat-singkatnja dan 
dgn korban jang sesedikit-sedi- 

kitnja. 
Tn TN “3g 

Tjiptaan W.R. 5. 
Lagu Indonesia Raja jang 

mula2 djadi lagu perdjuangan, 
kemudian djadi lagu kebangsaan 
dan jang achirnja sekarang ini 
djadi lagu negara telah diresmi- 
nasi bersama2 dengan 
diakuinja 3 tiang-kepertjajaan 
kebangsaan jang mengikat pe- 
muda2 Indonesia sedjak 28 Ok- 
tober 1928. Jaitu : satu kebang- 
saan, satu tanah air dan satu 
bahasa, ix 

Seluruh  tanah-air 
merajakan peringatan 25 tahun 
lagu kebangsaan Indonesia Ra- 
ja. Pers memuatkan verslag pe- 
rajaan Per akakat serta tulisan2 
tentang lagu serta pentjiptanja, 
Wage Rudolf Supratman. 

Siapa sadja jang tidak asing 
didunia pergerakan dapat me- 
rasakan detik kebahagtaan jg 
menggetarkan  pemuda2 serta. 
kaum pergerakan pada masa 
25 tahun Jalu, ketika kepada me- 
reka disumbangsihkan lagu jg 
dapat menghim un dan menje- 
mangati barisan dan Sat 

  

  

  

pena ngan bangsa. Pa 

“Dalam-hubur san ini detik 
menarik 
harian Belanda ,,Nieuwsgier” jg 
mengemukakan pendapatnja ber 
kenaan dengan tulisan tentang 
lagu Indonesia Raja termuat as 
madjallah ,,Siasat”. 

j »Nieuwsgier” tidak dapat 

mengikuti pikiran »Siasat” jang 

    

  
  
  

mengemukakan keberatan ter- 
hadap beberapa pokok, mengenai 
melon dan yaa an an 

  

2 suatu tokoh tertani uu. 
Terhadap pikiran ,,Siasat” itu 

| Neu 'igier”, surat kabar Be- 
Pt rpendirian : Mengenai 

L kebangsaan sukar 
fkemukakan pertimbang 

. io. Apabila lagu2 kebang 
didunia ini ditindjau setja- 

Nana hasilnja akan amat 

& N usalilah kita bitjaranan 

    
   

    

|4 bagian. 

pe
s 

tentera jang | 

kemarin 

perhat an tulisan diIm | 

IK 
NO TERBU 

  

. Keterangan pemerintah, jang 
meliputi 33 halaman folio ditik 
penuh berspasi dua itu, memuat 

Pertama mengutara- 
kan kedjadian2 di Atjeh menurut 
urutan2 chronologis antara tgl. 

'9 September dan 23 Oktober j. 
Bagian kedua memuat latar be- 
lakang peristiwa D. Beureueh, jg 
terutama berkisar disekitar per- 
tertangan antara kaum Uleu- 
balang dan kaum Ulama, 

Ulama contra 
Uleubalang. 

Kaum Uleubalang, jang men- 
dasarkan kedudukan dan kekua- 
saannja pada kekuasaan adat, 
telah dipergunakan djuga oleh 
pemerintah Hindia Belanda utk 
mengadakan pemerintahan di- 
daerah Atjeh. Sebagai siasat po- 
litik, di tahun 1939 berdiri se- 
“buah organisasi bernama Per- 
satuan ulama seluruh Atjeh, 
Pusa di ketuai “oleh Tengku 
Moh. D. Beureueh. Pusa ini 
pulalah jang berhubungan dgn 
Djepang di Malaja, diwaktu 

| Pemerintah Hindia Belanda telah 

mulai gojang pada tahun 1940 
sampaj 1942. 

Ulama ketjewa. 
Mereka TN sesudah run 

HULU MENYJARI SEBAB 
INI, MELAINKAN AKAN 
RA MEMADAMKAN API 
KEINSJAFAN TANGGUNG DJAWAB BERSAMA. 

  

    

Pa A INGIN KUASA 
Pem: Padamkan segera 

'EMARIN PAGI DJAM 9 P.M. ALI SASTROAMIDJOJO, 
NJAMPAIKAN KETERANGAN PEMERINTAH DALAM RAPAT PLE- 

A DPR, JANG SELURUHNJA MENGENAI PERISTIWA DA- 
UD BEUREI :H. DALAM MUKADIMAH KETERANGANNJA, PEM. ME- 
'NJATAKAN, BAHWA JANG DIUTAMAKAN TIDAKLAH TERLEBIH DA- 

-MUSABAB KESULITAN2 DI ATJEH DEWASA 
BERUSAHA SEKUAT TENAGA UNTUK SEGE- 

HARIAN: 

    

ui 
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TELAH ME- 

JANG MEMBAHAJAKAN ITU, ATAS DASAR 

tuhnja Pemerintah Hindia Be- 
landa, kekuasaan para Uleuba- 
lang akan dialihkan kepada ka- 
um Ulama, Harapan itu rupa- 
nja tidak terpenuhi, dan pem- 
berontakan Atjeh dimasa Dje- 
pang dibeberapa tempat berakar 
pada keketjewaan tsb. Sesudah 
kapitulasj Djepang, pertentang- 
Uleubalang  dipertadiam lagi, 
an antara golongan Ulama dan 
jang memuntjak pada peristiwa 
Tjungbok. Kedua golongan mem 
pergunakan alat2 sendjata, dan 
berachir dergan kekalahan go- 
longan Uleubalang. Banjak di 
antara keluarga Uleubalang jang 
dibunuh, sedang harta benda me. 
reka dirampas. Hanja karena 
pengaruh komite Nasional Indo- 
nesia-daerah digolongan tua 
dikalangan PUSA maka landju- 
tan kekedjaman dapat ditjegah. 
Kekalahan kaum Uleubalang dan 

adanja kekosongan pemerintah 
diwaktu itu, menjebabkan PUSA 
dengan segera dapat merebut 
“kekuasaan pemerintahan. Seba- 
gian besar djabatan penting di- 
lapangan pamongpradja, dila- 
pangan militer dan perekonomi- 
an serta perniagaan, diletakkan 
Gitangan orang2 PUSA. Keadaan 

(perpindahan harta benda dalam 
djaman revolusi sosial kemudian 
  

suasana dan tenaga. 

Tindakan militer sampai se- 
karang bersifat bantuan militer, 
pertanggungan djawab dalam 

soal keamanan masih tetap pa- 
da instansi sipil. Keadaan selan- 
djutnja akan menentukan, apa- 
kah akan diadakan SOB atau 
tidak. Untuk menenteramkan 
suasana dikalangan rakjat di- 
daerah. Atjeh antara lain telah 
diadakan penerangan setjara lu- 

|as dengan bantuan para ulama. 
Dilapangan sosial Pemerintah 
telah membantu penampungan 
pengungsi2 dari daerah jang di- 

katjaukan, dengan pengiriman 
uang. Untuk mengatasi kesu- 
litan2 dilapangan pertanian, te- 
lah diadakan permulaan usaha 
dengan mengadakan saling me- 
ngerti antara djawatan2 jang 
bersangkutan dengan pamong- 
pradja dan pihak pengusaha2 
'perkebunan2. Berhubung dengan 
'kechawatiran bahwa ibukota2 
kabupaten akan kekurangan ba- 
.han makan, karena blokade ka- 
um pengatjau, maka diusahakan 
supaja beras segera dapat di- 
angkut 'ketempat2 tersebut me- 

“lalui laut. Disamping itu telah 
djuga diadakan tindakan2 se- 
perlunja, untuk kelantjaran pe- 
rusahaan2 perkebunan, perusa- 
haan tambang minjak di Atjeh 
Timur (Langsa dan Rantau), 

||dilapangan kesehatan dan dila- 
pangan pendidikan. 

anidakan j.a.d. 
“Tentang tindakan selandjutnja 

int tah, dikemukakan, bahwa se- 
(luruh daerah sepandjang pan- 
tai mulai dari Peureula ke Kuta- 
radja dan selandjutnja ke Atjeh | 

“| Barat hingga Lamainong disebe- 
“lah selatan Meulaboh, harus te- 
| tap dikuasai 

tjam pengatjauan. Dengan demi- 
kian dapat diadakan perhubung- 
an setjara langsunr atau tidak 
langsung dengan rak'at dikara- 

Naa soal aesthetisch atau tidak- 
nja lagu kebangsaan Indonesia 
Raja, Tjukuplah kita berpegang 
kepada pedoman: Lagu Indone- 
sia Raja masih tjukup perbawa- 
nja untuk djadi lagu perdjuang- 
an, Dan sekarang ini perdjuang 
an kebangsaan belum selesai, 
Supratman       tetap kita djundjung tinggi. 

.. 

jang akan dilakukan oleh Peme- 

ik oleh Pemerintah . 
dan terhindar dari segala ma- | 

Sumbangsihmu 

Titan dak an th d. 
Daud Beureueh 
Tatan dari Atjeh akan diberi 

tagas beladjar 

ENGENAI tindakan2 jang sudah dan jang akan dilakukan 
terhadap peristiwa Daud Beureueh, Pem::rintah menjatakan, 

bahwa mengingat tidak seluruh rakjat Atjeh - terlibat dalam 
peristiwa Daud Beursueh, maka Pemerintah pertama berusaha 

. melokalisasi pemberontakan Daud Beureueh dan kawan?2nja itu. 
Dilihat dari sudut militer-strategis 
peristiwa Daud Beursueh dengan persoalan? lainnja di Indonesia, 
tekanan penjelesaian kedjadian Atjeh itu pertama? diletakkan 
kepada pemandaman pemberontakan 
tindakan? lain menurut kebidjaksamaan, 

dengan menghubungkan 

itu, dan selandjutnja 
jang sesuai dengan 

pung2, ajuga dengan mereka 
jang ikut serta siam peria- 
wanan sekarang ini. Ujama2 jg 
tidak menjebelan kepada Daud 
Beureueh ? akar Giadiax untuk 
menggerakkan rakjat jang Su- 

dah menjebelan kepada kaum 
pemberontak ntuk  mengin- 
sjafkan mereka, dan- memban- 
tu alat-alat kekuasaan ne- 
gara. Usaha untuk mentjegah 
perjelundupan sefdiafa dari Ii- 
ar dilakukan sebaik2nja. Daiam 
lingkungan Kemesvtsrian Dalam 
Negeri usaha uniuxs Atieh arta- 
ra lain ditudjukan kepada penin- 
ajauan lagi soal otonomi daerah 

tersebut. Susunan pemerintanan, 
terutama pada tingkatan bawah 
(ketjamatan) perlu disempurna- 
kan dengan menempatkan tena- 
ga2 jang patut dan tjakap, .su- 
paja dapat bertambah kepertja- 
jaan rakjat kepada pemerintah, 
chususnja kepada pendjabat2 
pamongpradja. 

Hartaberda, 
Penjelesaian urusan harta- 

benda keluarga Uleubalang akan 
diserahkan kepada badan jarg 
netral, sedang djalan untuk 1ne- 

ngurangi pergeseran golongan? 
di Atjeh akan ditjari. Didalam 
sektor export dan import peme- 
rintah mengadakan peraturan 
jang sedikit banjak dapat meng- 

imbangi keadaan jang lalu di 
Atjeh, jaitu sebelum peraturan 
barter dihapuskan. Sektor per- 
industrian akan melandjutkan 
usahanja untuk mendirikan pa- 
brik kertas di Takengon. Dila- 
pangan perkreditan akan dilan- 
djutkan usaha2 untuk memberi 
kesempatan kepada rakjat men- 
“dapat kredit untuk pertanian, 
perindustrian dll. usaha. 
Berhubung dengan kekurang- 

an tenaga2 jang terdidik dise- 
mua lapangan di Atjeh maka 
oleh Kementerian2 jang ber- 
sangkutan, akan dikirimkan tja- 
lon2 pegawai jang berasal dari 
Atjeh, dengan perintah bela- 
djar atau murid dengan ikatan 
dinas, 

  

Tidak meng-istimewa- 
kan daerah. 

Dalam hal ini Pemerintah me- 
negaskan, bahwa tidak ada   alasan untuk memperlakukan 
daerah setjara istimewa, djuga 
Atjeh tidak: ini karena sudah 
mendjadi tugas Pemerintah un- 

“tuk chusus menumpahkan pers 

menimbulkan beberapa penger- 
tian jang bertentangan, dan me- 

an dikalangan kaum ulama, jang 
ter gabung didalam PUSA. 

PUSA berkuasa pe- 
nuh sedjak 1947. 

Sebuah madjelis penimbang, |. 
jang didirikan menurut peratur-. 
an residen Atjeh nomor satu 
tahun 1946 utk mengatur harta 

itu, ternjata 
tidak memuaskan kaum Uleu- 
balang, karena dianggap berat 
sebelah. Pembagian kedudukan 
dan harta benda rampasan jang 

langan PUSA itu memuntjak de- 

dengan pimpinan Sajid Ali, jang | 
bermaksud mengadakan 
pada tahun 1947 terhadap peme- | 

kawan2nja, maka kaum PUSA | 

Atjeh. Dengan diktatur PUSA, 

liter Moh. D. Beureueh, Atjeh 
telah mengadakan perlawanan 
terhadap kembalinja pendjadjah 
an Belanda sampai pada achir 
tahun 1949. g 

PUSA minta pro- 
vinsi Atjeh. 

Dalam pada itu jang terpenz, 
ting bagi pemimpmn2 PUSA ada-" 
lah tuntutan mereka untuk men- 
“dirikan daerah propinsi otonom 

| Atjeh tersendiri, terutama untuk 
mengkonsolidasi kekuasaan ka- 
um PUSA dalam pemerintahan. 
Dengan setjara force majeur wa. 
kil P. M. dikala itu membentuk 
propinsi otonom Atjeh, tetapi 
kesulitan berkisar disekitar pe- 
ngangkatarn seorang gubernur. 
Pengangkatan Teungku D. Beu- 
reueh mendjadi gubernur Atjeh 
nampaknja chusus di Kutaradja 
diterima dengan dingin oleh ma- 

sjarakat. 
Setelah DPD propinsi Atjeh 

berdjalan beberapa hari, dinjata- 
kan oleh kementerian dalam 
negeri, bahwa ketetapan wakil 

P. M. tentang pembentukan prop. 
otonom -Atjeh sedang ditindjau 
kembali oleh pemerintah pusat. 
Pernjataan kementerian dalam 

negeri jang menimbulkan suasa- 
na hangat dikalangan PUSA, di 
redakan kembali dengan pem- 
beritahuan, bahwa prop. Atjeh 
defacto boleh berdjalan terus. 
Pada permulaan tahun 1951 di- 
bentuk oleh pemerintah pusat 
prop. Sumatera, meliputi daerah? 
Atjeh, Tapanuli dan Sumatera 
Timur, dengan gubernur berke- 
dudukan di Medan. Semendjak 
itu pula berdjalan tindakan2 pe- 
merintah pusat, jang oleh Teng- 
ku D. Beureueh dan kawan2nja 
dianggap tidak bidjaksana. Gu- 
bernur D. Beureueh kemudian di 
pindahkan ke Djakarta untuk di 
perbantukan pada kementerian 
dalam negeri, akan tetapi tidak 
pernah datang. Permintaan D. 

fe 

Peerakan keluarga 

sh ting bagi 1 
sekarang, demikian djuga salah 

'| satu 

njebabkan terdjadinja perselisih. | 

    

   
    

Iipembentukan kembali 

henda feodal jang telah dirampas | 
dikemudian ' hari//| | 

ai 

menjebabkan Ar ANPNEN di.ka | latar 

ngan timbulnja gerakan Tahaoiaf 

coup li 

tur partai pemerintah PUSA di ! 

3 4 Gunung berapi 
meletus 

Pos2 pengawasan diperkuat 

jang dipimpin oleh gubernur mi-4 

“ 

'umum 

  

anna 

:Beureueh untuk minta berhenti, 
di Juluskan oleh pemerintah pu- 

t, sehingga semendjak itu 
“ktidak diterimanja lagi gadji dari 
'pemerintah. Suasana tenang da. 
|lam beberapa bulan pertama th. 
1951, tampak bergolak kembali 

ngan bergolaknja kembali 
TPUSA dipertengahan thn 1951, 
(nampaknja sebagai reaksi atas 

Uleubalang, 
jang dipimpin darj luar daerah. 

Harta-benda Uleu- 
balang. 

' Semendjak dihapuskannja pro. 
kpinsi Atjeh kaum  Uleubalang 
berharap "agar urusan harta 
benda mereka, jang selama itu 

— kaitangan madjelis penimbang, 
aken dapat dibereskan selaras 
dengan kepentingan mereka. 

Madjelis penimbang. 
.$. Pemerintah berpendapat  bah- 

pokok pen- 
Atjeh 

wa jang mendjadi 
keributan di   faktor pemberontakan se- 

karang ini, adalah madjelis 
| penimbang. Kegiatan PUSA nam 
pak lagi dengan djelas waktu 

| mereka mengadakan kongresnja 
di Langsa pada awal tahun 1953, 
sungguhpun kongres mereka itu 

ari pihak rakjat. Seperti biasa 
tuntutan kaum PUSA itu ialah 

propinsi 
tjeh. Lain dari pada itu kaum 

'USA mengadakan propaganda, 

ja mendapat sambutan baik 

bahwa pemerintah PUSAT di: 
Djawa sudah ada ditangan 
orang2 kapir dan sebagainja. 
Propaganda itu tidak mendapat 

sambutan haik dari kalangan 
rakjat, karena rakjat sudah bo- 
san terhadap organisasi2 PUSA. 
Demikianlah pokok2 dari pada 

belakang kedjadian di 
Atjeh pada waktu ini jang kami 
Gapati dalam keterangan peme- 
rintah pagi tadi itu. Dalam hal 

i pemerintah berpendapat, bhw 
edjadian di Atjeh tidak dapat 

gang2 kekuasaan PUSA. Dihan | dilepaskan dari hubungan keada- 
tjurkannja gerakan Sajid Ali dan | an setempat dengan keadaan ke 

seluruhan pertumbuhan masjara. 

berkuasa penuh dan lahir dikta- Lkat kita dalam masa peralihan. 

  

   

    

   
   

DITERBITKAN Men Ten PENERBIT PBNU ATAN (RAKJAT" JANGGAUTA 5. "3 

PERANG INDO CHINA 
MINTA DIACHIRI 

Tapi ditolak parlemen Perantjis 

ADJELIS Rendah Perantjis hari Rabu menghadapi sidang 

jang sangat hangat mengenai masalah Indotjina. Berkenaan 

dengan hasil Konggres Nasional Vietnam di Saigon baru? ini 

jang mengatakan bahwa Vietnam tidak mau tergabung dalam 

M: 

”Uni Perantjis sebagai dalam 

membuah perumusan 

Indotjina”. 

Partai Sosialis. 
Dalam pada itu wakil2 Partai 

Sosialis telah menjusun sebuah 
rentjana mosi jang menuntut 
agar pemerintah mulai menga- 
dakan perundingan2 baik. da- 
jam lapangan internasional mau- 

pun dengan Ho Chi Minh de- 
ngan tudjuan untuk mengachiri 
permusuhan? di Indotjina”. 

Sikap UNRS. 

Dalam pada itu, soseph La- 

net, jang berbitjara atas nama 
UNRS, berkenaan dengan ma- 
sih terusnja berlangsung per- 
musuhan2 di Indotjina, untuk 
mengachirinja, ia menjesalkan 
bahwa pemerintah tidak dapat 
menjetudjui untuk "menginter- 

nasionalisasikan permusuhan itu 
atau untuk mengadakan konpe- 
rensi 5 Negara”. 

Komunis. 

Pembitjara2 dari Partai Ko- 
munis, sama dengan pembitja- 

ra2 dari Partai ' Sosialis, terus 
mendesak agar pemerintah Pe- 

rantjis mengadakan hubungan 
dan berunding dengan Ho Chi 
Minh. 

Partai Sosialis Radikal. 

Wakil Partar Sosialis Radikal 
Laforest mengatakan bahwa ke-   putusan Konggres Nasional Vit- 

  

Tentang meletusnja Gunung 

Anak Krakatau, telegram jang 

diterima dari pos pendjagaan 
pembantu di Pasauran, jaitu di- 

pantaj barat Banten diterangkan 
bahwa pada tanggal 25 djam 

6.30 pagi Gunung Anak Kraka- 

tau meletus dengan menggelz- 
gar, Antara djam 17.25 sampai 
10.18 keluarlah asap kelabu jg 
mentjapaj 4000 meter tingginja. 
Hari itu antara “djam, 18.17 — 
22.45 gunung itu memperdengar 

kan dentuman 104 kali dan me- 
nampakkan sinar? api. 

Telegram dari Teluk Betung 
menjatakan, bahwa menurut 
sjahbandar Pandjang waktu ka 

pal Zamrud  berlajar menudju 
Pandjang, tanggal 25 kira2 djam 

123.00, Gunung Anak Krakatau 

mengeluarkan asap apj setinggi 

k.I. 800 meter, 

Djangan berlajar liwat se. 
belah selatan pulau Sebesi. 

Pada tanggal 26 pagi Gunung 
| Anak Krakatau masih terus giat 
dan menurut observasi Wedana 
Tjaringin gunung itu menundjuk   kan erupsi dengan dentuman 123 
kali. Dinas Guaung Berapi Sela 

  

Batu 

K 

negara asing di Surabaja, 

  

katian kepada setiap daerah jg. 
terkebelakang. 

Achirnja Pemerintah Pusat 
akan tetap berusaha mengem- 
balikan kepada rakjat hiburan2- 
nja, jang dahulu dilarang oleh 
pemerintah kolonial, — karena 

oleh djiwa barat. Setelah P.M. 

atas nama Pemerintah menjam- 
paikan penghargaan kepada 
alat2 kekuasaan negara, jang 
menunaikan tugas mereka da- 
lam keadaan sulit ini, sekali lagi 
P, M. menegaskan, bahwa peris- 
tiwa Daud Beureueh tidak ha- 
nja mendjadi soal bagi Pemerin- 
tah. Peristiwa menjedihkan di 
Atjeh itu adalah soal nasional, 

jang mengenai tubuh seluruh 
masjarakat 

  
  

yaa Kunstan en Wetan 

mungkin tidak dapat dipahami: 

pertama ma- 
kam Supratman 

Diletakan Gub. Djawa Timar 

EMARIN pagi oleh Gupernur Samadikun dilangsungkan 
upatjara perletakan batu pertama atas makam baru almar- 

hum pentjipta lagu kebangsaan Indonesia, W. R. Supratman, 
jang tidak djauh letaknja dari makamnja jang lama di Surabaja. 
Hadir dalam upatjara tersebut Residen Winarno, kepala kepuli- 
sian Djawa Timur, komisaris besar Sukarno Djojonegoro, Wali- 

Kota Mustadjab, pembesar? sipil dan militer serta Konsul? 

Upatjara didahului dengan pi- 
|dato sambutan oleh kepala dja- 
watan kebudajaan Djawa Timur 

sambutan oleh wali kota Musta- 

djab dan salah seorang keluarga 
almarhum jang menjatakan te- 
rima kasihnja atas pengnargaan 
pemerintah terhadap almarhum 
Wr. Supratman, Achirnja Gup. 
Samadikun meletakkan batu per 
tama disertai dengan pembatja- 
an piagam untuk almarhum, 

Dimana2 kemarin diadakan 
lupatjara peringatan W abad 
lagu Indonesia Raja. Di Sema- 
rang atas usaha pihak PPK pro- 
pinsi Djawa Tengah dilangsung- 

kan dihalaman SMA. jang diha- 
diri tidak kurang dari pada 2000   

Lambaga Kekudarasa ingtaata 

Koo. Batan easch Canoem.han 
One San 

orang, diantaranja gubernur Bu. 

   
   

  

seorang wakil dari Partai Republik 
Madjelis Rendah itu telah meminta agar pemerintah Perantjis 

tentang politik pemerintah jang akan 

"memperteguh serdadu? Perantjis jang sedang berperang di 

  

: LANGGANAN 3 

Dalam dan Luar Kote. 

Sebulan , 0... ... Bp. Il 

Krjeran 00. oo. 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 
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keadaannja sekarang”, maka 
dan Aksi? Sosial dalam 

nam itu merupakan tikaman 
dari belakang bagi Perantjis. 

Korban2. 

Dalam perdebatan itu men- 

teri negara urusan negara2 ba- 

gian di Indotjina — Marc Jac- 

guet — mengumumkan setjara 

resmi djumlah kerugian2 ten- 

tara  Perantjis dan Vietnam 

(bagian Perantjis) di Indotjina. 

Dikatakannja bahwa kerugian2 

dalam tahun 1952 berdjumlah 

13.658 orang. 'Perintjiannja ia- 
lah sbb. : pasukan2 Perantjis 

jang terbunuh atau hilang 1.860 

orang, dipulangkan — karena 
alasan2 kesehatan 2.567 orang 
dan luka2 1.774 orang. Legiun 
Asing, jang terbunuh 8.331 

orang, dipulangkan Karena ala- 
san2 kesehatan 1.111 dan luka2 

nuh 2.718, dipulangkan 2.157 
dan luka 2.629. Pasukan2 Viet- 
nam dalam konmando Perantjis 
terbunuh 3.552, luka2 2.004, pa- 
sukan2 Vietnam dalam "tent. 
Nasional”, mati 4.197 dan luka2 

2.095. — AFP. 

Ditolak. 

Parlemen  Perantjis dengan 
suara terbanjak telah menjetu- 

djui sebuah resolusi mengenai 
politik Perantjis tentang Indo- 
China, Dalam resolusi tersebut 
disarankan supaja tidak meng- 
hemat usaha apapun djuga un- 

tuk mentjapai suatu pemetjahan 
setjara damai di Asia dan men- 

djamin bahwa pengorbanan oleh 
negara2 bebas akan dipikul ber- 
sama2. 

Resolusi? Sosialis dan Komu- 
nis jang menjerukan diadakan- 
nja perundingan? langsung di   Nan waktu 1 minggu j.b.l. 4 gunung berapi telah meletus, 

jakni Gunung Rindjani di Lombok, Gunung Siau di Talaud- 
Sangir, Gunung Slamet di Djawa Tengah dan Gunung Anak 
Krakatau diselat Sunda. Selain daripada itu Dinas Gunung Berapi 
menerima berita tentang makin giatnja Gunung Merapi di 
Djawa Tengah, Gunung Aiseput di Minahasa dan Gunung Iga di 
Flores. Berhubung dengan tibanja musim hudjan, diterima berita 

dari pos2 pendjagaan pada lereng? Gunung Semeru dan Kelut, 
bahwa pengawasan harus diperkuat untuk dapat mengusahakan 

menghindarkan rakjat dari bahaja lahar dingin. 

sa sore adakan hubungan inter- 
lokal dengan pamongpradja Ban 

ten dar. memperingatkan supa- 
ja: a. Kapal2 Zamrud dan Mari 
kam jang biasanja berlajar an- 
tara Merak dan Pandjang dja- 

ngan meliwati sebelah selatan 
dari pulau Sebesi, tetapi harus 
melaluj selat antara pulau Se- 
buku dan Gunung Radjabasah 
(Lampung). b. Kapal2 dan pera 

hu2 lainnja djangan mendekati   pulau Anak Krakatau dan pu- 
lau2 sekitarnja, c. Pamongpra- 
Gja mengorganisir kembali pen- 
djagaan pengawasan dipantai ha 

rat Banten, 

Letusan Anak Krakatau 
bisa timbulkan gelom- 

bang? besar. 
Sebagai diketahui Drs. De Ne 

ve dengan Sebuah ekspedisi jang 
terdiri atas 11 orang tanggal 24 
Oktober jang baru Jalu baru kem 
bali dari pemeriksaan gunung 
berapi dan keadaan sekitarnya. 
Maksud pemeriksaan itu ialah 
untuk mengadakan sistim per- 
djagaan jang sebaiknja. Selama 
18 harj rombongan itu mengada 

kan pemeriksaan terhadap ka- 
wah Gunung Anak Krakatau 
dan keadaan dari pulau Kraka- 
tau Besar, pulau Sertung dan 
pulau Pandjang. Pada waktu itu 
keadaan kawah Anak Krakatau 

sudah mendidih, tapi mungkin 
karena angin besar panasnja tju 
ma 63” C. 

Pimpinan ekspedisi pada saat 

itu sudah menduga, bahwa mung 
kin sekali dalam waktu bebera 

pa minggu jang akan datang Gu 
nung Anak Krakatau akan mele 
tus, tapi tidak mengira bahwa 

letusan itu terdjadi selekas se- 
perti dikabarkan. Menurut hasil 
pemeriksaan diatas pulau Pan- 

djang itu harus ada pos pendja- 
gaan jang mempunjai hubungan 
radiografis dengan pantai Suma- 

tera Selatan dan pantai Djawa 
Barat. Selandjutnja dipantai Dja 
waBarat jaitu di Gunung Tiipari 
dan dipantai Lampung jatu di 
Gunung Radjabasan harus djuga 
ada pos pendjaga3a pembantu. 
Perlu adanja pos2 itu ialah ber 
hubung dengan kemungkinan 
adanja bahaja gelombang pa- 
sang jang mungkin ditimbulkan 

oleh tekanan letusan hebat, Dji 
ka 'ini terdjadj seperti dulu per- 
nah kedjadian, maka gelombang 
besar itu bisa mentjapai Labuan 
dalam waktu 30 menit, Merak 
dalam waktu 41 menit dan bisa 
Kalianda dalam waktu 39 menit, 

Teluk Betung dalam waktu 77 
menit dan Kotaagung dalam wak 

tu 41 menit, 
Demikian berita jang didapat   Antara dari Dinas Gunung Ber- 

Indo-Chinay ditolak oleh sidang. 
Selama perdebatan itu PM Pe. 

rantjis, Laniel, menjatakan, bah. 
wa  Perantjis bersedia untuk 
mengadakan perundingan de- 
ngan Tiongkok guna mengachiri 
perang di Indo-China. 

  

JAJASAN PERGURUAN 
KRISTEN 

Baru2 ini di Salatiga dilang- 
sungkan konperensi para guru 

darj Jajasan Perguruan Kristen 
untuk membitjarakan pelbagai 
masalah perguruan. 

Menurut tjatatan, JPK jang 
berkedudukan di Salatiga, dan 
diketuai Ds. Probowinoto, kini 
mempunjaj 24 Sekolah Rakjat, 
5 SMP, 1 SMA, 1 SGB dan 1 
SMEP terbesar diseluruh Djawa 
Tengah-Utara dengan . djumlah 
murid seluruhnja 5.300 dan 146 
orang guru tetap” dan 37 
orang ,tidak tetap”. — Ant. 

1.679. Pasukan2 Afrika, terbu- 

TAHUN IX. —NOMOR 246. 

  

  

KONPERENSI PARTAI 
MURBA 
Se- Sumatera Utara. 

Mulai dari tanggal 1 hingga 
4 Nopember jad., di Medan akan 
berlangsung konperensi-kerdja 

Partai Murba se-Sumatera Uta- 
ra, Dari pihak jang bersangkutan 
didapat keterangan, bahwa jang 
akan dibitjarakan dalam kon- 
perensi itu ialah soal penjempur 
ngan partai, pembaruan pimpin- 
an dan persiapan2 untuk pemi- 
lihan umum jad. 

Konperensi Partai Murba, se- 

Sumatera Utara itu akan d:ha- 
diri djuga oleh utusan2 Dewan 
Partainja dari Djakarta. — Ant. 

PEMBERSIHAN DI 
MESIR 

Pengadilan revolusioner Mesir 

hari Selasa ini telah mendjatuh 
kan hukuman pendjara selama 
15 tahun atas diri Dr. Ahmad 
al Nakib, bekas direktur rumah 
sakit Muassat di Iskandariah, 
ketjuali itu, segala harta-benda 
jang dikumpulkannja sedjak Sep 
tember 1939 disita. 

Dr. Ahmad al. Nakib didjatuhi 
hukuman berdasarkan undang2 
anti-korupsi. 

Berita AFP mengatakan, bah 

wa 4 pembesar tinggi pemerin- 
tah Mesir, diantaranja direktur- 
djenderal Djawatan Pos, Amin 
Hafiz, tlh dischors atas perintah 

ment. perhubungan, sguadron 
leader Gamal Salim. Ketika pem 
besar lainnja tadi ialah: ment. 
muda negara urusan perhubung 
an Muhammad Arif Abw! Ata, 
direktur djenderaj djawatan pe 
ngangkutan Ahmad Shakir, di- 
rektur djenderal pekerdjaan um- 
um Farid Zarifa, 

Direktur djawatan radio peme 

rintah, Kolonel Kamil ur-Rah- 
man, telah diberi ',,tjuti untuk 

waktu tak terbatas”. 
Dr. Ahmad al Nakib, dihukum 

pendjara 15 th., karena ia me- 
robah sebagian dari rumah sakit 
djadi tempat pelatjuran bagi .Ra 
dja Farouk, 

D.K. BITJARAKAN 
TUDUHAN SYRIA 

Terhadap Israel. 
Dewan Keamanan PBB pada 

hari Selasa telah mulai mem- 
bitjarakan. tuduhan Syria ter- 

hadap Israel mengenai perobahan 
pengaliran sungai Jordan ber- 

dasarkan suatu projek irr'gasi. 
Sebagai negara2 jang ber- 

kepentingan - wakil2 Syria dan 

Israel diminta menghadliri pem- 
bitjaraan tadi, tetapi tidak men- 
dapat hak suara. Menteri luar 
negeri Pakistan, Mohammad Za- 
frullah Khan menjarankan su- 
paja DK menjetudjui usul Ko- 
misi Perletakan Sendjata Israel- 
Syria, jang mengemukakan utk. 

menunda pekerdjaan2 irrigasi di 
sungai Jordan sampai DK telah 
mempeladjarj  soalnja dengan 
seksama. — AFP, 

  

  
  

Pasukan Amerika 

tak ditarik dari 
Eropa 

Trieste dibitjarakan 5 negara. 

M ENTERI luar negeri A. S. John Foster Dulles hari Rabu 
dalam konperensi pers menjatakan bahwa sama sekali tidak 

ada persoalan untuk menarik atau mengurangi serdadu? A. S. 
jang dewasa ini sedang ditempatkan di Eropa. " 

Tekanan Perantjis. 
Lebih djauh Dulles menjang- 

kal bahwa A. S. telah menjata- 
kan kepada Perantjis bahwa pe- 
narikan pasukan2 Perantjis dari 
Indotjina akan merupakan sua- 
tu krisis besar dalam hubungan 

antara A.S. dan Perantjis. 
Selandjutnja ditambahkannja 

bahwa A.S. sama sekali tidak 
mempunjai maksud untuk me- 
lakukan tekanan atau mempe- 
ngaruhj politik Perantjis di 
Indotjina. 

Trieste. 
Selandjutnja Dulles mengata- 

kan bahwa keputusan Anglo — 
Amerika pada tanggal 8 Oktober 
jang lalu untuk meninggalkan 
Trieste zone A dan menjerahkan 

pemerintahan atas daerah itu 
kepada Italia adalah suatu ha- 
sil dari kenjataan bahwa ren- 
tjana2 pertahanan di Eropa Se- 

latan telah membuat perlu se- 
kali untuk mengatasi keadaan 

jang sangat sukar itu, 
Ia menambahkan bahwa be- 

lum diambil keputusan menge- 
nai tanggal kapan pasukan2 AS 
dan Inggeris harus ditarik dari 
zone A Trieste, Dalam pada itu 
ia mengharapkan agar konpe- 
rensi 5 negara tentang Trieste 
(Perantjis, Inggeris, AS, Italia 
dan Jugoslavia) dapat diseleng- 
garakan selekas2nja, 

Atas pertanjaan Dulles « me-   api, 

ngatakan bahwa masalah perba- 
tasan Italia — Jugoslavia dalam 
daerah Trieste tidak termasuk 
dalam atjara pembitjaraan, da- 
lam pembitjaraan Anglo — AS 
jang diadakan di London dalam 
minggu ini untuk membitjara- 

| kan masalah Trieste. 
Lebih djauh ia njatakan bah- 

wa konperensi 5 negara tentang 
Triests itu mungkin diadak9- 
sebelum pasukan? Anglo - 
ditarik dari zone A ne 

Israel | 
Diluar bantuan2 tekr 

diberikan kepada Mena 
dan Arab, ' Dulles me. 
bahwa . pemerintah 
memberikan bantuan? | 
lebih djauh baik kepa, 
BN kepada. Tt 
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-Baru2 

no. 158 ha, — (Korr). 

an de 

| dungan tsb., adalah masing2 di- 

   

    

- |dan dibangun oleh rakjat sendiri 
| dengan mengeluarkan beaja ma- 

           

   
    

|Rp..27.250,— jang kesemua bea- | 

o | desa2 tsb. 

- “diadakan djuga pidato2 oleh lu- 

| Dua bendungan di Dlimas 

" Imengairi sawah seluas 20 

? 

  

“Nutooat Bartam Iakenta, isitu 

  

ian Indonesia Raya: dalam 
suratnja kepada PWI Kring Dja- 
karta minta supaja pengurus 

||koalan sekitar alasan2, jang di- 

mantri untuk melarang peredar- 

jai 

  

0 

LARANGAN MENJIAR- 

terlar | Organisasi larang. | 
Pedjabat Panglima MESIR 

Overste Warouw, melarang su- 

atau dari       
“tegas, (sikap pendirian j 

. Menurut 
   

   

   
In 

h   
  

  

erta menanda ta- 
-perdjandjian gula jang di 

pkan dalam perang dunia jg 
u lalu itu, satu dan lain ka- 

ena : guota jang akan di- 
pada Indonesia adalah | 

ketjil jaitu sebanjak 250. 
sadja sedang: Indonesia 

  
an 
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“DUA BENDUNGAN 
'TESAI.REDJO 

Dibuka dengan resmi. 
Dua bendungan didaerah Ka- 

Senar a ma adan 4 “Tegalredjo Oo, 

kabupaten Magelang, achir ming- 
gu jang lalu telah dibuka dengan 
resmi, setelah selesai dikerdja- 
ke .gotong-rojong oleh 

edua desa dimana ben- 
dungan itu terdapat. Dua ben- 

ah panitia 

Daerah. 

   

'kali Talang didesa Dlimas dan j 
“dikali Sono didesa Purwodadi, 

|sing2 sebesar Rp. 7.500,— dan KR. 
ja tsb. dipikul oleh rakjat di- 

rah desa Purwodadi, Ass. Weda- 

diramaikan dengan pertundjukan 
wajang kulit. Maan 

pegawai 
rakjat 

     adi itu masing2 dapat 
ha, dan 
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mendjadi 25.000 liter, sedang 
Rp. 23 Ajuta. z Ie ANU 

  

, u utih naik “4m 4 m, 20 cm, 25 cm 

23 bu Iaiopasiang IV didapat keterangan, 

bahwa produksi Pn akan naik mendjadi 

- djian sebuah lagi jang kini se- 
dang dipasang di Saradan, diha- 

. |rapkan pada achir bulan ini da- 
pat dipergunakan. Pemasangan 

ra | mesin penggergadjian ini ma- 
sing-masing memakan biaja Rp. 

LN NA | gas dari Kepala Djawatan Ke- 

hun depan direntjanakan. sama 
dengan tahun 1953 jaitu ber- 
jumlah lebih kurang. 2000 M3. 

Pala Ant, at mi 

  ng| SANDIWARA PANDU 

Maulud pada 
jad, Kepanduan H.W. Surakarta 

  

L 2 ——— Untung bersih   
12 239 

YEYEE 
# 

al. 

1. Dari 

utih dalam tahun 1954 akan | & 404 bagian 

2. 

5076. 
sia 

dan Madiun, sedang penggerga- 

rintah. 

Export kaju djati dalam ta- | sehatan Daerah 

  

Berangkatnja 

Untuk menjongsong hari Raya ma dengan Sdr. 
tanggal . 15-11 

    

      

   
   
   

   
    
   
   

    

  

an pertund sanan, bilamana Kabag 

lah adviseur d 
“| Iv. Gorkom), 

dung. 

Kesan Sdr, Dr   
an 

butihkan. 

husodo dan Dr.   

Menerima dari: 

Sisa barang2 
1-11-1950 adalah : 
2 blok kain dril 

“Kain tussor i : 
» Kain perempuan dan po 

. tongan/guntingan dari ! 

Kesiaparan: 
2 ri pembagian bahan tex. 
tiel ini maka: 

£ 60 pegawai. 
Keuntungan adalah sebesar 

, 3 Mengenai 
jang sekarang ada perlu ada ke- 
putusan lebih landjut dari Peme- 

IX. Obat-obatan, ' : 
I. Dalam bulan Oktober 194 

Sdr, Dr. Purwohusodo dapat tu- 

karta untuk pergi 
guna Membeli obat-obatan kepa- da Firma J.v. Gorkom. Sdr. Ke- 
pala Djawatan Kesehatan men: 
dapat tugas tersebut dari Sdr. K.R.T. Notojudo. 7 

husodo ke Djakarta bersama-sa- 

tonegoro. Sebelum berangkat 
Sdr. Dr. Purwohusodo dapat pe- 

.ta supaja minta bantuan Sdr. 
Dr, Heerdjan (Dr. Heerdjan ada 

|. Untuk menemui Dr. Heerdjan, 
x2 | Sdr. Dr, Purwohusodo. datang ke 

k2 | rumahnja Dr, Heerdjan 

Dr. Heerdjan sudah mengetahui 
| maksudnja terlebih dahulu. 

Oleh Sar. Dr, Purwohusodo ke 
pada Dr. Heerdjan diserahkan 

| daftar obat-obatan apa jang di- 

Dr, Heerdjan sanggup mengu 
. |sahakan waktu berdjumpa lagi 

@j Djakarta, antara Dr. Purwo- 

Aetiviteit R 

gian. j : 
Sekedar untuk menolong rak- 

jat, chususnja para pegawai? da 
lam kebutuhan bahan pakaian, 
Pemerintah Daerah dengan mem. 
pergunakan uang Reserve-fonds 
mengusahakan bahan2 textiel. 
Adapun saluran “untuk meni- 

peroleh bahan pakaian adalah : 
N.V. Marba dan” Kubri dengan 
perantaraan P.K.R. Pembagian 
diselenggarakan sedemikian ru- 
pa Sehingga tertjapai dug tudju 

1. Rakjat/pegawai tertolong. 
2. Reserve-fonds menerima un- 

nja sanggup untuk tung Jk EA 
ort lebih dari djumlah B. Pelaksana: @miplibi db 

t. Demikian Menteri Pe- " 'pemb: Hua pembel 

Textiel jang datang dari N.V. 
- | Marba diperuntukkan untuk pa- 

ra pegawai dan rakjat, se 
| bahan2 dari.Kubri dengan peran. 
tara P.K.R. ditudjukan untuk Pa 
mong Kalurahan dan pembantu 
nja. Pembagian untuk pegawai 
dan rakjat dikerdjakan oleh sehu 

sedang pembagian untuk Pamong. Kalurahan: diker 
Gjakan oleh Djawatan Pradja 

| Anggauta Panitia pembagian ialah : : 
P. Paku Alam (Ketua). 

Sdr. H. Abd. Hamid 

     
   

| dari DPR. 
DPR. 

5 onegoro. 
Kertonegoro. 

K.R.T. Pringgokusumo. 
K.R.T. Kertoprodjo 
8 

Ce Keuan gan | 
rang? textiel. 

Dikeluarkan untuk » 

(Sekretaris). 
dan sisa ba- 

  

na Tegalredjo, Patih Magelang | N.V. Mar | (Rp. 482.017,92 dan wakil dari Djaw. Pengairan | P.K.R. Ap Ip. 09.363,23 
: Magelang, jang kesemuanja me- Perongkosan - ,, 26.500,— injatakan penghargaannja: atas : Se 
| kegiatan rakjat jang kemudian “Djumlah Rp. 597:881,15 

Rp. 520,404,12 
»  338.606,04 

  

| Rp. 859.060,15 

  

| Rp. 261.179,01 

pada tanggal 

untuk rakjat, 

“restant bahan 

Istimewa Jogja. 
ke Djakarta 

Sdr. Dr. Purwo 

Mr. K.R.T. Ker- 

perlu di Djakar 

sedang 

   
tgjakarta. Tentang” banjak dari 

dah diserahkan kepada Dr. Heer 

djan masih pegawai. Daerah Ig- 
timewa Jogjakarta). 
“ Kemudian 'obat-obatan (dida- 
lam peti) dikirimkan ke Jogja 

'karta, dengan alamat Z. H. Sri 
| Sultan, Dan ada sementara jang 
bertanda dengan H. Sesudah 
obat-obatan datang di setasiun 
Tugu, Sdr. Prodjosugardo me- 
nemuj Sdr. Saronopuspito, supa- 
ja mengambil « obat-obatan, pe- 
sanan Pemerintah Daerah. 

Peti2 jang bertanda Dr. Heer- 
djan disendirikan dan dibawa ke 
rumah Sdr. Prodjosugardo, ha- 
nja ada 1 drum minjak kaju pu 
tih jang ditinggal digudang Pan 
tiwalujo. 
Menurut factuur jang diala- 

matkan kepada Panti-Walujo, 
harga obat-obatan tersebu: ada : 
Rp. 86.117,41. Tetapi sesudah di- 
'tjotjokkan maka kedapatan bah 
“wa factuur No. 6617 tidak ter- 
dapat baramgnja, seharga Rp. 
1.574,40. 2 

Djadi obat-obatan jang diteri 
ma oleh Panti-Walujo seharga 
Rp. 86.117,41 — 
Rp. 8454301. uu.     

Pembajarannja. 

? Oleh Djawatan Keuangan (da 
ri Reserve-fonds) pada tanggal 
29-11-49 via Javasche-Bank di 
bajarkan kepada Firma J.v. Gor 

Dan »Abadi”, Pedoman” | me « : “3 

|. soal Nasiom 
PWI Djakarta membawa per- | 

| kemukakan oleh Menteri Per- | 
tahanan Mr. Iwa Kusuma Su? 3 

   anan, memuat keterang- 
| an2 jang tidak konstruktif, bah- | 
Ikan sering djuga muat hasutan2 
jang sering mengeruhkan su- 

ka. Dan manakala tidak be- 
nar, PWI supaja minta Dewan 
Code Kehormatan  menjatakan 

apat 4 sk itu, tu- 
L k terbukti dan 

rugi! nama - baik keempat 
f harian tersebut, mentjemarkan 

rat2 kabar didaerah T.T. VH me. | nama baik wartawan?-nja, dan 
njiarkan pengumuman2 dari Ka- seng 
har Muzakkar. Larangan berlaku | 
djuga bagi penjiaran surat? “dari 
organisasi terlarang, — Ant. 

Uja 3 k. sengadja 
endak merusakkan kepertjaja- 

an umum kepada keengpat hari- 

“ (harganja Dr. Purwohusodo tidak | 
A. Dasar pembelian|pemba- | mengerti, karena semuanja su- 

djan (pada waktu itu Dr. Heer- 

Rp: 157440 — 'f 

    

penduduk 

daerah, sedang mereka 

kan pemindahan kemiskinan: 
Soal transmigrasi, 

soal daerah, tetapi soal Peme- 
rintah pusat 

lagi soal nasional. Selain itu 

keluar kalau kemungkinan -un- 
tuk hidup dengan lajak disesua- 
tu daerah tidak seimbang 
dimana usaha menambah mata 
pentjaharian bagi penduduk ti- 
dak dapat menghadapi tambah- 
nja djiwa penduduk. 
Dipandang dari sudut inter- 

nasional, soal transmigrasi itu 
adalah merupakan suatu pengu- 
rangan pandangan kemampuan 
negara kita dalam mengusaha- 
“kan kekajaan alam jang terda- 
pat didalamnja. Pemerintah Pu- 
sat telah menginsjafi hal itu 

j dan berusaha mengcompenseer 
|keadaan itu djustru dengan me- 
Parit perhatian, dan jang pen- 

ting lagi bantuan dari luar ne- 
geri (PBB). 
“ Soal - transmigrasi ini harus 
pula kita lihat dari sudut iimu 
penduduk (bevolkingsleer). Wa- 
laupun telah diinsjafi betapa 

| pentingnja soal penduduk itu, 
namun sampai sekarang belum 

  

Menurut surat dari Firma J.v. 
Gorkom pada tanggal 20-9-1950, 

| menjatakan bahwa hutang Pam- 
| ti-Walujo sudah dilunasi oleh Dr. 
| Heerdjan. 

Oleh karena Pemerintah Dae- 
rah masih merasa punja uang 
“jang ada pada Dr. Heerdjan, ma 
Ka pada tanggal 27 Januari 1951, 
Pemerintah “Daerah mengutus 
Sdr. R.P. Prodjodiprodjo-ke Ban 
dung untuk meminta uang kele- 
bihan jang masih pada Dr. Heer 
djan. Uang tersebut telah diba- 
“jar lunas pada tanggal 3-2-1951 
(12-2-1951 dimasukkan Rp. 15. 
OST ,— Yg mia - 
Menurut perMitungan Panitia, 

maka uang jg harus dikembali- 
kan oleh Dr. Heerdjan kpd. Dja- 
watan Keuangan ada: Rp. 101. 
500,— — Rp. 84543001 — Rp. 
16.956,99 (terpaut — Rp. 1000,-). 

  
.   

  kom Djakarta sebanjak Rp. 70. 
500,—. : : 
Disamping itu pun pula diada- 

kam pembajaran untuk obat-obat 
an tersebut (dari Reserve-fonids) 
Me Oral 
“1. Titiek 25-11-1949 

F Rp. 10.000,— 
2. Ir K.RT. Merto- 

negoro 23-10-49 ,, 20.000,— 
3. Dr. Heerdjan 

22-10-49 " " 1:000,— 
Djumiah ada Rp. 31.000,— 

(Tiga puluh satu ribu rupiah). 
Djadi djumlah pembajaran 

Obat-obatan tersebut adalah Rp. 
70.500, — — Rp. 31.000,-— — Rp. 
101.500,— (serattis satu ribu li- 
ma ratus rupiah). 

Menurut perhitungan maka 
uang Pemerintah Daerah (Reser 
ve-fonds) jang terlandjur di 
stort- ke Djakarta ada Rp. ”101.500,— — Rp. 84543001 -— 
Rp. 16.956,99. 
Pada tanggai 3 Mei 1950 Pe- 

merintah Daerah dapat tagihan 
dari pada Firma J. v. Gorkom, 
bahwa Rumah Obat Panti-Walu. 

“jo masih punja hutang sebanjak Rp. 15.617,41, : 
Penagihan tersebur didorong 

jang pertama kali oleh Firma 
J.v.Gorkom, supaja hutang Pan ti-Walujo sebanjak Rp. 15.617,41 
tersebut dihajar: dengan surat 

ttg. 727-1950. Pe 
Dorongan supaja hutang terse 

but dilunasi jang ke 2 'kali pa- da tanggal 28-8-1950. Aa 
. Pada tanggal 9-8-1950, ' oleh: 
Pemerintah Daerah dikirim su- | 
rat kepada Dr. Heerdjan, jang 
maksudnja supaja Dr. Heerdjan 
membajar hutangnja, dengam di 
beri perhitungan pembelian obat 

  
#ruhnja ada Rp. 86.117,41 Rp. 
.16,230,40 — Rp. 100.773,41. 

'zine tabletten tsb., pada tanggal 
4-5-1950, 
memerlukan minta keterangan 
tertulis kspada Panti-Walujo, de 
ngan keterangan bahwa hal tsb: 
Sudah dikirim kepada alamat 
Sar. 

ru terima 1 blik & 5000 tabletten. 

tsb., sudah termasuk dalam fac- 
tuur No, 73745, 

Menurut perhitungannja seba- 
gai berikut: 4 $ 
Menurut factuur dari Jv. Gor 
kom obat-obatan jang-dibeli oleh 
Pemerintah Daerah 
seharga Rp. 86.117,41 
Obat jg diterima, 84,543,01 

p. 1.574,40 

  

Obat jang tidak diterima jaitu 
berupa : 
210 fic a 1 gr Strep- 
tomycine per fle 
Rp. 4,24 SS Rp. 89040 
100 flc Penicilline 
One Shot per fic. 
Rp. 6,84 2 Rp, 6384, — 

Rp. 1.574,40 
Djuga tidak diterima 200.000 

Sulfamezathine tabletten (fac- 
tuur No. 6627 tanggal 21-12-49) 
seharga Rp. 14.656,— 

Djadi menurut perhitungan, 
obat jang dipesan dengan nama 
Pemerintah Daerah, akan tetapi 
tidak diterimanja, “adalah Rp. 
157440 H& Rp. 14.656,— — Rp. 
16.230,40. 

Dan djumlah pembelian selu 

  
Mengenai 200.000 sulfametha- 

Djawatan 'Keu angan 

Didjawab oleh Panti-Walujo 
(Sdr. Sarono Kusumo) kami ba- 

5000 Tabletten jang dimaksud       Obatan, Ketjual surat tsb., tiap 
Surat tagihan dari Firma J.v. 
Gorkom diberi tekanan pula su- 
paja lekas membajar, 
  

  

  ari pada firma | 

1 Ban. 
. Purwohusodo, 

Heerdjan, Dr. 
| Heerdjan menjanggupkan bahwa 

| 1 Obatnja akan dikirimkan ke Jo 

    

Rp. 366,40. 

| ti-Walujo tidak terima, 

& "Tjipanas tgl, 29-10-1958 Wakil Prosiden 
n telah melihat? keadaan rakjat antara lain Wa- 

Djadi tablet 200.000 tsb. Pan- 

Thn DPRD, donjakartn 

Dalam nota usul tersebut di- 

njatakan, bahwa tudjuan dari 
transmigrasi tidak boleh meru- 
pakan suatu usaha mengurangi : 

untuk kepentingan 
mereka jang tinggal tetap di- 

jang 
pindah nasibnja tidak berobah 
mendjadi baik, gtau dengan per- 
kataan Jain  djangan merupa- 

bukannja | 

atau lebih tepat 

transmigrasi merupakan djalan 

dan 

    

Ea na na N naa 

Soal Transmigrasi 1! 

memuaskan sama sekali, 

leer belum: diselidiki. 

transmigrasi. 
Seterusnja dalam nota 

ditegaskan pula 

sekarang didjalankan jaitu 
mie transmigrasi. 

setjara. halus 

diri sendiri, 
njakan dimasukkan 
ming dengan teken kontrak. 

tes, Umumnja kolunisasi 

kan. Tetapi 

miliki tanah jang dibutuhkan. 

dja transmigrant 

Brataningrat cs itu. 

mengadakan 

dangan2 sebagai 
pelaksanaan selandjutnja.   

TERTULIS 

   

al 
Djangan merupakan pemindahan 

kemiskinan 
EMARIN DPRD Jogjakarta 
untuk membitjarakan nota usul dan mosi Brataningrat cs. 

mengenai mempertjepat usaha transmigrasi. Mosi tersebut 
ditanda-tangani selain Brataningrat, djuga oleh Istiadjid, H. J. Sumarto dan Haman Hasjim dan pokoknja mendesak kepada Pemerintah Pusat agar usaha transmigrasi 
urusannja diserahkan “in medebewind” kepada daerah. 

mengadakan sidang pleno 

dipertjepat dan 

dapat perhatian “jang semesti- 
nja. Mengingat pula bahwa 'be- 
vOlkingspolitiek itu berakar pa- 
da bevolkingsleer dan statistiek, 
maka tidak mengherankan bila 

transmigrasi sebagai bagian da- 
ri bevolkingspolitiek belumlah 

djika 
seperti sekarang ini bevolkings- 

Tjara mendjalankan 

itu 
tjara mendja- 

Jankan transmigrasi. Tjara jang 

fa- 
Menurut 

praktijk, orang2 jang didatang- 
kan oleh familienja, seolah? "di- 
djadjah”. Mereka diikat dengan 

agar suka mem- 
bantu keluarga itu, sehingga ti- 
dak mendapat kesempatan ber- 

Mereka itu keha- 
onderne- 

Lain tjara lagi, jaitu trans- 
migrasi umum, jang kini baru 
dimulai. Orang2 menerima 11, 

| bouw sawah-pekarangan di Wa- 
jang 

: pertama mislukt tetapi mereka 
| membawa adat2 djelek dari Dja- 
Wa, seperti berdjudi, pesta besar 

| dsb. Sebaliknja semangat untuk 
membuka tanah besar tetapi ha- 
silnja selalu - hilang diperajudi- 

Keturunan mereka 
bersikap baik dan berhasil me- 

Maka djika timbul pertanjaan | 
Systeem transmigrasi mana jang 
lerbaik, maka djawabannja ter- | 
gantung pada: kemauan beker- | 

jang sung- | 
guh2, ketegasan hak tanah dan 
organisasi persiapan dan penje- 
lenggaraan selandjutnja. Demi- 
kianlah pokok isi dari nota usul 

| ANGUETTE MUNGKIN 

   
PERKARA DJUAL MOBIL 

PRIORITEIT 
Perkara djual mobil prioriteit 

'kini telah berada dalam tangan 
Pengadilan Negeri Jogjakarta, 
dalam mana terdakwa Tan 
Miauw Sioe, kepala pengusaha 
pabrik kulit  .,Thung Hwa 
Tjiauw” dari kampung Numbak- 
anjar telah dipersalahkan  me- 
langgar fatsal 4A Staatsblad 
1948 No. 145 juncto fatsal 2 dari 
Surat Keputusan Secretaris van 
Staatshoofd dari Departement 
Economische Zaken tg. 21/6 1949 
No. 7050/BAD, dalam hal itu 
ia telah mendjual mobil priori- 
teit merk Fiat No. AB 1515 jang 
dibeli dari N. V. Kilat dengan 
harga Rp. 87.000,— kepada Tan 
Giem Han dari Toko ,,Jogja” di 

Patjinan. 1 : 
Perkara tersebut mustinja di- 

"periksa kemarin, tapi berhubung 
dengan satu dan lain hal di- 
undurkan sampai pada waktu 38 

nantj akan diberitahukan lagi. 
Dalam perkara itu ada 5 orang 
saksi, jaitu Tan Giem Han tsh., 
Subardjo dari Perusahaan Batik 

|di Prawirotaman,  Martoharto- 
no darj Perusahaan Batik di Djo- 
gokarjan, Sukarto dan Roosdjo- 

no. Kedua orang saksi tersebut 
belakangan adalah dari N.V. Ki- 
lat di Gowongan. 

Dapat diterangkan bahwa mo- 
bil prioriteit jang djadj perkara 
itu telah dibesiag oleh jang ber- 

wadjib, hingga pembeli jang ter- 
achir, ialah saksi Martohartono 
belah kehilangan uangnja (un- 
tuk pembeli mobil tersebut) kl. 
sedjumlah Rp, 50.000,—, 

DAGELAN MATARAM 
KE MADIUN 

Atas permintaan Panitia Hi- 

buran Umat Islam, nanti pada 
tanggal 4-11-1953 selama dua 
hari Dagelan Mataram terdiri 

  
kirim. ke Madiun. 
Berhubung achir2 in, sifat dan 

isi tjeritera dari Dagelan Mata- 

ram banjak jang mengandung 
| pendidikan dan dianggap tidak 

| menjinggung perasaan kaum 
Agama, chususnja umat Islam, 

| maka umat Islam Madiun mendi. 
rikan sebuah Panitia jang minta 

(bantuan kepada Dagelan Mata- 
ram (R.RI, Jogjakarta) untuk 

Memberikan hiburan kepada 
umat Islam pada chususnja dan 

  
Dalam pemandangan umum |rakjat pada umumnja. Jang diadakan kemudian, berbi- | G 

tjara 13 orang anggota jang ' LULUS MENTJAPAI GE- 
pada umumnja menjetudjui mosi 
Brataningrat ' tersebut dengan 

usul2 dan pan- | 
j har 

Naba da | Kesehatan Angkatan Laut (Pnar 

LAR APOTHEKER 
Letnan Moh. Kamal Korps 

| macie) telah lulus udjian apothe- 
|ker pada Universitet Gadjah Ma- | 

IDJAWABAN. PANITYA. “2 fakultet kedokteran, kedok- | 

darj saudara2 Supardi, Atmona- | 
di dan Kartomurtjito akan di- | 

RENTJANA2 

Peraturan penempatan 
tenaga guru 

Rapat seksi IT DPRD dengan 
wakil Djawatan PP dan K dae- 
rah serta para-penilik sekolah 
seluruh daerah 'baru2 ini di Jo- 
gjakarta “dimaksudkan untuk 
mentjary bahan2 untuk menjiap- 
kan peraturan? jang berhubung- 
an dengan usaha2 mengatasi ke- 
kurangan2 tenaga2 guru sekolah 
rakjat III dipelosok2 dan peratu- 
ran2 penempatan tenaga2 guru 

Dalam hubungan ini ketua 
Seksi II DPRD Prodjoprakos£ 
menerangkan, bahwa pada, umum 
nja terasa sekali akan kurang- 
nja tenaga2 guru untuk SR di- 
pelosok2. Jang ada sekarang 
umumnja hanja guru? jang su- 
dah tua, atau jang berikatan 
dinas. 

Sebab2nja tenagaz guru muaa, 
djarang jang mau dipindahkan 
ke pelosok2 situ karena disana 
mereka “merasa kurang puas 

dengan keadaan tempat, dak 
adanja pandangan2 untuk me- 
madjukan diri, tentang keseha- 
tan dan perumahan mengetje- 
Wakan dan sepagainja. 3 

Berdasarkap usul2 Djawatam 
PP dan K, maka Seks, II sedang 
menjiapkan Sebuah peraturan jg 
pokoknja akan mengatur penem 
|patan tenaga2 guru untuk dae- 
|rah2 terpentjil dengan tjara baik 
| memperbaiki nasibnja, atau dsn 
tjara2 detachering, 

1000 BLANGKO IDJA.- 
ZAH S.M.A. PALSU 

DIBESLAG . 
Penggerebekan oleh polisi 

telah dilakukan baru-baru jni 
pada pertjetakan ,,Sinar Asia” 
di Gondomanan, dalam hal 
mana kl 1000 helai blangko 
idjazah SMA palsu telah diram- 
pas, begitupun surat2 dan alat2 
|untuk mentjetaknja. Lebih dja- 
uh telah ditangkap beberapa 
|orang pegawai dari pertjetakan 
(tersebut antaranja Kepala Per- 
|tjetakan Sastrosuwito alias Di- 
kin, Tapi setelah ditahan kl. 10 
hari di Seksi Polis TN di Ba- 
lapan, ia dimerdekakan kembali 
dengan menunggu peperiksaan 
lebih djauh, 
Mengenaj pertjetakan ,,Sinar 

Asia” dapat dikabarkan, bahwa: 
pertjetakan itu adalah milik 
Perserikatan Pegawas Pegadaian 
jang kinz sedang mengadakan 
kongresnja di Solo. 

MENGGANTUNG DIRI 
KARENA KEKU- 

RANGAN? 
Pada tg. 27-10-1953 djam 5.30, 

Bok Kertoredjo dari desa Wero 
Kal. Gading, kap. Plajen Gu- 
nungkidul, oleh suaminja diketa- 

    
  

| teran gigi dan. pharmacie,... Ini | huj telah mati menggantung diri |adalah jarig pertaria“tama men- | dengar “ikat “pinggang pada" seh 
buah pohon manding didalam pe |tjapaj gelar apotheker, 
karangannja. 

(| mandangan umum babak perta- | 
kma terhadap laporan Panita An- 
Guette DPRD untuk menjelidiki 
Reserve fonds telah diachiri pa- | 
da hari Selasa malam, 

Pembitjaraan DPRD dalam pe- | LULUS UDJIAN A.S.R.I. | 
Untuk . bagian Seni Lukis- | 

(Patung - Pahat dari tahun ke I 
|ke tahun ke II M. Zahrie Junus 
|dari th. ke II ke tahun ke III 
|1. Sdr. Jap Ham Sing 

Bok Kertoredjo umur 35 th. 
dan telah mempunja: dua. orang 
anak lelaki, masing2 umur 14 
dan 3 th. 

|. Apa sebabnja belum diketahui 
| dengan djelas. Tetapi menurut 1 
| keteranga Suaminja,  bahw: Djawahan panitya Anguette (2. , S/ E. Pohan. : | beberapa bana Seher sen akan diberikan pada hari Rebo| Dari tahun ke III ke tahun IV. | it terdjadi Bok Kerto telah tam ts. 4 Nopember jad., dan banjak (1. Sdr. €. “TI sra |pak dalam. kegelisahan Hasrat kemungkinannja ada jang ter-|2. ,, Rais Rajan untuk bekerdja hampir tidak tulis: (BS. Prawitha. 

    

Perletakan batu 
pertama Peman- 
dian Berdjoang 

W ALIKOTA Jogjakarta, 
marin dengan dihadliri 

tempat, telah meletakkan 
komplex pemandian tisaha 
ang” Jogjakarta di Semaki. 

Pemandian komplex ini akan 
tertiri dari kolam2 pemandian, 
gedung untuk kesenian, bangun- 
an2 untuk pemberian peladjaran 
vak bagi bekas pedjuang, toko2 
serta halaman2 untuk berolah 
raga, luasnja terletak pada ta- 
nah seluas 0,75 HA, jang letak- 
nja disebelah timur lapangan 
KUDP, djalan Sentool. 

Rentjana lama, tapi ba- 
ru sekarang, 

Dalam keterangannja, ketua 
panitya pembangunan komplex 
pemandian sdr. Muhadi dari Per 
bepsi menjatakan, bahwa ren- 
tjana mendirikan banginan? itu 
sudah lama, tetapi karena/ dalam 
banjak hal, terutama mengenai 

dengan harga | beajdnja, baru sekarang dapat 
dimulai. mengerdjakannja. 

Adanja rentjana membangun 
| kolam pemandian umum, mengi- 

(Akan disambung. | ngat makin madjunja perkem- 
    

ta 

an 

  

an 

mandian ini akan diperlengkapi 
i | dengan bangunan2 lain, seperti 
i | toko2, gedung kesenian dan se- 

bagainja tidak lain untuk meri- 
|ngankan penduduk kota bagian 
timur dalam hubungannja jang 
diperlukan sehari2 dalam rumah 

diselesaikan dalam Waktu satu 
tahun, dan jang diutaniakan le- 
bih dulu pembangunan bangun- 

Beaja seluruhnja sebesar Rp. 
1.500.000,-- disampingnja usaha 

“sendiri, djuga dengan 

TT --— If bangan olah raga, terutama dgn 
makin banjaknja peladjar2 dan 
“mahasiswa dalam kota Jogja- 
karta jang mulai gemar akan 
olah raga renang. Sebuah kolam 
pemandian di Umbangtirto ru- 

Selain dari itu komplex pe- 

ngga serta hiburan. 
Menurut Muhadi, pembangun- 
seluruh komplex akan dapat 

toko2, 

Mr. Sudarisman Purwokusumo, ke- 
oleh pembesar? militer dan sipil si- 
batu pertama pendirian bangunan? 
Jajasan Bekas Pedjuang ,,Berdju- 

| bekas pedjuang akan bekerdja 

Merah Putih, kemudian menja- 
njikan lagu Kebangsaan serta 

| mengheningkan tjipta, 

| 

subsidi dari instansi2 Pemerin- 
tah.   

Harapan pembesar? | 
daerah. 

Sambutan2 diberikan oleh Wa 
likota, komandan KMK serta 
Ketua BPBRN Notojudo jang 
pokoknja mengharapkan agar 

  
keras mewudjudkan ketjakap- 
annja dalam masa pembangunan 
untuk memberikan baktinja ke- 
pada tanah air. Djika dulu sang 
gup mempertahankan tanah air 

ada. Bahkan kepada suami- 
nja, kerap dimadjukan permin- 

|taan untuk dibelikan ini tetapi 
tidak dipenuhi. 

Dengan demikian, dapat didu- 
ga, bahwa perbuatan bok Ker- 
toredjo itu disebabkan karena 
rumah tangganja selalu dalam 
keadaan serba, kurang. 

RENTJANA SUNTIKAN 
T.C.D. 

Tanggal 29 Oct, 1953 di R.K.2: 
Bangiredjo, Penumping, Sosro- 
menduran, Tukangan, Demang- 
an, Mergangsan, Prawirodirdjan, 
Gamelan, Notopradjan, Ketang- 
gungan, Mantridjeron, Dipowina 
tan,Pilahan. 3 
Tanggal 30 Oct. 1953 ci R.K.23 

Bangunredjo, Gowongan, Sosro- 
dipuran, Tegalkemuning, Sapen, 
Ledokbendungan, Langenastran, 
Suronatan, Patangpuluhan, 
Mangkujudan, Keparakan kidul. Tanggal 31 Oct, 1953 di R.K.2: Djojojudan, Kemetiran lor, Te- 
galpanggung, Gendeng, Patehan, Ngadiwinatan, Sinduredjan, Djo gokarijan, Keparakan lor, 4 Tanggal 2 Nop. 1953 di R.K.2: Tegalredjo, Gandekan lor, Dju-   dengan sendjata melawan mu- 

sSuh, maka sudah sepantasnjalah 
sekarang membuktikan ketja- 
kapannja dalam membangun, | 

Dapat ditambahkan disini, 
bahwa menurut ketua panitya | 
upatjara perletakan batu perta- | « 
ma diadakan kemarin jalah sam 
bil memperingati 25 tahun usia 
lagu kebangsaan Indonesia Raya 
serta sumpah pemuda. Maka 
dalam upatjara itu didahului d 
dengan menaikkan bendera Sang 

minahan, Batjiro, 
Purwodiningratan, 

| wangan, 

Sudagaran, 
jangan, Pengok DKA., Kadipa- ten kidul, Mergangsan lor, Pan- 

Ngadisurjan, 
Lowanu, Gi- 

Tanggal 3 Nop. 1953 di R.K.2: Tompejan, Pringgokusuman, Te- 
gallempuj angan, 
Taman, Mergangsan kidul, Soro- 

Pengok kidui, 

utan. 
Tanggal 4 Nop, 1953 di RJK.2: 

Djlagran, Lempu- 

can. 

  

  

datangani dan menjatakan mu- 
lai berlakunja undang? dharurat 
tentang pengawasan orang asing 
di Indonesia, 

terdiri dari 8 pasal al. menentu- 
kan bahwa pengawasan terhadap 
orang2 asing di Indonesia dilaku. 
|kan oleh Menteri: Kehakiman. 

Undang2 tersebut 

Untuk menjelenggarakan pe- 
ngawasan itu Menteri Kehakim- 
an dapat membentuk organisasi 
pengawasan orang asing jg tu- 
gas dan pengawasannja. diatur 
dgn, peraturan pemerintah, U.w. | 
tersebut tidak berlaku bagi pen- 
djabat2 diplomatik dan konsuler 
asing atau pegawai diorganisasi 

adanja "jang sama kedudukannja, 

  

LUXOR: Perajaan 1 Mei 

REX: 

MURBA: ,,Angel In 

WETAN BETENG : 

KETOPRAK TRIMUDO Tor 

Nonton mana ? ni ) Han 
SENI SONO: Sword of Venus" 

Panja Hdaik Yukup, dan dengan) ORANG ASING DIAWASI |. Robert” Casa  Uenus”, adanja Ma Pena baru, Is Pada tanggal 20 Oktober # ng Leod. : diharapkan akan dapat meno- | ga #kin an (INDRA: The Te $ 

dota #mneiaha WI. Menteri Kehikiman telah menan ars Of Yang tze”, Serie IT. 
RAHAJU: ,For Whom The Beli Tolls”, Ingria Bergman, Gas ry Cooper, 
SOBOHARSONO: Fearlesy Fa- gan”, Janet Meigh, Carleton 

Carpenter, " K3 

5     

  

king (film RRT), 

mes Mason, Margaret (dak 
wood. : 1 

    Erik 
Caroll, 

  

GA 
» Mi 5 

the Renegade”, 

»Thol& (Sedjarah Sume Menur 

»The Man In Grey" jas 

Te 

  

     
    

       

            

         

       

    

    

  

      

    

   

      

   
     



    

    

  

iperingati - hari 

a tg. 28 di 
onosobo dilangsungkan 

  

    
   1 tjipta. Kemudian olen 

  

   

  

diketahui maka get an 
: Ba an onesia Raya jang an tersebut adalah injanjian bersa- 

3 couplet. Sambu- 
ikan oleh Bupati dan 

      

  

Pamongpradja, 
akan sedjak 

. Gerakan itu m 

    

    
   

   
   
   

  

    

    

   
   

      

  

     
| tahui maka pada ah V onosobo. — (Kor.) 

lalu daerah diseki DESA SELOKRO- 
— Merbabu selalu « 2 

rgu-jbl. Balaj Desa 
kromo Leksono diresmikan 

nnja oleh Bupati-Ke- 
rah dengan menggun- 

  

5, ing 

tersebut. d 
an merti desa ia-    

    Beajanja Rp. 

       bali. Meskipun 
lum lenjap sam 
sud gerakan Tr: 

-leh dikata me 
dimaksudkan. 

  

   
   

         "ma Konperensi Walikota 
"luruh Djawa/Madura, dengan tja 
|tatan supaja DPD minta Kete- 
gasan kepada, Kementerian Da- 
lam. Negeri bilamana konperensi 
itu akan diadakan,” 

(|. Putusan ini diambil setelah 
Walikota Surakarta minta per- 

. Isetudjuan pada DPR mengenai 
kemungkinan  Kotabesar Sura- 
karta dapat menerima baik se- 
bagai tempat konperensi ber-. 

'kenaan dengan usul dari bebera- 
pa Kotabesar, al. Surabaja su- 
paja Kementerian D.N. menje- 

 Henggarakan konperensi tersebut. 

||, Menurut keterangan fihak 
Kementerian D.N. menjetudjui, 
tetapi sesudah achirnja tahun '53 
mi. 7 NN aa 

Dalam Konperensi Walikota2 
ity akan diadakan pertukaran 
fikiran mengenai soal2 jang ha- 

ngat serta kepentingan2 di- 
daerah-daerah, PRA 
"Pemetjahan soal2 desa jang 

"masih terdapat dalam kota -(da- 
erah2 jang dimasukkan dalam 
Kota), menambah sumber peng- 
hasilan, urusan2 perumahan su- 
paja diserahkan Pemerintah da- | 
erah dsb.nja akan mendjadi atja- 
ra pembitjaraan pula, — (Kor). 

   

    

   

  

    

    

#1 

  

ROMBONGAN SUMA- 

   

      

   

  

    

  

    
. Pada upatjara pelepasan rom- 

| bongan ini, jang Mu naan 
dj halaman Balai ta, Padan, 

& an Mae Haa bitjata 
antara lain Walikota Dr. Rasi- | 

Gin jang mewakili Gubernup Su- 
matera Tengah. P3 Te 

Sari kata pelepasan jang pen- 
ting untuk para athlit2 jatah, 
agar para athlit . berlomba de- | 
ngan semangat jang tinggi, pres- 
tasi jang tinggi terutama .mem- 

perhatikan sikap2 jang s»ortief. 
| Kepergian ' 3 

(diikuti oleh seorang pemimpin 
regu,.djuga ikut serta Inspektur 

| Pendidikan Djasmani Sumatera | 
(Tengah beserta officials lainnja 
sehingga djumlah seluruh rom- | 
bongan mekputi 65 orang. 

|dja jang berlangsung sedjak tel 

.| Oktober jang baru lalu, untuk 
ita dari tanggal | 

lo |20/10 dihentikan. 5 
| Putusan tersebut berdasarkan 

Dr. | permintaan pengurus 

(memimpin pertandingan? 2 
diselenggarakan oleh  Persidja 

    
     

pengurus Persidja sebagai usul 

2ONDE KE 30 MERUPA- 

Zurich, Smyslov adalah paling 

dalam ronde ketiga 

  

   A 

   

masing? regu im | 

  

   

   

      

   
   

  

     

      

   
   

                      

   
   
     

   | DIHENTIKAN 
Tuntutan korps wasit Per 
sidja didjamin sampai ra- 

|- Pemogokan para wasit Persis 

Sementara mulai 

| Persidja 

supaja para wasit bersedia lagi 

jang 

dengan perdjandjian bahwa tun- 
tutan jang tertjantum dalam re- 

rapat anggauta jang akan da- 
tang, dalam mana tuntutan me-'|. 

| Ireka itu akan didjadikan salah 
Na a “rapat. Sebagaimana | . 

. |diketahui, korps wasit Persidja | 
  satu atja 

  

mendesak ke 
sidja Supaja, 
da pengurus PSSI agar | 
membuat peraturan untuk selu- 
ruh Indonesia jang membolehkan 
pada wasit menjaksikan pertan- 
|dingan2 dengan tjuma2 jang di- 
selenggarakan oleh PSSI, baik 
jang berupa kompetisi, maupun 
pertandingan2 . persahabatan jg 
dimainkan kesebelasan2 Juar ne- 
geri. Oleh karena tuntutan me- 
reka itu sampai tanggal 30/9 be- 
lum didjawab, maka mulaj dari 
tanggal 1 Oktober mereka mo- 
Bot Tu 3 

| Dalam surat pengurus Persi- 
dja kepada korps wasit didjelas- 
kan djuga, bahwa tuntutan me- 
reka itu akan dimadjukan oleh 

in pengurus Per- 
engusulkan kepa- 

dalam kongres PSSI jang akan 
diadakan di Solo achir Nopem- 
ber atan permulaan Desember 
jang akan datang. : 
“ Berhubung dengan dihentikan- 
nja pemogokan para wasit, ma- 
ka kompetisj Persidja direntja- 

"Isolusi “korps wasit  didjamin |Miss Shauna Wood - salah se- 

loleh Pengurus Persidju sampai 

PSSI | 

Fudian menjusul 1 
S. menempati tempa 

Iduki tempat kelima dengan ang- 
Ika 15, sedang Kuwe bekas djua- 

za tjatur dunia, menempati tem- 
(pat ke 15 dengan memperoleh 
|angka 11, dengan 1 party jang 
Gitunda. 5 
“Dua party jang masih tertun- 

da jalah antara Kuwe dan Bole- 
slavsky dan Szabo melawan 
Kotov. — Ant. 

  

IDJAGO TENNIS KAWIN 
5 Dengan Shauna Wood tja- 

| lon Miss Universe, 

menikah " digeredja . Moron, di 
Mexico City, bintang” tennis 

'Amerika Tony Trabert dengan 

orang tjalox untuk perebutan ke 

djuaraan Miss Universe. 
| Kedua ,,merpati" itu. masing? 
berusia 23. tahun, 

  

“MISSI -MISSI MILITER 
AMERIKA SERIKAT 

“Ke | 

dan Pasifik 

Menteri angkatan udara A.S., 
Harold Talbott ag kepala staf 

angkatan udara, djenderal Na- 

telah berangkat ke Eropah, un- 
tuk mengadakan perdjalanan 
inspeksi dan konperensi di Djer- 
man, Perantjis, Spanjol dan Ma- 
rokko. aa 

Terbang pula pada hari itu ke 
Eropah ketua gabungan kepala2 

staf, laksamang Arthur Radford, 

dan ke Timur Djauh kepala staf 
angkatan darat, djenderal Mat- 

thew Ridgway. Diduga, bahwa 
kepala operasi2 angkatan laut 
laksamana Robert B. Carney ber 
maksud akan mengadakan per- 
djalanan keliling didaerah2 pen- 
dudukan Amerika jg penting di 
Pasifik jang berada dibawah ko-   nakan tanggal 31-10 jang akan 

datang akan mulai berputar lagi. 

Tn Ant” 

TJATUR : Ai 
et 

(AN RONDE TERACHIR 
Pb Masih ada party2 jang 

harus ditunda, 
Dalam daftar sementara kesu- 

dahan pertandingan tjatur di 

atas, dan ialah jang ' mendjaa: 
kandidat penantang Botwinnik 
dengan 18 angka jang ditjapar 

puluh ani, 
dan merupakan ronde terachir.   

     

8 orang, jang masing? dituduh 

Gak, The Tjoei Taij, Tjoa Thian 
Lim No dan Liam Kim, jang at 

Permainan roulette jang me- 

"mengenai 

   

| . | : Pas 0 Djago roulette di 
muka Pengadilan 

ENGADILAN Ndnead Djakarta dibawah pimpinan Mr: Lim 
“—- Wan Te sebagai hakim dengan jaksa B. M. 
Selasa untuk ketiga kalinja melandjatkan pemeriksaan atas diri 

. berdjudi roulette, mendjadi bandar, Serta turat bermain djudi 
“ roulette, salah sata permainan hazard jang terlarang berdasar- 
kan pasai 303 KUHP. Mereka 1 

Te, telah ditahan sedjak tgl. 13 Oktober j.bl.: para terdakwa 
dibela oleh Mr. St. Mohamad Sjah dan Mr. Oci Tat Hwaj. 

dituduh mendjadi bandar dari- 

mandonja. 
Dikabarkan selandjutnja, bah- 

Wa. misSi2 jtu dikirim mengingat 
faktor2 sebagai berikut: 

1. Kesulitan dalam anggaran 
pemerintah dalam mentjapai re- 
komandasi2 ' jang memuaskan 

kekuatan pasukan? 
bersendjata dan budget militer 
untuk tahun anggaran ini. 
2. Pernjataan2 baru2 ini Jang 

dikeluarkan oleh menteri perta-: 
hanan, Charles Wilson, dan wa- 
kilnja, Roger Kyes, tentang pa- 
sukan2 Amerika jane ditempat- 
kan diseberang lautan. 
“3. Pertemuan wakil2 NATO 

  

   
   

Ke- 

edua, 
eshevsky ketiga . dan Bron- 

Lstein keempat masing2 memper- 

oleh 16 angka. Petrosian mendu- 

        

      

    

   

  

Malam Selasa jang dulu telah - 

'pembesar2 di Washington. 

'tjakapan2 jang diasakannja di 
Malaya ja mendapat kejakinan, 
bahwa soal 

. ktimah dan karet itu ialah stabi- 

Eropah, Marokko | 

'nja menaikkan harganja sadja, 

kan peringanan nasib untuk se- 

than Twining pada harj Minggu 
tjil, jang 

v
o
     bulan Desember jad. 

Aa 3 

Said, hari 

telah memberi tempat untuk 

ialah R. Sudibjo, Tan Keng 

n, Lie Goan, Oei Tiang Kam, 
perintah hakim Mr. Lim Wan 

Maka “untuk m 
dekat sedjak hari Se 
lalu rombongan Tritu 
menindjau didaerah2 ji 
menderita  diwaktu2 ja 
Tentang hal ini Verslah 
akan kita muatkan besok. 2 

SEMARANG 
“KOTAPRADJA 

PERTJETAKA 
tjetakan Gading di Tamar 

2 inatan, kabarnja akan 
beli oleh Kotapradja S 

| dengan harga 'Rp..1 
Maksud - membeli pe 
itu, ketjuali un der 

pun Kotapradja 
“mendapat keuntungan 
257 dari dj 

Mengingat, bal t 
| Kotapradja mengeluarkan u 

— Rp. 300.000,— atau Rp. 25.000,— 
| tiap bulan untuk keperluan y 

tjetakan, maka de n 
pertjetakan sendiri, 
akan mendapat dua kem 
an, pertama keuntungan ' 

n kedua semua keperluannja 

     
   

  

   

   

  

   
    
       

   

wa tiap tahun( Dikatakan, bahwa inducement 
| baru jang diberikan kepada be- 

apa “eXportir dari Indonesia 
“bertanggung djawab kepada pen 
djualan di New York itu dan se- 
kalipun tidak dipastikan, akan 
tetapi tampaknja mungkin dju- 
a menjebahkan kedjadian tsb. 

5 5 lemikian halnja maka 

  

    

1 ang aneh karena mem- d 

Ttahankan harga jang Ilajak | 
adalah merupakan usaha jang | 
mutlak untuk mengadakan p 
Imulihan sekarang ini. Berh 

ing dengan situasi jang tidak 
| 'maka pembeli tidak 

engambil lebih daripada 
utuhan mereka jang mutlak. 
la t ini keadaan pasar di 

mbat pulih kembali a: 
politik pembelian jg be 

perlu didjalankan sebelum 
n orang pulih lagi. | 

Malaya selama bu 
ada 48.699 ton d: 

ini akan dibitjar 
dalam sidang DPRD KBS 
tanggal 30 Oktober. ID 1 
itu tertjantum djuga atjara 
nambah anggauta DPD « 
mendjadi 5. orang dan mem 

lengkapi seksi2. — (Kor). 

  

     
   

   

    

   
   

  

  
950 ton dalam bu 

    igadakan pero- 
at dalam poli- 

engenai karet djika mas 
engharapkan industri ini 
-terus.. Sydney: mengata- 

ya semua perusahaan 
| dikepalainja harus 

“penanaman “kembali, 
k dapat menjesuai- 

   

  

   

  

  

N
a
n
 

          
    

.Rombongan2 ini dary Teluk 

dengan menumpang kapal ,,Pa- 
tras” menudju Djakarta kemu- 
Gian dari Djakarta dengan Ke- 

| reta api menudju Surabaja. — 
5 

    
Ant. | 

9 

8 

h lagi 
ga karet dunia c jat 

JUALAN setjara besar?an di New York menggon- 
pasar karet lagi dan harga turun dibawah 55 

tiap pondnja, demikian kantor makelar Lewis and 
dalam laporannja pada achir minggu jl menurut berita 

dari Singapura. | 2 an Y 

“Di Amerika Serikat karet 

tiruan diberi subsidi oleh peme- 
rintah, sedangkan di Malaya 

“usaha ini dibebani padjak sede- 
mikian beratnja jang melebihi 
kekuatan rakjat dinegeri jang 
bagaimanapun effisiennja. Djika 
politik jang demikian ini jang 
harus ditempuh oleh pemerintah. 
Malaya, pertjajalah, bahwa ti- 
ak akan ada modal asing jang 

a didapat untuk Malaya, se- 
emikian itu djika perusahaan 

tsb tidak dibebaskan dari pa- 
djak jang meningkat. Sudah ti- 
ba waktunja bagi Malaya seba- 
gai salah satu negara penghasil 
“karet jang terbesar untuk me- 
nundjukkan kepada dunia, bah- 
wa soal karet adalah masalah 

| ekonomi. Ahli2 karet jang me- 
ngundjungi Amerika Serikat 
minggu jl mengatakan, bahwa 
| persoalan? mengenai karet akan 
berhenti, harapannja di Ameri- 
|ka adalah baik, akan tetapi ma- 
sih meminta waktu sementara 
sebelum para insinjur dapat me- 
nentukan nilai sepenuhnja dari- 
pada pekerdjaannja, ta 

   

    

   

  £ $ Eng Ti 2 

Selandjutnja dia menjatakan 
keheranannja, bahwa negeri se- 
perti Malaya jang setiap tahun- 
nja menghasilkan karet sedikit- 

inja 600.000 .ton begitu sedIkit 
| berbuat utk kepentingan masa- 
lah karet. Mengenai djatuhnja | 
| harga karet baru2 ini Sydney 
| mengatakan, bahwa djatuhnja 
harga itu akan memberikan re- 
aksi2 jang serius, terutama di 
TInggeris, akan tetapi saja harap 
bahwa kemerosotan itu. hanja 
bersifat sementara”, Demikian 

iB 

    

Bajur (Padang) akan berangkat: 

“Ibatan sebagai |. ketua Jajasan 
# Pemberantasan 

“Ingat ketjil Maka terdakwa te- 

njebabkan mereka dituntut, di- 
lakukan digedung "Ban Liong”, 
milik Tan Keng Gak, didjalan 
Gunung Sahari, Antjol No. 8, 
beberapa bulan jang lalu: pada 
waktu itu ketjuali alat2 raulet- 
te, telah dibeslah pula sebagai 
bukti uang kontan lebih dari 
Rp.4.900.—, 

Dapat izin dari Komisaris 

klas I Sudjono. 
Atas pertanjaan hakim, ter- 

dakwa Sudibjo jang menurut ke- 
terangannja mempunjai dja- 

Pengangguran 
“dan pembantu KMKBDR, mene- 
rangkan, bahwa ada tanggal 
11 Mei 1953 itu, adalah hari pe- 
rajaan perkawinan anaknja. 
Karena tempat dirumahnja sa- . 

lah pindjam ' rumah Tan Keng 
Gak didjalan Gunung Sahari 
Antjol No. 8, sedangkan  ten- 
tang dilakukannja  perdjudian 
roulette ketika itu, oleh ter- 
dakwa dikatakan, bahwa dalam 
hal ini ia telah mendapat izin 
setjara- lisan dari Komisaris 
klas IT 'R. Sudjono, ketika itu 
Kepala ' Reserse Kriminil Dja- 
karta Raya jang kini mendja- 
bat Kepala Polisi Pekalongan, 
izin dari lurah dan dari kota- 
pradja Djakarta Raya, demiki- 
an terdakwa. 
Terdakwa Tan Keng Gak 

atas pertanjaan, mengakuj telah 
menjewakan rumahnja pada Su- 
dibjo untuk pesta perkawinan, 
tapi menjangkal- bahwa ia tu- 

rut berdjudi roulette, sedangkan 

    
1 Djauh. 

terdakwa The Tjoei Taij jang 

  

. ni 
Dunia sana sini 
— Kemarin djenderal Ridg- | 

way, KSAD Amerika bertolak | 
ke Korea dalam rangkaian per- 
dialanan inspeksi. ke Timur 

—— Menteri LN Yugoslavia, 
Koca Popoviceh hari Selasa me- 
ngadakan pembitjaraan kollega- 
nja dari Perantjis mengenai ma- 
saliah Trieste. ' 

“—— Perundingan pendahuluan 
di Panmunjom tentang konpe- 
rensi politik Korea belum. men- 
dapat kemadjuan kemarin, dan 
akan dilandjutkan hari ini. 
5 Sebanjak. 15 sardjana Dje- t 

pang hari Sabtu ini bertolak da- 
ri Tokio ke Rusia untuk menga- 
dakan kundjungan atas undang- 

memimpin penggerebegan di- 

perkara roulette itu diundurkan 
sampai satu minggu kemudian. 
— Ant, | 

  an pemerintah Sovjet, ! 

SA 

  

W 

Nixon di 
— Thai 1 

AKIL Presiden Amerika beserta Njonja Richard Nixon hari 
Selasa j.L telah tiba dengan pesawat terbang dari Singapura 

   
         

Muang 

dilapangan terbang Bangkok, Don Muang. 
£ 

Program karet dan | 

timah. : 

Sebelum bertolak dari Singa- 
pura, Nixon mengatakan kepada 
para wartawan, bahwa bagi Ma- 
laya dan negeri2 Asia Tengga- 
ya lainnja . perlu-sekali diada-: 

kan program harga2 karet dan 
timah jang distandardisasi, jang 
berlaku selama bertahun-tahun. 
Diterangkannja bahwa'ia tak 

dapat menghubung?kan peme- 
rintah Amerika dengan politik 

menimbulkan kesan jang dalam 
pada ' Nixon, 
rangkan bahwa tiap2 tahun di- 
keluarkan uang sebanjak kira2 
$ Malaya 500.000.000 guna” me- 
lawan 'Komunisme'! di Malaya, 

dan sebagian besar dari uang 
ini berasal darikaret dan timah: 
oleh sebab itu maka soal tadi 
bukan  sadja mengenai pereko- 
.nomian Malaya, tetapi setjara 

tak langsung djuga perdjoangan 
militer melawan gerilja di Ma- 
Jaya. — ur :   tadi, tetapi diterangkannja bah- 

wa. soal ini akan merupakan sa-. 
lah satu soal terpenting, jang 

akan disampaikannja kepada 

Dikatakannja, bahwa, dari per 

penting mengenai 

litet harganja, selama waktu 
jang tjukup pandjang. : 

Jang dibutuhkannja bukan ha. 

karena itu hanja akan merupa- 

mentara sadja bagi kaum ma- 
djikan dan ribuan pemilik  ke- 

perlu diadakan ialah 
program2 - guna menstabilisasi 
harganja selama bertahun2. 

: Uang utk. herperang. 
Diperoleh “keterangan bahwa 

komisaris agung Malaya. Djen- 
deral Sir Gerald Templer telah | 

: 2 
  

KARENA 

KARENA | 
mengandung minjak? 

jang. murni dan alam 
2 jeng menguatkan, perl 

ut bagus dan sehat. 

| :     

  

  

  

rapi 
sehat 

rambut 
purna, 

memberi tjahaja jang 
indah pada rambut dan mentjes 
gah keringnja kulit kepala, 

-“s memberi rambut Tu: 
an kesenangan berganda, oleh ka- 

rena rambut selalu 
dan 
untuk 

manja - ialah obat 

BRYICREEM — 
C— JOBAT RAMBUT JANG SANGAT BANI 

a 

ITALIA UTARA 
BANDJIR 

Tiga buah djembatan telah di- 
rusakkan dan beberapa hektar 
tanah tergenang air setelah per- 
mulaan minggu ini hudjan lebat 

turun lagi didaerah Utara Italra, 
Serutama didaerah Arento. Ta- 
yah Iongsor mengakibatkan ter- 
tutupnja sebuah djalan “ besar. 
Dalam pada itu ditakutkan bah- 
Wa danau Molveno jang asirnja 

meningkat tinggi sekali dapat 
meluap diatas tanggulanja dan 

menggenangi 
nja. 

Sebagai telah diketahui, Italia 
Selatan djuga sudah mengalami 
-bandjir besar jaitu didaerah Ca- 

labria. jang telah minta kprban 
tidak sedikit, :— UP, 

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

dan bahan? 
u untuk ram- 

BRYLCREEM 

rambut Zg 
sela- & 

jang sam- & 

. 

La Sai 

(LEBIH | 

  

ketika ia mene- 

Lan membimbing 
ekonomi .di RRT — Hsin Hua.   
“bagi bensin 

tanah2 disekitar- | 

  

    

GA 
“Up 

         

BUKU STALIN 
Diterbitkan di RRT 

sedjak 1949. 
Menurut Ku Lj Hung, seorang 

anggota seksi penerbitan dari 
bag'an propaganda dari. Partai 
Kcmunis Tiongkok,  semendjak 
tahun 1949 hingga kini sudah 
ada lebih dari 10 djuta copy bu- 
ku? karangan Stalin. diterbitkan 
Oku: 7 ' 4 

Ketika, tahun “jl., diterbitkan 
di RRT buku Stalin WMasalah2 
Ekonomi Sosialisme.. di Sovjet 
Uni”, Ketika bulan November ji. 
sadja hampir.ada 1 djuta. copy 
dari buku ini diterbitkan. Dite- 
rangkan bahwa buku ini sangat 
penting artinja dalam pekerdja- 

r pembangunan 

BENSIN DI LONDON 
KL MOBOK | 

Wakil? para pekerdia. pem- 

jang kini sedang 

mengadakan pemogokan di. Lon 
don bertemu kemarin di London. 

Kemudian mereka memberj la- 
poran kepada para pemogok. 

Wakil2 tsb, akan memutuskan 

2 buah resolusi jang . kemarin 

disetudjuj oleh para - pemogok. 
Resolusi pertama jang hanja 
mendapat persetudjuan “dengan 

kelebihan suara. ketjil mengan- 

djurkan supaja. pemogokan di- 

hentikan dan bekerdja kembali 

agar serekat  sekerdja mereka 
dapat meneruskan perudingan2- 
nja dengan fihak madjikan, Re- 
solusi jang kedua jang. disetu- 

djuj dengan Suara bulat meng- 
andjurkan supaja pemogokan di 
teruskan, — BBO. 

  

   

  pada perdjudian youlette ketika 
itu, menerangkan bahwa sebe- 
lum. ia memimpin permainan 
roulette tersebut, terlebih dahu- 
lu ia telah menanjakan pada 
Sudibjo apakah untuk ini telah 
ada izin, jang oleh Sudibjo me- 
nurut terdakwa, didjawab bah- 
wa izin telah ada sehingga ter- 
dakwa berani mendjadi bandar, 
demikian terdakwa, jang selan- 

djutnja menerangkan, bahwa ia 
telah pindjam uang untuk mo- 
dal dari Tan Keng Gak, Lie 
Goan, Lim No, Tjos4 Thian Hin 
dan dari Liam Kim. 

Sementara itu terdakwa Oei 
Tiang Kam jang dituduh, telah 
memindjamkan alat perdjudian : 
roulette, menerangkan, bahwa 
jang memindjam alat raulette 
ketika itu adalah Tan Keng 
Gak, Karena ia kenal pada Tan 
Keng Gak, maka ia pindjamkan 
roulette, sedangkan ia sendiri, 
menurut keterangannja, hanja 
kalah Rp.10,— pada malam itu 
sewaktu polisi menggerebeg tem 
pat tersebut. 

Karena hakim menganggap 
perlu mendengarkan keterangan 
Inspektur Polisi Kalempauw da- 
ri Reserse Kriminil jang telah 

tempat  perdjudian itu dilaku- 

kan, maka sidang pemeriksaan     
2 

  

kentonder 
Mendjawab pertanjaan dari para pembatja 

"MINGGU PAGI", perlu kami djelaskan bahwa "K.R,” dan "M.P." seperti tahun 
jang lalu akan mengeluarkan KALENDER Th. 1954, KALENDER itu akan selesai 
ditjetak pada pertengahan bulan Nopember. 

Ukuran 26 X 36 cm., duf warna. An 
terang dilihat dari djauh. 

Bagi langganan ”KEDAULATAN RAKJAT” dan "MINGGU PAGI? langganan baru 
masih ada) diberikan dengan harga hadiah, jaitu tiap? 

atau lama (selama persediaan 

KALENDER Rp. 1,—. 

Bagi umum jang bukan langganan "K,R'” dan "M.P 
murah jaitu Rp. 2, —. 

Para langganan baru atau lama dapat berhubungan dari sekarang pada Agen2 
x NKB Satar M.P 

Pembajaran kontan. 

Pengiriman dengan pos tanibah ongkos Rp. 0,50. 

  

KING OF THE ROYAL MO 
£ "THE MILLIONAIRE" 

| Madjalah .,Minggu Pagi” 
Tugu 42 Telp. 900 — 901 

— JOGJAKARTA. — 

    

"KEDAULATAN RAKJAT" dan 

gka2 penanggalannja besar2, sehingga 

“5 kami djual dengan harga 

Tata Usaha 

Harian Kedaulatan Rakjat” 

UN 

ama teihaisa 

« 

dan   
da 3 

TED (Rr 

    

  

   
  

  "maa   

    

- Patricia, lihat ini 

  

.- iiCia, lihat Ini da hadiah “- Untung besar, kau : bagimu, anakku jang tertjinta ! | “5 Apakah itu tidak 55OR, bapak La. «« bagus betul | 
mobil itu !    

    

Y YOU DEARI 
YON RE IUST 

Devoreb ro 
MAKING EVERY- 
ONE HAPPY 

  
     

f 

hebat, King ! 

Tuan 

   
   

Bapakkn,jang sang 
Kau memang 
hikin senang orang 4 

Bangs, 

radio | Ada melapete 

MISTER BANGS, COME TO TAK RADIO ROOM 4 THERES BEEM 

       
Wat 

ditaky 

man 

      

     

      

       



   

  

    

       

      
    

D0 Serikag Buruh 'Kempen telah | 
|. sambil putusan: setudju beleid || 

| kapal lajar, lari 
| "sampaj ditempat jg ada telpon. 

Suara dari Amerika tanja : 
»Sigaret apa jang” nona isap?" 

Dr. Margaret dj: 
kali tidak merokok!” Jang berta, | 
nja ialah suatu kantor reklame: 
di U.S.A. ' & 

Tjoba! Kalau 
tanja, mesti djawab : 
di-service, apa ? 

oran 

        

    

   

  

   

  

as THE TEARS OF YANGTZE | 

    
  ja, Ia segera naik 

Sesudah 1!4 hari 

       

  

   
ai SEAN 

  

07.30 
10.00 

. 14.00 

Y7.00 

KAMIS 29 OKTOBER 1953. 

- Gelomb, 42,25 59,2 dan 127,6 M. 

06.40 Kentucky dan Tennessee 

Waltz 7 . 

Pusparagam dikala pagi 
Ujon2 dari Puro Paku 

Kenakan, dan Krontjong 

oleh Penjanj Malaya 

Musik siang hari oleh Mu- 

“sik Tiup Jogjakarta dbp. 

Prodjowaditro . 
Sambil minum teh oleh 

“ Kwartet Teruna dbp. S. 
Harry 
Pengadjian Al @Guran 

oleh Mualimat Jogja 

Dunia Olah Raga oleh 

PASIMA 5 
Tjiptaan Harry Singgih 

oleh ORJ. dbp. Suwandi 
Tindjauan Mingguan Eko- 
nomie 

SiapasTahu antara Kel. 
Pertjetakan Rep. Ind. dan 

Kel. Djaw. Regie Garam 

zim Hamidi 
Langgam dan 

2115 Mimbar Islam oleh Dja- 

Santiswaran 

  

1,Sama se 

a ai 

Berabe jang di- |” 
Minta | 

E 

opo Il 2. KUNDJUNGAN DELEGASI W.EDX. di 

   
         

   

         

KOP SN Aan MERK MAA | 
: Film R.R. T. maha besar . Untuk 13 TH. keatas. 

| 1. PERAJAAN 1 MEI '52 DI PEKING. 
s(Winle Chie) yk 

mma mna 

  

tr | 

5 (000 (Se Chie Ching Nian Fang Hua Chi). 

“Dengan voorfilm: R.R.T. NEWS No. 24 & 46. 

      

   

  

     

   
       

   
   

   
           

  

   

    

  

MALAM INI DAN BESOK MALAM. 

UNTUK 17 TH. keatas. 

| FT“ 6 

ami 5 — 715 — 9.15 

Serie II tammat. 3 

| Lebih hebat... . lebih serem... . dan lebih". ERA 

  

  

Pagar Jang Re Ts. | 

1 PL are | bima, Agstaya jang terbaru WA LARA | : 

  

: Si Mn ” 

2 ga Pengumuman. | 
|| Rapat Umum Pemegang Sero N. V. PADI JOGJAKARTA . 

| "tgl. 21 OCTOBER 19583, telah mengesjahkan pengunduran 

diri dari : 

Il Tn. Re SOEWARNO - SASTRODIPOETRO 
| selaku Presiden Direktur dan Pemegang Sero. 

| Mulai tanggal 21 OCTOBER 1953 alamat baru adalah: 

N.V. PADI 

    

TT
 

  

2 DIREKSI. 

       

Udjian-2 Kementerian P.P.K. 

Malioboro No. 105 — Jogja. | :   
| Tak ada : Penghidupan 

: Tiada Perdjuangan, 5 
Kepandaian dari Sekolah belum tjukup / sempurna untuk di |    djadikan sendjata dalam pada Tuan menghadapi perdjuangan 

hidup Tuan. » 
Sempurnakanlah sendjata tadi dengan sendjata? lainnja jang 

dapat-Tuan peroleh dari buku? saduran DARWIS, DATUK 

MADJOLELO dan SUTAN PERANG BUSTAMI jang me- 

njusul ini : — 

1. SUMBER ILHAM (Sumber dorongan bathin) Rp. 5.40 

2. KETJERDASAN (Tjepat dan Tepat untuk 
KENA YAA SN EK an AN Os an ana Aap » 6.40 

3. DJAMBATAN HIDUP BERBAHAGIA UNTUK 
INDONESIA MUDA. “c..ocgihneidan hasan » 840 

dikitnja Rp. 1.50.   
Renungan oleh Kel. Ratma 

. Krontjong | 

“oleh O.K. Penghibur Hati: 

oleh Kel. 
Kes. Djawa studio Jogja 

4 Waranggono : Larasati, 

Lindur, Niken Larasati 
— Djumirah, Tjarnorini. 

    Mulaj 31 Oktober di 

»LUXOR” 

.ROOSTIJATI" 
(Dewa - Dewi) 

-ROSITA” 

Segera akan menggemparkan 
Jogja -agi dalam filmnja jang | 

penuh aksi dan sensasi : 

  

5 
3 

T 
# 
4 

- Madjalah 

isinja. Sangat digemari se- 

 Etjeran...... : 

  

  

MINGGU PAGI" 
terbit tiap2 hari Minggu. 

Suatu madjalah jang enteng 

tapi berisi. Dihias pula dgn 

banjak gambar. Lain dari 

jang lain. Beraneka warna 

gala golongan. Peni 

Mintalah berlangganan Se- 
karang djuga. 

Harga .... 
   

2 2 2,25. 

Tgl. 1 Nopember 'akan 

diadakan sejembara dgn. 

hadiah uang tunai 
Rp. 2500, — 

Rp. 9— sebulan | 

  Tugu 42 “Jogja. 

  

  

Langganan Baru. ! 

Mulai tanggal 30 Oktober 1953 ,KEDAULATAN 

  

& 

“3 WARUNG MOELJO, Dji., 

3 Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo, 

  
| Pedagang2 dari Toko2 Buku mendapat potongan. jang 

'I memuaskan: sedangkan pesanan dapat dilakukan pada: 

TOKO BUKU & PENERBIT 

“5 N. V. ,GUNUNG-AGUNG” 
Kwitang 18 & Kotakpos 135 — 

«Telp. mb, 4678 3 Djakarta. 1 

Pesanan dari Juar kota tambah porto sebanjak 159 sedikit - 

| 

| 
$ £ | 

346-10. 7 

  

  

ie — Radja obat kuat " 

NIRANOL 
| Viranol extra-strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 

| sjawat (Impotensi sexuei sWakte). Alasan penjakit badan 

lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 

posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 

ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (Zenuw), 

Tidak bisa tidur: dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 

djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

| tanggung 10075 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 

| Harga 1 botol:Rp. 20,— : Djuga ada sedia Iain2 obat jang 

| mandjur. . : 
II Pil Gembira istimewa buat lakt2 se.coooooooooo Rp. 15,— 

| Pu Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

Keputihan “...o—oodoooooom nanang 2 
Pa 

  
Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ......... Nana Ba 

Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak 

Yuntur 2 Gram, s..ooo enadnasangesntanan anna nanevonsannn 

.$ Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem 

Minjak bikinrambut pandjang dan gemuk ......... 

Obat dikirim sesudah terima uang, tambah 

ongkos kirime 1055. 5 

TABIB' WAHID MAWN — Tamblong 40 — Bandung. 
| Agen? : $ : 

TOKO SOLO, Dji. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta, 
e Judonegaran 17 — Jogja 

TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

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

aa THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

10,— 

10,— 
10,— 

1 
#..oooroco... 

s
s
a
 

Toko Obat HOK AN DVjl. Raya 114 — Magelang. 
5 ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 

La NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 
Semarang. 

SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 
UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 2 

$ Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja 2 

.Djoni SUNDAWA" 
Turut menemani Roostijati, utk. 

“meriahkan filmnja jg menarik: 

uROSITA" 
Mulaj besok lusa di 

    
  

” RAKJAT' menerima langganan baru. | , k 

Saba diperhitungkan mulai 1 November 1953. »LUXOR 

     

        

ngan 

3 3 ea 

Dn yenuuananenna sn eane 

NX 

I conoenonsennenanannn anna anna nan anana an 

beaitu sampai tanggal k 

— Yiriman ,,K.R.” dilakukan dengan pertjuma. 

gunting Gisini woo. 

| 'ermintaan Mendjadi Langganan 
Tai pt 2 33 1 ? ta 4 7 

DN lh: Adm. Harian »K. R." 
Li A5 

130 Oktober 1953 
No.8 

$ ( #oanagangnannananaoesnn nan anan ) 
s - 

SN, aa 

Anggur - kung | KOLESOM 

  
  

31 Oktober 1953 ini: 

  

  “Kepada 

Penerimaan Bara 
Untuk peladjar : 

AUTO — MONTEUR rom- 
bongan ke X 3 bulan. 

MENGEMUDIKAN AUTO. 
Penutupan pendaftaran Tg. 
2 November '53. 
Penerimaan terbatas, 7 

Il -yacous's COLLEGE 
Tib. JOGJAKARTA, 

. Djl. Ngabean 59. 
818010. 021. 5i 

Tugu 42 — Jogja.” 

harap saja ditjatat 

Tanda tangan: W         
Sa | 

     

   

   

A 

— (KEDAULAH AN RAKJAT" 

Pengumuman. 
  

  

(r2. 53-64-1335 -B, 

No. 40065 | Peue | 53. : 

TENTANG 

achir tahun peladjaran 
“1953-1954. 

ia Kementerian P.P.K. akan menjelenggarakan : 
“bla Ludjian masuk S.L. P.(ertama), 

1 “Oudjian masuk Sekolah Tehnik: 

b. udjian penghabisan S. L. P.(ertama) dan Altas).   : Pendaftaran dilakukan bagi : NA 

a. peladjar2 kelas tingkat tertinggi: pada Kepala Se- 

. kolah, 1 
b. bukan peladjar sesuatu sekolah : pada Sekolah Ne- 

geri, dimana udjian itu akan ditempuh, dengan- da- 

| tang sendiri. i 

TIL Pendaftaran disertai pembajaran uang udjian sbb. : 

£ a. 1, untuk udjian masuk S.L. P.(ertama) Rp. 2,50 

| 12. untuk udjian masuk Sek. Tehnik Mp D2 | 

b. untuk udjian2 penghabisan S.L.P.(ertama) 

'1. bagi peladjar f Rp. 7,50 

2. bagi bukan peladjar Rp. 12,50 

Cc. untuk S.L. A.(tas) 

1. bagi peladjar Rp.12,50 | | 

.2. bagi bukan peladjar Rp. 20,— 

'IV. Daftar2 tjalon. sekolah landjutan partikelir harus diki- 

rimkan rangkap: 5 kesekolah Negeri jang sedjenis jang 

— terdekat. " 1 

V. Pendaftaran dimulai pada tanggal 25 Okto- Ik 

ber 1953 dan ditutup pada tanggal 30: 

semu Nopember 1953 
Djakarta, 21 Oktober 1953. 

Gerak” -4-G. Kementerian P.P. dan K. 

  

. (TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) 

1 ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari Tjampuran 

Obat- obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dil. Obat 
jang sangat penting untuk 

  

     

bagi kulit 

Njonja. 

Mandi dengan sabun Lux ada- . 

lah kesenangan sehari-hari. Bu- 

sa jang lembut dan berfacdah 

membuat kulit mendjadi lemas 

dan halus. Nistjaja kulit jang 

segar akan menambah kerjantikan Njonja. Dan nik- 

TN 
putih, murni, halus 

. 

@ 
@ 99, | 

»Saja selalu memakai Lux 2 

bintang terkenal 
dalam pilem 

“Montana Belle” 

dari R.K.O, 

    

  

Aa 

matilah kesedapan harum-bunga sabun Lux. 

  

    
            

SABUN”WANGI 

dipakai oleh 9 dari 10 bintang” pilem. 

  

  

Mn K3) 
BLOEDDRUK 

INILAH OBATNJA :” 

Dharmamon 
c (ANTEF HOOGESLOEDDRUK) 

| 
: 
: 
IN SOLEH MAKAN GARAM DLL. 

| 

| 

  
MESTI- SEMBUH !: 

€ Terdjual di Luna obat.: PE       
   (ftube Rp. 

| ongkos kirim Rp. 1,—. 
"Pusat Pendjual 

Kawatan 146 D, Surabaja. 
  

  

KUNTJUNG" 

Akar 

nja jang tak asing lagi. 

Tjatatiah : 

»ROSITA” 
Mulai 31 Oktober di 

tambah kekuatan tubuh 
. dan darah, Ini Anggur pun 

tjampur dengan sarinja 

Amat baik bagi lelaki/pe- 
rempuan jang berbadan 

lemah, Kurang darah, mu- 

lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 

dingin, bua pinggang sakit, 

sing, bernapas pendek, 

urat sjaraf lemah, sema- sa 
: aa PABERIK ANGGUR .REN AY 

ngat laki2 kurang. Paras SURABAJA —Til. 3455 U. 

dll Penjakit kelemahan. . 
Minum ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu 
lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan perem- 

2. ANGGUR. KOLESOM PO THAY, Amat perki bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 
kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 

sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal waras. 

3. ANGGUK KOLESOM. SENG HWA. Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalin, agar ting 'a darah dim 

" “badan MmenajaA 'bersih dan ganti Naa ar janp eliat, 
air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 

sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 
Gipudjikan.. 5 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat 

turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 

jang mahal dan maridjur, dengan ditjampuri Kolesom 
dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 

ditulang urat2 dan lain? bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 

nanti kelihatan mandjurnja, dan 8 botol SEMBUH sama 

Terdapat di Toko2 GBAT dan Toko? P & D diseluruh IN- 
DONESIA. 

Agen Jogja: TEK AN TONG, Petjinan 81. 

Buah Anggur jang terpilih. 

ka putjet, air muka ke- 

tulang linu, kepala suka pu- SF 

perempuan kelihatan tua, 

puan, tna atau muda. 

dll, Sakit lemah dalam Waktu bunting. Perlu diminum 

s alnja darah dim 

menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 

Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur, 

rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 

sekali. 

Rumah Obat ,,MALAYA”, Balapan 15.     3-10. 

ROMARS 
KIDNEY PILLS 

OBAT KUAT GEGIND JEL  MANIK 
TELAH TERKENAL DISELURUH . DUNIA 
MENDJELMA SAMPAI SEKARANG 
LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 
DAPAT BERIBU- RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA JANG TELAH BERHASIL 
MAKAN OBAT INI. 
Romar's Kidney pills adalah sebagai obat . buat 
bikin kuat gegindjel manik dan" bisa menjem- 
da Pn Te Seperti: Zenuw lemah, to- 

ng, Muka putjat, badan kuus, pinggan gel 
blakang sakit, mata lamur, Kasie Na be. 

dan lekas tjape, bongsiat (m.mpi mengeluarkan 
manik) sering kentjing, tidak kemauan dan lain?. 
Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. 
Dengan satu kali makan sadja sudah kelihatan 
hasilnja, : e $ 
Joseph's Hospital rumah sakit jang paling besar ' 
di Eropah, telah mentjoba MA pa sbat 
ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- 
nja telah berhasil baik dengan memuaskan. Maka 
oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai negeri 
telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS 
& anna terlebih dahulu guna mengobati 

2 penjakit buah pinggang. Obat 
ini telah pula dibuktikan oleh 
29.000 thabib ternama diseluruh 
dunia dan oleh orgaan ilmu ke- 
'tabiban di Roma, telah dipudji- 
kan sebagai satu rupa obat 
untuk bikin kuat gegingjel dan 
melahirkan manik. “Telah men- 

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

BISA DAPAT BELI DIANT! RO TOKO OBAT 
DAN WARUNG DISELUKUH INDONESIA, 

gi Age | 

Toko. Obat ENG NJAN HO, 
PETJINAN No. 15 » 
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na
—       

menggontjangkan perut | 
para penonton dengan lelutjon- | 

.LUXOR” 

  Pen DJOKJAKARTA 

cak 'blik Rp. 16,—4| 

Toko ,ASTAGINA,, 

  
“sik dalam hal tahan lama maupun ketjepas 

n dengan ban sepeda-motor GOODYEAR 
..De Luxe All-Weather”. Telapak-ban jang 
liat dan dibuatnja dengan sjarat? jang berat 
serta diudji, demikianpun badan jang ham- 
pir ta'kan mendjadi rusak ini, telah dibukti- 
kan seluruh dunia olehnja akan kesunggu- 

hannja dan dapat dipertjajainja. 

V(tebk banjak orang berkendaraan de. 

ngan memakai ban GOODYEAR 

dari pada lain merek 

GOOD/AYEAR 
RC, 520 

Untuk JOGJAKARTA dan SURAKARTA : 

"PERDANA" vjh RIS TRADING -CO., TOKO A. B. C. 
N.V. KILAT dan N.V. PRAWIRA MULJA — Malioboro 43 
di JOGJA, TOKO ONG di SOLO dan semua IMPORTIR2 
“AUTOMOBIEL. 5 
Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia, 

  

  

  

  

    
Pengumuman Penting 

Telah datang: SEPEDA BERMOTOR Merk METEOR model 
tahun 1953, 4 tact (bensin dan oli tidak tjampur).: 
Dengan perlengkapan : : 

SPEDOMETER — SCHOKBREKER belakang dan 
muka — Versnelling di stang — Knalpot pandjang 
verchroomd — Spionspiegel dan toeter, 

STREAMLINE | TJEPAT . HEMAT. KUAT . PRACTISCH 

Sedikit hari lagi akan datang SEPEDA MOTOR merk JAWA. 
tahun 1953 Model twin 350 cc. : 
SEPEDA. MOTOR merk ROJAL ENFIELD tahun 1953. 

PERSEDIAAN TERBATAS ! Supaja tidak kehabisan stock, 
kamj harap pesan mulai sekarang di: 

N. V. Prawira-Mulja 
JOGJA. . 

340-10, Dok Malioboro 48 — "Tilp. 668. 
  

Y 

re 

  
ea 

Typ sKEDAULATAN BAKJAT' 1589/53MO4 » 

 


