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KEDJADIAN JANG, BARU KITA ALAMI DAN JANG LUAR BIASA ITU. 
PARLEMEN JANG “MEMANG AGAK KERAS 

TEGANGAN DENGAN GOLONGAN? JANG TERTEN- 
TU, -TAPI, DEMIKIAN P.M. WILO PO, SEGALA RAMAI2: JANG TELAH 

OLEH PIHAK JANG MA NAPUN TIDAK DAPAT PETJAHKAN. 
SOAL SULIT INI. 

Kestoslahi 
bir , "pagian k ita muat beri- 

5 ta “An tentang — putusan 
Mahi 21 Tinggi - Hongkong 

: mengendi perkara kapal Tasik- 
malaja: Mahkamah Tinggi Hong 
kong “membenarkan tuntutan 
Yuan Ismael & Coy, bahwa pem- 
belian “Tasikmalaja” oleh pe- 
merintah Indonesia adalah tidak 
sjah dan kapal itu tetap milik- 
nj. Yuan Isingel & Coy menja- 
takan belum menerima wangnja, 
sedang pemerintah Indonesia 

Fa Sudah membajar dengan peran- 

2 taraan ayennja. 
Kita berharap pemerintah me- 

ngurus perkara ini dengan se- 
baik-baiknja. Soal inj bukan sa- 
dia mengenai uang negara jang 
bermiljun rupiah tetapi teruta- 
ma menjinggung nama baik ne- 
gara kita, Syukurlah bahwa-me- 
murut kalangan pemerintah be- 

    

berapa orang achli hukum di 
London menjalahkan utusan 

2. Makkamah Tinggi Hongkong itu. 
sehingga perkaranja jang Sudah 

Kemudian segala pihak akan | 1 

dirinja orang akan Penang kem- | 

bali. | 

Jang amat perlu sekarang ini | 
menurut Wilopo, bekerdja keras     begitu gelap buat pihak kita. 

masih - terbuka kemungkinan 
aka « 1 Ojika SG 
nja djadi sampai pada Mahka- 
mak Agung & London, : 

Soat ”Tasilimalaja” ini jang 
dibeli -oleh Peng an Perta- 
hanan sebelum Hamengku Bu- 

    

55 djadi pembitjaraan umum. Ada | 
, orang. menuduh Kementerian 

Pertahanan membeli sebuah ka- 
pal rosokan dengan harga ma- 
hal jang achirnja berakibat pu- 
Ta seperti kita tulis diatas. Ka-1 
baruja orang jang mendjadi 

penghubung. atau “jang bertin- 
dak sebagai pendjual jang telah 

22 pula menerima uang pembelian 
4 itu terkenal sebagai orang na- 

kal jang litjin, jang bernama 
Frank €. Starr. 5 

sTasikmalaja” inilah pula jg. 
| mendjadi perdebatan hebat ba- 

ru2 “ini dalam parlemen. Malah 
telah dipakai orang sebaguj sa- 
lah satu alasan. muntjulnja 3 bu- 

# ah mosi jang menggemparkan 
baru? ini. 

Harus kita akui, bahwa pem- 
: belian kapal Tasikmalaja “itu 

berlaku “kurang hati2 dan me- 
nundjukkan kurang pengalaman 
kita sehingga “peng AN 
baik 

Kekurany ga kita seperti pem 
belian kapal “Tasikmalaja imi 
jang menjebabkan banjak mem- 
boroskan uang, tidak terdapat 
dalam Komenterian Pertahanan 
sadja, tapi boleh dikatakan pa- 
da semua kementerian atan “dja- 

-  watan. Misalnja pembelian obat- | 
obatan dan alat2 kedokteran 
oleh” Kementerian Kesehatan 

jang 'achirnja ditumpuk begitu 
sadja di Tandjuny Periuk, ke- 
hudjaman dan kepanasan, tidak 
terdjaga. Sedang barang2 itu sa. 
ngat. diperlukan oleh rakjat. 
Pembikiman sebagian rumah pe- 

merintah jang ternjata 

tandatangan. 

Dalam segala matjam peker- 
djaam pemerintah sering dirugi- 
kan, Ig satu 'karena jang menm- 
dialamkan kurang ketjakapan 

5 atau pengalaman, jang lain se-' 
1 tjara -terang2an menarik keun- 

tungan dengan merugikan peme- 
rintah jang “berarti  iangsung 

  

kinan gedung Perguruan Tinggi 
Gadjah Mada misalnja. Belum 
lagi berdiri satu tiang, masih 
berupa tanah kosog . penuh 
rumput, orang telah. mulai me- 
lakukan ketjurangan. Kalau ku 

Hi nik rang 'kontrole, bagaimana dja- 
dinja nanti, kalam sudah sampa 
pada pembelian batu, .kaju, besi, 
samen dll... i : 

' Kabinet Wilopo dalam soal kes 
uangan negara kelihatan berha- 
ti- hati, djauh lebih baik dari 
semua kabinet " jang terdahuh. 
Mudahtan soal pemborosan uang 
negara mi segera dapat diatasi. 

Kembali soal ,/Tasikmalaja”, 
- kita harapkan tindakan bidjak- 

sana dari pemerintah. 
kita. katakan diatas, soalnja bu- 
kan sadja mengenai uang jg ber 

16 djumlah besar itu, tapi terutama 
4 karena menjinggung -kehorma- 

6 tan negara, 

- 
tb P 

' 

    

'Smw. 

Injak jang sulit jang tidak uapat 

   
   

wono djadi menteri, ramai Men- | 

took 

menurut kontrak jang sudah di- 

merugikan rakjat. Dalam pembi- 

en TN bian, rentjana 

Seperti: 

dan tenang. Soal2 memang ba- 

erc an dengan sei £ 
3 NN naga Bl 

we dapat madju, dan, menurut | 

Wilopo, tenaga2 raksasa 
perlu, sebab segala apa 

  

menggdarin, Jang anngp. sen- | dibandingkan dengan Birma dan 

tidak | r 
jang | Ton esu saat jang baik. 

harus dikerdjakan adalah peker- 
djaan biasa sadja jg oleh orang 
biasa dapat diselesaikan dengan 

nuchter dan tenang. 

Ia berpendapat apabila tenaga 

raksasa jang mengerdjakannja 

akibatnja mungkin tidak baik, 

dan tudjuan tidak akan ter- 

tjapai, 

Pada pendapatnja, apabila ki- 

ta bekerdja keras dan teratur 

dalam waktu 2 tahun kesuka- 

ran2 dilapangan kemakmuran 

dan keamanan dapat disingkir- 
kan dan terbuka djalan kema- 

djuan. 

Sesudah keamanan di Maluku 
dapat dikembalikan dan Sula- 
wesi dalam waktu tak lama lagi 

akan aman pula, kekuatan dan 
perhatian akan dipusatkan di 
Djawa Barat. 

Menurut Wilopo selandjutnja 

Pakistan, Indonesia adalah pa- 

ling besar sendiri harapannja 
akan madju dalam waktu jang 

tidak lama. 

Atas pertanjaan apabila Par- 
men akari mengadakan sidang 
Pa didjawabnja bahwa itu ter- 
An pada Parlemen: sendi- 

, tapi tentang hal itu tentu 

  

Moh. Mawardi, 

sebenarnja 

ESAN jang 

wa pada umumnja kehidupan 
dan fjukup, adat? 

di Djawa, 

Demikian diterangkan “oleh 
sdr. Moh. Mawardi, ' anggauta 
DPD Daerah Istimewa Jogjakar- 
ta seksi sosial jang baru2 ini 
bersama2 dengan wakil Kepaia 
Daerah S.P. Alam, Bupati Gu- 
nungkidul Labaningrat, Kepala 

Djawatan Pemerintahan Umum 
Dipadiningrat, mengadakan pe- 
nindjauan ke daerah Transmi- 

grasi Sumatera Selatan. 

| Perdjalanan diputus di 
Lampung Selatan. 

Dinjatakan lebih landjut, bah- 

wa. perdjalanan perindjauan 

itu selain “dimaksudkan untuk 
menjaksikan sendiri keadaan di- 

“tanah Transmigrasi, karena da- 
'erah Istimewa Jogjakarta me- 
ingadakan transmigrasi istime- 
wa terhadap 225 keluarga dari 
daerah Gunungkidul djuga utk 
 menindjau penduduk berasal da- 

|erah Jogjakarta jang telah hi-' 
dup didesa berpuluh - puluh - ta. 
lamanja. . 

Daerah Lampung Selatan me- 
rupakan daerah transmigrasi la- 

ma, sedangkan daerah Lanipung 
Tengah didjadikan daerah trans- 

-migrasi baru. Didaerah inilah 

pat tinggal. Tetapi rombongan 
| water Kepala Daerah Istimewa 
Jogjakarta karena pada waktu 
“itw didaerah Lampung sedang 
menghadapi evakuasi penduduk 

“dar Lampung Selatan karena 
kemungkinan  meletusnja Gu- 

kmung- Krakatau. Dengan demi- 
'perdjalanan dida- 

irerah Lampung kira2 seminggu, 
nanja didjalankan selama 2 hari 

sadja, dan kemudian rombongan 

menudju ke Palembang untuk 
kembali ke Djawa. 

Sambutan Pamong Pra 
dja dan penduduk be- 
sar. 

Di karesidenan Lampung, tom 
bongan S.P. Paku Alam diterima 
dengan memuaskan oleh Residen 
dengan pamong pradja daerah2, 
sedangkan waktu mengundjungi 

PE wanwnigrasi lama ae   

Lerah Lampung 

kaum transmigran baru ber tem- 

| transmigrasi 

Untuk ke daerah transmigrasi 
orang harus 

berdjiwa pionier 
Mean tjara hidup baru ta' ada 

pertama nampak didaerah transmigrasi djika 
dibandingkan dengan keadaan di desa? di Djawa jalah, bah- 

penduduk disana lebih tenteram 
istiadat tidak berobah, tetapj gerak hidup se- 

hari-harinja lebih bebas daripada kehidupan masjarakat didesa? 

sa2 Jogjakarta dan Wates dida- 
Selatan, pendu- 

duk menundjukkan kegembira- 
annja jang luar biasa. Penghor- 
matan setjara besar2an telah di- 

lakukan. Dinjatakan djuga, bah- 
wa didesa Wates masih terdapat 
seorang lurah dongkol jang da- 

tang untuk pertama kalinja di- 

daerah Transmigrasi. Ia menga- 

lami kesukaran2 jang dihadapi 
oleh para transmigran pertama 

dan merasakan djuga kemakmu- 
rannja. 

Idjon systeem djuga 
3 maeradjalela, 

entang kehidupan penduduk 

dinjatakan, bahwa pada umum- 
nja penduduk tadi dan ke- 
adaannja lebih baik daripada pe- 

tani di Djawa. Tetapi penjakit 

idjon disanapun meradjalela. 

Maka, dari itu, sebenarnya un- 
tuk daerah2 transmigrasi itu un- 
tuk para transmigran harus ada 

: pemimpin2 diantara mereka sen. 
diri, jang sanggup memimpin 

tjara hidup. Baru. Malah djika 

mungkin untuk. para transmi- 

gran oleh Pemerintah sebelum 

berangkat diadakan  sematjam 
latihan hidup baru. 

Kenikmatan djangan 

didahulukan. / 

Mawardi achirnja menjatakani 
bahwa setelah setjara- sepintas 
lalu ditindjau keadaan didaerah 

| Transmigrasi, 

' tidak mungkin “untuk setiap 
' transmigran setibanja didaerah 

merasakan hidup 

serba enak. Untuk memperoleh 
hidup jang lajak mereka harus 
kerdja keras | dengan kemauan 
jang penuh. Mereka harus insjaf 
untuk berkorban sebagai pionier, 
Kenikmatan tidak untuk mere- 
ka, tetapi untuk keturunannja. 

Lebih landjut dinjatakan, bah- 
wa, direntjanakan oleh Pemerin- 
tah daerah dalam waktu jang 
akan datang untuk mengadakan 

| penindjauan2 kedaerah2 trans-   migrasi di Kalimantan dan Su- 
| lawesi Selatan. 

njatalah bahwa” 

Kes — KAPAN PARLEMENIBERSIDANG, TERGAN- 
E D0 TUNG PARLEMEN SENDIRI 

  
| waktu 

' membela anak2. kawan-kawan- 

karta. 

  

Mentari Pertahanan ke 
— Diawa Timur 

Dari kalangan jang dapat di- 
pertjaja diperoleh keterangan 
bahwa Menteri Pertahanan Ha- 

mengku Buwono mungkin sekali 
Kemis ini terbang ke Djawa Ti- 
mur. Kedatangannja itu ber 
sangkutan dengan perkembang:- 
an dalam lapangan ketenteraan 
didaerah tersebut dihari2 ter: 
achir ini. — Ant. 

) HARIA N 'U MUM 
| DITERBITKAN,.OLEH BADAN PENERBIT ,.KEDAULATAN RAKJAT" 

Lanapan En 
2 

SIPDANG DEWAN: 
EKONOMI 

| “Dewan Ekonomi dan Keuang: 

ari kemarin telah berapat dige- 
dung - Dewan. Menteri untuk 
meinbitjarakan soal anggaran 
belandja th. "53. Menurut 

terangan kalangan dewan ter: 
Tsesub kementerian2 sekarang 

(sudah selesai dengan rantjangan 

anggaran belandjanja masing2. 
Seperti pernah dikabarkan pla- 
tond deficit buat tahun anggar- 

| an belandja tahun '53 akan. ber- 

Si t 

tr 
Ke 

aj na 1, miljard rupiah. De- 

“$ ficit anggaran 'belandja itu 4 
Ni arc rupiah. — Ant, 

1 PERHUBUNGAN KAPAL 
TERPUTUS 

Antara Djawa . Sumatera, 

Kepala Lalu Lintas Inspeksi 
Djakarta kabarkan, bahwa mu- 
lai hari Minggu perhubungan 
kapal antara Djawa dan Suma- 
tera terputus. Kapal. "Zamrud” 
mendapat kerusakan dan tidak 
dapat berlajar. 

Tidak diterangkan berapa la- 
Ma perhubungan ini terputus 

dan apa sebab kapal tersebut 
! mendapat kerusakan. — Ant. 

ae 
ai

 

  
  

24 Tahun: 

Lagu Kebangsaan ,,Indo- 
: nesia Raya” 

ADA tangg al 28 Oktober, jagu kebangsaan kita Indonesia 

Raya” genap berumur 3 windu, atau 24 tahun. 
Menteri PP dan K Dr. Bahder Djohan, memberikan pidato 

mengenai arti dan djasa dari Komponis W. R. Supratman, jang 

mentjiptakan lagu kebangsaan itu. 
- Siapakah gerangan W. B. Supratman itu? 

Ia dilahirkan disebuah. tangsi 
militer di Meester Cornelis (Dja- 
karta), pada tanggal 49 Maret 
1903. Ajahnja seorang militer 
berpangkat sersan.  Tabiatnja 

masih kanak2, “suka 

nja jang lemah, melawan anak 
jang bengis dan besar.. 

Waktu berumur 21 tahan, 1 
mendjadi wartawan surat kabar 

Sin Po di Djakarta. Ia pandai 
mengambil hati orang lain dan 
pula mempunjai tabiat 
serta tidak membeda 
kawan, maka pada waktu 12 

sekali kenalannja, baik para 
mahasiswa, sopir2 auto, tukang 
loak, perdjual2 

pemerintahan,dan lain-lain, 
Ia selalu girang, riang, seperti 

burung murni jang selalu ber- 
kitjau2. 

Indonesia Raya labir. 
Pada tanggal 28 Oktober 1928, 

lagu ,Indonesia Raya” tjiptaan 
W.R. Supratman itu, diperde- 
ngarkan jang pertama kalinja, 
dalam kongres pemuda di Dja- 

Lagu Indonesia Raya, 
adalah lagu perdjoangan, lagu 
pembangkit semangat, dapat di 
umpamakan semen jang akan 
dapat merapatkan diantara hati 
dengan hati. 

Lagu Indonesia Raya itu, da- 
pat pula diumpamakan bunga 
api, jang mendjalar kian kema- 
ri, untuk membakar tiap djiwa 
kaum pergerakan Indonesia, 
tidak rela melihat negara dan 
bangsanja ditindas oleh Belan- 
da, pada waktu itu. Djadi, tidak- 
lah sedikit, arti dan makna lagu 
Indonesia Raya itu, dim sedja- 
rah perdjoangan ' kemerdekaan 
kita. 

Demikianlah arti lagu Indone- 
sia Raya itu, jang setiap tahun 
selalu diperingati dengan upa- 
tjara resmi, dan demikianlah 
saja gambarkan sedikit tentang 
sifat dan tabi'at komponis Indo- 
nesia Wage. Rudolp Supratman, 
jang meninggal pada tanggal 17 
Agustus 1938. 

   

    

   

              

        
mendjadi wartawan itu, banjak | 

disetasiun2 bus : 
Gan kereta api, pegawai2 kantor | 

«Siapakah kini diantara ka- 
wan2 jang belum mahir akan 
lagu kebangsaan kita itu? Baik 

| sjair maupun noot-nja? 

  

Hara mana 

KEMARIN telah diadakan 
Kk 

  perdjandjian dagang antara I 

Delegasi Indonesia akan  di- 
pimpin oleh Dr. Sudarsono, kini 

duta besar Indonesia di India, 
sedang anggauta2nja akan be- 

rangkat dari Djakarta pada 

pertengahan pertama bulan No- 

pember, Setelah selesai tugasnja 

gauta akan meneruskan perdja- 

lanannja ke Pakistan untuk me- 

nindjau soal2 perdagangan di- 

sana. 

Berdagang dengar Rusia? 

|... Sementara itu kalangan Ke- 

menterian Perekonomian mem- 

benarkan berita dari 

kedutaan2 besariIndonesia dan 

Rusia di London telah mengada- 

kan pembitjaraan mengenai soal 

pembelian karet Indonesia dan 

laporan2 mengenai pembitjaraan 
itu telah diterima di Djakarta. 

Pembitjaraan itu kabarnja ber- 

sifat informatoris dilapangan 

perdagangan umumnja dan teru- 

tama untuk mentjari kemungki- 

nan2 diadakannja hubungan da- 

gang akan tetapi pelaksanaan- 

nja harus melalui Nederland. 
Sebagai pertjobaan Indonesia 

telah mengidzinkan Gapindo utk 

mengadakan pemesanan Sedju- 

mlah besar korek api langsung 

dari Rusia. 

Djuga dengan Pemerintah 
RRT, 

Dikabarkan djuga bahwa dgn 

ipinak RRT djuga telah diada- 
(kan pembitjaraan mengenai soal 
| perdagangan. Malahan sudah ke- 

mukakan usul supaja. masing2 

Pemerintah mengirimkan dele- 

gasi resmi ke Tiongkok dan 

  
Indonesia. 

Sementara itu dengan pihak 
Australia perundingan belum 

mendapat kemadjuan, — Ant. 

  

PEGAWAI PARLEMEN. 
DITJULIK 7 

Menurut sekdjen Parlemen 

adalah dikuatirkan bahwa se- 
orang pegawai Parlemen berna- 
ma Urip Sutedjo jang sudah ti- 
dak masuk sedjak 13 Septem- 

ber ditjulik oleh pihak T.L.I, Ke- 

kuatiran itu didasarkan kepada |   
| nja 

surat jang diterima sekdjen 
Parlemen 18 Oktober jang lalu 
dari pihak jang menjebut diri- 

"seksi TI, Djatinegar 

jatakan bahwa Urip 

Sutedjo "diamb” berhubung 
dengan "dosa . jang dila 
tahun 1947”, Oleh pihak Parle- 
men persoalan tersebut telah di- 
adjukan kepada polisi. — Ant. 

    

   

jang men: 

    

  

Dari medan perang Korea : 
    

is 

dan 

rea, kini telah berkobar. 

Pesawat2 raksasa P.B.B. | 
djatuhkan 100 ton bom 
Pertempuran sengit disektor Barat 

Timur 

ERTEMPURAN sengit disector Barat medan perang Ko- 

Serangan? Komunis jang kuat di- 
adakan dengan didahului temba kan? meriam berat dan mortier, 

disepandjang Timur perbukitan jang pandjangnja 5 Km, 

Dalam serangan ini, fihak Ko- 

munis berhatsil merebut bebe- 

rapa kedudukan PBB dan pa- 
sukan2 PBB kini sedang ber- 

  

Penari Bali N4 Gusti Raka jang   
  

  
dengam rombonganmnja baru? 

ini mengundjungi Amerika Serikat, setibanja disana tidak. lupa 
mengirimkan utjapan selamat kepada TENANG ANA di tanah air- 
nja melalui radio Suara Amerika. 
Disebelah kiri nampak pengusaha rombongan, Suprapto dengan 
pemuh perhatian mendengarkampada keluargamja ditawah airnja 
Agung Gde na pelatih, menghibur mereka LN pakatan 
kedaerahan, Lembaga Kebudajaan Indone 

Ken. Batavsaascn Genoarsa Ae et 

Yan Kunsten en Wetenschappen | 
  

tempur dalam djarak dekat utk 
merebut kembali kedudukannja 

semula. Kemarin pagi, pesawat2 
pemburu PBB mengadakan se- 
rangan2 atas pasukan2 Komu- 
nis jg sedang bergerak madju. 

Disector Timur pertempuran 

djuga sedang berkobar dimana 
kaum komunis mentjoba mere- 
but kedudukan2 PBB. Tetapi 

berita  terachir ' menjatakan, 
bahwa serangan mereka dapat 

dipukul mundur. 

Sementara, it pesawt2 pem- 
'bom raksasa PBB mendjatuhn- 
(kan bom2' lebih dari 100 ton 
atas sebuah markas besar Kos 
munis di Korea Tengah, dan 
menghantjurkan pusat2 perse- 
diaan Komunis didekat Pyong- 
yang. — BBC. 

BELADJAR KE AMERIKA 

| Dari Angkatan Perang 
3 Orang perwira dari Angka- 

tan Perang jaknj letnan Suhud, 
kapten Salatun dan kapt. Ishak 
stelah terbang ke Amerika guna 
mengikuti pendidikan dalam so- 
al penerangan selama Ik. 3 bu- 

lan, Djuga diberi “kesempatan 
untuk menindjau pendidikan 
djasmani selama 2 bulan, 

Dari Kementerian DN 

8 orang. 

Djuga 8 orang dari Kemen- 

terian Dalam Negeri Minggu jl. 
terbang ke Amerika untuk mem 
peladjari urusan pemerintahan 
selama 4 bulan, Perdjalanan ini 
dengan beasiswa Amerika. Di- 

antara ' mereka itu  terda- 
pat nama2 nj. S. Pudjobuntoro 
dan Wiwoho, — Ant, 

  

(ANGGAUTA SPS) 

Indonesia dengan kedutaan India 
hubungan dagang antara Indonesia dan India. 
merupakan randingan pendahuluan jang resminja akan diada-' 

kan di New Delhi dalara Nopember j.a.d. untuk memperbaharui! 

di India itu maka beberapa ang-- 

London | 

jang menjatakan bahwa antara : 
5 1 

kukan | 

  

Sebulan , 
Etjeran .... io... 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

PN aa Path 

0.80 

  

onenpinayana sen 

Ne oran Kuasai ki 
Rusia dan RRT ? 

pembitjaraan antara Pemerintah 

di Indonesia mengenai 
Rundingan ftsh. 

ndonesia dan India, 

5 PENDJAHAT PERANG 
NAZI DIBEBASKAN 

  

Djerman, kinj telah dibebaskan 
kembali dari kamp. tawanan di 
Landsberg, jang berada dibawah 
pengawasan Amerika. 

Pendjahat jang terpenting 
ialah Hermann Giesler, jang di- 
djatuhi hukuman pendjara “seu- 

mur 
kekedjaman2 dikamp., tawanan 
Miihldorf ketika Perang Dunia 

TI: 

Pendjahat2 , lainnja ialah 
| Luwig Wolter,(Otto Senuitz, Pe- 
| ter Betz dan Sara Blum. Me- 

' yeka semuanja: dibebaskan, se- 
| telah mendapat klemensi isti- 
mewa dari Letnan-djenderal 

Manton Eddy, komandan tentara 
Amerika di Eropa. Ant. UP. 

  hidup, karena melakukan ' 

TAHUN VIII — NOMOR 218 Jaya 

ORANG INDONESIA 
DIHUKUM BELANDA 

Hukuman Djepang di- 

teruskan oleh Belanda, 
Menurut ,,het Vrije Volk”, 

Mahkamah den Haag telah me- 
mutuskan, bahwa H, je P.,.se- 
orang Indonesia dari Menado, 

berumur 35 tahun, jg dihukum 
selama hidup ' oleh pengadilan 
Djepang pada waktu pendin 

kan Djepang, harus diper    

  

  
|, 5 Orang pendjahat perang Nazi : 

  ' herpendapat, 

kan terus dinegeri Belanda. 
H, le P, pada tahun 1943 

hukum selama hidup oleh Tiloo 
Hoin, pengadilan Djepang pada 
'waktu itu' Setelah penjerahan 
kedaulatan, oleh Belanda 
bawa ke Irian Barat, d 
mudian pada awal tahun ini di- 
bawa kenegeri Belanda, dan di- 
masukkan terus kedalam 
djara. 

Ketua pengadilan Rotterdam 

menerima pengaduanja, dan me 

pierintahkan supaja H. le P. di 
bebaskan segera. Negara Belan 

da. lalu memadjukan appel 
Mahkamah den Haag tangs: 

17 Oktober jang lalu mem 
kan putusan pengadilan Hotter- 
dam, dan menetapkan, 
H le P, harus menghal 

masa hukumannja dalam 
ra Gdinegerj Belanda, Man 

bahwa putus 
Hindia Belanda dulu, r 

harus dilangsungkan  dineyert 
Belanda. — Ant. 

di- 

Aa di    

  

1 ke- 

pens 

  

   

   

     

dapat € 

  

  

Kalangan tersebut memberi- 

kan keterangan ini, bertalian 

dengan statement jang diberikan 
oleh menteri luar negeri Ameri- 

ka Serikat, Dean Acheson, di- 

| muka Panitia Politik Sidang 
Umum PBB pada hari Djum'at 
jang lalu. 

Dalam keterangannja itu 
Acheson antara lain menjata- 

kan, bahwa diluar perundingan2 

Panmnnjom. teiah pula diusaha- 

kan untuk menembus djalan 

buntu, jang terdapat dalam pe- 

rundingan2 perletakan sendjata 

di Korea, 

Menurut kalangan Amerika 
itu, dalam musim semi dan mu- 
sim panas jg lalu, di New York 
telah diadakan 2 atau 3 perte- 

muan tak resmi antara pihak 

Amerika Serikat dan Sovjet 

Uni, akan tetapi semuanja tidak 

memberikan hasii2 jang positif. 

Selandjutnja kalangan itu me 
njatakan, bahwa Amerika Seri- 

kat bersedia untuk mempela- 

djari tap2 aengenai ke- 

|mungkinan diadz annja kontak- 

| kontak lagi diluar peraturan? 
| protokol, asal sadja hubungan2 
| tak resmi sematjam itu dapat 
|Limembantu usaha menfelesaikan 

Pn Korea. — Ant. AFP. 

  
   

   

  

SUBADIO DI JUGOSLA- 
VIA 

Menurut  Reuter Belgrado, 
anggauta politburo PSI Subadio 
Sastrosatomo dan dua anggauta 
PSI lainnja kini ada di Slovnia. 
Jugoslavia, 

tai. Komunis J ugoslavia telah di- 
undang untuk mengirimkan Wa- 
kil2-nja ke Konperensi Sosialis 
Asia di Rangoon bulan Desem- 
ber jang akan datang. 
Kaum sosialis Indonesia mem 

punjai perhubungan dengan Par 
tai Komunis Jugoslavia, "perhu- 

bungan persaudaraan”, demikian 
Subadio, jang kemudian terang- 
kan, bahwa ia, dan kawan2-nuya 

menaruh perhatian besar pada 
usaha pembangunan sosialis di 
Jugoslavia, "Kita ingin melihat 
sendiri bagaimana sosialisme 
digunakan dalam praktek”, de- 
mikiam katanja. 

"Kita menolak ditaktir Co- 
minform — berkuasa didunia”. 
"Kaum sosialis Asia ingin me- 
ngadakan pertukaran pengala- 
man dengan Jugoslavia, dan itu 
lah sebabnja, maka, Partai Ko- 
munis Jugoslavia diundang un- 
tuk menghadliri konperensj di 
Rangoon”. — Ant, 

  

SIKAP G.P.LI. 
Rapat pleno Putjuk Pimpinan 

GPII memutuskan : 
1. G.P.LI/ menghendaki supaja 

pemilihan umum dilaksana- 
kan setjepat-tjepatnja, untuk 
memperoleh satu perwakilan 
rakjat jang mentjerminkan 
masjarakat dinegara demo: 
krasi. 
Sampai pemilihan umum ter. 
laksana, parlemen jang se- 
karang tidak perlu dibubar- 
kan, karena adanja satu per- 
wakilan jang kurang sem- 
purna, lebih baik daripada 
tidak ada sama sekali. 
G-P.LI, berpendirian, supaja 
dasar2 demokrasi parlemen. 
ter jang sedang tumbuh se: 
karang ini, kita pupuk dan 
pelihara bersama-sama. 
G.P.LI. berdiri dibelakang 
pemerintah, dalam mengata- 
si kesulitan2 jang dihadapi 
sekarang ini. — Ant. 

“   

Lselandjutnja dapat 

bahwa antara negai 

| ko adalah Afghanist:   

Kontak tak resmi antara 
Amerika dan Sovjet 

Mengenal masalah Korea 
ALANGAN AMERIKA di PBB menjatakan, hahwa dalam 

beberapa bulan jang teracbir ini, di New York telah terdjadj 

beberapa kontak jg tidak resmi antara pihak Amerika Serikat 

dan pihak Sovjet Uni meng€hai masalah Korea. 

  

TENTANG PERWAKILAN 
TIONGKOK DALAM 

PBB 
Tentang penundaan pembi 

raan usul2 mengenai 

lan Tiongkok di PF 
Sidang Umum : 
diterima baik dengan 1 L 

wan 1 suara-dengan-1l blangko, 

      

    

   

  

per 

  

tertjatat djuga Inggaris, 

Irak dan Thailand. J 
tang blok Sovjet. 

Swedia, sedangkan jang 

  

    

  

    

  

INDONESIA, Pakistan 
PNAGA, 

      

tan suara, Ta 

kia menerangkan, b 

kepertjajaan  Tiongko 

nalis tidak harus di 

oleh PBB oleh karen 

tang tidak mewakili 

  

Tic 

Taiwan adalah bagian 
RRT. 

Delegasi India “ menjatakan 

Ia terangkan, Par- | 

  

   

  

   

bahwa pemerintah India be 

dapat RRT hz 

tempatnja jang sah anti: 

sa2 jang berserikat. - A 

  

PESAN DJENDERAL 
PENG 

Pada hari ulang 
djunnja pa 2 

dim, peang KE 
Menurut berita si 

ditangkap di Pn 
Peng Teh Huai, pa i 

      

  

      

   

      

: di Kore kan2 sukarela Rf &, 
menjatakan pada hari Djum'at 

jg latu, TN 1 pasukan 

an dani mei r 

sehingga Hug ati 

donja untuk mempe 

pertahanannja serta 

kemantapan dlm. keadaan fv ont 

front di Korea. 

Peng memberikan keterai 
tersebut dalam pesa 

disampaikan Nan hari ula 1 

hun jang ke- dari mu ber. 

djunnja Dasukang sukarela RRT 

dlm, perang Korea, — Ant. 

Herteng kap- 

   

   

      

ur, 

  

PERSETUDJUAN ME- 
NGENAI SUDAN 
HAMPIR TERTJAPAI 

Perundingan antara pemerin- 
tah Mesir dan-wakil2 partai: 
politik di Sudan, telah 1 era 
oleh kemadjuan besar, demikian 
diberitakan di Kairo hari Ming- 
gu jang lalu, 

Harian? Mesir memberitakan, 

bahwa suatu persetudjuan jang 
definitif dengan 

  

  

     

  

w    na partai 

  

di. Sudan kini hampir terljapai 
Arts sUP, 

al 

  

x« Selama di Manila, 
pembuatan “film “Rodrigo 
Vilbe” jang dimainkan. pula oleh 
pemain? Persan sdr. H. Asby 
mendjady assisben regiseur, Oleh 
temang Pilipima H, Asby sing- 
kataom nama Hadji Andjar Sus 

dipanggil... 

dalan 

de 

Ta snara TEMAN 
Da   

   

4 

$ 

Sa 
b
a
n
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SPA 

dipungut dari sumbangan suka- 
rela dari pegawai? kantor, anak- 
anak sekolah dJJ. — Ant. 

“Dr. R. G, Newton dari London 
. jang bekerdja pada ,,Internasio- 

# nal Rubber Rosearch Board” se 
bagaj koordinator penjelidikan 
dan: pengumuman (publisitet) 

asli jg disebut orang karet T.O. 

yet di Asia Tenggara untuk mem 

| rapkannja akan berunding de- 

-dikan Karet Indonesia, INIRO,: 

aa 

ber jang akan datang. — Ant. 

$ ar menerima kredit. 
— mendirikan lumbung? desa, guna persiapan menghadapi musim 

patjeklik, dipirdjamkan kepada 
meringankan mereka dalam usahanja 

  

  

     

  

AHLI KLASIFIKASI 
3 al ME RS 

| Mengundjungi Indonesia. 
'Telah sampai di Kemajoran 

tentang projek atau rantja- 
ngan klasifikasi tehnik karet 

Dr. Newton sekarang ini se- 

dang mengelilingi2 daerah2 ka- 

perbaharwy perhubungannja de- 

ngan produsen2 perkebunan Yan 

tanaman rakjat. Demikian dju- 

ga dengan laboratorium2 penje- 
lidikan karet, Lagi pula “diha- 

ngan wakii2 perdagangan ka- 
ret. Dr. Newton fisiny mendja- 

di tamu Jajasan Badan Penjeli- 

di Bogor. ' . 
— INIRO. adalah pengikut Indo- 

nesia didalam organisasi diba- 
wah International Rubber Ro- 

search Boara”: Board tersebut 

akan menerima laporan tentang 
perdjaianan Dr. Newton didalam 

yapatnja pada 20 dan 21 Nopem- 

ag ngemukakan 
Inja tidak bersedia turut membi- 

| menanda tangani usul tsb. 

Pertanjaan itu membikin ,,ka- 

pa- | (jaunja” djalan sidang, karena 

sampai pembitjara terachir. Me 

me 

usul sebagai penjokong, Sukam- 

| to tidak memberikan ketegasan, 

|kamto (Pemuda Muslimin Indo- | 

| diadakan schors untuk kedua 

Sukamto 
(Oleh: Wartawa 

  

penagihan 

, ong usul 

ka pemanda- 
pertama, .jg 

ipergunakan oleh 
rmasuk anggauta 
menjatakan diri 

pada pembu- 
jatakan tidak 
membitjarakan 

n pertama angga 
nt ang djuga turut 

nenanda tangani usul Pane itu 
mengadjukan suatu amandemen 
atas usul itu, ialah supaja DPR 

Balaikota me- 

gedung tsb. 

nja ta $ 
ketegasan-   tjarakan usul tsb., dan dgn sen- 

dirinja menarik diri dalam turut 

hanja dengan seorang penjo- 

kong sadja usul tidak dapat di- 

kan suasana jang Kurang baik 

pada fihak pengusul dan mere- 

itu, Tetapi karena pernjataan 

menarik diri dari penjokongan 

usul itu diadjukan setelah pem- 

bitjaraan sudah langsung, pe- 

mandangan umum dilandjutkan 

mang semula atas pertanjaan 

Ketua, apakah dengan sikap be 

lum bersedia turut membitjara- 

rakan “usul itu berarti djuga 

pembatalan. penandatanganan 

Senen, sidang tetap langsung 

'membitjarakan usul Pane itu. 

: Dengan terdjadinja. ,kekatja- 

uan” suasana sidang berkenaan 

dengan pernjataan anggauta Su 

nesia) jang menarik diri turut 

menjokong usul Pane cs, mes- 

kipun pernjataan itu sudah ,,ke 

tinggalan sepur”, -tetapi ternja- 

'manja usul Pane itu. Djuka dgn 

usul amandemen penjokongan 

kedua (H. Susanto) jang me- 

merlukan understanding lebih 

landjut antara ketiga anggauta 

itu. ATA , 

| Demikian djuga pernjataan 

anggauta DPD Sutardjo setelah 

kali selama 20 menit, fihak Pe- 

2 ja diadi hak : 

mendengar uraian fihak Pemerintah 
e menjatakan bahwa maksud usulnja itu $ 

a soal gedung ,Indra”, padahal jang ia 

mengenai ,,werken voor 

perhitungan administrasinja mengenai afbraak | 

'sebagai diadjukan oleh anggau- 

|Iagi untuk ketiga kalinja untuk 

ingin tahu bagaimana hasil pem- 

'bitjaraan jang dilakukan dalam 

anggap sjah. Hal ini menimbul- | 

ka jang pro dengan adanja usul | 

ta banjak djuga pengaruhnja | 

utk kemungkinan dapat diteri- | 

   
   .ketinggalan s ya ur" |amandamen dari anggauta Su- | 

| sendiri) RN TNO Mn Do MN Ne nat 
n KR, sendiri). 3 Pa $ “Dp. tak keberatan 

itu angs Ii 16 pengusutan. : 

seolah: lah ada ketegasan dari 

derden" dari DPU 

jg dilakukan oleh D.P.U, ter- 

dak keberatan atas amandemen 

ta Susanto. Hanja anggauta Su- 

kamto jang rupanja tetap mem- 
pertahankan pertanjaannja te- 
rachir, PA an Sa / 

Dengan keadaan | demikian 

djalan jang ditempuh untuk | 

mengatasi ketegangan itu tidak 
lain hanja mengadakan schors 

memberj kesempatan guna Me- 

ngadakan kompromi antara jang 

.,konsekwen” dan jang rewel”. - 

Usul jang konkrit da- 

pat ditjapai. 

Dalam suasana penuh ketje- 

masan orang menunggu dan 

schorsing itu. Tetapi sebagai- 

mana lazimnja dalam sidang2 

DPR soal2 jang semula diperta- 

hankan dengan ngotot - ngotot- 

an achirnja toch dapat, dilunak- 

kan. RA   
PARTAI BURUH 

. Minta, lekas pemilihan 

umum. : 

Dewan Partai,,,/Partai Buruh” 

hari ini mengeluarkan pengu- 

muman jang pokoknja membe- 

la sendi2 demokrasi dan ,Me- 

njatakan, bahwa mengingat ke- 

njataan belum pernah dilaksa- 

nakannja pemilihan umum utk 

badan2 perwakilan rakjat dipu- 

sat, dan kebanjakan badan? 

perwakilan rakjat didaerah2, 

Partai Buruh menghendaki agar 

pelaksanaan pemilihan umum ig 

langsung, bebas merdeka dan 

rahasia,  mendjadi  urgentie- 

program jang pertama? dari pa- 

da pemerintah sekarang dan di- 

laksanakannja setjepat2nja. — 

Ant. : . 

— LBLM. TIDAK MEM- 
BENARKAN 
“Demonstrasi tanggal 17 
Oktober. "3 

Dewan Pimpinan Pusat Se- 

rikat Buruh Industri Metal 

“(IBIM) di Surabaja, Galam per- 

njataannja. menerangkan, bahwa 

IBIM tidak dapat membenarkan, 

“TCAMPHUYS" TUBRUK 
 KALUKU" 

Hari Sabtu kapal KPM "Cam- 

” 

    merintah minta ketegasan lebih 

dulu dari fihak pengusul2.   
2 

Pemberian k “at 3. Da Maka 

djaman2 kepada lintah darat. 

Masalah perkreditan ini dlm 
konperensi para residen dan 

“- walikota. Djawa Tengah pada 
“tgl 17 Oktober jg lalu di Sema- 

    

“rang telah mendjadi pembitja-    

  

x 

f 

  

guna keperluan pemerintah. 
3 Memurat pendapat residen Ke- 

. du, dengan adanja sebuah ba- 
“dan perkreditan itu sadja, uang 

raan hangat. Diusulkan kepada 
pemerintah pusat, diantara pem 
berian kredit sebanjak Rp. 59 
djuta itu, Rp. 45,2 djuta diba- 
wah pengawasan B.R.I. (Bank 
Rakjat Indonesia) dan jang Rp. 

tan Koperasi. ' ee 
Andjuran Residen Kedu 
Mupihna. ee Ta Nai 

Dalam hubungan ini residen 
Kedu R. Muritno dalam suat 

13,8 djuta diawasi oleh Pan, ini hendaknja dilakukan sadja 

pertjakapan menerangkan, bah: 
wa kini oleh pemerintah pusat 
telah |dikeluarkan bermatjam2 
perkreditan, diantaranja kredit 
tani, perkreditan daerah, per- 
kreditan desa. Adanja berma- 
tjam2 perkreditan “ini, dapat 
menimbulkan kesan seolah2 ma- 

' sing2 djawatan berlomba-lomba 
mentjiri pengaruh atau bersa- 
ingan satu sama lain dengan 
mempergunakan perkreditan, se 
bingga maksud: untuk membe- 
rantas idjon systeem, didalam 

. praktek tak akan dapat men- 
tjapai tudjuannja “karena for- 
mglitet-formalitet jang diperlu- 
kan dalam pemberian2 kredit 
tersebut. PN Naa nata Ga 

Menurut resid , Kedu, seba- & 
iknja pada dewasa ini pemerin- 

seb Hb" Dada dapat di kota Solo, dan guna 

dit “Iperkembangan lebih landjut su- 
   
   

        

   
   

   

  

tah mengadakan 

"perkreditan sadja. 
1 

pemerintah. 

sa | ketjil dari 

jang sudah disediakan oleh pe- 
merintah, akan lebih berfaedah n 

: Pane ah jang | buruh dan lain2 perusahaan se- 

bisa mentjukupi untuk Kabag DP Ai 
' tingan desa. Untuk melantj 

-dan-merupakan djumlah 

kan. pekerdjaan, badi 

H Meera , 5 

“bang2nja dikabupaten atau 

    

tan. tersebut, Aya pa k 1 
“ditiap2 karesidenan dibawah 

' Sementara itu fihak Pane ti- 

Rp-59.000.000 
| Djawa Tengah 

I pemerintah pusat, pemerintah provinsi 
sebanjak Rp. 59.000.000.—, 

Djawa Tengah 
jaitu utk 

pedagang? ketjil didesa untuk 

dan guna mentjegah pin 

'tapradja dibawah pimpinan bu: 
“pati atau walikota. 

| Hal?2 jang mengenai technis 
hendaknja diurus. oleh BRI 

(Bank Rakjat Indonesia) dika- 

residenan atau kabupaten. Djika 
dimasing2 karesidenan sudah 
ada sebuah badan koordinasi se- 
'matjam di Kedu ,,Dewan Per- 
ekonomian  Rakjat . Daerah” 

maka penjelenggara perkreditan 

oleh badan koordinasi serupa itu 
'jang diketuai residen. Buat di- 

| kabupaten oleh ,,Dewan Pereko- 
nomian Rakjat Kabupaten” jg 
diketuai bupati. — Ant. 

SURAKARTA 

— PERLU ADANJA 
'MONSTERKAMER 

Sebagai usul tambahan jang 

diadjukan pada sidang DPRDS 
Kota besar Surakarta jang da- 
lam bulan inj telah mengadakan 
sidangnja dua kali tiga hari ber- 
'turut2 utk menjelesaikan atja- 
ra2 jang masih belum dibitjara- 
“kan, iaiah usul anggauta Abud 
|Sanad cs tentang perlu adanja 
monsterkamer dikota Surakarta, 

| Hail idi berkenaan dengan ba- 
ap perusahaan2 dan kera- 

djinan2 rumah tangga jang ter- 

   

   
   Ipaja dikenal oleh chalajak men- 

na usul itu diadjukan kepa-   
Menurut tjatatan tahun 1951 

pertisahaan “besar. 
pelbagai matjam, 

jaitu : Pa 

| 586 Perusahaan batik dengan 

Ka dengan 7.121 buruh, 70 
tembakau — 2.147 | , 110 
kaju — 1.761 buruh, 211 betjak - 
11.881 buruh, 105 kulit — 581 

“dapat 1.697 

  

djumlah 602 dengan 3.899 buruh. 
“| Selain itu terdapat keradjin- 
Lan? rumah tangga di Damukeusu- 

Kratonam : ktin- mam » ukir2an, 
“Itji, grengseng dari tembaga, | 

SA. keradjinan tanah “liat   
  

. 1 (kendi, lajah, lemper dsbnja):, | 

'banjaknja perusahaan2, terma- 
e- |suk keradjinan2 rumah tangga 

| (huisvlijt industri), di Solo ter- 

umlah buruh 12.502 orang, 63 | 

   

phuys” dipangkalan Ambon me- 

f # 

Hasil dari pembitjaraan sela-. 
ma sidang dischors jang di 

Mi Lan kan lah, bahwa meskir |   ganta “Sukamto tetap an 

: MENU bersedia turut membitja- 
| rakan (memberi. pemandangan) 
"Tisul : 

menanda. tanganinja itu, achir- 
Pane cs jang ia turut 

nja ia setudju pula atas "usul 

  

fihak pengusul2 itu, maka da- 
lam djawaban D.P.D. dinjata- 
'kan oleh Sutardjo bahwa usul 

kompromi jang. sudah dima- 
tangkan itu “dapat diterima, 
tegasnja ' Dewan Pemerintah 

tidak' keberatan mengadakan pe- 

ngusutan soal keuangan dengan 

batas2 kemungkinan jang ada. 

Usul jang diterima itu ber- 

bunji: Sidang DPRDS . Kota- 

besar Surakarta setelah men- 

dengarkan pendjelasan2 dari 
anggauta Pane cs 

tah mengenai pembikinan ge- 

dung ,Indra”, berpendapat per- 
lu adanja pengusutan lebih lan- 

djut dan mengusulkan kepada 

untuk me- 

ingusut hal2 jang berhubungan 
gedung 

tsb. jang mendjadi hak Peme- 

rintah daerah, mengenai: 1. Ke- 
2. Reruntuhan Balai- 

lama jang dipergunakan 

Pemerintah daerah 

dengan pembikinan 

uangan, 
kota 
untuk membangun gedung tsb 

3. Tenaga2 serta alat2 jang di- 

pergunakan oleh D.P.U., dengan 
batas waktu 8 (tiga) bulan su- 
paja sudah dapat . memberi la- 

poran2 kepada sidang DPRDS 
Kotabesar Surakarta. 

Parlemen 
demonstrasi jang diadakan pada 

:tg. 17 Oktober 1952 jang bari 
lalu .di Djakarta, 

umum jad.: 
tetap berdiri Kabinet Wilopo, se 

sekarang djuga. — Ant. 

PERNJATAAN SOBSI 

bubaran Pariemen. 

kan turunan  suratnja kepada 
Presiden, P.M. dan ketua Parle 

SKEDAULATAN RAKJAT” 

serta dja- 

watan dari Dewan Pemerin- 

selandjutnja 

mereka menghendaki Parlemen 

Republik Indonesia jg sekarang | . 
dipertahankan sampai pemilihan | 

mempertahankan 

lama Kabinet ini mendjalankan 
politik jang progressif dan mem- 
benarkan pidato PJM Presiden 

Sukarno, jang diutjapkan pada 
te 17 Oktober 1952, jang intinja 

menolak pembubaran Parlemen 

Tentang tuntutan pem- 

Central Biro SOBSI menjiar- 

     
   
   

  

   

   

1 Sekitar 

& mengrangkah, baka 

    

  

“bagi pemilihan umum, 

adakan pada hari Sabtu jg lahu 
adalah rapat jang terachir..an: 

"tara “ketiga “instansi tersebu! 

'dan soal jang sekarang dihadapi 

Tialah mengenai penjusunannja 
didalam bentuk undang2 jang 

akan dilakukan oleh bahagiar 

perundang2an dari Kementerian 

Kehakiman. 

Ditindjau kemungkinan 

mempersatukan. 

'Sjamsuddin St. Makmur se- 

landjutnja memberikan pendie- 

'lasan, bahwa pemerintah sudah 

menjampaikan Kepada parlemen 

rantjangan undang? pendaftaran 

pemilih. Apabila rantjangan un- 

dang2 ini dapat segera ditetap- 

kan sebagai undang2, maka pen 

daftaran pemilih dapat diseleng- 

garakan diseluruh Indonesia. 

Akan tetapi sekarang ternja- 

ta, bahwa sampai pada saat in! 

rantjangan undang? pendaftar- 

an pemilih itu belum selesai 

pembitjaraannja antara parle- 

men dan pemerintah. 

Lain daripada itu, dalam la- 

puran bagian2 parlemen ternja- 

Ita, bahwa dikalangan parlemen 

ada keinginan “untuk memper- 

satukan sadja undang2 pendaf- 

taran pemilih dan undang2 pe- 

milihan umum. Kemungkinan 

untuk mempersatukan kedua 

undang2 itu, sekarang sedang 

ditindjau oleh pihak instansi jg 
1 |diwadjibkan merantjang undang 

undang itu. 

, 

Tentang prosedure per- 

. undang?-an, : 

“Atas pertanjaan, apakah  di- 

dalam keadaan jang belum ber- 

ketentuan seperti sekarang in: 
tidak ada kemungkinan melak: 

'sanakan . pemilihan umum dgn 
melalui suatu undang2 darurat, 
“Sjamsuddin St. Makmur menja: 
“takan pendapatnja persoonlijk 

sbb.: 
Kenjataannja sekarang parle- 

men masih reses. Djika selama 

-reses ini rantjangan undang? 
pemilihan umum itu selesai, 
maka . ada dua kemungkinan 
djalan jang bisa ditempuh utk 

  

   
   

"menjelesaikannja :   men . jang berisi pendiria 

SOBSI mengenai tuntutan pem-' 
bubaran Parlemen. 

Dalam surat itu pada pokok- 
nja dikemukakan, bahwa mes- 

rang ini masih banjak mengan- 

anggautaannja jang tidak men 
tjerminkan v 
jang demokratis, dan banjak di- 
antara putusan2-nja jang me- 
rugikan kepentingan kaum bu: 
ruh, namun menurut SOBSI 

nja .setjara Konstitutionil.   hubruk kapal "Kaluku” jang se 

dang berlabuh disitu. Kerusak- 

an terdjadi dibagian tengah ka- 

pal, dikamar 'perumpang2 ke- 

las dua. Sebab itu "Kaluku” ter- 

paksa tinggal di Ambon untuk 

sementara waktu, 5 , 

Ketjelakaan manusia. tidak 

ida. — Ant. 

KONPERENSI PENE- 
RANGAN 

Djawa Barat. 

Dalam konperensj antara Ke 

pala2 Djawatan Penerangan Pro 

pinsi. kahnpaten. dan Kepala2 

Bagian Penerangan dari Djawa- 

tan? iainnja dari seluruh Dja- 

wa. Barat, antara lain diputus- 

kan untuk mengadakan siatu 

pameran bersama (inter-djawa- 

tani jang akan dimulai diibu- 

kota Propinsi sampai keibu-ko- 

ta Kabupaten dan terus kedesa2. 

Pameran itu akan diatur sedemi 

kian rupa sehingga bisa meng- 

gerakkan activitejt orang ramai 

dalam ' usaha2 . perabangunan. 

Mengenai waktu pameran itu 

masih akan ditetapkan didalam 
rapat gabungan jang akan da- 

tang. — Ant, 

  

san nannan aman 

Tuntutan pembubaran Parle- 
men begitu sadja. menurut 
SOBSI, berarti menjetudjui ke- 
kuasaan diktatur, sedang menun 
tut adanja kekuasaan dik Atur 

dalam negara jang terikat per- 
djandjian KMB, menurut SOBSI 
berarti menjetadjui fasisme dan 
anti demokrasi. — Ant, 

DARI SUMATERA : 
UTARA 

15 Orang djemaah 

$ hadji meninggal. 
Dengan kapal Rotterdamsche 

Llova Kota Baru”, telah tiba 
kembali dari Mekkah disini 410 

orang djemaah hadji dari Sunia- 
tera Utara. Didapat kabar bah- 

dji Sumatera Utara jang berto- 
lak ke Mekkah tiga 'bulan jang 
lalu, 15 orang telah meninggal 
dunia disana. : ' 

Kapa' Kota Baru” ini, selam 
mengangkut pulang 410 hadji 

dari Sumatera “ Utara, ' djuga 
membawa kernbali 73 orang hu- 

dji jang akan turun di Tandjung 
Priuk dan 505 hadji jang akan 
turun di Surabaja. — Ant.   
      

Kemlajan : keradjinan darj tan- 
duk (sisir, sendok dll), Nirbwan: 
paku darj kawat, Notokusuman : 

pajung, Keputon: keradjinan pe- 
rak untuk perhiasan, tempat ro- 
kok dil, Semanggi. Mertodra- 
nam: tjeret, dandang, ember dll. 
dari seng dan hal. — (Kor). 

SEMARANG 

KURSUS PENILIK PEN- 
DIDIKAN MASJA- 

RAKAT 
Angkatan ke-III 
tahun 1952. 

Inspeksi Pendidikan Masjara- 
'kat Propinsi Djawa-Tengah me 
ngumumkan. bahwa kursus-di- 
nas Penilik Pendidikan Masja- 
rakat angkatan ke III tahun 
1953 akan segera dibuka ber: 
tempat dj Jogjakarta dengan 
asrama. Lama kursus 12 bulan. 

Sjarat2 pengikut ditentuk 
sebagaj berikut: , 

sjarakat: idjazah S.M.P, dan 
sederadjat semuda-mudanja 
tamatan tahun 1947 dan te- 
lah duduk dalam golongan 

sa kerdja 5 tahun penuh. 
Pegawaj dari Djawatan la- 

.in dapat diterima dgn sja- 
“rat tambahan telah duduk 

. dalam - golongan IIIjc dari 

| An dari Djawatannja, 
|Darj Partikelir dengan beri- 
.djazah S.M.A, dan jang se- 
deradjat dan. mempunjai ni- 
lay sedikitnja 6 (enam) un-     a. Pegawai dari Pendidikan Ma'| 

III/b dari P.G.P, dengan ma-: 

 P.G.P. dan surat persetudju- 5 

  WILAJAH 

Pembubaran Parlemen seharus: | 

  

t 

| 

       

    
    

  

    

    

      

  

   

   

  

kipun susunan Parlemen seka- js 

suatu perwakilan | 

| 

  
wa dari rombongan djemaan ha | 

Pemiliha 
Pembitjaraan ' persiapan . pendaftaran pemilih 
dan penjusundh pokok. prinsip undangg peni 
lihan wmaom selesai, King ditindjan kemenghk 

nan mempersatukan dan soal prosedwrenja. 

METUA Kantor Pemilihan Pusat Sjamsuddin St. Makmur 

neh hitjaraan 

| pendaftaran pemilih jang dilakukan antara pihak Kementerian 

    

Ma AAA Hu 

mengenai persiapan 

alam Negeri, Kementerian Kehakiman dan Kantor Pemilihan 

| Pusat sudah selesaiy demikian djrga telah selesai disusun po- 

| Ikok2 priasip jaag harus dimasukkan dalam undang? induk 

Pertemuan segi tiga jang dis |.parlemen diminta bersidang oleh 

pemerintah untuk membitjara- 

kan rantjangan undang? pemi- 

Hhan usium itu dan mendjadikan 

Soal ini atjara pertama dari si- 
dang parlemen, ! 

Satu. diantara dua djalan ini 
haruslah ' ditempuh. kata St 
Makmur, Gan oleh karena soal 
pemiliian umum ini adalah soal 
politik jang besari dan penting, 
maka menurut pendapatnja ha- 
ruslah soal ini diselesaikan dgn 
tjara jang demokratis. Apabila 
harus dipilih antara ditetapkan 
oleh kabinet sendiri atau oleh 
kabinet bersama parlemen, su- 
dah tentu djalan jg belakangan 
ini adalah djalan jang demokra- 
tis sebenar?nja jang sesuai dgn 
azas? Pantjasila kita. Demikian 

Sjamsuddin St. Makmur. — Ant. 
  

SIARAN ,,SIAPA TAHU" 
Siaran Siapa tahu” dari 

RRI. Jogja j.a.d, pada tanggal 
80-10 mulai djam 20.30-— 21.00 
Jang bertanding ialah regu Ke- 

luarga Bank Rakjat Indonesia 
melawan regu Keluarga Kantor 
Transmigrasi Rayon Jogja: 

      

t Lgm ma AAA. G 
mama 

  

PETISI D.P.R, KOPRA 
JOGJA 

Dalam sidang ketua? fraksi 

D.P,R. dengan D.P.D. Kota. Pra- 

dja Jogja pada tanggal 25-10 

tentang situasi dalam negeri se- 

sudah tanggal 17 - 10 telah dapat 

mengambil keputusan mendesax 

kepada Pemerintah Pusat sege- 

ra diadakannja U.U. Pemilihan 

berdasarkan pasal 57 U.U.D : 

Sementara R.I. 

Selandjutnja agar U.U. Pemi- 

lihan itu segera dilaksanakan, 

sedang pelasanaannja selambat- 

lambatnja selesai dalam waktu 

1 tahun.  Diputuskannja pula 

supaja Pemerintah Pusat me- 

manggil Madjelis ' Perubahan 
U.U.D.. seperti jang tersebut 
pasal 140 UW.D.S. R.I. untuk 
merobah pasal 77.U.U.D.S. R.I. 
dengan mengingat perimbangan 

djumlah penduduk seperti ter- 
tjantum dalam pasal 56 UU.D.S. 
R.I, sebagai D.P.R. sebelum ada 
Pemilihan seperti dimaksud ter- 
sebut diatas, Achirnja menge- 

| sjahkan U.U, Pemilihan terse- 

but diatas. 

KONGRES S.S.D.K. DI 
SOLO 

Dari SSDK Tjab. Jogja diteri- 
ma kabar, bhw. kongres Sarekat 
Sekerdja Koperasi akan diada- 

kan di Solo mulai tanggal 28 s'd   31 Oktober jang akan datang. 

  

Perkara kapal ,,Tasikmalaia" 

Yuan Ismael & Coy dimenangkan 
Konsulat-Djenderal R,1. tidak akan mem- 

beri clearance berlajar 

ENURUT kabar dari Hongkong, Supreme Court dari koloni, 

ini hari Djum'at jl telah memutuskan mengesjahkan hak- 

milik Yuan Ismael & Coy Manila atas kapal ,,/Tasikmalaja”. 

Sebagai diketahui, kapal ini adalah kapal Pilipina jang telah 

dibeli oleh perserintah R.I. Ketika kapal itu sedang diperbaiki 

di Hongkong, Yuan Ismael & Coy mengemukakan pengaduan, 

bahwa pembeliannja tidak sjah, dan bahwa kapal itu miliknja. 

Berhubung dengan putusan 

Supreme Court itu didapat ka- 
bar dari pihak resmi di Djakar- 
ta, Konsul Djenderal R.I. di 

Hongkong telah menjatakan utk 
memegang teguh status-guo. 

Kapal ,,Tasikmalaja” terdaftar     Pertama, parlemen masih re- 

dan undang? 
itu ditetapkan dengan 

bu undang? darurat, Kedua, 

Nuri 

pemilihan | 
| 

di Konsulat dan berlajar diba- 
wah bendera Indonesia. Konsu- 
lat Djenderal tidak akan mem- 
beri clearance berlajar kepada- 

  

Berdesak?2 Ordo 
dalam PASAR MALAM, Mereka. 

mengerumumi STAND 

  

sMINGGU-PAGI” 

Semua “turut. ambil bagian 

dalam. tebakan untuk mendapatkan SEPEDA ,JUNGKER” pe- 
rempuan. Hitung - hitung - dan sekali lagi hitung, berapa dju- 

midh MINGGU PAGI” jang tertempel pada peta Indonesia. 

  

tuk bahasa Indonesia, Sedja- 
rah dan Tata-Negara, atau 
mereka jang beridjazah 
SMA. dan jang sederadjat de 
ngan sudah berpengalaman 
sedikitnja 2 tahun dalam pe- 
kerdjaan jang mengenai ke- 
masjarakatan, ' 

Umur sekurang - kurangnja 
22 tahun dan setinggi-tinggi- 
nja 30 tahun. Berbadan se- 
hat dan tidak tjatjat jang di 
buktikan dengan keterangan 

“ Hokter dan berkelakuan baik. 

Pendaftaran ditutup sampai 
tanggal 10-11-52, kepada Kepa- 
la Inspeksi Pendidikan Masjara- 
kat Kabupaten/Kota-besar/Kota 

Iketiil ditempat masing2. 
Bagi tjalon dari Inspeksi 

|, Pendidikan Masjarakat tidak 
diadakan  udjian tetapi ditun- 
djuk. 1 

Tjalon darj Partikelir akan di 
adakan test mengenai bakat ke 
masjarakatan pada tanggal 13 
Nopember 1952 bertempat di 
SMP II. Pandean Lamper Sema 
rang mulai djam 19.00. (K.R). 

PURWOREDJO 
TJARIK DESA DIBUNUH 

GEROMBOLAN 
Didapat keterangan, bahwa 

seorang bernama Wirdi tjarik 
desa. Muneng Warangan ketja- 
matan Pakis Tegalredjo, baru2 
ini telah didatangi gerombolan 

sa 

   

    

  

DJAWA TENGAH | 
perampok, dan Wirdi “ditembak 

  

mati. Menurut wedono Tegalre- 
djo, Wirdi tersebut termasuk 
pamong desa jang aktif memim- 
pin rakjat didaerah Pakis dan 
tidak sedikit djasanja didalam 
lapangan pembangunan ekono- 
mi (KR). 

RAKJAT GIAT MEM- 
BUAT BENDUNGAN 
Belum selang lama ini di Ba- 

nju-Urip telah diadakan pem- 
bentukan Panitya Pengairan de- 
ngan tjamat Reksodibroto se- 
“bagai ketuanja, Usahanja jalan 

- 
akan membuat 5 buah dam 

pembagian air didesa Tegaire- 
Ujo Gengan veanja Kp. &.0D0.-— 

Selain itu ajuga atas usahanja 
tjamat Loano, didesa Kembaran, 
Sedaju dan Tridadi direntjana- 
kan menambah perigairan sawah 
seluas 81 HA dengan membuat 3 
buah bendungan dengan beaja 
Rp. 98.200— Beaja mana sela- 
in akan dipikul.sendiri oleh desa 

kekurangannja akan dimintakan 
kepada pemerintah. (K/R.), 

PAMONG DESA DA- 
PAT SOKONGAN 

Oleh pemerintah daerah dgn. 
perantaraan tjamat Kaligeseng 
Purworedjo, baru2 ini telah di- 
sampaikan uang sebesar Rp. 
51154,55-— untuk dibagikan Ke- 
pada pamong desa jang beng 

  

  

koknja - kurang. sebagaimana 

mestinja menurut sjarat2 jang 

sudah ditentukan oleh pemerin- 

tah. Sebagai diketahui Katjaina- 

tan Kaligeseng letaknja sebelah 

timur Purworedjo di perbatasan 
Kedu — Jogja dan bagi pamong 

desa kurang sekali penghasilan- 

nja berhubung dengan tanah 
bengkoknja termasuk tanah pe- 

gunungan, Bahkan ada pula pa- 
mong desa jang tidak memipu- 
njai bongkok. (KR), 

TJILATJAP 

GEROMBOLAN SERBU 
R.O. KALIMINGSIR 

Hari Djum'at pagi jbl., grom- 
bolan 'bersendjata jang kekuat- 
annja ditaksir antara 200 orang, 

menjerbu | Onderneming karet 
' Kaliminggir (Djeruklegi). 

Mereka ini memasuki rumah2 
“administrateur, pegawai2 dan 
pekerdja2 onderneming tsb. dan 
membersihkan” harta benda jg 
terdapat disitu, Sebelum mereka 
meninggalkan onderneming itu, 
bedeng2 perumahan para peker- 
dja dibakar djuga gudang pe- 

njimpanan Karet berisi 5 ton Ka-' 

ret, satu jeep, satu truck diba- 

kar habis. 
Ketjuali dari pada itu grom- 

bolan ini djuga memasuki R.O. 
Yunung karet (Djeruklegi) dan 

mengadakan gerakan ,,pember- 
sihan” harta benda para pega- 
wal/pekerdja2, djuga membakari 

gudang karet berisi 4 ton dan 
satir jeep. 

Achirnja. diwartakan, bahwa 

setelah pasukan Banteng Rid- 

  

  

nja. Petisi kepada Privy Council 

di London akan segera dikemu- 

kakan. 

Pendjelasan pihak resmi 

adalah sebagai berikut : 

Seperti telah diterangkan oleh 

Menteri Pertahanan dalam DPR, 

pemerintah Indonesia berpendi- 

rian. bahwa hakim Supreme 

Court di Hongkong tidak ber- 

hak mengadili soal itu, karena 

kapal tersebut adalah milik pe- 

merintah dan hanja dipakai utk 

kepentingan2 pemerintah. Su: 

preme Court menolak pendirian 

pemerintah R.I. itu, dan. Memu- 

tuskan berhak mengadili perka- 

Gr Pa— 

    

Pre ga 

  

Prof. Dr. SCHNEIDER 
TIBA DI JOGJA 

Kemarin telah tiba di Jogja 

Prof, Dr, Schneider.dan Goudo- 

ver dengan menumpang pesawat 

terbang, Setibanja di Jogja Prof. 

Dr. Sehneider kemudian Mmenga- 

dakan ' pembitjaraan2 dengan 

“Presiden” U.N. Gadjah Mada 

Prof. Dr. Sardjito dan Prof. Mv. 

A.G. Pringgodigdo, Hasil pem- 

bitjaraan tersebut ialah Prof. 

Schneider akan memberikan Ku- 

liahnja. di Gadjah Mada, sebulan 

sekal. 
Sementara itu hari ini Prof. 

Dr, Schneider akan mengadakan 

wan di Jogja. 
Prof, Schneider tinggal di. |o- 

gja sampai harj Kemis jad,. 

PERNJATAAN I.P.P.I. 
Rapat darurat ILP.P.I. Daerah 

Jogja pada tanggal 26-10 di- 

gedungnja Djl. Tugu Kulon 19 

dihadliri oleh 4 Tjabang, 2 ko-' 

misariat, 1 seksi dan 36 ran- | 

ting/keluarga sekolah untuk me- 

rundingkan chusus mengenai ke- 

gentingan suasana dalam negeri 

dewasa ini. Dalam rapat terse- 
but diputuskan suatu pernjataan 

jang isinja sbb : 
1. Menjetudjui 

PB IPP 
2. Mendesak diadakan pemili- 

han umum dengan batas waktu 

6 bulan. 
3. Parlemen bersidang seperti 

biasa sampai selesai perailihan 

umum. 
4. Tidak akan mengadakan 

pernjataan 

dewasa ini. $ 
5. Berdiri dibelakang pernja- 

taan Presiden. 
Selain daripada itu diputus- 

kannja pula mengadakan per- 
njataan dengan spandoeken me- 
ngenai pemilihan umum. 

ADAKAN SIARAN 
Sidang ketua2 fraksi D.P.R. 

dgn DPD Kota Pradja Jogja pa- 
da tgl. 25-10 jang lalu telah 
memutuskan ketua D.P.R./Wal: 
Kota supaja mengadakan siaran, 
baik tertulis maupun lisan untuk 
menenangkan suasana, dan me- 

ngandjurkan dan minta kepada 

segenap instansi, organisasi dan 

penduduk, supaja bekerdja se- 

erat-eratnja untuk memelihara 
ketenteraman sebagai sjarat 

mutlak guna mentjapai tjita2. 

Keputusan? tersebut diatas di 

ambil mengingat situasi dalam 

negeri sesudah. tanggal 17-10 

dan negara Republik Indonesia 
adalah suatu Negara Hukum jg 

demokratis. 

DJEMBATAN MERU. 
PAKAN PERBAIKAN 

EKONOMI 
Keadaan sementara daerah 

dikabupaten Kulon Progo perlu 
mendapat perhatian dari jang     ra ini. 8. 

Pemerintah R.I. 

appel atas keputusan Supreme 

Court tersebut. kepada penga- 

dilan atasan (Full Court). Pe 

ngadilan atasan itu minta, Su- 

paja pemerintah membajar ong- 

kos untuk menunda keputusan   Supreme Court. Permintaan itu 

ditolak oleh pemerintah R.I., 

karena sebagai negara jang ber- 

daulat kita tidak perlu memba- 

jar ongkos2 jang diminta. 

Full Court tidak menerima 

memutuskan, bahwa Supreme 

Court diizinkan memberi putus- 

an mengenaj soalnja (,,the me- 

rits'"), sedangkan mengenai pro- 

sedure (berhak tidaknja Supre: 

me Court) akan diputuskan oleh 

Full Court dalam bulan Desem: 

ber jang akan datang. 
Berkat protes2 Konsul-Djen: 

deral kepada pemerintah kolo: 

nial Hongkong, maka Attorney: 

General Hongkong sendiri telah 

minta,  supaja Supreme Couri 
menunda keputusannja, sampai 

Full Court memberi putusan me. 
ngenai prosedure. : 

Beberapa ahli hukum terrama 

di Inggeris telah mengemuka. 

kan pendapatnja, bahwa kepu: 
tusan Supreme Court adalah sa- 
lah. Karena itu segera akan di- 
adjukan petisi kepada Privy 
Council di London untuk meng- 

hentikan semua proseedings di 
Hongkong. — Ant,   
'ders dari Batalijon 402 datang, 
mereka meninggalkan tempat 
itu menudju ke daerah Besuki 
(Wangon). Korban | manusia 
akibat peristiwa itu tidak ada. 
(Kor). 

BUS SUKA DITJEGAT 
PENGATJAU 

Dari fihak resmi didapat ke- 

terangan, bahwa pada hari Sap- 

tu jang baru lalu antara djam 

7.20 bus SUKA dari Purwokerto , 

jang menudju Tasik, didesa | 

Prompong  (Tjidora) di tjegat | 

oleh grombolan bersendjata. Pe- 

numpang2 kesemuanja. diturun- 

kan dengan paksa, harta benda- 

nja dirampas, djuga uang kar- 

tjis ta' ketinggalan, 

Setelah itu kendaraan tersebut 

diperkenankan djalan terus. 

Periu diketahui pula bahwa 

bus SUKA itu untuk kedua kali 

ini 'mendapat gangguan dari 

pengatjau. (Kor), 

KOTA TJILATJAP 
Mendjadi tanah bunga. 

Andjuran Bapak Bupati Tjila- 

tjap, tentang penanaman2 bunga 

di halaman rumah dalam kota, 

mendapat sambutan jang baik, 

terbukti dengan kesibhukan2 pen- 
duduk dalam waktu jang seng- 
gang, menanami halaman mere- 
ka, Atas pertanjaan, didjawab- 

nja bahwa pendapat ini adalah 
untuk  menjesuaikan keadaan 
kota. dengan istilah nama Wi- 

“telah 'naik f 

| pendapat pemerintah R.I. dan : 

berwadjib. Untuk mengatasi da, Pena Me dp 
mi/perdagangan setempat me- 
nurut sdr Purwosudirdjo anggau 
ta DIP.R. seksi pekerdjaan U- 
mum. Lalu Lintas, Kesehatan 
dan Kehewanan. perhubungan 
harus mendapat perhatian. Djem 
batan2 jang mendjad: penghu- 
bung djalannja perdagangan jg 
terdapat didaerah Ngluwar dan 
Dekso minta segera diperbaiki. 

Djembatan Ngluwar jang kini 
mendjadi penghalang djalannja 

perdagangan hasil bum: dari 
Kedu kedaerah Kulon Progo 

hingga kini belum dimulai per- 
baiknja. Demikian pula djemba- 
tan di Dekso masih dalam 
keadaan rusak akibat dari 
terhalangnja: perhubungan tu 
tadi, maka hasil2 produktie ta- 

kirim ke Jogja. Kebanjakan ha- 
sil tanaman penduduk dikirim 
ke Purworedjo. Daerah-daerah 
Samigaluh dan Kokap mempu- 
njai latar belakang hasil tana- 
man tjengkeh, kopi, panili, ke- 

mukus dan sajuran. 
Pem, Daerah 
ikut tjampur. 

Menurut keterangan sdr Pur- 
wosudirdjo. untuk memperbaiki 

djembatan2 tersebut diatas te- 
lah berdiri panitva perbaikan 
djembatan dari kabupaten Ku. 
lon Progo. Meski panitya itu su 
dah ada, namun dalam pelaksa- 
naannja Pem, Daerah harus ikut 
tjampur tangan. Tanpa bantuan 
sepenuhnja dar: Pem. Daerah 

dapat dibajangkan pelaksanaan: 

harus 

sulitan. 
Achirnja diterangkan djuga, 

bahwa dari seksinja sdr. Pur- 
wosudirdjo akan mengadakan pe 
nindjatan lebih landjut kedae- 

|rah2 Kulon Progo chusus, me- 
ngenai perekonomian. 

  

| Varia Pasar Malam 
Seorang anak berumur 8 th.. 

akan lihat Pasar Malam tidak 
punja uang. Oleh kenalannja se- 

Lorang anak. pandu dia. diberi 
kaftju - pandu. Dergan memakai 
katju pandu itu dia menerobos 
pagar, ba 

Malang dia ketahuan dan ter- 
paksa berhubungan dengan pi- 
hak kepolisian... . i 

xk : 

Semalam diantara penerohos, 
pagar gedeg terdapat orang? 
jang berpakaian mentereng. . 

Pentjopetan " nampak  bers' 
kurang. P 
  

Tontonan malam ini: 
REX: ,First Comes Courage”, 

Merle Oberon, Brian Aherne, 

NUXOR: "Sam | Kok". ting 

Tiongkok berwarna. 

Alan Curtis, Anne Gwynne: 
INDRA: ,,Jungle Raiders”, Kane 

Richmond, Eddie  @Guillan 
Serie ke-I, F 

SOBOHARSONO: High Wall", 
Robert Taylor, Audrey Tot- 
ter, Herbert Marshall.     djajakusuma nama sekuntum 

bunga, Tambang keluhuran Dja- 
Wa, AKor), 1   SIINT SONO: Hollywood Can- 

teen”, 
8 

demonstrasi di Jogjakarta pada 

nja akan menemui beberapa ke- 

RAHAYU : ,Enchanted Valley”, 

pertemuan dengan para warta- 

Nan 

naman penduduk tidak dapat di ' 
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| dan ,tjara Barat” 
-Katanja, orang2 seperti Sja 

|rir, Natsir dan Sultan Memilih 

“ratio. Barat disini -a 
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s melihat .adanja anlitnese 
tara pemuka? jang menjen- 

€ saian soal? atau ke- 

  

nen . golongan ini, kini telih 
menghadapi »serangan perta- 
ma”... Sekalipun golongan ' ini | 
memberikan lebih banji titik 
pertemuan dengan at dari 
pada golongan jang lebih “suka | 

    »tjara Timur” tadi, tidak 
berarti, bahwa golongan ang ter 
sebut terachir itu tidak .mem- 
“punjai arti sama sekali. Apakah 

kan: Gapat 
menahan »Aziatische aardver- 
schuiving” ini dan bisa mem- 
perolehkan penjelesaian, akan 
terbukti nanti. $ 

»HAAGSE. PosT” 'menama- 
kan kedjadian2 jang terachir 

ini sebagai »perdjuangan mere- 
but kekuasaan”, dan katakar”" 
»Nederland tidak akan menda- 

5 patkan keuntungan: png dengan 
ini 7 
»VRIJ NEDERLAND” 

puas »dgn. diketahui Sukanro” 
' menentang Sultan dan diguna- | 
kan dalam aksi2 politik. 

r Ie TA AL g 

Komunike resmi dari A2 
pemerintah India : 

PEMERINTAHAN sewe. 
NANG2 DI DJA- 
DJAHAN PERAN- 
TJIS DI INDIA 

Pemerintah India, hari Sabtu 
jang lalu mengumumkan komu- 

nike resmj jang mentjela peme- 

rintahan sewenang?2 (reign of 
violence) di djadjahan Perantjis 
di India, 

Menurut - komunike itu 

mentjak Tiga, memperoleh. xi 
merdekaan telah “terdjadi 350 
penjerarfgan, pembakaran: ru- 
“mah dan Berbuatan2 seperti ban- 

dit jang tak dapat dipandang 
ringan, seringkali dengan seta- 
hunja polisi Perantjis. 

Selandjutnja dikatakan, bai 

"wa 1051 keluarga telah melari- | 
kan diri dan mentjari perlindu- 
ngan di wilajah India. Orang? jg 
pro persatuan dengan India te- 
lah diterror. Banjak kaum na- 
sionalis dipendjara dan Tumah2- | 
nja dibakar di djadjahan Peran- 
tjis di India antara tahun? 1948 
dan 1952, demikian dikatakan 
dalam komunike resmi itu. 
Ant. - AFP. : 

Y 

INDIA TERPILIH SEBAGAI 
ANGGOTA 
Dewan Kicomorai 

- “Sosial PBB: - 
Dalam sidang lengkap Sidang |- 

Umum PBB hari Sabtu jl. telah 
terpilih sebagai anggota Dewan 
Ekonomi dan Sosial PBB India, 
Venezuela, Australia, Ta er 
Amerika Serikat. 

Pakistan -dan Tjekoslowakia 
dalam sidang itu mentjoba un 
tuk menguasai lagi keanggotaan 
badan tersebut, akan tetapi pa- 
da saat berita ini dibuat belum 

terdapat ketentuan. — Ant.. Afp, 

GEMPA BUMI DI TOKIC 
Pada hari Minggu petang jL, 

telah terasa ' di 'Tokio gempa 
bumi, jang: berlangsung untuk | 
beberapa menit. 

Bagian gempa bumi dari dja- 
watan meteorologi Djepang rne- 

njebut gempa tadi: Opi nagak 
kuat”. 5 LA 2 Nan 

  

       

    
      - apetan tan 

     Kl 

sukaran menurut ntjara 2 I 

|lainnja 

p | kembali ' 
. djalan penjelesaian »tjara Ba- | 
| rat” itu. Sultan, sebagai “ekspo- 

ber- | 
pendapat, bahwa kaum jg tidak 

  

      

  

DI Papa 2 

  

”   

| hawa Hg 
Sasa lain sedang meng- 

Ti hampir Filipina. 

Menurut kantor berita , Phi 

  

  
5 Nan News Service” ketika 
malam Minggu jang Jalu djum- 

“klah orang jang tewas sebag. 
-, korban. 'taufan“ ,/Trix” jang 
# achir2 ini “mengamuk Kilibina, 
“jang sudah Nana aga div 
orang. , Ii 

Nan FT kor' bana 
L Agan dan 
erusaha- memperbaiki 
rumah2 jang rusak 

serta mendirikan gubuk2: akan 
| tetapi Sementara “itu djawatan 
meteorologi mengumumkan, 
bahwa sebuah taufan 1agi, jang 
Pa 150 mil sedjam, kini 

ng menghampiri Filipma, 
' sedjadjar dengan arah jang di 
tempuh 'oleh taufan ,,Trix”. 

Taufan baru ini diberi nama 

»Wilma”, dan diduga bahwa 
»Wilma” akan menjerang Fih- 
 pina dengan hebatnja pada hari 
Selasa ini. Djika arah jang di- 
tempuhnja tidak berobah, ma- 

'ka taufan baru ini akan menje- 
rang ibukota "Filipina, Mamila, 
pada malam Rebo besok. 

|Ant. - UP. . 
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ba Tuduhan Oebaa 

. RUSIA HALANG2I. 
' USAHA PERDA- 
MAIAN DUNIA 

' Presiden @uirino dari Philipi- 
na dalarh suatu djamuan berke- 
naan dengan Hari PBB” baru2 
ini mengatakan, bahwa Sovjet 
Unj menghalang2i usaha untuk 
mentjapay perdamaian dunia. 

- PBB adalah badan terbaik un- 

merebut. kembali 
Na 'Riongkok. 

Konperensi »Hoakiao” (orang 
Tionghoa jang tinggal 
negeri, dalam hal ini orang ' 
Tionghoa jang pro Kuomintang. 
Red. Ant.) sebagai resolusi ter- 
achir hari Minggu 
telah menerima baik suatu per- 
mintaan jang - diadjukan oleh: 

pada 
ja pemerintah ini mengadakan 
pindjaman kepada penduduk Ti- 
onghoa di luar negeri ang 
100 djuta dollar. ta 

Pindjaman. itu tidak memakar 
bunga dan harus di Kan ha- 
nja untuk merebut "kembali da- 
ratan: Tiongkok. Pindjaman mi 
harus dibajar kembali dalam 
waktu 10 tahun setelah RBT da- 
pat dihantjurkan. 

Berbagai pemimpin an 
tadi menjatakan  kejakinannja. 
bahwa pindjaman itu akan dapat 
ditjukupi dalam waktu setahun, 

Seperti diketahui, orang2 Ti- 
onghoa pro Kuomintang di In-. 
Gonesia. diwakili : 1 
konperensi tadi, — Ant.- AFP. 

  
  

PASUKAN2 TIONSHOA 
Di KOREA 
Akan bertempur sam- 

pai damai. 
#Komandan2, pedjoang2 Fan 

onghoa di Korea ketika tanggal 
24 Oktober-jang lalu kirim pe- 
sanan kepada Panitya Perda:na- 
ian RRT, dalam mana dinjata- 
kan bahwa mereka akan ber- 
tempur sampai penghabisan, utk: 
mentjapai penjelesaian masalah 
Korea setjara damai. 

Dinjatakan bahwa ,,pemba- 
ngunan setjara damai di Tong- 

kok hanja bisa dilakukan, apu- 
blia agresi Amerika sudah dika- 
lahkan. ” Kemudian dikatakan, 

bahwa pasukan? Tionghoa telah | 

mengalahkan serangan . dengan : 

sendjata kuman dan kimia jang 

dipakai oleh pihak Amerika, 
Ant. Hsin Hua. 

  

RADJA LIBYA DIUN- 
DANG NADJIB 

Radja Libya, Idris as- Sanusi,   (tak menghadapi soal2 jang me- 
ngant jam per damaian dunia. Di 
gunaitannja hak veto setjara se- | 

| wenang2 oieh Sovjet Uni dalam 
PBB telah merusak harapan ma | 
nusia akan perdamaian, demik.- 
an @urino. & 

Achirnja dinyatakan, Batan | 
PBB adalah penting bagi nega- 
ra2 ketjil sebagai Pmlipma, ka- 
rena memungkinkan negara2 ke 

tj:i ikut. serta den inegara2 | 
besar: “dalam perkembangan eko. | 

| nomi, sosial dan kebudajaan. 
Ant ba Fe Be Me bah aa 

    | dengan perantaraan 2 orang 
sir tinggi Mesir, jang tiba di 

telah mendapat undangan resi 

untuk mengundjungi- Mesir dari 
perdana menteri djenderal Mou- 

hammad Nadjib, demikian di- 
umumkan di Benghazi pada hari 
Minggu jang lalu. 
Undangan tersebut telah : 

sampaikan. kepada Radja Kara 
p- 

| Libya dengan pesawat terbang 

pada hari Sabtu bersama - samu 

dengan. Saleh al Raden, Gula 
“Mesir di Sie SI ARP3I. 

  

Kerdia-sama Sovjet RRT dalsin 
ilmu pengetahuan atom?   

Ledaka an gunung 

Pernjataan ini- diutjapkan Li 
Su Kuang, dalam pidato jang 
diutjapkannja ketika tgl 29 Sep- 
tember jl d: Peking. 
“Hari Sabtu ji dikalangan pers 

Fleet Street (London) tersiar 
“kabar2, barwa antara Sovjet 

| Uni dan RRT terdapat. kerdja 
sama dilapangan perkembangan 
atom, dan kabar2 ini berdasar- 

| kan pidato tsb diatas tadi: 
. Industri atom di Sing-, 

-g kiang ? , 

“»Hsin Hua” “"mengabar kan pa- 
da beberapa waktu JL... bahwa 
5.000 insinjur dan ahli tehnik 

Sinkiang. 
Kemudian kontorberita Kuo- 

mintang mengatakan, bahwa di 
Sinkiang sedang didirikan Kota 
an 

- Berita tsb diatas tadi disusul 
| dengan berita ,,Hsin Hua”, bhw 

di Sinkiang selatan telah ter- 
djadi sledakan gunung berapi”. 

Berita tentang sledakan gu: 
nung berapi” ini sangat meng- 
herankan para ahli ilmu bumi 
Inggeris jang tergabung dalam 

| «Royal “Geographic Society”, 
karena sebelum itu tidak pernah 
'ada laporan2 atau tjatatan2? ten- 
tang gangguan2 vulkanisme di   
In MAYER 

“ha SU KUANG, wakik presiden Akademi Ilmu Penkotakban 
RRT, menjatakan bahwa , ahli2 ilmu pengetahuan Tiong- 

kok sekarang sedang . memveladjari pengalanana 
Sovjet Uni jang sudah madju”. - 

'Busia, kini sedang bekerdja di 

Hi berapi" jang adjaib 

sardjana? 

Sinkiang dan tak pernah ada 
sedjarah tentang formasi vul- 
kanisme disana... Djuga Pusat 
Penjelidikan Ilmu Kulit bumi di 
London menjatakan, bahwa, tak 

di Juar 

jang lalu € 

berbagai: pemimpin delegasi ke- 
pemerintah “Taiwan, supa- 

djuga dalam 

'anggota2 pasukan sukarela Pi-' 

| Juen Hsiing dari New Zealand. 

san” 

   
    
    
    
     

     
    
     
    

    

         
     
    
    
    
     
     
          

   

  

2 

« 

Kon nperensi 

. Kdi Taipeh, hari Minggu jang 

Pakt ini menghendaki supaja 

dilakukan. ,,pemboikotan mutlak 
dilapangan perekonomian” ter - 

hadap negeri2 Blok Sovjet: dan 
jang bersimpati dengan mereka. 

Seterusnja konperensi ini mem 
beri sokongan sepenuhnja dan 
tanpa sjarat, kepada politik pe- 

merintah Kuomintang. 
Rentjana perdjandjian ,,pem- 

“boikotan mutlak” imi berasal 
dari seorang bernama “Chou 

Resolusi - resolusi jang 
disetudjui. 

Tindakan2 positif jang akan 
dilakukan, sebagaimana telah di 

setudjui dalam konperensi ini, : 
ialah : 
4. Mempersatukan Tionghoa. 

diperantauan. untuk menjokong: 

politik. pemerintahan Kao 

tang di Taiwan. 
2. Kerdja - sama Skonomtnna 

pemerintah2 negara jang men- | 
djadi tempat kediaman masing- 
masing. 5 

3. Mengandjurkan  kerdja - 
sama ekonomi antara ,,negeri2! . 
demokrasi” (negeri2 luar Blok | 

Sovjet) » terutama di Timur 

Djauh. - 
Tenaga jang negatif ialah: | 

1. Yjangan bajar ,,uang tebu: 
e Tiongkok, djangan.ber-'| 

dagang dengan ,,Komunis” dan 
djangan -tjampur | tangan 'di 

sa zerah2 Komunis”, 

2: Djangan ikut dalam hal 

pengangkutan dan djasa2 lain- 
nja kenegeri2 Blok Sovjet. 

3. Minta kepada pemerintah 

'negara jang di TP adi tempat kedia- 

man masing2 untuk memutus- 

kan Puan Biok Sovjet, 

4. Djangan kerdja - sama dgn 

negeri2 jang mengadakan hubu- 
ngan ekonomi dengan RRT. 

Seterusnja telah - @isetudjui 

pula rentjana resolusi jang meng 

hendaki supaja orang2 Tionghos 

diperantauan jang terkemuka di | 
Selidiki dan dibentuk kader2 pe | 
merintahan untuk s Tiongkok, | 
sesudah dilakukan serangan 

    ada tjatatan2 seismografi ten- 

pos2-pentjatat:. disekeliling - du- 
nia, jang mengadakan kontak 
dengan London ketika tgl 27 
Mei jl. 
Kemudian sesudah itu diteri- 

ma laporan2 di London dari ka 
langan2 jang tidak berpihak, 
melalui India, bahwa di Sinki 
ang telah terdjadi ledakan2 jg 
bt diketahui. sebab2nja. 

“ Pendapat pembesar: 
. Inggeris. 

Pembesar? Inggeris dan para 
“ahli pada Royal Central Asian 

Society” mengatakan bahwa 
mereka terang2an skeptis ten- 
tang berita2 tadi, tapi mengakui 
djuga bahwa perkembangan2 

tadi mungkin memang terdjadi. 
karena diketahui bahwa 'ahli2 
Sovjet mengeksploitasi bahan? 
jang dapat diletupkan (fissiona- 
ble) ditanah-tinggi Tibet. . Kata 

, mereka, mungkin sekali terdjadi 
pertjobaan2 di Sinkiang, oleh 
kongsi -bersama  Sovjet- RRT. 
—, Ant. - UP. 5 

  

merasa puas dengan @uo VADIS. 

dil berwarna 100 Maa keluaran PERSARI. 

tang gangguan2: vulkanisme di- 

Ba & DELILAH. 

pembalasan terhadap Tiongkok 
darat”. :5 

Disetudjui pula. 54 resolusi 

ekonomi dan 84 resolusi ttg. soal “ 
soal jang bertalian dengan per- 
ekonomian.. — Ant. AFP. 

PROGRAM FATSAL -4 
BAGI MESIR 

$ 39.000.099 Untuk 
tahun 1953. 

Berdasarkan Program Fatsal 

4 bagi tahun, 1953, Mesir akan 
menerima djumlah sebesar $ 30. 
000.000, demikian didapat kabar 

di Kairo pada hari Minggu jl. 

Dalam tahun ini Mesir telah 

menerima $ 6.000.000. Para ahli 
program Fatsal - 4, jang telah 

dikirim ke Mesir oleh pemerin- 

tah A.S, telah ' menggunakan 

  

"Vargas, 

Pdiri dari duta 
| Spruance selaku ketua, dan wa- 
'kil menteri pertahanan William | 

   

   
   

  

samana Arthur Radford,.koman- 
  
"#ilipina, 

Lukisan jang menggambarkan 'pe rdamnaian dibikin. oleh Per Krohg menghias 
' Dewan Keamanan. Lukisan wa dibikin dalam 8 tahun dan mempunjai 

di Taiwan 
kaku Pakt ,,Anti-K omunis & 

melawan Rusia" 
f ONPERENSI Tionghoa Perantauan, jang: diselenggarakan 

lalu dengan suara bulat, telah 

maen de baa jai pakt Anti Komunis dan melawan Russia”. 

ae —— 

Konp. pertahanan Ame 
tika/Filippina dimulai- 

Presiden Filippina, - Elpidio 
Guirino, malam Minggu jg lalu, 
telah mengumumkan daftar 
lengkap dari) nama2 para peserta 
jang akan mengambil bagian 
dalam ' konperensi pertahanan 
Amerika / Filippina, jang dibu- 

  

'ka pada hari Senen jang lalu. 
Delegasi Filippina antara lain 

terdiri dari menteri LN Joaguin 
Elizalde.“ menteri pertahanan 
Ramon Magsaysay, ketua senat 
Eulogio Rodriguez, ketua ma- 
dielis rendah Eucerio Perez, 
djenderal miajor Calixto Dugue, 
brigadir djenderal “ Florencio 
“Selga, brigadir djenderal Jesus 

kolonel Benito Ebuen, 
komodor Jose Francisco dar 
-pembantu menteri luar negeri 
Felino Neri. : 

Delegasi Amerika Serikat ter 
besar Raymond 

'C. Foster, pembantu menteri iu- | 
ar negeri urusan Timur Djauh, | 
Tohn “Alison. panglima armada 

Amerika Serikat di Pasifik, lak- 

dan angkatan laut untuk daerah 
laksamana Richard 

Cruzen, ketua dewan penasehat 
staf umum “ angkatan perang | 
djenderal "major Albert. Pierson 
dan beberapa orang pembesar 
pertahanan lainnja sebagai ang- 
gota. | 
Dalam sidang pembukaan Kon | 

perensi dipimpin, oleh Presicen 
@uirino. — Ant. - AFP. 

| 
1g Karena tidak 

| 

| 

| kian didapat kabar 

| fontein pada hari Minggu jg lalu. 

tembok kamar 
ukuran 16 X 26 feet. 

uTERROR BANGSA 
AFRIKA"' DI NATAL 

Ataukah perbuatan 

anak nakal sadja ? 

Suasana takut hari Sabtu jl. 

meliputi penduduk bangsa Eropa 

“disekitar kota Greytown (Pro- 
pinsi Natal, Afrika Selatan), se- 

telah tersiar kabar2, bahwa 

penduduk bangsa Afrika dida- 
| erah tadi mulai melakukan ,,ter- 
| yor, seperti kegiatan Mau-Mau 

di Kenya”. Tersiar kabar2, bah- 
wa ,terroris” disekitar Grey- 

town ,,menjembelihi ternak ke- 
punjaan bangsa Eropa.” 

Polisi membantah kabar2 tadi, 

dan menerangkan bahwa asal- 
mulanja kabar2 tadi adalah se- 

perti berikut : 2 anak Afrika jg 

nakal telah dipukuli, Mereka ke- 

mudian membalas dan menusuk 

seekor sapi kepunjaan madji- 

kan mereka. Di Natal sama se- 
kali tidak ada organisasi2 se- 
perti Mau- Mau, kata polisi. — 
Ant. - AFP. 

AFRIKA SELATAN: TER- 
ANTJAM BAHAJA 

KERING 
turun hudjan 

sedjak beberapa bulan banjak 
Daerah Afrika Selatan kini 

terantjam sungguh2 persediaan- 

nja bahan makanan, lebih2 di 
daerah Orange Free State, demi- 

di Bloem- 

  
Telah diambil putusan untuk 

pada tanggal 29 Oktober jad. 

diseluruh, daerah tersebut.  di- 

adakan sembahjang serentak 

untuk memohon hudjan. Ribuan ' 
|hewan peternakan kini mati ka- 

|rena kekurangan air 

"rah2, 
dan: dae- 

jang paling menderita, 
waktu ini didjalankan kereta- 

lapi - kereta- api, jang chusus 

Ma air. — Ant. AFP. 

  

Resepsi perpi isahan dengan 
Middleton 

Pemutusan hubungan diplomatik, perlu 
? utk selamatkan negara, kata Kashani 

diplomatik antara Inggeris dau 

Hadlir pula pada resepsi im 
menteri luar negeri Iran, Hus- 
sein Fatemi. 

Semenrara itu ketua madjelis 
rendah Iran, Ayatollah Kashani. 
'menjatakan dalam pidato radio- 
nja, bahwa rakjat Iran ingin 

hidup dalam ' hubungan saling 

mengerti dengan semua negara, 
akan tetapi terpaksa memutus- 

kan hubungan Giplomatiknja de- | 
ngan Inggeris karena tindakan 

matkan negara. 

Dikatakan, bahwa politik Ing-   sebagian besar dari kredit2 tadi 

guna projek? pengairan dan pe- 

njelidikan sumber2 mineral di 

padang? pasir Mesir, —— Ant, - 
/AFP,   

    
  

geris di iran telah mendjadi se- 

| demikian kedjamnja, sehingga 

| rakjat Iran tidak dapat mena- 
 hannja lebih lama lagi. 

|. Dalam pidatonja ini Kashani 
menuduh Inggeris berusaha me- 
matikan gerakan2 kebangsaan 
Iran, mengorganisir pemogokan. 
pemogokan dan sabotage2 serta 

itu adalah perlu untuk menjela- | 

AKIL2 dari semua kedutaan dan delegasi asing di Teheran, 
ketjuali pihak negara? Blok Sovjet, malam Minggu jg lalu 

menghadliri resepsi perpisahan jang diselenggarakan oleh duta 

besar Amerika Serikat di Iran, 
hormati keberangkatan kuasa usaha Inggeris George Middleton, ' 

jang kembali ke London herkenaan dgn pemutusan hubungan 

Loy Henderson, untuk meng- 

Iran. 

| mengadakan komplotan2 untuk 
Ka agama. — Ant. AFP. 

KERIBUTAN DI TEHERAN 
Selama diadakan demonstrasi 

| gerak badan untuk menghormati 
hari ulang tahun ke 34 dari Shah 

Reza Pahlevi distadion Amdja- 

dieh hari Ming jang lalu, ang- | 
    
    
   

  

gota2 dari part (Tudeh telah 

| mengadakan de Astr asi. 

Mereka teriak2 FA ,,Bunuhlah 

iShah, lenjaplah Pahlevi. dan 

| tachta keradjaan!”. 
Para mahasiswa sekolah mili- 

ter Iran segera mengambil tin- 
dakan hingga terdjadi perkelai- 
an seru, Akibatnja, seperti di- 

terangkan oleh polisi, beberapa 

orang dapat luka dan 147 orang 
ditangkap. 1 

Demonstrasi gerak badan tadi 

disaksikan djuga oleh Shah dan 

permaisurinja. — Ant. . UP, 

      

  

  

  

Bank — Main bagi per- 
kembangan ekonomi nasional 

Kredit B, R.I. pada usaha menengah 
153 ' (Habis). » 

ENURUT perintjidn djumlah kredib-nsli B.R.I. tahun 1952, 
pindjaman kepada kaum' pengusaha. menengah sebanjak 

Rp. 203.7 djuta meliputi 3 sektor, jaita perdagangan (Rp: 83.3 
djuta), industri (Rp. 37 djuta) termasuk pertenunan, batik, ke- 
ramik, genteng, batu merah, winjak kelapa, pembikinan alat? 
pertanian (dsb., kemudian Rp. 834 djuta "untuk lain? 
usaha seperti pertjetakan, paberik es, penginapan, kantor telan 
perbengkelan, perikanan, perkapalan dsb. 

Disamping pengreditan B.R.I: | 
itu, kaum usaha menengah dim 

hubungan keuangannja (geli- 

verkeer) djuga banjak memper- 
gunakan B.RI, Serta 112 tja- 

-bangnja diseluruh Indonesia se- 
bagai badan tr sanSter $ untuk ke- 

perluan transfer uang itu B.R.I. 
.mentjatat djumlah uang rata2 

sebulan sebanjak Rp. 40.000.000- 

jatau kl. Rp. 500.000.000,- setiap 

tahunnja. Perputaran dan pere- 

"daran uang ini banjak artinja 
untuk kaum usaha menengah 

chusus dan perkembangan eko- 

nomi umumnja. 

Atas pertanjaan bagaimana 

ssikap langganan . B.R.I, dalam 
hal pembajaran - kembali, dite- 

rangkan oleh direksi B:R.I. bah- 
Wa disipline pembajaran (betal- 

ingsdicipline) umumnja tidak 

mengetjewakan. 

Adapun djumlah simpanan 
pada B.R.I. itu sampai sekarang 

baru sebanjak Rp. 130.000.000, -, 
akan tetapi bersamaan dengan 

pertumbuhan industri nasional, 

djumlah. simpanan diharapkan 
makin meningkat. 

Menurut keterangan direksi 
B.R.L, tingkat kemadjuan B.R.I, 

dalam lapangan pengreditan pa- 
da dewasa ini belum memadai 

kebutuhan “kredit untuk usaha 

pembangunan. Kebutuhan kredit 

Ini makin besar dengan makin 
tumbuhnja inisiatip masjarakat 

untuk berusaha disegala lapa- 

ngan perindustrian. Mengingat 

kekurangan tempat kantor, te- 

naga, 'alat2, dan modal pada 
B.R.I., kebutuhan kredit sebesar 

itu masih diluar kemampuan 

usaha B.R.I. Dalam hal modal se 
lain bantuan pemerintah, diharap 

djuga bantuan dari masjarakat 
sendiri agar publik menaruh 

uangnja pada B.R.I, demi untuk 
kepentingan pembangunan eko- 

nomi. 
Pendidikan tenaga staf 

- & tata- usaha. 
Rentjana pendidikan pegawai 

bank, menurut direksi B.R.L., 

meliputi pertama latihan dalam 

iImu bank chusus jg diikuti oleh 
tjalon pegawai staf keluaran 

Sehari-hari dengan menempuh 

udjian2 pada waktu jang ter- 

tentu. Untuk kader ini telah di 

tundjuk 50 orang jang tempat- 

nja tersebar ditjabang2 B.R.I. 

diseluruh Indonesia. Kedua, se- 

.djak beberapa lama sudah di- 

mulai. kursus2 aplikasi untuk 

pegawai tata - usaha bank jang 
diselenggarakan. di B.R.I. pusat 

selama 6 bulan untuk tiap2 rom- 

bongan jang terdiri dari kurang 
lebih 10 orang. 

Didalam rangka usaha mem 

perbaiki organisasi B.R.I, dite- 
rangkan djuga, bahwa untuk 

maksud: itu presiden - direktur 

B.R.I, Harsoadi kini sedang me- 

lakukan tindjauan dipelbagai 

bank2 dinegeri2 Eropa, Demi- 

kian keterangan direksi B.R.I. 
— Ant. 

  

KAPAL INGGRIS DITEM- 
BAKI KAPAL - ME- 
RIAM NASIONALIS 

Kapal ,,San Jorge” jang ber- 
lajar dibawah bendera Inggeris 

telah ditembaki dengan senapan 

mesin oleh sebuah kapal meriam 

jang tidak dikenal kebangsaan- 

inja didekat Foochow, Kapal ter- 

Isebut waktu itu sedang dalam 

perdjalanan ke Hongkong dari 
Shanghai, ketika tiba2 disuruh 

| berhenti oleh kapal“ meriam ter- 
sebut, 

Akan tetapi Kaatan kapal 

»San Jorge” tidak mengindah- 

kan peringatan tersebut dan ber- 

lajar terus, sehingga lalu ditem- 

baki. Seorang anak buah menda- 

dapat luka ringan sebagai aki- 
bat tembakan? itu. 

Menurut United Press, kapal- 
meriam tersebut adalah kapal 
Tiongkok Nasionalis karena ka- 
pal tersebut berisi pasukan? ig 

| memakai uniform pasukan? Ti- 
ongkok Nasionalis. — Ant, Afp, 

  
S.M.A, disamping pekerijaannja, |. 

  

  

maljam 

3333 

  

  

SEPAKBOLA : 

KES. POLISI DJAKARTA 
RAYA DISULINSKAN 

Sebagai salah satu atjara per- 
pisahan dengan kepala Kepoli- 
sian Djakarta Raya, R. Ating 
Natadikusumah jg sedikit hari 
lagi akan berangkat kenegeri 
Belanda, pada Sabtu sore dila- 
pangan Ikada, dilangsungkan 
pertandingan sepakbola antara 
kesebelasan Polisi Djakarta Ra- 
ya melawan kes, Sekolah Polisi 
Sukabumj jang 'berachir 3—2 
untuk kemenangan kes. ,,tamu 

dari Kota dingin”. 
Tendangan pertama darj per- 

tandingan tersebut dilakukan 
oleh R. Ating jang melakukan 
pula penjerahan hadiah2 beru- 
pa piala kepada kedua kesebe- 
lasan tersebut. Djalan peretan- 

dingan tjukup seru, tapi tak 
bernlai tinggi. Goal pertama 

ditjetak oleh kes. ' Polisi Suka- 
bumi kira2 10 menit sesudah 
permainan dimulai, Sesudah pi- 

hak tamu dapat membuat sebu- 
ah goal lagi, achirnja sebelum 
turun minum kes. Polisi Dja- 

karta Raya dapat memperketjil 
kekalahan mendjadi 2 —1. 
Dalam babak kedua masing2 

kesebelasan dapat membuat se- 
buah goal. Sesudah kes. .”tuan 

rumah” dari tendangan 'bebas 
dapat menebus kekalahan, achir 
nja kes. Sukabumi dapat pula 
membuat goal ketiga, sehingga 

berhasil menggondol pulang ke- 
menangan ke-”kota dingin”, De- 
ngan demikian kes. Sekolah Po- 
lisi Sukabumi menerima hadiah 
sebuah piala sedang. Djuga ke- 

pada kes. Polisi Djakarta Raya 

disampaikan sebuah piala ketjil 
sebagai tanda mata. — Ant. : 

  

SEPAKBOLA : 

B.B.S.A. DJUARA 
HBS dan Union di- 

pukul lumpuh. 
Tiga hari berturut2 di Sema- 

rang telah diadakan pertandi- 
ngan sepak-bola antara BBSA 
Djakarta, Union Semarang dan 
HBS Surabaja. Pada pertandi- 
ngan ini BBSA muntjul mendja- 
di djuara. Kesudahan pertandi- 
ngan2 itu adalah sbb.: 
HB.S. — Union 0—0 
BBESA — HBS 32, 
B.B.S.A, — Union 5—2. 

  

TENNIS : 

PENGRESMIAN GE- 
LANGGANG TEN- 

NIS IKADA 
Diramaikan dengan 

demonstrasi tennis. 
Dengan mendapat perhatian 

besar, telah dilangsungkan upa- 
tjara peresmian pembukaan ge- 
langgang tennis Jajasan Sta- 

dion Ikada jang dipimpin oleh 
Overste Dr. A, Saleh anggauta 
pengurus Jajasan Stadion Ika- 
da. Dengan suatu pidato sing- 
kat, Dr. A. Saleh menjerahkan 
kepada masjarakat, teristimewa 
masjarakat penggemar tennis, 
pemakaian gelanggang itu se- 
baik-baiknja. 

Gelanggang tennis Ikada ter- 
sebut, jang dibuat darj rubber- 
asphalt terdiri dari 6 baan de- 
ngan 2 centre-court dimuka tri- 
bune. Tribune tersebut dapat 
memuat lk. 700 penonton, 

Untuk meramaikan upatjara 

tersebut kemudian diadakan de- 
monstrasi tennis jang diikuti 
oleh djago2 tennis Djakarta ba- 
ik laki2, maupun wanita. De- 
monstrasi jang terseru dan jang 
terbaik diperlihatkan oleh dua 
pemain wanita Nj. Ten Haaft 
dan Nn. I. Rasjid. Pertandingan 
tersebut berkesudahan 8 — 5 un.   tuk kemenangan Nn. I. Rasjid, 
2 Ant, 

  

KI Be OF - HE ROYAL MOUN.TEDE(28) 
  

50 YOU DIPN'T CET 
TA" MO/DER BULLET 

  

       B7 GO AWAN PUFFX OR ILL SPL EYSRV- P 
8 THING 1 Pa AN ON NG 5 

  

     

  

                
peluru itu dari pemeriksa 
SEA A DOOR dan saja 
kul O'Bter.. Au akik barangkali 

Djadi kau tidak dapat menemukan 
nvojat 2 

harus memu- 
i dia mati ! 

saja akan 

nangkaep 

. Pergilah,  Puffy......atan 

POLIS VA akan dia sekarang se- 

dang menudju kesimi untuk me- 
saja ! 

Prog hg Septap Siilnge, Ja, , 
Copy King Feattes Sylicate Jne. 

  

(10, Y0L KONI 7185? YOU RE AM EN CON. TMEY D 
NEVER BELIEVE YOU TRICKED YOLIE DALEH TER 
JILL INTO TELLINE SOL ABOUT THAT PAY ROLL 
SHIPMENT.. SHE D BE INVOLVED P, 

  

mengaku kepada 

djuga | 

Bean Saja tidak pertjaja Tibs kalau kau 
berani ! Engkau adalah bekas 
Pa Tn mereka tidak @kan pertjaja kepada 
tipu muslihatmu sepaja anakmu 

puan TI memberitahukan tentang bajas 
ran peranan Kn 

tawanan 

perem- 

lia akan. terseret 

       



    

  

   

   

   

  

     ska nd ebih 
KN 

Pena 12 Okatsnari sebuah k 
ta api dekat Purwokerto 
likkan gerombolan. 
perbaiki djalan 1, mengalat 
watan Kereta A Lu 

    

   

    
   
   

“bul 2 au aa baik 
kemaren atau 2 kali 

    

2 hari masih djamak. 1» 
— mBah Nur tjuma gojang2 ke- 
pala. Katun Sega #aranja, ka- 
Jan Yk dapat biktn Ly atom, . 

Sabaaar, Te Sa 

  

  

SANDIWARA UNTUK 
MENGHIBUR 

Orang hukuman. 
Tanggal. 24 jbl ini dirumah 

| Pendjara Wirogunan telah dia- 
dakan hiburan Sandiwara Da- 

1 diselenggarakan oleh 
-Dja PN Aa Kotapra- 
dja, Haa pan maksud selain un- 
tuk menghibur, djuga untuk me 
ngisi pendidikan melalui saluran 

    
    

     
   

  

naa “tersebut selain 
dikundjungi oleh para huku- 
man lelaki dan perempuan, ser- 
ta beberapa orang pegawai Ru- 
mah Fendiara, djuga mendapat 
penindjauan darj Djawatan Pen. 

“didikan Masjarakat Sdr2. Dar- 
.mojuwono dan Kartobroto. 

Se.ama pertundjukan itu ber- 
laku, selahu mendapat sambutan 

reka, 
| Menurut keterangan Direktur 
Rumah Pendjara kepada salah | 
seorang anggauta Djapen Kota, 
bahwa -pertundjukan 
tersebut diatas, berfaedah se- 
“kal bagi orang2 hukuman se- 
bab menambah pe apa mo- 
ril mereka.. 

Kesehatan orang2 hukuman 
tersebut kelihatan baik, dan ti- 

ga kali seminggu dapa: peme- 
riksaan dokter. Pendidikan dia- 

| dakan selain kursus PBH dan 
: diberi pendidikan | 

  

    
    

   

            

     

   

    
   

5 aajarana Agama 
“Isam, Katholiek dan 
masing2 2 kai seminggu. - 
Perlu diterangkan, bahwa hi- 

n seperti tersebut diatas, di | 
adakan periodik tiap bulan se- 
“kali F 

PELANGGARAN2 PERA- 
TURAN FAKTUR 
Dan pengendalian harga 
dihukum, 

“ Pengadilan Negeri Jogja telah 
menghukum pedagang atau pe- 
ngusaha toko di Jogja, karena 

mereka melanggar peraturan 
faktur dan pengendalian harga. 
Mereka itu adalah : #5 

1 LTT (20 kan) di Ngabean, 

PN 

  

Untuk mem 5 
    

   
   

  

jang menggembirakan oleh me- | 

seperti | 

otestin:. £ 

Aa Puparalirdioi : 
Na 

    

  

  

  

ye upun tidak seimban 
Dpr panai dengan Sa 

ta2 DPR Daerah 
1ggal Sehari ebi Kalibawang 
tuk menindjau objek2 pem- 

   
    

    
tin rakjat. Ia menjatakan, bah- 

  

'rahkan oleh rakjat dan rentjana 
Ibeaja Rp. 25.000.000—— ' tidak 
akan seimbang dengan hasil pe- 

2” ykerajaannja nanti, karena hanja 
'akan dapat mengairi kira? 70. reni | bana Den HA, tetapi d 

semula, Kalau terlambat 1 atau tapi dengan pokok ini 
penduduk akan dapat “ber buat 
lebih luas Jagi. 

Setelah tanah2 memperoleh 
air dan baik untuk bertjotjok 

Itanam, tentu fikiran2 baru tim- 
bul dikalangan penduduk untuk 
membangun perindustrian ru- 
mah, kolam2 perikanan dan se- 

5 Pang memungkinkan 
untuk didjadikan lapang2 pene- 
hidupan baru. | a Pe 1 

Sebagai tjontoh dikemukakan, 
bahwa kini saluran air jang 

pand jp 
sadja dan dapat memberikan air 
untuk beberapa ratus HA, pen- 
duduk sudah mulai giat beker- 
dja. Ada jang berusaha men- 
djadikan tanahnja untuk tanah 
pesawahan, ada djuga untuk 
keperluan2 lain. Pendek “kata 
Gengan adanja air mengalir, fi- 
kiran penduduk ikut bekerdja 
menjesuaikan dengan keadaan. 

Atas pertanjaan diterangkan 
olehnja, bahwa pemakaian obat 
peledak memang pernah dimin- 
takan tapi mengingat SOB be- 
lum seluruhnja ditjabut, maka 
hal itu tidak dapat dipakai. 

| Sementara itu usaha Jain dju- 
ga telah ditempuh dengan me- 
mindjam alat2 pembor (boorma: 
  

Rp. 1000,— 
Barang2 bukti dibeslah. 
2 HTS (54 ih!) di Ngabean, 

Rp. 750,— (75 hari). Barang2 
bukti dirampas. : 5 

LL ITI (& th) di Petjinan, 
"Rp. 1000,— (100 hari). 
| 4. DZ binti H (16 th.) di Kota- 

| aan, Rp. 300,— (30 hari). 
: LKS (36th) di Kemetiran, 

Ip. 1000,— (100-hari). 
| 6 ITT di Petjinan Rp. 730,— 
|-(75 hari). 
2 Ati 'Tukangan (pedagang 

ketjil, etjeran), Kp. 350" (35 
harih 

PSN) D3 “ak Petiinaa Rp, 
1500,— (50 hari). 

Li r9 ker di Petjinan Rp. 750,— 
3 hari). 

: PERSARI 5 TAHUN 
Semalam bertempat ditoko 

”"Oen” telah dilangsungkan per- 

temuan ramah tamah antara pe.' 
ngurus dan pemain2 ”Persari” 
dengan para wartawan di Jogja. 

| Selain untuk mengadakan per- 
kenalan djuga dimaksudkan i un- 
tuk - sekedar. merajakan hari 
ulang tahun ”Persari”. 

Seperti diketahui. ”Persari” 
| didirikan 5 tahun jang lalu di- 
na . 

    
| 

  

Para langganan dap: 
jembara 
lam Pasar Malam. 

   
   

       

Harga langgana 

  

  

  

. (Kepada Jth. 

  

Bersama ini 'saja.mi ita. 

Nama. 

  

: Alamat: 

Mulai tgl. 

    

Kuan Tan madjalah 
PAGI" dalam Pasar Malam - naa 

“jang diadakan distandnja da- 

Hadiah: Sebuah sepeda baru j jg. indah: 
Mentjatatkan nama mendjadi 
dapat djuga dilakukan dalam Pasar Malam. 

Adm. »Minggu-Pagi" 
Tua 2 — Jogja 

Permintaan Mendjadi Langganan: : . 

Adm. Harian |KEDAULATAN RAKJAT" 

:  Djalan Tugu 42 — Jogjakarta. 

Harian Pagi , KEDAULATAN RAKJAT: 
. djallah anak-anak MANGA Rui 

  

sa... .. 

Harga langgunan sebulan Rp. 11 , me, 

termasuk  madjallah ,KAWANKU" 

Ru 
at mengikuti Sa - 

3 

langganan 

n Rp. 8.— sebulan. 11.7 

lainnja 

inan jang sedang dikerdja- | 

Ya: walaupun tenaga jang ditju- 

ja baru kira2 4 KM. 

(subs. 100 hari). 

1 Coke rojong antara saka 
2 & tentara harus dipelih: 

djaan Umum sdr, Purwosudi rdjo jang baru? ini mengadakan 
mindjauan ke kapanewon Kalibawang, 

entang kepuasannja menjaksikan sendiri 
rakja setjara gotong x rojong membuat Pa Nan jang 

: pandjangnja akan mentjapai 70 KM. itu. : 

    

HALAMAN 4. 

     
   

    

     

    

    
  

J. Arthur Rank, mempersembahkan: 

"ENCHANTED VALLEY" 
dapat meliputi Milajat jawa 

ngah bagian Selatan, $ 
emikian antara lain TERAS, 

sdr. Purwosudirdjo dan ia me- | 

  

    

njatakan pula, bahwa dilain dengan 

waktu akan ' ditindjau “objek2 | Alan CUES — Anne GWUNNE — Charley GRAPEWIN 

“ pembangunan dilain tempat. .Donn GIFT. 
  

  

CINECOLOR:: 

  

ara | e 

   

  

  

      

     

  

Diikuti oleh 590 atlit 
seluruh Indonesia. 

“Menurut siaran RRI, di Sura- 
baja dilakukan upatjara pembu- 
kaan perlombaan Kedjuaraan 
PASI tahun 1952, Upatjara ter- 

sebut. antara lain disaksikan 
oleh Gubernur Djawa Timur 
'Samadikun,. pendjabat Pangli- 

ma Divisi Brawidjaja Oversie 

  

para Na oran supaja » 

E meng Jaa Na Jeng naga listrik tjuk tk-Dj P Selat Anna Di ,R AHA Y U" — Hanja dua malam : 28-29/10-1952. . besar Ian He soat mes |. '1aga ukup. u jateng Selatan PERLOMBAAN2 KEDJU- Tek Bahs, INDONESIA — MAIN Djam 5-7 - 9. — 13 Th. 
7 LN e t TR on | dat An , A: NGGAUTA DPR Daerah Is timewa Jogjakarta seksi Peker- -.ARAAN PASI ' 315-10. ak i —— mm $ f 

   
MUTAT INI MALAM: SENI SONO . .Segata umar — 

“HOLLYWOOD CANTEEN" 
62 Bintang film jang terkenal di Hollywood ber- ramai? 

menerangkan kepada | 
tjara bekerdja    PR    

  

    Gigi bagus, gigi 
       

  

chine) Tana 'briliantstaal dari jang putih 

Djakarta, tapi hal itupun gagal. 
Pemerintah Pusat tidak dapat | 
melepa paskan barang2 jang diper- | 

    
       | seperti mutiaraj 
    
   

          

   
   
    

    

. dan ketawa 

        

   
         

| Jukan tadi, meski akan dibeli apn an : dalam film ini. $ n : $ Na BIRA!! — GEMBIRA !! 516-10. Ba ah : Kn AG Badan Sain Ka Bb Ba berkak GEMEg GEM.: 318-10 

Stan 8 - |djuaraan PASI, tersebut jang T 2 
“akan berlangsung hingga tang- PRODEN 5 

| 

  
a 

“tidak perlu lagi diberi dorongan. 

   
   
  Ia menjatakan kebanggaan- 

nja, bahwa semangat penduduk | 
tentang gotong-rojong, jang 
kini sedang diusahakan dipupuk: 
nja kembali oleh para pemimpin 
rakjat, bagi daerah Kalibawang 

gal 31 Oktober diikuti oleh Ix. 
590 atlit seluruh Indonesia.. Ant.    

tapal gigi jang 

PA na — paling baik! 
Radio $ 

SELASA 28 OKTOBER 1952. 
Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

1215 Tjiempungan siang oleh 
G. S5. dbp. Ki Yeon 

S TERIMA KASIH" 
Maka dengan kuwasanja dan 
takdirnja Subhanah wataallah, 
bahwa dgn pertolongan DARI 
DJAUH oleh sdr DJOCO, Oecul- 

tist Djl. Grogolan No. 21/KR 
Solo istri kami sekarang sudah 
SEMBUH dari perjakitnja: hati 
berdebar-debar, napas sesek, 

  

   
   

  

    

  

   

   

        

  

   

   
Mereka dengan suka rela mem- 

berikan tenaganja setjara ber- 
giliran untuk. kepentingan ber- 

           

   

  

   

   

    

   

    

   

    Tube sangat besar 

   
   

    

   
   

  

   

   
   

  

   

  

   

    

    

  

t Larassumbogo. 
ja ata 1 Hdak Tki 17.00 Gending kanak2 Sah kel PN Te NP dan 

PNP Na Tan Ana nak2 Wilosoprodjo. R, 250 2 : Naa pn EA Ta 
dengan gotong . rojong itu, | 1745 Santapan djiwa Angkatan aka dari itu kami berdua me: 
terbukti dengan keadaan didae- Perang: ngutjapkan diperbanjak terima 

rah2 jang telah memperoleh | 18.15 Pembangunan Ekonomi. Tube sedang kasih. Be an 
3 1 hasil pengairan itu (daerah 4 

KM. saluran airy. Mereka kini 
merasakan akibatnja dan mere- 

19.15 Sambutan Hari Indonesia 
Raya berupa Pantjaran 
sastra oleh Lembaga Seri 

  

A 

P.E 

H. EK PANDELOKI 

Dji. Aswotomo Sombo Gg. Ijt. 
R. 1.75 

Kla PKAN!II! 

      

        

  
  

      
  

     
        

      

  

    

ka mendorong saudara2nja di- Sastra. “ $ PN 

daerah2 jang akan diterdjang | 1940 Aneka malam oleh Empat Klas ap Naa KA abaya Surabaja. 

saluran untuk bekerdja gotong- Sekawan... £ aa peran P-. 2,5 uat 2g s0. 

rojong pula. 20.30 Gujon Parikeno oleh xx alasan. . 

Sem , ini Djadi cs. 
. aa setang 5 rojong sa 21.15 Obrolan Pak Besut. 

lebih meresap lagi dikalangan : 
SA LNG 21.30 Menjambut Hari Indone- “penduduk, setelah melihat dan sia Raya oleh ORJ leng- 

bersama? bekerdja pula, “para 22 kap dbp Suwandi. 
22.15 Bunga  rampai hidangan 

ORJ dbp Suwandi. 
SURAKARTA. 

anggauta Tentera. Mereka ikut 
mentjangkul dan sebagainja me- 

ngangkuti tanah2, seperti me- 

      

Sudah” Sedia ! 
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reka djuga.: Ternjata bahwa Gelorabang : 90 — 130 m. Den : 5 BUKU TEMBANG : 
Tentera tidak hanja bertugas (1245 Darj Bali. . P » | : : 
untuk keamanan sadja, tetapi | 13.15“ Bing Crosby “dan Bing ||. RAMBUT PUTIH DJADI HITAM ATOM HAIRDYE. | M : t n t'" 
djuga untuk keamanan tanah2 : - Slamet. “Ditanggung TIDAK “LUNTUR atau uang dapat kembali. | 39 3 J a D a 
pa memperoleh air. 1345 O. K, Tjepaka-Putih, 3 Gr. Rp. 40 5 Gr. Rp. 15, 10 Gr. Rp. 25,— Oleh: PAK KATNO enurut keterangan, satu ba- | 17.00 Dunia kanak2. 3 : 2 na AA na | : en: . 
taljon dengan setjara bergiliran (18.00 Tjeritera anak2. Kas 2 mio Ta Tn na Mann an g | 
akan dikerahkan untuk keperlu- (19.15 Kontak dgn. pendengar. | 2 $ i Djokjas —-R. O. ,KAR NP”. 86-10. | Harga Rp. 4—perex. S3 

an Saluran air Kalibawang. 20.30 Irama kiasika. | f Pesanan tambah 1095 sedikitnja Rp 1,—. : 
: atas 20.45 Sedjarah purbakala z Untuk ongkos kirim Ali tuk j p : y , 2 5 | g , - Ia listrik untu 2120 Wajang Orang oleh | AHLI NUDJUM (GW AMIAj| BOEKHOUDEN A | f jawa Tengah, Te : ! Astroloog Occultist. MENGETIK keluarga studio. ip : MENGETIK Toko Buk ba Objek pembangunan : ak 5 Hanna D3 OKOo uKu K R 

ih ada. : PROF ALAHI Rombongan baru dimulai 8 MA aan bana NU Na “ 

se NUN 3 , : ” 1 November. Pendaftaran “di IGU 42 
Achirnja dinjatakan, bahwa TAK U T.: : “SPEC. ASTROLOOG, OC- : 4 TUGU 42 — JOGJA. 

untuk daerah Kalibawang, ter- Cc s MITRA 
“njata tidak hanja saluran air jg   
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"CULTIST. Lebih 20 tahun W 
“berpraktek di INDOCHINA, 
“MALAYA, BURMA, NEW 

| oeLar. Mendjawab setiap 
“pertanjaan dari hati sanu- 
“bari Tuan/Nona/Njonja. Ke- 

Ber-photo, karena : 

KRISIS - MUKA? 
Itu dapat dipetjahkan oleh 

seni-Photo: BROTHO, Men- 
Guran 19 Djokja, jang ber- 

  

  

Bintaran Wetan 11.   
        
     

  

akan mendjadi objek pembangu- 
nan perekonomian rakjat.- Di- 

sebuah kali jang letaknja bebe- 
rapa KM. sebelah utara rumah 

  

   
    
   
   

  

    

    

    

  

  

Panewu Kalibawang terdapat | aliran naturalisiis dan idea- shatan, kekajaan, perusa- 
sebuah air terdjun jg tingginja Ust. : 2 , bepergian promosi, 
Ik. 18m., dan ini direntjanakan : Penjelenggara “pengadilan, perkawinan, per 
akan didjadikan sumber keku- 314-10 AHLI - LUKIS. “tjintaan dan sebagainja. 
atan tenaga' listrik. Djika ren- | “#EES || Consul Rp. 10-—. Djuga ada 
tjana. pembangunannja 'sudah | | sedia spesial obatnja kurang. 

.sampai dikerdjakan, maka se- KK BTN G GRIS $ tenaga en linu (Rahasia 
disimpan). 
Tidak mengadakan surat 
menjurat (correspondentie). 

Djam bitjara 8—1, 4—7 

Hotel ,G ARUDA" 
Kamar No. 17 — Jogja. 

      
       

   

  

Ian penduduk akan memperoleh 

penerangan listrik,-djuga dapat 

didjadikan “kekuatan2 mesin2 

perindusterian. 

Kekuatan tenaga listrik dari 
air terdjun tersebut diatas me- 
nurut sdr. Purwosudirdjo akan 

BAH. BELANDA 

Rombongan baru dimulai 8 
Nov, Pendaft. sore di: 

SEMERGO? 
Bintaran Lor 2.           

      
Sedikit demi sedikit mendjadi bukit! 

  

     
    

   

    

   

      

   

         

An sa Panam pp MPa. Wizp C s 
F3 “G01uman Makin apJU 8 MI T 

dag Ba Aug pelan YA PEnGt yana HEMA Atv Hp x AI j 
OApyp AKu ana y Gam 

1 TA LEBIH SEPESERDN J DENGAN Ps / ll 
29 1. 
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