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Pukul 11.445 kemarin 
.ba di Surabaja dengan 
pang pesawat terbang 

. Sukarno beserta 
. Seperti diketah: 

   

  

2 K 

  

, Satuan pe 
ndones ia. 

- kembali ke Djakarta. 
Lebin 

       

pegawai pulisi seluruh Ind 
    

    

elah ti- | 
menum- | 
Presiden | 

“Presiden dikota ini ialah guna | 
menghadiri receptie kongres per | 

pegawai pulisi seluruh | 
onesia. Pukul 14.30 hari ini | 

ngan pesawat GIA Presiden | 

landjut dapat diberita- | 
kan, bahwa kongres persatuan 

lama 4 hari akan dihac juga 
oleh Menteri Sosial R.P. Suroso. 
— Sp. 

PRESIDEN SUMBANG 
— Rp. 10.000.— 
2... Kepada Jajasan Uni 

yersitet ,Pina Esaan” 
: ondano. 

: Pres. Sukarno telah menjam- 
yap sumbangannja pribadi ba 

. njaknja Rp. 10.000 kepada Jaja 
.san Universitet ,,Pina Esaan” 
di Tondano. Sumbangan itu di- 

Jajozan Universitet tersebut, O 
to Rond Wu. £ 

    

paikan kepada Wakil Ketua 
t 

fakultet jang pertama dari pada 
: dajasan tersebut telah dibuka 

di ondano pada tanggal 1-10 
jang ialu dan merupakan fakul- 
ter hukum, sedang tahun depan | 

— Gibuka fakultet jang kedua, jaitu 
fakultet ekonomi. 
—. Ketua Jajasan Universitet ter 
sebut adalah Nona W. B. Polit 
ton. — Ant, 

    

   

  
berperang melawan Belanda. 

Salah satu motief jang ma- 
suk akal: van Kleef cs hendak 
membalas dendam kepada Re- 
publik Indonesia. Sebab van 
Kleef tidak dapat melihat ke- 
njataan Nederland telah me- 
ngembalikan kemerdekaan In- 
Gonesia. 5 3 Tag 

Tetapi djadi pertanjaan: apa- 
kah disamping itu tidak ada 
motief lain lagi ? 

Manifes Politik, 
Seperti telah ditulis terdahulu, 

Manifes Politik "N.LI.” dapat 
didjadikan pedoman untuk mem 
berj djawab kepada pertanjaan 
itu. : $ 

Manifes Politik ini amat pen- 
tingnja. Bagi ,,N.I.I.” sama pen- 
tingnja dengan Manifes Politik 
1 Nopember 1945 (susunan Bung 
Hatta) bagi Republik Indo- 
nesia.- Manifes Politik mem- 

  
Panitia Pemilihan 

dilantik 
Pemilihan utk stabilisasi dim negeri 

  

. milihan Indonesia 

Lal) jang djuga memuaskan ke- 

B ERTEMPAT di Istana Negara, Presiden Sukarno pada 
. tgl. 28-11 djam 10.00 telah melantik dan mengambil sumpah 

anggota? Panitia Pemilihan Indonesia. Seperti diketahui Panitia 
Pemilihan Indonesia itu diketuai oleh S. Hadikusumo dan anggo- 

. ta-anggotanja, ialah Rustam Sutan Palindih. Sudarnadi, Surja- 

— Hadir didalam upatjara terse- 
kedua. Wakil P. M., ketua 

emen, beberapa anggota ka- 
et, Djaksa Agung, anggota2 
2 pembesar2 mil 

ye Pa 1 pe- 

ngambilan sumpah itu dina 
“dengan pidato Menteri Kehakim- 
|an Mr. Nina Gondokusumo jg 
atas nama Pemerintah menjata- 
kan k€gembiraannja dapat di- 
adakannja pelantikan dan pe- 
gambilan sumpah anggota2 Pa 

    

   

   
   

mn, 
. Nitia Pemilihan Indonesia. Kata 
Mr. Djody, jang penting bagi 

. Pemerintah jalah kejakinan, bah 
.wa pemilihan umum adalah sa- 

| Jah satu usaha jang penting un- 
“tuk stabilisasi didalam negeri. 

- Dan atas kejakinan ini, Pemerin 
“tah akan bersungguh2 mendja- 
Iankan pemilihan umum itu. De- 

“ mikian - Mr. Djody Gondokusu- 
mo. 

Setelah 'itu dibatjakan surat ! 
keputusan Presiden tentang pe-   ngangkatan anggota2 Panitia Pe 

lihai . dan disusul 
dengan pengambilan sumpah 
anggota2 tersebut seorang demi 
seorang oleh Presiden Sukarno. 

Sg — Pidato Presiden. 
Sehabis pelantikan dan peng- 

ambilan sumpah itu, Presiden 
Sukarno berpidato dan mene- 

“rangkan all. bahwa dengan se- | 
pengambilan sumpah | lesainja £ sum 

itu, maka anggota2 Panitia Pe- 
milihan Indonesia sudah dengan | 
sjah dan resmi dapat menger- 
djakan tugasnja. Bahwa pemi- | 
lihan umum telah lama dinanti2- 
kan oleh kita semua, hal itu ti- | 
dak usah diuraikan lagi. Tepat- | 
lah seperti jang dikatakan Men- 
terj Kehakiman, bahwa dengan 
berachirnja pemilihan umum 
akan datanglah “stabilitet da- 
lam masjarakat dan negara Re- 
publik Indonesia. Saja jakin, 
bahwa saudara2 
'lankan pekerdjaan dengan se- 
mangat, kedjudjuran dan ke- 
tjermatan dan saja harap djuga, 
agar rakjat djuga mendjalankan 
pemilihan umum dengan sedju- 
djur2nja. Demikian Presiden. Ini 
perlu ditegaskan, karena dengan 
tiada rasa kedjudjuran, pemilih- 
ah umum akan tidak b sil 
kata Presiden jang selandjutnja   

- menerangkan, bahwa pemilihan 
umum ini merupakan ,,registra- 
si” dari kemauan, perasaan, ide- 
ologi jang hidup ditengah2 ma- 
sjarakat. 2 BR 

tentang Masjumi. 
| upatjara pelantikar 

  

ae 

dan pengambilan sumpah ang- 
gota2 Panitia Pemilihan Indo- 
nesia di Istana Negara selesai, 
Presiden Sukarno memberikan 
keterangan Kepada para warta- 
wan tentang tidak ikutnja Ma- 
sjumi. didalam Panitia Pemilih- 

“an Indonesia. 
“Presiden menerangkan antara 

lain, bahwa tidak ikutnja  Ma- 
  

sjumi duduk dalam Panitia Pe- 
milihan Indonesia itu telah di- 
bitjarakannja dengan Masjumi 
berhubung dengan adanja de- 
sakan2 jang menghendaki Ma- 
sjumi turut serta. : 
“Dalam -pempitjaraan dengan | 

pimpinan Masjuimi sudah ditja- 
pai suatu islah (pernetjahan so- 

dua belah pihak, 

  

akan menda an KoWerdojo itu adalah ber: 

     | mana jg dimaksud oleh K. Wer- 

| Wur dan kotor dapat kita mak- 

Keterangan Presiden | gg, 9 

  

kita mengerti maksud sebenar- 

|kekatjauan tidak habis2nja di- 

Hartojo, H. Sofjan Siradj, Sumarto dan 

Meskipun dipanitia pusat ti- 
Gak ada anggota Masjumi, Pre- 
siden mendjamin, bahwa dalam 
16 panitia daerah harus ada: 
anggota Masjumi. 5 :9 3.    

Menurut Presiden, pemetjahan 
Soal jang demikian ini telah di- 
hsetudjui oleh Masjumi, ternjata 
dari isi surat pimpinan Masjumi 
jang ditanda-tangani oleh Wakil 
Ketua I Lir. Sukiman Wirjosan- 

djojo. jang bunjinja antara lain 
sebagai berikut: 

»Adapun pernjataan saudara 
Presiden akan mendjamin supa- 

ja Masjumy dipanitia2 diseluruh 
Gaerah akan mendapat perwa- 
kilan, kami sambut dengan gem 
bira dan atas djaminan saudara 
Presiden itu, kami utjapkan ba- 
njak2 terima kasih. Adapun na- 
ma2 tjalon anggota diberbagai 
panitia didaerah itu kiranja s- 
baiknjalah kami sampaikan ke- 
pada Menteri Kehakiman dan 
Menteri Dalam Negeri”, 

Demikian pendjelasan Presi- 
den mengenai tidak turutnja- 
Masjumj dalam Panitia Pemilih- 

    

: apa motifefnja, maka orang2 

berj pendjelasan tentang pelba-: 
gaj soal pokok. Tindakan2 se- 
landjutnja pun bersandarkan 
Manifes Politik ini, Maka untuk 
dapat memahamkan pikiran2 
jang hidup dikalangan ,,N.LI.” 
amatlah pentingnja mengetahui 
isi Manifes Politik ini. 

—. 281 Desember 1949. 
Mengenai pemulihan kedau- 

latan jang terdjadi pada 27 
Desember 1949 Manifes tersebut 
antara lain tulis sbb. : - ak 

27 Desember. 1949, ialan sa- 
lah satu hari jang bersedjarah 
didalam riwajat Indonesia, ba- 
ik bagi bangsa Indonesia mau- 

kelahiran RIS 
itu, oleh sebagian “dari pada 
bangsa Indonesia, terutama jang 
“buta politik”, disambut dengan 
riang-gembira dan suka-tjita,” 
maka hari itu, djuga bagi bang- 
sa Belanda, merupakan hari 

rena pada sa'at itu pemerintah 
Belanda, dengan sedih dan ra- 
tap tangis serta terharu, ter- 
paksa menjerahkan sebuah ,.ha- 
diah jang maha besar, ialah: 
hadiah Kemerdekaan Indonesia, 
walaupun tidak 10074”. 
Dengan beberapa patah kata 

kami ingin menggambarkan, be- 
tapa gerangan ,,suasana” jang 
sesungguhnja pada dewasa itu, 
terutama. didalam. kalangan 
bangsa Belanda, di Nederland 
maupun di Indonesia. 

. Bangsa Belanda dan pemerin- 

tah Belanda — dipandang dari-   
               

  an Indonesia dipusat. — Ant. 

-ann 
pada sudut pendirian dan keada. 

ja pada dewasa itu — tidak- 

     
      

  

     

  

tuk memberikan ,daufa 

itu. Terutama sekali, djika di- 
pandang daripada sudut militer, - 
bahwa tenteranja (KNIL dan 
KL) didalam melakukan tugas- 
nja (“perang”) di Indonesia, 
tidak mengetjewakan dan mera- 
Sa kalah, bahkan sebaliknja. 

Buktinja? Diantara orang2 

besar bangsa Belanda, jang me- 
megang tampuk pemerintahan, 
di Indonesia, di Negeri Belanda 
maupun diluar negeri, sama ,,sa 
ma mengundurkan diri dengan 
hormat”, karena mereka tidak 
menjetudjui beleid pemerintah- 
nja. Malah ada jang (letterlijk) 
sbunuh diri” seperti peristiwa 

djendral Spoor, beberapa hari 
sebelum ditanda-tanganinja per- 
djandjian KMB'. 

| Membela pendirian 
Belanda. 

Kalau "N.LI.” mentjela Re- 
publik Indonesia Serikat jang 

          

  

berikut : 

Bahwa sesungguhnja keterang 

sifat permusuhan dikalangan ki- 
ta bangsa Indonesia, djustru pa- 

|da waktu K. Werdojo dan kon- 
tjo2nja sedang mengandjurkan 
perdamaian nasional dan perda- 
majan dunia,- Apa jang dikata- 
kannja itu tidaklah disertai buk- 
ti2 jang njata, Kepalsuan2 jang 

dojo. Dia hanja hendak memu- 
tar balikkan keadaan jang sebe- 
marnja...... 

Utjapan2 jang demikian nga- 

lumi apabila kita ingat bahwa 
Sdr.2 Natsir dan M. Isa Ansha- 
ry adalah diantara pemimpin2 
IS jang disegani oleh P.K.I. 
“(termasuk K. Werdojo). Dan 

  

  

nja dari utjapan K. Werdojo dan 
lain2 pemimpin P.K.I. jg selalu 
menimbulkan perpetjahan itu, 
ialah untuk membuat supaja 

| dalam negeri Ikita ini. Sebab, 
dengan kekatjauan itulah ideo- 
'logie Komunisme (termasuk 
ideologie K. Werdojo) dapat hi- 
dup subur. Didalam negara jg 

mur tidaklah adanja kemung- 
kinan ideologie itu akan hidup. 

Lagi pula utjapan K. Werdojo 
Gemikian itu sudah mendjadi 
kewadjiban baginja, karena, se- 
“bagaimana kita sudah maklum,   aman tenteram, jang tidak ada | 
Iperpetjahan, jg rakjatnja mak- 

Pernjataan Masju- 
. mi Jogjakarta 

Berkenaan dengan keterangan K.Wer- 
dojo tentang: Isa Anshary & M. Natsir 

BrHuBuNG dengar keterangan K. Werdojo jang dimuat 
““ dalam harian Kedaulatan Rakjat tanggal 27 November '53, 

. jang pada pokoknja mengandjurkan pembasmian pemimpin? 
| Islam jang dikatakan. palsu seperti Moh. Natsir dan Isa An- 
. Shary, maka Masjumi Wilajah Jogjakarta menjatakan sebagai 

| wa kata2 jang sering diutjapkan   bahwa suatu propaganda jang 

dakan apakah jang akan diam- 

orang2 jang menghasut2 rakjat 

- 

memburuk-burukkan lawan poli- 
Sik itu adalah suatu djalan jang 
lazim dan harus dilakukan oleh 
orang2 Komunis (termasuk K. 
Werdojo). Dengan ' propaganda- 
nja itulah mereka hendak mena- 
rik orang2 jang sesungguhnja 
sudah djemu akan komunisme 
ala P.K.I. (K. Werdojo), karena 
mereka ingat akan kepalsuan2 
Komunisme, misalnja kedjadian 
Madiun pada th 1948.“ Tetapi 
dengan memutar balikkan kenja 
taan, K. Werdojo dengan kontjo- 
kontjonja hendak menarik kem- 
bali hati rakjat jang sudah dje- 
mu kepadanja. 
Selandjutnja K. Werdojo ber- 

tanja: ',tindakan apakah jang 
dilakukan oleh Pemerintah ter- 
hadap orang2 sematjam Moh. 
Natsir — Isa Anshary” jang di- 
katakan melanggar undang2 da- 
sar ? Kamipun bertanja, tin- 

  
bil oleh Pemerintah terhadap 

dan selalu berusaha kearah kke- 
katjauan, jang kerdjanja men- 
tjatji maki pemimpin2 Islam, 
dan jang kesenangannja meng- 
hina W. Presiden kita ? 
Selandjutnja kami peringat- 

kan kepada chalajak ramai, dan 
kepada Ummat Islam chususnja 
supaja djangan lekas2 pertjaja 
kepada suara2 orang jang me- 
mang hendak membuat keka- 
tjauan sadja. Dan ingatlah bah-   oleh K, Werdojo dan kontjo2nja 

DITERBITKAN OLEH BAJA 

pun bagi bangsa Belanda. Djika | 
(RI Djakarta) 

berkabung, hari-sungkawa. Ka- | 

-. Jogjakari 

  

      

. nja dengan Belanda 
(OLEH : WARTAWAN “K.R.” SENDIRI). 

(A DANJA orang Belanda van Kleef dikalangan D. I. sudah 
" terang. Bahwa kedudukannja penting, itupun sudah tsrang 

me Ipa belum djelas benar , 
la seperti van Kleef ikut serta dikalangan D.I.? — Pada- 

hal, tidak bedanja dengan Republik Indonesia, pun D. K dulu? 

lahir pada “27 Desember 1949. 
Itu adalah haknja. Sebab me- 
mang tidak dapat dituntut seti- 
ap orang harus menjetudjui se- 

suatu tindakan - politik Peme- 
rinah. : 
Dalam hal ini jang dapat di- 

persalahkan kepada "N.I.I.” bu- 
kan tidak setudjunja. Melain- 
kan tindakannja untuk mem- 
buktikan tidak setudjunja itu. 

Tindakan jang melanggar un- 
dang2 dan hukum. 

Tetapi kalimat2 diatas menun 
djukkan suatu keanehan jang 
pasti mengagetkan setiap orang 
jang mula2 menjangka kaum 

dengan Belanda. Kalimat diatas 
memaksa kita harus berpikir 
lain. Sebab kalimat2 itu berarti 
pembelaan - terhadap pendirian 
Belanda. 

(Bersambung hal, 2) 

HARIAN UMUM : 
N PENERBIT " KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S Hamk 

D.I. pasti tidak suka kerdjasama | 

BAPAK SUTJI DI VATICAN 
Menerima Ruslan Abdul 
Gani. 

| Sekdjen 'Kemt. Penerangan, 
Ruslan Abdul Gani, dalam kun- 
djungannja ke Roma telah me- 
ngadakan pembitjaraan dengan 
'Secr. muda urusan pers bersama 
dengan kepala penerangan Ke- 

menterian LN Italia. 
| Selain itu ia telah diterima 
beraoudientie oleh Bapak Sutji 
di Vatican selama Ik seperempat 

djam. (Dalam pertemuan itu Ba- 
pak iSutji menjatakan kejakin- 
annja, bahwa Indonesia akan 
menemui kesedjahteraan dan 
kemakmuran. Kemudian disam- 

paikan salam selamat kepada 
Presiden Sukarno. Kini Ruslan 

Abdul Ganj telah meninggalkan 

  

Roma menudju Cairo. — R.D. 

| LAPORAN DR. SUDAR- 
3 SONO 

Akan didengarkan ka- 
binbt besok, Te 

Menurut keterangar dari ka- 
langan Dewan Menteri, pada tg. 
1 Desember kabinet akan ber 

Main akan mendergzarkan laporan 
“Dr. Sudarsono, ketua fact finding 
mission jg baru2 ini telah tiba 
kembali di Djakarta dari penin- 
djauannja ke Djepang.   

  

Genap 8 tahun, berdirinja 
peringati dengan Resepsi   

      

da tanggal 

jua Presiden & Njonja, Ketua Parlemen Karta, dengan dikundjungi 

ira nampak Presiden dan Ketua P.G:-R.I. P.P, & K. Diantara pembitja 

  

sidang Dalam Sidang tsb antara | 

— Ant. | 

3 dagangan 

bD 

“di Berlin. 

diplomat Barat 
| kali menemui Malenkov di Kre- 

mlin, sesudah Stalin meninggal 
dunia... Sesudah meninggalkan 
Kremlin, duta itu segera: mene- 
mui kolleganja dari Amerika Se- 
rikat untuk memberi tahu seki- 

| tar pembitjaraannja dengan Ma 
lenkov & Molotov. 

Reaksi Washington 
Kementerian luar negeri Ame. 

rika menganggap nota Sovjet 
| jang paling belakang jang meng 
usulkan supaja diadakan konpe- 
rensi 4-Besar "mengetjewakan” 
dan ,,sebagaj usaha Sovjet lain- 
nja Utk menghalang?2i diratifi- 

| kasinja perdjandjian EDC”, 
Pernjataan itu dibuat oleh 

  

    

'rsatuan Guru Republik Indonesia (P.G.R.L.) telah di- 

Pertemuan Umum Dja- 25-11-1953 di Balai 

  

    

  

dan Menteri 

(PPHOS) 
  

   Ko 
ya 

Set Be AP ma kan Sa 

# 

4 mn 
apradja .    

EMALAM di Balai-Kota Jogjakarta telah dilangsungkan 

malam peringatan 3 taktun berdirinja Kotapradja Jogjakarta 
dihadiri oleh Ketua DPRD Wiwoho Purbohadidjojo, Komandan 
Staf Res. 13 Overste Sarbini, pembesar? Daerah dan Kotapradja 
beserta anggota2 DPR dan DPD 

Dalam pidato 

Kotapradja dll. 

sambutannja | diberi nama Haminte-kota Jogja 
Walikota 'iMr. S. Purwokusumo | karta, jang meliputi Kabupaten- 
menjatakan, bahwa DPR jang | kota (Kasultanan dan Paku A 
sekarang ini hanja merupakan (laman) ditambah dgn beberapa 

kelandjutan dari DPR Kabupa- 
ten Kota Jogjakarta dan DPR 

Haminte-Kota Jogjakarta jang 

dulu. Dalam djaman pendjadjah- 
an, baik Belanda maupun Dje- 
pang, kota Jogjakarta selain ti- 
dak pernah merupakan Hamin- 
te-Kota, pun pada waktu itu 
tidak pernah mempunjai Dewan 
Perwakilan Rakjat sebagai pe- 
njalur kehendak rakjat menge- 

nai berbagai soal jang menjing- 
gung atau ada hubungannja de- 
ngan kepentingan rakjat kota. 
Memang adalah kenjataan se- 
djarah, bahwa kota Jogjakarta 

baru mengenal ,autonomie” dan 

»demokratisering” itti sedjak 
djaman kemerdekaan ini. Satu 
hal jang penting terdjadi dalam 
alam kemerdekaan ini, jalah. 
adanja satu kota Jogjakarta jg 
sudah tidak lagi membeda2kan 
antara daerah ,,kulon kali” (Ka- 

sultanan) dan daerah wetan 
kali” (Paku Alaman). 

Dimulainja demokratise- 
ring Jogjakarta, 

Dengan dibentuknja DPR Ka- 
bupaten-kota Jogjakarta berda- 
sarkan Maklumat Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta no. 18 tgl. 18 
Mej 1946, maka mulailah sedja- 
rah. demokratisering daripada 
kota Jogjakarta, karena sebe- 
lum itu kota Jogjakarta tidak 
pernah mengenal dan mempu- 
njai “DPR. Dari Maklumat 
18-1946 ini dapat ditarik kesim- 
pulan tentang disatukannja dae- 
rah 'Kasultanan dan Paku- 
Alaman didalam kota Jogjakar- 
ta dan adanja demokratisering 
daripada kota Jogjakarta. Ten- 
tang autonomisering sama sekalj 
tidak disinggung2 dalam Maklu- 
mat itu dan djuga tentang ,,ke- 
kuasaan rumah tangga” kota Jo 
gjakarta jang harus diatur oleh 
DPR tidak disinggung2. Djadi j 
terang dengan maklumat terse- 
but autonomisering kota Jogja- 
karta belum dimulai. 

Mulainja djadi kota- 
autonoom, 

DPR Haminte-kots Jogjakar 
ta dibentuk atas desakan DPR 
Kabupaten kota Jogjakarta pa- 
da tanggal 7 Djuni 1947 berda- 
sarkan Undang2 17-1947. De- 
ngan adanja undang2 ini maka 
dengan tegas kota Jogjakarta di 
djadikan kota-atitonoom dengan 
  

itu adalah kata2 untuk mendje- 
rumuskan rakjat Indonesia dan 
terutama untuk memisahkan 
Ummat Islam dengan pemim- 

dah mendjadi kebiasaannja, dja- 
di tidak perlu 

pin2nja. Kata2 sematjam itu Jana tor Tegasnja, 

erhatikan lagi. 
das 

   
   ambon Keran     

  

me MAA Aa 

pam Batav watch Can cating 

san Konten ca Wotersekaeaan 

| daerah dari Bantul, jang kini 
| merupakan kemantren2 Umbul. 

hardjo dan Kota-Gede. 

| Pelaksanaan autonomie kota 

| Jogjakarta berdasarkan  un- 

dang2 17-1947. itu dalam prak- 

| tijknja menemui kesulitan2 oleh 
| karena menurut undang2 itu ko 

ta Jogjakarta mempunjai sta- 

tus ,,lepas” dari daerah istime- 

| wa sehingga daerah istirnewa ti 
| dak ada keichlasan menjerahkan 

| kekuasaan autonomie pada Ha- 
| minte-kota Jogjakarta, Tapi de 
| ngan dikeluarkan undang2 po- 

  

—
 
g
n
 

kok no. 22-1948 maka terbuka | 

lah djalan untuk menjelesaikan 

status Haminte-kota Jogjakarta, 
karena. berda f 
pokok “itu daerah istimewa Jo- 
gjakarta. ,,dapat”  didjadikan 

Gaerah-autonoom- dengan “diberi 

status ,,propinsi”. - Oleh karena 
itu, maka menurut fasal 1-1 Un 
dang2“ pokok, Haminte-kota Jo 

gjakarta dapat didjadikan dae- 
rah istimewa setingkat ,,Kota- 

Besar” jang merupakan ,,bagi- 

an” dari pada propinsi daerah is 

timewa Jogjakarta. 
Dengan penjelesaian status ko 

ta Jogjakarta ini, maka dengan 

sendirinja sudah tidak boleh ada 
|alasan lagi untuk menghalang2i 
penjerahan “kekuasaan autono- 
mie dari daerah Istimewa pada 
»Kota-Besar Jogjakarta”, 8 
Berhubung dengan ditjabutnja. 

Peraturan Pemerintah penggan 

ti undang2 no. 1-1949 dan dike 

luarkannja undang2 16-1950 ten 
tang pembentukan Haminte ko 

ta Jogjakarta sebagai daerah is 

timewa setingkat ,,kota-besar” 
maka pada tanggal 29 Nopember 
1950 (3 tahun jang lampau DPR 

| Kotapradja mulai diactiveer kem 

| bali, 
Sebagai penutup diharapkan 

    

     

    
  

I 

undang2 

| 

  

   
   

Duta Inggeris tersebut adalah | menteri luar negeri John Foster 
jang pertama | Dulles dalam tulisan jang diba- 

tjakan oleh djurubitjara kemen- ” 

  ! 
| 
| 

TS bahwa persistudjuan Sovjet Uni 
| terhadap usul Barat untuk meng 

|adakan konperensi mengenai ma 

Maula ea 

  

  

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota, 

" 5 Bebulan «.....«. Rp. 1l,— 

Etjeran L.co..io. 0,60 

  

ADPERTENSI : 

“1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

  

mengadakan pembitja- 
masalah Inggeris — Sovjet. 

terian tersebut dalam konpe- 
rensi pers., Statement tersebut 
njatakan  selandjutnja, bahwa 
nota Sovjet itu serupa dengan 
semua sikap2 jang diambil oleh 
Sovjet diwaktu jl. jang telah ter 
njata tidak acceptable dan dito- 
lak dengan suara bulat dalam 

sidang Madjelis Umum PBB. 
Dan nota Sovjet tersebut akan 
diperbintjangkan sepenuhnja da. 

lam konperensi Bermuda jang 
akan datang ini. 

Suara London. 

Sementara itu kalangan diplo- 
matik di London  menjatakan, 

salah Djerman berarti, bahwa 
menteri? 4-Besar mungkin tak 
lama lagi akan mengadakan 
konperensinja untuk pertama 
kali sedjak tahun 1949 j.l. 

Tak disertainja sjarat2 oleh 
Moskow mengenai konperensi 
4-Besar itu merupakan keme- 
nangan diplomatik bagi Barat, 
kata kalangan tadi. Dinjatakan, 
bahwa Inggeris, Perantjis dan 
Amerika Serikat rupanja tidak   begitu optimistis akan tertjapai- 
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 MALENKOV 
Berlin tempat. konperensi 4 Besar? 

UTA-BESAR Inggeris di Moskow kemarin dulu menemui 
P. M. Malenkov di Kremlin untuk 

raan2 jang berhubungan dengan 
Pertemuan jang dihadiri oleh menteri LN Molotov itu merun- 
dingkan djuga nota Sovjet terachir mengenai konperensi 4 ne- 
gara jang mengandjurkan, supaja konperensi ini dilangsungkan 

nja persetudjuan dalam konpe- 
rensi tersebut, karena kuatir, 
kalau2 Sovjet Uni dalam pada 
itu mengemukakan sekali lagi 
sjarat2 jang dahulu untuk me- 

njelesaikan masalah Eropa se- 
perti tuntutan supaja mengha- 

puskan pangkalan2 Pakt Atlan- 
tik di Eropa.. : : En 

" Membuka djalan. 
Lebih landjut menteri muda 

luar. negeri Inggeris, Anthony 

Nutting, katakan, bahwa nota 
Sovjet teracdhir itu tampaknja 

akan membuka. djalan bagi ha- 

rapan untuk mengadakan suatu 
pertemuan dengan tiada disertai 

sjarat2 lebih dahulu. 
Achirnja dinjatakannja, bali- 

wa Inggeris akan berusaha se- 
dapat2nja agar konperensi itu 
memberikan hasil jang baik, ta- 
pi diperingatkannja supaja dja- 
ngan mengetjilkan arti dari 
banjak kesukaran serta masa- 

lah2 jang harus diatasi. 

Menon puas. 
Wakil India, Krishna Menon, 

dalam sidang “Panitia Politik 
PBB hari Djum'at menjatakan 

kepuasannja jang sangat ter- 
hadap usul Sovjet supaja meng- 
adakan rundingan menteri2 Juar 
negeri 4-Besar. 

Ia kemudian berharap hendak 
nja nota Sovjet itu akan men- 
djadi tanda permulaan adanja 
suatu “usaha ibaru kearah per- 
damaian. Dan India selalu ber- 
pendapat, bahwa konperensi se- 

matjam itu adalah djalan jang 
paling baik untuk meredakan 
ketegangan dunia. Afp. Up. Rtr. 
  

1'jeramah H.A. Salin " 

Untuk menemukan 
Barat dan Timur 
K Wakil P. M, Wongsonegoro 
Prawiraregara, Beberapa bekastMen 

EISTIMEWAAN H.A. Salim: dua ribu orang, termasuk 
Dr. Sukiman, Mr. Sjafruddin 

teri lainnja dan sementara 
anggota Parlemen, lebih 20 menit lamanja, disuruhnja menung 
gu kedatangan dia untuk mendengarkan tjeramahnja sebagai 
oleh2 perlawatannja ke Eropa 

Pertemuan dalam gedung per- 
temuan umum jang mestinja di- 

mulai pada djam delapan, baru 
dibuka hampir djam 8.30, kare- 
na H.A. Salim terlambat datang 
nja. Hadirin, jang rupanja besar 
hasjratnja untuk mendengarkan 
oleh2 H.A. Salim, sebelum wak- 

tunja sudah lengkap berkumpul 
dan dengan tenang menunggu 
kedatangannja. : 

Pokok dari tjeramah H.A. Sa- 
lim jang lebih satu djam lama- 
nja itu, dan tampak sangat me- 

agar Kotapradja Jogjakarta te 
tap dapat menunaikan tugas-ke 
wadjibannja untuk membangun 
kan Kotapradja Jogjakarta jang 
dalam sedjarah pernah mendja- 
di ,,ibu kota Negara” dan meru 
pakan ,/pusat perdjoangan na- 
siona?” itu, dalam kerdja sama 
dengan masjarakat dari berba- 
gai lapisan, golongan, aliran dan 
kejakinan. 

  

Menindjau PDM2: 
  

E 

Tentang hal itu ditegaskan 
oleh Panglima, bahwa sesuaj dgn 
UUDS R.I. jang telah menetap- 

kan, bahwa seluruh rakjat Indo- 
nesia diharuskan ikut serta mem 

pertahankan negara terhadap 
tiap bahaja baik dari luar mau- 

pun dari dalam, maka tentara 

sebgaj alat kekuasaan negara 

diri dalam masjirakat. Tugas 

utama dari organisasi territorial 
(dalam hal in: PDM dan BODM) 

alam pada itu jalah bersama2 
polisi dan pamongpradja mem- 
bimbing rakjat mempersiapkan 
diri dalam usaha pertahanan ne- 

  
| garanja. Dalam pada itu organi- 
sasi territorial hanjalah berkewa 

djiban membantu dalam soal2 

tehnis jang berhubungan dgn 

organi- 
sasi territorial itu adalah untuk 
mendahului, 
Se ara ar an 

Undang2 Pertahan- 

  

sudah seharusnja mentjeburkan . 

MEMPERSIAPKAN 
BELUM DIADAKAN MILISI 

Infiltrasi D.I. di Kebumen gagal 
MPAT hari berturut? jaitu tanggal 25, 26, 27 dan 28 No- 
pember jang baru lalu ini Panglima Divisi Diponegoro Let. 

Kol. Moh. Bachrun telah mengundjungi PDM2 dalam wilajah 
sub. terr. IV. Djumlah PDM? jang dikundjungi ada 9 tempat 

jaitu di kabupatin?2 Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Pro- 
go, Purworedjo, Kebumen, Wonosobo, 

dan 2 KMK di Jogja dan Magelang. Maksud kundjungan itu 
jalah terutama untuk memperkenalkan diri pada anggota? PDM 
dan BODM jang keseluruhnja kira? berdjumlah 
Selain itu Panglima hendak melihat sendiri dari dekat perkem- 
bangan organisasi territoriaal itu dan hasil2 pekerdjaannja ma- 
sing? dan pula pokoknja untuk memberi pengertian tentang ar. 
ti dan tudjuan dari organisasi territorial. 

Temanggung, Magelang 

1 bataljon itu. 

| 

- 

  

an dan milisi jang kini sedang 

dalam persiapan. Dengan demi- 
kian, maka sewaktu2 undang2       tsb diatas itu sudah dikeluarkan, 

SA AA Dm Ik Io Sa Ako 

DIRI SE- 

maka rakjat sudah siap, par- 
raat dan weerbaar. £ 

OPR harus meliputi selu- 
ruh rakjat, 

Dalam memberikan petuah2 
nja tentang status dan functie 
dari OPR itu, Panglima selalu 

menekankan pada 2 hal, jaitu 
bhw OPR sekali2 bukan merupa- 
kan badan jang semi resmi atau 
mempunjai hak2 istimewa. OPR 
memang didirikan atas instruksi 
bersama dari Gubernur Djateng, 

Panglima Divisi dan Kepala 
Daerah Istimewa Jogjakarta te- 

tap, bukan suatu keharusan dan 
tidak mempunjai dasar2 hukum 
dan sangsi2, melainkan  hanja 
kerelaan dan keinsjafan rakjat 

sendiri terhadap usaha memper- 

tahankan daerahnja masing2. 
Berhubung dengan itu maka ti- 
daklah dimaksudkan pembentuk- 
an OPR itu hanja dalam ling- 
kungan jang terbatas, melainkan 

harus meliputi seluruh rakjat. 
Pembagian OPR dalam regu2, 

seperti regu keamanan, pemberi- 
taan, P.P.K., pemadam api dll. 

itu hanja untuk praktisnja dan 
efficientie sadja. Dengan demi- 
kian usaha pertahanan kita la- 
ma2 dapat lebih sempurna. 

Sesuai dengan dasar2nja tsb 
diatas itu, maka tidak baik kalau 
kepada anggota OPR itu diberi- 
kan uniform, 

menimbulkan 
karena ini dapat 
perasaan pada 

(Bersambung hal. #y, 

dan Amerika baru? ini. 

narik para hadirin, adalah ter- 
utama mengenai besarnja per- 
hatian jang kini ditaruh oleh 
Amerika Serikat terhadap per- 
kembangan negara2 jang bang- 
sanja terutama memeluk agama 
Islam, jang membentang dari 
Algeria di Afrika Utara melalui 
Asia Tengah sampai bagian Ti- 
mur Asia Tenggara. Universi- 

tet2 di Amerika Serikat mem- 
punjaji program2 untuk mempe- 
ladjari semua perkembangan itu. 
Undangan sebuah universitet 

Amerika kepada H.A. Salim, 
adalah dimaksudkan untuk men- 
dengarkan pendapat2 mengenai 
Islam dari seorang Islam sen- 
diri, 

H.A. Salim katakan, bahwa 

buat dia sendiri, maksud perla- 
watannja, ialah untuk berusaha 
mendjembatani djurang jg me- 
misahkan Barat dan Timur, Tje- 
ramah? telah diberikannja pada 
berbagai universitet mengenai 
dunia Islam umumnja dan Indo- 
nesia chususnja, 
Gambaran jang kita dapat da- 

ri Amerika dari berita2 sadja, 
umumnja keliru, karena jg kita 
batja adalah hanja kabar? jang 
buruk2 sadja dari Washington: 
demikianpun sebaliknja, gam- 
baran orang2 Amerika tentang 
Indonesiapun umumnja keliru, 
karena jang mereka dengar gda- 
lah terutama mengenai keka- 
tjauan2. Kini perhatian mulai 
besar. Dengan demikian menu- 
rut H.A. Salim, tiap2 orang In- 
donesia jang melawat keluar ne- 
geri dapat mendjadi wakil Indo- 
nesia untuk menaikkan deradjat 
tanah-air dimata bangsa2 asing, 

Selain itu tjeramahnja ini di- 
gunakannja djuga untuk mengu. 
pas keadaan masjarakat kita di- 
waktu ini. Kata H.A. Salim: 
masjarakat jang hanja sedikit 
sekali djumlah manusianja, ka-, 
rena kebanjakan telat: 
mendjadi iblis. Golongan jg satw 
giat mentjari dan menemukan 
iblis2 digolongan2 lainnja, dan 
bagitu sebaliknja. Ia memper- 
ingatkan akan arti Islam, jaitu 
menjelamatkan : selamat lahir 
dan bathin, dan ia minta tolong 
kepada semua ummat manusia 
dalam negara jang salah satu 
daripada dasarnja ialah Ketu- 
hanan jang Maha Esa ini, untuk 
mengusahakan keselamatan ter- 
sebut, — Ant, fu 

  

K Pada pertemuan di PDM 
Bantu baru? ini seorang anggau 
ta BODM (Bintara Onder Dis- 
trik Militer) tanja kpd overste 
Bachrun, berapa orang putera- 
nja, Panglima — mendjawab: 
»Enam orang, Perempuan se- 
mua, Tapi sajang, ,,,, masih...   oi « 

sa
ki

ng
: 

   

     
 



  

    
    

   

sh 
He 

  

& 
3” 

D djut' Djk. 

  

  

     

au ag seorang ta- 
mu jang sedang bermalam. RAR. 
na, jalah Sp. umur 35 tahun. 
Menurut laporan jang 'disam- | 

paikan kepada jang berwadjib ke 

  

ma2 tidur diemperan. emng 
jo, terdirj dari Sm. dan P. 

' Sp. asal darj Tawangsari jg ker 
“betulan menginap disana untuk | 
mengundjungi en : 

ENI 5 
Pada Ik: djam- 04.00 Sm. Tang 

terdjaga dari tidurnja. karena 
mendengar keributan, jang ter/ 
njata suara ,, pergulatan dengan 

maut” dari Sp: jang dengan ti 
dak diketahui apa sebabnja telah 
mendapat pukulan dgn udjung 
pilar seberat Ik. 5-kg. oleh sese 
orang. Akibat pukulan dj kepala 

'bagian kiri jang sangat keras, | 
Sp. telah meninggal pada waktu. 
itu djuga. - 

Pada saat itu ajuga telah dike F 
jalah- Djk. | nak pembunuhnja, 

umur 50 th. jang bekerdja seba- 

gaj tukang kebon Sasonomuljo, 
jang pada tanggal 24-11 “jang | 
Jalu ia telah melaporkan diri pa |- 
da Kalurahan Baluwarti untuk 

pindah kedesanja, di: Pengak be 
serta isterinja. # 

Menurut pengusutan lebih lam. 
Pan - bahwa 

semula ia m jainiat untuk 
memukul seorang pernama DI se 
orang pesuruh SMEA Lodjiwetan 
jg -bertempat |di Sasonomuljo, ka 
rena menaruh 

disebabkan soal perempuan. Me 
nurut pengakuannja itu didapat 

| kesimpulan, bahwa pukulan jang 

| karta minta 

2 2 

2g 

  

: ma ba Corak 

ditudjukan terhadap Sp. hingga 
. menemui adjalnja itu karena ,.sa 
“lah pukul” sadja. Ia mengira 
bahwa jang Gipukulnja itu ada 
lah orang jang memang. ditja- 
rinja (D1). : 

| Lebih landjut. | menurut kete- 
. rangan2 jang dapat dikumpul 
Kan menjatakan, bahwa sebelum K 2 

terdjadinja peristiwa tersebut | 
DL dan Djk. telah ada antara 

.keteganga: “Karena DI. di 
tuduh mempunjai minat terha- 

33 

dap isteri Djk. Ketegangan itu | 
sedemikian rupa, hingga sedjak 
beberapa hari aChir2 ini DI. ti- 
dak beranj tidur dirumahnja (Sa 

.sonomuljo). Hak 
Perkara tersebut. kini telah 

berada ditangan fihak Kepolisi- 
an untuk diusut lebih par T 
Kor. & 

.WARTAWAN2 ca 

  

Surakarta iman 1 Sabtu siang jang | 
— dalu antara lain La PI 

    
mumnja, ag dengan | Per 

satin W: artawan ura- 
perhatian “kepada 

instansi2 Milite Pr Sipit. dan chala 
jak ramai, Ka setiap Warta- 

. wan anggauta Persatuan Warta 
wan Indonesa (PWI), selain 
mempunjai kartu pers dari surat 
kabar jang dibantunja, djuga 
mempunjai Kartu tanda-anggau 
ta dari Persatuan Wartawan 

  

    

   

            

   
      
      

   
   

      

    

  

h mebagan Dari Eu 

2 aa selesai ialah bag. Secreta- 

al sera 0 Pe gir pet biaja Rp. 

   

   

endam kepadanja ea 

“BRI itu, dilangsungkan sela 2 

Indonesia Pusa Djakarta. Sega BR: 

berikan subsidie anti pem- 
Nan tersebut ketjuali jang 
menge ai: bagian Pam. hat 

   dai Arca Pp otot 
1 AN “Walikota terangkan, 

  

: aan dalam' usaha ini terna- 

  

suk: juga ruangan untuk Daiw. 
Air Minum ing kini masih ndam 
pleng di Menara. Air, sehingga 

| seluruh bagiay Daerah Kota da 
Pes “djadi satu. Me 

ut Dana hingga pem 
smi tsb. jang telah 

  

KONPERENSI PARKINDO 
Uu 

PARKINDO Karesidenan Ke. 
du pada tanggal 2-12-1953 akan 

| ne kan konperensinja jg 
sifatnja djuga umum, bertempat 
digeredja Bajeman, jang akan: 
mendapat kundjungan utusan2 
wakil Parkindo seluruh Kedu, 
wakil2 organisasi Kristen lainnja 

uh djuga diundang. 
Dalam renSi inj al. akan 

(diutarakan tentang pemilihan 
umum. dan menetapkan siasat, 

memilih anggota DPD utk. peng 
ae Sar. “IS. Sukardi an. — 

  

ea 

PJILATJAP 
SL TAWANAN S.O:B. 
—.DIBEBASKAN 

“Baru2 ini telah dibebaskan 
dari kependjaraan Nusakamba- 
ngar 511 orang tawanan S.O.B. 
jang dikembalikan. ketempatnja ' 

daerah2 : Tjirebon, Brebes, Wo- 
nosobo, Panen aa, Banju- 

: as akan Jogja. dan 

eh ditambahkan, “bahwa | 
menurut tjatatan resmi, tawan- 
an2 jang dibebaskan itu 'sebe- 
narnja berdjumlah 520 orang, te- 

tapi 9 diantaranja telah mening- 
gal dan ada pula jang 't 
melarikan diri lebih dahu 
Naa. 

  

    

                  

   

    

SR tsb 1 
a oleh MaeRah 

ika dal 

masing2. Mereka ini berasal dari 

.: Tjila- | 3 

  

  

Iasjkar desa Kikayu, dalam 

  

   
suku .tersel 
untuk ' memi: an 

pemeriksaan jang t 

  

| Seorang: pradjurit Iin dengan seregam 
latihan? pertama di Githunguri | 

(Kenya) dari lasjkar tersebut mempergunakan Sebuah panah. 
Meskipun. kaum Mau-Mau jang ditakutkan orang itu banjak 
jang berasal dari suku Kikuyu, tetapi banjak pula diantara 

at jang Ta ioitami desa dengan maksud 

   

  

3 oa 

MEN Kara, 30 am untuk n 

    
nja lengkap, anggauta 

arnja. Sesudah dilakukan $ 
i sendjata. Sering2 mereka | 

P3 Pa (Mondiana).. | 
  

Mengenai - terdjadinja. peris: | 
tiwa “itu, “lebih landjut war- 
tawan K.R. Magelang jang telah | 
memperoleh keterangan2 dari 
Asistent Wedana - Mertjojudan 
Sdr, Isman, mengabarkan, 'bah- 
wa. pada tgl. 10-Nov. 53 pagi 
an lalu rumah seorang jang 
tergolong hartawan dari desa 
na bernama Pak Mudakir 
telah ketamuan' 3 orang berken 
daraan mobiel dengan merk H. 
No. 10182 Seorang diantaranja | 

jaini sopirnja, adalah bangsa Be ' 
landa, sedang dua lainnja bang- | 
sa Indonesia. Waktu 3 orang itu 
masuk rumah, maka. mereka ka' 
takan pada Pak Mudakir, bahwa 
“salah satu diantara mereka te- 
lah kenal baik dengan Pak Mu 

dakir, waktu Pak Mudakir 'ber. 
ada di Digul. Memang ia pernah 

| djuga di Digul. Dua tamu Indo- 
| nesia itu mengaku diri mereka 
sebagai pegawai Kementerian 
Perhubungan Djakarta, dan da- 
tang pada Mudakir untuk mena- 

| warkan kendaraan seperti truck, 

membutuhkan kendaraan itu un 
tuk pekerdjaannja sebagai lever 
ancier Djaw. Pekerdjaan Umum. 
“Tertarik oleh tawaran itu, Pak 

Mudakir EPA bahwa ia: 

pijah. Kedua tamu Bafelitut kata! 

kan pada Tuan rumah, bahwa 
untuk 2 itu, harus Gibajar 
jang 2095-nja lebih dulu. 

arena Pak Mudakir saat itu 
2 aru punja uang Rp. 1300,   
.maka uang ini dikasihkan kedua 
tamu jang mengaku dari Kem: 
  

“Jain pihak, tentang soal 
orang pegawai BRI : 
sama sekak. 

   

    
Pein, jang diac 

atas permintaan pihak Dir Ea 
Te 

1316 djam dalam suasana tegang 
si 

dan panas dalam sebuah ruang- 

Sehabis pertemuan itu pihak. 
Direksi, baik Harsoadi manp 

Sugijono, tidak bersedia memb 
(ri keterangan2 kepada | - 
“wan. 1 

— Pihak Inspektur BRI Djawa 
Barat dan para pemimpin tja- 

bang2 sesudah pertemuan £ 
achir itu menerangkan, bah" 
mereka bersanya para 

  

: Shen bahwa mereka bai 
kan bersedia untuk bekerd 

kalau seluruh angg: 
i Harsoadi, | jo 

  

Kan Tong politik 
ntu Pa YAA 

jang sudah mengirimkan 
ada Direksi untuk menind 
ibali beleidnja. 

I. Perlu diketahui, bahwa Bri! 
| mspeksi Djawa Barat dalam ta- 

hun ini Maa keuntungan 
etto kira2 Rp. 6 djuta, s 2 
         

an Hotel Preanger di Bandang: | 
  
   

  

   

  

BRI Djawa Barat dan Pemimpin 

“|akibatkan permintaan berhenti 

        
   

   

    
2 | tahun, terhadap beleid Direksi. 

| Sebabanja lebih mendalam. —— 
     

   

   
    

| ANITYA FANOY-FAIR 
     

   
      

      
   

djak beberapa hari jang lalu te 

    

   

    

   

at | telah mendjatuhkan 

     

  

    

Pembitjaraan Blast direksi pemimpin 
BRI didaerah gagal 

Ppwrryaraan antara Presiden - - direktur Bank Rakjat 
: Indonesia Harsoadi bersama anggaita Direksi Sugijono di- 
satu pihak dan Inspektur BRI Na Diasa Barat Djumarma bersa- 
ma 11 Pemimpin Tjabang2 BRI BRI daiam wilajah Inspeksi itu di- | 

permintaan berhenti 

  

dari lebih 309 
tara, telah .meneinui kegagalan 

untungan netto itu aan, Rp. 
3,5. djuta, 

Letusan perasaan tak 
puas jang ' terpendam 
selama 8”tahun, 3 

Diperoleh keterangan, bahwa 
'meletusnja rasa tidak puas me- 
ngenai kepindahan inspektur 

“tjabang BRI Bandung jg meng- 

dari seluruh pegawat itu, bisa 
ikatakan hanja ,aanleiding” 

sadja dari perasaan tidak puas, 
ang sudah tertekan selama 8 

en : aman 

—.. BUBAR 
| PANITYA Fancy-Fair jang te 
lah adakan Pasar derma di Ru 
mah Anak Negara baru2 ini, se 

h dibubarkan. Pani.ya tersebut 
ing diketuai Sar. Sudirman, di 
irikan atas initiatief “Panitya 
Abad Peringatan Pergerakan 

Wanita Ma gelang, beserta Badan 
Pemeliharaan pendidikan anak2, 
asil 'bersih” dari pertundjukan 

——' gentle- 
mani Semarang 

| Adakan operasi di Mertojudan ? 

Baru sekarang dapat dikabarkan, b 
Selatan kota Magelang telah terdjadi 

“orang penduduk desa tersebut, jang dilakukan 
orang jang berpakaian Pee arA an Ten mobiel pula, 

| karena Pak Mudakir tentunja | 

aa dinanti tibanja saat tan 

   

hwa didesa Mertojudan, 

“penipuan atas diri se 

oleh . beberapa 

Pelan dimana ia dapat 
kwitansi, Selandjutnja seorang 
dari kedua tamu tsb menuliskan 
alm sebuah.formulier permintaan 
untuk beli kendaraan truck, jg 
kemudian ditanda tangani oleh 
Pak Mudakir, Sesaat kemudian :| 
untuk lebih mempertebal keper- | 
tjajaan Pak Mudakir, tamu2 ter 
sebut menudju . ke Kantor post 
Magelang, untuk mengirim daf- 
tar permintaan itu ke Kem. Per 
hubungan, katanja. 
Sesaat kemudian mereka kem 

bali ke Mertojudan dan menun- ' 
djukkan regu pengiriman surat: 
tertjatat itu pada Pak Mudakir. 

“Pada waktu jang telah ditetap 
|kan oleh Pak Mudakir sendiri, 
maka pada tanggal 15-11-53 ke |” 
tiga tamu tersebut datang lagi 
kerumah Pak “Mudakir dengan 

membawa wanita tjantik djuga 

untuk mengambil kekurangannja 
uang, tapi karena Pak Mudakir 
belum bersedia, maka pembajar' 

an lagi itu ditunda tanggal 18-11 
! 'Esaan negara selalu mendjalan- -1953.- 

Karena akta keadaan demi-4 
kian Pak Mudakir merasa ra- 

Tentang keadaan di Ta tian pa- 
da waktu ini, diumumkan oleh 
(TT I (Bukit Barisan) kemarin 
sebagai berikut : 

Usaha? pengatjauan pi- 
hak gerombolan. 

Dihari2 jang terachir ini ter- 
njata  gerombolan-pemberontak 

| terus-menerus mendjalankan tin 
dakan2 intimidasi, paksaan, pe- 
merasan, sabot dan ne aa 

| jang lain2. 
Demikianlah ditiap2 kampung 

ketjamatan Tringgading, gerom- 
bolan-pemberontak telah memak 
sa rakjat, supaja memberikan 
'beras 1 bambu dan uang Rp. 5,- 
tiap2 orang. 
Dalam pada itu ' beberapa 

orang jang tertentu dipaksa dan 
|diantjam oleh gerombolan-pem- 
(berontak supaja membajar Rp. 
1000,— dalam tempo dua hari. 

Oleh sebab itu penduduk di- 
kampung tersebut banjak jang 

| melarikan diri ke Meureudu utk 
mentjari perlindungan pada alat 

alat pemerintah R.I. 
Didjalan diantara Meureudu 

dan Beureuen pada beberapa 

tiang2 telepon dipatjakkan oleh 
mereka itu bendera bulan-hin- 
tang dan seterusnja. didinding 
kedai2 dan pohon2 ditempelkan 
mereka surat2 sebaran jg antara 
lain memuat kalimat2 isapan 
djempol semata2 seperti: ,,Pa- 

rujung. telah memihak kita ! 
Ba Tuanku Imam Bondjol 
sudah aktip di Sumatera Barat 
dan Kartosuwirjo telah dapat 

menguasai Indonesia”. 
Diantara Meureudu dan Beu- 

reunuen beberapa djembatan te- 
lah dirusak. oleh gerombolan- 
pemberontak. Sementara itu rel2 
“kereta api dibongkar dan diang- 

kut' mereka keatas djalan raja, 
sedangkan pohon2 kaju banjak 
jang ditebang dan ditebar2kan- 
nja didjalan itu. 

Di LocEng Putu gerombolan- 
pemberontak merobek2 bendera. 
Merah-Putih, sedangkan bende- 
ra jang dikatakannja bendera 
NJ.I.” dikibarkannja. 
Di Kembang Tandjung dan 

“Glumpang-Minjeuk mereka me- 
nangkap orang2 jang telah per- 
Inah memberikan bantuan kepa- 
(da alat2 negara. 

Dalam pada itu alat2 kekua- 

kan gerakan patroli atau pem- 
Tbersihan dalam usaha untuk me-   

11 itu tiba, ia telah melaporkan 

Mendengar laporan demikian ma: 

18-11 dan . (ae ternjata hidung! 
tamu itu ta" nampak lagi.   Segera Ass. Wedana melan- 

djutkan laporan itu dan dalam 

hal ini, telah diminta pertolong 
annja fihak Kepolisian Kota Ss 
marang. Dari nomer mobiel itu, 
fihak Polisi di Semarang telah 
berhatsiy menangkap Belanda ig | 
mendjadi sopir oto itu sedang pe 
njelidikan masih didjalankan le- 
bih landjut oleh fihak Keporisian 
Semarang. 

Perlu diketahui, waktu datang 
pertama dirumah Pak Mudakir 
seorang diantara dua orang jang 
.mengaku pegawai Kem. Perhu: 
bungan . menjatakan bernama 
Moh, Hamzah, tapi penjelidikan : 
jang: berwadjib setempat ebih 
djauh, maka di Hotel Aman Ma | 

gelang, dimana mereka berma- | 

lam, ternjata ja mentjatatkan na 
manja dengan ' tulisan  Hadji 
Amis Sjaid, sedang nama Belan 

    
ra positif belum diketahui apa-   

Ao Mete an eka 

5 TH. PENDJARA - | 
Pengadilan Negeri Bandung | 

hukuman 
pendjara 5 tahun kepada Udin 
asal dari Tjililin Bandung jang | 
dipersalahkan turut denga, ge- 
rombolan2 D.I. melakukan pem- 
“bunuhan dar pembakaran  ru- 
.mah2 tea Pikir Tjililin, —   : Te tahun jang Ya, Ike-| Ant, 

sebut Ta “aa Rp. 1228. 85 

| | diperoleh dalam hubungan de- 
(ngan soal ini menjatakan, bah- 

a ANGGAUTA D.I. DAPAT | 

| tanda2nja. mempunjai huhungan 
| dengan daerah lain di. Indone 

da tertjatat C. 4. Bloom. (Kor). 
  

PERISTIWA GRANAT : 

. FORD SEDAN T. 1361 
4 Mempanjai hubungan 

dengan lain daerah? 
Menjambung berita2 tentang 

peristiwa peledakan granat di 
Tk Priok dan Kementerian Ke- 
hakimanp didapat kabar, bah- 
wa. sebagai tindakan Tandjut 

an jg terus-menerus dilakukan, 
'oleh pihak polisi kini telah dita- 
han sebuah mobil -sedan merk 
Ford nomor T. 1361, jang ditju- 
rigai keras “telah dipakai oleh 
komplotan pelempar2 granat ter 
sebut dalam mendjalankan per- 

buatannja, Didalam mobil itu ter 
dapat 4 penumpang, 2 diantara- 

nja adalah jang sedjak beberapa 
hari jang lalu ditahan, jakni se 
orang Hadji dan seorang lainnja, 
kedua2nja- dituduh tersangkut 
dalam kedjadian pelemparan gta 
nat2 tersebut. Baik terhadap 
Ford 'T, 1361 maupun terhadap | 
orang2 jang ditjurigai dan kini 
ditahan, “masih terus dilaku- 

kan pemeriksaan, sehingga setja 

kah benar2 mereka ter- 
sangkut. .. 

Dikabarkan, bahwa perbuatan 
melempar|meledakkan granat? 
tangan' itu dilakukan setjara ter 
pentjar dan serentak dibeberapa 

tempat oleh Tega orang 
tak dikenal. : 

Punja hubungan dengan 
daerah lain? 

“Keterangan selandjutnja. 'jang 

itu 

wa peristiwa pelemparan granat 
oleh orang2 jang tak dikenal 
dan masih terus berada, dalam 

pengusutan itu, menundjukkan 

Bid, 
Sampai dimana kebenaran so 

al ini belum diketahui, demikian 
djuga pihak2 jang bersangkutan 
belum bersedia memberikan se- 

suatu komentarnja, — Ant,   

Tbang & 200 batan 

gu2, maka sebelum tanggal 18-'/metjahkan dan menghabiskan 

   
   

ekuatan dan penjerangan pihak 
Ass. Wedana Mertojudan. Neteg polar “pemberontak. 

“Di Bukit SA erombolan- 

demikianlah dikabarkan tanggal 
21-11-1953 darj Meureudu. Keti- 
ka convooj tentera hendak lewat 
didaerah itu, maka perdjalanan 
pasukan tentera itu terhalang 
dan gerombolan - pemberontak 
menembak convooi itu, sehingga 
terdjadilah - tembak-menempbak. 
Tembak-menembak itu berachir 
dengan matinja 2 orang gerom- 
bolan-pemberontak. 

Seterusnja diberitakan pada 
tgl 23-11-1953, bahwa sepasukan 
tentera telah mendapat vuurcon- 
tact.dengan gerombolan-pembe- 
rontak di'@legle selama 10. me- 

nit. Betapa besar kerugian me- 
reka selama tembak-menembak | 

|itu belum dapat dipastikan. 
Dalam pada itu sepasukan 

Mobrig mengadakan hinderlaag 
ke Meunasa Rimbong dan ge- 

  

VARIA P.D.M. 

Kk Seorang anggota P.D.M. 

Bantul jang masih muda, 

Minta diberi tahu berapa pu 
tera Panglima Div. Dipone- 

goro Letn. Kol. Bachun, ka 
rena sampai sekarang ia be 
lum tahu. Dgn. ketawa2 Pa. 

nglima mendjawab : ,,Anak 

saja baru 6. Tapi gajang, jg 

perempuan masih terlalu ke 

tjil bagisaudara”. 

k Seorang anggota PDM 
Sleman bertanja kepada Pa 

hgiima sampaj dimana per- 
hatiannja terhadap anggota 

tentara jang sedjak tahun 
1950 baru mempunjai satu 

setel uniform, Waktu Pangli 

ma bertanja “apa sebabnja 
demikian, maka  didjawab, 

karena selalu dipindah2, dan 
waktu ditanja siapa orang- 

« Dalam kundjungannja di 

PDM2 baru ini, antara lain 

dikemukakan, bahwa tenta- 
ra tidak boleh masuk pariy 
politik. Salah seorang ang- 
gota PDM di Wonosobo lan 
tas bertanja, apakah boleh 
masuk Party-loos. 

x Dengan agak heran, para 

pengikut dan tamu - tamu 
melihat - Panglima di Ma- 

gelang hari Sabtu jang la- 
lu, meninggalkan kursi di- 
ner sendiri dans tidak menga 

djak mereka. Banjak dianta. 
ra para tamu itu lantag si- 
ap2 dimuka kantin karena 
mengira Panglima akan me 
nudju otonja. Tetapi ketje- 
lik, karena Panglima menu- 

dju ke buffet untuk mengu- 

tjapkan terima kasihnja kpd 
anggota2 Persit jang telah 
menjelenggarakan diner itu 

dan sesudah itu terus menu 
dju kemedja biljard dan 
segera diladeni' oleh Major 
Sela Ali dan Kapten Hardjo. 
kusumo, 

aja 3 
Rel dibongkar, djembatan dirusak 

| ikan gerombolan . 

dipaksa. 
ntak 

  

rombolan- -pemberontak dikedjar, 
jang melarikan diri setjara ku- 
tjar-katjir kedaerah pegunung- 
an, 50 goni. padi jang: ditinggal- 

pemberontak 
itu, dapat disita, sedangkan di 
Rimbong disita pula 87 goni 
padi. 

| Dari Bireuen dikabarkan pada 
tgl 22-11-1953, bahwa didjem- 
'batan Peudada terdjadi tembak- 
menembak diantara sepasukan 
tentera dan gerombolan-pemibe- 

rontak. Betapa besar kerugian 
dipihak mereka belum Png di- 
pastikan. 
Gerakan pembersihan jang di- 

lakukan oleh sepasukan tentera, 
jang dipelopori 4 buah pantser 
kearah 'Pantai Raja dan terus 
ke Simpang Balik, pada tgl 22- 
11-1953, telah berachir dengan : 

(11 orang gerombolan-pemberon- 
tak ditawan, 1 alat telepon, 21 
peluru karabijn Djepang, 100 pe- 
Juru Thomsons, 160 peluru Gai- 
gun, 18 peluru karabijn polisi 
dan 28 peluru brengun. 

Tanggal 24-11-1953 diberita, 
kan, bahwa sepasukan tentera 
dan sepasukan Mobrig telah me- 
ngadikan pembersihan di Peu- 
dada. Pada waktu pasukan ten- 
tera itu ditembaki gerombolan- 
pemberontak dari seberang su- 
ngai, jang membuat tempat2 
pertahanannja di Pulo, sepan- 
djang tepi sungaj kedjurusan 
Utara dan Selatan dengan ke- 
kuatan & 50 orang dan bersen- 
djatakan karabijn LE. dan 
brengun. Dalam tembak-menem- 
bak, jang berlangsung selama 
80 menit, 1 orang anggota Mo- 
brig: mendapat luka enteng, se- 
dangkan dipihak gerombolan- 
pemberontak 2 orang pasti mati. 

Oleh karena gerakan? kita, 
maka tenaga gerombolan-pem- 
berontak di Glemelinteuang dja- 
di terpentjar2 sekitar Kreueng 
Meukie, 
Demikian pengumuman itu. — 

Ant, 

  

7734 RUANGAN 
SEKOLAH 

Hasil kerdja sama guru 
dan rakjat.   

Hasil? gerakan TNI. | Djawa Barat, sehingga ter paksa 

aa aa 2 

| ri harga buku2 tersebut, dengan 

nja, djawabnja ,,Saja”. | 

(kan, bahwa perkembangan seko- 

Sedjak terasa kekurangan rua- 
|ngan2 sekolah rakja# diseluruh 

menolak masuknja tjalon2 mu- 
rid. guru2 bersama rakjat diselu- 
ruh Djawa Barat telah berhasil 
mendirikan bangunan2 dan rua- 
ngan2 sekolah setjara gotong 
rojong. 
Menurut keterangan Husen, 

komisaris PGRI Djawa “ Barat 
kini diseluruh Djawa Barat su- | dah tera 734 

Ken esa PER kolah (se 
jang selesai dibuat atas usaha 
gotong rojong antara guru2 dan 
rakjat itu. Menurug perhitungan, 
untuk membuat ruangan2  se- 
banjak itu biaja jang dipertu- 

HALAMAN 2 

  

Wikibngan ag px 

Mungkinkah ini? Padahal Be. 
landa dulu dimusuhi oleh D. I. 
Kita masih ingat : pasukan”D.I. 

didaerah Tjiandjur pada suatu 
ketika bertembak-tembakan de- 

ngan ID.I. Tetapi ketika datang 
tentera Belanda, bedil T.N.I. dan 
senapan D.I. kedua-duanja di- 
balikkan kearah pasukan Be- 
landa. 

(Mungkinkah disini telah ber- 
laku pepatah Arab jang berbu- 
nji Adu adu-ak sa-dee-kak? Jg | 
artinja : musuh daripada musuh 
Mu adalah kawanmu ? 
Mungkinkah demikian? Atau- 

kah memang ada perubahan pi- 
kiran dikalangan D.I. Sehingga 
bagi mereka Belanda bukan mu- 
suh lagi? Melainkan kawan se- 

juangan, sampai2 van Kleef 
dinamakan PE na 
an sutji ? 

Kep sntingan bergama, tee 

tama kepentingan ,,NII”, 
Rupanja memang perubahan 

pendirian jang telah terdjadi. 
Didalam Surat2 Kartosuwirjo ke 
pada IL Huda dan kepada van 
Kleef sendiri nampak benar ke- 
pentingan “Belanda. djadi perha- 
tian besar, Malah perhatian po- 
kok. 14 

Dikatakan: van Kleef akan 
ikut berdjuang bersama2 mem- 
bela kepentingan ,,N.LI”, dan 
kepentingan negara Belanda, chu 
susnja kepentingan orang2 Belan 
da jang ada di. Indonesia! Dan 
bersama2 - mereka akan meng- 
hantjurkan Republik Indonesia. 

Dunia internasional di 

silakan, 
Bukan hanja ,,ketjurangan2” 

R.I. terhadap ,,N.LI” djadi pem 

bitjaraan dalam Manifes Politik 

itu, Djuga. ,,ketjurangan2” R.I 
terhadap 'K,M.B. (dengan bahasa 
Belandanja ditulis dibelakang- 
nja: R/T.C., red) dan terhadap 
dunia internasional. Bagian itu 
berbunji sbb: 
Adapun ketjurangan dan pe- 

      

KMB, (RTC) maupun penipuan 
terang-terangan terhadap kepa- 

da dunia internagional, bukan- 

lah tempatnja diuraikan didalam 
karangan ini. Melainkan kami 
serahkan dan pertjajakan sepe- 

nuhnja atas beleid dan kebidjak 
sanaan, sikap dan pendirian ma 
sing2 pihak jang bersangkutan 
itu sendiri, terutama. pihak Ame 
rika Serikat, Inggeris, Perantjis 

dan Belanda. 
Kalau ,,NII” menggugat-gu- 

gat ,,ketjurangan dan pelanggar 
an” terhadap NII, itupun ,,hak 

gugat-gugat ,,ketjurangan dan 
pelanggaran” terhadap R.T.C. 

dan dunia internasional pada 
umumnja, itu amay menarik per 

hatian, Lebih2 lagi halnja ,,NII” 
menjilakan Amerika, Inggeris, 

“Perantjis dan Belanda menghu- 
Ke REUbU? 5 “Inldoriesia! Itu 
sungguh amat mengagumkan 

dan membuka pelbagai matjam 
pikiran! 

Dan Manifest Politik ini, se- 
perti diketahui telah dikirim ke-   kan tidak kurang dari Rp. 17 

@juta. 75 An: 
pada kedutaan2 asing di Dja- 
karta! 

    
| M MENURUT keputusan Mente 

ri2 PPK, Perekonomian dan 

| Keuangan telah ditetapkan, bah 
wa harga buku2, jang mulai tgl. 
1 Desember 1953 didatangkan 

dari luar Indonesia serta di per 
lukan : 

1. Oleh para mahasiswa guna 
peladjaran2nja : 2: Oleh para do 
sen di Perguruan Tinggi dan pe: 

ngadjar  disekolah-sekolah/|kur- 
suS:kursus jang sederadjat: 3. 

Untuk mengisi perpustakaan2 jg 

telah ada dengan buku2 ilmu pe 
ngetahuan: 4. Oleh lembaga? il 
mu pengetahuan, akan dibebas- 
kan dari pembajaran T.P.I. jang 

sekarang masih dibebankan pa 
da buku2 tersebut diatas, dan se- 
landjutnja akan diambil tindak- 

an2 lain supaja harga buku2 da 
pat mentjapai tingkatan 50 da 

ketentuar, bahwa pelakganaan 
tindakan diatas akan diatur de- 
ngan keputusan Meteri PP.K. jg 

chusus dan tjara2 mendatangkan 
buku2 import itu ke Indonesia 

akan diatur dengan keputusan | 
bersama antara Menteri P.P 
dan K., Menteri Perekonomian 
da? Menteri Keuangan jang ter 
sendiri. 

an
 

'Rentjana2 Pemerintah. 
Seterusnja dalam  perskonpe 

rensi Menteri Yamin menjata- 

lah2 tehnik menengah di Indone 

“sia dewasa ini mendapat perha- 

tian sepenuhnja dari pemerintah 
Didalam menghadapi soal ini 

pemerintah mempunjai dua ra- 
gam planning, jaitu suatu overall 
planning dan insidentieele- 
planning, jang akan meliputi tin 

dakan2 tjara bagaimana dan se 
kolah2 tehnik menengah apa jg 

akan diperluaskan itu. 
Dan Kementerian PPK berpen 

dapat, bahwa dasar untiik melu 

aSkan sekolah2 tehnik menengah 
.sekarang ini bersumber kepada 
2 soal, jaitu: ,. untuk memung- 
kinkan langkah2 industrialisasi, 
b. untuk memungkinkan Indons 
sianisasi dari djawatan2 peme- 

rintahan dan partikelir, 
Untuk 2 ragam usaha ini diper 

lukan tenaga2 pimpinan tehnik 
menengah jang sewadjarnja ha 
rus djauh melebihi djumlah te- 

naga2 akademisi kita. 
Didalam hubungan ini diterang 

kannja, bahwa, pada 1 Djanuari       
  

k 
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Pa Ads KA ah Ie Na MAN Hem EA Si KAN 

1954 jad. akan dibuka Sekolah 

Harga buku tarun 

: 50 pCt. 
untuk didikan tenaga2 bagi 
»grondpersoneel” dan akan me- 
liputi ilmu2 peladjaran tentang 
mesin, listrik, radio, instrument 

dll. Sekolah tsb. akan dipimpin 
oleh Ir. Hoo Kian Lam dan da- 
pat diikuti oleh tamatan2 SMP. 
Lamanja peladjaran untuk ma- 

sing2 tingkatan ialah 2 tahun. 
Seterusnja telah diadakan renr- 
tjana untuk mendirikan Sekolah 
Tehnik Penerbangan untuk insi- 
njur2 penerbangan bagi tamatan 
tamatan SMA. 

Diterangkan lagi oleh Menteri, 
bahwa sedjak 20 Nopember jl. 

seluruh Jajasan Lektur telah 
ditempatkan dibawah  Kemen- 

terian PPK, jang berarti bisa 
lebih melantjarkan import bu- 

ku2 dari luar negeri. Reorgani- 
sasi.pimpinannja sedang diper- 
timbangkan. 
Berkata tentang soaj perguru 

an2- partkelir: Menteri Yamin 

menjatakan, bahwa terhadap se- 
kolah2 partikelir itu masih be- 
um terdapat sesuatu peraturan 

nja tetapi djustru' karena itu 

| dapatlah diadakan pemberian 

iama jang berupa subgidi-ba- 
agunan, Menurut pandangan Ke 

menterian PPK jang termasuk 

kedalam kategorie  perguruan2 
partikelir jalah segala perguruan 
jang diadakan. oleh  kemente- 
rjan2 diluar Kementerian PPK 
dan jang tidak dibawah penga- 
wasan pemerintah. “Dinjatakan 
djuga, bahwa soal penambahar 
tenaga2 dokter jang sangat dia 
perlukan oleh Indonesia itu tih 

didalam perhatian pemerintah. 
Achirnja dikatakannja, bahwa 

pada pokoknja usaha2 pemerin- 
tah Sekarang ini adalah baru 
didalam. tingkatan. pengluasan 

peladjaran2 dan belum sampai 
kepada tingkatan penjempurna- 
annja. Demikian Menteri PPK. 
Mr, Moh. Yamin didalam kon- 

perensi persnja itu — Ant, 

SB: PERKEBUNAN 
BARU LAGI 

Menurut sebuah pengumuman 

di Bandung, kini telah didirikan 
Organisasi Buruh Perkebunan” 

(O.B.P.) jang berpusat di Dja- 
karta. 

Dj Bandung kini telah diben- 

tuk Komisariat Djawa Barat 

dan dipimpin oleh KS, Suwito.   Menengah Tehnik Penerbangan 

417 

2 aa ok Aga 
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TE t. tut 
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Manifes pa    

langgaran R.I. atas perdjandjian | 

mia. Tetapi halnja ,NII" meng. 

h 

bantuan2 jang diperlukan, teru- 

b 

ca "ewean G- mn 3 

aktarta 

    

IDELEGASI KOTAPRADJA' 
PERDJUANGAN 
Beaja, pembangunan. 

UNTUK 

karta akan mengirimkan delega. 
sinja ke Pemerintah Pusat di 
Djakarta jang maksudnja akan 
mengadjukan permintaan  pin- 
djaman kepada Kementerian Ke 

$ |uangan sebesar Rp. 2:400. 000.— 

Adu adu-ak sa-dge-kak? | untuk perbaikan dan. perluasan 
Perusahaan Air Minum Kotapra. 
dja dan Rp: 1.500.0001-—. untuk 
perluasan dan pembangunan dari 

pada Balai kota di Djalan Nga- 

bean. 
Menurut keterangan jang  di- 

peroleh ,.K.R.” dalam pembitja- 
raan2 informeel dengan Peme- 

rintah Pusat kedua permintaan 
pindjaman itu dalam prinsip te- 
lah disetudjui, karena dipandang 
urgen dan sesuai dengan keper- 
juan Kotapradja Jogjakarta. 

Siapa2 jang akan didjadikan 

anggauta delegasi itu belum da- 
pat diketahui. : 

Seperti diketahui, keputusan 
perluasan dan perbaikan Dja- 
watan Air Minum dengan menga 
ajukan beaja kepada Pemerintah 

Pusat adalah diperkuat oleh si- 
dang D.P.R. Kotapradja bebera- 
pa waktu jang Jalu, sedangkan 
beaja untuk perluasan Balaikota 
kabarnja Kementerian Dalam 
Negerj memang menjediakan, 

H.M.I. KOM. H.E.S.P, 
DISUSUN BARU 

Tanggal 28 November jang 
lalu telah diadakan timbang teri 
ma antara pengurus lama dan 

pengurus baru Himpunan Maha- 
siswa Islam kommisariat HESP. 
UN. Gadjah Mada. 

Susunan pengurus 

adalah sbb: 
Ketua sdr. Abdul Malik Tha 

lib, wakil ketua sdr. Siti Soemar 
ti Paingatun, sekretaris sdr2 

Muchsenwibisono dan SK Effen- 

dy, bendahari sdr. Siti Sudarma 

ni, pembantu2 Nazar Said dan 

Muh. Affandi. 
Alamat sekr, djl. Tidar 2. 

LULUS DOKTORAL 
LENGKAP 

“Sdr. Bambang Warudju, maha 

siswa Fakultit Kedokteran He- 
wan Universitit Negeri Gadjah 
Mada pada.tanggal 27 November 
jang lalu telah lulus udjian Dok 
toral lengkap pada Fakultit ter 
sebut (telah berhak memakai 
titel Drs: ). - 

HASIL PERLOMBAAN 
SENI SUARA 

Perlombaan tembang dan me 
njanji Sekolah Ra'jat untuk ' wi 

lajah Penilik Sekolah Mane 

“Bantul berhasil sbb: 

Pemenang Tembang Kabupa- 
ten Bantul SR VI Kembangsari 

baru tadi 

jar 

ijungan (Wilajah Plered) Peme 
nang njanjian tunggal Bantul SR 

VI Kembangsari (Wilajah Ple- 

red) 
Perlombaan ini bertempat di 

pendopo kabupaten Bantul pada 
tanggal 26-11. 

Dengan ini, berachirlah sudah 
perlombaan2 seni suara untuk 
semua kabupaten2 di Daerah Ist, 
Jogjakarta. 
Pemenang2 kabupaten itu pa- 

da bulan depan masih harus ber 
tanding lagi di kota Besar Jogja 

rah Ist. Jogjakarta. 

PES MENINGKAT LAGI 
DIGUNUNG KIDUL - 

Dari pihak Djawatan Kegehat 
an Gunungkidul didapat kete- 

kit pes di Gunungkidul mening 
kat, Menurut laporan jang ma- 
suk sedjak tanggal 8 sampai 14 
November 1953 jang dirawat di 
rumah sakit Darurat Djragum 
Semanu ada 25 orang, tanggal 

15 s|d. tanggal 21 November'ada 
63 orang, sembuh 39 orang, dan 

meninggal seorang. 
Di Palijan dan Pondjong dju- 

ga terdapat pes. Meningkatnja. 
penjakit tersebut disebabkan si- 
sa2 penderita lama, jang pada 
waktu itu segan untuk memerik 
sakan dan berobat. 

PENANGKAPAN DI 
HOTEL UWA 

Polisi telah melakukan  pe- 
nangkapan 3 orang jang mengi- 
nap di Hotel Uwa, Blakang ke- 
bon, Semarang, seorang mengi- 
nap.di kamar no. 20 dan 2 orang 
menginap di kamar no. 22. Jang 

  

nama Slamet asal dari 
karena melakukan beberapa ke- 
dajahatan. Dua orang lainnja jg 
menginap di kamar. no. 22 ber- 
nama Makruf dan Dais karena 
pada mereka “diketemukan sen- 
djata api FN berserta 2 houder 
peluru dan terdapat djuga tan- 
da2 CPM. 'Mereka. lalu diserah- 
kan kepada CPM..— (Kor). 
  

Nonton mana ? 
SOBOHARSONO : ,,@uo Vadis”, 

Robert Taylor, Deborah 
Kerr 

LUXOR: ,,Bunga . Perchintaan”, 
Mislia, Mustapha. 

REX: Bawang Merah - Bawang 
Putih”, E. Zainah: R, Uma- 
mie, A. Hamid Arif. 5 

SENI SONO : 

Anna”, Ann Pan Edmund 
Gwenn, 

INDRA: ,@uo Vaais”, Robert 
Taylor, Deborah Kerr. 

RAHAJU: Chain Lightning”, 
Humphrey Bogart, Eleanor 
Parker. 

MURBA: ,Nan Tao Fah Waung” 
WETAN BETENG: ,/Highly Da 

ngerous”, rgaret Lock- 
wood, Dane Clark, 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
  

Ka SN 

Pemerintah Kotapradja Jogja. 

(wilajah PSD Plered) Pemenang 
sbersama, Bantul SR VI 

karta, untuk merebut djuara: an 

rangan, bahwa achir2 ini penja 

menginap di kamar no. 20- Yer-: 

Jogja, . 

,Sally and Saint 
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' mpak per- | 
mainan” Ketie Jang. lebi “baik. 
“Setelah 3 
Ketik aigame 
  

SAAT ng ja mereka itu 
2 Henna Na kedudukan istimewa 

| 2. lainnja. Selain itu 
uniform itu dapat 

| Bean mitsalnja tun- 

    

    

        

   

            

Naru garis, 

    
   

   
   

  

Sand Phat 
"40-30. Satu pu- 

. dapat menamatkan 
kan: oleh Ketje, ka- 

njangk 

    

kembali E 
: n, 4-2. : n $ 

, (FK dengan segera: Nana ge 

'banjak pula pu- || 

  

sadja, meskipun Nia sem- 
purna betul. Djangankan 

     

    

dalam 14 hari, d 
"aan kalau diberi ke 
Lan: hutan belukar dr 
“tera dapat didjad    

  

| diberi kesempat t 

  

atjau. Kami 
| pemuda. kelebihan nelergie”, 
akan tetapi belum tahu ' 

akan diarahkan kemana, ka-    

- Memang, seman gat 'mem- 

, reka! — (Kor). 

| Th UNDIAN DJAKARTA 

    

  

mendirikan Pagar “Melam 1 

      

   

    

    

   

  

: jism9 

| 29anga 

bangun, berkobar didada me | 
LN h1r9e1s     

  pmowmmnnnt sawananmm nan 
Ea 

Ikan oleh PE 5-5. Kare | 
na keketjewaan dalam. melaku- 
kan permainan itu, Ketje punja 
permainan dalam game? berikut | 
nja mendjadi ngawur jang me- 
njebabkan - Arkinstall dapat 
mengachiri set kedua aa men- 
djadi en ae PA — Att. 

  

pai bea sob Achad 

| 261,jang dihadiri 

' Dalam kata pengantar dari 
Ketua Panitya dinjatakan mak- 
sud malam peringatan terutama 

kengekalkan hubungan 
“antara para pegawai pada chu 

dan hubungan baik de-. 
tansi2 pada umumnja. 

i jatakan pendirian dari pa- 
DAMRI pada umum 

ha ja sekedar utk me- 
La an giaa de- 

  

  

   

ar ia mn pion Ea 
Man Akibat2 jang demikian ini- 

ah jang I harus ditjegah, karen: 

  

   

      

milih « Gan aa D Sa nia! itu 
» Oleh Panglima Dalan pa | 
kan bahwa tentara peraga 2 

engan se- boleh -bersekongkel n 

suatu party atau ni erguna- 
kan kekuasaannja untuk : menga- 
tjaukan djalannja pemilihan | 
um . Hak tentara dalam soal 

  

   pemilihan umum ini tidak lebih 
atau tidak kur 
duduk biasa. Lar ngan” terhadap 
perbuatan mengatjaukan segera 
Para Nat dan kepada si- 

berbuat demikian akan | Ne 
Aambih tindakan. 

Tiga hal tsb. diatas inilah jang 
. dikemukakan oleh Let, 
“Bachrun dalam amanat2nja ke- 
pada PDM2 selama Tn 

1 uk 4 hari itu. 

He ng 2 4 ' Kebumen. n. 

“Menurut laporan PDM. ga 
'bumen, keamanan ditempat itu, 
sebagaimana dilain2 tempat, 
nampak makin harj makin baik. 
Gangguan Keamanan jang berat | 

bidan eat      telah dapat tertang- 
ke seorang koerier D.I. danpa-| 

djuga Sea 

5 - Menurut laporan itu selandjut- L te 

da tgl. 15 Oktober jl. 
- orang koerier D.I. lain, 

nja, beberapa orang pengungsi 
dari GondangwinangunTjilatjap 

. jang terdapat didaerah Kebumen. 
.setelal h “diperiksa oleh polisi mem 
“punjai 

1& 2 orang koerier D.I. jang ter- 
e La, diatas. Oleh karena itu 

an masih. ditahan dan 

   

     

    

aa Dipo 
“atas 

. Hanke seni dengan Oesar2 dari | nEan 
HN serak ba 

| dihadapi, selama itu. 

" dengan pen- | 

Kol. | 

yi 
    

“Hanja pada tel 7| 

2 jang sama dengan |' 

L kilat dgn 

   
   
        

       “Lebin-le. | 

bih kesulitan jang dihadapinja 
dalam pendudukan Belanda jang | 
mengakibatkan adanja keretak-. 

21 dlm organisasinja, 
1 dan AMRI, jg kemu 

    

     

  

rganisasi, DAMRI jg 
ibawah Kementerian 

ungan, hingga sekarang: 

Kesulitan2 itu tidak sadja be 
rupa 

    

  

soai kepegawaian, berke 
raan dengan masih belum ada 

nja status tertentu darj DAMRI | 
sebagai 'salah satu dari 'alat per 
ena terpenting Pak 

egara. 

takan “bahwa NN 
gg ditjapai oleh DAMRI 

pada tingkatan sekarang ini ter 
-utama semangat bekerdja 'para 

   
   

insjafan akan tanggung Gjawab 
jang penuh, “ 
| Selandjutnja sambutan? 'dtu- 
P3 can oleh wakil dari Kepala | 
| DA Pusat Djawa Tengah, 

4 

   

tor R.I. setasiun Solo telah me 
“ | beratatnja DAMRI bertempat di Kante 

oleh wakil DAMRI p 
| ngah, wakil instansi Pemerintah, Ketua DPRD serta 
1 Rr jang mempunjai hubung an erat dengan DAMRI. 

terieel, akan tetapi me “ 
p-. 

pegawainja jang mempunjai ke | 

» 

  

je lalu Djawatan Angkutan Mo- 

eringati genap 1 tahan 
enja, Gj. Slamet Rijadi 

7 Naa 

Ketua DPRDS NA ja 
Malam peringatan tersebut di. 

landjutkan dengan suatu pertun 
djukan wajang “kulit semalam 
suntuk dengan mengambil Ui 
ta Pandawa Tudjuh”. ai 

k DAMBKI Solo djalankan 5 
traject dg. 11 bis. 

- Dalam pertjakapan dengan 
SKR, Kepala DAMRI setasiun 

Surakarta menerangkan, bahwa 
| DAMRI Solo pada waktu ini men 

| jalankan - traject dengan se 
djumlah 11 “(sebelag) bis. Jaitu 
traject dari SOLO ke JOGJA, 
Salatiga, Tewongmkga Patjit- 
an dan Djatisrono. 
Dari pedpinlah 11 his, tiap ha 

#rinja 9 bis jang srijklaar” untuk 
ajaa tra: ject tersebut, sedangkan 

jang ? | 
| (res 

nnja untuk persediaan 
PAS dai 

    

re).    

  

    
  

“Meskipun - bis2 jang Satongali 
itu tidak ada jang lebih,baru da 
ri tahun 1948, tetapi berkat pe 
“rawatan jg didjalankan dengan 

sehingga jsemustinja, hingga beberapa ta 
hun achir2 ini, DAMRI Solo ha 

disusun kembali men : nja mengalami ,,verval” sesuatu 
kendaraan jang mendjalankan 
traject sampai 596 sadja. Dinja 
“takan bahwa DAMRI Solo da- 
|iam mendjalankan. exploitasinja 
tak mengalami kerugian. - 

sa Rentjana untuk menam- 

bah 3 traject Jagi. 
Mendjawab pertanjaan, dite- 

rangkan bahwa DAMRI setasiun 
Surakarta 'mempunjai rentjana 
“untuk menambah 3 traject lagi 
“dari Solo ke Semarang, Madiun 
dan Sragen p.p., tetapi kurang- 
nja kendaraan tidak memberi- 
kan harapan besar untuk melak 

sanakannja. 
Sedangkan untuk dapat men- 

“djamin lantjarnja 5 traject jang 
sudah ada itu dengan tidak me 
mungkinkan sesuatu ,,stagnatie”, 
DAMRI Solo seharusnja membu. 
'tuhkan 15 bis, demikian antara   anggauta “ DPD: . Sumokartiko. 

atas nama Hans daerah. aa 
Jain Kepala DAMRI setasiun Su 
rakarta Te 2 BR. 

| angaa0 2a0nan. 

  

  

(Rp: (0000—' | 
Na RaR, SAAT, 126958 | 

3 Me 198356 
L, 247479 225386 8 

na gann 138949 | 
191596 | 

» 312031 
2 . 146827 
Tape 5 

9969 178773 | 
|. 264920 

   

Pa 
253528 
45619 
330226 
138159 
125660” 
218723 
291112 
52315 
84440 
407785 
207110 
157624 
13519 

189801 
388572 
336333 
50922 
12625 

- 63100 
242237 
1319049 

23519 
296942 
246790 
343867 
195251 
375987 
306562 
207587 
141063 
125789 
403575 
62337 

   

  

62099 
1280319 
233820 266318 

202051 130242 218154 
1320049. 378197 
350380 
119490 

221567 

196859 
43555 
120033 
69735 
164153 
197105 
. 43088 
345480 
209909 
99305 
299072 
162887 
30773 
98284 

291046 
53024 

113113 
85757 

105496 
217311 

374364 
86297 

329649 
50647 
60900 
TA5TT 

  

17249 
138714 

131354 
1 123093 
44614 

1361939 
| 360211 
| 108347 
| 236289 
333211 
132896 
366703 

| 205109 
“47158 
417655 

252431 
115513 
167541 
190107- 
85536 

| 3891194 
366986 
330745 

1 2695587 

301361 
256252 
250053 
56703 
168139 
208070 
68685 

246443 
1393910 
142605 
128355 
207357 
279282 
28633 

134334 
199875 
67602 
116201 
170220 
205292 
126207 
324239 32657 
362916 329378 

Rp. 250.— 1 
19034 188729 399414 

401187 129942. 376444 
283141 161003 381583 
25637 357975 141745 

157573. 392988 339329 
232042 384591 19929 
292726: 274478 296214 
24285 143066 342509 

329971 . 39934 362888 - 150185 
148845  T4661 368953 350030 
175048 209424 139858 214167 
329506 305255 232155 222369 
323617 “ 39074  TISIT 226776 
150087 11923 40596 402343 
23262 277202 333387 12625 

168668 286421 395742 109056 
152697 337543. 368235 254051 
184286 351966 255670 73850 
70934 213594 244110 -35348T 
402266. 228149 372224. 319372 
382581 246102 273956 67203 
384667” 12575 119015 20174 
1148885 -100234- 236923 
254816 “315621 156864 

P151181 33109 347536 
76626 304462 318693 268520 
284844 19725 155005 16004 

: Bersambung. 

248738 
40890 

107404 
292455 
370962 
171770 
158949 

1395937     
43658 

284570   
  

Dunia sana sini ' 
:£ Hari Selasa inj PM. Chur- 

menudju Bermuda untuk meng- 
“hadiri konp. 3 negara barat. 

k Kabinet Laniel mendapat 
votuh kepertjajaan dari parle- 
men Perantjis dengan suara 2175 
lawan 244, sedang 100 biangko. 
“Sk Wakil: Presiden Amerika, 

Nixon, kini sedang berada di In- 
dia, sesudah mengundjungi Lan- 

ka minggu jl. 
Xx Henri Bernstein, pengarang | 

sandiwara Perantjis jang terke- 
nal. meninggal di Paris — hari 
Djum'at jl. dalam usia 77 tahun. 

x Para pengusaha Djepang di 
Muang Thai kini sedang berusa- 

ha mendapatkan kembali? penga- 
ruhnja dinegeri tersebut. & 

x Feodor Ivanovich Kozhevni- 
kov,:secrang hakim Sovjet telah 
dipilih mendjadi anggota Mahka 
mah Internasional di Den Haag.     

    
  

   

   

   

  

   

   

  

   

    

   

      

    

  

     

    
     

   
   

           
   
    

   
   

  
chill akan meninggalkan London | $ 
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OBAT KUAT UNTUK LEKAKI. 

Goles Kidneying Tablets 
Kalau tuan2 ingin 'senartiasa berbadan sehat dan 

kuat, supaja hidup selamanja enak santosa, djanganlah 
tuan2 melupakan obat kuat untuk Jelaki ,,GOLES KID- 
NEYING TABLETS” jang diperbuat istimewa buat 
menjehatkan dan menguatkan badan dan buah ping- 
gang. 

Dengan selaku memakan obat kuat ini berpuluh2 
ribu lelaki telah mendapat kembali kesehatan dan keku- 
atan badan jang sudah lama hilang, selandjurnja, men- 
djadi senantiasa sehat dan kuat, serta hidupnjapun turut 

mendjadi enak dan berbagia, 

' Made in 

  

18042801. 

  

  

   
    

“OBAT KUAT UNTUK WANITA, 

Goles Sistering Tablets 
Wamnita2 jang memerlukan hidup jang senang dan 

berbagia, badan jang sehat dan kuat, dan wadjah jang 
tjantik dan manis, djanganlah melupakan obat kuat un- 
tuk wanita ,GOLES SISTERING TABLETS" jang 
sangat mandjur buat memulihkan wanita2 tua dan muda 
jang badannja kuris lemah tidak berdaja agar mendjadi 
sehat, kuat, dan tjantik, 

Obat kuat ,, GOLES SISTERING TABLETS", dji- 
ka dibiasakan memakannja bukan hanja badan wanita2 
jang memakannja sadja jang selalu sehat dan kuat, bah- 
kan anak2-njapun turut mendjadi begitu djuga, 

  

kngland 

  

  

“OBAT KUAT BUAT CELAKI 

| GOLES KIDNEYING iaguers 

  

OBAT KUAT BUAT PEREMPUAN 

| GOLES SISTERINS TABLETS 

  
    

'Obat.ini.terbikin dari:tjampur- 
“an2 obat jang terpilih. Gunanja 
buat mengembalikan kekuatan 
badan jang telah hilang, serta 
menghidupkan perdjalanan darah. 
Ini obat jang paling baik untuk 
orang jang telah hilang kekuatan- 
nja, letih, lesu, lemah dan tidak 
berdaja agar mendjadi sehat dan 
kuat kembali. 

Goles Vitolin Tablets 

Terkenal mutunja didunia ha- 
ri ini karena chasiatnja. jang 

adjaib untuk menjembuhkan sakit 
perut, senak. ulu hati penjakit 
angin dan sembelit. 

Sudah lebih 30-tahun lama- 
nja obat ini telah tersebar, diselu- 
ruh dunia dan telah-diakui seba- 
gai penawar istimewa untuk men-. 
tjernakan makanan, 

e 
. 

  

Agent: 

merasa ketjewa, sebab badannja 

#gu. 

“Kesusahan ini tiada dapat diperi- 
“kan. 

    9 & 

c 

Goles Externaling 

Istimewa untuk lelaki2 jang Ke 
GE. ORLGT TOL 4 

lemah lesu,tidak berdaja. Obat 
,GOLES EXTERNALING” di- 
perbuat dari tjampuran2 Obat 
jg terpilih serta mempunjai cha- 
siat jang adjaib buat memberi ke- 
kuatan kepada lelaki. Ketjewaan 
dari lantaran tersebut dapat di- 
hindarkan dengan selalu memakai 
obat ini, 

g 

  

Goles Footering Tablets 5 

Penjakit kaki bengkak, biri2 
adalah disebabkan darah 

tiada tjukup atau selalu mendje- 
djak tempat jang basah. Jang di- 
hinggapi penjakit ini bukan sadja 
kakinja bengkak, tetapi lumpuh 
dan lemah. Berdjalan amat susah, 
bagai. beribu-ribu kati. beratnja. 

Sekarang sudah keluar 
SGOLPS BOOPERING  WAL 
BLETS" obat. teristimewa untuk 
penjakit2 tsb. ia memberi aktief pada urat? darah, supa- 
ja bengkaknja hilang. Kemudjarabannja besar sekali. 

  

BISA DAPAT BELI DI ANTERO TOKO OBAT SELURUH INDONESIA. 

TEK AN TON G rergInaN 81 — 3ogga. 

ENG NJAN HO PETJINAN 15 — JOGJA, 
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    5). MY VISIT CONCERENS AA Gl 
ND VKERYUMPORIANT TON, T 
POKER: 5 

  

7 CAT SERI — 
ANYONE... 

  

      

  

X 
— Saja tidak melihat seorang pun... — 

Bat 

—4 Nona Matilda. ! 

     
IT 12 

LUY MYDESE MHAT 
Ga YOU GOTTEN NIO 2, 

zeom GREENWOOD 70 
2 PEKAN TE 2 La 

  

Yes Mara PLEA SET 
1 Im re ONE AFP Tu 

THAT pare aa NPz HER AS YO 
“5g DAYEHTER Z, 

  

    

(MY (HAPGES NEVER GET INTO SUCH SCRAPESI 
YR BANGS, 7 HAPLEN TO KNOKI THAT LILY 
COWL DON'T HAVE SHOMIN son TORN DOLLAK 

    
   

     

  
  

Lily, 

“tuan “harus berbitjara dengan saja, perbuat 
Bangs! 'Kedatanganku ini membawa lukan 

scbekan uang dollar jang an pen- wood 
ting artinja ! 

Saja 

anakku, 

saja telah memer- 
datang dari Greend- 
untuk 

perkara ini! 

Nona Maltida ! 

sekarang bukan 

apa jang kau — 
Bangs ! Saja sudah tahu, 
tidak mungkin dapat 

membereskan 

nja bahwa ia itu anak tuan ! 
Djangan ! 

lagi 

anak jatim piatumu ! 

Dugaanku tidix pernah meleset, tuan 
bahwa Lily 

menundjukkan 
sobekan dollar asli jang INA bukti 
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.
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| Pemuda Solo kabarnja kelebih 
an energie, Buktinja, dalam 14 
hari sadja sudah dapat menjiap- 
kan pasar malam. Dan kabarnja 

da? Solo sanggup. 5. 

| ngar itu, Senangnja, pemuda ki | Na Onani 
ta energie-nja ban, 
harus ditjari djalan 
furkan energie itu. 
tidak, 
bukan 

  

unituk menja.   

bang ada bandjir energie, 

njalurkan djangan 

  

: ma 
tjam Berabe dan mBah Nur. Ha | itu 
rus ahli pengairan jang tulen! |nja 

x Ka 

' Berabe tjerita lagi tentang ke p 
reta api. 
Karena kereta api expres Su- 

rabaja — Djakarta sudah mau 
berangkat, Berabe terus masuk 
keperron . (seidjin — Portier). 
Oleh HCD (kondektur kepala) 
diberi idjin beli kartjis diatas. 
Berabe bilang, mau ke Tegal. 
Pak HCD manggut. Tapi, kata- 
nja, beli Prupuk sadja, sebab 
Prupuk — Tegal tidak ada kelas 
Ui-nja Akur, AR 

Tapi sampai di Purwokerto 
Berabe dikasih tahu oleh rem- 

mer jang sedang djalan?2 (kenal 
an Berabe), expres tidak berhen 
ti di Prupuk, Terus Tjirebon. 
Berabe lantas 

turun. Expres berangkat. Pada 
hal Berabe belum bajar nasi go 
reng. Hari ini Berabe akan per- | 
gi kestasiun Jogja, bajar nasi. 
Tjuma Berabe pikir, jang salah 
ini Berabe apa sapa? Tapi bagai | 
manapun djuga Berabe minta 
ma'af sama Bu Hadinegoro. 

  

  

JOGJAKARTA. 

SENIN 30 NOPEMBER 1953. 
Gelomb: 42,25 - 59,2 dan 127,6 M 

06.00 WARTA BERITA N 
06.10 Suits Tjiptaan ringan 
06.30 VARIA NUSANTARA 
12.30 Hidangan siang orkes stu- 

dio Bandung gbp. E. 
Sambayon 2 

13.40 Dupa Nirmala berdendang 
17.00 Dongengan oleh Ibu Ien 

17.15 Dikala minum Teh dgn. 
: Dwi Gitar dbp. Bagong 
18.00 Ruangan Djapen Kota- 

pradja Jogjakarta e 
18.30 Peladjaran Njanji oleh 
s0. pak Tono 
1940 Piano Tunggal oleh Jes 

Bodmor 3 
) Pengisi Waktu 

20.20 

djeron 
Djawaban Surat-surat - 
Dendang Malaya oleh 
Orkes Melaju Kenangan 
Hiburan Malam oleh 
Irama Krontjong Studio 
Jogjakarta dbp. Sukimin 
SURAKARTA. 

Gelomb: 41.38 - 90 - 130 m. 
12.03 Klenengan darj Kraton 
23 Surakarta. 

Gelanggang kepanduan 
oleh ILP.IN.D.O. 

18.00 Dunia olah raga oleh 
Mardanung 
Kiriman dari Pulau Ha- 
rapan oleh Rajuan Pertja 
dbp. H.Hakim 2 
Irama gembira oleh Den- 
dang Teruna dbp. Hady 
Djuga musik kenal sedja- 
rah k : 
Bausastra Djawa. 

21.15 
21,30 

22.15 

17.05 

18.15 

19.30 

20.30 

21.00 
21.20 

 arga Studio Pes: Nji Ma- 
dyoraras. Tjerita: Boman- 
toko an 
  

s 

Telah terbit: 

  

REKSOSISWOIO 
Batjaan Inggeris S.M, 

». Harganja Rp. 9,60. 

MARI BEKERDJA 
DALAM - 

BAK PASIR 

M. Hutasoit 
Un Waardenberg 

Pedoman memakai 
Bak Pasir di S.R. 
Harganja Rp. 20,— 

Penerbitan 
»DJAMBATAN" N. V.     
  

BOEKHOUDEN | 
(A atau B untuk Udjian BOND. | 
Rombongan baru dimulai permu. 
jaan bulan Desember. AKAN DI 
BUKA DIUGA 1 001 
BOEKHOUDEN A melulu 
untuk pard MAHASISWA.   

'Pendaftaran« di ,/MI TR A” | 
(Bintaran Wetan-11 — Jogja. | 
  

5:1 Pem bantu 
Untuk njonja |sdr. di waktuj | 

sibuk, kekurangan waktu | te-t 

naga mengambil 
makan 

BANTANGAN » 20 : : 

di rm. ,ESKODA?| 

| Bintaran Lor 12 A. 
(Kidul LUXOR) 

TENTU PUAS,   

   

   

  

| ana 

, mn 

tergesa-gesa 

Beksan oleh IPPI Mantri- 

Wajang Orang oleh Kelu- | 

OUR READING BOOK | || 

Dj. Nusantara 15  4| 
4 ar Djakarta. e : Ia 

   

  

mas 

    

     
Pe TR Mean na 

— SEWINDU P.G.R.I, menes 

Oleh PGRI Klaten hari Sabtu . - 
jang lalu telah dilangsungkan "— 

(peringatan ulang windu PGRI, 7ye arus 

| wakil dari  sekolah2 dan un- 
1 " AN Mirtcuvoustr 

  

    

    

        
    

     

   

    

    
      

   

  

    

          

     

    

    

3 Tidak sebagaimana halnja de FUNNY FAMIL Hu yaa 
ngan Peragatang ulang Gahum A1 Ka aah 

|iang sudah2,- peringatan ber- Vla Tega 
langsung dalam suasana kurang Y 'Teks 

| memuaskan, antara lain disebab INDONE. 
kan dengan adanja kawat dari | “SIA. 5 
 Gub. Djawa Tengah, bahwa para, Masih 

tidak dip: enankan menuf Maa : aengha sdr. akan 
ingat permainan 

n IE - antara inspeksi / KN 
Pe daerah VI di Jogjaparta | SANN — BLYTH 
h Pen eanaUalan didapat. A dlm. Film 
rsetudjuan, setiap sekolah di- WORLD 

(perkenankan mengirimkan se- | IN HIS 
orang guru sbg. wakil, dengan N ARMS ? 
tjatatan setelah guru jtu diam- Sekarang 
“bil absennja lebih dulu. borsnmah 

Peringatan diisi dengan pidato SEA . kembali 
peringatan, laporan dari koordi Pa dim. film 
nator PGRI kab. Klaten dan pi- fan Init.s 
dato2 sambutan, dimeriahkan de BLYTH , Ft Manis 

(ngan berbagai njanjian dan ta- Admund benar 
KARLTA 2 GWENN dia ! 

Sementara itu peringatan se- - : 
| matjam itu diadakan di Kroja, “355-11. 
Tjilatjap, Purwokerto dll tem 
pat lagi. f 2   

MALAM PENGHABISAN, 
PAGI tidak ada MATINEE 

BUNGA PERCHINTAAN” 
MISLIA MUSTAPHA 

NURSIAH dl. 
Film MALAYA — Untuk 17 TH. , 

$ ” keatas. 

  

Na 
MULAI BESOK PAGI ta TIAP HARI MAIN 4 KALI. 
Film INDONESIA — Tjeritera fantasi jang sangat mengikat 

sBULAN PURNAMA” 
SOFIA — Rd. ENDANG — SULASTRI — Rd. ISMAIL dll. 356-11. LN $ 

Telah lahir: ) f 
Anak kami lelaki : 

|” NOEGROHO DJOKO OESITO 
pada tgl. 22 NOPEMBER 1953 di R S. ,,Panti Rapih”. 
Amak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. 
Terima kasih banjak kami sampaikan kepada sdr.? zuster, 

| bidan dan djururawat jang telah memberi pertolongan. 

    

! 

: Jogja, 30 Nopember 1953. | 
Kami berdua : | 

l 
MOEMPOENI DIRDJOSOEBROTO. 

Z 

    

S 

Pen mar 
: & Io 5 : Ta 

| Seksi Comite P.K.I. Jogjakarta mengumumkan: bahwa 
pada tanggal 30 NOPEMBER 1953, dengan mengambil tem- 
pat di nDALEM PAKUNINGRATAN NGASEM (Sompilan). 
dimulai tepat pada djam 19.00 (djam 7 malam) “akan dilang- 
sungkan tjeramah dengan mengambil atjara : 

Rentjana program P. K.I. 
Dalam tjeramah itu akan berbitjara kawan 

D. N. AIDIT 
- (Sekretaris Djendral €. C. P. EK. L) 

Tjeramah tersebut disediakan terutama bagi para Mahasis- 
“wa, Peladjar, Guru?, Intellectuelen, dan para Sardjana. Ke- 
pada para Mahasiswa UNDANGAN telah disampaikan me- 
lalui ASRAMA masing2. “ - : 

Dan kepada jang belum menerima dapat mengambil 
langsung dikantor Sekretariat O. S. C. P. K. I. Kota 
Jogjakarta djalan Gowongan Kidul No. 29. 
Demikian hendaknja jang berkepentingan maklum dan 'sa- 
luut disampaikan atas kedatangannja. 

  

& 

S5 mama 

    Jogjakarta, 28 Nopember 1953. 
SEKRETARIAT S.C.P.K.J. JOGJAKARTA. 

ALAT? ANGGAR (SCHERMEN: FENCING). 
| Buatan G. PEON, Paris Harga? dibawah ini sudah berikut 
| ongkos kirim ! : 

| FLORET 

     
  

2 EA Ten rada nas nenas ras Ba ea Ea Maa “ p.st. Rp. 125”— 
Ana Sen Aa ea Ket Ea na 5 »  150,— 
DEGEN dengan revolvergreep................ Ta Bek 
DEGEN - ., Freep biasa aa 3 n180,— 

|4 Handschoen (Glove) V 
1 anda BO en BE Ae LA g 1 40— 

untuk Sabel atau Degen 5 » 50,— 
Borstlap (bodyguard) ......... Es 3 40,— 
MASKER 

  

40,— 
|. Untuk pesanan banjak, harga2 Min-   talah keterangan. 

KKEN 9." — Pasirkaliki 44, —Bandung 
1 348-11. 

(nayur0hi SEMBILANBLA 

BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 

— KURANG DARAH | 
| 794 wapsu- 

| MAKAN DLL. 

Ik 

TERBIKIN OLEH: 

TEKIMTIE 2 — 
. Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat Cari tjampuran jg 

(BN bahannja sukar didapat dan mahal harganja, Ini adalah 
MN berguna sekali bagi orang jaig lemah badannja, lesu, dan 

| kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' berguna, karena 
anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Pa . Chemicaliin Handel 

«JIE KIM TIE» 
| Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp, U, 19 dan U. 1816, 

Surabaja. 9 
AGENT: KIAN GWAN Afd. Import, 

SOLO R. Obat ,,JUNON” djl, Slamet Ryadi 162. 
- Djuga bisa dapat beli disemusnja Toko Obat TIONGHOA 
dan P, & D, diseluruh INDONESIA, Ia Jia 
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..KEDAULAT AN RAKJAT" 

  

| Ditjari dengan segera 2 : 

: | ORANG TENAGA GURU ' 
untuk mengadjar di M.M.I. Wonosari. 

352 

  

  

trong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 

| 'ajawat (Impotensi sexuei swakte). Alasan penjakit badan 

Sjarat2: a. 
f —. sepadan. 

b. Sanggup 

& Pelamar datang gendiri membawa Idjazah | 
« Migedung M. M,I. Wonosari 

  
  

keterangan d.LI 

. Gunungkidul. 

Seorang bg, Umum, dgn, beridjazah S.M.A.| 

'bertempatan di Wonosari. 

  

  

— Radja 

    

LN 

obat kuat 

AN OL 

lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 

Tidak bisa 

| posing, intjok linu2. muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
Tn aa mata kurang terang, penjakit pikiran | 
Tida. tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 

(zenuw), 

Ne Sanga Ag L jang 
jantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANO 

aa 10075 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 
Harga 1 botol Rp. 20,— 
mandiur. . 5 
Pil Gembira istimewa b 

keputihan «...ooco.oooooooooo.ioooooeoooo. ja 

Minjak Tangkur adjaib 
Salep Tjantik hilangkan 
OAT saocorcanvonnowantesan dana nenenanacenuanennenan Nana anassanana 

'uder bikin hitam r 
Juntur 2 GrAM ..cococo coco antangaaneknesenasasesanaran “ N 

Minjak Gatal Rp. 5,— 
bikin rambut djang dan gemuk ......... Minjak bikin pandj | 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

: Djuga ada sedia lain2 obat jang 

Uat TAK ankiarangassnsoosavan BP 18, 

25,— 
buat Imki2 s.cooooioooooo wc 10,— 
hitam dimuka Rp. 20,— 

um 10,— 

ambut tanggung tidak 3 

10— 

10,— 

Zalp Exeem ..ccoooo.oooo. 

Obat dikirim sesudah terima uang, 
ongkos kirim 1076. 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40 — Bandung. 

Age : 
TOKO SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta, 
WARUNG MOELJO, Dji. 
TOKO Junior, Dj 
Toko Obat ENG 

TEK 

Toko Obat ENG 

Judonegaran 17 — Jogja. 

|. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 
AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 

NJAN HG, Patjinan 75 Jogja. 
- THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

Zindabad House, 
Toko Obat HOK 

m- ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 
» NGO 

Nonongan No. 77 — Solo, 
AN DOji. Raya 114 — Magelang, 

HOK TONG gang Pinggir 1 — 
- Semarang. 

: SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 
UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 
Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja 

  

Senantiasa segar bu 

semerbak ! 
    

  
TEA 

« 

be
ta
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. 

1 
| 

gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de- 

ngan parfum harum 

  

  

| PERSEDIA'AN 

    

  

FORWAY Soundprojector 

Akan sigra trima radio : 

TOKO 

TUGU KiOUL 77-79 

BARU ! 

MAGNETO- 

FOONS 

Dubbelspoor- 

Bandrecorder 

MICROFOONS 

LUIDSPREKER 12” 25 W. 

PH. BX 638 A 7-lampu. 

:$PHIL. BK 585,4, 6 - lampu. 

Lama Jeoren Kor 
JOGJA TLP. 183. 

  uga 
aa menaaata 

Mlender : 

| os. R.” 

  ganan.     

, Most miles 
for your money 

Rp. I,— bagi langganan 

lama atau baru. 

Rp. 2,— bagi bukan lang- 

Per pos tambah Rp. 0,50.   
Ni 

    

f   

—& HALAMAN 4 

  

PERHATIAN! 

Kabar Penting ! Kabar Penting ! 

Obral Besar Obral Besar 
Pada tg. 30 Nov. sampai 25 Dee. 1953. 

Harap Tuan?, Njonja? dan Nona? sekalian para langganan perhatikan. 

Oleh karena didalam bulan DICEMBER 1953, kami punja Toko mengadakan penutupan 
buku, maka segala pendjualan barang? hingga jang baru-baru, kamj turunkan harga 
luar biasa, sengadja untuk reklame, 

Maka darj-itu, bandjirilah kami punja Toko, gunakanlah kesempatan jang baik, djangan 

sampai ketinggalan, 
4 

Hormat kami 

Toko , NEW INDIA” 
Malioboro No. 95 — Tel. 723. — Jogjakarta.   
  

  

  114: 
UST OK MEALNELKAN 

COP LRT 
yan MENDAGA 

   
   

3 

SN NA 
5 7 BEA -       Untuk): Nae 

9 MATA BENGKAK, KEMASU- 
KAN DEBU, KABUR LAN” 
TARAN BERUSIA TINGGI, 
SUKAR BUAT BUKA KULIT 
MATA, ATAS BIDII MATA 
TUMBUH BISUL KETIM Alih, 

  

Y/:DIKELUARKAN OLEH PD AY.DISPENSARY SHANGHAI 5 
“BISA DAPAT BELI Ui SEGALA RUMAH OBAT DAN TOKOS 2 e 
AGENT DI SELURUH 'NOONESIA BAN SAN YOK PANG KAPASAN 216-220 TILPRU.837 S BAIA 

: ex - 
kran ea Ma EA TIPEK Tea mena Ter ga ara anang 

Agen Solo: Toko SENG MO, Toko HAY TJIANG, Toko 

      DITJARI: 
"BUKU. 

sINDIANI"   Sanggup mengganti kerugian. NAN taka PODJOK, Toko FOR, Ana Fu Ta ADISOENDJOJO Tan HO, ENG THIAM HO dan DJIN SENG i 

Purwanggan P.A. 3)/142 Dk. 347-11, 1 5 aer 
350-11, : 

Dan usannntabnnaNa - 

  

  

    

  

     

   

SENKESIN ada serupa obat 

kuat buat kebersihan dan 

tambah darah, menjehatkan 

badan. 

Laki-laki dan Perempuan sering makan Senkesin 
dapat Kesehatan dan Kegembiraan Kese- 

nangan jang tetap dan awet. 
Oba, Senkesin buat lelaki dan perempuan. 
Lelaki makan obat djantan, perempuan makan obat betina. 
Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 
manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembali, Perempuan tua makan 
ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi. Orang jang kekuatannja sudah kurang kalau ma- 
kan bisa djadi gagah pula, Ini obay speciaal buat sembuhkan badan lemah, lekas tug dan 
belum tua tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, kekuatan otak lemah, kekuatan melihat 
kurang. Impotensi, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw emah, tidak napsu makan, se- 
habis sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit Iamsin. 
Orang. perempuan datang bulan tidak tjotjck, waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa 
datang kotor, tete mengkeret, tempat pranakan dingin. Aer muka lekas tua, kurus dan ku- 
ning, rambut rontok, rambut putih. Tidak bisa tidur, Sekali makan lantas bisa tertampak 
kemustadjabannja, 

TABLET ,,SATOBEN” TJAP KUTJING, 
Speciaal buat bunuh bacil ratjun darah 

Tablet ,,Satoben” bisa obatin penjakit2 seperti tersebut di bawah ini : 
Penjakit serupa tai-ko sebab darah beratjun, penjakit kotor, penjakit 
Thian - pau, penjakit kurap, bisul merah, bisut djahat, muka panas, 
kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit merasa seperti digigit 
oleh senut, rambut dan bulu rontok hati takut dan bergontjang, kulit 
ilang ja punja perasahan, kulit gatal, anak baji dapat ratjun dari 
kantong anak, kantong-anak mendjadi buruk, tulang sakit, kemaluan 
bengka « dan Iaen- laen penjakit beratjun, Kalau orang? sudah pake 
laen Obat tida bisa dapat disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 
,Satobe.1” tanggung dapat disembuhkan. 

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

boleh dipertjajai. YA : 
AGAINST SEMIKAL 

EMISSIOKS, 
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TRADE MARK 
REGISTERED 

Directions. 
Ibte stobiets nwater 
Gitar aeols three limas 

dan 

3 
1 

  
  

, i da sematjam obat jang mustadjab bray mengo- 

Ba asbak Manik dan penjakit tak bisa tidur, Kalau Manik di- 

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

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

netapkan hati dan mengentengkan pikiran, menguatkan buah pinggang, 

dan bikin pokok badan djadi tegap. Penjakit Beser Manik jg sudah ja- 

ma, dalam 1 bulan keluar beberapa kali, atawa saban malam teluar, ata- 

wa sehabis kentjing kejuar, setelah makan ini obat tidak ber djangkit 

lagi. Paling baik satu bulan makan dua tiga doos buat memel hara ba- 

dan, dengan demikian bukan sadja penjakitnja tidak timbul, malahan 

tambah semangat jang bergelora, 

  

  

OBAT ,SELOVER” 
(OBAT LUAR) 

KEGEMBIRAAN dan merasa selaju berbahagia ftulah keberuntungan orang 
jang bersuami i terj Banjak orang jang selalu merasa demikian « dan hidup   dalam suasana gembira tapi, ada lagi jang ticak beruntung dalam hidupnja 
sebagai suami j 'teri, 

Hal ini disebab an karena salah satu fihak tidak mempunjal daja penarik 

dan berbadan | mah, Tubuh jang sehat dan kuay itulah pokok utama dalam ' 

bersuainy isteri serta mempunjai kemauan jang tjukup, UNTUK KEBERUN- 
TUNGAN JAN t TETAP DIMILIKI BAGI ORANG-ORANG JANG BERSU- 

AMI ISTERI 1ALAH KALAU LEKAS: PAKAI , SELOVER”, 

BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO? OBAX VAN WARU! G? SELURUH 

INDONESIA. 

Agen : Toko Obat EN G N JAN HO Petjinan No, 15 — Jogjakarta. 

    
Iyp, sKEDAULATAN RARKJAN" 1582 | 52 | 8014, 
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