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pada Djawt. Pek 
Atas pimpina 
pradja wilajahnja ke 
djuan jang pesat djika diban- 
dingkan dengan wilajah2 lain- 

3" Sent y 
Kota Pontianak kini berpen- 

      
     

duduk 180.000 orang. Empat ta- 
hun j.l hanja 60.000 orang. 

  

P.M. AKAN BERPIDATO 
Pada hari P.B.B. 

Berkenaan dengan harj ulang 
tahun PBB jang ke-8 pada tgl. 
24 Oktober jang akan “datang, 
PM. Ali Sastroamidjojo akan 
mengutjapkan- pidato sambutan 
pada hari tersebut, jaitu pada 
upatjara penaikan bendera di 
Kementerian Luar Negeri. De- 
inikian berita dari” PBB New 
York jang disiarkan USIS: di 
Djakarta. 
Menurut berita tersebut, pe- 

rajaan Pekan PBB oleh -bang- 
sa2 diseluruh dunia dimulai tgl. 
19 Oktober kemarin, — Ant. 

Surat Djaksa Agung: : 

REBO 21 OKTOBER 1953 

WALIKOTA WANITA | Ppyy 

| dapat kema- | 

  

   

    

    
“mengenai p 

Pertahanan aslinja telah disi 

annja oleh Presiden. 
Kabarnja, penundaan ini a 

Penundaan tersebut dianggap 
sikap jang bidjaksana dalam 

terutama sekali karena konsep 
Peraturan Pemerintah itu sen- 
Giri rupanja.belum mateng di- 
persoalkan dengan Angkatan 
Perang. Pa: 

Menurut keterangan jang ki- 
ta peroleh, “bahkan Peraturan 
Pemerintah itu tidak perlu lagi 
ditjiptakan, untuk mendahulu: 
undang2.pokok pertahanan jang 
telah selesai disusun .ojeh Pani- 
tya Negara djaman kabinet Wi- 
lopo dan “jang sekarang teiah 
dioper oleh kabinet Ali, 

Ranjjangan Undang2 ,Pokok 
Pertahanan ini jang segera di- 
sampaikankepada Parlemen me 
nurut keterangan jang“diperoleh 
Gari pihak Parlemen, penjelesai- 
annja telah disetudjui untuk da- 
pat prioriteit disamping penjele. |   saian UU pembubaran DPR Da- 

erah. "3 Ci 

  

  2 

pe 
tent untuk jabut 

              

  

     

000. kembali 
Bukan , surat resmi” atau ,edarin” 

MH EKS Dalam Negeri, 
“ kemarin mengadakan 

rangan dan Kehakiman untuk 
Agung kepada PWI tentang so 
Dalam Negeri dan Penerangan 
rangkan kepada pers bahwa .- 
Menteri? Kehakiman dan Penerangan 
nja mengenaj persoalan itu.s 

Sa . £ 
. Menurut Sjamsudin St. Mak- 
mur kepada seksinja telah di- 
djelaskan oleh Menteri Keha- 

kiman bahwa surat tersebut bu- 
kanlah "surat resmi” atau "su- 
rat edaran”, tetapi suatu surat 
balasan (?) jang bersifat parti- 
kelir kepada PWI Djakarta jg 
berisikan harapan "persoonlijk” 
dari Djaksa Agung kepada war- 
tawan2. - 

Alasan 'Djaksa Agung menu- 
rut Menteri Kehakiman sepan- 

djang keterangan Ketua Seksi 
tersebut, ialah adanja kerun- 
tjingan didalam masjarakat di- 
luar pers, maka Djaksa Agung 
mengadjak kepada pers untuk 
membantu Pemerintah mele- 
njapkan ketegangan didalam 
masjarakat itu. : 

— 

  

Menteri Kehakiman. 
DJODY 

Dengan surat itu Djaksa Agung: 
mau menundjukkan bahwa Pem. 
tidak menggunakan hak-hak 
jang ada padanja, untuk ber- 
tindak terhadap pers “dan oleh 
karenanja lebih suka mengadjak 
para wartawan untuk memban- 
tu meredakan pertentangan di- 
dalam masjarakat, dengan lain 
perkataan surat JDjaksa Agung 
mempunjai maksud kerdja-sama 
dengan pers dan sedikitnja tidak 
dimaksud mengantjam atau me- 
ngekang pers, demikian S. St. 
Makmur. S 3 

Tentang siaran pidato?. 
Mengenai penjiaran pidato2 

anggota Parlemen disebut dida- 
lam surat tersebut'menurut S. 
St. Makmur telah diterangkan 
Menteri Kehakiman, jakni jang 
dinaksudkan, ialah penjiaran jg 
tidak memberi gambaran tepat 
daripada apa jang diutjapkan 
oleh seorang anggota DPR, te- 
tapi djika pidato itu disiarkan 
selengkapnja ataupun weerga- 

teri Penerangan 

Penerangan dan Kehakiman DPR 
rapat-kerdja dengan Menteri2 Pene- 

membitjarakan surat Djaksa 
al pemberitaan. 
Sjamsudin St. Makmur menc- 
dalam - rapat-kerdja tersebut 

Ketua Seksi 

memberikan pendjelasan- 

“venja tepat, tidaklah ada  Ia- 
rangan (? red.) sama sekali. 

Penjiaran radio. 
Menurut S. St. Makmur Men- 

memberikan 
pendjelasan mengenai kebidjak- 

bahwa Peme- 

rintah ingin mempergunakan 
radio sebagai alat penerangan 
Luntuk“mendekatkan rakjat ke- 
pada Pemerintah. Dalam siaran 
radio dimuat djuga suara2 pers 
(termasuk opposisi), tapi diser- 
tai komentar2 supaja membang- 

kitkan pandangan jang kritis. 
Oleh S. St. Makmur diterang- 

kan bahwa beberapa anggota 
Seksi telah memadjukam perta- 
njaan2 jang oleh Pemerintah 
mendapat perhatian a.l. tentang 
tindakan jang berwadjib di Ban- 
dung terhadap madjallah "Alir- 
an Islam” dan tindakan terha- 
dap suatu rapat umum di Sema- 

| rang jang melitang diutjapkan- 
nja kritik2 terhadap Pemerin- 
tah. : 
Diterangkan oleh S. St. Mak- 

mur bahwa untuk mendjaga su- 
baja djangan sampai alat? ke- 
kuasaan didaerah2 berlainan 
tafsiran dgn tafsiran Menteri 
Kehakiman thd. surat Djak- 

sa Agung tersebut maka oleh 
Pemerintah telah dikirimKan in- 

sstruksi. 
Permintaan anggota Seksi su- 

paja Menteri Kehakiman men- 
tjabut kembali surat tersebut di 
djawab bahwa Menteri tidak 
kompotent dalam hal ini, kare- 

| »a itu adalah hak Djaksa Agung 
(hak preventif politionecl lebih2 
karena surat tersebut bermak- 
sud untuk mengadjak kerdja- 
|sama dengan wartawan2). 

- Diterangkan selandjutnja bah. 
wa rapat-kerdja Seksi tersebut 
memberi kesan baik dan men-' 
djelaskan soal2 jang selama ini 
masih gelap. Menurut pendapat 
S. St. Makmur “kimi semakin 
terasa perlunja segera ada UU 
pers untuk mengatur kemerde- 
kaan pers menurut djiwa fasal 
83 UUDS, djangan sampai ke- 
merdekaari “pers itu mendjadi 
|anarchie pers. — Ant. , 

PEKERDJAAN UMUM 
Diserahkan kepada 
Propinsi. 

Bertempat dirumah kediaman 
Gubernur Samadikun, Surabaja, 
telah dilangsungkan timbang te. 
rima tugas kewadjiban Djawat- 
an Pekerdjaan Umum. dari ta- 
ngan Pemerintah Pusat kepada 
Propinsi Djawa Timur, Pemerin. 
tah Pusat diwakili oleh Ir. Soe- 
warto dan Propinsi oleh Guber- 

      nur Samadikun. — Ant, 

   

  

sanaan tentang penjiaran radio. | 
(diterangkannja 

N KSAP: aa 

    

apkan kepada Presiden untuk 
selandjutnja ditanda-tangani itu telah ditunda penanda tangan- 

tas permintaan P.M, Ali, 

   

      

   

  

    

    

    

  

   
   

    

menghadapi situasi sekarang ini, 

   

    

   

    

   
Dapat diharapkan bahwa Par- 

lemen akan sudah mengesjah- 
kan Rantjangan Undang2 Pokok 
Pertahanan sebelum achir bulan 
Nopember jang akan datang. 

Seperti diketahui dalam RUU 

Pokok Pertahanan jini tertjan- 
tum tjara reorganisasi Kemen- 
terian Pertahanan dan peniada- 
an djabatan KSAP dengan dja- 
lan undang2. Demikian Warta- 
wan "KR" interlokal dari Dja- 
karta semalam. 

# 

Pertemuan Presiden — 

E KSP. 
“ Presiden Sukarno kemarin te 
“menerima KSAP Djend. Maj 

Simatupang, KSAD Kol. Bam- 

to dan KSAU Komodor Udara 

Suryadarma dim suatu perte- 
| muan di Istana Merdeka, Dja- 
karta. - | 

Pertemuan antara Presiden 
dengan kepala-kepala staf itu 
berlangsung kurang lebih 50 
menit. Tidak - didapat kete- 
rangan aba jang dibitjarakan 
dalam pertemuan, tapi menurut 
dugaan pembitjaraan?2 berputar 

“sekitar soal reorganisasi dalam 
angkatan perang jang sedang 
didjalankan dewasa ini. 
Sementara itu dari sumber jg 

tahu didapat keterangan bahwa 
didalam rangka reorganisasi ang 
katan perang itu termasuk dju- 
ga mutasi dari beberapa orang 

— 

bang Sugeng, KSAL Kol, Subiak . 

    

| 23 $ Ss mM Bertempat di Surabaja, telah 
5 E Kn & : f dilangsungkan Konperensi Par- 

. Atas permintaan PM ALI 
Rantjangan undang2 ke Parlemen: 

IDAPAT keterangan bahwa konsep Peraturan Pemerintah 
apusan djabatan KSAP jang oleh Menteri 

| wondo dulu mendjabat kepala | 

(kemudian dinonaktipkan dari 

St 

Hadapi HARIAN U 
DITERBITKAN OLEH BADAN 

MUM 
PENERBIT ,,KEDAULATAN 
  

  

PEMERINTAHAN 
TUNGGAL 
Dituntut hapusnja oleh 
Masjumi. 

| tai Masjumi wilajah Djawa Ti- 

mur, 
| Dari Djakarta nampak hadir 

'Putjuk Pimpinan Partai Masju- 
mi a.l. Dr. Sukiman. 
. "Sementara itu didapat berita, 
ahwa keputusan? jang terpen 

-ting jang diambil dalam konpe- 
rensi Masjumi wilajah Djawa Ti 
mur ialah : penghapusan peme- 
Kintahan-tunggal (eenhoofdigbes 
tuur) di Djawa Timur, dengan 
djalan lekas membentuk Dewan 
'erwakilan Rakjat Sementara 

Propinsi Djawa Timur: fienghen 
daki, supaja beleid-mutasi-perso 

Pare disesuaikan dengapa kepen- 
telah diwudjudkan adalah anta- | Hngan Makan menamai 
ra lain pemindahan Letkol Su- Ea F Sung baru2 Ini kepa- 
wondo ke Kementerian Perta- F2) £ ding Dialarta, dan su 
bapa Ai Daku aa 182 membentuk Un- Ta 

ang2 Pers "Nasional: menolak Seperti diketahui Letkol Sa- MP pentuknja Bataljon Sukarela 
n Mmempertjepat penuntutan 

L orang2 komunis jg telah meng 
adakan pemberontakan di Madi. 

BN Aan. 

perwira menengah pada putjuk 
pimpinan territorfum. 

Sebagai langkah pertama jg   
staf T.T. V Djawa Timur jang 

djabatannja tersebut, — Ant. 
  

  

. 5 at 

RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.5.), 

Oktober jang akan datang, 

Dinjatakan bahwa dalam per- 

temuan di Panmunjom tersebut 
RRT dan Korea Utara berhak 
membitjarakan soal komposisi 
konperensi politik Korea. 

Djawaban tersebut jang dika- 
Watkan pula kepada ketua ma- 
djelis umum PBB Viyaya Laks- 
mi Pandit menjangkal apa jang 
dinjatakan oleh nota Amerika 
14 Oktober bahwa wakil Korea 
Utara djendral Nam II dalam 
perundingan? perletakan sendja. 
ta menghendaki pembatasan kon 
perensi politik kepada kedua be- 
lah pihak jang berperang.   
  

hasil terachir 

R.I. versus ,N, Ll” 
« (Oleh: Wartawan MEER.") 

NE AA dari sudut militer gerakan D.X, di Tegal — Bre- bes — Bumiaju — Purwokerto — Madjening — Tjilatjap boleh dikata sudah tertahan. Pihak tentara sudah berhasil pe- kerdjaannja, sekalipun terror masih sadja berlaku, Tetapi paci- ficatie tidak tjukup dengan kekerasan sendjata, Sebab pacifi- | catie Jahir harus disertai, bahkan didasari oleh pacificatie bathin. 5 

“ 

bawah dasar politik ini harus 
ditjari dasar jang lain lagi, ia- 
tah dasar religseusch - sociaal, 

: kebangkitan bangsa In- 
Gonesia seluruhnja membawa 
Ka kebangkitan suku - suku 

rdan membawa golongan-golong- 
1nja, membawa pula kebang- 
an Keuri Islam. Kaum Islam" 

jang tiba2 sedar, mereka senan- 
tiasa tertindas didjaman pendja- 
djahan Belanda. Ditindas. oleh 
Belanda, dan diabaikan oleh go- 
longan intelektuil sebangsa. Ka: 
um terpeladjar sebangsa mere- 
mehkan kaum Islam. Lebih ter- 
tarik oleh kebudajaan prae- 
Islam ditanah-air. Lebih tertarik 
oleh kebudajaan Hindu. Maha- 
bharata, Ramayana, - theosofie: 
Padatal, djiwa pokok literatur 
dan pandangan hidup jang ber- 
Sumberkan tanah Aryawarta itu 
bertentangan dgn djiwa Islam. 
Bertentangan, karena terpan- 
dang musjriek : men-Tuhankan 
jang lain diluar Tuhan. Ingat 
sedjarah Pakistan. Ada paralel- 
nja, “Dan mengenai pertentang- 
an feodal versus kaum ulama, 

Kita tahu, tidak setiap orang 
jang pegang bedil djadi D.k Ha- 
rus ada proses bathin lebih dulu. 
Jang menggerakkan djiwanja./ 
Jang memberi ketentuan, apa- 
kah bedil harus ditembakkan. 
Dan'arah kemana peluru harus 
ditudjukan. Pa 

pai K.M.B. peluru ditudjukan 
kepada Belanda. Setiap anak 
Indonesia jang 'berbedil berdju- 
ang untuk kemerdekaan. Kemu- 
Gian ada perubahan pendirian, 
Karena “ada pergantian proses 
batbin. Jang tetap berpendirian 
lama terus djadi TNI, A.L.R.I., 
A.UR.I. Jang ganti pendirian 
cjadi Bambu Runtjing. Djadi 
M.M.C. Djadi Kahar Muzakkar. 
Djadi Beureueh. Djadi D.I. 

      
    
    

: Kebangkitan. 
Jang djadi D.I. : karena tidak 

setudju K.M.B. Djelasnja, tidak 
Setudju proloog K.M.B. Sebab 
Negara Islam Indonesia" dipro 
klamirkan 7/7 1949 : pada wak- 
tu itu K.M.B. belum mulai, 

Itu dasar politiknja. (Atau   alasan politiknja). Tetapi di- | lihat pertentangan teuku dengan 
  

“Gerakan2 Tentara aa 

teungku Ci Atjeh. 

Tak suka diedjek lagi. 
  

Tidak di 

s Selatan baru? 

' Sementarai tu tanggal 20 Ok- 
tober kemarin disebarkan pam- 
flet jang antara lain memuat 
sjarat2 melaporkan diri antara 
nja batas waktu jang diberikan, 

1 Nopember '53. 

Anggauta2 gerombolan dapat 
melaporkan diri kejada bos ten- 
tara, polisi dan kepala pemerin 
tah setempat jang terdekat. Me- 
reka, jang djauh dari kesatuan 
nja dan tidak dapat melaporkan 

itu tjukup untuk sementara wak 
tu dengan mengirim koerier jg 
membawa pernjataan sedia mela 

kukan setiap hari dari djam 8 
sampai djam 4 petang. 

Kepada mereka didjamin -dji 
wa raganja. Oleh pihak jang ber 
sangkutan. Demikian Kapten Ra 
hasia, 

Ketika ditanja apakah mereka 
akan diterima dalam angkatan 
perang setjara kesatuan2, dika 
takan tidak sama sekali. Hal ini 
tidak sesuai dgn rentjana pem- 
bangunan angkatan perang ser- 
ta mengingat djuga keluhan pe- 
mimpin2 terhadap tindakan? 
anak buah tentara karena keku.       
jaitu antara 20 Oktober sampai 

diri pada waktu jarg ditentukan 

porkan diri, Hal ini dapat dila- | 

: pengaruhi 
oleh pidato 

. gg Presiden 
Gerombolan diberi kesempatan utk 

laporkan diri : 

IDATO Presiden Sukarno jang diutjapkan di Sulawesi 
ini mengenai 

sekali tidak mempengaruhi djalannja gerakan? tentara, Pidato 
Presiden hanja dipakai sebagai pedoman “djika ada niat Kahar 
Muzakkar Cs. untuk mentaatinja. Demikian diterangkan oleh 
perwira pers kapten Rahasia, dalam konperensi persnja, 
djuga dihadiri pd. Panglima TT VI Letkol. Warrouw. Pidato 
Presiden akan disebarkan setjara Juas, 3 

| 

-Sekolah2 agama kaum Islam 
senantiasa buruk perumahannja. 
Sekolah agama lain gedung in- 

dah. Kaum santri diedjek- oleh 
kaum intelektuil sebangsa. 
(Heh, santri, pakaiannja tjuma 
Sarung dan petji, senangnja tja- 
ri kenduri !). Kaum ulama aga- 
ma lain terhormat, 
Kaum Islam Indonesia jang 

sudah bangkit tidak suka lebih 
lama lagi menerima nasib jang 
begitu. Djiwanja bangkit. Ber- 

da 

   

    

“ 

pemulihan keamanan sama 

jang 

rangan disiplin dan umum tahu 
bahwa anggauta gerombolan se 
bagian besar telah merusak mo- 
ral dan disiplinnja. 

Sebagai  tjontoh dikatakan 
bahwa Hamid Gali pernah mengi 
rim surat dalam tahun jang lalu 
untuk minta masuk dalam ang- 
katan perang tadi ditolak de- 
ngan alasan tersebut. 

Tentang suara? jang menghen 
'daki pertemuan  overste War- 
rouw dan Kahar Muzakkar dika 
takan bahwa soal itu djangan di 
arlikan ada tawar-menawar da- 
lam enjerahan sendjata ke 
pada pemerintah, 

Kalau adjakan2 tersebut tidak 
djuga diterima mereka maka 
berlaku bagian dari pidato Pre- 
siden jang mengatakan akan di 
kerahkan angkatan perang 
mungkin dengan suatu perintah 
chusus., 
Mengenai sumber proklamasi 

dari apa jang dinamakan ,,Nega 
ra Islam Indonesia” kapten Ra- 
hasia belum bersedia mengumum 
kannja, 5 

Perlu ditambahkan bahwa be- 

N
a
a
 

  

F 
» 

Karena 2 hari tidak makan, ang- 
gauta ,P.LE” (Polisi Islam In- 

berapa bagian dari keterangan2 | donesia) ini lalu pergi ko bakal 
tersebut diberikan Warrouw sen mertuanja. Disana ia tertangkap       dri, — Afibr (Gamab. KR”). 

Lambaga Kebuda 1 damage jean Ia 
“Kan Batavasseh Gama van Kunstan en Wetonschemaam" 

  

angan 

PACIFICATIE MILITAIR 
0000 BERHASIL 

Iu. 2 y2 2 . Tetapi pacif'icatie bathin menentukan 

gerak. Mentjari perbaikan. Me- 
nuntut. Dynamiek Islam timbul. 
Kaum Islanv jang senantiasa di- 
pandang takut perdjuangan. 
Bahkan dipandang penghambat 
perdjuangan, djiwanja berrevo- 
lusi : ingin menundjukkan ke- 
njataan jang lain. 

Makna ,,Islam”, 
Agama Islam didaerah Djawa 

Tengah chususnja senantiasa ter 
pandang agamanja kaum ren- 
dahan. Itu dipandang dari sudut 
penglihatan kolonial-feodal. 

Tetapi dilihat dari sudut lain 
ragi : 
an. Agamanja rakjat murba. 
Agamanja massa! Agama ke- 
bangsaan massa ! 

Kita lihat : di Djakarta orang 
pribumi menamakan dirinja, 
orang Selam. Di Kalimantan 
orang pribumi menamakan diri- 
nja orang Islam. Agama dan 
suku- mendjadi satu, identiek ! 
Agama — suku, dengan kata2 
lain : agama — kebangsaan. Aga 
ma Islam — agama kebangsaan. 
Pikiran kelandjutannja : jg bu- 
kan Islam adalah diluar suky, 
diluar kebangsaan, dus asing. 
Dan pikiran jang extreem, ka- 
rena merupakan exces: 
bukan Islam —musuh, sedikit- 
nja mengandung kemungkinan 
dapat djadi musuh. Dan karena 
Orang asing didjaman sudah se- 
nantiasa , memusuhi” Islam, ada 
lah dmat mudah exces sematjam 
itu timbul : jang bukan Islam -- 
musuh jang regel ! 

(Bersambung hal. 4). 

R.R.T. DAN KOREA 

ERDANA Menteri Chou En Lai dar? menteri 
Korea Utara Nam II kemarin dulu telah mengirim djawaban 

atas nota Amerika tertanggal 12 Oktober mengenai Konperensi 
Politik Korea, dengan perantaraan Swedia, 

«bahwa ke-2 negara itu menjetudjui usul Amerika untuk meng- 
adakan konperensi pendahuluan di Panmunjom pada tanggal 26 

agamanja orang kebanjak 

jang $ 

dsn 

LANGGANAN 1 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Bebulan , .. co... Rp. Il,— 

KiJeran »........ ” 0,80 
  

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

TAHUN IX. —NOMOR 239 

  

UTARA 
SETUDJU 

luar negeri 

jang berisikan, 

tempat dan guna menentukan 
tanggal dari konperensi politik tentang Korea. 

Siaran radio Peking menga- 
takan bahwa dalam notanja, 

Wa madjelis umum PBB sendiri 
telah menjetudjui bahwa Rusia 

litik itu. Karenanja konperensi 

tak dapat dibatasi pada pihak? 
jang berperang sadja. 

Chou En Lai 

Achirnja dikatakan bahwa pe- 

merintah RRT berpendapat pem 
bitjaraan pendahuluan harus 

membitjarakan soal tempat dan 
waktu konperensi politik “dan 
RRT akan memegang teguh hak 
untuk membitjarakan soal kom- 

Wposisi dari konperensi itu. Rtr. 

x 

£ 
- 

Tengah. 

ngan pendaratan ditandjung 
Rond K'nj bergerak melalui dja- 

lan raya Mandarin (jang meng 
bubungkan Saigon dengan Ha- 

no:) kemarin dulu berada pada 

djarak 13 mil dari perbentengan     Thanh. 
  

Berlainan dgn   tamu lainnja. 

|. Pertempuran di Semarang itu 

| dimulai ketika tahun 1945 bu- 
lan Oktober dari tanggal 15 sam 

pai tgl. 20. Masjarakat di Se- 
marang sepandjang hari itu di- 
liputi rasa terharu karena me- 

ingenangkan lima hari pertem- 
purari di Semarang, jang mem- 
bawa banjak korban dari putra- 
putri Indonesia. 

| 
| 

| | 
| 

Saja belum berhak 
masuk dalam buku 
sedjarah. 

Dalam pidatonja pada resepsi 

peringatan tersebut Walikota 
Semarang Hadisubeno Sosrower. 
dojo, a.l. mengatakan, bahwa 
orang jang berhak masuk dalam 
buku sedjarah itu ialah jang 

| njata2 telah berdjasa kepada 
rakjat dan tanah air Indonesia 
dan untuk itu jang njawanja 

sudah lenjap. Akam tetapi bagi 
diri saja jang “hanja berdjasa 
mendirikan "Tugu Muda” sadja 
itu belum berhak: masuk dalam 
buku sedjarah. 

Sambutan Mr, Wongso- 
negord. $ 

Sambutan jang terachir disam   pakain oleh WK. PM I Mr, Wong 

Peringatan 5 hari bertempur : 

Mr Wongsonegoro: 
Tingkatan perdjo- 
angan S ekarang 

waktu2 jg sudah2 

ALAM. Selasa di Balai Kota Semarang diadakan resepsi 
untuk memperingati pertempuran lima hari di Semarang, 

dihadiri aritara lain oleh Wk. PM I Mr. Wongsonegoro, Gupernur 
Djawa Tengah Budiono, Walikota Semarang Hadisubeno, Ko- 
misaris Besar Kepolisian Negara Sukanto, Dr, Buntaran, Residen 

Surabaja Winarno, Bupati Surodjo dari Pekalongan dan banjak 

Sonegoro jang a.l. mengatakan : 

Kini kita karus dapat membe- 

dakan sesuatu jang dapat kita 
tjapai dengan keadaan negara 
kita sekalian. Pada saat dan 
tingkatan perdjoangan kita pa- 
da ini waktu memang berlainan 
dengan waktu jang sudah2. Ma- 
ka apabila kita dapat memper- 

bedakan hal2 itu, kami pertjaja 
bahwa rasa kurang puas itu da- 
pat berkembang dengan bersalur 
kearah jang baik hingga se- 
perti pada permulaan perdjo- 
angan kemerdekaan kita ketika 
tahun 1945 itu. i 

Dikatakan selandjutnja bah- 
wa pada ini waktu diseluruh du- 
nia rasa kurang puas itu adalah 
berkembang. Pada ini waktu se- 
luruh dunia merasa kurang 

rang damai. Tetapi kita harus 
pula dapat mengambil manfaat- 
nja tetapi dinegara kita sudah 
ada tanda2 kearah perkembang- 
an jang baik. 

Achirnja Mr, Wongsonegoro 
berkata bahwa, suatu negara, jg 

berdasarkan demokrasi tidak da 
pat kita selenggarakan tanpa   partai2, — IR, Gnolg, ee 

Chou En Lai mendjelaskan bah- | 

dapat ikut dalam konperensi po- | 

  

Serangan Perantjis dimulai de | 

aman, kurang tenteram dan ku- | 

Perundingan pendahuluan Korea tg. 26 Okt. 
Ba eren anna Lau ana 

KONGRES NASIONAL 
VIETNAM 

Supaja didjadikan 
Madjelis Konstitusi 

Sementara. 

|. Pemimpin2 Kongres Nasional 

| Vietnam jang pada tanggal 17 
|Oktober jl. mengachiri sidang 

| mereka selama 6 hari di Saigon, 
| sekarang telah mengadjukan per 

mintaan kepada radja Bao Dai 

supaja untuk sementara waktu 

lini kongres tersebut dirobah 
| mendjadi Madjelis Konstitusi 
| Sementara. 

Selandjutnja diusulkan supaja 

| kepala negara Vietnam, Bao Dai 
| mengangkat sebuah panitya te- 

| tap Kongres jang akan memang- 
gil sidang pleno Kongres atas 

|perintah Bao Dai apabila kea- 
daan memerlukannja untuk mem 

(beri nasehat kepada delegasi 
| Vietnam jang sekarang sedang 
| berunding dengan pemerintah Pe 
rantjis di Paris. Tempat dari pa- 

nitya tetap jari» diusulkan itu 

|ialah di Saigon. Tudjuan pertama 
' dari panitya ialah untuk mendja- 

|di badan penghubung antara de- 
|legasi Vietnam dan  golongan2 
dalam Kongres. Selandjutnja di 
|sarankan supaja Kongres Nasi- 

lonal Vietnam sekarang diberi 

status sebagai Madjelis Konsti- 
tusi, sementara menunggu pemi- 

|lihan sebuah dewan perwakilan 
|rakjat dari negara Vietnam jang 

| merdeka. 

Keterangan Bao Dai. 
Di Paris, radja Bao Daj semen 

(tara itu menjatakan dalam se- 

| buh statement kepada pers, bhw 
|apa jang dikehendaki oleh rakjat, 
| Vietnam ialah suatu Uni dengan 

|Perantjis pada dasar persaha- 
|batan dan sama deradjat. Dika- 
|takan bahwa Uni Perantjis dim 
(bentuk jang tidak adil dan jang 
|hanja merupakan ,.camouflage” 
|dari sisa2 kolonialisme tidaklah 
|dapat diterima. — Rtr. 

“Ho- gerakkan 40 

ribu perdjurit 
Membendung tekanan 

Perantjis 
GA puluh ribu pasukan-pasukan Perantjis dan Virtnam 

“ Baodai jang terdiri dari pasukan2 infanteri dan pasukan? 

berlapis badja kini sedang melakukan serangan dari 3 djurusan 
terhadap pasukan? Ho Chi Minh jang terdiri 40.000 orang jang 
mempertahankan diri dibukit2 padas sekitar Thanh Hoa Vietnam 

Iringan2 pasukan jang kedua 
diuga bergerak melalui djalan 
raya tadi k'ni ada pada djarak 

25 mil dari kota Thanh Hoa: 
Iring2-an ketiga bergerak mela- 
lui djalan raya nomor 39 mela- 

lu bukit2 jang terletak diperba 
tasan antara Vietnam Utara dan 
Tengah. 

Daerah pertahanan Vietnam 
Ho ini merupakan sebuah segi 
tiga jang letaknja 65 mil sebe- 
lah selatan Hanoi. 
Menurut pembesar? militer Pe 

rantjis daerah ini merupakan 
kuntji bagi seluruh perang Indo 
Tjina dan operasi ,.Seagull” ini 
merupakan offensief tunggal ter 
besar jang pernah dilakukan pi- 
hak Perantjis di Indo Tjina. 

Pihak Perantjis mengakui bah 
wa pasukan? Ho jang memper 
tahankan daerah ini bertempur 
dengan gagah berani. Menurut 
laporan? Perantjis terachir pi- 
hak lawan hingga saat ini kehi- 
langan 190 orang tewas, kira2 
10 lagi diduga tewas pula didae 
rah Thanh Hoa. — UP, 

KETUA DPR SARTONO 
Menerima Duta Besar 
Mesir dan Portugal. 

Duta Besar Mesir Al Fahmi 
Ki Amroussi telah mengadakan 
kundjungan perkenalan dengan 
ketua Parlemen ' Mr, Sartono. 
Pada pertemuan itu hadir dju- 
ga wakil ketua II Arudji, wa- 
kil ketua IL Mr,  Tadjuddin 
Noor dan ketua Seksi Luar Ne- 
geri Mr. Hamid Algadrie. 
Sesudah kundjungan “ Duta 

Besar Mesir, maka datang pula 
berkundjung Duta Portugaj Dr. 
Caroof Pedro Tinto Ferreira, 
jang diterima oleh ketua Mr 
Sartono dan para wakil ketua II 
Arudji dan wakil ketua III Mr, 

Ant Tadjuddin Noor,   
  

lk Ketika pada Kongres Nasional 
|utk Perdamaian di Jogja baru? 
|ini dibitjarakan soal Perdamaian 
| Haa Wanita, seorang memadju- 
kan pertanjaan tentang pemba- 
pian tjinta didalam polygami. 
Seorang Wanita lalu tegas? mex 
njahut: ,Saja tidak puas kax 
lau mendapat pembagian tiinta 
kurang dari 10077” :
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| DIAWA TIMUR — Diperoten | 
kabar bahwa 

  

tanggal 30 Okto- 
      

an keterangan saksi 
| Tgl. 23 jang akan datang buj 
—.ti Sumenep dengan 
Sumenep akan me 
nindjauan ke Madi 
Rara , 

      

    

  

kan penggantinja seorang « Djakarta. — Pihak jang berwa- 
djib dewasa ini sedang mengada | 

ikan pengusutan sekitar peristi- 
wa demonstrasi peladjar di Ma- | 
kasar baru2 ini. “ 

MALUKU — 
singkat di Ambon dan Menado 
akan dibuka tjabang dari kan 
tor Imigrasi. Untuk keperluan 
itu telah Dera beberapa pe 
gawai dari kantor Imigrasi Ma- 
kassar untuk mengadakan 'per- 
siapan2. aa 

DJAKARTA RAYA — De- 

ngan dihadiri oleh pembesar? ke 
polisan dan pemerintahan a.l. 
walikota Sjamsuridjal Senin so- 
re jang lalu telah dilakukan upa 
tjara penutupan latihan barisan 
pembantu pemadam kebakaran. 
— Seorang jang dituduh men- 
tjuri 5500 pasang sandal dan se 
patu kepunjaan S. bin A. telah, 
Gitahan oleh polisi. Waktu dipe- 
risa dirumahnja kedapatan pu 
la sebuah pistol2-an berikut sa 
rangnja. #0 

KALIMANTAN — Kolonel Ka 
Wilarng, Panglima T.T. UI, te- 
lah memberikan surat2 penghar 
gaan dan tanda djasa kepada 
53 orang anggota Angkatan Da 
rat.dan satu peleton dari Kompi 
III Bataljon 605 Residen 21 Tan 
djungpura, Kalimantan. — Atas 
usaha Djawatan Kebudajaan da 
ri Kementerian P.P.&.K Prop'n 
si Kalimantan, dengan dibantu 
oleh Djawatan Penerangan Pro- 
pinsi Kalimantan, dari tanggal 
10 hingga 16 Nopember jang 
akan “datang Gi Bandjarmasin 
akan diadakan pameran lukisan 
dan gambar2- 

Gen z 

ANGGOTA ALAT2 
Le NE ADA 3 

  

Di Bandung tidak di- 
Berhubung dgn berita2 dari 

Djakarta bahwa diibukota itu 
mulaj tgl. 17 Oktober seluruh 
anggota kepolisian dan tentara | 
dikonsinjir, dan keterangan lain 
nja, bahwa  tindakan2 itu ter- 
djadi djuga dilain? tempat dan 
daerah di Indonesia, maka Per- 
«wira Pers TT III, Kapten Na- 
wawi Alif menerangkan, bahwa 

di Bandung mulai tgl. 17 Okto- 
ber itu sama sekali tidak ada 
konsinje dan sekarang pun ti-: 
dak ada. Keadan tetap seperti 
biasa. Demikian Kapten Nawa- 
wi Alif — Ant. Aa 

    hesiotatet 

BERAT 
Korban adalah hal jang 

amat biasa dalam permainan 
tjatur. Jang dikorbankan 
mungkin materie atau ben- 

| da, mungkin posisi atau ke- 

  

rasaan, umpamanja keada- 
an baik- terpaksa mundur 
dulu buat sementara waktu. 

- Korban itu ada jang ri- 
ngan ada djuga jang berat, 

mengorbankan  permaisjuri. 
umpamanja adalah korban 
jang berat. Sebab permaisju- 
ri itu amat kuasa, dan ka- 
rena kuasa dapat berbuat 
banjak, dan biasanja siapa 
jang berbuat banjak mudah 
disebut berdjasa. - 

Dan Siapakah jang tidak ' 
mentjintai “ djasa2?.  Me- 
mang permaisjuri tidak mu- 
dah dikorbankan. Kalau ada 
pemain jang “mengorbankan 
permaisjuri, tentunja ada : 

| karena kuasanja dapat ber- | 

.djasa. Tetapi kepada siapa- 
“kah djasa itu? Kepada pe- | 

.I-main, ataukah kepada per- | 
mainannja? Banjak pemain 
“jang segan melepaskan per- 
maisjurinja, karena 1 

| atas per 
agak itu. 

Tetapi permaisjuri jang ' 
rusakkan “permainan, jg ' 

  

  
uatannja jang ba- 

  

diantara benda2  tjatur 
tetjil, tidak ada hala- 

Gilenjapkan dari 
s papan tjatur. Korban 

erat itu djarang dilakukan . 
1 pemain. Korban jang 

buat pemain jatah 
Ti sendiri, Di pers. 

korban diri 
mungkin, en 

    

  
       

    

     

           

  

    

  

    

  

dari | 

Dalam waktu | 

dudukan, mungkin djuga pe- | 

pertimbangan ja:g sungguh | 
| penting. Betul permaisjuri 4 

mengeman | 

jebar banjak ketjelaka- | 
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tedudu 
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Menteri L. N. SUNARJO 

Asia Tenggara memegang 
peranan dan merupakan  fak- 
tor sangat penting didalam per 
tjaturan politik didunia dewasa 

“ini. Mr. Sunarjo.- berpendapat 
'adanja golongan Asia — Afrika 
“kini terdiri sedikitnja 15 negara 
jang merupakan suatu pengha- 

rapan terbesar akan djadi le- 
bih kuatnja negara jang dulu 
'terdjadjah atau setengah ter- 
djadjah bukan sadja untuk da- 

pat .menjempurnakan kemerde- 
kaannja masing2 tapi.terutama 
mentjiptakan perdamaian dunia 
dan mendekatkan kedua blok 
besar jang sampai sekarang sa 

tu sama lain bertentangan ke- 
ras. 

Mr, Sunarjo jang telah meng- 
hadiri sidang2 . PBB mengenai 
golongan Asia — Afrika me- 

ngatakan ia sangat  menjesal- 
kan sekali tidak adanja koordi 
nasi dan kerdjasama jang leb'h 
sempurna dalam golongan ini 
sebagaimana sebenarnja “dapat 
diharapkan. 
Menurut Sunarjo keadaan ini 

Gapat dimengerti karena disana 

sini belum ada penjesuaian pa- 
ham tentang kepentingan? me- 
reka, bahkan ada kalanja timbul 
pertentangan kepentingan. Ia 
“berpendapat hal.ini perlu diper- | 
baiki dan dipertinggi mutu koor-" 
dinasinja dengan sebaik2nja. “. 

. Bukan sadja soal kepentingan 
tapi djuga soal tjita-tjita ber- 
sama harus dikoordinasi dan di 
(atur agar dapat dilakukan ker- 
dja sama semourna. Sebenarnia, 
demikian Sunarjo, tingkat per- 
mulaan dari pada usaha (koor- 

'dinasi) Inj telah tertjapai tapi 
hasilnja belum memufiskan. 

Atas pertanjaan selandjutnia 
Mr. Sunarjo menerangkan dim 
mengusahakan koordinasi dlm 
'soal kepentingan maupun sbal 
'tjita2 bersama Indones'a telah 
mengambil peranan penting. Mi- 

al Tunisia dan Marokko dalam 
(PBB jang dapat dianggap seba 
“gai suatu langkah kemuka. Dju- 
ga soal2 lainnja akan @:usaha- 
kan Indonesia kearah penjem- 
purnaan- kerdjasama tersebut 

(demikian Sunarjo. : 

, Mengenai orang? 

: terkemuka. 
Satu setengah bulan lamanja 

Mr. Sunarjo berpergian keluar 
“| negeri. Di Washington ia berte 

| mu dengan Presiden Eisenhower- 
dan Menteri LN John Foster 

“Dulles, sedang di PBB ia berbi- 

tjara dengan ketua delegasi So 
'vjet.Rusia A. Vishinsky, Mente 
Iri LN Belgia Paul van Zeeland. 
Menteri LN Australia Richara 
Casey dan lain2-nja. dn 
Selama diluar negeri Mr. Su- 

narjo telah berbitjara dengan 
18 kepala perwakilan diploma- 

|| tik Indonesia di Amerika, Ero- 
Ipa, Asia. dan di Asia Tengara. 

Achirnja diterangkan Mr. Su 
narjo bahwa kepergiannja ' itu 
telah memberi bahan2 jang ber 
guna bagi beleid pol:tik luar ne 
negeri Indonesia, Menurut rentja 

B ERKENAAN dengan peraja 
#2? andi Djatinom jang terke- 

nal dengan nama ,,keramaian Ja 
gowiju” jang kita muatkan Kke- 
marin, maka dibawah ini: kami 
sadjikan riwajat Kiai Ageng 
Gribig, jang - dituturkan ' oleh 
pembantu kita disana, 

. Seh Wasi atau Kjai Ageng 
Gribig adalah putra tunggal Kjai 
Ageng Ngibig, .tjutju Kjai 
Ageng Giri dan kemenakan ra- 

“aja Modjopait. Karena peperang: 
"an antara Demak dan Modjopait 
dalam tahun 1478 sampai bera- 
citirnja | keradjaan 'Modjopait 

“pada tahun 1520, putra radja 

    

Modjopa:t Kjai Ageng Pikukuh 
'an pergi meninggalkan Modjo- 
pait dengan membawa seorang 
adiknja bernama Djokodolog 1g 

Se- 

dan. menama- 
kan diri Seh Blatjak Ngilo, ke- 
.mudian berganti nama Seh Pe- 
|kirmiskin terus merantau ke 
Djawa Timur dan berguru pada 
Kjai Ageng Giri di Surabaja. 
Oleh Kjai Ageng Giri ia diang- 

Asia 

- | 2 Antara A.A. kurang Tni 

Ja didalam susunan dunia sekarang ini. 

| besok atau 26 Oktober 
memberikan pemandangan dan | 

sainja dengan mengadjukan so- | 

  

(baru berumur 5 tahun, sampai | 
II di Kedusiwur (Magelang), 
Idjak ketjilnja Djokodolog ge-. 
mar bertapa. Ia bertapa di Ka 

| liprogo (Kedu) 

PS 

TERI LN Sunarjo menerangkan kepada pers bahwa 
jungannja baru? ini ke Pilipina, Pakistan, India, F 

arus dilihat hubungan semakin pentingnja kedu- 
F 

dan negara2 di 

na atas undangan seksi LN Par- 
lemen Menteri Sunarjo 22 Okt. 

akan 

laporan mengenai perdjalanan- 
nja 

  

KONPERENSI SOSIAL 
. SE INDONESIA 

| Pada tanggal 19 Oktober. Ke- 
menterian Sosial telah mengada- 
dakan Konperensi Dinas di Dja- 

karta bertempat di Gedung Per- 

Raya dan berlangsung sampai 

tanggal 22-10 ini. AS 
'Konperensi tersebut dipimpin 

oleh Menteri Sosial sendiri dan 
dikundjungi oleh segenap. Ke- 
pala2 Inspeksi Sosial dan Ke- 
pala2 Djawatan Sosial Propinsi 
dari seluruh Indonesia, : 
Dalam sidang telah diperbin- 

tjangkan soal2 penjerahan ke- 
kuasaan Pemerintah Pusat 'ke- 
pada daerah2 otonom dalam la- 
lapangan sosial dan pelaksana- 
an penjerahan itu akan didja- 

|lankan selekas mungkin. — Ant. 

PERUSAHAAN2 . 
MANGAAN 

Tumbuh sebagai Tjenda- 

wan dimusim hudjan. 
Dalam waktu belakangan ini 

tidak kurang dari 15 perusaha- 

an jang memadjukan perminta- 

an konsessi untuk penggalian 
mangaan. Diantara 15 permin- 

taan baru itu terdapat 2 permin- 

taan dari perusahaan as:ng. Pa- 

da umumnja - perusahaan? itu 
ingin mengadakan penggalian 
mangaan didaerah Karangnung- 

gal, jaitu sebuah wilajah distrik 

jang kaja akan bidji mangaan. 

Dewasa inj telah ada 6 peru- 

| gahaan jang melakukan peng- 
galian disitu, jakni N.V. Mining 
“Exploitation Dusmara Suganda 
(NLV. Abimanju, N.V, Krakatau, 
Koperasi Atum (Atikan Tata 
Usaha Masjarakat), N.V, Lioe 

jan Siong dan N.V. AIME. 
Sepandjang pengetahuan pi- 

hak resmi di Bandung, semua pe 

yusahaan2 itu dalam sebulannja 
menghasilkan k.I. 15.000-ton bi- 
dji mangaan. Harga bidji manga 
an itu per ton adalah Rp. 225,-, 
sedangkan diluar adalah $ 45,—. 

Gehalte bidji mangaan itu ada 
lah 4590. — Ant. 

     

terdata Buchag, 

|karta jang menurut rentjana se- 
| mula akan mendengarkan ple- 
Idooi Mr.  Sudjono, diundurkan 
sampai tanggal 2 aan 

J 

Birma, | 

Asia Tenggara 2 

itu kepada seksi tersebut. 

temuan Kotapradja Djakarta- 

  

TN 2 : 

PERKARA BUCHARI 
|. Diundurkan lagi sampai 

2. Tgl. 8 Nopember 1953. 
Atas permintaan dari pembela”) 

Mr, Sudjono, | 
sidang Pengadilan Negeri Dja- 

. Pembela Mr. Sudjono me- | 
minta sidang diundurkan 2 ming” 

    

  

“Igu lagi karena ia belum siap | 
dengan pembelaannja  Permin- 
taan tersebut diluluskan - oleh 
Djaksa dan Hakim. / 

Seperti Mketgbug, untuk ter- | 
dakwa Ach 'Buchari, Ke- | 
tua II GPII, Djaksa Siahaan tlh. | 

  

. BUKU PUTIH 
— Peristiwa Madiun disita. 

'Oleh jang berwadjib di Sura- 
baja, atas perintah atasan da- 
lam minggu jl telah dilakukan 

pembeslahan2 terhadap buku jg 
dinamakan ' ,,Buku Putih” ten- 
“tang peristiwa Madiun jang di- 
keluarkan sekretariat Agitprop 

'CC PKI Djakarta. Disalah satu 
| toko buku di Petjindilan (Sura- 
baja) telah disita 18 exemplaar. 
Dalam“ buku itu antaranja di- 
muat gahbar2 perundingan an- 

in Mook dan Wakil Pre- 
Hatja dalam tahun 1948 

dan gambar2 penembakan mati 
sementara orang jang tersang- 
kut dalam peristiwa Madiun itu. 

  

. Pemb 
Daud Beureuh 

Iimemadjukan tuntutan hukuman | 
lpendjara 10 tahun. — Ant. 

  

$ .KEDAULATAN RAKJAT" 

he
 

Pemerintah dan pe 

EMERINTAH akan mengu 

jang mempunjai , P 

22 Oktober. Dalam pertemuan i 

Situasi Umum di Atjeh. 
Tentang keadaan di Atjeh pa- 

da waktu ini, Komando Tenta- 
ra & Territorium I (Bukit Ba- 

Irisan) mengumumkan : 
Tanggal 12 Oktober. 

Dari Meulaboh diberitakan, 
bahwa ketika sepasukan tenta- 
ya mengadakan patroli ke Djeu- 
ram, maka ditengah djalan ter- 
djadi tembak merembak de- 
ngan pihak gerombolan pembe- 
rontak, jang berlangsung tiga 
djam lamanja. Ternjata, bahwa 

banjak meninggalkan majat, se- 
dangkan 2 orang gerombolan 
pemberontak dapat ditawan pa- 
sukan tentara tersebut. 

Tanggal 13 Oktober, 
Dari Meulaboh dikabarkan, 

bahwa patroli tentara, jang ber 

gerak di Djeuram pada tanggal 
12 Oktober 1953, hari ini teiah   -— Ant, menduduki Djeuram. 

  

D-P.R. Surakarta: 
  

| Tugas &k 
: Belum diserahkan 

Surakarta hari Senin jang 
dari Hadisunarto dkk. jang sud 

otonoom. 

Dalam pendjelasan fihak DPD 
berkenaan dengan diadjukannja 
usul tersebut antara lain dike- 
mukakan bahwa Djawatan Ko- 

perasi jang ada sekarang sifat 

nja masih verticaal. Menurut pu 
tusan Kementerian Perekonomi- 
an Kantor Koperasi Kotabesar 
Surakarta masih diurusi sebagai 
tugas ,,sampiran” dari Djawa- 

tan Koperasi Kabupaten (Suko- 
hardjo) dan tugas2nja pun ma- 
sih bersifat verticaal. 

Sedang pada bagian Koperasi 
dan Djawatan Perekonomian ba. 
ru ada rangkanja sadja jang be 

lum ada ,,isi”-nja. 

«- Djawaban “Perekonomian 
djadi ,.bulan-bulanan”, 

Dalam - pemandangan umum 
jang diadakan beberapa anggau 

ta mengemukakan pendapatnja,   antara lain anggauta H. Susan- 
  

tg 
| 

»Djantra” di Semarang se- 
djak beberapa waktu 'jang lalu 
dilapurkan keadaannja kurang 
memuaskan. Hal ini mendjadi 
alasan bagi Menteri Perekono- 

Gjungi perusahan tersebut sewak 

tu ia mengadakan perdjalanar 
penindjauan ke Semarang dan 

Djawa Timur baru? ini, dengan 

“disertai oleh Mr, Latief Sekre- 
taris Dewan Ekonomi dan Keu- 
angan. Perhatian ini terutama dj 
sebabkan karena NV .,,Djantra” 

merupakan perusahaan tjampur 
an dimana pemerintah mempu- 

njai kepentingan sedjumlah ba- 
gian terbesar dari seluruh keka- 
jaannja. Saham2 lainnja dim.li- 
ki oleh perusahaan2 partikelir, 
antara. lainnja Jacobson v.d. 
Berg. Demikian keterangan jang 
@:peroleh dari pihak Kementeri- 
an Perekonomian. 

| Tentang perusahaan tersebut 
selandjutnjia diterangkan bahwa 

dalam bedrijfspolitieknja ternja-   
Ngihig. Dari perkawinannja ta- 
di ia dianugerahi seorang putra 
diberi nama Seh Wasi Bagno. 

Mulai umur 16 tahun Wasi 
Bagno mengabdikan diri pada 
keradjaan Mataram. Oleh Sul- 
tan Agung di Mataram ia d'min 
ta untuk melawan Sultan Pa- 
lembang jang sedang memberon 
tak pada Sultan Agung. 

Pada waktu utusan Sultan 
Agung sampai di Ngibig, ajah 
Wasi Gagno Kjai Azeng Ngi- 
b'g sudah meninggal. Pemuda 
Wasi Bagno bersama ibunja 
dibawa ke Mataram diantar oleh 
2 orang punokawah Ki Guntur 
dan Ki Blebah. Dalam perdja- 
lanannja ini ibu Wasi Bagno dja 
tuh sakit sehingga meninggal- 
dan dikubur di Wonosrojo. 
Sampai di Mataram Wasi 

Bagno diperintahkan 
memerangi Palembang jang 
sedang memberontak itu. Wasi 
Bagno menjanggupi asal “Sri 
Sultan Agung turut serta per- 
gi guna menjaksikan, 

  
Datang di Palembang kedua 

perwira mengundjungi  masdjid 
"Palembang. Pada “waktu sem-       kat mendjadi anak menantunja,   || bertempat tinggat di Ngibig dan 
bahjang subuh Seh Wasi Bagno     imenamakan diri Kjai Ageng 
adzan dengan irama Mataram. 

Pendengar2 kagum mendengar 

P emin talan 
. »Djantras 

-. Akan diperbaiki organisasinja dsb 

PERUSAHAAN pemintalan | 

mian Mr. Iskag untuk mengun- 

ta kepentingan pemerintah agak 
kurang diindahkan. Selai or- 
ganisasinja maka djuga penem 

patan dan perluasan mesin2, ke 

adaan perburuhan dsb perlu di- 
perbaiki karena semuanja itu 
menjebabkan produksi dan effi- 
ciency tidak mentjapai tingkat- 

an jang diharapkan. 
Hal lain lagi jang menjebab- 

kan adanja perhatian terhadap 

“perusahaan ini jalah kebutuhan 
industria tekstil kita akan perse 

diaan dan produksi benang jang 
sedapat?nja dipenuhi oleh indus- 

tri pemintalan dalam negeri. 

Seperti“ diketahui masih ba- 
njak benang-tenun kebutuhan 
industri dalam negeri jang perlu 
d-import, Dalam hubungan ini di 

|dari KUPU 
Pembagian Umum) 
'watan Perekonomian: Diandjur 

- 

Koperasi 
pada Pewmerintah 

daerah. . 

EBAGAI atjara kedua pada sidang DPRDS Kotabesar 
lalu, jalah membitjarakan usul 
ah 7 bulan diadjukan dan baru 

sekarang mendapat giliran untuk diadjukan dimuka sidang, jaitu 
usul supaja di Kota Surakarta dibentuk Djawatan Koperasi jang 

to menjerang adanja, kenjataan 

bahwa Djawatan Perdagangan 

Perindustrian f Koperasi jang ki! 
nj bernama Djawatan Perekono 
mian, banjak menjimpang pa- 
da tugas?nja jang tertentu. Ba 
njak hal2 jang semustinja diu- 
rusi oleh Djawatan Perusahaan, 

diurusi oleh Djawatan tsb. 

Pembitjara lainnja menanja- 
kan sampai dimana kini usaha2 

(Kantor Urusan 

dari Dja- 

'kan supaja  fihak Pemerintah 
mengadakan tuntutan2 jang nja 
ta, karena dengan adanja pene- 
rangan2 sadja mengenai man- 
faatnja Koperasi, bagi rakjat 
pada umumnja sudah merasa 
bosan. 5 

Tugas? Koperasi supaja 

diserahkan. 

Sesudah banjak dikemukakan 

pendapat2 dan. perdebatan2 
achirnja sidang dapat menerima 
usul Hadisumarto dkk. dengan 
mengadakan perobahan tentang 

sifatnja, jang bunjinja sbb.: 
Mengingat pentingnja kota 

Surakarta sebagai daerah perda 

gangan dan perindustrian. dan 
belum adanja urusan Koperasi 

dalam kota Surakarta, sedang 
segala sesuatu jang mengenai 
Koperasi diurusi oleh Djawatan 

Koperasi jang masih verticaal 
serta mengingat adanja UU no. 
16/1950, mendesak kepada Peme 
rintah Pusat supaja menjerah- 
kan tugas Koperasi pada Peme- 
rmtah Daerah Surakarta. — 
(Kor). 

Ps 

mumnja berdjalan dengan baik 
sekali. Pengalaman jang diper- 
oleh dalam perusahaan ,,Djan- 

tra” dan tjontoh baik dari ,,Ne- 

britex” akan dapat diperguna- 
kan oleh industri pemintalan pa 

da umumnja dan perusahaan pe 
mintalan negara jang sedang 

didirikan di Tjilatjap pada chu- 
susnja.   ambilkan perbandingan dengan: 

peminitalan ,,Nebritex” dj Pasu- 

ruan jang seluruhnja adalah pe- 

rusahaan partikelir (asing) dan 
sebagiannja dimiliki perusahaan 
Inggeris. Pemintalan ,,Nebritex”. 
ini jang djuga dikundjungi oleh   

| Mataram adalah begitu kuat, 

untuk | 

Menteri Perekonomian, pada u- 

  

GRI 
pai diistana Sultan Palembang. | 
Kebetulan Sultan membutuh | 

kan orang dari Matgram untuk 
ditanja mengenai keadaan serta 
kekuatan Mataram. Kedua2-nja 

dipanggil, Ditanja Wasi Bagno 
Dane nna, bahwa keadaan 

sehinga djangankan Sri Sul- 
tan sedang para hambanja sa- 
'dja mempunjai “kekuatan dan 
keberanian jang luar biasa. Wa 
si Bagno ditjoba  kebisaannja. 
Sultan Palembang kagum me- 
lihat kekuatan gaib (katijasan 
Djw.) Seh Wasi dan karenanja 
merasa takluk, malahan - kedua 
perwira tadi dititahkan oleh Sul 
tan Palembang memberikan su 
rat kepada Sultan Agung, jg 
maksudnja mengakui kesalahan 
nja. 

KJAT AGEN 

Achirnja diterangkan bahwa 
| Kementerian Perekonomian se- 
Gang mentjari djalan sebaik2nja 
Supaja soal2 disekitar perusaha- 
an ,,Djantra” segera dapat -di- 

selesaikan dengan tjara jang 
akan lebih sesuai dengan kepen- 
tingan nasional. — Ant.   

G 

BIG 
adzan itu, terdengar djuga sam | Kepada punokawan Ki Guntur 

dan Ki Blebah diperintahkan 
mentjari kaju buat bikin ru- 
mah, Kaju jang didapatkan ha- 
nja kaju djati masih muda, Da 
ri kaju ini dibuatnja sebuah 
langgar ketjil, Hingga sekarang | 
langgar itu masih ada dan di- 
namakan masdjid alit. aa 
Wasi Bagno bertapa dinamakan 
Djatinom, berasal dari kata2 
djati dan enom, Seh Wasi be- 
lum mau  menghentiKan tapa- 
nja, bahkan membuat tempat 
dan gua didekatnja. Sendang di 
bawah pertapaannja jang pada 
waktu ini masih dapat dilihat 
dialirkan ke selatan dan kemu- 
dian dinamakan sumber Suran. 

Djasa Seh Wasi Bagno ter- 
hadap keradjaan Mataram hanja 
terbatas sampai pemberontakan   

Sepulangnja dari Palembang 
Wasi Bagno meneruskin ber-       Sultan Palembang sadja. Di Dja 

tinom, Seh Wasi Bagno ketamu 
an Sultan Agung setjara diam2,   tapa di lereng gunung Merapi, mentjeritakan tentang pembe-   

pihak gerombolan pemberontak | 

    

muka2 partai akan 
mewmbitjarakannja 

ndang pemuka? partai politik 
| perwakilan didalam parlemen untuk 

mengadakan suatu pertemuan bersama pada hari Kemis tanggal 
bu akan dibitjarakan soal pembe- 

rontakan Daud Beurcuh di Atjeh dan usaha2 untuk mengatasi 
kesulitan? jang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. 

Pasukan tentara itu antara 
lain dapat menjita : kendaraan, 
bensin, dokumen2 dan bendera 
"DLI, Sewaktu sepasukan ten 
tara dan  Mobrig mengadakan 
patroli kedjurusan Lho' Seuma- 
we, maka terdjadi tembak-me 

nembak sebentar dengan ge- 
rombolan, demikian dikabarkan 
dari Lho' Sukon. Tembak-me 
nembak itu berachir dengan pi- 
hak gerombolan pemberontak 
melarikan diri dalam "keadaan 
kotjar-katjir. 

Tanggal 14 Oktober. 
Kabar dari Bireuen menjata- 

kan, bahwa hari ini sepasukan 

tentara dan sepasukan Mobrig 
telah mengadakan gerakan pem 
bersihan ke Pematang Glum- 
pangdua / Peusangan,  Grengu. 
Di Pematang Glumpangdua pa- 
sukan alat2 kekuasaan negara 
itu diganggu oleh pihak gerom- 
bolan pemberontak. Mereka 
djumlahnja kira2 250 orang dan 
bersendjatakan jungle rifle dan 
“karabijn. 
Korban jang diderita oleh ge- 
rombolan pemberontak ialah: 
27 orang ditawan dan 26 orang 
mati. Jang dapat disita olen 
alat2 kekuasaan negara ialah : 
sendjata2 tadjam, 4 pesawat te- 
lepon, rantai sendjata berat ser- 
ta 5 buah kendaraan. Dalam ge 
rakan itu pihak alat2 kekuasaan 
negara ' tidak ada mengalami 
kerugian. Dari Bireuen dikabar- 

kan selandjutnja, bahwa sepa- 
sukan tentara mengadakan pa- 
troli kearah ' Selatan (Bireuen. 
Pada suatu tempat dilakukan 
pengepungan terhadap sedjum- 

  
| lah gerombolan pemberontak, jg 
hendak mentjoba melakukan 
serangan dan pengatjauan ke 
Bireuen. Mereka itu bersendjata 
kan karabijn dan achirnja melari 

kan diri. : 

Tanggal 15 Oktober. 
Ketika sepasukan tentara ber 

gerak mengadakan patroli dari 
P. Labu menudju Idi, maka sam 
pai di Bagok terdjadi tembak- 
menembak dengan gerombolan 
pemberontak selama 12 djam. 
Betapa besar kerugian dipihak 
gerombolan pemberontak belum 

dapat dipastikan, akan tetapi 
ternjata, bahwa sebelum ter- 

djadi tembak-menembak terse- 
but, gerombolan pemberontak 
itu telah melakukan perampok- 
an2 terhadap orang2 Tionghoa 
dan beberapa orang penduduk 
Indonesia ditempat itu. — Ant. 

  

ORANG2 ASIA BENTJI 
j Melihat usaha2 Barat 

petjahkan soal? diluar 
PBB 

Sudjatmoko sekdjen Lembaga 
Indonesia untuk urusan masa- 
lah2 dunia (Indonesian Institute 
of World Affairs) telah berbi- 

tjara dalam pertemuan tahunan 
New York Herald jang dilang- 
sungkan diruangan  madjelis 
umum PBB. f 

Dalam pidatonja 
moko antara lain menjatakan 
bahwa sebagian besar orang2 
Asia melihatnja sebab2 dari ke- 
gagalan PBB itu terletak pada 

sikap negara2 besar jang hen- 
dak menempatkan .pertimbang- 

an2 djasa dan keadilan dibawah 
kehendak politiknja. 
Bangsa Asia, demikian Sudjat- 

moko, . memperhatikan dengan 
rasa 'bentji adanja tanda2 nega- 
ra besar hendak memutuskan 

persoalan2 diluar madjelis PBB, 

mengelakkan persoalan2 itu dari 
tindjauan2 opinie dunia dan usa- 
ha  menjelesaikan dikalangan 
sendiri sadja. 

Akan tetapi kenjataan adanja 
PBB itu sadja sebagai faktor 
jang tidak dapat disepikan 'he- 
gitu sadja oleh suatu negeri ma- 
ka hal ini sedikit banjak - me- 
maksa tiap nerjeri memberikan 
pertimbangan masalahnja kepa- 
da umum sebelum  mempertim- 
bangkan sesuatu tindakan sen- 
diri kearah kekerasan. Demikian 
Sudjatmoko. — AFP, 

itu Sudjat- 

  

  

Bupati Semarang 

Pangeran ' Manduroredjo, adik 

Sultan Agung sendiri. Sultan 
Agung dipersilahkan kembali 
pulang. Tentang  pemberontak- 
an bupati ia sanggupi akan me- 

rontakannja 

njelesaikan. Dengan diam2 Seh 

Wasi Bagno pergi ke wilajah 
Semarang mendjadi wiku di 

Kemangen dengan nama Ki 
Djokodjojo. Ki Djokodjojo ter 
sohor karena ilmu gaibnja se- 
akan2 ia tahu ape jang akan 
terdjadi. Kesohoran ini meresap   

.djuga sampai di kabupaten Se- 
marang. 
Manduroredjo menanjakan ten 

tang maksudnja: untuk mem- 
berontak. Ki Djokodjojo tidak 
menjetudjui pemberontakan di 
langsungkan, tetapi dalam pada 
itu Manduroredjo tidak mau 

membatalkannja, 
Achirnja terdjadi perselisih 

an, Manduroredjo kalah, mati 
dan dikubur didesa Potro, kepa 
lanja ditanam didesa Mungup, 

Atas djasanja ini dari Sultan 
Agung Seh Wasi Bagno menda 
pat gandjaran seorang Wanita 
adik perempuan Sultan Agung 
dan tanah seluas suara bedug 
dapat terdengar, Wasi Bagno 

kembali pulang dengan isteri- 
nja jang baru ke Djatinom dan 

MINTA TAMBAHAN 
BEGROOTING 

Didapat kabar dari kalangan 

Pemerintah Daerah, bahwa se- 

djak hari Senin jang lalu, Wk. 

Kepala Daerah S.P. Paku Alam 

telah berkundjung ke Djakarta 

Kundjunganja itu jalah untuk 

mengadjukan permintaan kepa- 

da Pemerintah pusat, tambahan 

begrooting guna Daerah Istime- 
wa Jogjakarta sebanjak Rp. 

6.500.000. Seperti diketahui defi- 

sit begrooting jang telah dite- 

'tapkgn oleh DPRD sebanjak Rp. 

4.500.000,—7, tetapi guna bebera 

pa rentjana jang masih akan di 

laksanakan maka diadjukan per 

mintaan dengan tambahan Rp. 

2000.000,—. Hari ini Wk. Kepa 

la Daerah ditunggu kembali di 

Jogja. £ 
Sementara itu didapat kete- 

rangan, bahwa DPD hari Senin 
jl. telah bersidang untuk me- 
njusun memorie van antwoord 

terhadap beberapa soal, jang 

akan diadjukan kepada DPRD. 

RUMAH SAKIT ,,SA- 
DJAH MADA" PU- 
SERAN DIPERLUAS 

Menurut keterangan Djawa- 
tan Gedung2 Kementerian Pe- 
kerdjaan Umum di Jogjakarta, 
Rumah Sakit Universitet Negeri 
Gadjah Mada di Pugeran jang 
merupakan tjabang dari Rumah 

Sakit di Mangkubumen, akan 
diperluas, mengingat akan ma- 
kin banjaknja keperluan? serta 
kebutuhan@nja. : 

Antara lain akan dibangun 
frontgebouw dengan beaja sebe- 
sar Rp. 600.000,—. Bagaimana 
dan bentuk apa bangunan ini 
sekarang sedang disiapkan gam- 

bar2nja. 
Dalam pada itu diperoleh ke- 

terangan, bahwa bangunan jang 
sekarang dibelinja oleh pihak 
Universitet Negeri Gadjah Mada 
sebesar Rp. 275.000,—. 

GEDUNG GARAM WO- 
NOSARI MAU DI- 
BANGUN LAGI 

Dari Djawatan Gedung2 Ka- 
bupaten Gunung-kidul, didapat 
keterangan bahwa - gedung Pe- 
gareman Wonosari, jang rusak 
karena akibat class II, akan 
dibangun kembali, jang pembu- 
atannja akan dikerdjakan oleh 
badan pemborong bernama 
»I.K.A” dari Jogjakarta. Menu- 

rut tafsiran pembuatan itu akan 

memakan biaja & Rp. 100.000,— 
Gedung Pegareman jang seka- 

rang ini, akan dibuat lebih besar 

dan modern, dari pada jang su- 
dah. — (M.S). 

KARENA SESAT, GAN: 
TUNG DIRI 

Kemarin pagi sekira djam 
06.00 diketemukan orang di pe- 
karangan R. Ngt. Atmosetro di 

kampung Minggiran, Jogjakarta 

kota bagian Selatan, seorang pe- 
yrempuan sudah mati ditempat 
penggantungan jang dibikin 

sendiri. 
Setelah penduduk . kemudian 

beramai-rama, mengerumuni dji- 
sim ternjata bahwa jang meng- 
gantungkan diri itu Nji Muljo- 

sedarmo alias Ngatinem ber- 
umur kira2 35 tahun, penduduk 
dari kampung Surjadiningratan. 
Menurut penjelidikan, ternjata 

bahwa Ngatinem itu menggan- 

tungkan diri, karena tidak tahan 
menderita sakit “bathin akibat 

perbuatan sang suami. Menurut 
keterangan2 jang diperoleh ,.KR” 
suami Ngatinem sudah kira2 
6 bulan jang lalu kawin dengan 
seorang wanita lain dan sedjak 
itu ia djarang pulang kerumah 
Ngatinem karena sedang gan- 
drung dengan isteri kedua. 

Ngatinem kemudian 'berusaha 
mentjari hiburan dan pindah un- 
tuk sementara dirumah famili- 
nja R. Ngt. Atmosetro tadi, te- 
tapi rupanja kesedihan jang di- 
Geritanja meningkat  mendjadi 

kebingungan, sehingga achirnja 
untuk menghilangkan rasa  bi- 
ngung itu ia berbuat seperti 

' tersebut diatas tadi. 

Djisim Ngatinem kemarin se- 

telah diadakan pemeriksaan oleh 
pihak pamong pradja dan polisi 
kemudian dibawa ke rumah sa- 
kit Gadjah Mada untuk diperik- 
sa lebih landjut. 
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berganti nama Kjai Ageng Gri- 
big. 

Guna menjempurnakan ilmu 
agamanja Kjai Ageng Gribig 
pergi hadji ke Mekah dan pu- 
lang kembali di Djatinom pada 
bulan Sapar. 

Murid2 Gribig berkumpul pa 
da Djumat malam terang bu- 

ian. Pada penutupan wedjang- 
annja kesemuanja disuruh mem- 
bawa apem sendiri2. Siang hari- 
nja apem dibagi-bagikan, tapi 
karena banjaknja jg ingin men- 
dapat bagian apem disebarkan. 

R'wajat penjebaran apem se- 
peninggalnja Kjai Ageng Gri- 
big langsung dinaluri oleh ma 
sjarakat Djatinom, jang kemu- 

dian mendjadi keramaian  Ja- 

gowiju pada tiap hari Djum'at 
jang mendekati tanggal "15 bu- 
lan Sapar. 
Hingga kini penjebaran apem 

dikenal dengan keramaian Ja- 
gowiju, “karena ketika Kjai 
Ageng Gribig menjebarkan 
apem tersebut diatas sambil 
mengutjapkan kata2 dalam ba- 
hasa Arab ,,Jagowiju”, artinja 
zat jang memberi kekuatan, 
maksudnja supaja apem2 tadi 
dapat memberi kekuatan kepa 
da mereka. jang mendapatkan- 
nja. — (Kor),   

   

"HALAMAN 21 
INAUGURATIE FAC. 

HESP 
Inauguratie jang terachir dlm, 

masa perkenalan “U.N, Gadjah 
Mada dilangsungkan semalam 
di Pageiaran oleh fakultit 
HESP, jang mendapat perhatian 

besar sekali dari para mahaguru 
dian segenap '. mahasiswa. Upa- 
tjara dilakukan seperti djuga 
1ain2 fakultit.jang sudah2. Na- 
sehat diberikan oleh Prof. Mr. 

Djojodiguno jang mengharapkan, 

supaja Masa perplontjoan itu 
meskipun berat, djanganlah se- 
kali2 dianggap sebagai peng- 
hinaan, tetapi supaja diangzap- 
nja sebagai sandiwara sadja dan 

suatu udjian. 
20 Piontjo dan plontji jang 

karena melakukan kesalahan2 
belum dapat diterima dalam ma 
sjarakat mahasiswa dan nasib- 
nja selandjutnja diserahkan ke- 
pada Dewan Pengadilan Maha- 

siswa, Dalam malam inauguratie 
semalam itu diumumkan nama2 
dari pemenang2 dalam perbagai 
perlombaan jang diselenggara- 
kan oleh fac. tsb. Pemenang2 
itu jalah: 8 . 

King djatuh pada sdr. Mul- 
wanto,. @ueen — sdr. Saerah, 
masing2  sebagaj hadiah diberi 
lengganan madjalah Gadjah Ma- 
da selama setenigah tahun dan 
buku Systeem Hukum Indonesia 
karangan Prof. Mr. Dr. Supomo, . 
pemenang Bintang Radio HESP 
putera jalah: sdr. Rusman jang 
mendapat piala H.E.S.P. Bintang 
Radio puteri Sdr. Sumijati dgn. 
piala dari N.V, Fortuna:  Ba- 
lapan sepeda — sdr. Renang Su- 
barso mendapat 3 ekor itik : Da- 
gelan — sdr. Agus Suparmo es. 
mendapat “kambing, Berlajar 
puteri dimenangkan oleh pa- 
Sukan Hukum : main bola oleh 
regu Hukum, tjari induk oleh 
regu puteri. 

Sebagaj hidangan diadakan 
bermatjam2 pertundjukan, di- 
antaranja djuga kita dapat men- 
dengarkan suara jang merdu 
darj Bintang Radio Indonesia th. 
1953 sdr. Nany  Josodiningrat. 
Maiam gembira ini dilangsung- 
kan sampai kira? tengah malam, 

SEKITAR PEKERDJAAN 
DARURAT ISTIMEWA 

Dalam daerah Jogja. 

karta, 
Menurut tjatatan Bagian U- 

rTUSan Sosial Kantor Penempatan 
Tenaga di Jogjakarta, dari per- 

tengahan tahun ini hingga per- 
tengahan bulan Oktober 1953, 

dalam Daerah Istimewa Jogja- 
karta telah ada 3 buah objecten 

pekerdjaan darurat istimewa jg 
diselenggarakan menurut pera- 
turan Menteri Perburuhan -No. 
34/th. '52, dengan djumlah sub- 
sidi sebesar Rp. 116,207,—. Dju- 
mlah tenaga penganggur jang 

dikerdjakan untuk pekerdjaan 
darurat istimewa tersebut ada 
692 orang. 

| “Sementara itu beberapa-obfec- 
"ten lainnja sedang dalam penje- 
lesaian. 

SEKOLAH PERTANIAN 
Kemarin telah tiba di Jogja- 

karta 9 orang murid Sekolah 
Pertanian Menengah Atas Ma- 
kasar jang diantar oleh seorang 
guru, untuk menindjau objek2 
Pertanian. 

Mereka telah menindjau Kra- 
ton dan Sonobudaja. Hari ini 
direntjanakan melihat Kb. Bibit 
Kolam Wonotjatur, Dorigkelan- 
dan Krapjak. : 
Besok pagi mereka bertolak 

kembali ke Makassar. 

PANITYA2 PENDIDIKAN 
MASJARAKAT DI 
JOSJAKARTA 

Berdasarkan statistiek kwar- 
taal pertama tahun 1953 diselu- 
ruh daerah Istimewa Jogjakar: 
ta terdapat 68 panitya2 pendidi- 
kan masjarakat. Djumlah  se- 
luruh katjamatan/kapanewon se 
luruhnja 74 buah, djadi masih 
beberapa katjamatan sadja jang 
belum ada Panitya “Pendidikan 

Masjarakatnja. 
. Seperti diketahui panitya? tni 
jang terdiri dari pihak pamong 
pradja, wakil2 djawatan dan rak 
jat bersama2 memetjahkan usa- 
ha2  memadjukan masjarakat 
dengan menjelenggarakan PRH 
KKOD. Perpustakaan Rakjat 
dsb.-nja, jang beajanja ' antara 
lain mendapat bantuan darj Dja- watan Pendidikan  Masjarakat, Djumlah Kursus2 PBH terdapat 2.225 tempat, KKOD (Kursus 
Kemasjarakatan orang Dewasa) 23 tempat, KPU A di 35 tempat, 
KPU B di 6 tempat, KPU c 

s1 tempat, Panti Pemuda 4 tem- 
pat, Taman Pustaka Pen 
di 1.987 tempat, Taman ara Rendah di 72 tempat, TM Mene- 
ngah di 5 tempat dan TM Tingr 
gi di 2 tempat, 

  

Nonton mana? 
Naa . "Ti Happy Time”, Char- 

Ss Boyer, Louis Jourdan, SENI SONO: ,Ranuio Noto- 
rious”, Marlene Dietrich, 

Arthur Kenneay T 
INDRA: ,Light Touch”, Stewart 

Granger, Pier Angeli, : 

RAHAJU: ,,Two Weeks with 
Love”, Jane Fovall, Ricardo 
Montalban. 

SOBOHARSONO : ,,/The Iron 
Mistress”, yAlan Ladd, Virs 
ginia Mayo, 

LUXOR: ,,/The Painted Stallion”, 
Ray Corrigan, Hoot Gibson. 

MURBA : , San N.e 14 Kim Fa.” 

WETAN BETENG: »The Pira- 
tes of Capri”, Louis Hay- 
ward. ! 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
“Prabu Suwilohadji (Riwa- 

jat Kediri). i           



   

      

A
a
 

en 
me 
2
 

  

5 ilir, 

paten diberikan hak2 dan kewa- 
sGjipan2.mengenai soal tersebut 

  

- dak terpakai atau ak 
. harus dipadamkan. Para .pendu 

' masih t 

tus, Mobilnja monder ta, kerusak 

    

  

han ya bagian mesin dan sopirnja 

jasmani hingga 
aini sebanjak 162 orang, di- | 

ntaranja 27 guru putri. 
sebanjak itu adalah | 

we dari hatsil San ana : 
an pertama hingga lang On 
HENNA di I oemp jun, G 

n 

    

Angka: e 23 jang di- | 

adakan kata Jang 8 sja tg. 21 | 
“bulan ini dan diadakan di Purwo- 

- kerto, Kab. Tjilatjap mengirim- 

SEE
 Gurp. Tg (Kor). 

—HATSIL PERIKANAN 

didapat 
1 Perikanan Laut | 

” Tjilatjap me- 

   

  

Pang bahwa hatsil ikan |     lam-bulan C October inj dan bu- 
Ia e1 dapat  diharap- 

kan lebih “baik dari pada bulan2 
Me 

in dikarenakan oleh kea- | 
daan musim jang menurut pen. | 
dapat para pelajan adalah .mu- 

: sim ikan. 
Sedjak tanggal 1 sja 15 bulan : 

ini (14 bulan) hatsil t: 
ikan “En Haagd, 13932,2 Kg. se- 
harga Rp. 43 

“sil na Septergber 153 16573,6 
Kg. seharga Rp. 36053,30. 

Perlu Na, bahwa ha- | 
“sil ikan tersebut sebahagian be- 
sar adalah hatsil 4 . dgn | 
mempergunakap djaring pajang, | 
sedang djaring arad 
hasilnja sangat kurang. 5 NO » 

KLATEN 
. SUMBER AIR MINUM 

L.. TYOKRO 
” DPDS minta pembagian 

keuntungan. 
Baru2 ini DPDS Kabupaten 

Klaten telah mengadakan sidang 
nja Chusus untuk membitjara- 
Kan sekitar tuntutan DPDS ten 
tang pembagian keuntungan pe 
rusahaan air minum Kota Besar 
Surakarta 5 

  

(Lebih landjut kita mendapat “i 
keterangan, bahwa soal terse- 
but akan ta jukan. kepada si- 
dang DI S setelah dapat di- 
kumpulkan bahan2 jang diperlu 
kan, tetapi sementara itu peme- 
rintah daerah sudah akan menun 
tut kepada pemerintah pusat su | 
paja pemerintah daerah kabu- 

an sama seperti jang dibe- 
akan kepada: Dem pemprinkai: Kota |” 
Besar | berhubung 
sumber perusahaan tadi letaknja 
didaerah Kabupaten Klaten, jak 
nj didesa Tjokro. 

Dari djumlah keuntungan jg 
didapat dari perusahaan itu Kla 
ten minta pembagian sebanjak 

20 Fa» — (Kor). 5 

WONOSOBO 
MENTJEGAH BAHAJA 

&.. KEBAKARAN 
Berkenaan adanja Kapan 

disana-sini - jang sering kali 
babkan apinja sendiri didi 
rumah maupun d komplex : 

dalam rumah djangan ditaruk de 
kat dinding tetapi hendaknja di 
taruk didjogan tengah. Begitu 
pula api didapur djika sudah ti 

tidur 

2 

duk jang disekelilingnja ada hu | 
“tan djika obong2 dan merokok | 
supaja jang hati2 dan djangan | 
ditinggalkan djika belum padam 
apalagi diwaktu malam. 
Kebakaran jang baru2 ni ter 

djad, didesa Andongsii M 
tengah hingga mengha 
rumah diantaranja milik Kepa. 
Desa sendiri djuga Gikarentikan 
api didalam rumah jang . belum | 

  

   

padam betul. Kerugian djiwa ti | 
dak ada hanja harta-benda Kl. i 
Peta 70.000,— (Kor.) 

PEMAKAIAN DJALAN 
. WONOSOBO - DIENG 

“ Untuk menghindarkan kesalah | 
fahaman tentang pemakaian dja | 
lan Wonosobo—Ditng maka oleh | 
Bupati Kepala Daerah setempat | : 
didjelaskan bahwa untuk djalan 
Wonosobo — Garung, Garung — | 
Kedjadjar, Kedjadjar — Pa 
masing2 termasuk klas III, 
dan V tidak diperlukan idzin dji 

  

ka kendaraan itu tidak melebihi | 
beratnja menurut batas klas dja 
lan jg ditetapkan. Bagi kendara |' 
anjg melebihi beratnja menurut 
batas tsb harus minta idzin se- | 
minggu sebelumnja kepada D.P. 
D.S. Kab. Wonosobo. Idzin jang | 
telah diberikan oleh Kepala Dae 
rah Kab. Wonosobo sebelum pe 
ngumuman ini masih tetap ber 
laku. Terhadap pemungutan 
(tol) atas kendaraan bermotor |: 
jang melalui djalan Kedjad 
Ditng pada djam perdjal n 3 
telah ditentukan jang djuml: 
nja ditetapkan matan djenis 
dan tempat asal kendaraan djuga 

ap berlaku. Kebebasan 
dari pembajaran bea tersebut, 
dalam hal2 jang penting dapat 
diberikan oleh Kepala Daerah 

| Kabupaten. — - (Kor.) 

MOBIL MENTJIUM 
2. TIANG 
«Truck dokar bergelim- | 

pangan. 
Pada hari Rebo jbl. mobil AA 

  
     

   

  

no, 1349 jang akan ke Garung | 
dengan 2 Maa rewel 
hingga achis 
listrik di Dj. 

  

EN sam pai | 

Laja menderita luka2 karena pe 

Jiah melalui dokar pertama, rem. 

AD! ka 

| kannja gamping 3 ton. Pedagang 

. 'lemparkan ke sawah, Untung se 
i kali tidak djatuh korban, hanja 

40,— sedang ha- | perin: 

(krakad) : 

iga, jang diputuskan oleh kon- 

h,Sarbuksi” Djawa Tengah di Se 

ae ' 
ehu | . 

tanan, Bupati Wonosobo menje 9 
.rukan kepada Takjat agar api 

| berlangsung mulai tgl. 18 s/d 

le: Pemerintah supaja 
   

  

       

|lidair kepada demonstrasi 
. | bertudjuan pengendalian harga2 
buku, 

   
       

|memasukkan mata peladjaran 
| baha, : 

  

      

  

.djatuh pingsan. Seorang penum. 
pang jang duduk dimuka, kepala 

tjahan katja. Menurut keterang 

- | 0" dita mobil tersebut - 
60 k 

  

ke Wonosobo, satampainja di Bi 
Kertek menabr ak dokar 

(perempuan peda- 
gang beras jang berdjalan diping 

TAR, djalan truck tersebut sete- 

   

  

nja lantas tidak bekerdja sedang | 
n dihadapannja tampak bus 

.M. Java jang menudju ke Ma 
gelang. Untuk menghindari tu- 
brukn dengan bus maka dokar 
kedua itu didjadikan korban 
hingga ringsek. Trucknja masuk 
slokan dan terbalik dengan muat 

   

beras dalam sekedjap mata di 

para numpang dokar menda 
MP ha ca2 Inah. — (Kor.) 

| SURAKARTA 
14 ABAD PERGERAKAN 

—.. WANITA 
Di peroleh. kabar, bahwa pa- 

|da rapatnja Madjelis Permusja- 
Piring wanita Surakarta (M. 

Tt ) baru2 ini telah diben- 
tuk Madam Panitya untuk  mem- 

Nan ap 25 tahun Per- 
rak anita Indonesia, be- 

'sok tap aa Desember jad, 
| Panitya terdiri dari Ketua : 
Nj. Judonagoro (wanita PIR) : 
wakil ketua: Nj. Gitoat- 

' (Kesatuan wanita Islam), 
Sekretaris I: Nn. Moen 
tijah (P.P.L.): sekretaris II: Nj. 

| Sukatmo (P.W.EKL.). Keuangan' | 
(Es Nj. Astamun (Perwari). Ke- 

an NI: Nj. M, Hadipranoto 
1 (Santjojo Rini). 

Panitya tersebut 
kung oleh 21 organisasi wanita 
di Solo diluar dan dalam ling- 
kungan MPWS, telah menentu- 

kan, atjara2: 3 Rapat umum, 2. 

Perlombaan, 3. Malam gembira. 
— (Kor). : 

' PUTUSAN KONGRES 
—SARBUKSI" 

Kongres ,,Sarbubsi” (Kehu- 
tanan) daerah Surakarta jang 
baru lalu, telah mengambil ke- 
putusan2. : 

1. M kan laporan 
umum en tjabang. 

2. Menentukan program ker- 

  

    

jang didu- 

,Sarbuksi” di Malang 
tjabang 

Selain itu telah diambil  reso 
Yusi2 mengena? Po AMITA 
1. Konsolidasi Org 
2. Sosial ekonomi 

Tpamwaiaa 

perensi 
Kongres »Sobsi” 

3. Keamanan. - 
4. Pembelaan hak2 “demokrasi. 

5. Soal Perdamaian. 1 
Telah dipilih 3 orang wakil 

untuk diutus dalam Kongres 

Sp pada bulan jad. jalah : 
' Brotowirjatmo, 

2 'Muljadi dan 
3. Sarimin, — Kor. 

HASIL2 KONPERENSI 
Sp. 

: Daerah Surakarta. 
1 Pada. malam Selasa jang lalu 

telah dilangsungkan penutupan 
Konperensi Persatuan Peladjar 

(Sekolah Guru daerah Surakarta 
jang dih, iri oleh antara lain, 
(utusan an Pimpinan PPSG, 
“antar sedan Kepala  Dja- 
| watan' PPK. Kotabesar Sura-. 
|karta, dan Kepala2 S.G.B.N. I 
serta wakil kepala SGAN I, dan 
diachiri dengan malam gembira. 
Adapun hasil2 Konperensi jg. 

2020 diantaranja jang terpen- 
ting adalah sbb : 

K at Usul-usul kepada 
1 Pemerintah. 

Tg Peladjaran Karawitan supaja 
ik mendjadi peladjaran resmi 
ye di Sekolah2. 

ig Memenuhi kekurangan? Gu- 
ru di Sekolah2 Guru. 

3. . Mentjukupi kebutuhan2 Se- 
'kolah2, Gedung sekolah, asra' 

z ma serta perlengkapannja. 
4. Pemegang idjazah PGA 8 th. 

supaja diberi kesempatan utk 
melandjutkan ke PTAIN. 3 

menga- 
dakan Kursus B Agama, 

6 Pemegang idjazah SGB jang 
| tidak berikatan dinas supaja 
| dapat melandjutkan ke SGA. 

Ta “Pemerintah hendaknja mem- 

“bantu perkembangan Seko- | 
. Iah2 Partikelir, 
"ai 

'Mengadjukan mosi?2 sbb.: 
Maka saluut dan So- 

jang 

. 

endesak kepada Pemerintah 
lekas mungkin melaksanakan 
laksud pernjataan  demons- 

trasi2 (di Semarang, Sulawesi, 
Bandung dll). 

| Mendesak kepada Pemerintah 
agar rentjana peladjaran tahun 
1953/1954 ditindjau kembali dan 

ihasa Djerman ke S.GLA. se- 
kas mungkin, mengingat bah- 

6 penghapusan mata peladjar- | 

tersebut mempersempit ke- 
yungkinan bagi peladjar S.GLA.    

   

     
   

jannihn kepada Pemerin- 
agar pengawasan dalam pe- 

ksanaan pengambilan Pela- 
ar dari S.G.B. ke SGLA. lebih -   

MAGELANG 

na aan 

Inja. 

uk melandjutkan peladjaran- | 

Iperternakan ajam, jang meski- 

bali, | Aehingua kesempatan bagi 
Peladjar dari S.G.B. ke S.G.A. 
Mpanuna 

Keputusan? Naa 

Mendirikan verbruiks-Coope- 
tatie ditiap2 Tjabang PPSG dim 
djangka. pandjang, supaja apa 
jang mendjadi kebutuhan  ber- 

Cooperatie dengan harga jang 
sama dengian harga umum, sju- 

kur dapat lebih murah dari har- 
ga umum, setempat. 

Mengesjahkan S.G. mann 
madijah Pasar-legi dan S.G.A. 

S.G. daerah Surakarta. 
Memilih dan mengangkat 

3 orar formateur Pengurus | 
daerah periode ke IV. 
jalah : Subagio (PGA. Daerah) 

Sunarjo (S.GA. N II). 
Supardi (S. Hn NE: 

Ng — (Kor),   
BERITA2 PEREKONO-. 

2000 MIAN 

— Dari kalangan pedagang be- 
ras diperoleh keterangan, bahwa 
sedjak semingu jang lalu sampaj 
sekarang, harga beras didaerah 
Kedu terus meningkat, Sebab2 
kenaikan harga ini, ketjuali mu 
sim patjeklik jang terdjadi an-' 
tara bulan September sampai 
Maret jt djuga karena beras 
-banjak mengalir kedaerah2 jang 
masih katjau di Djawa Barat. 

| 'Di Magelang harga beras gi- 
'lingan semula Rp. 240,— sekwin 
tal sekarang naik mendjadi Rp. 
300,—. Untuk mengatasi kesulit 
an kekurangan beras ini, oleh wa 
likota Magelang kini sedang di- 
usahakan kepada pemerintah di 
Djawa Tengah supaja diadakan 

sama dapat diusahakan oleh 

Sriwidjaja sebagai tjabang P.P. | 

akan lembaga? 

    

Seperti | diketahui 
blok A-A menghendaki - supaja 
dalam tempo 5 tahun Marokko 

liter disana ditjabut kembali, 
orang2 tawanan politik dibebas 

|kan dan supaja dilakukan pemi- 
lihan berdasarkan hak pilih 
universil. : 
'Setelah resolusi blok A-A 

: ditolak maka delegasi2 India, 
Indonesia, Burma mengadjukan 
amandemen2 terhadap apa jang 

disebut resolusi kompromi jang 
diusulkan Bolivia, 
Amandemen 3 negara Asia 

| tadi menghendaki supaja diakui 
lah hak bangsa Marokko untuk 
menentukan nasibnja dan supaja 
terdjamin hak bangsa Marokko 

politik demo- 
krasi jang bebas. 

Resolusi Bolivia jang telah 
diamandemen disetudjui 31 la- 

| wan 18 dan 9 blanko. Dengan 
demikian resolusi ini tidak mem 
peroleh 2/3 darj djumlah suara 
seluruhnja ialah jumlah jang 
dibutuhkan supaja disetudjui 
.madjelis umum. 

Seperti diketahui resolusi ini 
menghendaki supaja ketegang- 
an2 di Marokko diperlunak dan 
supaja perundingan antara Pe 
rantjis — Marokko dilandjut- 
ikan. , 

Dinjatakan seterusnja supaja 

lembaga2 politik di Marokko 
terdjamin perkembangannja. 
Dalam debat tadi delegasi Pe- 
rantjis tak hadir. Jang blanko 
Brasilia, Salvador, Junani, Is-   injeksi beras. 
rael, Paraguay, Peru, Turki, 
Uruguay dan Venezuela. 
  

Dari. dunia peternakan : 
  

Program pandj 

digedong Djawatan Kechewan 

au 

Mengenai program djangka 
pandjang maka jang diutama- 
kan dalam usahanja adalah me 
ngenai perernakan sapi perahan 
sedang djangka pendek menge- 
nai peternakan ajam. 

Sekitar program djangka 

pandjang 
Dalam pendjelasannja menge- 

nai program djangka pandjang 

jang diarah terutama ke peter- 
nakan sapi perahan, Dr. Naritu- 
pulu ngatakan. bahwa ada per- 
bedaan diantara daerah2 jang ter 
masuk tropisch klimaat dan niet. 
gematigd klimaat. 
Menurut  keterangannja, di- 

daerah jang mempunjai iklim 
sedang (drh, tropen), maka 1 

ha. tanah dapat menghasilkan 
rumput setahunnja Ik. 120 ton 
dapat memberi makan pada ra 
ta2 10 ekor sapi, sedang didae 

rah jang niet-gematigd hanja ki 
ra2 sepertiganja dari djumiah 
tersebut dengan dapat memberi 
makan hanja pada Ik.-4 ekor 
sehingga ta' heran didaerah2 

jang nietgematigd . diusahakan 
adanja schuur, kandang istime 
wa dsb. “Dalam usaha tersebut 

sesudah memberi bandingan an 
tara hasil susu dari sapi perahan 
dan sapi potongan, dimana baik 
di Europa, maupun di Indone- 
Sia sapi perahan lebih banjak 
menghasilkan susu dari pada 
sapi potongan 'ia katakan, bhw 
sapi perahanlah jang memegang 
peranan penting dalam usaha 
ini, 

Usaha menurunkan 
harga susu. 

Usaha  memperbanjak dan 
memperbaiki produksi susu 
itu akan dapat mempengaruhi 
pula harga susu, Dalam program 
tersebut Dr. Napitupulu me- 
rentjanakan, agar harga susu 
jg kini rata2 Rp. 3.— perliter da 
pat berangsur2 diturunkan men 
djadi Rp. 125 per liter. Sebe- 
lum perang, harga susu dinegeri 
Belanda perliternja 4 Rp. 0.05 
per liternja dan sekarang anta- 
ra Rp. 0.15 & Rp. 0.20 perliter 

Ia kemukakan pentingnja su- 
su bagi penghidupan manusia 
dimana sebagai tjontoh ia ke- 
mukakan di USA menurut per 
hitungan, tiap2 djiwa setahun- 
nja rata2 minum susu sebanjak 
372 kg., daging rata? 81.4 kg. 
dan telor rata2" 400 buah, se- 
bandingkan keadaan kita ia am 
bil sebagai umpama, jaini soal 

| daging, dimana bagi kita tiap2 
tahunnja hanja bisa mendapat 

| makanan tersebut rata2 4 kg. 
setahunnja. 

Ada harapan djuga, produksi 
susu di Indonesia akan mendja 
di baik dalam. kwaliteitnja dan 
tambah dalam kwantiteitnja, 

Sekitar usaha djangka 
pendek. 

" Menurut Dr. Napitupulu, pro 
gram djangka pendek ini teru- 
tama diarahkan kepata usaha 

pun dari sudut efficience tidak   teliti dan menindjauanja — kem- 

Diusahakan dlari 

sudut ekonomi 
ang-pendek buat 

Kedu-Utara 

Pamer Djawatan Kechewanan Kedu-Utara Dr. B. 
Napitupulu dalam kenperensi pers dengan beberapa warta 

wan di Magelang pada tangal 18 — 19 Oktober 1953 malam 
an Bajeman menjatakan, bah- 

wa Djawatan Kechewanan Kedu kini sudah selesai menjusun 
program pekerdjaan dalam lapangan peternakan, Pen pro- 

gram dalam Gjangka pandjang dan djangka pendek, 
pa 4 

(Aa Aza KAKI akte KANE Rai f 

nakan setjara umum. Dan mes 
kipun peternakan ajam dalam 
praktyk merupakan naven be- 
drijf jang sebagian besar adalah 
usaha rakjat, tapi menilik ang 
dang disamping itu masih ada 
roti dan kentang. Dalam mem- 
ka pendapatan, peternakan ini 
di Kedu-utara memegang hasil 
nomer 2 dari pada peternakan2 
lainnja. 
Menurut statistiek, angka ha 

sil setahunnja dari peternakan2 
ajam dari segala2nja jang da- 
pat dipungut, maka di Kedu 
utara peternakan sapi telah 
menghasilkan setahunnja seba 

njak Rp. 27 djuta, ajam Rp. 25 
Gjuta, kerbau Rp. 12 djuta, kam 
bing Rp. 12 djuta, domba Rp. 9 
djuta dan kuda Rp. 55 djuta. 
Dalam usaha ini, peternakan 
ajam Kedua-utara mendapat per 
sediaan budget jang terbanjak. 

Passieve, directe & indi- 
recte methode 

Dalam program tersebut akan 
“ia gunakan 3 djalan, jaini pas 

sieve, directe dan indirecte me- 
thode. Dalam usaha passieve 

methode ini akan dipelihara, ba 
|ik2 autoactiviteit rakjat jang 

sudah dapat tumbuh sendiri. 
Indirecte methode menurut Dr, 
akan di perhebat penjuntikan 
anti pseudopest, mengadakan 
gebiran terhadap ajam djantan 
dan mengadakan perbaikan mu 
tu serta 'menjingkirkan ajam 
jang djelek, Dengan tjara per- 
baikan tersebut, maka djumlah 
telurnja pun akan bertambah 
pula. Menurut proefstelling, di 
Kedu-utara boleh dikatakan ti- 
ap2 djiwa”- memiliki 1,6 ekor 
ajam sedang tiap2 keluarga 7,1 
Ckor, Dalam usahanja itu, djum 
lah babon harus dapat mening- 
kat 2X dari pada djumlah semu 
la. Dengan melipatganda 2X 
ini disertai penjuntikan2 terse- 
but, maka  djumlah produksi 
akan baik 83X dari pada djum- 
lah semula, dan dari perbaikan 
mutu ini, djumlah ini akan bi- 
sa naik 4X. 
Sebagai usaha pertjobaan, ia 

kemukakan keadaan fokstation 
di sanggrahan kota Magelang, 
dimana dewasa, ini terdapat 110 
ekor betina induk dimana pro 

bisa naik dari pada semula, se 
dang angka kematian anak2 
ajam mendjadi sangat berku- 
rang. : 

Kepala Pusat Kechewanan 'ke 
Magelang beberapa minggu 
jang lalu, fihak Djawatan Ke- 
hewanan Kedu ' Utara telah 
mendapat uang Rp. 7.500.— utk 
stimulasi peternakan tersebut, 

Peternakan harus 
sudut ekonomi 

Waktu ditanja oleh wartawan 
KR mana jang lebih penting 
djika usaha tersebut dipandang 
dari sudut methaphysica, apa- 
kah usaha peternakan binatang 
harus didahulukan ataukah se 

dari   mentjukupi, tapi dapar dilaksa- baliknja jang harus didulukan 

resolusi ' 

diberi kemerdekaan, hukum mi | 

duksi telur menilik experiment 

Dalam  kundjungannja wakil | 

| Damaskus 

| 

tolak reso- 
lusi AA 

: Mengenai kemerdekaan Marokko 

ANITYA politik FBB Senin jang lalu telah menolak reso- 
. Iusi blok Asia — Afrika mengenai masalah Marokko 

ngan 28 suara lawan 22 dan 9 blanko. 
de- 

Jang menentang resolusi Bo- 
livia ini Inggeris, Amerika, Aus 
tralia, Belgia, Kanada, Chili, 
Colombo, Cuba, Republik Domi- 
nica Ecuador, Hait, Honduras, 

Luxemburg, Belanda, New Zea 

land, Nicaragua, Panama dan 
Afrika Selatan. 

Panitya politik akan memulai 
mempeladjari masalah Tunisia 
Rebo ini. Dengan dilakukannja 
pemungutan suara mengenai re- 
solusi2 blbk A-A dan Bolivia 
tadi berachirlah perdebatan ma 

salah Marokko dalam panitya 
politik. — AFP 

  

“JUNANIJSOVJET PER- 
. LUAS HUBUNGAN 
Menteri luar negerj Junani, 

Stefan Stefanopoulos, telah me- 
njetudjui suatu permintaan Du- 
ta Besar Soviet Mikhail Sergev 
untuk menambah 6 atau 7 orang 
atase perdagangan pada staf 
kedutaan Soviet di Athean. Mak 
sud dari pada penambahan ini 
dikabarkan ialah untuk mengem 

bangkan hubungan perdagangan 
antara kedua negara tsb. 
Kedua diplomat diatas djuga 

telah membitjarakan penukaran 
perkundjungan antara seniman2, 

penulis2 dan ahli2 pengetahuan 
jang terkemuka dari kedua ne- 
gara itu. 

Atas pertanjaan duta Soviet 
tentang persetudjuan Junany — 
Amerika Serikat mengenai pang 
kalan2 militer jang ditanda ta- 
ngani pada tgl. 123 Oktober ba- 
ru2 ini, Stefanopoulos mene- 
rangkan ' bahwa itu bukanlah 
suatu politik baru dari Junani, 
akan tetapi kelandjutan dari 
ikut sertanja Junani dalam Pakt 
Atlantik. — AFP. “ 

   

  

    

  

- Olah raga umum: 
  

Keolahragaan di 
Indonesia 

Mendapat perhatian di Djerman Barat.— 
PSSI mendapat tawaran seorang 

pelatih Djesvman . 

undangan INDOSO 

kembali di Djerman Barat. 

Di Indenesia ini Max Schme- 
ling selain turut memimpin per- 
tandingan? tindju internasional, 
pun menjaksikan per tandingan2 
sepakbola internasional jang di- 

mainkan kesebelasan Yugoslavia 
di Djakarta. 

Sekembalinja di  Djerman, 
Max Schmeling banjak membi- 
tjarakan tentang keadaan ke- 
CE Peran di Indonesia, dan 

  

LEGIUN ARAB BERGERAK 
KE DARUSSALAM 

Keadaan perbatasan Israel/ Jordania 

# 

Pp 

masih genting 
ARA penindjau di Amman berpendapat bahwa situasi per 
batasan Jordan — Israel masih genting. Menurut laporan? 

dari Kalkilia sebuah desa perbatasan Israel kini sedang di- 

buat perbentengan?2 jang letaknja 1 mil dari garis demarkasi. 

1 

Sementara itu pasukan2 legi- 
un Arab bergerak kedistrik Da 

russalam sehari sebelum pasu- 
kan2 Jahudi melakukan serang 
an terhadap desa @uebja mela 

kukan manouvre2 dengan per- 

sendjataan lengkap disekitar Da 
russalam, 

Kepala Staf legium Arab djen 
deral Gaib mengatakan kini mu 

lai timbul pendapat, -bahwa 

situasi perbatasan Jornania — 
Israel tak dapat diperbaiki, ke 
tjuali djika agressi Jahudi ba- 

ru2 ini dihadapi dengan agressi 
jang sematjam itus pula oleh 

legiun Arab. . 

Dan inj dapat mengakibatkan 

peperangan, demikian djenderal 

Gaib. 

Syria perkuat diri 

itu Reuter dari 

mewartakan bahwa 

Syria kini memperkuat sistim 

pertahanannja sepandjang per- 

batasan dengan Israel, demikian 

dinjatakan dengan resmi di Da- 

Sementara 

.maskus. 
Konmando Syria di daerah per 

batasan diberi instruksi” menge- 
lakkan setiap agressi. jang dila- 
kukan oleh Israel dengan tak 
usah menunggu? perintah dari 

markas besar tentara Syria. 
' Berita2 dari Amman menjata 

kan 20 anggauta parlemen Jor- 
dania Minta supaja diadakan si 
dang parlemen istimewa mem 
bitjarakan ,tindakan2 pertahan- 
an radikal”. : 

' AFP mengabarkan bahwa De 
  

usaha penampungan orang2 ma 
nusia terlantar untuk usaha ba 
gi kemakmuran rakjat, dengan 

tegas ia djawab: ,,Dalam usaha 
ini, maka usaha peternakan bi 
natang harus dipandang dari su 
dut ekonomie.” — Kor. 9 

  

. . . 

Dunia sana sini 
Kk Lord Cherwell, penasehat 

P.M. Inggeris untuk soal2 atom, 
kemarin dulu tiba di London se 

sudah mengadakan kundjungan 

di Amerika dan Australia. | 
Kk Pemerintah Sovjet pada 

awal bulan depan akan membe- 

baskan 7 tawanan Norwegia dan 
4 Denmark jang ditahan di Ru- 

Sia sedjak achir perang dunia ke 

dua, 
sk Nj: Raj Kumarji Amrit 

Kaur, menteri kesehatan India 

mengundjungi Birma selama 4 
hari untuk menjerahkan alat2 
sinar-X sebagai sumbangan pe- 
merintahnja kepada rumah-sakit 
'Remarkrishna di Rangoon. 

xx Dr, Cheddi Jagan, - bekas 
P.M, Guiana Inggris ditunggu ha 
ri ini di London. 

xx Amerika Serikat akan 
menghentikan bantuannja kepa 

da Israel, djika negara terachir 

“ini tidak menghentikan pekerdja 

an memindah pengaliran sungai 

Jordon sepandjang perbatasan 
dengan Syria. 

    

  
  

wan Keamanan telah mulai 

membitjarakan keadaan. Pales- 
tina. Panitya politik Lembaga 

Arab hari ini akan bersidang 

di Amman mempertimbangkan 
tindakan koletief guna ,,sama 

sekali mengachiri agressi Isra- 
el? demikian diumumkan di 

Kairo. — AFP. 

BEYAN MENTJELA 
INGGERIS 

Trieste dan 

  

Mengenai 

Guiana. 
Pemimpin Partai Buruh Ing- 

geris sajap kiri ,Aneurin Bevan, 
dengan keras mentjela keputus- 
an pemerintah Inggeris menge-   nai masalah Trieste dan Guiana | 
dalam sebuah pidato di Brad- 
ford (Yorkshire). 

Ia mengatakan bahwa peme- 
rintah Inggeris "baru sadja mem 
buat keputusan tentang Trieste 
dan tank2.telah bergerak lagi”. 

Tentang Guiana Inggeris, Be- 
van mengatakan bahwa peme- 

rintah Inggeris telah membuat 
keputusan dan bersama itu mem 
buat prinsip baru bagi Common- 
wealth Inggeris jang berbunji 
"kamu bebas untuk mempunjai 
pemerintahan jang kamu sukai 
selama pemerintahan itu seru- 
pa dengan apa jang kita sukai”. 
Demikian Bevan menurut AFP.. 

8 

PAKT BALKAN 
Ditanda tangani dalany 
waktu jang dekat, 

Junani dan Turki setjara res- 
mj telah memberitahukan kepa- 
da kemlu Jugoslavia bahwa me- 
reka telah menerima tekst per- 
setudjuan jang menetapkan di- 
bentuknja suatu sekretariat tes 
tap bagi Pakt Balkan. 
Lebih djauh radio Belgrado 

tsb. menambahkan bahwa per- 
setudjuan itu sendiri akan ditan. 
datangani dalam waktu jang 
tidak lama lagi dan sekretariat 

nja akan mulai bekerdja tidak 
lama sesudah. itu, Demikian 

AFP. 

USAHA TERACHIR 
JUGOSLAVIA 

  

  
Setjara damai. 

Marsekal Tito menjatakan di 
Belgrado bahwa usulnja supaja 

diadakan “konperensi 4 negara 
tentang soal Trieste akan meru 

pakan usaha Jugoslavia, jg ter 
achir untuk menjelesaikan perti 

kaian dengan djalan damai. 

Tito kemudian mengatakan 
bahwa putusan Inggeris — A.S. 
untuk menjerahkan zone-A ke- 

pada Italia telah menimbulkan 
bahaja2 sungguh2 terhadap per 
damaian dibagian dari dunia ini. 

Tito mengatakan “bahwa pe- 
merintahnja belum lagi meng- 
ambil putusan dalam bentuk apa 

soal Trieste akan diadjukan ke 
pada PBB, selama masih ada ha 
rapan bahwa soal tadi dapat di   selesaikan oleh negara? jang ber 
sangkutan, — AFP, 

- 

  

| SMP. 
|SMK. dalam pertandingan 

  

OLAH RAGA DI 
GSUNUNG-KIDUL 

Untuk memperkembang olah 

raga, dilingkungan peladjar2 se- 

kolah menengah di Gunungkidul, 

baru2 ini dimulai pada tg. 12 

sampai tg. 17 bulan ini, bertem- 

pat di alun2 Wonosari Gunung- 

kidul, telah dilangsungkan 

,Schoolmeeting” jang diikuti 

oleh 9 buah sekolahan, sebuah 

diantaranja tidak ikut serta ja- 

itu SMP. ,,Nasional” Karangmo- 

djo, kar ena kelupaan dipihak pe- 

njelenggara, sekolahan tersebut 

tidak mendapat undangan. Para 

pengikut2 schoolmeeting itu, di- 
antaranja,” SMP. Negeri, STP., 
SMM., SGB. I, SGB. II, SGB. 
(Hondjong) MMI. 
Adapun hasil pertandingan an- 

tara lain sebagai berikut : 
SEPAKBOLA : 
SMP. — SMM. —1i 

STP, — SMK., 
1 0 untuk 

karena 

itu 

menurut .keputu- 
"juri, keme- 

tidak datang, 
san dari pihak 

'nangan dipihak STP. SGB. II — 
SGB. (Pondjong) — 2 : 0 untuk 
SGB. II, SGB I— SM —1:0 

  
sII No. II. 

EBAGAIMANA. diketahui, bekas djuara dunia tindju Max 
Schmpling jang baru? ini berkundjung ke Indonesia atas 

“(Indonesia Sports Organisation) telah 

telah pula membawa surat2 ka- 

bar jang memuat berita2 keolah 

ragaan di Indonesia. Hal itulah 

jang menjebabkan perhatian 

orang2 Djerman terhadap per- 
kembangan keolahragaan di In- 

donesia. Ini dibuktikan dengan 

diterimanja surat oleh PSSI da- 
ri seorang pelatih Djerman, Orsi 
Willy Lankes jang bertempat 

tinggal di Dusseldorf jang me- 
nawarkan diri untuk mendjadi 

pelatih : kesebelasan PSSI. Dalam 
suratnja kepada PSSI itu ditje- 

ritakan, bahwa menurut kesan2 
jang disampaikan Max Schme- 
ling, keolahragaan di Indonesia 
kini sedang madju pesat. Indo- 
nesia membutuhkan pelatih2 da- 
ri luar negeri, dan orang2 Indo- 

nesia adalah sangat  ramah- 

tamah. Karena itu ia tertarik un 

tuk memadjukan tawaran seba- 

gai pelatih. 

Sebagaimana diketahui, selain 
Orsi Willy Lankes itu, telah pu- 

la menawarkan diri seorang pe- 

latih Yugoslavia, Anthon Pogan. 

cic jang baru2 ini turut datang 

dengan kesebelasan Yugoslavia 
sebagai pelatih. Tawarannja itu 

diterima baik oleh pengurus 
PSSI dan kini sedang dilakukan 

surat menjurat dengan Belgra- 

do. 
Mengenai tawaran dari Orsi 

Willy Lankes itu belum diambil 

suatu keputusan. —: Ant. 

  

untuk SMI., STP. — SGB. II — 
(04 1 untuk SGB, II, SMP. — 
SGB. U —2 14 untuk SMP. 

Sebagai pemenang2 SMP. no. 
TI, SGB. Y no. IL. 
ROUNDERS (PUTRI) : 
SMP. — SMM., SGB. 1 — $. 

GB. II, SMP. — SGB. I sebagai 
pemenangnja, antara lain : SGB, 
I No, I, SMP. no. II, SGB, II no, 
III dan SMM. no. IV. 
YOLLEY : 

SGB. II — SGB. (Pondjong), 
SMI. — SGB. 1, SMP. — SMM. 
STP. — SMP. SGB. I — STP., 
SMP. — SGB. T dan achirnja se- 
bagai pemenang dalam pertandi- 

ngan itu, jalah SMP. no. I, SGB. 
— (M.S). 

  

Hasil? 

Putera: Tingkat A: 
Lempar lembing : meter. 
1, Pello SGAK Ska 37,70 
2. Soepardja PGADr. Ska 34,90 
3. Soejadi PGADr. Ska 34.88 
Lontjat Tiga : meter. 
1. Kardjoeni 

SGAN II Ska 11,55 
2. Soegijanta SGAK Ska 11,43 
3. Noeremansena 

SGAN I Ska 11,47 
PUTERA. : TINGKAT B. 
Finale 100 meter: detik. 
1. Miskidjan SGBN Kit. 12,6 
2. Soewahja SGBN I Ska 13, - 
3. Samingan SGBN Srg. 131 
Semi finale 4x 100 M. : detik. 
1.- Regu Sragen (heat I) 

SGBN Srg. 50,8 
2. Regu Wonogiri (heat I) 

SGBN Wngr. 
3. Regu SGBN I Ska (heat 

II) SGBN I Ska 50.2 
4. Regu Klaten SGBN Kit. 50,6 
Lempar Peluru : meter. 

1, Soepardi SGBN I Ska 9,46 

51,3 

2. Karmin SGBN Wner. 9,15 
3. Djoewali SGBN Kit. 9,04 
Lontjat Tiga : meter. 
1. N. Soenarka 

SGBN I Ska 10,92 
2. Soewahja SGBN I Ska 10,74 
3. Kartima SGBN' Klt. 10,72 
PUTERI TINGKAT A. 
Lontjat Djauh : meter, 
1. Sumilah SGAK 3,83 
2. Sumijati SGAN II 3,517 
3. Widjanati SGAK 3,51 
PUTERI TINGKAT B. 
Finairs 100 meter : 
1. Siti Aminah   SGB Bojolali 16,2 
2. Musangadah SGB Wngr, 16,4 

  

u HE MILLIONAIRE" 

perlombaan 
Persatuan Pela- 

djar S.G. Solo 
(SAMBUNGAN KEMARIN) 

3. Musripah SGB Wngr. 16,5 
Lempar Peluru : meter. 
1. Partini SGB KIt. 6,965 
2. Siti Aisjah SGB Wngr. 6,595 
3. Surati SGB Klt. 6,595 
Semi finale 4x 100 M.: 
1. Regu SGBN I (heat I) 

SGBN I 63,7 
2. Regu Wonogiri (heat II) 

SGB Wonogiri 
3. Regu SGBN II (heat II) 

SGBN II 634 
4. Regu Sragen SGB Srg. 641 

Lontjat Djauh : meter. 
1. Musangadah SGB Wngr. 3,82 

63,8 

2. Sri Sutiti SGB Kit. 3,75 
3. Hartijah SGB Srg. 3,71 
Rounders : 

1. Romb. Klaten SGB Klt. 36 
2. Romb. Wngr. SGB Wngr. 23 

REKORD - DUNIA BARU 
PENERBANGAN 
Menempuh ketjepatan 128 
mil sedjamnja, 

Pesawat pemburu dari Angka 
tan Laut Amerika, FD4 Skyray 
pada hari Sabtu jang baru lalu 
telah berhasil memetjahkan re- 
kord dunia penerbangan, men- 
tjapai ketjepatan sedjamnja 728 
mil, demikian UP mengabarkan 
dari California, 

Pesawat FD4 itu dikemudikan 
oleh Bob Rahn setinggi 1000 ka- 
ki diatas pangkalan udara .Ed- 
wards, dekat Muroe, California. 
Dengan demikian  rekord-dunia 
lama atas nama djuru terbang 
Inggeris, Nevelle Duke dengan 

  

  ketjepatan 709 mil sedjamnja, te 
lah diperbaiki, — Ant, 

ara 

KING OR TH-E ROYAL MOUNTED (55) 
  

SpPibsR's 

/THIS TORN DOLLAR PROVES (DADDY 4 
176 kl, SORE MY 

DANGHTER BATRICIA.   
EAVES- 

  

    
DROPPING 1 
HAsS PAD : 
OFF/ His 
SiJBSTITUTE 
TORN DOLLAR 
N PENTIFIED" 

His 
ACCOMPLICE | 
AS TES 
MISS ING- 
DAUSHTER/ 

  

  
Dengan mengintip dari lobang kuntji pintu, maka 
achirnja usaha Spider berhasil djuga. Sobekan 
dollar jang ditukarkan itu oleh Jeb dianggap 
sebagai bukti anaknja jang telah hilang itu. 

— Sobekan dollar ini membuktikan, bahwa kau 
itu anakku Patricia ! 

"- Bapakku ! 

     

Sg Ontel 

    

  

“Produval “by Steobwa Siesinger, Ine 
no Tea PA atu ures sy ndicate, Inc. 

anakku 

    

     

ND), YEL MAN, 
TUST WHAT 15 YOWA |) LA LILYS MEENTA 
PART IN THIS 
GRAND REUNION? 

— Sekarang, nak, apakah bagi- 
anmu dalam 

— Saja-eh-saja? Saja adalah 
perantaranja Lily ! 

      

TER-AH-MEP OMA N 

        

pengembalian 
ini ! 

tor 

  

sana RECENE MHOLDON TER, THERES 
A HANDSOME FEE 
COME KUTA ME, 
PATRICYA S 

  

    

SOMETING 1 SMOULP 
Tung TELL YOkbuso sh. 51 

  

— Kau akan menerima uang banjak! 
AA Mari ikut saja, Patricia ! 

— Saja djuga ikut, Jebic.corim ada 
soal jang hendak kuberitahukan 
kepadamu LK 

      

   

 



    

      

  
  

EBO 21 OKTOBER 1953 

Laporan 
? Bung Sym kirim teka-teki ke- 

| pada Berabe begini 
5 »Kalau tjari Gjuru-ketik, di- 

tjari jang berpengalaman, Kalau 
tjari isteri, ditjari jang belum 
berpengalaman. Bagaimana pen- 
dapat Bung Berabe?” EN 

| Kalau Berabe djadi kepala 
kantor, tentu tjari djuru-ketik 
jang berpengalaman. Kalau Be-' 
rabe masih Norojono, tentu tjari 

  

isteri jang berpengalaman dalam | 
tangga. Habis | 

$ 'kannja sebagai suatu modal 
mengatur rumah 
perkara, 2 f : 

. Bagaimana pendapat mBah 
Nur, Berabe tidak berani umum. 

| i ap 

—. Seksi penerangan parlemen 
menerangkan: Surat djaksa 

agung tentang pembatasan di 
mengenaj pemberitaan jang di- 
kirimkannja kepada pers bukan 
surat resmi, Melainkan surat 
persoonlijk. ALA 

Berabe tentu mengutjap sju- 
kur Allhamdulilah, Dante” tdak 
ada pembatasan kemerdekaan 
pers dinegerj Berabe jang demo 
kratisch ini. : 

Tapi mBah Nur bilang: ,,Ka- 
mi djadi ingat tjerita?2 lama. 
Kalau nDoro Seten bilang: Wah, 
Pak Kurah, djagonja kok apik!, 
Pak Lurah lalu antar djagonja 
kerumah nDoro Setan”, 

Tapi itu salah si lurah! Bukan 
begitu, mBah? 

wa 

duk kota Pontianak berdjumlah 
60.000 orang. Sekarang ini, sete | 
lah dimpimpin oleh walikota Wa | 
nita Bu Rochana Mutalib. djum- | 
lah penduduk meningkat djadi 
180.000 orang alias 3 kali lipat. | 

Itu suatu tanda kota Pontia- 
nak djadi makin makmur. 

Ibukota Djakarta djumlah pen 5 

duduknja pun meningkat djadi 
sedjuta lebih. Apa itu tandanja 
Djakarta djadi makin makmur? 
Apa karena banjak penduduk de. 
Sa mengungsi kekota sebab ta- 
kut D..? Tanja si mBah. 

Wah, Berabe tidak bisa beri 
djawab. Tapi boleh dipastikan, 
Bu Reochana Mutalib tidak pro 
pembatasan kelahiran! 

” 

— 

JOGJAKARTA 
JAJASAN ,.KADILA- 
'NGU" DIDIRIKAN 
Hari Senin jang lalu dimuka 

notaris Wiranto, telah disjahkan 
di Jagjakarta berdirinja Jajasan 
,Kadilangu” jang bertudjuan 

  

memelihara serta memperkem- ? 
bangkan adjaran2 almarMum Su- 
nan Kalidjaga, terutama dalam 
lapangan pendidikan kemasjara- 
katan. Djuga Jajasan bermak- 
s nemelihara makam Kadi: 
langu didekat Demak, jaitu ma- 
kam dari almarhum Sunan Ka- 
lidjaga. 
Dalam susunan pengurusnja 

terdapat sebagai Ketua Umum 
sdr. !'Darmosugito, sedangkan 

dalam ketua2 bagian pengurus 
terdapat Mr. Sujudi, kter 
Latip dan Bambang Suparto. 

Ki Hadjar Dewantoro duduk 
sebagai Ketua Dewan Pengawas 

    

   
   

" PERKUMPULAN 

| BERDIRI. 
Atas usaha suatu panitya pa- 

da hari Minggu tanggal 18-10- 
11953 terbentuklah suatu Perkum 
pulan Penggemar Alam jang da 

lam maksud tudjuannja memper 
“kembang dan mempertinggi si- 
'fat2 dan dasar2 tjinta alam da 
ri anggauta2-nja dan masjara- 
kat umumnja. Dikemukakan tjin 
ta alam sebagai pendjelmaan da. 

i sifat manusia jang mendekat 
a ALAM. Ini merupakan sua 
kesedaran jang dapat diguna 

   
    

memberikan pandangan hidup jg 
luas, menudju kearah masjara 
kat jang sempurna dengan pan 
dangan jang sehat. 
“Perkumpulan ini pada gerak 

pertama dapat mengumpulkan 
pentjinta tanam2an dengare ha- 
rapan pentjinta sudut lainnja da 
ri alam segera menjusul. 
Pengurus telah tersusun, ter- 

diri dari: : STR t 
Ketua: Sdr, Awibowo, Wk. Ke 

tua: Sdr. Surjoatmodjo, Benda- 
'haril : Nj, Awibowo, Bendahari 
II : Sdr. Hunggul, Secr. I : Sar. 
Sutodjo, dan Seer. II :Sar, Su- 

marsaid Murtono. ! 
Bg. Flora, Fauna, Geologie : 

K.R.T. Tirtodiningrat, Sdr. Su- | 
diarto, Sdr. Djamhur, Sdr, Ra- 
tubagus Kartono, Sdr. Sarsito 
dan Sdr. Sugijanto. 

  

KENDAL 
Empat tahun jang lalu pendu- |' SEKITAR KOMANDAN 

te PR 
Jang mati dianiaja. 

Berhubung tersiarnja berita 
tentang matinja komandan OPR 
Samuri didaerah Bodja (Kendal) 
jang dikabarkan sebagai ak:bat 

penganiajahn, lebih landjut Ke- 
satuan Penerangan Mobil Sema- 

rang Pati Surakarta, mendjelas 
kan duduknja peristiwa berdasar 
kan keterangan resmi sbb.: 

Pada malam itu serombongan | 
polisi telah mengedjar .segerom 

bolan orang jang diketahui ber 
keliaran didesa Getas dengan 
membawa karung? kosong dan 

PENG- | 
Tana Ti 

4 

        

    
“Idjazah S.M.A. jang telah la- 

dullilah, pada :tanggal 12-10-53 
telah datang dari Djakarta dan 
sudah dapat diterimakan kepada 
mereka jang berhak, Tetapi ...... 

alangkah ketjewa hati kami, 
ketika melihat idjazah serta 
daftar nilainja, banjak sekali jg 
salah. Ada jang salah mendjum- 
lahkan nilainja, ada jang salah 
menulisnja. A pakah se- 
belum dikinm kal 
itu, tidak dikorek- 
sirvebiyh da huln ln 
Dan dua kali keketjewaan ka- 

mi ialah : bahwa : nilai2 itu tak 
sesuai dengan apa jang kami ha- 
rapkan, Ada jang terasa kiranja 
djelek malah baik, ada jang te- 
rasa baik malah djelek. . 

Lalu kami mengambil kesim- 
pulan. ,, Apakah ajura 

nilaji2“itu sungguh2 
Ss da hh be sud UP 

— Toeti —- Hadi. 
  

    
putik 

RUBY GENTRY: 
(20th Century Kox). 

Sdorang perempuan memang 
sering seperti buku jang ter- 
tutup. Kita tak mudah menge- 
tahui apa isinja. Demikian pula 
halnja dengan Jennifer Jones 
dalam kisah ,,Ruby Gentry” ini. 
Lahir dari keluarga jg tak baik, 

ia mendapat didikan sebentar 
dikalangan keluarga kaja jang : 

| memandjakannja. Kemudian ia 
| kembali ' ketengah keluarganja 
| lagi. Ketika itu ia sudah djadi 
|izadis dewasa jang meskipun ti- 
| dak tjantik sekali tetapi tjukup 
na dan tjukup tjakap me- 

  

  
mikat laki2. 

|. Tapi tjintanja itu tidak per- 
nah mendatangkan kebahagiaan 

| bagi jang ditjintainja, dan bagi 
| dirinja . sendiri. Tjintanja jang 

| pertama gagal karena perbeda- 

ma kami nanti2kan ...... alham- | 

(pihak polisi terpaksa bertindak | suatu perbuatan jang memang 

lampu battery, Dalam pengedjar | an deradjat. Tjinta kedua rusak 

an ini salah seorang bernama | berantakan karena suatu ben- 
Samuri terdjatuh. Waktu akan | tjana jang tak terduga-duga te- 
ditangkap ia melawan sehingga | tapi oleh orang luar dianggap 

mengimbanginja. Selain Samuri | disengadjanja. Sampai disini soal 
itu, achirnja tertangkap pula 6 | nja djadi sulit, karena tjinta pe- 
orang dari gerombolan dan Sa- 

muri karena luka2nja jang di- 
dapat pada waktu memberi per 
lawanan, esok harinja menemui 
adjalnja. — Ant. 

INSPEKTUR2 PERTANI- 
AN RAKJAT 

Akan berkonperensi 
di Bogor. 

Tanggal 1 sampai dengan 3-11 

o 

jang akan datang Djawatan Per, 
tanian Rakjat Pusat akan me 
langsungkan konperensinja di 
kota Bogor. Konperensi tersebut 
antara lain dikundjungi Inspek- 
tur2 Pertanian Rakjat dari se- 
luruh Indonesia dan akan mem 
bitjarakan soal2 pendidikan per 
tanian, kooperasi kredit tani dan 

biologise cultuurmethode. 
Akan hadir djuga dalam kon- 

pernsi tersebut menteri Pertani- | 
an. — Ant.   Jajasan. 

Jajasan bermaksud pula me- 
ngeluarkan penerbitan2. . 

« BAJI DISUNGAI 
WINONGO 

Pada hari Selasa 20 Oktober 
1953 siang kira2 djam 2.00 se- 
orang penggembala itik didesa 
Sulang, Kapanewon Djetis, Ka 

bupaten Bantul ketika sedang 
menggembalakan itiknja disu- 
ngai Winongo telah melihat ben 
da terapung-apung ditengah su- 
ngai. Oleh karena bentuk benda 
itu agak aneh maka segera di- 
dekatinja. Ternjata benda itu ia 
lah seorang baji masih merah 

jang kira2 baru lahir. Ketika 
diambil baji itu ternjata telah 
mati. $ 
Siapa orang tuanja dan apa 

sebab2nja baji itu sampai dibu- 
ang disungai belum diketahui. 
Urusan itu telah sampaj keta- 
ngan polisi Bantul. 

- TJANDI BOROBUDUR 
DAN PRAMBANAN 

DITUTUP 
Berhubung dengan beberapa 

hal, maka tjand?2 B O RO - 
BUDUR dn PRAM- 
BAN AN mulai hari Rabu. 
tg. 21 djam 14.00 sampai hari 

p 

  Kamis tg. 22 Oktober j.a.d. djam 
14.00 ditutup untuk umum. 

  

  

Sekarang 

“THE HAPPY TIME” 
Starring: 4 

Xx CHARLES BOYER. 
x LOVIS JOURDAN. 

#“. £ LINDA CHRISTIAN. 
Teks INDONESIA —— 17 TH. 

MULAI BESOK 

"RUBY GENTRY" 
  

  

#MADJALLAH! 1 

Angkasa No. 5, 6-7, 8 Aa Rp. 3,50 

Aneka No. 23 ee anna 

TA OLI NB sa h9o 

Membimbing No. 15 ... , 2 -—- 
“Naama INO0 BED bia 22 

Gadjah Mada No. 6 ... ',, 3,50 

Kberat Noel deni N » 2 — 

Masjarakat No. 39 ...... buta 

Bookstore ,,MERCUUR'" 
57 Tugu Kidul Jogja. 

  

  

Langganan Baru. 
Mulai tanggal 22 Oktober 1953 ,,KEDAULATAN 
RAKJAT' menerima langganan baru. 
Pembajaran diperhitungkan mulai 1 November 1953. 
Dengan begitu sampai tanggal 31 Oktober 1953 ini 
pengiriman ,,K.R," dilakukan dengan pertjuma, 

kaan Ia NN NS SN 2 paka an ora KO 
. : 

« Per mintaan Mendjadi Langganan 

- 

pe 

mendjadi Jangganan ,K. R. 

“Nama f 

Alamat 3 

  

Jun: Adm. Harian ,K: R” 

Mulai tanggal 22 Oktober 1953 harap saja ditjatat 

star 

tevenanangeasaannnunan ena annane 

3 
au PE he ebeg Ta Peka genk 

ji Kepada . 

Tugu 12 — Jogja. 

h : 
pagaatar Sergekeerenanesee nana : 

: 

7 
serunai 

Tanda tangan :   
  

Kyakaserua raa kayu akan oa F ' 
3g In na Mena naa 

“| rempuan jang terketjewa itu 
| bertjampur - dengan dendam 
(nafsu akan harta. 

Achirnja tjinta itu hanja dja- 

di sumber dosa  sadja. Tetapi 
| Tuhan memang tak pernah da- 
pat kita tebak kehendaknja. De- | 
mikianlah drama pertjintaan ini 
mentjapai suatu penjelesaian jg. 
sungguh merupakan surprise ba- 
gi kita. Film jang pantas men- 

dapat -perhatian ini mulai nanti 

“ 

5 Pacificatie mi- 
| litair berhasil 

|. (Sambungan hal. 1). 
Satu hantjur, sepuluh 
bangkit. 

| Kekuatan bersendjata D.I. su- 

dah banjak jang gugur. Tetapi 
aneh: tidak djuga ada habis?- 
'nja kekuatan pasukan mereka, 
meskipun sudah nampak. surut. 

Jang njata dapat kita lihat : 
| bataljon 426 jang dikedjar2 TNI 
dan banjak jang gugur, menu- 
rut perhitungan sebenarnja su- 
dah harus habis di Djawa-Te- 
|ngah sendiri. Jaitu sebelum 
membarat sampai kedaerah Bre- 
bes. Tetapi kenjataannja : ba- 
taljon itu berbulan2 adjeg sadja 
djumlah anggautanja, malah ber 

| tambah. : 
Maka amatlah membangkit- 

kan pikiran kata2 seorang opsir 
gerakan banteng: ,,Kami heran, 
bagaimana D.I. dapat ,,werven” 

pasukan baru!”  Keheranannja 
Situ dapat dipahamkan. Sebab 
kenjataan bataljon 426 dulu : 
satu hantjur, sepuluh bangkit ! 
Konklusi satu2nja : kalau ha- 

nja berdasarkan kekuatan bedil, 
tidak mungkin dapat mendapat 
pengikut selalu. Keterangannja : 
karena ada dasar bathin jg ku- 
at. Karena ada dasar religieusch- 

| sociaal. 

» 

Belum lama ini seorang 
san (atau kopralkah ?) jg 

didekat masdjid tiba2 mati ter- 
tembak oleh seorang jg keluar 
dari rumah sutji itu. 

Resiko jang dihadapi oleh si- 
empbunuh besar. Seorang sadja, 

Badahai tentara disekitarnja ten 
tu lebih dari seorang. Tetapi 
risiko itu telah diambilnja. Bu- 
kan lagi perhitungan untung ru- 
gi jang normaal ini. Melainkan 
mengingatkan kita kepada anak 
anak Sabillullah jang menjerbu 
tank Inggeris di Bekasi hanja 
dengan bersendjata bambu run- 
tjing dan granat ! Dengan kata2 
lain : ja sudah-krandjingan oleh 
tjita2. 
Dalam hubungan 

maksud kata? 
Berat menghadapi orang jang 
punja kejakiman jang telah me- 
'ningkat djadi fanatisme ! 

ini 
Overste 

terang 

Saja haras 
kemana ? 

Sebuah tjonto jang kami de- 
ngar di Brebes dari" kalangan 
tentera. Jang telah ditjeritakan 
pula oleh wartawan kami sdr. 
Martomo jang beberapa bulan jl 
menindjau daerah Brebes: se- 
orang tawanan D.I. duduk ber- 
djongkok sambil. bertanja dgn 
mata melotot : ,,Saja harus mu- 
djur kemana ?” — Apa maksud- 
mu ?, tanja tentera- —. ,,Saja 
kan harus ditembak ?”   diputar. untuk..17. tahun. Keatas. 

di bioskop REX. : 1 ' 

PENTING, 
'CHUSUS. UNTUK KA 

MADJALAH — BULANA 

Membintjangkan dan isi petun 
litan? dilapangan pendidikan. 

5 

Ukuran 16 X 

Tebal 

Nomor lepas: Rp. 2.50 
Lengganan Rp. 2,— (satu 

” : Rp. 6,— (satu 

Kirimlah sagera uang untuk 

Tata   264-10. 
- 

24 — 32 halaman. 

Penerbit: Jajasan Penerbitan "DJI W A B ARU" 

Djalan Mahameru 11 — Jogjakarta, 

“Mati ! Mgti, apa.arti mati ba- 
gi mereka ? Mati berdjuang ada 

UM IBU & BAPA 

N UNTUK KELUARGA 

djuk2 dan pemetjahan kesu- 

AS an, 

bulan —). Rp 10— (UV) th) 
triwulan). Rp. 18,— Ou  th) 

berlangganan kepada : 

Usaha ,, BHAKTI” 

EA TAN RAKJAT" 
    

  

lah sjahied Meski tidak terku- 
bur dimakaif pahlawan, sorga- 
lah jang menunggunja! Memang 
sembojan D.I.: Jugtal au Jaghlib, 
menang atau mati ! 2 

—.. Pacificatie bathin lebih 
berat. Si 

| Tentera jang gagah berani. 
Benteng-stelsel jang kokoh dan 

rapi. Semua itu dapat melum- 
puhkan kekuatan bersendjata 

D.I. 
: Tetapi apabila hanja tentera 

terampas: hanja pedang jang 
dipatahkan ! Namun djiwa ber- 
djuang belum dapat luluh selu- 
ruknja : tangan jang memberon 
tak masih mungkin mengajun- 
kan bambu runtjing. Masih da- 
pat menusukkan belati. Malah 

mulut pemberontak jang tertem 
bak masih dapat menjerukan : 
kafier ! kafier ! 

Kata dan makna. 
Patut diingat : kata2 ,,Negara 

Islam” bukan asing bagi telinga 
rakjat banjak disana. Dapat 
masuk kedalam djiwa massa. 
Namun kata ,,Republik” ? Me- 
reka tahu : Republik — T.N.I. — 
Bung Karno — kemerdekaan, be 
bas dari Belanda. 

Tetapi kata2 ,,Negara Islam": 
mungkin membajangkan jang 
lebih indah lagi daripada kemer 

dekaan, daripada kebebasan da- 

|lau jang terbajang sorga ? Apa 

jang bergerak : hanja bedil jg 

  

   

  

ri Belanda, apalagi dimana Be- 
landa sudah tidak ada. Dan ka- 

jang lebih menarik daripada 
Sorga ? — terutama bagi massa 
jang miskin ? 

Jang menuntut perbaikan dan 
penghargaan terhadap agama- 
nja? At 

Radio 
RABU 21 OKTOBER 1953 
Gelomb. 42,25 59,2 & 127,6 M.   06.10 Bonangan pagi oleh 

Langen Budojo dbp. 
Prawirolalito. 
Tjlempungan pagi “oleh 
Langen Budojo Waranggo 

no : Mursinah. 
Hidangan Dupa Nirmalam 
dan Empat Sekawan. 
Luciano Tajoli meraju. 
Sadjian makam siang 
Taman Kepanduan oleh 
Pandu K.B.I. 

Peladjaran 
oleh Pak Ar. 

Polisi dan. Masjarakat 
Saju meraju oleh Sarina 
dbp. Sutarno. 1 
Beksan oleh IPPI Mantri 
djeron 

Ruangan Djapendi Jogja 
Krontjong / Langgam oleh 
Mekar Sari dbp. Sumedi 
Wibowo 

  06.40 

12.05 

13.10 
14.00 
17.00 

18.30 lagu Djawa 

19.15 
19.40 

20.15 

DISS 
2215 

  

BARU TERBET   
Jani ::| 

kertas. 

duct'e bertambah. 

kirim. 

. 

263-10. 

La 

kuat buat 
|: tambah darah,   

Mmudjur”   

  
3   

V:I.R A 
Viranol extra strong buat Ia 
sjawat. (Impotensi sexuel swa 
lekas tjape, makanan tidak 

tanggung 10045 berhatsil dan 

mandjur,     
Keputihatr se rere renukasi 

Salep Tjantik hilangkan hitam 
MEA ALAN ES aa ena aa Abe ER Oh MAKA EA Ap 

Puder bikin hitam rambut 

Minjak bikin rambut pandjang   ongkos kirim, 1075, 

5 TABIB WAHID MAWN — 
Agen2 : 

ENG NJAN 
THAY AN 

Toko Goat 
” 

" 

- 

”   
  

  
“Radja obat kuat 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 

TUNbUT 2GTAM Leena karaanenve nana matan anaah 
Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem 

ki2 jang kurang tenaga lemah 
kte). Alasan penjakit badan 

bantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaka tangan dingin, se- 

ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 
Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 
djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIKRANOL jang - 

dapat kekuatan selamanja. 
» Harga 1 botol Rp, 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 

Pil Gembira istimewa buat, laKI2 sa.co.cooooo Rp. 195,— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

Pen NAM aa Kak? ag EPA 
TN pan Pianika Sep O Aldyra 

dimuka Rp. 20,— 
Elia Pe Pas Gan tol 5 ai Sea 

tanggung tidak 
Me pe na are 
Bad na Rn Ape dr 

dan FEMUK seri. ro1 3 1 0,— 
Obat dikirim sesudah terima uang, tambah 

Tamblong 40 — Bandung, 

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

TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 

Judonegaran 17 — Jogja, 

HO, Patjinan 75 Jogja,” 
TJAN Petjinan 66 — Jogja, 

Zindahad House, Nonongan No, 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN Dji. Raya 114 -— Magelang, 

“ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 
' NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 

Semarang, 
. SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang, 
Toko HAPPY Alun? 15 — Kudus 
Mufti Sports, Kaliasin 7 — Surabaja. 
   

  

. kemustadjabannja. 

Buku GRAFIKA. 
1. Menutup vorm membuat format. 

Oleh Frater M. Bernardo Lubbers 

-2 Dari merang sampai mendjadi 

Oleh Frater M. Bernardo Lubbers | Gunadi A& Rp. 15— 

Penting untuk tjalon tukang atau tukang2 pertjetakan 
dan berguna bagi para pengusaha 

Belilah pada toko buku langganan Tuan setempat atau 
pesan langsung pada kami dengan ditambah 

Untuk toko buku diberi potongan jang memuaskan. 

»PUSTAKA TIMUR” 
Djl. 
m2 

kebersihan 

4 Rp. 10,— 

pertjetakan agar pro- 

15” ongkos 

Kahuripan No. 1 b — Malang,   
SENKESIN ada serupa obat 

dan 
menjehatkan 

  
Laki-laki dan Perempuan sering makan Senkesin 

dapat Kesehatan dan Kegembiraan Kese- .... | 

2 nangan jang telap dan awel. pak 
Obay Senkesin buat lelaki dan perempuan, 
Lelaki makan obat djantan, perempuan makan obat. betina, ” 1 

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 obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, lekas tua dan 
belum tua tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, kekuatan Otak lemah, kekuatan melihat 
kurang. Impotensi, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, tidak napsu makan, se- 
habis sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit lamsin. 5 
Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, 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 

PAOTHAY 
TYAP GARUPA BOLA BUNIA 

    

| HACAMAN 4 
Man 

  

  

TNDRA 

THE LIGHT TOUCH 
KEMIS TGL. 22 OCT, 1953 

RITA HAYWORTH is back! 

x GLENN FORD her ,GILDA” guy. 

dalam: Affair in Trinmidads 
COMMENTAAR: PELEPAS LELAH SESUDAH HARI 

PERPELONTJOAN, 

Djam 10: 5: 15 & 9.15. Untuk 17 TH. keatas. 

267-10. 

MALAM PENGHABISAN : 

    

sk 

  
ANGGUR : 

   

   

UNTUK MEREKA JANG |... 
BERPUDUK PERUT ME- 
NIMBULKAN NAFSU MAKAN. 
MENGUATKAN TUBUH, MELINDUNGI 
OROK PIPALAM PERUT, PAN MENTJEGAH- 

KELUKON. MUNTAL SERING KEPALA PUSING 
MINUM INI ANGGUR IBU FAN ANAK - 
TETAP SEHAT, 

PUSAT PENVIUAL. 

2 BAN SAN YOK PANG 
KAPASAN 216-220 SURABAA TILP 8374. 
BISA PAPAT BELI PISEGALA TOKOZ PANRUMAH OBAT. 

Agen Magelang: TEK TJIE YOK FONG, Toko LIEM PING 
GWAN, Teko UBE SANG, Toko Obat ENG TAY HOO, 
Toko VICTORIA, TJIN TEK YOK PANG. 

Djuga bisa dapat beli di Toko? dan Rumah Obat. : 
262-10 

  

1 LUXOR » Ma 2 
ini 

Serie 

vP 

Kk 
R 
g 

A 
   

  

   
      

: D5 "3 
4 TEKAN Ya 
“ARTI War GiBson AA 

H JULIA THAYERSDUNCAN RENALDO. 
Belansad 

FRIEDER FULMS ING- 

PENUH AKSI.... 

— 17 TH keatas —     
  

Keunggulan 
@ LEBIH SEDAP 

e LEBIH HALUS 
e LEBIH MUSTADJAB 

  

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

ASN ai 
AM UII 
SEMARANG " 

  

Toko Pedamaran 90, Telp, 900, 
SEMARANG. 

Agen2 DJOKJA : Petjinan 78, 
Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 
Lempujangan Wangi 80, Ke- 
metiran Kidul 18a, Kintelan 
94, Tugu kulon 54. " 

Agen2 SURAKARTA : Tjojudan 
141, Ngapeman 15, Djl. Sla- 
met Rijadi 394, Pasar Nusu- 
kan 4, Pasar Kliwon 142, 

  

A2x 
BEGISTERED 

raotions.. 
Ibra 3 tob'ots n water 
atar meal iheo times 

dow      
DEA 

  

TABLET ,,SATOBEN” ) 
TJAP KUTJING 

Speciaal buat bunuh bacil ratjun 
Tablet ,Satoben” bisa obatin penjakit? seperti tersebut di bawah ini : 
Penjakit serupa tai-ko sebab darah beratjun, penjakit kotor, penjakit 

Thian - pau, penjakit kurap, bisul merah, bisul djahat, N 
kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit merasa seperti digigit 
oleh semut, rambut dan bulu rontok hati takut dan bergontjang, kulit 
ilang ja punja perasahan, kulit gatal, anak baji r 
kantong-anak, kantong-anak mendjadi buruk, tulang sakit, kemaluan 
bengkak dan laen « laen penjakit beratjun, Kalau orang2 sudah pake 

laen obat tida bisa dapat disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 

»Satoben” tanggung dapat disembuhkan. 

Widuran $7, Mesen 117, Ga- 

ding Kidul 170. 

Agen2 Magelang : Djl, Tidar 2, 
Petjinan 96. p 

darah Te 
  

  

GOEI KIEM GIOK 
ACHLI BIKIN GIGI 

Tanggung baik dan. kuat 
Mentjabut . gigi - tanggung 

tidak merasa sakit. Dengan 

harga pantas, 

Alamat : 

muka panas, 

dapat ratjun dari 

  

Romar's Emissin   ada sematjam obat 
bati penjakit Bescr Manik dan penjakit tak bisa tidur. Kalau Manik di- 
sertai dengan tak bisa tidur, makan 1 doos bisa mendjadi baik, 

malam djuga makan: hasilnja terbukti, Kekuatannja ini obat bisa me- 

netapkan hati dan mengentengkan pikiran, menguatkan buah pinggang, 

dan bikin pokok badan djaditegap. Penjakit Beser Manik jg sudah ja- 
ma, dalam 1 bulan keluar beberapa kali, atawa saban malam | eluar, ata- 
wa sehabis kentjing keluar: setelah makan ini obak tidak berdjangkit 
lagi. Paling baik satu bulan makan dua tiga doos buay memel hara 

dan, dengan demikian bukan sadja penjakitnja tidak tivabul, malahan 
tambah semangat jang bergeiora, 

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

Ta 

IL KEL ea 
boleh diperfjajai. 

jang mustadjab biar mengo- 

GANDEKAN No. 2 
Jogja, — | 

PESEN LOT LANGS. SEMG. 
| 1/L LOT Uang Rp. 18,—: 

Yg RP: 11, 4 Rp. 1 — 
Trekkl. & porto VRIJ, SINAMON 
(SCHOONHEIDSPILL.) tanzg. 
pyaik untuk kesehatan dan ke- 
:jantikan kaum wanita: bikin 

kulit muka halus “dan bersih, 
.etap tinggal muda dan kuat 
L stel“Rp: 60— W& Rp. 35,——. 

BUSTERINPILL. bikin, buah 
dada segar, kentjang dan mon- 
tok Rp. 20-- EXTRA KERAS 
Rp, 15—. “RIGASTA speciaal 
utk. laki2 tahan lama (nikmat) 

  
TSEMINAL 

1S 51015 

ita 

  

ba- 

  

INDONESIA.   
  

  Agen : Toko Obat ENG NJAN HO Petjinan No, 15 — Jogjakarta, 

OBAT ,SELOVER” 
(OBAT LUAR) 

KEGEMBIKAAN dan merasa selaju berbahagia itulah keberuntungan orang 
jang bersuami isteri Banjak orang jang selalu merasa demikian dan hidup 
dalam suasana gembira tapi, ada lagi jang tidak beruntung dalam hidupnja 
sebagai suami isteri, 

Hal ini disebabkan karena salah satu fihak tidak mempunjai daja penarik 
dan berbadan Jemah, Tubuh jang sehat dan Kuag itulah pokok utama dalam 

bersuamy isteri serta mempunjai kemauan jang tjukup. UNTUK KEBERUN- 

TUNGAN JAN 4 TETAP DIMILIKI BAGI ORANG-OKANG JANG BERSU- 
AMT ISTERI IALAH KALAU LEKAS?2 PAKAI ,,SELOVER”, 

BISA DAPAT BELI DIANTEKO TOKO? OBAT DAN WARUNG? SELURUH 

sgp. 20— EXTRA KERAS 
P Rp. 75,—- VITANOL kasih laki2 
Ia tenaga baru Rp. 20,—. EXTRA 

KERAS Rp. 60,— CRISTANOL 
bikin. kurus,  ketjilkan perut 
besar. SORGA ISTKI PIL. 
bikin Istri seperii gadis lagi 
a Rp. 20,— RENA PILL untuk 

datang bin. tidak beres Rp 58,- 
BEDAK TELOR Rp. 5,—. Porto 
Rp. 3,—. PRIJSC. GRATIS. 

THIO GIOK GITM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agent Semg.: Toko ELITAS, 
Plampitan 22. Agent Solo: Toko 
DJODO, Tjojudan 70 A. 
Agent Jogja: Toko HASIL", 
Petjinan 68. 
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