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  $ berkenaan dgn 5    
ang Na PAI) ehusus aa 

adakan Pan kundjungan tamu- 
  

   

  

agung R. Nixon, tetapi Ne ja, 5 

baik djuga didjadikan ' pe) 
hatian. oleh 
Amerika, 

igan katjamata 
iri. demikian amat 

d3 nja kita dapat mempero- 
Jeh kesimpulan, Lebih mudah Ia 
ga kita dapat sampai kepada se 
suatu. kesimpulan, apabila a prio 
ri, Kita sudah mempunjai yana 
“pat jang. an 

Tetapi ba atau Dasa 
pulan jang diperoleh setjara de 
mMikian tidak selalu dapat dibs 
narkan oleh keadaan jang njata. 
Sebab peri keadaan di Indonesia, 
umpamanja, tidak dapat dilihat | 
.dengan katjamata serta ukuran 
Amerika dan sebaliknja sesuatu 
keadaan jang specifiek Ameri- 

ka tidak mungkin dapat kita 
timbang dengan penglihatan ser, 
ta ukuran Indonesia. 

Ini tidak hanja berlaku bagi 
Indonesia dan Amerika, melain- 
kan bagi tiap2 negeri jang ma 
napun djuga. Umpamanja sadja, 
djuga buat Russia. 

Untuk mengambil tjonto. jang 
konkrit: ditindjau dengan katja 
mata serta ukuran Amerika ada" 
lah amat kegila-gilaan halnja 'di 
Indonesia jang taraf hidup pen 
duduknja amat rendah itu ti- 

— dakvdilakukan birth-cpntrol jang 
systematisch dan umum. 

Sebaliknja pihak Indonesesia 
pasti tertjengangemelihat halnja 
Ka ... birth-control di 

erika, tidak “peduli tinggi - 
rendah taraf hidupitja. 

“Demikianlah Bedanaa di Ahie| 
rika hanja dapat dipahamkan 

  

dengan katjamata dan ukuran | 
Amerika. Keadaan di Indonesia 
hanja ntungkin memberi pengen: 
tian apabila ditindjau denga 

Kesanggupan serta mn an 
melepaskan katjamata serta uku 
ran jang tiap2 bangsa sehari2 
pergunakan untuk menindjau ke. 
adaan didalam negerinja ma 
sing2, apabila berhadapan de- 
ngan persoalan “dilain negeri, 
itulah jang dapat memberi pe 
ngertian dan achirnja dapat 
menghasilkan pandangan jang 
.objektief. £ 

“Apabila kesanggupan dan ke. 
aan itu ada, sesungguhnja ti 

dak sukar bangsa? didunia ini | 
mentjapai saling mehgerti jang 
pasti banjak manfa'atnja bagi 

' perkubungan jang sebaik - baik- 
nja dipergaulan internasional. 
Pun pemimpin? kita jang ceka 

rang ini agaknja menundjukkan 

  

' sikap ingin mentjonto apa2 jang 
dilihatnja diluar negeri — apala 
gi setelah mengadakan penin 
djauan jang amat singkat wak 
tunja! — baik berpegang kepa- 
da pedoman ini. Apa jang nam 
pak baik dinegeri luar jang ditin 
djau — belum pasti baik dipin 
dahkan kenegeri sendiri jang 
struktur politik, economi dan so 
sialnja berlainan. Ini rasanja ba 
ik diperhatikan oleh mereka? jg 
pada suatu ketika krandjingan 
Amerika — “Eropa, krandjingan 
Rusia-RRT- dan kerandjingan 
Hindustan ataupun Pakistan 
Negara2 Arab." 

Keadaan ruang dan waktu, 
itulah hal2 jang tidak. boleh di 
lupakan dalam menindjau' sesu 
atu keadaan. 

w . H : 

. Presiden » bean 3 

ho adaan adalah jang termu 
dan ukuran | 

| dan merasa gembira atas hadijr- 

| djarak ajaun, ditengah-tengah ke 

  

3 

  

: ng “su 
geng. Ta Atjeh 

Ia bertugas menjelesaikan 
£ pengherontakan Daud Beu 
— reuh. , 

Dengan pesawat DAUM telah 
tiba “di Medan KSAD Bambang 
Sugeng bersama beberapa anggo 
ta stafnja. Ia tanggal 22-10 me 
aan perdjalanannja ke Ko 

Nana pers KSAD menerang 
kan, bahwa kedatangannja ia- 
lah untuk makian su 
atu tugas dalam penjelesaian 
gangguan Kemasan di Atjeh. Lp 

      

ea mau " takan berapa 
Ja gal di Atjeh, 
Natuna bahwa oleh    

Mann ia ditugaskan kedae 
rah ini guna menjelesaikan soal 
Atjeh. Ia tidak bersedia membe 
ri keterangan apakah soal Atjeh 
bisa diselesaikan dalam djangka 
pendek. Ia hanja mengatakan | 
bahwa pertengkaran antara kita 
dengan kita adalah soal sulit. 
Wentang pertemuan antara Pa ' 

nglima Tertinggi dengan Kepa- 
la2 Staf baru? ini diterangkan 
bahwa dalam pertemuan terse- 
but tidak ada dibitjarakan soai 
mutasi panglima? teriforia, Di- 
njatakan bahwa dalam pertemu 
an itu Panglima Tertinggi me 
njatakan usaha? kemiliteran da 
lam mengatasi gangguan? kcea 
manan. — PN. 5 

  
Sambutan Presiden 

S.O.B. 
U 

Didapat keterangan bahwa 
penindjauan “setjara langsung 
itu sangat diperlukan berhubung 
dengan maksud Pemerintah utk 
dengan tegas dan njata kearah 
penjelesaian kekatjauan di 
Atjeh. Kini Pemerintah sedang 
mempertimbangkan perlu tidak- 
nia daerak: Atjeh berada dalam 
keadaan darurat, - jaitu dengan 
mengumumkan peraturan SOB. 
Dari daerah Atjeh sendiri telah | 
'banjak datang desakan. supaja 
peraturan itu segera diumum- 
kan meskipun hanja buat semen 
tara sadja, supaja tindakan te- 

gas dapat dilaksanakan dengan 
tepat dan Keadaan normal kem- 
bali segera dapat KEP 

Fraksi? Pemerit ah 
berkumpul. Ti 

Sementara itu dapat ki “tu- 
turkan bahwa kemarin fraksi2 
Pemerintah dalam Parlemen tih 
adakan pertemuan untuk mem- 

bitjarakan soal sekitar kekatjau 
an di Atjeh. Dimaksudkan per- 
temuan sematjam itu akan se- 
ring diadakan guna adakan pe-- 
nj jelesaian2 terhadap beberapa 
soal jang dihadapinja. Maksud 

jang utama ialah untuk mem- 

thd Nixon 

  

  

  

djadakan Ben Mkerteka utk. 
menghormati . Richard: Njxon, | 

oleh Presiden Sukarno telah di- | 
utjarkan pidato sbb: ! 
.,Kamj mendapat kehormatan 

  

nja Wakji Presiden Republik 
Amerjka Serjkat dan Njonja di- 

tengah-tengah kamj dan  kamj 

menjampaikan selamat datang 
kepada mereka atas nama Pe- 
merjntah dan Rakjat Indonesja. 

inj adalah jang pertama Kalj 
seorang wakji presjden darj 

Amerjka Serjkat mengadakan 

-perdjalanan kenegeri2 jang ber- 

KA
NA
N 

and
 

ban
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ek
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adaan nasional dan jnternasjonal 
jang 'menantjkan perhatjannja, | 

dan jinj adalah suatu ukuran 

akan pentingnja kundjungan Tu- 
an Njxon ketempat kamj. 

Lagj pula Indonesia adalah ne. 
geri Asja jang pertama jang di- 
kundjungj oleh Tuar Njxon.: 

Oleh sebab itu, kamj ber- 
keinginan, agar Kedua tamu ka- 
.mj jang terhomat merasa dirjnja 
dirumah sendiri ditengah-tengah 
Kita semuanja, dan menjkmati 
Tajanan jang tradjsjonjl dari rak 
jat kamj, samp melakukan pe- 

kerdjaannja meljhat “dan men- 
dengar pada pembesar2: peme- 
rintahan dan perseorangan2 di- 
negeri ini. 

Sudah beberapa tahun lamanja 
“Amerika Serjkat mengadakan 
|penjndjauan atas masalah2 kamj 
dan mendengarkan pemandang- 
jan 'kamj Meadaj Tapioka Ikut     

  

Lis Funcke: 

Kebudajaan Indo- 
nesia 

Perlu diketahui orang2 asing 

A: 'nesia-D| 

  

» Nusantara” di Djakarta berhu 
anggota? Missie Kebudajaan     

  

   
. ce dalam pi- 

datonja a.l. men takan, bahwa 
banjak sekali soai2 penting dua | 
pangan kebudajaan donesia jg | 
dapat “diketal a setelah mis | 
senja, mengadakan perdjalanan | 
keliling di Indonesia, misainja di 
Lampung, Djawa Tengah. Dja- | 
wa Timur, Sulawesi Selatan dan 

Minasaha (Sulawesi: Utara) dll. 
— Ant. 2 

  

  

  

SUDJARWO 
5 | Didepan pertemuan 

Hobokan Rotary 
Club: 

TAS, mula panitia Persiapan Lembaga 'Kebudajaan Indo- 
rman (Deutseh - indonesische Gesellschaft) telah di 

langsungkan suatu pertemuan ramah - tamah di Balai Perdjurit 

Rol jerman, jang sedjak bulan Mei jl. 
berada ne n ke Djerman. BNN 

Kebudajaan | pa 

Isia pada tahun 1945, keduanja 

ing dengan akan pulangnja 

4 
  

nja depan adan istimewa Ho- 
boken Rotary Club menjatakan, 
salah satu tragedie dari sedja-- 

rah ialah, bahwa hubungan per- 
dagangan telah harus berkem- 

mendjadi pendjadjahan Po- 
Titik atas rakjat lain seperti In- 

donesia. ,,Revolusi tuan2 pada 
tahun 1716 dan revolusi Indone- 

mendudukung tugas untuk ke- 
bebasan2 kemanusiaan”,  deini- 
kian Sudjarwo, "tapi hainja dgn. 
Indonesia, terdapat perbedaan 
besar jaitu dengan adanja PBB 
jang dengan komisi djasa2 baik- 
'nja dapat menghentikan pertem- | 
puran dan menjelenggarakan pe- 
yundingan untuk mentjapai pe- 

“kemarin dulu. 

3 

| Persoalan Kita 
— Dapat perhatian Amerika 

#ik Ha a 5 & 

|sentama jalah dalam panitia dja- 

sa2 baik PBB jang kemudjan. 

Wakj Presjden Amerjka Serjkat | | mendjadj Komisj PBB untuk In- | 
donesia. 

ditahun 

ini, 
usaha untuk mengadakan pe- 
ngertian atas persualan2 kami, 
saja jakin telah mendapatkan 

perhatjan USA — saja, tidak ta- 
hu betapa hasilnja — tapj tentu- 
lah jnj harus mendjadi tugas jg. 

utama, sebab persodian kita bu- 

Sedjak permulaan 
1947 sampaj pada dewasa 

Kan hanja banjak dan berbeda, 
tapj ja bertukar dengan segala 
ketjepatan, 

Pada achjr pidatonja Presjden 
Sukarno mengemukakan, bahwa 

dalam keadaan dunja dewasa jnj 

hampjr2 tak ada persoalan jang: 
Chusus berdjrj sendjrj, melamkan 

harus ada sangkut-pauinja  de- 
ngan persoalan2 dibagjan dunja 

lajunja. Oleh karena jtu per- 
soalan dari sesuatu bangsa hanja 

dapat dimengerti sepenuhnja ka- 

lau ditindjau seluruh keadaan 
sosjal, ekonomj dan politik, de- 
mikjan pidato Presiden, 

—— 
  

Dunia sana sini 

xk Sebuah kapal patroli Sovjet, 
| telah menghentikan dan meme- 
| riksa kapal nelajan Djepang dise 
| belah timur Hokkaido. 

x Alexandra, bekas ratu Jugo 
slavia jang kini ada dj Paris 
telah mentjoba hendak bunuh di 
ri karena ditjeraikan oleh suami 
nja bekas Radja Peter. ' 

x E. @uirino, dan R. Magsay- 
say, adalah tjalon? utama dalam 
pemilihan presiden Pilipina jang 
akan dimulai tanggal 10 Nopem 
ber jang akan datang. Magsay- 
say berdjandji akan menjapu ko | 
ruptor. 

x Kongres ke-3 dari Federasi | 
Serikat2 Buruh Merdeka Sedu | 
nia (WFTU) malam Kemis jang | 
lalu telah berachir di Wina, 

xXx Djepang dan Portugal de | 
ngan rsemi mengadakan hubung | 

sedjak | an diplomatik kembali 

x Walter Scheiber dari Partai 
Kristen Demokrat “dipilih djadi 
walikota Berlin Barat menggan       Unjelesaian jang adi”, — pt LH Urnst Renter alm. 

NTUK memperlengkkap Setau omah pa 5 
Parlemen mengenai peristiwa Atjeh pada tanggal 28 ini 

nanti, maka menurut rentjana pada hari Saptu ini wakil PMI 

Zainal Arifin bertolak ke Atjch untuk menindjau perkembangan 
di Atjeh pada dewasa ini. Gubernur Amin dan KSAD Kol. 

Bambang Sugeng jang kini berada disana akan menjertainja. 

Dan Zainal ditunggu kedatangannja kembali di Djakarta sebelum 

keterangan Pemerintah diutjapkan dimuka Parlemen. 

  

Ns .jan jang-sedang mel 
Aan aksa Dg Inap S3 

  

f emerintah pn aa Ig 

pererat perhubungan dan meng- 

hindari kesalahan paham, demi- 

kian wartawan ,,KR” Semalam: 

interlokalkan dari Djakarta. 
  

MENTERI DN BERTINDAK 
| Yerhadap Ketua dan 
Wakil Ketua DPRDS 
Djawa Barat. 

(Mr, Hazairin telah memberjkan 

instruksi kepada instansi2 jang 

bersangkutan dengan gadji2, Su- 
paja menghentikan pembajaran2 

uang tundjangan istimewa ke- 

pada Ketua dan Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakjat Da- 

erah Sementara Djawa Barat, 
jaitu Djajarachmat dan Kama- 

widjaja, dan memerjntahkan su- 

paja kedua wakil rakjat jtu mem: 

istimewa jang mereka terjma se- 

  

: hadap gerombolan TI 
Alim Ulama Mamudju dengan 

tegas mentjela ger ombolan2 jg. 

melakukan gerakan memaksa" 
orang2 berarama lajn untuk 

masuk agama Islam. Berjta darj 
Madjene menjatakan bahwa rak: 

jat dibeberapa tempat djdaerah | 
Mamudju telah mengadakan per- 
lawanan dgn sendjata bambu r 
tjing terhadap gerombolan TIL. 

ka & 

| ma lain masuk agama Islam di- 
tempat2 itu. Hasji gerakan rak- 

1. itu, telah dapat diramras 
8 mutjak sendjata kepunjaan ge- 

rombolan. — Ant. 

    

Menteri Dalam Negerj Prof. f 

bajar kembali uang tundjangan | 

Rakjat melawan ter- |    
   
sih tetap terbang pesawat2 "AU- 
TRI dan masih diteruskannja pem 
'berian bantuan? kepada operasi !     

LARANGAN PEMAKAI- | 
—0 AN TANAH 

Oleh pihak 
| tidak berhak. 

Pemerintah telah menjampai- 

kan kepada Parlemen RUU. 

tentang larangan pemakajan ta- | 

jang | 

hak. 
Pokok2 darj pada R. U.U. ada- 

lah sbb: 
Barang siapa dengan tidak ber 

hak, untuk keperluan dan dgn. 

maksud apapun djuga, memakai 

tanah negara jang bebas, tanah 

swapradja jang bebas, tanah mi. 

lk daerah swatantra, tanah erf- | 

paht untuk pertanjan, 
konsesj-pertanjan atau tanah par 
tikulir untuk perusahaan kebun 

besar, dihukum dengan hukuman 

atau denda  sebanjak-banjak- 
nja Rp. 500,—. 

Segala benda, rumah, bangun- 
an dan tanaman, mjlik orang jg- 

melakukan perbuatan tersebut, 
jang terdapat diatas tanah jang 

dipakai itu, dapa: dirampas, 

Jang dimaksudkan dengan 
smemakaj tanah” jalah dengan 

Injata2 menduduki, memperguna- 
Ikan atau menguasaj tanah itu 
atau mempunjaj tanaman, ru- 
mah atau bangunan lain djatas- 
nja, dengan tidak  mempersoal- 
kan apakah rumah atau bangun- 

an jtwdjtempati atau diperguna- 

kan sendjirj atau tidak. 
Ketentuan2 tersebut djatas ber 

laku terhadap pemakajan tanah 
jang sudah ada pada harj mulai 

berlakunja undang2 inj. Sedjak 
mulaj berlakunja undang2 nj, 
maka ,/ordonnatje onrechtmatije 
van gronden” dan beslujt Lujte- 

nant Gouverneur Generaal Hin- 
dia “Belanda 8-6-'48 no. 1 di- 
tjabut. 
Undang? jni berlaku duga di- 

daerah-daerah swapradja. — Ant 

  

| minta berhenti 
| alasan, tidak pula ada alasan un 

nah oleh pihak jang tidak ber- | 

tamah | 

kurungan selama-lamanja 3 bl. | 

  

“TRI MURTY DJADI 
MAHASISWA 

  

   

  

     

    

Wartawan ,,K.R” kabar- 
(kaan dari Djakarta bahwa 

| sdr. Tri Murty, isterj sdr. 
Sajuti Melik, wartawan da 

(iri PESAT & WASPADA 

| dan Solindo, kini mendjadi 
| mahasiswa pada fakultit hu 
| kum di Djakarta, setelah 
adakan udjian.       

    

  

Dalam dan Luar Kota, 

Bebulan Ls... Kp, 1l,— 

Etj6ran sa. taros 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,39 

LANGGANAN 1 
  

0,80 ” 
  

ADPERTENSI : 

  
  

TAHUN IX. —NOMOR 242 

KOMISI REPATRIASI 
KOREA BUNTU 

  

Mengenai pemberian penerangan pada 

xx tidak berhasil mengatasi 

para tawanan 

OMISI negara? riotral urusan Repatriasi pada hari Kemis | 
djalan buntu mengenai masalah | 

pemberian pendjelasan? kepada tawanan? perang jang tidak 

mau direpatriasi didaerah demiliterisasi Korea. 

Pada hari Djum'at kemarin 
komis, mengadakan sidang lagi 
guna mengusahakan ,,sesuatu dja 

lan keluar” darj deadlock jang 
disebabkan oleh tuntutan wakj!2 
Tjekosiawakja dan Polandia su- 
paja sedjumlah 7.800 tawanan 

Korea Utara jang tidak mau me- 
njnggalkan perkemahan2 me- 
reka dipaksa keluar dan djbawa 
ketempat2 pendjelasan dimana 

mereka akan dihadapkan dimuka 
waxjl2 Utara, 

Letnan djenderal KS. Thjma- 

ya, ketua komjsj tersebut, se- 
belum sidang pada harj Kemis 
menjatakan bahwa ja akan me- 

ngusulkan ,,reses untuk waktu 
jang tidak ditentukan” hingga 

»Komodore an jJadarma: 
  

'Rentjana 
djalan 

ti, tidak benar sama sekali. 

“ Selandjutnja Surjadarma me | 
Badjukkan bahwa sekarang ma | 

     

  

  

jang kini tengah didjalankan di | 
beberapa daerah. 

UR Waktu ditanja bagdimana hu | 
"bingan permintaan berhenti per | 
"WiraZ itu dengan ikatan dinas | 
mereka, “dinjatakan bahwa ikat 
an dinasiperwira2 AURI ber- 
achir pada tg. 1 Djanuwari '53 | 
tapi pada umumnja mereka itu | 
memperpandjang dinasnja . de- | 
ngan 3 th lagi. Andaikata dian- | hadap Guibya itu djiakukan oleh | 

tara mereka ternjata ada jang | 

ingin mengundurkan diri atau | 
tiada 

| tuk tidak mengabulkannja. 
| Surjadarma menerangkan se 
landjutnja barwa usaha2 untuk | 

| mendidik penerbang2 baru terus | 
dilakukan oleh AURI dan usaha 

| itu berdjalan dengan lantjar, 
| perti jang direntjanakan baik di | 

| dalam maupun diluar negeri, Da | 

|Yam pemberian brevet baru? ini | hahwa Korea Selatan akan mem 
menjatakan diantaranja ada 2 | bbikot pembitjaraan2 pendahulu 
orang jang mempunjai kepandai | 

|an istimewa jakni disamping da imenurut rentjana akan dimulai 

lam penerbangan djuga dalam 
soal technik dan kesehatan. 

Ant, set 

  

DE GROOT DIHUKUM 
&.. PENDJARA 4 TH. 

C. L. de Groot, jang dipersalah 

|kan pada bulan Djuli 1952 jl. 

telah merampas 1 kg. mas milik 

Tjia Hwa Joen, oleh Pengadilan 

Negeri Djakarta telah didjatuhi | 

hukuman pendjara 4 tahun, ti- | 

dak dipotong selama berada 

dalam tahanan. — Ant, 
. 

IMPORT CAMBRICS 
Untuk bulan Oktober 
lima importir diberi 

idzin. . 

Untuk import cambrjes bulan 

  

ekonomyjan telah ditundjuk ima 

importir, jakn 
Tamjn, Sriwidjaja, 
nesjan Trading Company, 

Djohan Djohor. 

| Kepada perusahaan? tersebut, 

| jang dulu sudah pernah mengim- | 

|port cambrjcs, kinj masing2 di- 

dan |   

  

berj idzin 

yards, 
Sebagaj djketahuj,  sedjak | 

bulan jang lalu lisensj jmport | 
cambrjes djberjkan kepada para | 

tidak | importir berganti-ganti, 
lagi berdasarkan monopoli. Ant. 

    
.Djangan tanja tentang soal2 
kata Wakil Presiden Amerika Ap at dimuka para wartawan 
Jogi jakarta 

Lomhaga Kabudijana menua 

Kam Batanasseh Gn 

van Kunstenaen Watensahaona
 

  

x 

Demikian politik kepada saja”. 

se | 

Oktober oleh Kementerjan Per- | 

IFCO, Rahman | 
N.V, Indo- | 

AURIber- 
lantjar 

ALAM keterangan kepada pers KSAU Kom. Surjadarma | Utara sSupaja mereka 

menerangkan bahwa sampai sekarang telah diberhentikan | balj kenegerj asal mereka jalah 
untuk sementara dari djabatannja 29 orang perwira AURI tapi | kur ang lebih 22.000 orang. Hing- 
pemberkontian sementara itu Sama sekali tidak. mempengaruhi | ca sekar ang 

“keadaan didalam angkatan udara kita. Dengan ini maka berita? | pendjelasan baru kjra2 1000 ta- 
jang mnjatakan 80 orang perwira AURI telah minta berhen- | wanan perang Tionghoa. 

ah n 1 P3 : . 3s 

Me na aa “3 N Penerbang2 baru terus dididik 

DENGAN BAMBU” | D 
RUNTJING AA 

  

ISRAEL TOLAK PROTES 
INGGRIS - 

Tentang serangan Israel ' 

terhadap Guibya. 
Pemerjntah Israel harj Kamjs 

|ini telah menolak protes jang ke- 
|tjika mjnggu jang lalu disampai- 

|kan Inggris "kepada Israel, me- 

(ngenaj: Sk oa -bersendjata -jg- 

| djiakulfan Israel 
Jordanja @ujbya. 

Dalam nota tadj Israel 
ngatakan bahwa serangan ter- 

kolonis2 jang tinggal dekat per- 

batasan jang sudah lama men- 

  
| danja. — Rt, 

KOREA SELATAN 
ANTJAM 

Boikoy konperensi penda- 
huluan dj Panmunjom, 

Pemerintah Korea 
pada hari Selasa mengumumkan, 

lan konperensi Politik Korea jg. 

Lai Panmunjom pada hari Senin | djelas, bahwa seruan massa So 

| jad, djika pihak Utara tetap | lidaritet serekat buruh itu akan | 
ea akan membitjara- | menduduki tempat partai2 Ko- | 

kan soal2 lainnja ketjuali ten- | munis nasional dan badan peng 

| tang tempat dan waktu Kon- | awas pusatnja, ialah Kominfortu, 

|perensi Politik jang direntjana 
kan, 

Djurubitjara Korea 

pendirian 

|lama diketahui orang, — AFP, 

me- | 

Selatan 

Selatan 
dalam pada itu mengatakan bhw 

pemerintahnja telah 

Ipersoalannja nantj telah dapat 

diselesajkan, Akan tetapi komisi 
telah memutuskan tidak menje- 
tudjui reses, dan akan terus me- 
landjutkan usahanja mentjarj 

djalan keluar darj jmpasse 

karang ini. 
: Pelarian besar?an. 

Sebelum sidang komisi netral, 

djenderal Thjimaya memberj pe- 
rjngatan bahwa suatu ,,tindakan 

terang2an” untuk membebaskan 
|tawanan2 Utara jang menen- 
tang reratrjasj jtu dapat ter- 
djadi, djika djalan 'buntu se- 
karang inj akan terus berlang- 
sung. 

Jang dimaksudkan oleh Thi- 
maya rupanja ialah kabaf-kabar 
tentang adanja rentjana untuk 

|mergadakan pelarian besar - 
| besaran diantara kaum tawan- 

  

Se- | 

pun diprotes oleh wakil? Utara, 
—- "UP: 

HADIAH NOBEL 1953 
Untuk ilmu kedokteran, 

Seorang Amerika dan Ingge- 

ris, keduanja turunan Djerman, 
bersama- sama hari Kemis ini 
telah memperoleh hadiah Nobel 

1953 untuk ilmu kedokteran. 
Mereka itu adalah Prof. Frits 

|A Lipmann dari Harvard Uni- 
versity dan 'Dr. Hans Adolf 
Krebs dari Sheffield University. 
Besarnja hadiah itu adalah 33 
840 dollar. — UP. 

  

N JAGSAN TUDUH 
INGGRIS 
»Bikin dongeng kom- 
plotan Komunis”. 

Dr. Cheddi Jagan, bekas per- 
|dana menteri Guiana Inggris 
dan pemimpin Partai Rakjat Pro 
gresif daerah tadi, jang kini ada   (lan. Akan tetapi 

| menjangsikan apakah tawanan2 
bangsa Korea atau pemerjntah | 
Korea Selatan akan mengambil | 
(tindakan demjkjan itu, ketjualj 
| djika pasukan2 Indja mengguna- 
|kan kekerasan untuk memaksa 
|tawanan2 tadi keluar darj per- 

| kemahan2 mereka. 

: Djumlah tawanan jang akan 

diberj pendjelasan2 oleh pjhak 
mau kem 

jang telah diberj 

Menuru sjarat2 persetudjuan 
gentjatan sendjata, tawanan? ta 

|di tidak lagi diharuskan diberi 
pendjelasan? djika Waktunja su 

| dah meliwati tanggal 24 Desem- 
| ber jang akan datang, Gea se 
| ambat?nja pada tanggal 22 Dja 
nuari mereka harus Sama: dibe 

| baskan dan “diberi status pendu 

|duk sipil. Sjarat2 inj telah diper 

ag oleh komisi netral sekali 

terhadap desa | 

! 

ENINDJAU? Pp 

tersebut tadi, 
an2 jang diutjapkan dalam kong 
res tadj memberi gambaran jang 

njebarkan Komunisme diseluruh 

dunia. 
Penutupan Kongres. 

Kongres jang telah berlang-   
  

440.000 

  
| 

kebutuhan makanan rakjat I 

Sebagaimana diketahui Yap 
| tahun hasil ikan darat diselurun | 

| Indonesia terus naik Tahun 1949 | 

| hasil itu ada 156.000 ton. tahun 
|1950 naik mendjadi 182.000 ton, | 

|tahun 1951 naik pula mendjadi 
mengjmport 1 djuta | 1850900 ton dan tahun 1952 na 

'ik lebih banjak pula jalah men 

djadi 207.550 ton. 
Usaha untuk menambah hasil | 

Djawatan2 Perikanan Darat dise 
|laruh Indonesia hingga manti 
Lachirnja tiap tahun dapat men- 
tjapai 440.000 ton. 
Menurut para ahli, 

nusia dapat dibagi mendjadi ti- 
ga golongan zat, misalnja zat 

pembangunan, Zat pembakar dan 
zat vitamin. Diantara zat pem- 

bangunan adalah zat protein (pu 
tih telur) jang penting sekali di 
samping zat asam dan zat ga- 
ram. Sedikitnja seperlima sam- 
pai sepertiga zat protein jang di 
butuhkan itu harus berasal dari 
chewan. Sumber zat protein ber 
asal dari chewan adalah hasil pe 
ternakan dan hasil perikanan, 
Kebutuhan akan daging di In 

donesia tiap tahunnja adalah 
1.875 djuta ton (termasuk ikan), 
Angka2 statistik dalam tahun 
1949 menundjukkan perbanding 
an penghasilan daging dari pe   (Gamb. MURAN 

Oa inap 

  

| ternakan, perikanan lant dan 

Ton ikan 

setahun ? 
ENURUT Djawatan Perik anan Darat di Djawa Timur, Per 
ikanan Darat seluruh Indo nesia tiap tahunnja harus dapat 

menghasilkan paling sedikit 440.000 ton ikan guna mentjukupi 

ndonesia. 

perikanan darat ada 6 : 7 : 4. Me 

lihat perbandingan ini, maka un 
tuk mentjukupi kebutuhan, Dja- 
watan Perikanan Darat harus 

dapat menghasilkan 4/17 x 1.875 | 

djuta ton akan sama dengan 440, 

ikan darat terus dilakukan oleh 

makanan | 

jang dibutuhkan orang tiap ha. | 

ri menurut kebutuhan tubuh ma | 

000 ton ikan. 
Guna mentjapai djumlah itu, 

| sedjak tahun 1950 oleh Kemen | 

terian Pertanian diadakan Ren 

tjana Kemakmuran Istimewa jg 
disingkat RKI, didalamnja Dja- 

watan Perikanan Darat menda 
pat bagian. — Ant, 

| 
| 
! 

| 

| 
| 

Kur'an 
Dengan terdjemahan ba 

hasa Belanda. 

!. Tidak lama lagj akan terbit 
|dj Nederland terdjemahan Kur'- 
an langsung darj bahasa Arab 

dalam bahasa Belanda. Terdje- 
mahan langsung dari. bahasa 
Arab jini adalah untuk pertama 
kalinja, djlakukan dibawah pim- 
pinan GA. Bashir dari gerakan 

Ahmadjah. 
Dalam penerbitan inj tekts da- 

lam bahasa Belanda ditjetak di- 
Samping tekst asljnja. 

Selain itu tidak lama lagi dj 
Nederland akan djuga terbit ter- 
djemahan2 baru dalam bahasa 
Djerman dan Inggeris, sedang di 
luar negerj akan . terbit dalam 
bahasa “noh 1: dan Pe- 
(ran biig   

ye malai Madu 

penindjau - | 
| penindjau Serikat dlm pada itu | 

Menurut pendapat penindjau2 | 

pidato2 dan lapor | 

sebagai tjara terutama untuk me | 

sung selama 11 hari ini berachir | 

di London menuduh bahwa pe- 
merintah Inggeris ,,telah mem- 

| bongkar komplotan Komunis di 
|Guiana Inggris jang tidak ada”. 

Soal jang dihadapi di Guiana 
| Inggris bukanlah Komunisme, 
kata Jagan dalam konperensi 
pers, apa jang dipertarungkan 
jalah hak rakjat untuk memilih 

dasar demokrasi. 
»Antjaman? peluru telah men 

tjabut hak? demokrasi rakjat. 

Orang selalu mengatakan bahwa 

Komunisme itu dipertahankan 

dengan kekerasan. Sekarang ki 
ta lihat bahwa demokrasi atas 
nama demokrasi sedang dihan- 
tjurkan dengan kekerasan”. 

Jagan membantah bahwa Par 

tai Rakjat Progresif, setelah 
memperoleh kemenangan dalam 
pemilihan ketika bulan April j.i., 

tidak mau menjampaikan pernja 

taan patuh setia kepada Ratu. 
Duduk perkaranja ialah bahwa 

ketua Parlemen Guiana tidak 
mau menjetudjui bentuk pernja 
taan patuh setia jang disusun 

oleh PRP. 

vw F T Uu gantikan 

| Kominform 
dengan | derjta serangan2 darj pihak Jor- | : 6 : 

Sebagai koordinator ? 

non-Komunis jang telah menghadiri Kongres 
Gabungan Serekat2 Buruh Sedunia (WEFTU) jang ke-3, di 

“Vina, jang telah berachir ketika malam Kemis, tidak sangsi lagi 
bahwa WETU akan menggantikan Kominform sebagai badan 
koordinasi terpenting bagi Komunisme Dunia: demikianlah tulis 
koresponden k.b. Inggeris "Reuter” dari Wina. 

sesudah sidang penghabisan se- 
| lama 6 djam, dalam mana Giu 

'seppe di Vittorio, Ketua Umum 
| WFTU dan pemimpin Konfedera 
|si Buruh Itala (CGIL), mengu 
tjapkan pidato jang berapi-ap:. 

| Lebih dari 800 orang dari 79 
| negeri, jang menjatakan dirinja 
| sebagai wakil 88.600.000 buruh, 
| dengan 

| sorai. 
Sedjak pembukaan sampai ke 

penutupannja, tjorak tegas dari 
| kongres ini ialah sama, jaitu : 
Marilah kita membentuk front 

| persatuan buruh berdasarkan ke 
tingan2 sedjati dari serekat2 bu 

ruh. 
Berdampingan dengan ini, 

front rakjat baru tadi harus ber 
djoang setjara intensif mesawan 

| kapitalisme Barat dalam segala 

| bentuknja, melawan kekuasaan 

Big Power & Big Business" di- 

daerah2 djadjahan, melawan pe 

ngaruh ekonomi Amerika dinega 
ra2 kapitalis Barat, dan mela 
wan ekonomi kapitalis dinegeri2 
lainnja. 

Perkataan »Komunis” tak 
pernah. 

Selama Kongres tadi, perkata 
an ,,Komunisme” tak sekalipun 
diutjapkan dan delegasi2 Sovjet 

|serta negara2 Blok Sovjet bera 
|da di .belakang” sadja, walau- 
| pun Blok Sovjet menempati ke 
| dudukan2 vital, Kepala delegasi 
| Sovjet Uni, Nikolai Shvernik, te 

| tap mendjadi wakil ketua I dan 

tetap menduduki tempat paling 
atas dalam biro exekutif. Dalam 

| komisi verslag, hanja delegasi 3 
| negeri jang mengawasi keuang 

riuh-rendah bersorak 

Lan, jaitu Sovjet Uni, Hongaria, 
| dan Belanda. 
: Demikianlah .garis2 besar 
Kongres WFTU di Wina menu- 
rut ,,Reuter” jangmengutip ke 

Komunis. 

   

  

    

      

  

Y LUYMBNGE 
OT Lerdjadi- 

X Seorang pemuda, pegawai 
sekretariat salah satu kantor di 
Semarang siap? hari terus me- 
nerus main telpon dengan pemu 
dinja, Ketika pada suatu hari ia 
dipanggil oleh kepala djawatan, 
ia lari kepada kepala bagian : 
»Pak, minta perlindungan, Saja 

| didakwa, maing telpon,»   
  

terangan2 dari penindjau2 ndn-“



   

    

   

    

      

   

  

    

      
     

   

      

     
    
   

     
   

    

   
   
   
   

    
    

   
   
   
     

      
     

     

  

     

       
      

  

    

      
    
      

   
      
     
     
    
    
      
     

     

    

    
    

  

       
   

  

   
   
   
   

   
   
    

b) Maksud 

.san telah membeli s 
| flm ,@uo Vadis” kelas TI 

a). “Menurut riwaja 
|. ve-fonds : 

5 Jogja rta 

| atau batig : 
Na un 
Png r 

  

» Ne dan 
Tn tentang hasil |” Haa 

perhitungan itu (vaststel- 
lin ya het Nag Peri ag 

  

Ben abn Na 
jang akan dimasukkan 
lam Reserve-fonds, jakny d 

ae 

n gan kepala: "pe Pp Ban 

"atau. djuml Eg 
jang ak: diambil dari S: 

jak “3 dengan kepala : E3 chikking over belegde re 
- serves", akan tetapi oleh ka- |. 
rena Anggaran Belandja itu 

s sifatnja suatu rentjana atau 
raming, maka djumlah2 jang 
pasti jang dapat dimasukkan 
dalam atau dikeluarkan dari 

' fonds itu baru dapat diketa- 
hui setelah perhitungan ten- 
tang Sa dari penge- 
luaran serta penetapan: ten-, 

| tang. hasil perhitungan itu 

  

2 

| selesai dibuatnja dan disetu-| : 

d h jang berwadjib.. jui oleh ji En w bentuk 

#nds. Reserve- 
Maksud na sean untuk 

“uang 

Setan anggaran be- 
a (begrooting-tekorten 

atas nadeli “am dalan 

a itu tt Reserve 
tidak lain dari 
as biasa, hanja 

! sed huisvader” | 
pentingan2 jang 

1. tanggungannja, 
uang tu disendirikannja dari 

uang terse- 
1 .akan digunakan 
-keperluan dan pada 

waktu jang memaksa, arti- 
n ja Ta .jang tidak 
Un an tetapi 

Dia. tidak   

   Nana ai e 
tahun 1929 jang buat Das 

“Jogjakarta mengakibatkan 
' banjak berkurangnja peneri- 
aa, Daerah, maka timbul 

Haa 

  

: Didalam Hamkadapan ini perku 
| diketahui bahwa pada waktu 

itu penghasilan “Daerah Isti-- 
: mewa 3 Jogtehan: tiap tahun 
ada & Rp. 5.000.000,—, 
'Dari penghatsilan sedjumlah 

ee ar has Pang Rp.1:400.000,-- di 
| dapat dari perusahaan? pa- 
“ brik gula. ... 
Akibat. crisis ialah bahwa 
penerimaan dari per usahaan2 
itu mendjadi selalu kurang, 
malahan ada kechawatiran 
bahwa penerimaan: itu akan 

| hilang . sama sekali. Maka 
oleh karena itu timbullah fi- 
Kiran untuk mengusahakan 
agar supaja 'Reserve-fonds 

— didjadikan sebuah sumber | 
penghatsilan jang 

ap
pa
 

  

ag 

tara dapat ' -menggantikan 
(compenseren) berkurangnja 
penghatsilan 'Daerah seperti 
diuraikan itu. Menurut kon-: 

  

rintah Dae- | 

biasa dengan mak- | 

terdjadinja . crisisrtahun 1929| 

dapat | 
memberi hatsil jang semen-j 

  

u 

fonds mengalami peristiwa 
“jang Juar biasa, karena da- 
Ilam bulan Maret 1942. Bala- 
tentara 'Djepang menduduki. 
Negara kita dan menguasai- 

.nja Iengkap: dengan seisinja. 
:Dari sebab Pendudukan Dje- 
pang itu maka terputuslah 
hubungan Negara kita de-| 
ngan Luar Negeri dan mes- 
kipun telah beulang-ulang di- 
adakan usaha oleh" Pemerin- 
tah Daerah dengan peranta- 
raan Pemerintah Penduduk- 
an. untuk. mendapat hubung- 
an dengan Pemerintah Be- 
landa guna mengurus keka- 
jaan Reserve-fonds itu, akan 
tetapi usaha2 itu senantia 
tidak berhasil. Achirnja 2 

- Pemerintah Daerah diputus- 
kan untuk menghapuskan 
Fonds tersebut, karena di- 
anggap bahwa semua keka- 
jaannja telah diambil dan di-. 
pergunakan untuk keperluan 
“Pemerintah Pendudukan, ba-| 

- ik jang di Indonesia maupun 

  

«jang tersimpan di Negeri 
Belanda. (Lihat lampiran 

| ny No. 3). 

2. Zaman Djepang. 
'Bertalian dengan keterangan 

tersebut diatas (pasal e) maka 
semendjak djaman Djepang, ti- 
dak ada perhatian lagi terhadap 
Reserve-fonds dan karenanja da- 
lam Anggaran Belandja. Daerah 
Istimewa Jogjakarta tidak lagi 
“dimuat keterangan2 apapun 
djuga. 

PT Zaman Republik sam- 
pai clash.II. 

“Idem seperti djaman Djepang. 
: 4, Zaman sesudah clash II. 
Berdasarkan: kenjataan2, ma- 

ka dalam waktu ini status Re- 
serve-fonds dana agan     SELAJAN G: 

  

   & Le Sam Maung 

KALIM ANTAN — — Kebakaran | 
di Kertak Baru (Bandjarmasin) 
baru2 ini telah membakar. 80 bu- 

ah rumah. Kerygian harta seki 
| ya Rp. 500.000,— Tanggal 18 — 
22 Oktober DPRDS Berau, Kali 
mantan Timur telah mengada- 

kan s.dangnja .ke-VIH Jantuk | . 
an 

membitjaraKan soal2 anggaran 
belandja dan otonomi daerah. —' 
Oleh pemerintah setempat di Hu. 
lu Sungai Selatan, baru2 ini te 
lah dibuka Kebun Pertjobaan di 
Kampung Padang na 3 Ta ' 
dari Kandangan. ' 

SULAWESI — Dari Inspeket. 
Perikanan Dar at diperoleh kete | ! 
rangan bahwa Denga goan 
tawas sebanjak 400 
danau Tondano di Han t lah “ta 

“Pengirim- :     sampai dengan -baik. Pe 
an tersebut memakai “zuurstof. 
— Inspeksi Perikanan Darat Ma 

    

kassar telah ketjurian 2? baal be | 
nang dengan harga Rp. 18.000,- | 

ini adalah “jang ke4 | Ketjurian 

     
Ya MIL 

  

     
DJAWA : 

tanggal 28-30)10 jan, 
tang Pengurus Besar Pieno $ 
Djawatan Pertanian . 'Rakjat 
akan mengadakan Penang 
nja di Bogor. Konperensi ak 
dipimpin: Te ketua 
Sono: —        

  

     
   

  

Rp. BN eUD., 5 hari 
Aa 

a Rp. 7,50, « djadi Rp. 4,— lebih 
tinggi dari pada/ harga semesti 
nja. — J. Jok Boen telah men- | 
djual pennicilin 
peran, La       

  

  

      

    

  

  

    

  

  

Pakam. -. 

  

   

-pol g 

nanda La aa an 2 
nai pemulihan en Gama 

sehar h 

2 tidak 2 

: MAGELANG 

  

Bea He orbn ini Reserve-fonds, 

didjadikan Fonds. Jang         

: ngan hatsil jang didapatnja. 
3 Tetapi -bentuk “baru “dari 

' fonds itu belum dapat pelak- 
|sanaan lebih landjut dan si- 
kap Pemerintah Daerah se- 

K3 terusnja belum Dam ber- 
: ubah, 5 Kg 

4 Tjara menambah penerimaan 
“2 Tentalk penutup . kekurangan2 
“dalam Anggaran “Belandja 
“dengan uang dari Reserve- 
fonds “itu dengan  djalan 

  

ngan djalan ”memindjam” 
dan mentjantumkan ajumlah 
itu dalam Anggaran Be- 
.Jandja, tetapi djumlah uang 
“jang pasti jang diambil atau 
dipindjam dari Fonds itu 

“baru akan dapat diketahui 
setelah Perkitungan tentang 
penerimaan dan pengeluaran 
serta penetapan tentang per- 
“hitungan itu telah dapat se- 
lesai dibuat. dan disetudjui 

oleh Pemerintah Daerah. 

atas itu semua maka untuk 
“dapat mengikuti riwajat hi- 

| tama dibentuknja dalam ta- 
“hun 1918 hingga sekarang, 
“itu harus menjelidiki Ang- 
garan2 Belandja mulai ta- 
hun 1918 dan selandjutnja 

dan djuga harus melihat se-. 
mua  Perhitungan2 tentang 

- penerimaan dan pengeluaran 
serta Penetapan tentang hat- 
sil perhitungan itu, sebab mu 
Jaistahun 1918 hingga takun 
1939 keterangan2 mengenai 

“Reserve-fonds hanja dapat 
diketahui dalam -Anggaran2 
Belandja serta Perhitungan 

. dan Penetapan tersebut. Ba- 
| ru sedjak tahun 1939. oleh 
“Administratir Reserve-fonds 
- dibuat Perhitungan tahunan 
Nu seningga dari Fonds 
itu sehingga. sedjak tahun 

Litu untuk mengetahui keada- 
“'an fonds tjukup dengan me- 

“. meriksa Perhitungan? ta- 

3 .hunan sadja. 

  

  

“ PENJAMAKAN KULIT 
—. MERTOJUDAN 

Ka Masih. akan dibuka 
(0 lengan resmi N 

Baik dari fahak Djaw. Perin 
(| dustr an Kedu, maupun Pimpin | 
an Paberik Penjamakan Kulit 
Mertojudan diperoleh kete 
angan bahwa Perusahaan Pe 

njamakan kulit tsb., jang ter- 
letak Ik, 1 km. diselatan kota 
Magelang ditepi djalan raja Ma 

  

    

gelang — Jogja masih akan di 
buka dengan resmi, walaupun 

| Perusahaan tersebut sudah mu 
a ( berdjalan 

jang lalu, 
sedjak beberapa 

nai Wari pembukaan 

  

         
   
   

      
     

    
   

    
   

  

   

  

   

      

, belum ada ketetapan 
i, tetapi menurut fi-.| 
nan Perusahaan ter 

esar kemungkinannja   
an Daerah “de- | 

”beschikking” atau djuga de- | 

Mengingat jang tersebut di - 

- dup Reserve-fonds mulai per- | 

   

sebagai berikut : 
1) Tetap: memegang status dulu 

de ig   
(Dalam : Pn ini jang di- 

| 'kerdjakan sialah : pembelian 
| obligatie. R.I. 1950 jang di- 
- mulai pada tanggal 26-4-1951. 
dan selesai 
18-10-1951. 
Djuga pembelian aandeel da- 

ri PETRAM dan MIC dapat 

pada tanggal 

kami artikan pekerdjaan 

routine.. . 2 
2) Memperketjil penderitaan 

rakjat Daerah Istimewa Jo- 

gjakarta. Sri Sultan sebagai 
“Kepala Daerah menetapkan 
sSupaja uang f.740.000,— dari 
Reserve-fonds jang disimpan 
di slands-schatkist dan uang 
dari Pemerintah Federal se- 
besar f.800.000,— jang akan 
dikembalikan dengan uang 
dari Reserve-fonds . dipergu- 
nakan untuk - meringankan 

“ penderitaan rakjat akibat re- 
volusi dan clash II. 'Lepas 

dari. uitvoering jang masih 
harus. dipersoalkan apakah 
pengeluaran uang itu selaras 
dengan prinsip jang ditentu- 
.kan oleh . Suitan, status 
pada waktu ini ialah: . Re- 
serve-fonds sebagai penolong 
rakjat. : 
Djuga kerap kali Reserve- 
fonds dalam periode ini me- 
rupakan kas-kefjil dari Pe- 
merintah Daerah. 

'5, Reserve-fonds Bia 
urusan civibl. 

Seperti kami singgung diatas 
salah satu alasan jang mendo- 
rong dibitjarakannja Reserve- 
fonds dalam rapat pleno adalah 
penjesalan tindakan2 mengenai 
Reserve-fonds pada waktu Gu- 
pernur Militair, - Bahwa orang 
ea gampang pertjaja kepada 

ocasi2 dan insinuasi2 jang 
enjarankan bahwa segala se- 

Ke pada waktu Gupernur Mi- 
litair itu mempunjai dasar ke- 
militairan dapat dimengerti. 
Pun pula dapat difahami kera- 
gu-raguan orang untuk menje- 
lidiki persoalannja sedalam2nja, 
takut nanti2 akan bentrok de- 

ngan MAA 

| 

3) 

1 

  1 

  

dakan bulan Nan 1953 jg 
|akan datang. : 

Perlu diketahui, Sirlsthakah 
tersebut sudah . mempunjai be- 
berapa mesin import dari lu 
ar-negeri. — Kor. : 

PENDIRIAN. GEDUNG 
UMMAT ISLAM 

'Atas initiatief '” kaum Musli- 
min dikota Magelang, maka di 
kota tersebut akan didirikan se 
buah Gedung Ummat Islam, jg 
didirikan untuk keperluan 'Um 
mat Islam pada chususnja dan 
mereka, jang “bersimpati “pada 
“Agama Islam pada umumnja.. 
“Untuk keperluan 'itu, maka 

di, Magelang telah terbentuk. se 
buah Panitya Sementara Pendi- 
rian Gedung Ummat Islam ter 
sebut dibawah Pimpinan. Ki. 
Moh. Asjhuri  fihak Panitya 
mana chabarnja sudah menga   

uan resmi itu akan dia 
  dakan pembitjaraan pula dengan 
beberapa orang terkemuka res 

Gambar dari kiri kekanan : 1. 

  

e) Didalam tahun 1942 Reserve- 
(ngenai kalangan militair mem 
.bawa persoalan ' “Reserve-fonds 

“sedikit subtiel- Karenanja, ma- 

tia Angket diarahkan ke sudut. 

kalangan? militair 
diperkuat oleh Sri Sultan. Untuk | 
menghilangkan segala insinuasi 

N IXON: D 

   

Tertanbasa dan 'insinuasi me: 

ke sifat jang agak-precair dan' 

ka langkah pertama dari Pani- 

elihat Tjanai PN AAA 2. sa 
PN dimuka Eneng, Muntilan, 4. Selamat datang. 

PT Dela 
  

N 

      

    
    

   

  

kemilitairan, bila: memang segi ks 
itu terdapat didalamnja. , 
"Dengan tegas Panitia Angket 

dapat mengatakan bahwa soal 
Reserve-fonds bukan soal mili- 
tair. Militair tak pernah tjam- 
pur tangan dengan Reserve- 
'fonds. 

Keterangan ini diperoleh dari 
sendiri 

terhadap kalangan militair, ma- 
ka Panitia Angket segera meng- 
ambil garis demarcasi jang per- 
tama, dengan mengemukakan 
dapat pengumumannja pertama 
jang berbun 23 

2 Beschikker 

beheerder 
fonds. : 

(Dalam uraian mengenai status 
Reserve-fonds dapat diambil ke- 
simpulan, bahwa Reserve-fonds 
adalah milik Pemerintah. Kare- 
nanja jang mempunjai hak bes- 
chikken adalah Pemerintah. Un- 

dan 
Reserve- 

tuk pekerdjaan administrasinja | 
harus ada seorang jang ditun- 

djuknja ialah seorang beheer- 
“der. Sudaketerang bahwa beheer- 
Ger itu dalam pokoknja seorang 
jang ditundjuk 
(Pemerintah). 

“ Setjara juridiscn tidak usah 
Gipersoalkan lagi siapa mempu- 
njai hak beschikken dalam peri- 
ode2 jang lalu dan dalam masa 
sekarang. Tetapi walaupun de- 
inikian panitia menganggap per- 
Tu untuk memberikan specificasi | 
mengenai persoalan tersebut da- 
lam masa jang berlain-lainan | san 
tjoraknja. Jang akan kami 
utarakan dibawah ini ialah soal 
beschikker dan beheerder tidak 
setjara juridisch, tetapi setjara 
de facto. 

merintah Belanda. 

an jang terdapat jang kami 
tjotjokkan dengan beberapa 
rijksblad a.l. tahun 1932 dan 
1933 maka jang memutus- 
kan pemakaian Reserve- 
fonds adalah Sri Sultan se- 
idzin Residen/Gupernur. 

Beheerder : Pepatih Dalem di- 
bantu oleh Kashouder. Mulai 
tahun 1939 sampai tahun 
1943 jang memegang dan 
menerima functie beheerder 
K.R.T. Prawirodirijo jang 
sekarang .mamegang pim- 

' pinan kantor Pemilihan 
Umum di Jogjakarta. 
Perlu. diterangkan disini, 
bahwa . tindakan beheerder 
pada waktu ini selalu dida- 
sarkan kepada, putusan ter- 
tulis, 

2. Periode zaman Dje- 

pang 
tah Republik sampai 
clash II. 

Tidak ada persoalan menge- 
nai Reserve-fonds dengan alasan 
Seperti kami singgung diatas. 

3. Zaman Gupenur Mi- 
: litair. 

Beschikker ? S. P. “Paku Alam 
sebagai Wakil Kepala Dak 
rah. 

Dalam periode ini tindakan2 
jang dapat diartikan seba- 
gai daad van beschikking 
tidak diberikan per besluit, 
tetapi dengan putusan lisan 
sadja. 2 

Beheerde : Menurut surat pu- 
tusan tanggal 15-6-1949 No. 
1/D.Pem.D.|O.P.K. adalah 
Mr. K. R, T. Kertonegoro. 

Seperti kami katakan diatas, da- 
lam periode “ini Reserve-fonds 
disamping status jang asli mem- 
punjai ' functie lain dan dalam ' 

rapa kali bertindak sebagai cre- 
diteur  geldschieter, handelaar, 

lam hubungan ' ini kerap kali 
TN pertanjaan2, apakah be- | 

pat, 
Dimana.gedung itu akan d'di 

rikan, dam berapa beajanja, be 
lum didapat keterangan, karena 

tihak Pan: :tya pada permulaan 
minggu jang terachir bulan 10 
ini.masih akan mengadakan per 
temuan dengan pelbagai fihak 
jang bersangkutan. — Kor. 

WONOSOBO. 
HARI KANAK2 
KEPULISIAN 

“Pada hari Minggu jbl. oleh 
Persatuan Bajangkari tjb. Wo- 
nosobo telah dilangsungkan pe- 
ringatan ,,Hari Kanak? Kepuli 
sian” jang dikunajungi, aan 
dari organisasi wanita, alamat 1   

  

dan |: 

“oleh beshikker : 

1, Periode zaman Pe-' 

Beschikker : Menurut keterang-' 

dan Pemerin- | 

La 
$ "ape daripada 

diperiksa oleh 

Toko2 buku jang mendapat gi 

Jiran diperiksa kemarin, ialah 
hay Seng”, Populer", ,,Thi- 

ang Goan” dan toko buku ,,Kao 
“Ming” masing2 dibilangan Dja 
karta Kota dan Djl. Gadjah Ma 
da, Djakarta. Pengusaha dari to 

'ko2 buku jang bersangkutan, 
seperti djuga halnja dgn lain2 

pengusaha toko2 buku jang terle 
bih dahulu mendapat giliran di- 
periksa, hari ini dipanggil meng 
hadap kantor besar polisi dan 
terhadap mereka dibuat proses- 
verbal guna selandjutnja ditun- 

PADA oa : 
Sebagian besar toko buku 
sudah diperiksa, 

“Dalam keterangannja kepada 
“pers, Polisi Ekonomi Djakarta 

Raya menjatakan, bahwa sedjak 
kira2 10 hari jang lalu sampai 

sekarang, lebih dari separo toko 

ibuku didalam kota Djakarta jg 
ditaksir berdjumlah I.k, 50 buah, 

sudah diperiksa dalam rangkai- 

an penjelidikan jang sedang gi- 
at dilakukan terhadap pendjual 
an buku2, terutama sekali buku? 
jang bersifat pengetahuan jang | 

sangat dibutuhkan oleh dunia pe | 

ladjar. 
|Dinjatakan, bahwa dari an 

Jah Lk, 30 toko buku jang sudah 
diperiksa.itu, 13 toko buku dian 

taranja tein MA Iheidkukan pe 
langgaran mengenai pendjualan 

buku2, jaitu mendjualnja dengan 
harga lebih tinggi daripada har 

ga“jang sudah ditetapkan oleh 
»Jajasan Lektur”, jang menje- 

babkan hengusaha2nja dituntut. 
Dari 13 toko buku jang ditu- 

duh melanggar peraturan harga 
buku itu, menurut polisi, telah di 
sita beberapa puluh ribu buah bu 
ku, pada umumnja buku2 penge 
tahuan dan peladjaran. 

Pelanggaran2 dari batas har- 

ga jang sudah ditetapkan itu, 
terdjadi antara.50 — 100, pa 

dahal toko2 buku tersebut sudah 
mendapat ,,restitusi” untuk bu- 

san Lektur", 
Ant. 

UDJIAN PENDIDIKAN 
DJASMANI 

Buat pertama kali di Jogja 
karta telah diadakan Udjian 

|B I Pendidikan Djasmani, bertu 
#rut2 dari tanggal 15 October 

1953, sampai dengan tanggal 

22 October 1953, jang diikuti 
|oleh 32 tjalon, dengan hatsil 
| jang berikut: 

1 Orang tidak datang ( Ea 
Madiun), 4 orang mengundur- 

kan diri, 8 orang tidak lulus 
1 orang harus menempuh her- 
examen 3 bulan jang akan da- 
tang), 18 orang lulus. 

demikian polisi. 

  

' 

  

heerder Mr, K. R. T. Kertone- 
goro itu sungguh2 hanja bertin- 
dak sebagai beheerder sadja 
apakah djuga Men aa, tin- 
dakan beschikking. 

Karena, seperti kami sing- 
gung diatas, tak ada putusan   

praktijknja Reserve-fonds bebe- | 

partner sesuatu perusahaan, Da- 

“WiLajan Din 
mi dan dari masjarakat setem- 

tertulis, “maka segala sesuatu 
| mengenai interpretasi apakah 
| tindakan Mr. K. R. T. Kertone- 
| goro dapat dinamakan daad van 
beschikking atau tidak kami sa- 

Lepa dibawah. ini keterangan, 
baik dari'Mr, K. R. T. Kertone- 
goro maupun dari Wakil Kepala 
Daerah Sri Paduka Paku Alam 
dan — Daerah Sri Sultan. 

AWA TENGAH 
dan para undangan luinnja. Da 

lam peringatan tersebut diada- 
kan. berbagai-watjam  pertun- 

djukan kesenian dan perlomba- 

an jang diikuti kl. 200 anak de- 
ngan disediakan berpuluh2 hadi- 
ah. Selandjutnja dilangsungkan 
pula peresmiar Kebun Taman 
Kanak2 Kepulisian jang terle-. 
tak dibelakang asrama  Pulisi 
Negara. Upatjara penggunting 
an pita dilakukan oleh Nj. Ke- 
pala Pulisi Kab. Wonosobo sela 
ku Ketua Bajangkari. Dalam 
kebun tersebut disediakan alat2 
permainan untuk menghibur 
anak2. Hari Kanak? Kepulisian 
tersebut baru pertama kali ini 
diadakan dan djatuh pada tgl, 19 
Oktober. Penetapan ini diambil 

  

  oleh Pusat Bajangkari untuk di 
peringati setiap tahun, — (Kor) 

   

   

    

    

      

   

            

   

            

   

       
         

   

  

kian karangan bunga di Siemaki, 3. Bertjakap-tjakap dengan 
(Gamb. ,K.R”). 

  

Pemb eslahan bu- 

ku? peladjaran 
- Sebagian besar toko buku 

sudah diperiksa 

TOKO buku Tionghoa di Djakarta jang: dituduh Aa 

buku? pengetahuan dan peladjaran dengan harga lebih 
harga jang ditetapkan, telah mendapat giliran 

Polisi Ekonomi Djakarta Raya, jang telah mem- 

beslah beratus-ratus buku dari toko2 buku tersebut. 

  

PENETAPAN UNDANG2 
DARURAT 

Tentang padjak 
peredaran d.LI. 

Sidang Parlemen pleno terbu- 
ka baru? ini dengan tidak me- 
mungut suara telah menjetudjui 
dua. R.U.U, jang - menetapkan 
U.U.D: No. 12/50 dan No.38/50 

an padjak peredaran, serta 
TM pensispan Undang2 Da- 

aa No. 18/1951 jang menen- 
tukan, bahwa padjak peredaran 
berlaku hanja sampai dengan 31 
September 1951. 

Sebelum sidang mengambil ke 
putusan tersebut terlebih dulu 
ketua Parlemen Mr. Sartono 
menerangkan riwajat kedua 
R.U.U. tersebut jang sedjak 
kabinet Natsir belum selesai 

| pembitjaraannja, karena terdjadi 
nja krisis2 kabinet. Karena ke 
dua Undang2 Darurat tentang 
padjak peredaran itu factisch 
sudah tidak berlaku, maka ke- 
tua mengusulkan supaja sidang   

ku2 jang didjualnja dari ,,Jaja | 

| menerimanja dengan aklamasi, 
maka sidangpun menjetudjui 
!usul ketua tersebut. — Ant, 

  

MEMBUAT PERDJANDJI- 
— ANDAGANG 

' Indonesia - Swedia. 
Di Gedung Bank Indonesia 

Djakarta telah diadakan penan- 
da-tanganan perdjandjian per- 
dagangan jang baru antara In- 
donesia dan Swedia, demikian 
dikabarkan oleh Kementerian 

ditunggu  kedatangannja di Jo- 

  

DUTA SWEDIA AKAN 
KUNDJUNGI JOGJA 
Pada tanggal 27 Oktober jad. 

gjakarta duta Swedia untuk In- 

donesia, Kundjungannja ke Jo- 

gjakarta akan dimaksudkan utk. 

mengadakan perkenalan dengan 

pembesar2 daerah serta me- 

lihat keadaan Jogjakarta. 

Kemungkinan besar akan. di- 

kundjungi pula tjandi Borobu- 

dur dan Prambanan, karena ia 
akan tinggal di Jogjakarta utk. 

beberapa harj lamanja. 

PERESMIAN IRAMA 
BUDAYA 

Pada tanggal 18-Oktober 153 

jbl. telah diresmjkan 'berdjrinja 

suatu perhjmpunan sandiwara 

baru jang bernama Hjmpunan 

Seni Drama . Irama Budhaya”. 

Dalam anggaran  dasarnja ter- 

tjantum tudjuan perhimpunan ini 

hendak mempertinggi serta 

menghidupkan Senj Drama In- 

donesia. 
Perlu diterangkan bahwa ang- 

gauta2 perhimpunan Mj terdjri 

darj siswa2 Sekolah Senj Drama 

dan Film jang dipimpin oleh sdr, 
Murtono. Pengurus ,Irama Bu- 
dhaya” dipimpin oleh sdr. Arjet 

Sumascum dan untuk sementara 
alamatnja jalah Kauman Gm. 
4/83, Jogja. 

PELADJAR2 S. M. E. P. 
KUNDJUNGI PABRIK 

  
KULIT 

Baru? ini peladjar2 S.M.EP. 
Negerj Jogjakarta  sebanjak 

60 orang dipimpin oleh guru?nja 

menua Pabrik Kulit di 

Numbakanjar guna menambah 
dan memperdalam peladjaran ig. 
telah diterjmanja disekolah. Me- 
reka disambut dengan ramah ta- 
mah oleh Pemjmpjn Pabrjk dan 
diberj pendjelasan dengan me- 

muaskan. 
Sementara jitu dapat dikabar- 

kan bahwa rombongan peladar2 

S.M.E.P, Tegal terdjri darj 2 bis 
dibawah 'pimpjnan guru2nja ba- 

ru2 jnj berdamawasjta melaluj 
Semarang, Magelang, Borobudur 
ke Jogjakarta. Mereka mendjadj 
tamu keluarga S.M.E.P. Jogja- 
karta. Dj Jogja mereka mengun 
djungi Prambanan. 

LULUS UDJIAN ASRI. 
Untuk bagian Seni Lukis- 

Patung-Pahat darj tahun ke II 
ke th. keIIT 1. Sdr. J. Soemarto- 
no darj tahun ke III ke tahun 
ke IV. 1. Sdr, G. Sjdharto, 2. Sdr. 
Soekandar, 

DOKTER DJAGSA 
Pada hari Minggu tg. 25-10-53 

darj ' djam' 8.00 sampai 

10:00- dan "darj djam 17.00 sam- 
pa: djam 18.00 adalah dokter K. 
Wirjaamjdjaja alamat: Lor 26 
telepon no. 512 Jogjakarta. 

Kendaraan dapa: berhubungan 
dengan Palang Merah Indonesia 
Tjabang Jogjakarta Gondoku-   Perekonomian. — Ant. suman 14 Telepon no. 206. 

  

L 

Dalam perkembangan ilmu pe 
ngetahuan dalam hal pesawat 
terbang jang paling terachir ini, 
titanium itu diperlukan untuk 
jet propulsion enginering (votoy 
bladen, lagers dzb), bahkan me 
nurut kabar terachir, Maskapai 
»North American Aviation” tang 
gal 20 Oktober jbl. menjatakan 
pembuatan pesawat jet ,.Super- 

Sobre” F-100 jang pertama di 
buat hampir seluruhnja dari 1o- 
gam titanium. 

Titanium itu sekarang amat 
mahaj harganja, bukan sadja ka 
rena, merupakan - logam jang 
mempunjai sifat2 baik seperti 
enteng, kuat, tahan menahi (ta 

han aantasting van zuren), dan 
bukan sadja mudah dipakai alat? 
untuk keperluan chemische ap 

paraten, chemische fabrikage, 
koel-dan verwarmingspiralen un 
tuk corresive fluide, tapi djuga 

karena sukarnja didapat. 
Logam itu didjumpai dalam 

bidji2 (ertsen) dan bertjampur 

dengan magnetiet. Soalnja, demi 
kian keterangan itu, jalah men 
dapatkan suatu systeen jg ba-   
SURAKARTA 

PERSIAPAN PANITYA 
PEMILIHAN 

- 
Bertempat dj Balaikota Sura 

karta telah dilangsungkan per 

temuan antara Walikota, Kepala 
Daerah Kotabesar Surakarta 
dengan wakil2 partai dan or- 
ganisasi untuk mengadakan ,,fee 
ling” mengenai pembentukan Pa 
nitya Pemilihan. 
Walikota dalam kata pembu- 

kaannja menjatakan terima ka 
sih pada PNI tjabang Surakarta 
jang beberapa hari jang lalu 
menjampaikan surat protes seba 
gai peringatan. Didjelaskan, Ka 
rena kelambatan instruksi dari 
Gubernur Djawa Tengah telah 
dimintanja memperpandjang 
waktu dalam menjampaikan tja 
lon2 jang akan duduk dalam Pa   

'Logam untuk pe- 
sawat jet 

Terdapat di Djampangkulon, Tjilatjap 
dan Bangka 

OGAM titanium (TIO2), jang sekarang banjak dibutuhkan 
untuk keperluan pembikinan pesawat? terbang jet, banjak 

didapat didasrah Djampangkulon (kabupaten Sukabumi), didae- 
rah Tjilatjap dan bagian selatan dari propinsi Djawa Tengah 
dari Tjilatjap samgpai Karangbolong, dan djuga di Bangka. 

ik untuk extraheren titaanoxyde 

supaja terpisah dari besi itu. 
Dulu orang hanja mengguna- 

kan titanium itu untuk tjat, jak 

ni titaan-wit, jang djuga mem 
perlihatkan sifat? baik umpama 

nja mempunjai dekvermogen jg 
kuat, warnanja tetap putih. 

Mengenai titanium di Indone 
L sia, didapat keterangan, bahwa 

pada umumnja bidji2 jang dida 
pat di Djampangkulon mengan 
dung 1294 titaan-oxyde dan 
4476 besi, sedang dibeberapa 
tempat disitu ada gehalte ti- 
taan-oxyde sampai 21.94. 

Bidji jang didjumpai di Tjila 
tjap sampai sampai Karangbo- 
long henja mengandung antara 
15 dan 117e titaan-oxyde. 

Sumber ',,Antara” itu belum 
dapat menerangkan berapa per 
sentase titaan-oxyde dalam. bidji 

itu diperlukan  supaja bisa me 
nguntungkan untuk -exploitasi, 
tapi menambahkannja  djuga, 
hahwa sampai waktu ini belum 

tuk mengadakan exploitasi tita- 

nium itu. — Ant. 

absen aan aan anna RN 

nja paling lambat tanggal 15-10 
jang lalu sudah harus sampai 
pada Gubernur. 

Sebagai diketahui, surat pro- 
tes PNI tjabang Surakarta itu 
diadjukan, karena menurut kete 

rangan Sekretaris Balaikota daf 
tar pentjalonan jang dimaksud 
sudah dikirim pada Gubernur, pa 

da hal PNI tjabang Surakarta 
belum pernah merasa diadjak 
feeling” sebelumnja jg' hal ini 
bertentangan dengan ketentuan2 
dalam pelaksanaan pembentukan 
Panitya Pemilihan. 

Tetapi menurut keterangan 
Walikota lebih landjut atas per- 
tanjaan PNI pada pertemuan 

tersebut mengenai hal itu ada'se 

dikit kesalahan, jaitu daftar tjja 
lon jang telah dikirim itu ada 
lah menurut daftar lama pada 
tahun jg lalu. Ditegaskan bali-   

nitya Pemilihan jang: semuStis ditjabut, — 

wa, Pen aan daftar itu telah 
(Kor), | 

djam» 

ada orang jang memikirkan "un: 

  

   

  

PANITYA PABRIK Ta 
RENTJANAKAN 

Pindjaman uang 
reservefonis. 

Rapat Panitya Paberik Es 
Kotapradja Jogjakarta baru - 
baru ini. telah ' membitjara- 
kan “tentang rentjana pendi- 
rian paberik es serta menjusun 

rentjana2 peraturannja,  Diren- 
tjanakan pula akan mengadju- 

kan pindjaman kepada Reserve 
fonds Pemerintah Daerah Isti- 

mewa Jogjakarta untuk modal 

pertama. 
Sepertj diketahui, paberik es 

itu nanti akan merupakan pe- 
rusahaan tjampuran, terdirj dari 

modal kotapradja dan usaha par 

tikelir atas dasar perbandingan 
51 dan 49. 

' Rapat DPR Kotapradja baru2 
ini telah memberikan kesempat- 
annja lebih landjut kepada pani- 
tya paberik es uNtuk melandjut 

kan pekerdjaannja. Paberik itu 
antara lain dimaksudkan peng- 
hasilannja untuk menambah peng 
hasilan Kotapradja Jogjakarta, 

Rp. 500.000,— UNTUK 
WERKKAPITAAL 

PERBEDIJ 
DireKtur Perusahaan besi da- 

|erah Istimewa Jogjakarta Mr. 
Kertonegoro menerangkan, bhw. 

Perbedij telah menerima pindjam 
an setjara kredit dari Bank In- 

dustri Negara uang sebesar Rp. 
500.000,— untuk  werkkapitaal 
perusahaan. Adinja pindjaman 
itu mengingat Perbedij sekarang 
ini mengalami kekurangan mo- 

dal sehingga banjak pesanan? 
pekerdjaannja jang kurang larn- 
tjarnja melajaninja. 
Menurut Keterangan Mr. Ker- 

tonegoro, pesanan membuat djem' 
batan2 dari Kementerian Pe- 
kerdjaan Umum sekarang hanja 
menunggu perintah lebih landjut 
dari Kementerian itu sedangkan 
pembuatan lori2 untuk pertam- 
bangan di Sawahlunto djuga se- 
dang dalam 'pembitjaraan, 

Mr, Kertonegoro menjatakan, 
hendaknja. orang sadar, bahwa 
sebenarnja banjak barang2 jang 
biasanja kita datangkan dari 

luar negeri dapat kita kerdjakan 
sendiri, Kebanjakan orang masih 
belum pertjaja kepada usaha2 
kita sendiri. 

Perbedij dewasa ini mengerdja 

kan pesanan setjara ketjil2an 
sadja seperti barang2 untuk 
keperluan rumah tangga dan 

sebagainja. 

KEBAKTIAN - OIKUMENIS 
— G.M.KL.I. 

Kebaktian Ojikumenjs (eucume 
:njisch) Gerakan Mahasiswa Ke- 

rjisten Indonesia (G.M.K.I) tja- 
bang Jogjakarta akan dipimpin 

oleh Ds. The Djien Soei (Geredja 

T. Hoa besok harj Minggu tang- 

gal 25 Oktober '53 djam 19.00, 
dirumah Geredja Protestan, Mar, 
gumuljo 7 (Maljobora). ia 

Diharap supaja parg anggauta 

baru hadjr pada kebaktian tsb. 

APOTHEEK 
Buka pada hari Minggu tgl. 

25 Oktober 1953 apotheek MA- 
LIOBORO djam 09.00 — 12.00. 

PENTING SINGKAT 
Di Sekolah Rakjat Lempujang 

an Il Jogjakarta telah diadakan 
pertemuan antara orang tua 

wali murid dan pamong2 SR 
Lempujangan II jang dihadiri 
djuga oleh bapak M.P.P. Danu- 
redjan. Dalam pada itu telah 
dibentuk Badan Pertalian an 
tara pamong dan keluarga SR. 
Lempujangan II disingkat ,,Baap 

pak” dengah azas kekeluargaan 

dan. mempelihara kerdja sama 
antara orang tua (wali) murid 

dan pamong SR Lempujangan 
II. Lebih djauh memupuk rasa 
tanggung djawab terhadap ke- 
wadjiban mendidik kearah kese 

djahteraan dan kesempurnaan. 
Sebagai ketua pengurus telah: 
dipilih sdr. Sumodihardjo, se: 

dang penulis I sdr. Sudarsono. 
— Segenap Sekolah Landjutan ' 

Atas Jogjakarta telah mengada 
kan rapat dalam mana telah 
dibentuk suatu Panivya PORKS 
LA III tjabang Jogjakarta. Pa 
nitya tersebut adalah landjutan 

dari Panitya PORKSLA II. Se 
bagai ketua umum dari panitya 

tersebut telah dipilih sdr. Su- 
darmono dari. SMA Bag. BI. 

Negeri, sedang sekretaris I ada 
lah sdr. K. Padmono Dewo dari 

(SMA Bopkri. Sebagai diketahui 
(Pekan Olah Raga & Kesenian 
Sekolah Landjutan Atas III ini 

akan dilangsungkan pada.tang 
gal 27, 28 dan 29 Des. di Ma- 
gelang. 

— Jajasan Kemadjuan Wari 
ta ,Seri,Derma” Jogjakarta 
mengabarkan bahwa perhitung 
an uang jang diperoleh oleh Sis 
wa Biaja Jajasan Kemadjuan 
Wanita ,,Seri Derma” adalah 
“bh: Sampai pada tanggal 20-10 

1953 keadaan “uang dikas Rp. 
555,85, ddjalankan ebagai usa 

4 

ha Rp. 150: disediakan. guna 
membiajai seorang siswa $ 
260.”Djadi djumlah semua Rp. 
1665,85. 
  

Nonton mana? 
RAHAJU: ,Camille”, Greta Gar- 

bo, Robert Taylor. 
SOBOHARSONO: Song of The 

South”, Tjiptaan Walt Dis- 
ney. 

LUXOR: ,,/Malaya”, Mila Del Sol 
Today Bonavides. 

REX: ,Ruby Gentry”, Jennifer 
Jones, Chariton Heston. 

SENI SONO" ,,/Terbelenggu", R. 
Sukarno, Komalasari, Ami- 

nah. 
INDRA: ,,California - Conguest”, 

Cornell Wilde, Teresa Wright. 
MURBA: ,,San Toh Kow Loong 

Pei, 
WETAN BETENG: 

Saenab, Agus. 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Prabu Suwitohadji (Riwas 

jat Kediri), 

Taufan”,  



N N
NB

PT
 

$ 

t 
f 

    

  

   

  

ta menambah n Ya ba ia Ie Bs ea ! ye Pn : Ke 
guatin buah pinggang, urat jang SER nan La DA ami sdn 

    

  

Perempuan2 muda Patah biasanja kuat dan manis tjahajanja, djika 

“keturunannja kurang sehat, atau kurang rawatan waktu baji, djuga bisa : 

“badannja kalah dengan orang jang setengah tua, apalagi Orang Perempuan 

jang sudah tua atau setengah tua, darah kurang, badan kurang kuat, djika 
“mempunjai anak baji, aernja susu kurang, keturunan djuga tidak kuat, 
“ibunja djuga segala penjakit bisa timbul. 
Obat Goles Ot 'Tablets, bisa menolongi, segala penjakit, jang ta" sehat, 

Wari selalu memakan Obat : 

“.. GOLES SISTERING TABLETS. 
Tjahaja "tetep muda: dada kempes. tang- 

          
    

      
    
      

      

      

|. dan rupa2 penjakit. g 
Djika memakan obat ini en bukan sadja menahankan seuala 
penjakit, djuga membalikkan tjahaja jang muda kembali. 

   
Bisa dapat beli di Toko Obat seluruh INDONESIA. 

  

Tjobalah memakai 1 Doos 

MADE IN LONDON. 

gung kentjeng kembali, Napsu Tea bersedia. 
"badan lemah, sakit pin ang, datangnja: 'bulansijang»ta/ ACC, perut -selalu- :— - 

memul ea arah AA akan “ta” “nafsu, muka selat pufjat, badan Temah dee ti AN TONG- Patjinan 81 2 Jambak Ha 

P3 ENG NJAN HO Djalan Patjinan 15 — Jogjakarta. 

  

bali, jang tidak nafsu makan djadi nafsu, 2 RA Ban | 2 " Suami Istri memperdalemkan 

. Tablets aa, atau Tuan biasakan' 3 TN 5 Da Ti Jintanja: bersentosa untuk 

» Mn rumah. tangga. Senam 

    

      

  

     

  

       

     
             

      

  

       

     

  

    

Untuk diana 
segala penjakit jang 

disebabkan 
masuk angin , 

minumlah 

  

  

25 OKTOBER 1953 3 0 

“ 

    “ “
 Apa dan Siapa: Ir. 

#' Suka Duka : 

SAKIRMAN 

Orang jang mempunjai teman sama 
nama 

1 Spionase contra Spionase : MUSLIHAT SOBEKAN 
| KARTJIS TRAM 

OMONG2 TENTANG 
DEMONSTRASI 

Tjerita pendek : ASAP DAN PELURU 

» A8,
 

ux
 5 & Skets Masjarakat : 

  

     

  

KR 

Taukah sdr. tenunan jang ter nal 2 “Jaitu tenunan 5 
Garut asli ? “Sedia paket Reklame, ongkos pre. “1. Pe au 

| Harga rata? Rp. 160—, TA Lk Tentara Pemburu Spion 

  

Tn G isi 12 Sarfing tenun Klir indah. Haa . 

AN ab Donggala warna, Tt pe aa 1 “PUITP 

Mn Sana Seat # Mendekati PUTRI SOLO 
ea AN .” Palekat asli. 3 Au 3 #Daa , 1 , 

Na 3 Donggala soetra, :£. Dan lain-lain lagi. 
Semua kualiteit an piakahg, ta' acord bisa tukar 

ana Kn va TA maa Inna agrrgon 
$ se NA No. 4, GARUT. 

TUGU 42, JOGJA   

  

281-9 
  

  

ta i “ - “ 1 

Warta Sepekan: ,STAS AT” 
tanggal 18 Oktober La memuat : 

&@ PERISTIWA i7 OKTOBER. | 
e PERPLONTJOAN untuk MEMBALAS DENDAM: ? 

e POLITIK IMPORT, 
@e GELANGGANG. (SENI dan SASTERA), 

6 INILAH INDONESIA. 
2» DLL, 5 

WNEMAN MS yna #knur no Ona 
Langganan sebuah (ambil sendiri) Rp. 10-— 

Toko Buku ,MENARA” 

     
X Bt 

MUKA PUTUAT   
  

  

3 
Keunggulan 
0 LEBIH SEDAP 
0 LEBIH HALUS 
0 LEBIH MUSTADJAB 

PABRIK OJAMU TJAP PORTNET 

NJONJA MENEER 
PA Tar Al Nai 
SA DIT TG 

  

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
SEMARANG. 

Agen2 DJOKJA : Petjinan 18, 
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, 
Widuran 67, Mesen 117, Ga- 
ding Kidul 170. 

Agen2 Magelang : Djl. Tidar 2, 
Petjinan 96. 
34-10. 

  

PENDJAGA MALAM 

P.K.M. 

Gowongan Lor No. 
selalu menerima 

baru. 

55 masih 

langganan 

TRIMA KASIH. 

  

  

  

  

295-10. Tugu Kidul 19 — Jogja, 

a - na ae Ni LN Daan, 

5 SE osar Kuan Larp: OBAT KUAT WANITA YOU BAKED 1115 Yos 
ae Pa S EXA N OL SEXALIN (BENTIFKATION L.f 1 

gg . Tanggung sembuhkan sega- Untuk segala penjakit wa- (N Pagi ba PS 1 Ea la —matjam KELEMAHAN nita jang bertalian dengan Pang 
| LAKI2, mengisi center 
(“center sjahwat jang telah 
kosong dan menambah te- 

| naga mudah, Sebotol TN 20,- 

menstruasi (HAID: TIDA 
TERATUR terasa SAKIT, 
Kurang DARAH KEPU- 

TIHAN dan sebagainja. 
   

   

  

   

  

i
B
 

OtitneN stan bhamptrval: jg” 

     

Kanak Obat 5 ct Pen ektA Meanja! "Ini 4 A p Sebotol Kp. 20,- 
'a 1 anja. a 1 : k , 

Hn ia tag Sling Ja Medik daaaanjo, Pan aruropiIN | PREGNOL 
Obat “plesir laki-laki jang 
istimewa. Sebotol Rp. 10,- 

RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM 

ATO HAIRDYE Gucr) 
Tanggung Ka LUNTU R dan kwaliteitnja istimewa. 

Obat HAMIL untuk dapat 
(Pudjiam ta? berguna, karena keturunan, Sebotol Rp.25,- 

tai ta ingin kar ingan bunga baginja 
| Chemicaliin Handel 

Tiga Hannah 

—“JE KIM TIE» 

  

                
  

             
   

GONDOMANAN 

Pekerdjaan rapi, tjepat, deng 

39-10 

E 
| 

| 
| 
| 

| 

IE TJOAN TONGE 
achli bikin gigi 

Buat segala urusan gigi, silahkan datang pada adres diatas, 

SILAHKAN BERHUBUNGAN, TENTU PUAS !!! 

7 — JOGJAKARTA. 

sun Garansi. Harga direken pantas. 

  

  

BUKU 
ANALISIS 

(Grondslagen der B.O. W.) 

skakak 

ENGELBRECET 
WETBOEKEN 
PUSAT TOKO BUKU 

»EKON OMIP”   Tugu Kidul 2-P muka stasiun   Jogjakarta   

  

  
CURSUS MEMOTONG DAN 

MENDJAHIT, 

Pak.: Lelaki / Wanita (Jurken) 
dibuka rombongan baru pagi dan 
sore dimulai bln. November 1953: 
Pendaftaran mulai sekarang. 
Sedia buku? lengkap penuh dgn. 
gambar? peladjaran jurken, telah 
mendapat beberapa ,,Verklaring” 
sedjak tahun 1941. Bg, Wanita 
djilid I Rp. 15,- djilid II RP.17.50. 
Bg. Lelaki Rp. 10— tambah 
ongkos kirim Rp. 2,— 

Djug terima Openzoom. 

Ketr.: . CURSUS ,JUNIOR” 
Lempujang wangi 36 — Jogja. 

  

Sa 

    

  

      istimewa untuk  wanit 
jang habis bersalin guna 

mendapatkan kembali 
kesegaran serta kekuatan 
badan. 
1 stel untuk dipakai sam- 
pai 40 hari terdiri dari: 

3 matjam djamu, 
3 matjam tapel, 

2 matjam bobok, 
2 Mimaki pilis. 
1 2 Ma 

TE 
      

DJAMU 

  

7D EA, 
MALIOBORO 35 — JOGJA 
KRANGGAN BARAT 128. 

— SEMARANG, —   
  

KING OF THE ROYAL MOUNTED 
arrtB MILLIONAIRE" 

Taun RANGKA 

(8) 

  

    

  

  

  

TT. Ta KAERE ARE WE SOING, 
EL ER..1 MEAN, ) DADDY “pg 

NS 
MB. PAN GES, 2 ye 

ee     

    

     

(TO DELIVER A CMECK LIL EP. PAT GAN Tr 
7 JUST REMEMBERER:. THE BUS DRIVER WHO 
WASKILLED HABA "50,000 POkICU KITA, 
AN INSURANCE COMPANY IM GOING 7D 

  

  

  

baru saja mulai itu | 

dn Kisa “M0 PHARMA, PRODUCTS Tip, Ob, BARDONG Pa ea kem Kembali kepada seb dan anak. — — Untuk  menjerahkan sebuah 
Eta O, 19 dan U. 1816. “3 1 i itu! “Lekas siapkan kopermu, nja jang baru diketemukan itu ! check, Lily — eh — Patricia! 

ah ” ud menja Kapan 3 — AT BELI DITIAP, TOKO OB. 4 Spider ! Kau. pergi ke Kantor — Kita pergi kemana, tuan Bangs!  .... . Saja ingat, bahwa sopir 

" AGENT: KAN cwan AfA, Im ort.. N2 : Semarang toko Obat King Aan Ho Pp ekodjan 101, Besar Polisi ! BAN eh—maksud saja, bapak ! bus jang mati itu  mempunjai 

OLO R. Obat »JUNO sn Slamet Kaya A93. Mag gelang papa 2 HOK AN DI, Na Na &, Obat 1 simpanan 50.000 dollar pada 

pjuga Kian" dapat beli disemuanja, Toko Ohat PNG BaaN | KARUHUN” Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Perusahaan Perseroan djiwa jg 

dan P, & D. Gina aa ye 3 | II Tong, Lea BL, dogja, 

 



   

    

. 

  

   
ta 

SABTU 24 OKTOBER 1953 

Kalau 7 bulan sehabis per- 
kawinan pegawai negeri dikeru- 

— miai anak, darvia mendapat tun- 
djangan keluarga, ytu dapat « 
pahamkan. Sebab ada kandung: 

2.     
    

kemurgkinan 
| konperensi 5 negara. 
-. Di Belgrado dan Roma kinj se. 
|Idang djlakukan - pembitjaraan2 
mengena “kemungkinan menga- 
|dakan konperensj 9 negara ten- 

tang Tri 

     

     
   
   

   
   

  

  

   

   

"jesbe, demjkjari seorang : 
  

Tapi Ban Ip 2 djwrubj ara kementerjan luar 
sudah mend: Ne Inggeris mengumumkan 11 endapat ar ba" 

  

atakannja, bahwa pemerin 
tah Inggeris mengadakan kon- 

tak dengan pemerjntah2 Yugo- 
lavja dan Italja, sekalipun be- 

| pernah Gjkirjm suatu un- 

        

  

1745 Lagu? Tapi 
18.30 Chotbah/njanjian 

119.40 Mengenal Seni Suara Dja 

21.30 Sandiwara . Radio oleh 

22.15 O:K. Suara Hiburan dbp. 

    

  

   
  

rakan Anak2 Langen- 
astran, 

  

ana Uli oleh | 
Orkes Horas” Gua 

  

Kristen . Chotba jan Kristen | BOERWOMARTONO" Sao Bagan Saran Kristen orima pemondok," tempat: ter. 
wa oleh Tjokrowasito. Na : 

bahasa -Djawa. BAN 

Pengurus Harian 
Kanimara an : $ NGADIMIN. 

2. Tjeritera : KERETA API | —— Pn AE —5 
“LALU. 

Gubahan : Singgih Hadi. 

  

Pem betulan 

Harry Diwaktu malam. 

Tt dari PASAR MALAM AMAL 
  

      

    

    

dangan untuk mengadakan per- 
temuan tu en itu. Merturut 
djurub    ara itu, Yugoslavja tlh. 

  

  

  

     

firma HARAPAN” 
- dimuat kemarin tgl.: 23/10-53: 

terdapat kesalahan :   
  

  

   

   
    

   

  

        masih muda seluruh masjarakat 
kita ini, masih belum bebas da- 
ri penjakit kanak2. Ibarat anak 
ketjil masih banjak sa Wan - 

n ja. : : Supoko Dan pemimpin? adalah bagian IGOA Mara sk Ag 14 AN 4 ragu meraju dikala ma- dapa masjarakat jang ma- | tahari kerbann. Pa sih muda ini. Djadi mereka pun | 18.309 Tjatatan dua pekan stu- 
masih sering pusing, sumeng, do Jogja. 
E ab £ Ha 2 Naa Denah 19.15 Bingkisan malam Minggu Ha ae Ta ami Bean Nan disampaikan oleh Penj.ar. | NN na 1 MN ara 191402 Mardi meraju oleh Eddy karena itu achlak para pemim- TS Akan 2 bin pada sa'at? jang tertentu ma | 2015 Hibur 2 
sih perlu di-service! Paling tidak | Pe Na mesti diganti minjak dan diisi ac 21.15 Ujon2 ton Ne San 
cunja, p 3: Y sung dari Ngabean oleh 

SIK Tiup Jogjakarta dbp. 
2.4 Prodjowaditro. : 

17.45 Rajuan Pulau Hawaii oleh 
The. Moon Islanders dbp.     belakang x Ukuran ban 26” x Kekuatan menandjak Ik. 237, 

AVROS 

      
         

  

    

pala Berabe. & : gu 36 — Telp: 566 —Jogja.| 27 Okt: — 12 No 5: 
| »Anak tiri dan anak angkat | G#dakannja pertemuan tsb. dji- GESTETNER INDONESIA | Ti. 30 Okt. — 15 Nop. 1953. bun dapat tundjangan. Karena | masara Ae naa Pasukan2 | rat JOGJAKARTA dan| 201210 
Dingin" Harus Dion Bhaka Jean Mnan ka NG Kembali BOROL MSN) angan TENUN Diss katana pak Menlitamanan ai Lboo aon S5 bulanan djuga dapat tun | jago Peane di: djangan, Na ita Na “eat Se duga, bahwa Italia akan  menje- 

ngat Nia 2 : Ka Teng (tudjuj konperensji 5 negara jtu, “aa kans J 9. Npa dikeluar EA dii djadakan sebelum tanggal . ana na gate, 12 Nopember,,jaknj tanggal dj- YK 3 . en erna Ailaknjs, | mutainya lagi perdebatan to sn » Nan Orlaten.. Sneak Oar btang Rnydnta di Dewan Keaman- EK Ke pat urus, bukan ? Memang ka- an PBB, — AFP - MEN N lau dipandang baik ja baik. Di- 1 PB: " Ta pandang tidak baik ja tidak Na YEN baik ! 2 Seo ka d 1o KAN Kanan aa. SAPTU 24 OKTOBER 1953 KE Ifarr, Dam antik : hit: tenja ih ADA" | Gelomb. 42,25 59,2 dan 127.6 M. Re Pena Ma ERA Re None Dennabel an Sahokimu ran. Xx TE PAS K7 
Ap Na Mata 07.40 Gamelan Bali SEKS” Di NS katakan oleh Bung tta ? | 1905 R Pan 2 Se 43 : 

Jaitu, bahwa pemimpin? didjang 19 Nk Ta Laki Bistru It $ NN .ALPINO 1954 Bila Erosie Horaba jang ai-! "#00. Krontjong siang oleh OK 
maksudkan Bung Ana Nam -Rajuan Sukma. : DI TUNGGU DATANGNJA BEBERAPA HARI LAGI! sak Aharan , “4 1700 Musik sore hari oleh Mu- ' Para Pemesan harap sabar, Para Peminat harap lekas 

PESAN, hanja tinggal beberapa buah sadja. 
Motor: 1.8 Kuda & Telescope Depan/Belakang x& Versnelling 

2-1 vrj & Puteran 6200 tiap menit & Trommelrem depan | 

x Sweefzadel d.LI, 
AVROS CLANYS model terbaru dengan ingeb. speedometer 
remtrommel, zweefzadel dan motor jang kuat, bisa dapat 
beli darj ready stock, 

na TOKO - CLALYS : : "7 / 

RENDAH harganja. yucu kivuL 77-79 Joc)A Tur 185. 

uKEDAULATAN RAKYAT" 

    

   

“PEMBERIAN TAHU 11 
Pemondokan Peladjar ,,R. HADI || 

misih 

1 : Pendaftaran Pudjokusuman MG. || 21.15 Tindjauan tanah air dlm S4 — Pn ng Na 

Dalam adpertensi no, 279-10 

.& PASVORM. 

' Toko nil     TINGGI kwaliteitnja. 

          

Im ure you, 
P LIKE TIME      

   Top Style 
and Comfort     

it LAIN DARI JANG LAIN. 
: KWALITEIT TINGGI. 

& HARGA MELAWAN, 
BISA DAPAT BELI DISEGALA TOKO. 

  

DJUGA DI : 

   
       DN 

  

| VI, 

MALIOBORO 97 — PETJINAN I12. 
JOGJAKARTA. 

  

Baru terima rupa2 onderdil 
sepeda, untuk didjual lagi, da- 
pat korting dengan HARGA 

ISTIMEWA: 

Para langganan silahkan ber- 
hubungan tentu memuaskan. 

TOKO SEPEDA 

BAN TJHING LIONG 
Patjinan No. 141 — Jogjakarta, 

    
Tjuma jang susah: kalau mon 5 Tn Sea 

tirnja djuga perlu di-service, ba : em nga Ta —.i " 1? F 
,. Z 2 WNA | Waranggono: Lindur, Ni 

43 ken Larasati, Djumirah. 

MINGGU 25 OKTOBER 1953 
Gelomb. 42,25 59,2 dan 127,6 M. 

  

  

107.10 Krontjong diwaktu pagi 

Telah lahir pada tg. 21-10-52.: 

Hartadi 
anak kami jang kedua. Ibu 
dan anak dim keadaan sehat. 

Keluarga KAWIDI. 

Pjam : 10.00. 

dengan 

290-10 
  12 TAHUN PENDJARA | eh OK. Tjandra Pur- 

2 aa 210815 Missa sitji -dari  geredi: B. k MIS Ji dar eredja 
AG ng | Kathglik Kotabaru. 
Pn UR3O Edan IK ebah Mes 

Dalam sjdangnja Pengadilan un Ant Pena ne 
Negerj Djakarta telah mendja- | 00 Waan Etabh AA : z : , A g "Oleh Ke- 
luhkan hukunganm begnjara 42 3 Para Karawitan studio tahun, sesuay dengan tuntutan|  - Surakarta 2 12 tahun, sesuaj dengan tuntutan dedta Sg NGLE Djaksa, atas “djrj Ruslanj, se-' BN Sak “9 TN |   orang perampok jang pada suatu 
malam dalam tahun 1952 diper- 
salahkan telah mendjalankan ke 
djahatan dengan menggunakan 

IL sendjata pistol, jajtu membezal 
a serta merampas uang seorang 

ES bernama Suwandj sewaktu orang 
itu sedang berdjalan dengan 

En tunangannja didjalan Lembang, 
2 Djakarta. & 

Ketjualj Ruslanj, putusan hu- 
kuman pendjara selama 5 tahun | 
telah didjatuhkan pula atas Gjrj ee 
Suhardjo, jang dipersalahkan tlh | 
memindjamkan  sendjata pistol : 

Be kepada Ruslani guna melakukan 
: kedjahatan. — Ant. Ka Hn 

30 ORANG SERAHKAN E 

1345 Suara Minggu siang oleh 
- ORJ. dhp. Suwandi. !   17.00 Gending kanak? oleh Ge- |   

      

  

  

   
     
   

                  

      

| MULAI MINGGU PAGI: 25 -10-'53. 

“HARRIET CRAITG 
Joan CRAWFOR D — 

dalam 

Ku tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi, Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
Suatu bahan mudjarab jang dapat menticgah 
rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

    

Wendell COREY 
Ia :One of the Best Five Pictures of the Year.........! ! na |B MAIN Djam 10 —5 —7 — 9— 

   

  

Gigi mendjadi lebih putih 

dalam waktu 7 hari! 

  

  

    

MAS INTAN BERLIANT. 
Inilah adres. jang selamanja boleh dipertjaja untuk : MAS, 

| INTAN, BERLIANT, HORLOGES, LONTJENG TEMBOK, 
WEKKER, VULPENNEN, JOGJA ZILVER, dan MATJAM? 
BARANG? LUX untuk sumbangan, Hanga pantas dan ser- 
vice memuaskan. 

TOKO MAS INTAN BERLIANT. 

| OK SING HORLOGER. 

  

  

  

e
n
a
 

a
n
g
a
n
 

JUWELIER 

PETJINAN 8380 —. TILP, 533 

—aa JOGJAKARTA 

300-10. 3 
sean 

. Dokter Soedarmadji 
) Keluar kota | 

dari tgg. 24-10 sjd tgg. 28-101953. NE 288-10 | 

  

  

Firma: GANI & Co. 
Melp. 695 — Jogja. 

Djalan Gemblakan 48  —— Djl. Tukangan 2, Jogjakarta, 

Ketjuali HASIL PRODUKSI 
TIMBANGAN MED JA dan BASCULK, 

jang sudah popiler, dengan ga ransi., 
BAGIAN BENGKEL : : 

MENERIMA REPARASI MOBIL, SPEDA 
BROMPIETS TJET- DUCO, STROOM  ACCcU 
LAIN - LAINNJA, 
Pelajanan memuaskan. Tjobalah bikin perhubungan. 

MOTOR, 
DAN 

Menunggu dengan hormat. 

Pimpinan. Fa. GANI. 286-10 

  

  

      

   

  

    
    

   

be
a 

KIR ea 
Berita Makassar menjatakan 

bahwa 30 orang anggota grom 293-10 

Harga2 & ongkos2 TETAP 
ia M EA WA Nge 

  

    

c 34 c de 4 pa 

: | Incan 
. 

PNG peunen yg A6 

e . , 

1101 2084 png V, 
e Vapa 

  

      bolan dari satuan Hawid Gali de 
agan 36 putjuk sendjata al. £ 
bren dan 1 mortir dari ? intji te 

ICHSAN 

  

      

    

tah melaporkan diri pada an ADRES 
| tentara di Pinrang, Pare-pare, h JANG 45" 
karena taati panggilan negara | TERTENTU 
jang seperti diketahui sudak gi BU 

0 sebarkan berupa pamfier pada TUAN? 
tanggal 20 Oktober ji. — Ant , VI z2 

2 
Berhubung akan terima kiriman Baar & Lagu-lagu baru, maka kelebihan J Penatu & stock didjual dengan harga 1 , murah (sampai tg. 1 Nopember). | Judonegaran 

COLOMBIA Rp. 25 78 Telp. Jk, 
DECCA BO 853. CAPITOL ea BN NI “ PHILIPS & 82,50 Buka PAGI MERCURY RA Sop, 

Onkos kirim keluar kota Rp 10,- 
sampaj 15 plaat (dengan peti). 

dj: 9.00-13.30 

Buka SORE 

dj: 17.00-19.30 

  

    TOKO Tai - “ , II 

- vas Kou ma feen ten as. Djuga 
4 

menerima 
« ISU eta Koma 2 bir SPOED Minggu 25 Oktober buka : mon 2 dapa 

sampai djam 12 siang. dab aan Pr 

  

Langganan Baru. 
Muwai tanggal 26 Oktober 1953 ,KEDAULATAN " 

RAKJAT' menerima langganan baru,» 
Pembajaran diperhitungkan mulai 1 November 1953. 
Dengan beaitu sampai tanggal 31 Oktober 1953 ini 
pengiriman ,,K.R.” dilakukan dengan pertjuma. 2 
Para langganan ,.K.R.” tiap hari Saptu menerima djuga 
madjalah anak-anak ,,KAWANKU" dengan pertjuma. 

Kera ank Sa SANA GA AAN et DA and Sp maa 
5 Tg $ 

  

  00 Permintaan Mendjadi Langganan 

" na Kepada 

Pu th Adm. Harian ,.K. RC 
. Tugu 42 — Jogja. : 

  

€ 3 Mulai tanggal 26. Oktober 1953 harap -saja ditjatat 
M0 mendjadi langganan ,,K, R.”, AN 

F3     
    

  

   

  

Nama k 2 
€0nnkonunnnnnannakenenan una s anna ovuaa .. 

MAAN aa tiba Dekan an ia ena 
-   $ Tanda tangan : 

SPAN ek ada og | 
napa Ji       
    

Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takul2 sakit pinggang, 

mandjur. 
Pil Gembira. Istimewa buat IaKI2 Lens nat ana KPU 1Gp — 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
KENA en Aa AS SA aa AN La bau San TN ai 
Minjak Tangkur adjaib buat Iaki2 secocoooocoo. ». 10,— 
Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— : , 
MEN Pa San Rn unbk ae SAAT ORN Uab aan 10, 
“Puder bikin hitam rambut tanggung tidak 
Juntur 2 Gram Ba Mn Pa na 2IO ak 
Minjak Gatal Rp. 5,— LZalp Bxcem  meniwarernvosan 2». 10,— 

Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk |... 2. 10,— 

Multi Sports, Kaligsin 7 — Surabaja. 

    

Pepsodent dengan Irum mendjadikan gigi istimewa putih 

        

x Pepsodent sangat hemat! 
Pepsodent tidak mendjadi keringdan....... 

satu cm. sudah yukup untuk. sekali pakat: 

  

Radja obat kuat 
VIRAN OL 

Viranol extra strong huat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi scxuel swakte). Alasan penjakit badan 
lekas tjape, makanan tidak “hantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 

djantung berdebar2 buat itn kda bikin PIL VIRANOL jang 
tanggung 10075 berhatsil dan dapat Kekuatun selamanja. 

Harga 1 botol Rp. 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 

Obat dikirim sesudah terima uang, tambah 
ongkos kirim 1095, 5 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 49 — Bandung, 
Agen2:: : “ y 

TOKO SOLO, Djl Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta, WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran 17 —- Jogja, 
TOKO Junior, Djt. Malioboro 93 — Jogjakarta. « Toko Obat ENG TAY Ho, Petjinan 58 — Jogja, 

1 TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja, Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 
F THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

Zindabaa House, Nonongan No. 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN DOjl, Raya 114 — Magelang, (an ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang, Pi NGO HOK. TONG gang Pinggir 1 — 

tar Semarang, 
" . SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang, UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 

Toko HAPPY Alun 19 as Kudus 

     

  

  

i 1 mnt / 
BARU TERIMA: 
KERTAS CYCLO STYLE - FOLIO FORMAAT. 
Kertas HL. V. S5. 65 X 100cM. dan 69 X 88cm. 
Alat-alat Tulis dan Sekolah dan Buku-Buku Peladjaran. 

HARGA SELALU MELAWAN, 

PERUSAHAAN DAGANG 
1 F 

| »Nasional” 
501-10. Tugu No. 9 — Telp. 906 — Jogja. 

  

    
      

“ WIS MEH DADI : 

Almenak ,, WASPADA" 1954 
(Basa Djawa - ngoko aksara Latin). 

Wutdjude 
Ukuran : 

11 X 15 cm, kandel 430 
katja, 

Ls no 2 

gambar? penting kertas 
- alus, "pananggalan-pa- 
nanggalan,  primbon2, 
kawruh2 umum, tjrita2 
Djaka Tarub, wajang- 
purwa lan pawukon 
(nganggo gambar2), 

Lampiran : 
daftar PGP, kaart pulo 
Djawa lan tanda2 lalu: 
lintas (nganggo gam- 
bar2 kleur miturut wu- 
djude). 

Sajembara : 
nganggo pirang? hadiah, 
sing” No. 1 Rp. 500,—, 

Ekstra : 1 
2 Almenak-dinding 1954. 

" Regane komplit karo ekstra-ne Rp, 12,— 
j (ongkos kirim 15”). 

“ 'Fuku akeh oleh potongan akeh !! Bisa pesen Ian kirim 
K1 duwit disik ! ! 

1 kaja gambar iki. 

P4 

  

" Jajasan Penerbitan ,,PESAT”. 
| Pakuningratan 67 — Jogjakarta utawa : 
Kramat Lontar Il — Djakarta, 289a10 

A 2   

OBAT ,,SELOVER? 
siak (OBAT: LUAR): 
KEGEMBIRAAN dan merasa selalu berbahagia itulah 
keberuntungan orang jang bersuami isteri. Banjak orang jg 
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 lemah. Tubuh jang sc- 
hat dan kuat itulah pokok ufama dalam bersuami isteri serta 

mempunjai kemauan jang tjukup. UNTUK  KEBERUN- 

TUNGAN JANG TETAP DIMILIKI BAGI ORANG2 JANG 
BERSUAMI ISTERI IALAH KALAU, LEKAS?2 PAKAI 
»SELOVER”, 3 

     
         

dn 2 NYA P - 2 SP 

BUNUH BACH,, 
RATJUN DARAH 

  

Le H 

SPECIAL BUAT, 

Tablet ,SATOBEN” bisa obatin penjakit2 seperti tersebut 
dibawah ini : 

Penjakit serupa tai- Ko sebab darah beratjun, penjakit 
kotor, penjakit Thian-pau, penjakit kurap, bisul merah, bisul 

djahat, muka panas, kuping merah, kulit dan daging beng- 
kak, kulit merasa seperti digigit oleh semut, rambut dan 
bulu rontok, hati takut dan bergontjang, kulit ilang ia punja 
perasahan, kulit gatal, anak baji dapat ratjun dari kan- 

tong-anak kantong-anak mendjadi buruk, tulang sakit, ke- 
maluan bengkak dan laen? penjakit beratjun. Kalau orang2 

sudah pake laen obat tida bisa slapat disembuhkan penjakit- 
nja, pakelah ini tablet ,,SAT(C BEN” tanggung dapat disem- 
buhkan, Sa : 

Sian 
  

Romar's Emi         
  

  

      

Mona Tablets 
Obat Sakit Beser Maner Manik jang 

paling boleh dipertjajai. 

Romar's Emissin ada sematjam obat jang  mustadjab 
buat mengobati penjakit Beser Manik dan penjakit tak bisa 
tidur. Kalau Manik disertai dengan tak bisa tidur, makan 1 
(oos bisa mendjadi baik, itu malam djuga makan: hasilnja 
terbukti. Kekuatannja jni obat bisa menetapkan hati dan me- 
ngentengkan pikiran, menguatkan buah pinggang, dan bikin 
pokok badan djadi tegap. Penjakit Beser Manik jang sudah 
lama, dalam 1 bulan keluar beberapa kali, atawa saban ma- 
lam keluar, atawa sehabis kentjing keluar: setelah makan ini 
obat tidak berdjangkit lagi. Paling baik satu Lana makan 
dua tiga doos buat memelihara badan, dengan defhikian bu- 
kan sadja penjakitnja tidak timbul, malahan tambah sema- 
ngat jang bergelora, : 

AGEN : 

Toko Obat ENG NJAN HO, 
Petjinan No. 75, DJOKJAKARTA. 

BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO? OBAT DAN WA- 
2... BUNG-WARUNG SELURUH INDONESIA, 

  

1   
  

LN 4 an ep pena 

“Pnyp ,KUDAULAT AN BAKJAW 1682/62/8.0.14, 
Pa 

  

      

   


