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ea A.U.R.I, pada umumnja 

| sebaik?nja diberikan ,,openbaar. 

tidak terbuang-buang isadja, ka- 

  

penerang: | 
. harap - "| 

   

   Aa jang Labuhan 
“Untuk keutunan 

“untuk menjelamatka: u- 
AU.RI. seb at    .duk i or 

'sasi pada chususnja, komodor. 
“ampun perlu dipertahan- 

"Kalimat ini berarti, bahwa | 
perlunja komodor Suryadarma 
Gipertahankan $ 2   

nja: komodor Suryadarma tidak 
lah mutlak pada pihak jang be- 
har dalam sengketa A.U. RL itu. 

Kesan ini diperkuat oleh bagian 
kalimat jg berikut: Dan mengi- 
ngat keselamatan A.U.R.I. djuga, 
perlu dalam mempertahankan 
komodor Se Teraan mengada: | 
an Sjarat?2 j 
hadap keebiaja 

- tertentu ter- 
Sana, 

Sama, halnja an gan persoalan 
17 Okt., pun mengenai A.U.R.I. 

-heid”. Publik jang membajar pa- 
djak seharusnja tahu, dipenga- 
pakan uang mereka itu. Apakah 
uang padjak jang mereka bajar 
itu dipergunakan sebaik-baiknja | 
guna membelandjai A.U.R.I. 
(dan angkatan perang) dengan 
tjara- jang efficient. Apakah 

rena tidak sedikit opsir jang 
bebas dari tugas, “tetapi tidak 
neng Gari gadji? Dan selandjut- 
nja, apakah opsir2 j diper- 

an Tea petak diper- 

  

    
   

    

ernjataan Ati tel : Ha 

: 1 sebenarnja| 
(masih boleh disengketakan. Arti 

  

  

ps PERINGATAN Hari PBB 

  

    : ra teen dik 

badan? tan, pr agh   

  

Menteri L. N. Mr, Sunarjo. 

“Kemudian berturut2 telah ber- 
pidato antara lain Menteri Luar | 
Negeri Mr. Sunario dan John S. 
Reid sebagai wakil dari missi2 | 
PBB jang ada di Toga 

Upatjara ditutup dengan pi- | 
dato acting Sekret bjende- | 
ral Kementerian (at Negeri 
Mr. Rasjid. Bendera PBB terse- 
but akan berkibar selama satu 
hari dihalaman gedung Kemen- 
terian Luar Negeri. 

Pidato Menteri nara: 
Dalam pidato sambutannja un 

tuk memperingati Hari PBB itu, 
Menteri Luar Negeri Mr. Su- 
nario mengatakan a.l. sungguh- 
pun menghadapi perbedaan2 jg 
terlihat dalam .sidang2 madjelis 
besarnja, PBB telah berhasil 
mendapatkan pengakuan, bahwa 
dia memang berhak untuk me- 
nerima pernjataan terima kasih 

  

  

          

Ta x 3 

Rob 3. 
EPERTI djuga . -halnja pe- 
2 dunia I, pun perang S: 

dunia II telah: memperkuat ke- 
inginan ummat manusia akan 
perdamajan “dunia dang kekal. 
Kalau perang dunia I telah me- 

  

lahirkan 1 e of Nations, pe- 
rang dunia | telah melahirkan 
P.BB. 1 bK 

Tjita2 p Pa of 
Nations telah hantjur lebur oleh 
desakan bangsa? fasis dan Nasi 
seperti Djepang, Italia dan Djer 
man jang berturut2 meninggal- 
kan pusat-usaha perdamaian itu. 
Walaupun negeri? itu harus di- 
persalahkan, toch bibit keruntuh. 
an League of Nations memang 
sudah ada pada sa'at badan itu 

  

dilahirkan. Antara lain2 karena | 
dasar2 ingin membalas dendam 
Gari pihak jang menang perang, 
(Serikat). 

x 

PBB. jang dilahirkan 
perang dunia II ini sudah ak 
.Gjasanja. Tetapi dalam pada itu. 
“tidak pula bebas dari pada bibit 

besar, jaitu Amerika, terlam- 
pau mengambil peranan pen- 
ting didalamnja dan tidak sela- 
gantan dapat membeda2kan an- 

a kepentingan dunia dengan | - 
kepentingan Amerika sendiri. 
“Satu hal jang menjolok mata | 
umpamanja ialah soal pengaku- 
an R.R.T. oleh P/B:B.: banjak 
negeri jain sudah menjetudjui- 

nja, tetapi karena hal itu tidak 
sesuai dengan kepentingan Ame 

rika, pengakuan 'R.R.T. selalu | 
  

sadja terbang tidak keruan, Pun | 
soal2 mengenai kemerdekaan ' 
Indo-China, Tunisia, Marokko, 
“merupakan penghambat bagi 
madjuan P-:B.B. sebagai pu: 
usaha Pen n dunia ! 

   
   

  

— Padahal PBB. sebagai pusat 
usaha perdamaian dunja seka- 
rahg ini mendapat saingan bes 
dari pihak kongres2 perdamaia 
jang diadakan atas initiatief 
bia beserta negara2 kawan. 
nja. 

    

    

   
   

    

majan adalah perdamaian. 
peduli siapa jang mengusaha- 
Naga ain Jang iba ana 

   usah diberi merk, b 'rade 

MU.SA, Na made. in Russia 
tidak peduli, 
WOic karen itu, apabila PBB 
ungguh2 ingin mentjapai perda | 
staltn dunia, tjarilah perdamai- 
an dunia, lepas daripada kepen- 
tingan: sesuatu negara anggal- 
tanda, entah negara ketjil, entah 

ata besar, Apabila pedoman 
Ia “tidak dipegang, saingan 
kongres2 perdamaian dari pihak 

  

  

. Russia sungguh amat beratnja ! 
Ko Das 

Pa ana BN 
Si RAN 

sentana» 

|raan 

Siapapun djuga tahu, perda- e 
Tidak 22 Oktober 1953 telah diambil 

   

   2 penghargaan 

ing - “diharapka, 
dilakukannja dihari2 jang akan 

“datang, akan tetapi untuk apa 

            

. Hn na $. 

Puki peclahalkai ala keamanan 
tanggal 24 Oktober 1953 telah 

2 2410 dengan suatu upatjara bertempat 
Kementerian Luar Negeri di Pedjambon. 
'adiri oleh anggota? kabinet, ketua parle- 
lan asing jang ada di Djakarta, kepala? 

Bean dan dimulai pada djam 100: pagi 
ndera PBB. 

bukuig aan ja satu sama Iain, se- 
hingga adalah suatu keharusan 
untuk ikut serta dalam organi- 
sasi internasional ini. 

Setelah mendjelaskan - ten- 
tang banjaknja pekerdjaan jang 
telah dilakukan oleh PBB dan 
badan2 chusus dilapangan eko- 
nomi, memadjukan pertanian, 

pendidikan, perburuhan dan la- 
in-laimnja, maka Menteri Su- 
nario menjerukan, hendaknja : 
hari ulang tatun jang ke-8 dari- 
pada pehanda- -tanganan Piagam | 
PBB ini dapat “mengingatkan: 
tiap2 kita kembali akan tang- 
gung djawab untuk menjempur- 

nakan hari kemudian dari selu- 
ruh ummat manusia.   

(jain, bahwa untuk hari PBB '53 
Lini telah dibuat sembajan : 

en Aman tudjuan daripada gen- 
tjatan sendjata jang: diperintah- 
kan oleh Dewan Keamanan 

bil bagian kearah pengakuan ke- 
merdekaan, kemadjuan “adalah 
sebagai bukti-adanja Ik. 80 ahli 
dan wakil dari PBB di Indonesia. 

Dalam usaha kearah kemadju- 
an itu, hanja bagian Kketjil sadja 
lah jang dilakukan oieh PBB. 

Baiklah diketahui, demikian 
John Reid, bhw kami semua me- 
rasa bangga dapat mengambil 

bagian didalam usaha kemadjuan 

Tidak ada suatu negara lain 

1 n - e£ TI , 

nja Ha tiada taka negara - lain   telah Oitjapainja selama 

“Adalah suatu. tanda untuk ma- 
sa didepan kita jang lebih baik 
tagi, bahwa kita sekarang ini 
telah menijapai sesuatu ting- 
katan dalam. lapangan keter- 

ta Sunario jang menambahkan, 
kbahwa meskipun  langkahn2nja 
agak lambat, namun PBB de- 
ngan tegas dan pasti madju te- 
rus menudju kepada Dengan 
kan tjita2nja. 

Menteri Sunario selandjutnja 
menerangkan, bahwa sekarang 
ini seluruh ummat manusia di- 
dunia mengharapkan perdamai- 
“an dan keamanan diatas segala- 
galanja. Untuk mentjapai per- 
damaian dan keselamatan jang 
kekal dan abadi, haruslah ter- 
djamin adanja kemerdekaan. jg. 
penuh dan mutlak didunia ini. 
Pada hemat saja, kata Men- 

“terj Sunario, adalah penting un- 
tuk direnungkan kembali, bah- 
wa perdamaian dan kesedjahte- 

“seluruh -bangsa2 pada 
abad ee ini begitu- erat 

tiban internasional, demikian ka | 

  Yana bekerdja demikian giatnja 
daripada di Indonesia. — Ant, 

  

DJURNALISTIK 
Dewasa ini oleh direksi jang 

berkedudukan di Djakarta se- 

dang diambil persiayan untuk 
memindahkan harian pag: ,,Utus 
an Nasional” dari Semarang ke 
Djakarta. Diharapkan, tanggal 
1-11 jad: surat kabar itu telah 
terbit di Djakarta. 

U.N. dipimpin Mashud Hardjo 
kusumo jang sebagaimana dike- 
tahu kini sedang berada di Ame 
rika. 

Didapat Kaban, di Semarang 
sendiri ,,Utusan Nasional” masih 
terbit tapi chusus muat berita2 
daerah terutama Djawa Tengah 

dan mendjadi lampiran” dari- 

pada jang terbit di Djakarta itu. 
Lain daripada itu Agus Sujudi, 

wakil pemimpin redaksi ,,Sin 
Min” menjatakan bahwa mulai 
23-10 ia sudah meletakkan dja- 
batannja dari surat-kabar tsb, 

AG   
  L 2g 

istiwa 
“Pengum uman 

Dalam suatu pengumuman 
“Pemerintah jang dikeluarkan 
Oleh Menteri Penerangan me- 
-ngenai kekeruhan jang ada di 
dalam organisasi AURI, dinja- 

kan sebagai berikut: 
“Setelah Menteri Pertahanan 

| mengadakan penjelidikan2 jang 

   

  

seksama tentang peristiwa. AU 

    

RI baik dengan djalan mende- 

ngarkan keterangan2 lisan dari 
pihak KSAU, Perwira2 AURI 

1g tjondong pada KSAU, pi- 
hak KMU Sujono dan kawan2 
-nja dan pendapat anggota2 sek 

  

|Isi Pertahanan DPR, maupun de 
ngan menggunakan bahan2 jg | 
tertulis, maka diadjukan usul2 | 
penjelesaian peristiwa tersebut | 
kepada Dewan Menteri 
“Dalam rapatnja pada tanggal 

"keputusan oleh Dewan Menteri 
aa ee aaranhan penjelesai 

  

Haa Mentari Pertahanan, dangan 
dasar2 jang tertentu jang telah 
“disetudjui oleh kabinet, Dalam 
bada itu akan dipakai dasar2 

| sebagai: berikut: 
Ne: Untuk keutuhan disiplin 

tentara “pada umumnja, dan 
untuk menjelamatkan keduduk 
an AURI sebagai organisasi pa 

'da chususnja,. maka Komodor 
Suriadharma perlu dipertahan 
kan. Dan mengingat keselamat 
an AURI djuga, perlu dalam 
mempertahankan . Komodor Su- 
riadharma, mengadakan sjarat2 

mengadakan sjarat2 jang ter-   
Penjelesaian per- 

Keruntuhan, apabila satu negara | 

AURI. 
Pemerintah 

tentu terhadap - kebidjaksanaan 
nja. 

2. Pula untuk mendjaga ke 
utuhan disiplin didalam AURI 
chususnja dan didalam Angkat 
an Perang umum'tja, maka da 
lam penjelesaian ip-akan diada 

kan tindakan2 jan' 
3. Dengan mem, 

berat-ringannja kesalahan Per 
wira2 jang bersangkutan, maka 
kepada mereka jang bersedia, 
akan diberikan kesempatan utk 
tetap dalam AURI. 
Demikian pengumuman terse 

but. — Ant. 

|BEASISWA — INDONESIA 
Untuk Djerman Barat. 

Hari Senin tgl. 26 Oktober ini 

berangkat dari Kemajoran ke 
Djerman Barat 8 mahasiswa 

Indonesia. Mereka ini mendapat 
beasiswa dari pemerintah Djer- 
man Barat untuk menuntut ilmu 
diuniversitet Bonn,  Miinchen, 
Braunschweig,. Freiburg dan 
Hamburg. Tiga diantaranja me- 
reka akan beladjar ilmu kimia, 
satu ilmu hajat, satu seni gra- 
fika, satu politik dan tata-nega 
ra, satu industri perabot rumah 
tangga, dan satu bankwezen. 

Dalam tahtin jang lalu empat 
mahasiswa Indonesia mendapat 
beasiswa pula, sehingga kini ada 
12 pemuda Indonesia jang me- 
huntut ilmu di Djerman dengan 
biaja pemerintah Djerman Ba- 

"rat: — Ant, 

   

  

  

perhubungan, kesehatan rakjat, 

Pidato John S. Reid. 
| John S. Reid jang berbitjara | 

atas nama missi2 PBB jang ada | 
| di Indonesia mengatakan antara | 

,Ha- | 

rapan umat manusia kepada per | 

Taun keadilan dan kemadju- | 
"Dj Indonesia ini, perdamai- | 

PBB : Keadilan mendjadi per- | 
timbangan Komisi PBB mengam | 

| Sambutan je mesra 
Akan saja sampaikan Presiden 

Eisenhower 

  

An ebeua MR. S. M. 
AMIN 
Menerima pimpinan 

- tera Utara. 

Di Gedung Pemerintah Suka- 
mulia 13 Medan telah dilakukan 
upatjara penanda-tanganan tim- 
bang terima pimpinan. pemerin-. 
tahan propinsi Sumatera Utara 

'dari Residen T. M. Daudsjah kpd 
Gub. Mr. S.M. Amin. Upatjara pe 

njerahan pemerintahan itu ber- 

lai djam 9 tepat dengan dihadiri 

Kepala2 Bagian Kantor Guber- | 

nur, para Bupati, Walikota, Ke- 
Ipaia2 Djawatan otonoom dan. 

| vertikal dan dripmmpin oleh Resi- | 
(den Monte Siregar. 

  
  

“ A R IA N 
. DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT "KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA. SPI 

NS 

pemerintahan Suma- | 

langsung selama 15 menit dimu-! 

   UMUM 

| IEKEADAAN DI TUNISIA 
8 MENGANTJAM 

KEAMANAN 
$ Dalam sidang Panitia Politik 
PBB wakil Irak, Bakr, katakan, 
ahwa bersama2 dengan & ne- 

Tg ri blok "A.A. terpaksa untuk 
mengadjukan lagi masalah Tu- 

Ihisia kepada PBB tahun ini 
«Dan usaha itu adalah akibat 

| dari perkembangan2 mengkua- 
tirkan, jgmenurut pendapat kita, 
bahwa tiada suatu negeri jang 
tg'at kepada Piagam PBB akan 
adat menindjau masalah tsb. 

engan tiada merasa gelisah”, 

kata Bakr. 

',Kata Bakr, keadaan 
& sedjak tahun jang lalu 
Denga makin mendjadi 

    

      
   
   

  

  

di Tuni- 

telah 
buruk. 

geri2 anggota2 Lembaga Arab ne 
Manja baru2 inj telah didorong | 

@leh pendapat umum di negeri2 
Arab jang marah, karena per- 
buatan2 pembesar2 Perantjis di   
(Tunisia untuk mengambil sikap 
Hjang realistis dan telah mem- 
“berikan bantuan njata kepada 
|saudara2nja senasib di Tunisia 
untuk menentang lawannja jang 

  

Wakil Presiden Amerika Sei 
disambut pada tanggal 21 0 

P.J.M, Presiden dan Njonja. 

NIXON : 

kediaman dutabesar 

lain bunji sebagai berikut 1 

Djika saja tiba kembali di 
Amerika Serikat dim bulan De- 

sember, maka saja akan merasa 

sangat bahagia untuk dapat 
memberitakan kepada presiden 
Eisenhower- dan kepada rakjat 
Amerika tentang sambutan jg. 
mesra jang saja beserta isteri 

saja dapat dinegerj tuan jang 
indah ini. 

Wakil presiden Nixon selan- 

djutnja mengutjapkan  terima- 

kasih atas kehormatan untuk 
diterima sebagai tamu dari ne- 
gara Republik Indonesia. 

Sambutan Bung Karno. 
Dalam pidato  sambufannja, 

presiden Sukarno al. menjatakan 
empat hari adalah terlalu pen- 

dek bagi tuan. untuk menindjau 
dan mendengarkan pendapat pa- 
ra pemimpin dan rakjat Indone- 
sia, akan tetapi saja jakin, bah- 
Wa tuan beserta Nj. Nixon telah 

dapat mempergunakan waktu jg. 
sempit itu denzan sebaik2nja. 

Selandjutnja oleh presiden di- 

harapkan, “agar wakil presiden | 
Nixon dapat melihat kebenaran | 
dengan tjara bangsa Indonesia 
melihatnja. Karena dengan de- 
mikian akan dapat dimengerti 
keinginan bangsa Indonesia utk. 
hidup dalam suasana kemerdeka 
an jang sebenarnja dan bahwa 
semua bangsa2 didunia ini ma- 
sing2nja mempunjai  tjita2nja 
sendiri jg sungguhpun kelihatan 
berlainan mempunjai persamaan 

dalam dasarnja untuk mentjapai 
kebenaran. 

Presiden kemudian meng- 
achiri pidatonja dgn. mengutjap- 
kan selamat djalan kepada wk. 
presiden Nixon beserta njonjah, 
dan harapan hendaknja dengan 
membawa kenangan2 indah ten- 
tang Indonesia beserta 'rakjat- 
nja.   

Nixon berangkat, 

Saptu djam 10.00 wakil pre- 
|siden Amerika Serikat Richard 
|.Nixon beserta rombongannja tih. 
meninggalkan Djakarta, dengan 
menumpang pesawat terbang me- 

nudju Singapura, Dalam  kete- 

rangannja kepada pers, wakil 

presiden Amerika Serikat me- 
nerangkan, bahwa ia mempunjai 

pandangan tinggi terhadap pe- 

nja, bahwa ia telah mengadakan 
pembitjaraan dengan presiden 
Sukarno, wakil presiden Hatta, 

  
  

| mimpin2 Indonesia : dinjatakan- | akan 

DA Ie senajata kuat. — Rtr. 

      Mr. Nixon dan Njonja telah 
er jl. di Istana Merdeka oleh 
phos). 
  

ALAM djamuan makan jang diadakan oleh wakil presiden 
Amerika Serikat Richard Nixon utk. pres. Sukarno ditempat 

Amprika Serikat Hugh Cumming 
presiden Richard Nixon telah mengutjapkan pidato jang antara 

wakil 

masalah2 

Indonesi 
jakin, bata kesukaran? 
dihadapi Indonesia sbg 

pemimpin2nja. Demikjan wakil 
presiden Amerika Serikat, Ri- | 
chard Nixon. 

  

MUKARTO SERAHKAN 
SURAT KUASA 

Mukarto Notowidigdo,  duta- 

besar Indonesia jang baru di 
Wasnington, hari Sabtu jl. telah | 
menjeranhkan surat-kuasanja ke- 

pada presiden BHisenhower. be- 
Mikian UP Washington, — Ant. 

LATIHAN ,,PROEF- 
DROPPINGEN" 

Dari Korps Pasukan 

Perawatan Udara di- 

Pasar Minggu. 

Didesa Ragunan, Pasar Ming- 

gu Djakarta, dilangsungkan la- 

tihan proefaroppingen” 

  

  
|watan Waara dari Djawatan Ang 

ikutan Angkatan Darat, jang di- 

pimpin olen Komandan Korps 

tersebut, Letnan I Soempono. 

Maksud latihan ini antara Jain 

lialah untuk memperkenalkan | 

Korps Pasukan Perawatan Uda- 

ra serta tjaraz hubungan Jang 

harus diadakan antara pasuKkanZ 

angkatan darat jg terputus hu- 

bungannja dengan induk pasu- 

kan sebagai akibat pertempur- 

gaimana tjaranja untuk menda- 

pat bantuan dari Korps Pasukan | 
Perawatan Udara guna dapat te- | 
rus bertahan — Ant. 

STATUS POLISI 
  

kongres P-3 di Surabaja 

Persatuan Pegawai Polisi da- 
lam bulan Desember j.a.d. akan 
mengadakan kongresnja di Sura- 

baja jang akan dikundjungi oleh 
utusan2 dari semua tjabang2nja 
di Indonesia, Diterangkan lebih 
landjut, bahwa dalam Kongres 
itu atjara jang terpenting dan 

mendapat  pembitjaraan 
hangat ialah soal mengenai sta- 
tus polisi jang hingga kim belum 
tertentu itu. Sebelum kongres   PM, Ali Sastroamidjojo dan |ita dilangsungkan maka Pengu- 

menteri L.N, Sunarjo. ru r P3 akan mengad 

Dari presjdem Sukarno, den TT Laka t plenonja di Djakarta, 

Kia Nixn 
4 2 

K3 

akan 

Kn 5 an Ba Pena Ga 

saku nenen Wetan se haswan 

  

  

merintah Irak bersama2 dgn. | 

ama “bang, sudah 

dengar-bahwa banjak soal2 dan | 
2 os dihadapi negara | 

sekanang ini. Tetapi ia | 

jang | 
negara | 

jg muda itu dapat diatasi oleh | 

oleh | 

| 214 kompie Korps Pasukan Pera. | 

an. jang menjebabkan pasukan | 

itu harus ,,zelfstandig” serta ba- | 

Atjara terpenting dalam | 

  

untuk mempeladjari 

djata di Palestina dari PBB. 

  

ISA ANSHARI SAKIT 
Ketua Masjumi Djawa Barat 

Isa Anshari, kini dirawat diru- 
mah sakit. Menurut pengumum- 

an dari pihak Masjumi 
Barat maka sakitnja Isa Ansha- 

ri itu tidak mengchawatirkan. 
Dapat diKabarkan bahwa pa- 

da hari Selasa jjl ia masih ber- 
pidato dirapat umum Masjumi 
di Tjirebon. 

ASRAMA PELADJAR2 
DJAMBI 

Bahroen, 

Di Jogja. 

Sjamsoe anggauta 

perdjalanan pulang darj Jogja 
menerangkan, bahwa ia telah 
menjelesaikan tugas jang diberi- 
kan oleh 
|Djambi untuk membeli 

lasrama dikota Jogja guna pe- 
ladjar2 dari Djambi jang djum- 
lahnja 20 orang. Menurut 

terangannja, asrama itu telah 
Gibelinja seharga Rp. 60.000,— 

dan tjukup untuk 20 peladjar 
tersebut. 1 

Peladjar2 itu sebagian besar 

menuntut ilmu pada SMP dan 
SMA, dua Gdiantaranja pada Fa- 
kultet Tehnik dan Ekonomi pada 
Universitet Gadjah Mada. Ant.   

  

«BATIK SHOW" 
Di Sumatera. 

Dengan mendapat perhatian 
| jang sangat besar dari kalangan 
| terkemuka kota an dis 
| rilangan be Mani SoCite adesti- 

.dilang 2 ah 
meran batik jang per tama dipu- 

(laa Sumatera, Pameran batik 
| mi diselenggarakan oleh perkum. 
pulan isteri2 polisi ,,Bajangkari” 

| tjabang Palembang.  Hasilnja 

|akan diperuntukkan membantu 
keuangan pembangunan gedung 

| Persatuan Pegawai Polisi dikota 
Palembang. Model2 pakaian ba- 

Itik jang dipertundjukkan itu me- 
|liputi kira4 10U matrjam, dianta- 
jranja djuga ada pakarap untuk 

| kaum ,.prija”.. Pakaian2 ini ada- 

Hah tjiptaan ahli2 mode di Dja- 
|karta, — Ant. 
t   

IMMIGRAN2 ILLEGAL 
Ditangkap 

6 Orang imigran Indonesia ge- 
| tag dikabarkan telah tertang- 
| |kap dikota di Davao Utara (Fi- 
|lipina), Menurut komandan ke- | 
| polisian provinsi Davao, kolonel 
|Cirilo Venzon, dikota2 
| dalam provinsi ini masih banjak 
| lagiimmigran? Indonesia jz tidak 
Isjah itu. Banjak diantara orang2 
(Indonesia ini, 

pra, gula, rokok dan lain2 ba- 
| rang lagi. — Ant. 

Djawa | 

D. K. 

EWAN Keamanan PBB pada hari Selasa j.a.d. akan menga- | 

dakan 2 sidang untuk membitjarakan keadaan di Palestina 

tuduhan Syria 
merobah djalan aliran sungai Jordan dan djuga akan membitja- 

rakan soal desa @uibia jang terletak diperbatasan Jordania — 
Israel. Dalam sidang tentang peristiwa 

. @uybia itu akan didengar laporan djenderal major Vagn Bennike 

dari Denmark, ja'ni psmimpin regu pengawas perletakan sen- 

| 
| 

  
DPD kabupaten Djambi dalam | 

pemerintah daerah | 
sebuah | 

Ke-:| 

lainnja | 

menurut Venzon, | 

| aktif dalam penjelundupan ko- atas kemauan 

|has radio Darussalam mengata- 

  

Bebulan 
EKtjeran 

TAH 

   

bahwa Israel bermaksud 

sekitar desa Jordania 

Sementara itu djuru pemba- 

kan bahwa putusan Dewan 

Keamanan tidak hanja akan ber 

sifat unilateral tetapi djuga sa- 

ngat berbahaja” apabila D.K. 
hanja menjalahkan Israel dan 
menjampingkan rentetan pro- 

| vokasi2 Arab jang mendahuluj 
serangan terhadap @uibia. Ia 
selandjutnja menjatakan ,djika 
serangan itu dipandang sebagai 
suatu pelanggaran jang dilaku- 

kan oleh Israel maka pihak 
Arab akan beranggapan dapat 
melandjutkan mengadakan ke- 
giatan2 terror setjara sewe- 

nang2, sehingga timbul suatu 

keadaan jang hanja dapat mem 

bahajakan sangat perdamaian 

di Timur Tengah”. 

Latihan perang. 

Didekat garis demarkasi sebe- 
lah Utara Latrun tentara Israel 
mengadakan latihan perang dan 
peluru2 mitraljur mereka telan | 

| mengenai rumah2 jang ada di- 

daerah Arab. Pada tanggal 18 
Oktober jl. polisi Israel digu- 
nung Scopus dalam daerah de- 

militerjsasi telah melemparkan 
granat2 ke daerah Jordania. Se- 
mua granat itu meledak tetapi 
korban manusia tidak ada, Le- 

giun Arab tidak memusatkan 

pasukan2 digaris perletakkan 

  

Dalam dan Luar Kota. 
   

2... a 0 Dp Iii 

rena ltaaon | ” 

anakan aa 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80- 
» 
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BITJ ARAKAN 
PALESTINA 

Untuk pejadjari tuduhan Jordania 
sendjata Palestina dan djuga 
tak benar bahwa pasukan2 Irak 
dan Syrja telah sampai Penyatan 

jah Jordania. 
Demikian pengumuman pe- 

merintah Jordania. - 
»Panitya politik Lembaga 

Arab jang atas permintaan Jor- 

dania bersidang di Amman se- 
djak hari Rebo jbl. untuk mem- 
bitjarakan insiden @uibia, sudah 

mengambil putusan2 penting”. 

AFP, — UP. 

“RIDGWAY DAN RAD- 
FORD 

Adakan inspeksi. 
Djenderal Matthew B. Ridg- 

way, kepala staf angkatan darat 

A.S., pada hari Minggu berang- 

kat.dari Washington untuk me- 
ngadakan” perijalanan inspeksi 
routine” ke Timur - Djauh. Ke- 

marin djuga laksamana Arthur 

W. Radford, ketua gabungan ke- 

pala staf angkatan perang A.S. 
akan djuga berangkat untuk ke- 
liling Eropa. — UP. 

  

PERLEDAKAN DALAM 
KAPAL INDUK ING- 
“GERIS .KAGLE" 

Dalam kapal induk Inggeris jg 
terbesar ,,Eagle” (36.800 ton) 

pada malam Djum'at seputjuk 
meriam telah meledak hingga 
meminta korban seorang Ta 
parah. 

Kapal pemimpin skadron ang- 
katan laut dari ,,Home Fleet” 

Inggeris itu ditunggu kedatang- 
annja di Portsmouth pada hari 
Sabtu ini. — Rtr. 
  

Soal Trieste 

Im 
Penata Pe 

  

ENTERI Luar Negeri A.S. 

bebas Tri»ste kepada Italia, 

Ia selandjutnja. menjatakan 
Galam konperensi pers di Was- | 
hington itu bahwa Italia sesu- | 
dah mengawasi zone- A nanti 

akan mengadakan perundingan 
|dengan pihak sekutu, - dengan 
Tito dan dengan pihak manapun 
gang berkepentingan untuk men- 
tjapai penjelesaian terachir dari 
sgal Trieste. Italia harus mem- 

punjai kedudukan jang sama dgn 
Jugoslavia sebelum Italia turut 
serta dalam suatu konperensi, 

| demikian Tarchiani. | 

Sedjak tanggal 8 Oktober JL) 
245 orang warga negara Italia 
telah terpaksa meninggalkan 
zone-B dari daerah Trieste.   

Dari djumlah tsb. 158 orang 

sendiri pindah 
| dari zone- B mengingat suasana 
|jang timbul sesudah putusan 
  | 

| 

Uang tundjangan 
Ha dihentikan 
(Kepada pegawai negeri jg djadi ketua 

DPRD atau anggota DP dihentikan 

|. Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Prof. Mr, Hazairin me 

| asenar penghentian pembajaran 
uang tundjarigan isunewa kepa 

| da pegawai2 negari jang mendja 
|di ketua DPRD atau mendjadi 
anggota DPD dan mengenaj pe 

|rintah supaja pegawai? terse 
|but mengembalikan uang itu 

| dengan segera, ternjata men- 
| dapat sambutan baik dikalang 
Lan para pegawai dan kalangan 
bemerintah2 daerah. 
Menurut keterangan pegawai2 

| negeri demikian bukan sadja ke 
tua dan wakil ketua DPRD pro 
pinsi Djawa Barat, tapi djuga 

| dibeberapa kabupaten. 
|. Sumber itu menegaskan lebih 

| djauh, bahwa keadaan jang sa- 
|Iah diantara politisi Indonesia 
atau .wakil rakjat itu ialah 
bahwa ' mereka menggunakan 
politik untuk tjari nafkah dan 

keuntungan, hal jang sebalik 
nja dengan keadaan dinegara? 
demokrasi lainnja ialah bahwa 
orang2 jang berpolitik itu djus 
tru menjumbang kepada nega 
ra. 

Tentang instruksi Menteri Da 
lam Negeri didapat pendjelas- 
an, bahwa Menteri sudah menge 
tahui kenjataan dibeberapa da 
erah pegawai2 megeri, jang men 
djadi ketua DPRD atau mendja 
di anggota DPD, mendapat 
uang tundjungan Istimewa atau 
uang kehormatan, 

  

  
| 
Lnjataannja 

| 

lan istimewa atau uang kehor- 

| Menurut pendapat Menteri Da 
lam Negeri didalam surat tele 

gramnja, ,,/hal itu menjimpang 
dari .pada ketentuan2 Peratu- 
ran Pemerintah No. 15-1950 dan 
Peraturan Pemerintah No. 41- 
1992”, 

Ditegaskan dalam kawat itu, 
bahwa .,pembajaran jang me 

njimpang dari ketentuan? : itu 
| barus segera dihentikan, Kele 
bihan uang jang telah diterima 
oleh orang2 jang bersangkutan 

itu Irarus dikembalikan”. 
Menteri mengharapkan' supa- 

ia ,selambatZnja tanggal “1 
Nopember jang akan datang, 

daftar jang memuat a. nama 

dan pangkat pegawai, b. lingku 

ngan kementerian tempat ia pe 
kerdja, c. djurnlah jang telah 

dibajar sebagai uang tundjang- 

matan, diperintj: tiap bulannja 
dan d. pendjelasan tentang pem- 
bajaran jang telah dilakukan, 
sudah diterima oleh Menteri. 

Selandjutnja dapat dikabar 
kan, bahwa Menteri Dalam 
Negeri telah mengirimkan per 

itu kepada semua 
Kementerian2, Direktur Kabinet 
Presiden, Dewan Pengawas 
Keuangan, semua Ketua DPD 
propinsi, kabupaten, kotabesar, 
kotaketjil dan kepada semua 
kepala keuangan Naa 

  
ga 

geris /A.5. 
tarik putusannja 

tak 

John Foster Duiles telah mene- 
gaskan bahwa A.S. dan Inggeris tak akan menarik kembali 

putusannja untuk menjerahkan pemerintahan zone-A daerah 
demikian statement duta besar 

Italia untuk A. S. Tarchiani sesudah ja mengadakan pembitjarz 

an dengan Dulles di Washington. 

| Inggeris- A.S. pada tanggal 8 
Oktober dan 87 orang lainnja 
telah dikeluarkan oleh pembe- 
sar2 Yugoslayia”. 

Pengawasan perbatasan 
di zone - A. 

Sementara itu djenderal Win- 
terton, komandan pasukan? se- 
kutu di. z0one- A, -pada- hari 
Djum'at telah mengadakan pe- 
meriksaan pos2 militer sepan- 
djang perbatasan zone - AjB. Di- 
katakan bahwa perdjalanan pe- 
meriksaan ini bertalian dengan 
kabar bahwa  anasir2 Yugo 

mengadakan perembesan ..ma- 
suk zone- A dari zone- B. 'Di- 
Gapat kabar .selandjutnja bahwa 
pembesar2 sekutu memberikan 
penegasan bahwa telah diambil 
tindakan2 untuk memperkeras 
pengawasan perbatasan di zone 

— AFP. 

ANGGAUTA STAF KE- 
DUTAAN INGGERIS 

Akan kundjungi pel 
bagai tempat Djateng, 

Dari kalangan resmi di Kedu, 

wartawan KR pada tanggal 22 

Oktober memperoleh keterang- 
an, bahwa pada achir minggu 
ini, dua orang dari Kedutaan 
Inggeris di Djakarta, akan me 
ngadakan perKundjungan per 
kenalan dibeberapa tempat di 
Djawa-tengah. 

Menurut programa, pada tgl. 
22-10 kemarin mereka tersebut 
akan mengadakan perkundjung 
an ke Wonosobo dan bermalam 

8 

disana, sedang paginja akan 

mengadakan  kundjungan . ke 
Diengplateau. 
Pada tanggal 23-10 atau 24 

Oktober, keduanja akan menga 
dakan perkundjungan  kedae- 
rah Jogjakarta dan daerah Sw- 
rakarta, sedang pada tanggal 
26-10, mereka akan menudju ke 
Magelang, untuk bermalam di 
kota. tersebut. 

Paginja kedua :tamu tersebut 
akan melandjutkan  perdjalan 
annja kelain2 tempat di Djawa 
Tengah. — Kor. : 

Yi eRya 
£ Dak, 2 DA LP 8 

x Dua Minggu jl. seorang pe- 
ngundjung pos gunung berapi 
Plawangan jang mendapat ke- 
sempatan boleh melihat - lihat 
keadaan sekitarnja dgn kijker, 
telah menjaksikan 2? orang mer- 
pati jang seakan «akan menga- 
dakan pertundjukan 
scene pertjintaan jang lebih 
serem dari pada film. Kabarnja 
spertundjukan”  sematjam itu 

    

   

  

    
Pd 2   Amit, » —— — Hai 4 

memang biasa, 

  

    

      

   

      

aa La He ea an Heli peni”, UU



   

   

   

  

       

  

      
        

  

   

  

$ Kn Paha 

Tamin" dan Mr. Subagio berang- 

kat | hari Senin tanggal 26 
Oktober. Anggota? lainnja jang 

akan 'berangkat kemudian ialah 
Mr. Sastromuljono, Tr: Pangeran 
Noor dan Pellaupessy. 
Seperti Giketahui, Fact Fin- 

- ding 2 itu bertugas untuk 

menjelidi soal2 disekitar ke- 

mampuan “Djepana untuk mem- 
: barja ganti kerugian perang ke-” 
pada Indonesia dan perhubungan 
jang normal antara Indonesia 
dan Djepang. — Ant. : 

- WIJONO TAK BOLEH 
— MASUK SINGAPURA 
" “Kolonel Wijono, sekretaris 
djenderal Konperensi ' Sosialis. 
Asia, baru2 ini tidak diberi. visa 
untuk G ae .me- 
nurut “diumumkan “oleh 
ne Konperensi Sosialis Asia 

Ananta Besar Inggeris di 
Djakarta 'hanja bersedia membe- 
ri transit visa kepada Wijono jg 
memungkinkan dia bertukar pe- 
sawat terbang di Singapura, de- 
ngan tidak mengiankannja mme- 
ninggaikan lapangan terbang. 

Wijono bermaksud mengun- ' 

@jungi Singapura untuk menga- 
dakan perhubungan dengan pe- 

  

  

pe- tonas meliputi diantaranja tin- 

   

  

activiteit “dalam Reserve-fonds 
ialah tindakan2 jang ada sang-   
kut pautnja dengan Reserve- 

waktu sesudah clash 
kan2 mana menjimpang | 
tie semula dari Reser- 

s ialah waktu jang Su- 
am bubungan ini Re- 

sudah kami 
dalam bab II, pasal 

3 bertindak sebagai : 
» geldshieter, pedagang 
Pcd suatu persekutu- 

  

ka kepada prin- 

Hu sudah kami utara- 
ab IT'pasal IV sub 2. 

y Ingankan penderitaan 
jak: Bila orang -toch akan 

| dasar “dari activiteit 
P eserve-fonds dapat di- 

il. suatu “pendapat 

  

   

      

   
    
    

  

   
   

   
   
   

     

   
    

         
     

    

   
   
   

    

   
   

    

   

    
   

  

   

    
    

  

   
   
        

eberapa keterangan, ialah : de- 
ngan commercieel basis meno- 

r rakjat. 

Kesibukan? dalam reserve- 

  

  
embelian dan pendjualan 
sesgoederen. 1 

1 “Pembelian gan “pendjualan | 

'embelian dan pendjualan 
sepeda. # 
F an 

ahan textiel. 

  

dan pendjualan 

Ha. Pembelian dan pendjualan 
“Iawe, lilin dsb. 

. Pemindjaman uang kepada 
: pelbagai instansi, baik , jang 
resmi, maupun partikelir. : 

. Pembelian aandeel & obli- 
'gatie. 

: Reserve-fonds sebagai hulp- 
kas dari Kas Daerah. : 

IL Basesgoederen. 
Basesgoederen adalah barang2 

peninggalan dari waktu perang 
dunia ke II, jang terdapat di In- 
donesia dan tersimpan digu- 
dang? di Djakarta. Barang2 itu 
sebagian besar berupa alat2 
pembangunan. 

Sesudah clash II, barang2 ter- 
sebut oleh Belanda diberikan 
'kepada Pemerintah Republik 
Indonesia sbg. pengganti kerugi- 
an. Barang2 tsb oleh Pemerin- 
(tah R.I urusannja diserahkan 
kepada Bureau Verkoop Bases- 
goederen, dan kemudian kepada 
Kementerian Perhubungan. 
Masuknja barang2 itu didae- 

rah Jog jakarta, melalui 3 sa- 
luran, islah : 1. Saluran partike- 
lir, 2. Saluran pemerintah, 3. U- 
saha bersama Pemerintah & Pa- 
rikesit cs. 

Saluran Partikelir. 
“Menurut keadaan itu waktu, 

harga bases eren adalah 
'murah sekali, sehingga banjak- 

ha untuk mendapatnja, "dengan 
maksud untuk diperdagangkan 
lagi. Menurut keterangan? jang 
didapat oleh Panitia, ada Pan 

dapat didjual sampai lipat be- 
“berapa kali dari harga: pokok, & 

Beberapa nama badan jang 
dapat kami kemukakan, ialah : 
a "Perusahaan Dagang "Zainal”. 
2 Kantor Pekerdjaan Listrik 

ko New Way Trading 'Coy. 5. 
R.I.M. Djendroharto. 6. Oppris,   ngan 

Sa BePuh: Pan Mala- 
- Ant, : 

   
S Aa jang mean Ya 

Di: ARI 1 kantor 6 ana Tani Kementerian Pertanian didapat 

   

   

  

PI 

Waktu pekbaietin Hylti Daa 
da bulan Agustu 1s 1952 sebesar | 
Rp.13.667.100,— dan Nopember | 
— Desember 1952 Rp.734.000,— 

  

Kredit ini diangsur tiap2 tahun 

  

sekali, lamanja 5 tahun, deng 
bunga 10F” op PL Sea WEE 

“Dari Guminan Rp1 13 661 
diberikan kepada 363 buah orga- 
nisasi vak primair (Kerukunan | 
Tani), sedang jang Rp Ta 
ke ada 26 organisasi. 

mpaj penghabisan Agustus 
1953 keadaan penintjilan sbb. : 
Djawa 2 jang dapat kre- 

dit 85 organisasi, angsuran per- | 
tama Rp.391.900,— jang sudah | 
memenuhi 84 organisasi dengai 
angsuran  Rp.447.273,28 

“belum Lage as 
Djawa Te 

dengan angsuran 

03 organisasi” organisasi de an 
382. 138,— ar nga 

  

Nag 

   

  

    

   
        

    

   

  

  

    

  
       

   
   

                        

    

    

   

  

   

  

   
   

  

    

00,— 

1g Rp. 418.000,——-, ajaa 

e nat, Sans tersebut dalam tahun 195? di 

tani yak primair (dicesa) jang 

  

jang Zatah memenuhi 159 de- 

'Djumlah jang harus memba- 
. |jar angsuran sampai penghabis- 
an Agustus 1953 sebanjak 363 
organisasi, jang sudah meme- 

| muhi 306 organisasi, atau 8496. 
“Angsuran jang harus dibajar 
Rp.2.475.528,— sudah dipenuhi 

he 281.614,05 atau 8490. 
Kredit lainnja jaitu jang ha- 

rus diangsur bulan Nopember — 
Desember 1953 G berikan kepada 

2 organisasi vak primair di Su- 
lawesi sebesar  Rp.220.000,—. 
Djawa Barat 2 organisasi Rp. 
66.000,—, Djawa Tengah 1 orga- 
Tawesi sebesar Rp. 220.000. 
wa Timur 21 organisasi “Sebesar 

26 orga- 
.nisasi “dengan kredit Mp.734.000. 

|. | Organisasi Tani vak primair 
(Kerukunan Tani jang sudah di-   

jang sudah 

' Sebab2 jang masih belum da- 

3. Keluarnja kredit terlambat, 
“lingga modal jang diharap 
beredar mengenaj 2x tanam- 
an padi, hanja mengenai satu 
musim penanaman padi (pa- 
di rendengan. tahun 1952 T 
1953). 

tan dengan - waktu pa- 

mengangsur 
djud padi. 
“Terlambat mandek ang- 

: Ta karena belum rn 
ngalaman. 

Kerukunan Tani di pjem, 
elum dapat me 
rena datang ge Da 

“144097 KW, 'Seharg a 
Rp3ag 861,07 jang 'Geotok 

6 emerintah, belum di- 
ba, ay. 

  

  
    

  

    
Papan   "| tor Gerakan Tani, — adit ' 

| Jang Pi Bidan panah t 

Pe don oleh Sri Sul- | 

jang | 
Im jang kami peroleh dari |- 

lah dari fihak partikelir | berusa- 

”Oldas”. 3. Toko "Madio'. 4. To- | 

dan masih ada beberapa lainnja. 

ngan angsuran Rp.1.630. 516,39. 

hubungi) dibantu Kantor Gerak- | 
jan Tani ada 4996, 

Oa da kredit baru 389 Dean: 
Ag nisasi. 

pat membajar angsuran kredit: 

“Bulan angsuran jatuh ber- | 

'nen, hingga persediaan untuk | 
. masih Tuk $ 

Demikian keterangan dari Kan: | 

1 

   . . Lajumiah ketjil, ada djuga jang 
mengambil sampai seharga ti- 
dak kurang dari pada Rp. 70. 000. 
Saluran Pemerintah 
Dinas2 dari Pemerintah Dae- 

rah Istimewa Jogjakarta, jang. 
Ka made barang2 dari Bureau 
Verkoop Basesgoederen, ada dua 
'ialah: 1. Djawatan Pradja, 2 
Djawatan Peker Tan Umum 

Dja watan Pradj 
ntuk Poll DPPP, 

@jawatan ini memerlukan djuga | 
basesgoederen dan mengambil 
barang2 itu langsung dari Bu- 
reau Verkoop Basesgoederen se- 
harga Rp.344, 95, terdiri dari alat 
tulis-menulis. $ 
“Pembelian ini tidak memper- 
gunakan uang dar Reserve- 
'fonds. Untuk maksud ini 'Dja- 
watan Pradja djuga mengambil 
basesgoederen dari Djawatan 
Pekerdjaan Umum Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta. t 

Djawatan Pekerdjaan Umum. 
Sesuai — dengan perintah Sri 

Sultan: kepada para Kepala Dja- 
watan untuk memasukkan ba- 
rang2 sebanjak mungkin didae- 
rah Jogjakarta, “ maka setelah 
'menindjau keadaan basesgoede- 

“ren di Djakarta, Kepala Djawa- 
tan Pekerdjaan Umum membe- 
ri tugas kepada Sdr. “Soedarsono 
dari Bouwkundig Bureau "Karti 
Wismo” Sutedjo untuk pergi ke 
Semarang dan Djakarta guna 

mentjari bahan2 pembangunan 
“buat Pemerintah,Daerah Istime- 
wa Jogjakarta. Direntjanakan, 
'bahwa sesudah diambil barang2 
jang diperlukan - 
bihannja “akan dibagikan kepa- | 

.da perusahaan2 pembangunan 
jang ada di Jogjakarta, karena 
kesemuanja . menderita keku- 
rangan bahan pembangunan. 
'Atas pertanjaan Panitya ke- 

pada Kepala Djawatan Peker- | 
djaan Umum ar, K.R.T. Merto- 
negoro) apakah 'sebabnja jang 
diutus itu seorang  partikelir, 

wabnja, bahwa menurut penda- 
patnja, seorang partikelir itu 
biasanja lebih ulet dari pegas 
seorang pegawai. 
Sebelumnja itu sebenarnja su- 

dak” beberapa kali Sdr. Sutedjo 
menawarkan dirj untuk ditugas- 
kan ke Djakarta, akan tetapi 
selalu ditolak oleh Kepala Dja- 
watan Pekerdjaan Umum, ka- 
rena Djawatan sendiri tidak 
mempunjai uang. Ts 
Dengan maksud jang sama 

Sdr. Sutedjo djuga beberapa kali 
berunding dengan Mr. K.R.T. 

Kertonegoro. Tentang hal ini 
dibitjarakan djuga antara Mr. 
K,R,T. Kertonegoro dengan Sir. 
Sudarsono, waktu mereka ber- 
djumpa di Djakarta, 
raan mana dapat menghatsilkan 
suatu Be of minds, dan se- 

(bagas ar gkah per ma-Sds. Soe. 
rima uang kontfh da 

si son KR.T. Kertonegoro sebe- 
sar Rp.25.000— “(terdjadi di 
Djakarta pada tanggal 24-11-'49, 
(lihat lampiran No. 5). 
Sesudah ada persesuaian fa- 

"ham antara Ir. K.R.T. Mertone- 
goro dengan Mr. K.R.T. Kerto- 
negoro, diberikanlah surat tugas 
kepada Sdr. Soedarsono pergi ke 
Semarang dan Djakarta untuk 
mengurus dan membeli bahan2 
dan alat2 buat kebutuhan 'Pe- 

kerdjaan Umum Daerah Istime- 
wa Jogjakarta dan perlu mem- 
bawa uang kontan £.10.000,— 
untuk keperluan tersebut diatas. 

Sjarat2 jang harus dipenuhi 
oleh Sdr. Soedarsono, ialah : 

i|1. Menentukan matjam, djenis 
-dan banjaknja harus de- 
“ngan persetudjuan Djawatan 
Pekerdjaan Umum. 
Sedatangnja barang2 di Jo- 
gjakarta, barang2 tadi lalu 
disimpan oleh Pekerdjaan 
Umum Daerah Istimewa Jo- 

| gjakarta. 
Mengeluarkannja & memper- 
gunakannja barang2 tadi ha- 
'rus diawasi “Pekerdjaan U- 
mum Daerah Istimewa Jo- 

. gjakarta. 
Oleh Pekerdjaan Umum Da- 
erah Istimewa Jogjakarta 
harus diawasi - agar' supaja 
'barang2 tadi djangan sampai 
ditjatatkan. Te lampiran 
Non): 

Pelaksanaannja. 

Menurut penjelidikan panitya, 
pengeluaran uang untuk keper- 
luan ini, terdjadi 3 kali, ialah : 
1» sebesar Rp. 25.000,—, beru- 

pa uang tunai dan diterima oleh 
Sdr. Soedarsono di Djakarta pa- 
da tanggal 24-11-1949. 
“Da sebesar Rp.20.493,10, de- 

ngan djalan overboeking kepada 
rekening Verkoop Bureau Ba- 
sesgoederen guna membajar 5 
buah toewijzingen (V.B, 2946 — 
13098 —- 3072 — 2935 — 0428). 

“3. sebesar Rp.25.000,—, djuga 
dengan djalan overboeking kepa. 
da Nerkoop. Bureau 'Basesgoe- 

: | serve- gg Rp.10.493,10.: 

|sesgoederen usaha Sdr. 

   

Sendiri, kele- | 

bukan seorang pegawai, didja- 

pembitja-. 

“Djumlan kesemuanja ddatah 

Diluar pengetahuan Djawatan 
Pekerdjaan Umum, barang2 ba- 

Soedar- 
sono telah masuk didaerah Jo- 

Me Bureau "Karti Wis- 
"Balapan. Ada djuga jang 

Kidul. 
Sekonjong- konjong Djawatan 

"Keuangan menerima turunan su 

'rat tagihan dari Bureau Ver- 
.koop Basesgoederen, jang di- 
“alamatkan kepada Sdr. Soedar- 

sono, meliputi pengambilan' ba- 
sesgoederen seharga Rp 86. 
961,77. Dari djumlah ini Jang 
“belum dibajar adalah seharg 

36, 28. Ketjuali itu dil     

  

koop Baseugocderen, ttg. 14 Sep 
tember 1950, memberi tahukan 
tentang adanja tunggakan itu. 
Dalam : surat ini diter angkan 
ajuga bahwa tindakan pengam- 
'bilan Sdr. Soedarsono itu selaku 
orang kepertjajaan dari Peme- 

'rintah Daerah. 
Hal tersebut mend jadikan ter- 

'kedjutnja Pemerintah Daerah. 
Dengan tergesa2 Ir. K.R.T. Mer- 
tonegoro bersama2 dengan Mr. 
K.R.T. Kertonegoro dan Sdr. 
K.R.T' Mertosono, pergi mene- 
mui Sdr. Sutedjo, dirumahnja 
Dj. Balapan 101. Terbuktilah, 
| bahwa memang benar Sdr. Soe- 

darsono telah mengambil bases- 
goederen sedjumlah tersebut di- 
atas. Barang? itu tidak diterus- 
kan ke Djawatan Pekerdjaan 
Umum, akan tetapi deng 
sendiri oleh Sdr. Sutedjo & Soe- 

darsono, dirumahnja dan di Dj. 

Tugu 121. 'Djumlahnja barang 
sudah tidak lengkap lagi, kare- 
na sebagian telah dipakai Ya 
“diri oleh Bouwkundig Bu 
."Karti Wismo”. 
Sar. Sutedjo mengakui sega- 

"la kesalahannja, karena itu Pe- 
'merintah Daerah mentjari dja- 
lan jang mudah, ialah: 1) Ba- 
rang2 jang masih ada supaja 
diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah (Djawatan Pekerdjaan 
'Umum). 2) Barang2 jang tidak 

ada, dianggap telah diperguna- 
kan oleh Sdr. Sutedjo sendiri 
dan Sir. Sutedjo supaja meng- 
ganti harganja. 
' “Djalan ini telah mendapat per- 
setudjuan kedua belah fihak. 
Tersillustratie dapat kami te- 
rangkaian, bahwa rupa bahan itu 
beraneka-warna, jang kesemua- 
nja dapat dilihat dlm tjatatan2 
|jang terdapat  didokumentasi 
panitia. 
Diantaranja ada truck 4 ton, 

kraanwagen, segala matjam Ki- 
kir, N.C.A., draad, 
thinner, gegolfde aluminium 
platen, electrische slijpmachines, 
vijlen,  Tintzagen, kandpijlen, 

  

Geerbouten, socksleutels, berma- 

vernis,zaklantaarn, bermatj: 
.matjam passer, . bankhami 
Juidspreker, proceleine LA 

i douche cel, bermatjam2 takels 

bangunan lainnja: 
Disamping itu terdapat djuga 

-boes dan band2 mobil 2e hands. 
Usaha penjelesaian. 
Untuk mengambil dan meng- 

urus sisa2 barang jang terdapat 
Girumah Sdr. Sutedjo dan di Tu- 
gu Kidul 121, oleh Pemerintah 
ditundjuk tiga orang pegawai 
gaitu:- 1) Sdr. Pantjadipradja 
dari Djawatan Keuangan, 2. 
Sdr. Kartiwibowo dari Djawa- 
tan Pekerdjaan Umum, 3. Sdr. 
Pradjapramudja dari Djawatan 

Pradja. 
Tetapi  achirnja jang beker- 

dja hanja 2 saudara jang terse- 
but namanja diatas. 

Adapun barang2 jang diambil 
dari tempat Sdr. Soedarsono ier- 
sebut, meliputi harga Rp71. 
274,47, dan barang2 jang diper- 
gunakan . Sdr. Sutedjo sendiri 
ada seharga Rp.111.337,30.: 

Barang2 jang diambil oleh Pe- 
merintah disimpan di Gudang 
Pekerdjaan Umum dan digudang 
Air Minum Kotapradja. 
Barang2 seharga Rp.111.337,30 

tersebut Sdr. Soedarsono & Su- 
tedjo diharuskan membajar se- 
lekas mungkin. Pembajaran ini 
ada disanggupi olek Sdr. Soe- 
darsono seperti tertjantum da- 
lam surat keterangannja ter- 
tanggal 28 September 1950. (Li- 
hat lampiran No. 7). 

Disamping pengakuan, bahwa 

sesgoederen atas nama Peme- 
rintah Daerah, dan djuga bahwa 
jang sedjumlah harga  Rp.111. 
337,30 sudah dipakai sendiri 
atau didjual, surat keterangan 
itu menjebutkan djuga usul tu- 
an Sutedjo & Soedarsono untuk 
mengangsur pindjamannja Map? | 
bulan Rp.10.000,—. 

Dengan surat 
ttg. 

Kepakonban ja |   lampiran no. 8), Kepala Daerah | 
“Istimewa Jogjakarta memerin- | | 

Mn hal. 4). 

staaldraad, 
ik (sangat menguntungkan 

zaagmachines, brandslangen, sol 

dan masih banjak bahan2 pem-. 

regenjassen, textiel, wollen de- | 
kens, badhanddoeken, veldklam- | 

ia telah menerima barang2 ba- | 

        
        
      
      

     
        

gjakarta dan disimpan digudang G 

disimpan ditoko "Arena", Tugu Kn 

  

“a
a 

SBP itu dapat dibuktikan dgn 

diizinkan oleh Pemerintah dae- 

tjam2 alat electris, en 1 

$ 
' 
! 
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Wakil Presiden Amerika Serikat, Mr. Nixon dan Njonja telah 

disambut pada tanggal 21 Oktober jil. di Istana Merdeka oleh 
P.J,M, Presiden dan Njonja, Gambar : Toast untuk keselamatan 

Nlegara Indonesia dan Amerika Serikat. —— (Ipphiosy, 
  

| ADA harj Sabtu malam jl. 
telah dilangsungkan malam 

resepsi Konggres.SB Pagadaian 
jang ke-34 seluruh Indonesia 
meliputi 64 Tjabang2nja jang 
beranggauta 5.800 orang. Besar- 
nja minat organisasi2 buruh pa- 

da umumnja terhadap Konggres 

diterimanja pernjataan selamat 
berkonggres jang disampaikan 

pada Panitya, 'jaitu 31 surat2 
“kawat, serta beberapa surat2 
biasa, dan surat kawat dari Ke- 

tua “Parlemen, Mr. Sartono. 

Konggres tsb. adalah jang per- 
tama kKkalinja diadakan sesudah 
tahun 1945 dan diadakan djkota 
Solo, jang paling banjak mem- 

punjai pagadaian partikulir jg 

rah.   Perdjoangan SBP. | 
Dalam pidatonja Ketua PB? 

SBP. sdr. Affandi diriwajatkan 

mula timbulnja pagadaian ne- 

geri, jaitu setelah monopoli pa- | 
'gadaian diambil oleh Pemerin- | 
tah Belanda dan pachter2 Tiong | 
hoa pada tahun 1901, jaitu pa- | 
gadaian negeri jang pertama di 
Sukabumi. 

Ternjata adanja pagadaian itu 
Peme- 

rintah : Kolonial jang sebagai 
,selimut” dikemukakan '@danja 
pagadaian tsb. untuk menolong 

rakjat. 
Daiam pada itu para. buruh 

pagadaian mengalami tekanan 
“jang berat,. terutama. adanja 
rasdiscriminasifi antarg . byk 
Belanda dan Indonesia. 
Maka timbullah inisiatip utk 

berorganisasi jang dipelopori 

oleh sdr.Sosromargono alm. pa- 
da bulan Nopember 1914 dan 
berhasil! mendirikan Persatuan 
Pegawai Pagadaian Bumiputra 

(PPPB). 

Diakuj 

hukum. 
Sesudah Konggresnja ke-II di 

Surabaja pada tahun 1915, maka 
pada. tahun berikutnja (1916), 
PPPB diakui oleh . Pemerintah 

sebagai badan hukum. 
Pada dasarnja PPPB bertu- 

sebagai badan 

Kongsres Ss. B. Pe- 

gadaian 
Djawatan Pegadaian bukan lawan 

Organisasi 

| sunan formasi. 

|sasi, 

,djui, dan kinj mulai diusahakan 

  Gjuan mempertinggi deradjad 

bangsa Indonesia dan mempu- 
njai dasar nasionaiisme. 

pernah diadakan pada masa 
pendjadjahan itu, jalah untuk 

menuntut pemakaian sandal dan 
sepatu bagi pegawai? pagadaian 

bangsa Indonesia, dan pemo- 

gokan di Jogja (pagadaian di 
Ngupasan pernah diadakan utk 
menentang pengusiran pegawai? 

bangsa Indonesia, akibat politik 
memetjah belah jang didjalan- 

kan pada masa itu. Aksi ini me- 
ngakibatkan penangkapan? dari 
sementara pegawai? Indonesia. 
PPPB pada waktu itu menga- 

lami kekalahan materieel, teta- 
pi suatu kemenangan moreel. 
Dalam ' menjusun kekuatan 

organisasi selandjutnja  'PPPB 

dapat mengeluarkan suatu ma- 
dialah vak, ,Bumiputra”, me- 

ngadakan gedung serta pertje- 

takan sendiri. 
Berdirinja SBP. 

Setelah dimatikan pada dja- 
man Djepang, Konggres perta- 
ma setelah memasuki alam Ke- 

merdekaan diadakan pada tgl. 
26 April 1946 dan berdirilah 

Sarekat Buruh Pagadaian, dgn,     
29 September 1950 (lihat | 

merobah sifat serta bentuk or- 

| ganisasi serta functienja dite- 
ngah2 masjarakat, 

Pada Konggresnja di Madiun 
tahun 1946  tertjapai program 
untuk mempersatukan  buruh2 

|pagadaian seluruh Indonesia, 

        Teo dengan da ol eh R.M, Ali, aa " (IPPHOS), 

  

Wakil Proktideri AS. Nixon Ae ct tiba dilapangan terbang Tn memeriksa barisan 

Pemogokan di Surabaja jarg | 

  

tetapi sampaj tahun 1948 hanja 
meliputi daerah Renville. Baru 
pada Konggresnja di Jogja th. 
1950 tertjapailah adanja satu 
organisasi buruh  pagadaian, 

jalah SBP. 

Djawatan Pagadaian bu- 

kan lawan organisasi. 
Resolusi2 jang pernah diadju- 

kan jalah pada tahun 1947 min- 
ta terbentuknja suatu Panitya 
Negara jang mempeladjari sifat 

dan bentuk functie  Djawatan 
Pagadaian diselaraskan dengan 
kebutuhan2 rakjat jang ,,kredit 
honger” itu, tetapi sampai se- 
karang belum ada djawaban 

dari Pemerintah. f 
Pada tahun 1948 disampaikan 

resolusi mengenai soal gadji 
serta penindjauan susunan for- 
masi. Dalam hal ini ,,medezeg- 

gingschap” sudah berdjalan dgn 
adanja Panitya terdiri dari wa- 
kil2 organisasi dan Djawatan 

Pagadaian dalam menindjau su- 

Ditegaskan, bahwa Djawatan 

Pagadaian bukan lawan organi- 

bahkan kerdja sama jang 
erat dapat ditjapai selma itu, 
demikian antara lain sdr. Af- 

fandi. 

Rentjana . formasi pada 
prinsipnja disetudjui. 

Dalam kata sambutan jang 
diutjapkan oleh wakil dari Ke- 

pala Djawatan Pagadaian “a.l. 
dinjatakan keanehannja bahwa 

tumbuh di musim hudjan. 
Mengenai 'rentjana formasi 

dari SBP jang berupa advies, 

pada prinsipnja dapat disetu- 

pelaksanaan urgensi program 

mengenai memperluas bantuan 
kredit, penjesuaian peraturan 

pegawai dan kursus2 bagi in- 

spektur muda, dsbnja. — (Kor). 

IKATAN PEGAWAI 
KATHOLIEK BERDIRI 

Pada tgl. 25-10-53 , kemarin 
Yeh Pegawai- Pegawai Katholiek 

telah diadakan rapat jang di- 
kundjungi oleh segenap pegawai 

Katholiek dari Pemerintah Da- 

  

erah dan Buruh2 serta pegawai | 
Katholiek jang bekerdja di pe- 

rusahaan2 di Jogjakarta, “Rapat 
tersebut telah berhasil memben- 
tuk sesuatu organisasi Ikatan Pe 
gawai Kathollek dgn. singkatan 

IPK jg susunan pengurusnja sbb: 
Ketua Umum Sdr” Adsusanto, 
Wakil Ketua 1. Sdr. Sugiarto. 
Wakil Ketua 2. Sdr. Mean 
to Sedang Secretaris l., 2., dan 

ialah Sdr2. Kukuh, Sariaja dan 

  

  

PRESIDEN SUKARNO 
AKAN BUKA TJANDI 

SJIWA 
Dalam komplex 
Prambanan. 

Dari 'Djawatan Kebudajaan 

Kementerian PP dan K di Jogja- | 
karta diperoleh ketrangan, bgh- 
wa dalam pertengahan bulan 
pember jad. setelah mengun- 
djungi Surakarta, Presiden Su- 

karno diharapkan akan dapat 
membuka dengan  resmj tjadi 
Sjiwa dalam komplex Tjadi 
Prambanan jang telah selesi dgn | 

restaurasinja. 
Seperti diketahui, restaurasi 

terhadap tjandi mj telah diker- 
djakan “sedjak djaman Hindia 
Belanda dan Djepang, tetapi ke- 
giatan pekerdjaan nampak sekalj 

waktu djaman Republik Inda- 

nesia, 

dah dapat mewudjudkan bentuk 
jang aseli sedangkan 'tingginja 

A0” Men 
Tjandi2 fainnja jang merupa- 

kan tjandi tjadangan  disam- 

pingnja tjandi Sjiwa, jalah tjan- 
di Brahma dan Wisnu, menurut 
keterangan sedang dalam ren- 
tjana untuk direstaurasi pula. 

KARKONO KE DJAKAR- 
TA UNTUK BPP 

Hari Sabtu jang lalu telah 'be- 
rangkat dari Jogjakarta ke Dja- 
karta Wakil Ketua I UPK sir. 
Karkono selaku angauta Badan 
Perentjana Perindustrian Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta dengan 
maksud untuk mengadakan peni- 
bitjaraan2 dengan Pemerintah 
Pusat. 

Tjandi Sjiwa itu sekarang su- | 

Na Aa TA' 
DISANGKA2 

Seorang pemuda penduduk 

salah satu kampung dalam 

| sudah agak lama 
| Beteng, 

ini merasa dirinja dikutjil- 

| kan oleh familinja, Oleh 

karena itu ia selama itu pri 

hatin dan tirakat. Sering ia 

tidur dirumah kosong didesa 

“desa. Baru2 ini Tn S 

sedang tidur “disalah sa 

sah kosong di Gendeng, 

sekonjong2 ia diambil oleh 

familinja dan tidak. ter- 

sangka2 ia pada hari itu 

djuga dikawinkan dengan 

sanaknja perempuan. Duduk 

perkananja dentikian. Pada 

hari itu menurut rentjana 

gadis itu akan kawin dengan 

pemuda lain, Tetapi tidak 

dengan ' memberj tahukan 

alasannja, pada hari. per- 

kawinan itu pemuda jang se- 

harusnja mendjadi .mem- 

pelaj tidak datang. Karena 

orang tua gadis itu sudah 

terlandjur mengundang sa- 
nak saudara dan handaj tau- 
lannja, ia mendjadi bingung 

Entah karena apa, pikiran 

orang tua si gadis. itu ter- 

tudju kepada pemuda jang 

.sial” tadi, dan perkawinan 

berlangsung djuga. Tiga ha- 

ri kemudian datang pemuda 
jang meminang tadi dan 

alangkah terkedjutnja waktu 

| diberi tahu, bahwa. gadis 'ta- 
di sudah djadi kawin dengan 

sanak sendiri, Sebagai pe- 

njesalan atas perbuatannja 
itu, barang2 pemuda jang 

ta' djadi kawin jang ada di- 

tangan orang tua gadis tadi 
tidak diminta kembali, te- 

tap: malah diberikan kepada 

penggantinja.     Menurut keterangan jang di- 
peroleh KR, sdr. Karkono antara 

lain akan meminta pengesjahan 
kepada Kementerian Kehakiman 

tentang “anggaran dasar dan 
tetangga badan perseroan jang 
akan mendirikan paberik2 gula 
nasional, Perseroan itu akan rne- 

rupakan modal tjampuran anta- 
ran pihak partikelir dan peme- 
rintah Daerah. 

Paperik gula akan didirikan 
di dua tempat, jaitu didaerah 
Bantui dan Sleman dan masing2 
menurut taksiran akan memerlu 
kan beaja Rp. 80.000.009,—. 

BERINGIN KENALKAN 
PELADJAR2 BARU 

»Beringin”, perkumpulan pe- 

ladjar2 Sumatera Tengah, pada 
hari Saptu malam Minggu jl. 

mengadakan pertemuan  perke- 
nalan amtara peladjar-peladjar 
lama dan jang baru bertempat di 
Gedung Negara. Pada malam 
perkenalan itu berbitjara ketua 
»Berjngin” Said Rasad, Dokter 
Muzahar, K.R.T. Honggowong- 

:dikota Solo pagadaian2  parti- | SO dan seorang peladjar jang 

kuli Jang dilfinkan9 ame k Nana atas ,nahaa peladjar2- 
rintah Daerah sebagai djamtur | Jang baru datang. '” 

Malam gembira itu diramai- 

kan pula dengan musik, njanji- 
an2, tari2an, silat dari peladjar2 
sendiri. 

Mungkin -orang tidak me- 
njangka bahwa peladjar2 jang 

,berasal darj Sumatera Tengah 

jang bersekolah di Jogja ini ber 
djumlah kira2 1500 orang. Seba- 
gian dari mereka adalah maha- 
siswa Gadjah Mada. 

PANITYA PENDIDIKAN 
S.R.. KARANGMODJO 
Bertempat di pendapa Karang 

modjo Gunungkidul  baru2 ini 

telah dilangsungkan rapat  Pa- 
nitya Pendidikan Sekolah Rak- 
jat, jang dikundjungi oleh 43 

jorang jang terdiri dari para Pa- 
| mong Kalurahan, Guru2 S.R., dan 
Wakil2 Instansi Pemerintahan 
setempat, Dalam rapat itu. tih 
dibentuk suatu Panitya jang su- 
sunannja sebagai berkiut : 
Ketua — Ruslan (lurah Djati- 

aju), Wakil Ketua — Sunarjo 
(Panewu P.P.) Penulis — Iswan- 
djono Mantri D.P.-3, Keuangan 

'Martohadiwijono  (Djapen) 
dan 3 orang pembantu — Wijo- 
20. Amongwidodo dan Mangun-   Suroso, widjojo. 

  

EPURUT UP Singapura, 1 

Pengawasan atas gula ini, 
jaitu dengan mengadakan pool, 

mula2 diadakan pada achir ta- 
hun 1939. Sedjak perang gula 

diawasi oleh militer atau peme- 
rintah sipil. 

Kalangan pedagang berpenda 
pat, dilepaskannja pengawasan 

atas gula . akan memperbesar 
perdagangan antara Indonesia 

dan Singapura. Mereka mendu- 
ga, mungkin sekali Indonesia 

akan menawarkan ,,indusemen” 
kepada importir Singapura 

mendatangkan gula, dan sebalik 

nja akan bersedia untuk me- 
ngimport barang2 dari Singapu 

ra. 
Sementara kalangan dagang 

di Singapura berpendapat, bhw 

mungkin ini mendjadi salah sa 
tu djalan untuk menghilangkan 
pembatasan2 import Indonesia 

dari Singapura jang telah dia 
dakan oleh pemerintah Indone 
Sia sedjak. bulan Mei jang lalu. 

Gula Taiwan selalu di-import 
oleh pemerintah Singapura se- 
lama beberapa tahun jang lalu   ini, dan kalangan pedagang men 

  

»Perang gula” 

dg Taiwan? 
Indonesia akan tawarkan gula 

kepada Singapura ? 

dan Taiwan akan terdjadi dipasar Malaya, 

spekulatif ini timbul dikalangan dagang cikota ini, sesudah 
pemerintah Malaya memutuskan utk mengadakan kembali pem- ' 
bagian gula, sedjak persediaan gulanja 

jg | 

»sperang gula” antara Indonesia 

TKPB 

& 

BEBADAN AMONG 
BEKSO KERATON 

3 tahun. 
Pada hari Saptu malam jang 

lalu bertempat di pendapa Pur- 
wadiningratan Kadipaten telah 
diadakan malam peringatan 3 th. 
berdirinja Bebadan Among Beksa 
Keraton jang mendapat perhati- 
an besar, Dalam malam perin- 

ngatan tersebut dipertundjuk- 
an beberapa matjam tari di- 

antaranja ialah, Beksa Saritung- 
gal, Wiragatunggal alus, Sari 
Kusuma Tanding, Wiragatung- 
gal gagah, Njakrakusuma, dan 
Tandjak Makintjing. 

Hadlir dalam malam peringat- 
an tersebut selain para undang 

an djuga orang2 terkemuka dan 
para pembesar dikota ini, 

USAHA BAHAN2 PERAK 
UTK. PERUSAHAAN2 

PERAK 
Kemarin telah berangkat ke 

Djakarta wakit dari “Djawatan - 
35 ser kah" IStihiswa TOP 

karta untuk mengadakan pembi- 
tjaraan2 dengan Kementerian 
Perekonomian, Kementerian Ke- 
uangan dan Bank Indonesia an- 
tara lain sekitar mengatasi ke- 
kurangan bahan perak untuk pe- 
rusahaan2 perak didaerah Jogja- 

karta. 
Menurut tjatatan resmi seka- 

rang didaerah Jogjakarta, teru- 
tara di Kotagede terdapat 92 
perusahaan perak dan tiap bu- 

lannja memerlukan paling .sedi- 
kit 26.200 latak perak. Tetapi 
kenjataannja dari Bank Indone- 
sia rata2 hanja dapat ' memibeli 
6.000 latak tiap bulanja, sehing- 

ga! kekurangan bahan perak te- 
rasa sekali. 

MENINDJAU DAN ME- 
NJELIDIKI BAHAN2 

KERAMIEK 
Sedjak hari Sabtu. jang lalu 

berada di Jogjakarta wakil dari 
Bajaj Penjelidikan Bahan Keta- 
miek Kementerian Perekonomi- 
an di Bandung B, Calepides jang 

maksudnja untuk mengadakan 
penjelidikan terhadap tanah2 di- 

ada bahan2 untuk keramiek. 
Teiah ditindjau Kokap untuk 

menjelidiki bahan2. tras, gam- 
ping dan gibs disana dan hari 
ini Ke lain tempat lagi. j 

B. Calepides akan tinggat di 
Jogjakarta selama. 3 hari, “dan 
selain daerah Jogakarta, ja me- 

ngadakan penindjauan dan pe- 
njelidikan pula kedaerah Dyna 
Tengah. 

MALAM PERKENALAN 
PELADJAR KALI- 

MANTAN 
Tangga! “1 Nopember j.a.d.       Pendapat jang 

jang sekarang habis. 

duga, bahwa volume import ini 

akan bertambah besar,  djika 

gula mendjadi barang dagangan 
jang bebas dari pengawasan. 

Selain itu djuga P.lipina mung 

kin sekali mendjual gula kepa 
da Malaya “atas dasar barter. 
Kemungkinan mengadakan per- 

dagangan barter ini telah dipe- 
ladjari. — Ant. 

1000 HA TANAH DI 
BAGI2KAN 

Tanah seluas kurang lebih 
1000 ha. dari onderneming Pan- 
danarim  (ketjamatan Kalapa- 
nunggal, kabupaten Sukabumi), 
jg sekarang telah berachir ter- 
mijn erfpachtnja, akan dibagi2- 

kan kepada rakjat dengan me- 

lalui £ buah panitia. 
Putusan ini diambil oleh se- 

buah rapat jang baru2 ini dilang- 

sungkan didesa Kabandungan, 

ketjamatan Kalapanunggai itu, 
jang dihadiri oleh patih Suka- 
bumi. Kepala bagian Agraria 
dari Karesidenan Bogor, wedana 
Tjitjurug dan lain2nja, — Ant,   

3 

£ 

oleh peladjar/mahasiswa  Kali- 
(mantan jang ada di Jogjakarta, 
jakan diselenggarakan “malam 
perkenalan petadjar ' Kaliman- 
tan, bertempat digedung CHTH. 
Dalam yyalam perkenalan tsb. 

akan dipertundjukkan beberapa 
tarian2 Kalimantan, jang dihi- 
dangkan oleh keluarga peladjarj 
mahasiswa tersebut, 

Nonton mana? 
SOBOHARSONO: 

South”, 
ney. 

LUXOR: ,,Malaya”, Mila Del, Sol 
Tocdy Bonavides, 

REX: Ruby dentry”, Jabstneh 
Jones, Chariton Heston. 

SENI SONO: ,/Terbelenggu", R. 
“ Sukarno, 

YO: ,Song of The 
Tjiptaan Walt Dis- 

nah. 
NDRA: , California - Con uest”, 

Cornell Wilde, Teresa Wright. 
MURBA: Spion No, 5 (Film 

Tiongkok). 
RAHAJ U: .Harriet Craig”, 

Joan Crawford, Wengdell 
Corey., 1 

WETAN BETENG: »Tauftan”, 
Saenah, Agus. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO:   
kena Uk Aan ea UR kaga ang pa 

1 3 Sana Ta, 

»Thole (Sedjarah Sumenep). 

daeran Jogjakarta jane mungkin: 

Komalasari, Ami. 
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1 kali2 tersebut dikanan dan kiri 

(2 PeristiWa itu 
atu ata Ketika polisi f 

" djaga cel tersebut meninggaikan 

  

   

   

| & chusus membitjar. 

Na | Mengenai hal bea 

        

  

  

a kabarkan dalam harian ini, 
Ia an 

  

Ejupa Mkataapsla tanggul. 
tanah seluas 3 meter sepandjang 

| dibeli leh Djawatan 
Pengairan menurut keperluan 

| pemeliharaan dengan harga Rp. 
: 10-000,— sampai Rp. 30.000,— 

' per Ha. menurus keadaan tanah 
nja. Tanah2 itu akan dipergu- 
nakan untuk Sa pemba- 

- ngunan Pena galian an dll. — 
Kor). 2 

WONOGIRI. 
MATI MEMBAKAR 
aa 

a Seorang perempuan bernama 

Ea Mijem berumur 25 tahun, js. 

' ditahan didalam cel kewedanan 
Djatisrono, Wonogiri, baru2 ini! 

| ya ga 
(hingga Sau: Lae apa jang ada 

-redjo, KI. Ngringo, 
“ten telah diketemukan mati 

“'tertembak, sewaktu sikorban se- 
| dang menjabit rumput disawah. 

  
  

| dari 8 n Ber, | 

apat diambil 

  

ih terbakar habis. 

p ng Mr, Api mendji- 
at sangat hebatnja, se- 

an pertama 
rtosuWito,' jg 

umah dalam Ke- 
adaan terkuntji, karena seisi ru- 

3 | mah sedang bepergian, : - (Kor.). 

MATI TERTEMBAK 

Katimin umur 14 tahun anak 
B. Armosemito deSa  Puntuk- 

Ketj. Dja- 

Korban segera dibawa kerumah 

sakit Djebres, Soto, dan setelah 
Chperiksa pada hari itu djuga 
sikorban dibawa pulang untuk di 
kubur. Pihak kepolisian bersa- 
ma P.D.M. segera mengadakan 
pengusutan. Menurut dugaan si 
korban kena sasaran peluru, Ka- 
rena. hari Itu sedjak pagi sampai 

djam 11.00 dari P.P.K.A.P. Soio 
mengadakan latihan serangZan 
didesa Banaran. Bagaimana pe- 
ristiwa tersebut selandjutnja, 
sedang diadakan 1. gokaami. ai 
Ta 

L Pa milik Sdr.2 
diikromo, Martosuwito dan | 

seluruhnja ditafsir se- 

| Istirahat” itu dan akan ditempat 

beaja lebih kurang 500.000,— 

Pekerdjaan Umum, tetapi uang- 

|dapat kursus ini supaja 

:Infhi Balai inai. 
Bebaa indah, maka mte- 

tapi ada kekurangannja. 
'rangan ini terutama terasa ol 
pemerintah daerah. Paling achir   

|tjandi ini. Sebelum 
India Nehru dan Presiden 5 
lipina Aa Dion ping ana lai 

    

tirahatnja, jang ben, ,me- 

malukan” dan ,,menjukarkan” 
pemerintah : daerah sebagai tuan 
rumah, Sebab itu oleh pemerin- 
tah didaerah Kedu kini dikan- 

. | dung maksud untuk minta “ban- 
.tuan kepada Kementerian Luar 
Negeri supaja dihalaman tjandi 
Borok udur didirikan ,,Balai Isti- 
rahat” untuk persediaan tamu2 
pemerintah darj luar negeri. Se 

| karang, tiap kali akan datang 
tamu'agung luar negeri, peme-: 
rintah setempat terpaksa mem- 
perbaiki dulu bangunan darurat 
jang telah didirikan oleh Dinas 
Purbakala Kem. P. Peng KO 

| Bangunan jang dikehendaki 
ialah jang permanent. Kabarnja 
Dinas Purbakala sudah ada ren- 
tjana buat mendirikan “ ,,Balai 

   

kan disebelah Barat tjandi dgn. 

rupiah. Pelaksanaannja akan di ' 
selenggarakan “oleh Djawatan 

nja belum ada. — Ant, 

SEMARANG 
KURSUS PEMILIHAN 

UMUM 

Selama dua hari baru2 ini oleh 
Djawatan -Penerangan Propinsi 

Djawa Tengah telah dilangsung- 

kan kursus tentang Undang2 Pe- | 
milihan Umum No, 7 th. 1953. 
Kursus tersebut diikuti oleh se- 
mua: Kepala Bagian Organisasi 
Daerah  Kabupaten/Kotapradja 
dalam wilajah Djawa Tengah, 
bertempat. dikantor Djapen pro. 
Djateng. 
Selandjutnja, setelah para Ke- 

pala Bg. Organisasi Daerah men 
segera 

mengadakan kursusZ sematjaim   tu kepada para 'Djapen2 Ketja- 
matan didaerahnja. ag (Rar), 

    5 kedapatan tan mati membakar 

pen- 

tempat pendjagaannja untuk me 

meriksa peristiwa pentjurian di- 
“Jain tempat. Dengan tikar jang 

'biasanja dipergunakan untuk ti- 
dur dan lampu jang ada didalam 
celnjas B. Mijem telah membakar 
dirinja. 

Setelah polis: pendjaga kem- | 

. bali lagi dari 'pemeriksaannja, 

| terdengar olehnja suara B. Mi- 

jem dari dalam cel jang merintih 

"karena kesakitan. 
Stelah pintu cel dibuka, ter- 

'njata B. Mijem telah terbakar: 
seluruh tubuhnja. Segera dilaku- 

kan pertolongan oleh jang ber- 
wadjib dan esok harinja diang- 

kut kerumah sakit di Wonogiri, 
tetapi djiwa B. Mijem tidak da- 
pat lagi ditolong. Ia telah mati 

“dirumah sakit Wonogiri. 
Apa sebabnja B. Mijem di- 

tahan, tidak dikaparkan. Ta 4 

| KARANGANJAR 

— PENGISIAN .LOWONG- 
—AN KURSI DPD | 
| Sidang pleno istimewa DPR- | 

'DS Kah. Karangan Ir jang ke v1 

pengisian lowongan kursi DPD 
mengalami djaian buntu. Pembi- 
tjaraan dilandjutkan dalam si- 
dang jang akan Gatang, Ta di- 

  

Surat kiriman: 
DJEMBATAN  KLAMPOK 
Mempermaklumkan bahwa be-' 

rita jg telah dimuat didalam hari 
an sdr, jg berbunji bahwasanja 
djembatan Seraju jang meng- 
hubungan Bukatedja aa Klam 
pok 100 K4 dikerdj Ikan Ole 
nie Bangunan Te Paa pa! 
tidak benar. 

Adapun jg bena, dalah sbb 

a. Pada tanggal : 16 
Jalu djembatan | 
an an 

    

  

     
   
   

    

kerdjakan . pe 1 Pa 
| oleh anggauta2 Kom 

tentang | 

    

rs di 1 2 EA 

jang sangat singkat. 

na tersebut. : Et 

Tak kuasa Puasa 
komposisi ? ? 7 

Dalam keterangannja kepada 

takan, bahwa ia tak mempunjai 
kekuasaan untuk  membitjara- 
kan soal komposisi konperensi 
politik tentang Korea itu. Te- 
.tapi meskipun demikian, ia akan 
.mendengarkan, djika fihak Uta- 
ra tetap menghendaki dibitjara- 

| rakannja soal komposisi itu. 
Dikatakan seterusnja, bahwa 

16 negara jang ikut serta dlm 
peperangan Korea difihak« PBB 
beserta Korea Selatan telah 
mentjapai suatu persetudjuan 
mengenaj politik jang akan di- 
1 dalam konperensi politik. 

Ia “sangat “mengharapkan, da- 

'fihak Utara, supaja konperensi 
politik itu dapat diselenggara- 

7 Pesibijaraane dj Tnya. 

' Dean selandjutnja mengata- 
Ikan, bahwa ia akan bermalam 

di Tokyo, untuk mengadakan 
'pembitjaraan2 dgn. dutabesar 

pangiima : tertinggi  pasukan2 
PBB,John Hull, dan dutabesar 
A.S. utk Korea, Ellis O Briggs, 
serta pembesar? A.S. lainnja. 

Soal tempat perundingpn 
preliminer. 

Sementara jtu dari ' Munsan 
.diwartakan, bahwa sekretariat 

| Serikat dari Komisi Militer Per- 
1 | letakkan Sendjata telah gagal 

dalam usahanja untuk mentja- 

en Ma an pe 

  

: Dunia sana 

  

  taljon G 

visi Diponegoro 
wah ag 5. 
Kompinja (K Katon ie 
TN TN ay 

sang itu en aa 
batan Bailley, 

“Willy, 

     

  

fihak D.P.U. 
Pe hurt sendiri. 

gi Bataljo 
ai Dipor 
ngerdjakan pemasangan: e 
sbatan tersebut dengan alat? 

    

    
    

    

   
   

    

     
   

   
    

   
   
     
   

   
    

    
    

  

pekan, bahwa | 
— “# militerisme Djerman, akan me- 

- Irupakan bahaja maut jang “ 
'#lalu mengantjam Parantjis. ' 

4 Alexander Wiley, ketua P: nii 

1 telah  disediakn on 
.PU, Panjar Len zon W 

"Lembaga Palang Merah So Jam
i 

gue” sebesar 250.000 rupee ke 
pada PM Nehru untuk korban? 
bandjir di India baru2 ini. “ 

Marice 'Thorez, pemimpin Pa: 

  

a- tai Kominis Perantjis me-gata- 
'timbulnja kembal 

  
tya Senat AS urusan hubungar 
LN menerangkan, bahwa Ame 

la keluar dari PBB. 
ameron F.  Cobbold, telah 

Tangkat kembali mendjadi gu 
bernur Bank of England. Ratu 
Inggeris telah menerima pe 
'gangkatan tersebut. 

| entjan 
Ike " 

na kemarin akan bertolak 
ur Djauh, untuk .per- 

nie! Hatanan igpgjasi routine”. 

  

PBB— Utara/RRT 
Hari ini bertemu di Panmunjo m 

(UTABESAR, Hen pen Kanan Dean Ba ana 

    

akan mewakili PBB dlaiama pertemuan pendahuluan 
“Es denga delegasi? Korea Utara dan RRT pada hari Senin ini 

untuk menentukan waktu dan tempat Pee ana konperensi 

pers, lebih landjut Dean menga- : 

pat. mentjapai persetudjuan dgn, 

kan dari pertengahan Tag . 
Nopember hingga Tenggak,. 

| Desember, 

A.S. di Djepang, John Allison,. 

paj persetudjuan dengan fihak || 
'Utara' mengenai tempat jang9 

sini I 

"jet, telah - mengir mkan ngne | 

tika Serikat bisa kehilingan ' 
Wkedudukan pimpinan dunia, apa 

Djena, M, Ridgway, Bana" 

narik banjak orang Te 7 

   
   

   
Wakil Presiden Nixon kenjujungi PF 

"mengadakan tourne 

5 berupa h bari lagi. 

'&a 3 pertandingan. 

Kedatangannja di Djakarta 
(ditunggu pada tgl. 5 Nopember. 
'Pertandingan2 jang akan -di- 

| mainkan kesebelasan ,,Tiger 
Balm” di Djawa itu direntjana- 
kan Tg kali, ialah 4 di Djakarta 
dan 8 di Bandung. Tanggal2 
pertandingan2 itu direntjanakan 
sebagai berikut : : 

Di Djakarta tanggal 7, 8, 10 
.dan 18 Nopember : di Bandung 
tanggal 12, 14 dan 15 Nopember. 

Sebagaimana. diketahui, se- 
bagaj djuara tahun 1952, kese- 
belasan ,,Tjap Matjan” telah 

ke Hong- 
kong, Macao dan Saigon, “ 
Diantara pemain2 jang turut 

memenangkan kedjuaraan tahun 
ini, ialah kiri dalam SAFA,  Is- 
mael Yussof. — Ant. 

»Rovers” 

Medan. 
Lebih landjut mengenai Kes. 

sepakbola ,,Rovers” dari Singa- 
pura, jang mula2 menjatakan 
tidak dapat datang” ke Medan, 

menurut keterangan? jang ter- 
aChjr diperoleh darj pihak Per- 
satuan Sepakbola Medan dan 
sekitarnja akan djadi. djuga 
datang melawat ke Sumatera 

datang di 

Sebelum ke Djakarta, kesebelasan 

akan berkundjung lebih dahulu ke Medan untuk .mengadakan 

  Federasi Sepakbola Inggeris, The 

  

Kong “jap Matjan” 
ke Indonesia 

7 Kali main di Djawa, 3 di Medan 

- PSEBPLASAN sTjap Matjan” djuara SAFA Singapura 
L tahun 1952-1953 akan berkundjung ke Indonesia dalam be- 

djuara Singapura itu 

Utara, “ 
Menurut kabar2 selandjutnja, 

kesebelasan dari Singapura itu 

akan tiba di Medan pada awal 
minggu Nopember jad, 
Menurut rentjana selama di- 

kota ini, ,,Rovers” akan melaku 
kan 4 kali pertandingan jaitu- 
dengan kes. Medan B, kes. Ang- 

katan Perang, “kes. Polisi dan 
kes. Bon Medan, — Ant. 

  

KES. INGGERIS BERMAIN 
SERI 4-4 MELAWAN 

KES. SISA EROPA 
Kes. Inggeris telah bermain 

seri f£-4 melawan kes. 
«Sisa Eropa” dalam pertanding- 

an jang diadakan harj Rebo jarig 

baru talu distadion Wembley, 
London. « 
Pertandingan tersebut diada- 

kan Sebagai salah satu atjara 
peringatan 90 tahun -berdirinja 

Footbali. Association. 
Dalam pertandingan hari Re- 

bo itu kedudukan diwaktu isti- 
rahat 3-2 untuk kemenangan 
kes, Inggeris. 
  «un 

Harga 1 botol Rp. 20,— 
mandjur. 

  
keputihan 

Salep Tjantik hilangkan 

dan . 

Juntur 2 Gram .......: Sana.      
rundingan - pendahuluan . jang 
akan diadakan harj Senin ini. 

Fihak Utara menghendaki, su 
paja konperensi itu diadakan di 
tempat konperensi jang lama di 

Panmunjom, jang termasuk ga- 
ris mereka. Tetapi fihak PBB 
minta, supaja pertemuan2 'itu 
dilangsungkan dimarkas besar 
jang baru, dalam zone netral. 
UP.-AFP,   

Minjak Gatal Rp. 5,— &: 
-Minjak bikin rambut pa: 1 

ongkos kirim 104. 

. Agen? : 

  
  

La olg 

sekali untuk Wanita jang 1 

kaguguran. 

1 salin): Chasiatnja Anggur 

X, — Pesapenkali 4, 

aa       
nguatkan tempat peranak: n dan memberi dzat2 kehi- 
Gupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
penting bagi sang ibu karena anggur Anthay ini da- 
pat djuga menjegarkan badan dan: Tuehjaean bahaja 

TIA mu Hana 
Pula An 

AA (RL 
AE 3 

ANGGUR SOM YONG (Anggur (Kuat untuk laki2): 
Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 

| seorang Samurai. Dengan minum. Anggur 
“badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 
nja Anggur SOM YONG in: istimewa utk orang laki2 

. tang dirinja ingin disebut Djantan, 
ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 
minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- 
at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 
jok, dapat bulan perut sakit, kepala 
mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- 
'kit, itu semua dapat disembuhkan. 

|. ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 
pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 
ini. Segala kelemahan tubuh seperti: 
bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, kurang carah dan terutama bagai 
orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini 
merupakan satu penolong jang besar. 

TT ANGGUR ANTHAY (Untrk perempuan Hamil): Baik 

kuat ini, 

sering pusing, 

tidak gumbirah 

agi hamil, Selain dapat me- 

ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
ini. membikin bersih da- 

.rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah 
segala demam (meriang) jang sangat dikuatirkan 
“bagai seorang ibu jang baru melahirkan 'anaknja. 

ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 
YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI 

PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, — Petji- 
nan 130 MALANG. AGENT ' UNTUK SURABAJA: 

'Tilp. 3455 U. DAN PADA 
Bea TOKO2, OBAT bee TOKO P, & D, seluruh 

29-10, 

  

Puder bikin hitam : Kamput 

kodig obat kuat 

VIRA N O L 
Viranol extra strong buat Jaki2 jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi sexuel swakte). 
lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 
Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 

djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 
tanggung 10076 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 

1 Djuga ada sedia Iai 

Pil Gembira istimewa buat laki2 
Pil Viramin buat perealguan jang dapat penjakit 

Minjak Tangkur adjaib 1: laki? 

.....oKor. ente anna aman an ana soo... 

aa ea INA BARA Au oo senen Sen puoreka Naa Sana Lay ea, 
Anya Meat ap ..» 10,— 

tam dimuka Rp. 20,— 

” 10,— 

tanggung tidak 

OA Pa aan dibientako aro d0,— 

Zaip | BEN enakan aon ae NO 

. ” 10,— 

  

Pn WAHID MAWN — ba tah 40 — Manan, 
wa: mpasi 

TOKO soLo, Dj. #osrowiajajan No. 5 — Tan 
WARUNG MOELJO, Dji. 
TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

3 TEK AN TONG Petjinan 81 — 
Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja, 

3 THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN Vjl. Raya 114 — Magelang 

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

5 SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 
UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun? 15 — Kudus 

2. Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja. 3 

| 
| 

W
V
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V
U
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Alasan penjakit badan 

FIFA | 

  
obat jang 

Semanan Hen esasa Rp. 15,— 

Aa 

  

Judonegaran 17 — Jogja. 

ogja. 

Semarang. 

GLULLGULUUGUYUVYUYULUULULUS 

TELAH LAHIR 
pada tg. 14-10-'53 anak 
kami jang ke INI: 

Tri Utarti 
Ibu dan anak selamat wal- 

'afiat. 

AN
 

keluarga 
WIGNJOSUDARSONO. 

Pengkol, Godean. 
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Seni Potret, Ilmu Sihir, Bahasa | 
Inggeris, Mesin Tulis, Gerak 

Badan, Papan Hitung. 
Keterangan dikirim  pertjuma." 

Prospektus lengkap Rp. 1,— 
HERMES INSTITUTE 

(KJ |210) BANDUNG. 
307 - 10. 
  

SEPECIAAL REPARATIEK 
@ KOELKAST 

@ MESIN2 DINGIN 
@ DUCO. 

Djual - beli d.LI, 

LIE SIOE HIEN 
Tugu Kulon 52   Jogjakarta. 

  

  

KINGOF: THR E ROYAL MOUNTED 

Naa TN Sa EPS YO ai rah Ea Una aa MUA NE EPe AP Mp AI 

Kes, FIFA jang amadupkan 
melawan kes. Inggeris itu ter- 
diri dari pemaing Austria, Ho- 
ngaria, Yugoslavia, Djerman, 
Spanjol dan Perantjis, 

Sebagaimana diketahui, per- 
tandingan Rebo jang baru laiu 
itu adalah pertandingan jang 
ketiga kalinja. Pertandingan per- 

tama jang diadakan ditahan 1938 

berachir dengan kemenangan 3-0 
bagi kes. Inggeris, sedang  per- 

tandingan kedua  dalara tatun 

1947 kembali dimenangkan oleh 
kes: Inggeris, dan kali itu de- 
ngan angka jang gemilang 6-1. — 
Ant. . 5 £ 

SU: KIRIM ATHLIT?NJA 
Ke Surabaja. 

Non kapai ,,Ophir” kema- 
rin dulu telah bertolak dari Le- 
lawan menudj ju Surabaja regu 
Sekolah2 Jandjutan dari Suma- 
tera Utara untuk turut dalam 
pertandingan2 Pantjalomba Se- 
kolah2 Landjutan se Indonesia. 

   
kuat 

tambah darah, 

badan. 

kemustadjabannja. 

  
SENKESIN ada serupa obat 

buat kebersihan 

menjehatkan 

“Rombongan athlit2 sekolah2 

landjutan dari. Sumatera Utara 

jang turut bertanding itu terdiri 
dari 48 orang atnlit, jaitu 24 

putfra dan 24 puteri diantaranja 
turut atnlt2 dari sekolah2 me- 
nengah dari Kotaragya. 
Rombongan Sumatera Utara 

ini berangkat dengan dilepas oieh 
Koordinator FP & K Sumatera 
Utara daiam satu upatjara dl- 

stadion Peladan di Medan, . Ant, 

ATHLIT? HWA KIAUW 
BURMA — INDONESIA 

Melawat xe Tiongkok. 
Rombongan athlit terdiri dari 

Hwa Kiauw Burma dan Indone- 
sia kemarin dulu telah sampai di 
Foochow untuk mengadakan 

kundjungan guna pertandinyan2 
persahapatan dengan regu2 ke- 
olahragaan ditempat itu. & 

Di Foocnow rombongan2 di- 
sambut oleh Pemerintah Rakjat 
Propinsi Fukhien, dalam Satu ra- 

  

|pat jang chusus diadakan guna 

dan 

  

penjambutan rombongan2 tsb 
Pimpinan rombongan2 adalah 

Lin Jung Chuan dari Burma daa 
Li Po Hu dar Indonesia. 
NCNA, 

— mempan 

PERTANDINGAN NASIO- 
NAL MENEMBAK 

Di India. 

Regu terdiri dari Torang dari 

Djepang akan ambil bagian da- 

lam pertandingan kedjuaraan 

menembak nasional India. jang 

akan dimulaj pada' tg. 29. No- 

pember '653. 
Pertandingan menembak ini 

diselenggarakan oleh National 

Refle Association India. Pertan- 

dingan persahabatan antara In- 

dia - Djepang akan diadakan se- 

lama pertandingan2 nasional 

berdjalan. Setelah selasai pertan. 
dingan Nasional ini India akan 

mengadakan seksi djuara2 pe- 

nembaknja guna dikirim ke 
Aziade di Manila bulan Mei '6f. 

— AFP. 

        

  

      

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

nangan jang tetap dan awet. 
Obat Senkesin buat lelaki dan perempuan. 
Lelaki makan obat djantan, perempuan makan obat betina. 
Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 
manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembali. Perempuan tua makan 

ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi. Orang jang kekuatannja sudah kurang kalau ma- 
kan bisa djadi gagah pula. Ini obag 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. 

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 aa lantas bisa tertampak 
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TABLET »SATOBEN” 
ea TJAP” KUTJING 

Speciaalfbuat bunuh bacil ratjun darah 
Tablet ,,Satoben” bisa obatin penjakit2 seperti tersebut di bawah ini : 
Penjakit serupa tai-ko sebab darah beratjun, penjaKit kotor, penjakit 

Thian - pau, penjakit kurap, bisul merah, bisul djahat, 

kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit merasa seperti digigit 
oleh semut. rambut dan bulu rontok hati takut dan bergontjang, kulit 

Hang ia punja peraszhan, kulit gatal, anak baji 
kantong-anak, kantong-anak mendjadi buruk, tulang sakit, kemaluan 

bengkak dan laen-laen penjakit beratj un. Kalau orang2 sudah pake 
laen Obat tida bisa dapat disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 

,Satoben” tanggung dapat disembuhkan. 

kak Ih 

muka panas, 

dapat ratjun dari 

  

ROMARS EMISSIN 
Obat sakit Beser Maner manik jang paling 

boleh dipertjajai. 

Romar's Emissin ada sematjam mustadjab buag mengo- 

“bati penjakit Beser Manik dan penjakit tak bisa tidur, Kalau Manik di- 

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

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

netapkan hatj dan mengentengkan pikiran, menguatkan buah pinggang, 

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

ma, dalam 1 bulan keluar beberapa kali, atawa saban malam keluar, ata- 
wa sehabis kentjing keluar: setelah makan ini obat tidak berdjangkit 

lagi. Paling baik satu bulan raakan dua tiga doos buay memelihara ba- 
dan, dengan demikian bukan sadja penjakitnja tidak timbul, malahan 

tambah semangat jang bergelora, 

obat jang 

TABLETS 
   

                    

   

situ 

  
  

INDONESIA, 

  

  
  

Agen : Toko Obat 

OBAT ,,SELOVER” 
LUAR) 

KEGEMBIKAAN dan merasa selaju berbahagia jtulah ke 
jang bersuami isteri Banjak orang jang selalu merasa demikian dan hidu 
dalam suasana gembira tapi, ada lagi jang tidak beruntung dalam nian 
sebagai suami jsteri, 
Hal ini disebabkan karena salah satu fihak tidak mem 

dan berbadan jemah, Tubuh jang sehat d $ 
bersuamy isteri serta mempunjai kemauan jan | " 
TUNGAN JANG TETAP Eta daa ba Oh AN Ou aah Nee anN 
AMI ISTERI JALAH KALAU LEKAS? PAKAI »SELOVER”, 

BISA DAPAT BELI DIANTEKO TOKO: OBAT DAN. WARUN 

(OBAT 

a THE Na 

an kuay itulah pokok utama dalam 

ENG NJAN HO Petjinan No. 75 — Jogjakarta, 

     

      
      

   

beruntungan orang 

punjai daja penarik 

G BERSU- 

G2? SELURUH ' 

    

(69). 
s 

  

BUT, MR, BANGG... 
TOE NEVER TOLP YA TLLL SEE THAT /T5 TPNE Pr 
ME HE HAD Alt OVER TO YO. 
7H/5 NSURANCEL 

  

-— Tetapi, tuan Bangs 
tidak pernah memberi 

tanggungan 
suamimu 

mempunjai peranan dalam dinas 

mempunjai 
-—- Tegasnja nj. Brown, 

DS Lot en Lia dan saja 

BP A5 A MATTER OP PAGI, MBS, 
BROWN, YOUR HUSBAND HAD 

' SOME STOCK IN TH BUS LINE... 

  

    

  

     
     

  

         

    

THERE S5 SOMETAING LP 
MUST TELL YOU »£ JUS) YOW RE TUST PLUM 
CAN TT GO TAROLGA pH WORE OLT.. Twar Bus | 
WITH TA c» 

YAOKT-NOK, DADGATER. 

KALCIPENT AND AR an 

singei B 
Features Spadicate, Ine. 

Lela 
  

Joe 

tahu 
djiwa 

ra sadja ! 
kira itu 

semua harus Kuoperkan kepada-   
  

ME rakaat 

KA Re PA PAMA NA Mekah,    

Bapak, kau memang hebat! Sa- — 
saja sangat 
orang seperii bapak ........ mes- 

kipun itu hanja untuk sementa- — 

  

senang mengenal 
Ada sesuatu jang harus kukata- 
kan 
bisa hidup begini terus:........ 

Djangan begitu, anakku...... kau 

kepadamu......... saja tidak 

masih terpengaruh oleh ketjela- 
kaan busa Mada dan semua 

Mar anelka 

  

AN



   
     

   
   
    
   

   

  

   
      

        

   
   
   
   
   
    

     

   

        

    

      

   

     

   

    

Berabe 
kebun binatang Yang hanjak mo: 

“Eh, barangkali sadja manusia 
dapat beladjar darj monjet? apa 
jang tidak boleh dilakukan di- 
epan umum! 

Tenan, manja esa 
    

   

    

   
    

   

      

   

     

        

   
   

Pa : 
An GANTUNG DIRI 

TN | Karena tidak naik kelas 

' Seorang murid S.M.E.P. Jogja. 

karta, bernama Suparto bin To- 

wihardjo, pada tanggal 19/10-53 

jang lalu telah diketemukan te- 
lah menggantung dirj dirumah- 
nja dikampung Putjangsari, kota 
Magelang, hingga tewas. Segera 
setelah mendapat laporan peris- 
tiwa tersebut, fihak Kepolisian 
Magelang kring IV telah men- 

" djalankan pemeriksaan ditempat 
| peristiwa itu. 

120 Th. pendjara 

) man Jane, 
   

  

   
Sebelum appel 15 th. 

Pengadilan Tinggi di Djakarta 
| dalam sidangnja beberapa ha | 
(ri jang lala telah menambah 

  

kuman dari 15 tahun mendja 
di 20 tahun pendjara, atas diri 

ye- | Mursalam bin Mendje, satu dari 
12 perampok dan pembunuh jg 

— |telah naik appel sesudah per 
j: diputuskan oleh Penga 

dilan Negerj Djakarta jang men 
@jatuhkan hukuman terhadap 
aja selama 15 tahun. 

Mursalam dan Raden Kusu 

dipersalahkan telah 
   perbuatan djabat dan 

kedjam, jakni merampok dan 
kemudian membunuh seorang 
penduduk Bekasi bernama Pi 

1. Aa, oleh Pengadilan Negeri 
(Djakarta belum lama berselang 

| telah didjatuhi hukumah pen 
| ajara masing? selama 15 tahun 
dan seumur hidup. Atas putus 

ian ini, Mursalam telah naik ap 
dan achirnja Pengadilan 

| Tinggi di Djakarta jang meme 
riksa perkara appel ini, telah 
menambah hukuman bagi Mur 
salam dari 15 mendjadi 20 ta 
hun pendjara. Raden Kusumah 
sendiri jang mendapat hukuman 

seumur hidup karena dipersalah 
kan mendjadi biangkeladi duri 
pada perbuatan djahat dan ke 
djam itu, tidak minta naik ap 

pel — Ant. 

(KENDARAAN DITJEGAT 
Kerugian para penum- 
pang Rp. 22.900,- lebih. 

2 Buah autobus dan 2 buah 
truck baru2 ini telah ditjegat 
gerombolan dikampung Garogol 
(katjamatan Tjibalong, 40 km. 
sebelah selatan 'Tasikmalaja). 
Barang2 serta uang penumpang 
dari kendaraan2, semuanja se- 
harga Rp. 18.325,— telah diram 
pas dan dilarikan oleh gerombol 
an jang belum diketahui banjak 
nja itu. Berita lebih djauh me- 
nerangkan, bahwa autobus2 jg             

     

   

   
    
   

  

   
   

     
   
    

     
     
    

    

Fihak "Pimpinan Kepolisian 
Kring IV Magelang atas perta- 
njaan K.R. menerangkan, bahwa 
murid tsb. jang berusia Ik. 20 
tahun, berdasarkan keterangan 
orang tuanja jang bekerdja 
selkgak sop dokar, telah men- 

djalankan pembunuhan diri itu, 
karena sudah beberapa Kali ini | 
tidak naik kelas, demikian dju- 
ga dalam tahun ir ia karena 
bidjinja hampir semuanja djelek, 

tidak naik kelas lagi. Pada wak-- 
tu tahun ini, ia masih duduk di- 
kelas I, dan sebelum bersekolah 
di SMEP Jogja, maka ia sudah 

gelang, tapi djuga pernah me- 
ngalami tidak naik kelas dan 

-tetap dikelas I. 
Menurut fihak Kepolisian, “Ik. 

5 bulan jang jalu menurut kete- 

rangan orang tua murid itu sen- 
Giri, maka arto itu pernah 
djuga mentjoba bunuh diri dgn 
menelan sebuah pil ratjun, tapi 
untung orang tuanja mengeta- 
hui hal tersebut, hingga dalam 
keadaan pajah, ia dibawa ke Ka 

rumah sakit dan dapat sembuh 
kembali. 

ditjegat itu ialah ,,Samudra” 
dan bus ,.GST”, sedangkan 

truck2 jang ditjegat ialah merk 
.Djudjur” dan ,,L.S.”. Selain da 
ri pada supir truck , R S.” jang 
kena tembakan dan mendapat 

| Iuka2 enteng, para penumpang- 

nja tidak mendapat gangguan. 
'Opelet merk D. 8640 kemarin 

dulu telah ditjegat oleh 5 orang 
“gerombolan berpakaian seragam 
dan bersendjata lengkap dikam 
pung Djati (katjamatan Karang 
pawitan, Garut). Barang2 dan 
uang penumpangnja, 
seharga Rp. 4,600,— “dirampas 
gerombolan. - 

AN BP. 4!/) DJUTA 
Pendapatan Kotabesar Makas- 

sar dalam tahun anggaran bel: 
dja 1953 ini berdjumilah Ik. Hp. 
20.900.000,— sedangkan penge- 
luarannja berdjumlah Rp. 25.400. 

000,—, dengan demikian kekura- 
ngan pada anggaran pelandja 
berdjumiah Rp. 4:4 djuta. Ban- 
tuan jang diperoleh dari peme- 

rintah pusat hanja Rp. 34 djuta. 
Ant. 

LULUS GAMA      
   

   

   
      

   

  

    
     

     

     

    

   

   

Peristiwa gantung diri itu, me- 
nurut keterangan telah terdjadi | 
beberapa sa'at sebelum dj. 11.00 
siang jang 19/10 tersebut. . Ant. 

PERESMIAN SENDANG 
MULIH 

Didesa Dawung Gading baru2 
ini telah dilangsungkan upatjara 
peresmian Sendang Mulih didesa 
tersebut (Plajen), jang dikun- 
djungi oleh 200 orang, diantara- 
nja: Pamong Kalurahari, Instansi 
Kapanewon Plajen dan Kabu- 
paten Gunungkidul al. Bapak 
Bupati dan wakilnja dll. 
Dalam pertemuan itu “diurai- 

kan tentang riwajat Sendang 
Mulih oleh Lurah Gading Plajen 
dan selandjutnja diterima pe- 
tuah2 dari bapak Bupati Gunung 
kidul, jang al. menerangkan, 
bahwa pembuatan tempat pe- 
Mmandian tersebut jalah sebagai 
usaha untuk melandjutkan me- 
ngisi otonomi Daerah, 

. Sendang Mulih tersebut di- 

bangun atas usaha gotong rojong 
dari 6 pedukuhan Kalurahan Ga- 
ding, dengan biaja hatsil urunan 
dari Rakjat 299 kepala somah 
kl. tersebut, dari para Derma- 
wan sebanjak Rp. 5900,— so- 
kongan darj Pemerintah Kabu- 
paten Gunungkidul 5 zak semen. 

Sendang Mulih dibagi men- 
djadi 6 tempat antaranja, untuk 
mandi laki2 dan perempan, mi- 

| num, pat tjutji, pemadian | 
kewan dan sisa airnja dionekaa 
Ya mengontjori tanah sawah.   20.30 Terkenal 

AP IMA je apnn ea un 

“Tanggal 24 Oktober jl. telah 
lulus udjian Candidatus &jurus- 
an Farmaci pada Universitit Ne - 
geir Gadjah Mada Sdr2. Nn. Sri 
'Kanti Rahaju, Nn. Indarsiah. 

Lulus HESP. 
“Disamping itu telah tulus pula 

pada tanggal 21 Oktober jl. 
Prop. Kand'dat Ilmu Hukum: 
Sdr2. Kartini, Siti Suhardijah, 
Sri Hadiati, Suharto, Sukamto, 
Sukojo, Surtijo, Achmad Djais. 

SENIN 26 OKTOBER 1953 

Gelomb.: 42,25 -59.2 dan 127,6 M 
06.10 Musik pengantar minum 
SEO pt 2 

07.30 Rintihan pulau Maluku 
12.30 Hiasan siang oleh Orkes 

Studio Surabaja 
13.40 Rangkajan tarian 
17.00 Dongergan pak Katno 
17.45 Njanjian Tionghoa oleh 

1 Ta Chung - 
18.15 Ruangan Djapen 

: pradja Jogja 
18.30 Peladjarar njanji 

oleh pak Tono 

ioatas 

19.40 Sekuntum Melati oleh 
Carry Cs. 

dan digemari 
oleh Irama Krontjong stu- 
dio Jogja 

21.15 Djawaban Surat2 : 
21.30 Wajang Gedog dengan 

iringan Kel. Kes. Djawa 

Studio Jogjakarta 
Waranggono: Larasati, 
Tjarnorini 
Dalangz: Haditjarito 
Tjgrita: Djati Pitutur 

  T 
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Tt ia ti 23 

| Mutat binasa 27 Oktober” k 
. mendjadi Iuggpan ie Rias 

    
Nama 
       

    

   

CE AAS AA Li api tebata 

  

Langganan . Baru. 
Mulai tanggal 27 Oktober 1953 .KEDAULATAN 
RAKJAT" menerima langganan baru. ' 
Pembajaran diperhitungkan mulai 1 November 1953, 

beaitu sampai tanggal 31 Oktober 1953 ini . 
pengiriman Titakta" dilakukan dengan pertjuma, 

Lenefttabaennatan gunting disini Kenunannanananan anna anana 

Permintaan Mendjadi Langganan 

Yeo See Peta aku, 

: ” NAN . 
2 nenonannanunuunnuunnanannunsun ena gananan 

n
e
o
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a
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“Kepada 

.
.
.
.
 

Tugu 12 — Jogja, . 

953 Ba saja Nian 

povanatenaennnnna kanan ananann 

Tanda tangan : 

snganecesonaponenneaanaan ka ) 
, 3 5 

Aetiviteit Re- 

'& Sutedjo untuk menjelesaikan 
urusan pengambilan barang2 da- 

| diterima , oleh Pemerintah dan | 
kepada Sdr. Sutedjo “diberikan | 

t tara waktu dititipkan di Djawa- 

'rahkan tjitjilan sebanjak Rp.10. 

serve-Fonds 
(Sambungan. hal 2). 

-tahkan kepada tuan Soedar sono. 

ri Bureau Verkoop Basesgoede- | 

tanggal itu, urusan ini belum |” 

| selesai, oleh jang  berwadjib | 
akan Wana tindakan seperlu- | 
“nja. yi 

Sebagai Han atas surat ke- 

ngan suratnja tanggal 7: Oeto- 

sebulannja. Bila telah ada uang, 
pindjaman itu akan dilunasi ses 
kaligus. (lihat lampiran no: 9). 
Permohonan 'ini tidak dapat 

tempo sampai tanggal 30 No- 
pember 1950. 

“ Bila pada hari itu tidak bisa 
selesai, maka hal ini diserahkan 
kepada Polisi dan Pengadilan un 
tuk diambil “tindakan seperlu- 
nja. (lihat lampiran no. 10). 
Achirnja dengan surat ttg. 30 
Nopember. 1950 No.. 289|PUD| 
urusan ini oleh Sdr. K. R.T. Mer- 
tosono selaku Wakil Kepala Dja 
watan Pekerdjaan Umum, dise- 
rahkan kepada Kepala Kepolisi- 
an Negara di Jogjakarta untuk 
diselesaikan menurut hukum. 

“gawai 'Djawatan Pekerdjaan 
Umum, fihak kepolisian mensita 
barang2 jang masih ada di Bouw 
kundig Bureau "Karti Wismo', 
barang2 mana, sesudah semen- 

tan Pekerdjaan Umum, diambil 

kembali oleh fihak" Kepolisian 
untuk disimpan sendiri, Dua 
kali Sdr. Sutedjo datang di Dja- 
watan Keuangan untuk menje- 

  

    

   

       
      

   
   
   

  

"ren dalam waktu kasip2nja tang | W 
gal 7 October 1950. Bila pada    M3ox- 10. 

PEN ELA BA en 

— Mesiatulis Ka 
jang masih baru. « 

Perpustakaan Islam 
Tugu Kidul 38, Telp. 128, 

“JOGJAKARTA. 

# 

  

  

Pada hari Saptu tanggal 28 Nopember 1953 djam 10-— pagi 

  

putusan Kepala Daerah: ini, de | 

|ber 1950 Sdr. Sutedjo menga- | 
.djukan permohonan kepada Pe-. 

| merintah untuk menitjil -pin- | 
djamannja dengan Rp.10.000,— 

  
Dengan diikuti oleh seorang pe- | 

  

Madjalah ,,MINGGU PAGI” 
“terbit tiap2 “hari "Minggu. 
Suatu madjalah jang enteng 
tapi berisi. Dihias pula dgn 
banjak gambar. Lain dari 
jang lain. Beraneka warna 

| 'isinja. Sangat digemari se- 
gala golongan. 

Mintalah berlangganan Se- 
karang djuga. 

Karen UG Rp. 9,— sebulan 
“ Etjeran...... hn 225. 

Tgl. 1 Nopember akan 

diadakan sejembara dgn. 

hadiah uang tunai 

Rp. 2500, — 

Red. | Adm. 

Tugu 42 — Jogja. 

  - 

  

Pendjualan dimuka daa 
di SURAKARTA, 

     
    dihadapan Tuan Kepala Kantor Lelang Negeri Jogjakarta, 

diruangan terletak di DJALAN OVERSTE SLAMET 

RYADI No. 2, SURAKARTA (sebelah timur dari Kantor 
Padjak Dinas Luar, dan berhadapan dengan Kantor Kere- 

sidenan) dari : : 

persil hak eigendom terletak di Surakarta, verp. nr. 560 
tertulis atas nama Elize Lammerts van Bueren, djanda 
dari Johan Gerrit Willem Cordesius, menurut. akte 
eigendom tg. 18 September 1934 No. 69, terkenal seba- 

gai Djalan Mesen 235 dan 237, luasnja 1098 M2, 

- Pendjualan ini dilakukan agar diperoleh pemetjahan dan  '$ 
pembahagian. 

Keterangan? lebih landjut bisa terdapat aa kantor kuasa, 
Djakarta, Pintu Besar Utara no. IT 

Kuasa,: 

Mr. A. G. MARIS. 
310 - 10. 

Udjian Bag. | dan II SGB Negeri Th. 1953/1954 

  

    
      000,— dan Rp.9.000,—. 

Djumlah2 itu diterima oleh   
|annja, 
waktu berarti bertambahnja ke- 

semuanja - 

MAKASSAR KEKURANG- 
pernah bersekolah di SMEP Ma--   

- 
l
e
a
 

P
A
 

A
T
 
A
T
 

mes 

  
f 
Y 

anak2 2, 

19.15 Tindjauan luar negeri 

Pemerintah sebagai uang titip | 
an Gan selandjutnja diserahkan | 

kembali - kepada pemiliknja | 
(tanggal 23-7-1952). 
Dengan suratnja ttg. 12 No- 

pember 1950, Sekretaris Daerah 
meminta kepada Kepolisian Ne- ' 

gara untuk mempertjepat urus- 

karena  bertambahnja 

rugian jang diderita oleh Peme- 
rintah. 
Selandjutnja pada tanggal 2 

Mei 1953 Djaksa Pengadilan 
Negeri Jogja menetapkan, bah- 
wa i“tidak ada alasan tjukup un- 

tuk menuntut tersangka R. Soe- 
Garsono bin Sutedjo dimuka Pe- 
ngadilan Negeri berdasar pasal 
372 KUHP maupun lain2 delik. 
  

  

  

x Tn GRANGER sebagai 

The Man 
Persembahan : “ 

J. ARTHUR RANK, 

- 

  

Pa 
he ena 
Rea 

rc 

  
dalam 

    

  

Op 

Senantiasa segar bu- 

gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de 

rgan parfum harum 

semerbak! 

Perkajalah lemari buku Tuan dengan buku : 

»PERKEMBANGAN BAHASA 
INDON ESIA” 

oleh : ARMIJN PANE 

"Tiap - tiap penduduk - Negara pe wadjib mengerti 
bahasa Indonesia jang kini sudah mendjadi bahasa jang 
dapat dibanggakan sebagai alat pendjelmaan tjita2, pem- 

bulatan rohani, suatu “aspek-perdjuangan bangsa jang me- 
muntjak pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Harga buku ini, jang pengarangnja tidak mungkin tidak 

dikenal elsh peminat kebudajaan, sastera dan bahasa Indo- 

Rp. 7—. 
Untuk luar kota tambah vorto 1574, sedikit-dikitnja Rp. 1.50. 

Pedagang dan Toko2 Buku mendapat potongan jang 
sangat memuaskan. 
Pesanan dapat dilakukan kepada 'Pendjual - tunggalnja : 

—. nesia ialah : 

par. 5 Toko Buku & Penerbit 

N.V. ,, GUNUNG AGUNG" 
Kwitang 13 — Kotakpos 135, 

Telp, Gmb. 4678, 

DJAKARTA. 
309 - 10. 

  

  PENGUMUMAN, 
Pendaftaran resmi imulai pada tg. 25 Oktober 1953 dan. 

ditutup tg. 30 Nopember 1953. 

Udjian dapat ditempuh oleh : 

Bag. I : Peladjar? kelas III. S. &. B. 
baik Negeri maupun Partikulir. 
Peladjar?2 kelas IV. SG. B. 
'baik Negeri maupun Partikulir, 1 

Pendaftaran dilikukan pada: tiap-tiap hari kerdja pk. 
8.— sid 12.-— di: 

tg 
P
e
n
a
 
p
a
n
e
n
 

'Bag. UU .: 

S.G.B. I dan II Jogjakarta. 
S. G. B, Bogem, Prambanan, Bantul, Wono- 

sari, Wates Jogjakarta. 

Mereka jang tidak termasuk Bag. I dan II pendajtar- 
annja dilakukan persoonlijk pada S. G. B. Negeri, de- 
ngan menundjukkan bukti? jang tjukup, tentang ting- 
katan pengetahuannja. 

Jogjakarta, 26 Oktober 1953. 

DIREKTUR S.G.B. I DAN” NEGERI, 

JOGJAKARTA. 
311 - 10. 
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Tm 5 £ Te Tepung Kelapa 
DESICCATED COCONUT. 

Untuk keperluan PERUSAHAAN dan RUMAH TANGGA 

keluaran : Ss Uu D E s & Oo 

(SuKur Desiccated Coconut Factory) 
jang telah turut djuga pada Pameran Pekan Raja Inter- 
nasional ke I di Djakarta. 

Pesanan2 | keterangan2 pada agen untuk Djawa Tengah : 

ED 
27 ED »Perusahaan PISOK” 

L Jogjakarta, Gondolaju 4 — Telp. 166. 

  

   

   

PANITIA PENDIRIAN PABERIK ES 
KO Ea JOGJAKARTA, 

Ny 

PENGUMUMAN 
No.: (1958. 

Tentang : Usaha Pemerintah Png Jogjakarta 
untuk. mendirikan Paberik Es 

Dengan ini anakan, ana Pemerintah Kotapradja 

Jogjakarta bertasrat akan mendirikan Hoa es, dengan 
modal IRp. 1.500.000.— dibagi mendjadi 1.500.— saham 
4 Rp. 1000.— dengan ketentuan bahwa 4904 dari modal 
tersebut disediakan pada Badan2 usaha Nasional dan per- 
seorangan Warga Negara Indonesia. 

Diminta kepada Badanz Usaha Nasional dan per- 

seorangan Warga Negara Indonesia, jang mempunjai minat 
untuk turut serta dalam pendirian paberik tersebut, supaja 
mendaftarkan di Kantor Seeretariaat D. P. R. D. Kotapradja 
Jogjakarta, Djalan. Ngadiwinatan No, 5 pada tiap-tiap 
hari - kerdja. 

Kesempatan untuk mendaftarkan ditutup pada tanggal 

390 NOVEMBER 1953. 
Pendjelasan2 pokok disediakan dikantor pendaftaran. 

& 

ji Fe Jogjakarta, 26 Oktober 1953 

PANITIA. 
512-10, 

      
Batjaan Anak? 

Anak2 Tuan perlu pula batjaan jg terpelihara baik. Untuk 
itu kami sediakan madjalah ,KAWANKU”.. Terbit tiap2 
hari Saptu. 

Harganjamesanan tidp Tahun sed AA an ina Rp. 12,— 
SA AP mana eat Spa 3 3,— 

Bagi para langganan harian ,KEDAULATAN RAKJAT"”, 

»KAWANKU"” dikirim tiap kari Saptu dengan pertjuma. 

Tata Usaha 

»KAWANKU” 

  

  

SEBUAH FILM BESAR DENGAN 4 BINTANG BESAR : 
x James MASON sebagai suami 
Kk Phyllis CALVERT sebagai isteri jang- mentjari tjinta : 
x Margaret LOCKWOOD sebagai wanita jang suka mewah : 

jang suka meng edjek : 

seorang kelana perkasa : 

in Grey 
SEGERA di: REX 

313-10. 

MM, tu, 

Ban? 
 TRUGCK & BUS TYRES 

ngga (E “uE 1 g ia 

  
    

  
    

    

0 hUneeR 0. “Indonesia Ltd 

: Dug 79 
2 B5 Semarang, Purwodinatan Utara III 4 Telp. 2041. Tugu 42 Telp, 901 

Tegal, Djl. Marpangat 15 — Telp. 319. Jogjakarta. 

    

Motor - betrouwbaarheidsrit 

PUTERA BAHAGIA 
| Pada tanggal 15 Nopember jang akan 

datang akan berangkat dari Djakarta 

15 Pengendara motor 
Pertandingan ini diurus L3SM, 
(dibawah pimpinan IM.) 

PA : (Dibawah- penilikan notaris Rd, Kadiman) 
An Se UN PIK: . 

JAJASAN PUTERA BAHAGIA 
(Jajasan untuk kesedjahteraan anak-anak). 

Lebih dari Rp. 150.000, — sebagai hadiah2. 
Hadiah utama (hoofdprijs) : 

    

        
   

JAJASAN 
PUTERA 

K BAHAGIA 

  

| FORD ZEPHYR 1953 
  

LOT2 BISA DIDAPAT PADA : 

Adm. LUKISAN DUNIA / BINTANG TIMUR 
3 HARIAN MERDEKA 

A INDONESIA RAYA 5 
se KENGPO - 
2 HALUAN — Padang 
” PENERANGAN Li 

5 5 PIKIRAN RAKJAT — Bandung 
5 : UMUM — Surabaja 

Sa 1 SUARA MERDEKA " — Semarang : 
"Uw. KEDAULATAN RAKJAT  — Djokja HARI :A SAT U LOT 

UTUSAN NASIONAL 

  

   

  

    
   
    
    

  

   

    

    jang Sdr. pilih. 

   

  

Rp, 1,— extra, 

— Djakarta 

— Semarang 

dan pada alamat2 jang terkenal di Djakarta. 
nomor pemberangkatan dari pemenang hadiah pertama dalam klassemen' umum. 

Bantulah anak2 dan belilah 

| kirimlah Mnet pada Jajasan Putera Bahagia, 
Dj. Kesehatan 10 — Djakarta. 

Tuliskan dengan djelas nama dan alamat, begitu djuga nomor pembe- 
rangkatan motor, jang menurut Sdr. 

dalam klassemen umum. 

Akan berangkat 75 motor, 
pemberangkatan dari 1 s/d 75. , 

Kalau Sdr. ingin membeli lebih dari satu lot, maka 'tambahkan djumlah 
pada poswesel dengan Rp. 5,— pada tiap-tiap nomor pemberangkatan 

Ongkos porto tiap lot Rp. 0,50. Untuk pengiriman lijst penarikan 

Dengan idzin Kementerian Sosial. 

,. 

      
Rp. O— 

Penarikan lot. akan dilakukan pada 

, 

       
   

    
     

   

  

Lot-lot, atau , ..anyo.... 

takan menang hadiah pertama 
, 

sehingga Sdr. bisa memilih dari nomor2 

   

   

      

  

               
    

     

     
   

    

   

   

     
    

    

   
    

       

    

  


