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$ selaku angga 
mukakan pendiriannja terhadap 

- darat, ad 
dangan”, Djakarta - kita muat- 

  

  

ga mana 
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Dinjatakan bahwa bukannja 
kebiasaan diplomatik bahwa ja 

uta kabinet menge. 

kabar jang baru disiarkan oleh 
suatu kantor berita (pers). - 
'Dinjatakan seterusnja” oleh 

. Menteri Penerangan bahwa ter- 
lepas dari pada apa jang disiar- 
  

Lantaran"!       Ta bi ta batja keterang- 
ang let, Sutoko, fungerend : 

Staf Umum — Angkatan 
kepada harian. .,Peman- 

kan. dibagian lain, boleh diambil 
kesimpulan, bhw. pada pendapat 
Let. Kol. Sutoko pokok pangkal 
“kerwwetan sekarang ini harus di 
tjari pada parlemen: parlemen 
tih. memutar balikkan keadaan 
1g sebenarnja, dan mengatakan, 

kan-akan semua perwira me- 
' nengah terdiri atas bekas ang- 
yeuta Knil, jang telah dinaik- 

pangkatnja “sampai tiga 
tingkat, ataupun - keluaran K. 

3 Kata Let. Kol. Sutoko, pan- 
dangan keliru itu tlh menimbul- 

kan suasana panas dikalangan 
“angkatan perang, seperti djuga 
tih. dirasakan dim suatu perte- 
muan jg. tlh diadakan oleh Kol. Diatil 202 ' enda  DARDAR berikan tekanan ekonomi kepa- 

perwira, jang al. dihadiri dju- 

ga oleh let. kol. Sudirman dari 
Djawa - Timur, , 
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"Dengan hal2 tersebut “diatas 
sebayai latar belakang, demiki- 

.@n agakenja maksud let, kol, Su- 
toko, hendaknja kita menindjan 
demonstrasi jang telah terdjadi 
di Djakarta 17 Oktober jg lalu, | Indor 

6 lateraai. Sebagai mana dikabar- 
kan, dalam risalah djawabannja 
(pemerintah Belanda-me tatakan. 

suasana panas jang hingga se- 
kas masih belum reda, serta 

eta kok... Dr.. 
Suwond Djawa - Timur dari | 
djabatannja sebagai panglima 
tt. V. oleh let. kol. Sudirman jg. 
telah diangkat mendjadi peng- 
guntinja. 
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Apukah benar, bahwa suasana 

panas dikalangan angkatan pe- 
rang itu telah timbul 'karena 
parlemen telah memutar-baik- 
kan keadaan jang sebenarnja ? 

Kita dapat mengikuti djalan 
pikiran let. kol. Sutoko dan da- 

pat membajangkan, bhw dianta- 
re opsi jg bukan bekas anggau- 
ta'Knil atau keluaran EMA me- 
mang timbul kegelisahan se- 
telah mendengdr keterangan2 di. 
parlemen. Tetapi ingin pula kita 

kemukakan : apakah tidak: le- 
bih baik keterangan2  diparle- 
men itu dinamakan dantaran” 

sadja ? Sebab rasa kurang se- 
nang dikalangan opsir2 ,perdju- 
angan”, jaitu opsir2 jang timbul 
ditengah - tengah revolusi sema- 

.ta mata karena djasanja dalam 

pertempuran, dan bukan berda- 
sarkan diploma sekolah-mitliter, 
pada hakekatnja bukan barang 
baru,.dan memang dapat pasti- 
kan tentu ada, dimana disam- 
ping. Opsir2 .perdjuanyan”, di- 

dalam tentara kita memang ada 
opsir2 keluaran sekolah tinggi 
militer! : : 

- 

. Oleh kareng itu, meskipun ki- 
ta sendiri tidak setudju dengan 
sikap parlemen jang ttelah me- 
ngeluarkan pendapatnja dengan 
tjara jang kurang memperhi- | 
tungkan suasana, kita ingin pula 
mengemukakan bahan? pertim. 
bangan, 

Opsir2 . ,perdjuangan” dalam 
keadaan biasa tidak mungkin 
meningkat djadi opsir. Tetapi 
djasa mereka didalam  pertem- 
puran telah. mendjadikan me- 
reka opsir, suatu hal jang bi- 
asa terdjadi dinegeri manapun 
djuya. B5 Ta 

Memang, setelah keadaan nor- 
maal kembali, kita harus mem- 
pertinggi mutu angkatan pe- 
rang dan mempertinggi nilai op- 

. sir2 kita. Itu suatu pikiran jang 
normaal dan redelijk, Tjuma sa- 

dja perlu djuga  dipertimbang- 
kan : mungkinkah pikiran itu 
dipraktekkan sekarang djuga se 
tjara luas ? Kita belum pernah | 
punja angkatan perang, sehing-. 
ga dengan sendirinja . djumlah.. 
opsir .perdjuangan” djauh lebih 
besar daripada jang berdiploma, 
Oleh karena “itu pembaharuma 

angkatan perang harus berdja-.. 
lan. berangsur -angsur. Harus 
memupuk bibit baru sambil me- 
nunggu opsir2 .perdjuangan” 
patut dipensiun atau mendapat- 
kan kedudukan. jang tidak me- 
ngetjewakan, agar djangan sam. 
par mereka berasa seakan-akan 
terkena oleh "peribahasa ,.habis 
manis sepah dibuang”. Meskipun 
pandangan ini mungkin namuptik- 

nja »primitief”,  rasanja  ti- 
dak kurang normaalnja serta 
redelijknja. 

Dan achirnja pertanjaan : ada 
kah partai? politik putih ih 
dalam keruwetan Te 8 ! 

|kan offensif diplomasi. Sementa- 
| ra itu Mr. Tambunan jang duduk 
dalam delegasi 

    

“geri dan Kepala Kepolisian Ne- 

"gara, Sukanto, 

“keterangan tentang kedjadian?2 

pendapatnja mengenai kete- 
tentang soal Irian Barat kema- 

| rin dulu dalam Tweede Kamer, Menteri Penerangan Mononutu 
1 Menarik bahwa keterangan tersebut diketahui dari berita jg 
tersiar. Ne Ia etnis Kr “ 

| kan pers dari Den Haag itu, pen- 
dirian Pemerintah Indonesia da- 
Jam soal Irian Barat tjukup di- 
-ketahui umum, dan walaupun 
bertentangan dengan pendirian 

| pemerintah Belanda, Pemerintan 
Indonesia tetap berkehendak me- 
njelesaikan pertentangan itu se- 
dapat mungkin atas djalan pe- 
rurdingan dan permusjawara- 
tan. Demikian Menteri Penera- 
ngan Mononutu.: 

.. (Batja tentang pendirian pe- 

Irian Barat dihalaman 2, red. 
BERI): . 

Berunding dengan Be- 
landa tak perlu kata 
Djeay. 

Ketua seksi LN parlemen Mr. 
Djody Gondokusumo. menerang. 
kan kepada kita bahwa pernja- 
taan pemerintah Belanda dalam 
risalah djawabannja atas lapor. 
an Tweede Kamer tentang ang- 

suatu pendjelasan belaka dari 

perundingan dengan Belanda 
mengenai UNI Indonesia - Belan- 
da memang sudah tidak perlu 

lagi. Untuk mentjapai claim na- 
sional kita, perlu ditjari djalan 
"lain, jaitu 1 disampingnja: mem- 

Ia pihak Belanda, harus diada- 

Supomo, me- 
njatakan pendapatnja, bahwa si- 
kap pemerintah Belanda tsb. ha- 
nja mempertjepat kemungkinan 
Giputuskannja hubungan UNI 

Indonesia - Belanda setjara uni- 

tidak melihat manfaatnja dalam 
usaha2 membuka kembali perun 
dingan dengan pihak Indonesia 
Mn erngl : status Irian Barat. 

TIDAK MEMBOLEHKAN 
BERDEMONSTRASI 
Oleh pihak - jang berwadjib 

di Surabaja telah ditolak per- 
mintaan Sobsi untuk mengada- | 
kan demonstrasi besar2an jang 
akan diikuti oleh beberapa par- 
tai dan organisasi setempat, jg 
sedianja akan diadakan pada 
tanggal 2 - 11 ja.d. untuk me- 
njampaikan pernjataan bersama 
kepada Gubernur dan Panglima 
Divisi jang maksudnja tidak 
menjetudjui dibubarkannja par- 
lemen. Alasan penolakan per- 
mintaan itu ialah karena keada- 
an dewasa inj dianggap tidak 

merintah Belanda mengenai soal ! 

garan belandja th. 1953 adalah | 

pidato mahkota ratu Juliana jl. | 
Menurut Mr. Djody 'sebenarnja 

  

  
Menteri Penerangan 

A. MONONUTU 
AA telap ingin berunding.   

| sUTAN MAKMUR : 2 

|. KETUA SIDANG PAR- 

| LEMEN 5 

Harus bertindak se- 
perti Polisi. 5 

Sutan Makmur, anggatita pa- 
nitya. tata tertib pariemen me- 
ngemukakan pendapatnja kepa- 
da pers. tentang perlunja diada- 
kan perbaikan tjara kerdja par- 
lemen. — 
Menurut Sutan Makmur, per- 

baikan itu mengenaj 3 soal pen- 
ting jakni : 

A. Pemimpin - sidang harus 
dapat bertindak sebagai polisi 
untuk mendjamin ketertiban per 
sidangan. Kalau perlu ia harus 
berani mengetok pembitjaraan 
atau menghentikan pembitjara- 

tjara2 parlementer. 
B. Anggaunta2 dalam pembi 

tjaraannja harus dapat memba- 
tasi diri pada soalnja (pakehijk) 
dan . mengendalikan -.nafsunja..! 
Adalah mendjadi  sjarat jang 
utama bagi tiap anggauta par- 
lemen untuk mengeluarkan pen- 

dapat2nja- atau mengeritiknja 
dng kata2 jg halus tapi tjukup 
dimengerti. 

C. Penentuan 'atjara persi- 
dangan seharusnja ' lebih teliti 
mengerdjakah, karena kurang 
tjermatnja penjusunan, atjara 
chronologisch itu dapat mema- 

.naskan suasana sidang, 
D. Hendaknja dari peristiwa2 

jang sudah terdjadi bisa  me- 
narik peladjaran anggauta2 par- 
lemen jang bersangkutan. 
Demikian Sutan Makmur jang 

menerangkan pula sudah sedjak, 
beberapa lama parlemen mem- 
bentuk panitya untuk menindjau 
kembali peraturan tata - tertib 
jang terdiri dari Sutardjo (Ke- 
tua) Mr. Asaat, Mr, Burhanudin 
Harahap, Hutomo  Supardan   membolehkan. — Ant. 

-. Persoalan 

” 

tanggal 29 Oktober 1952 menj 
| baran parlemen sebelum diada 

gunakannja Undang? Darurat 

Gubernur Samadikun kasih 
| daporan tentang keadaan 
Djawa Timur? - 

Gubernur Samadikun jang di- 
sertai oleh kepala kepolisian Su- 
rabaja Sukarno hari ini tiba di 
Djakarta. Samadikun telah me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 
P.M. Wilopo, Menteri Dalam Ne- 

Ia tidak bersedia memberikan 

di Djawa Timur, akan tetapi 
diduga bahwa kedatangannja 
sekarang ialah terutama untuk 
memberikan laporan kepada pe- 

.merintah pusat tentang per- 
kembangan2 jang terachir di 
Djawa Timur. : Tg 

Selain itu dapat dikabarkan, 

|bahwa sedjak kemarin telah 
iberada di Djakarta, Gubernur 
Sumatera Selatan Dr. Isa. Mak- 

| sud kedatangannja adalah untuk 
"membitjarakan. .rentjana -.per- 
djalanan Presiden ke Sumatera 
Selatan, tentang mutasi dikala- 
ngan pegawai dan tentang ben- 
tjana alam. "— k 

Partai? | organisasi? 
Surakarta ingin Par- 
lemen supaja segera 

, bersidang. $ 
“13 Partai2/organisasi2- Sura- 

karta telah mengeluarkan per- 
injataan bersama, jang ditanda 
tangani oleh PSII, Partai PIR, 
PKI, Partai Rakjat Indonesia, 
PPI, IPPI, BTI, PRT, Partai 
PERMAI, Parkindo, Pemuda 

:   
OORDINASI partai? Sumatera Ten 
Partai2 se Sumatera Tengah : PSI, 

Murba, PNI, PKI, Partai Buruh dan 

reces parlemen segera diachiri, 3) sidang pertama 
Supaja beratjara U.U. Pemilihan Umum, 4) tidak setudju di- 

dan Sutan Makmur. — Ant. 

- Parlemen 
Partai2 Sumatera tengah dan soal Parlemen 

Parkindo, Perti, Partai 
PPTI dalam sidangnja 

atakan: 1 tidak setudju pembu- 
kan pemilihan umum, 2) supaja 

- parlemen 

untuk pemilihan umum, 

Kami wakil2 Partai | Organi- 
sasi massa didaerah Surakarta 
setelah mendiskusikan perkem- 
bangan situasi didalam negeri 
aChir2 ini menjatakan sikap sbb: 

1, Tidak menjetudjui aksi2 
pembubaran Parlemen Semen- 
tara R.I. sebelum ada Parlemen 

dengan dibubarkannja Parlemen 
Sementara R.I. sekarang djuga, 

tjara. diktator 
tjara facis, 

dan ini adalah 

2. Menjetudjui pedato2 Presi- 
den dimuka demonstranten pada 

njatakan penghargaan atas per- 
njataan Presiden Sukarno jang 
tidak mau mendjadi diktator. 

3. Mendesak supaja didalam 
tahun ini djuga Parlemen. me- 
njelesaikan UU Pemilihan 

Umum. Dari itu Parlemen se- 
mentara R.I. supaja segera ber- 
sidang. Kami tidak menjetudjui 
djika UU Pemilihan Umum ha- 
nja dibuat oleh Kabinet: setjara 

| darurat, 

4. Menjetudjui putusan Kabi- 
net jang mempertahankan tetap 

nja Kabinet dan Parlemen seka- 
rang ini. 

5. Tidak mengakui, bila ada 
anggapan bahwa demonstrasi di 
Semarang pada tanggal 20 Okt. 
'52 jang menuntut pembubaran 
Parlemen Sementara R.I, meru-   'Rakjat, Gerwis, dan Sobsi, bu- 

njinja. sbb, 1 
pakan pernjataan hasrat seluruh 
rakjat Djawa Tengah, — (Kor). 

mulai pada tanggal 10 hingga 
20 Nopember jang akan datang. | 

JI nas Gunung Berapi 

  

an jang dipandang tidak zake- |- 
| Hjk serta melampaui kesopanan 

gah” Kabarkan, bahwafilusaha itu pertama2 akan mene-. 

atas hasil pemilihan umum sebab" 

berarti adanja Pemerintah se-. 

tanggal 17 Oktober '52 dan me- 

| si.Hutomo Supardan cs. 

| Menarut kabar jang didapat, 
M 
rombongan Presiden ke Djawa 
Timur dan Sumatera Selatan ia- 
|lah antara lain Menteri Penera- 

| ngan Mononutu, Menteri Per- 
tanian Sardjan dan Menterj Pe- 
kerdjaan Umum dan Tenaga Ir. 
Suwarto. 5 

Seperti sudah dikabarkan per. 
djalanan Presiden itu akan di- 

Rombongan Presiden akan terdi. 
ri darj Ik. 29 orang termasuk 
beberapa wartawan, — Ant. 

KAWAH GUNUNG 
ANAK - KRAKATAU 

. Diamati-amati oleh 

3 orang. 

Dinas Gunung Berapi di Ban- 
dung telah menetapkan yntuk 
mengadakan pos pendjagaan di 
Pasauran, Labuan (pantai Ban- 

|ten) jg akan mengamat-amati 
keadaan “gunung  Anak-Kra- 
katau. : , 
Untuk mendjaga pos pendja- 

gaan itu sekarang telah di- 
kirimkan 38 orang pegawai Di- 

dari Ban- 
dung, jaitu Nasrun, Kartoredjo 
dan Elon. 

Seperti pernah 
menurut penjelidikan dari udara 
baru2 ini telah diambil kesim- 
pulan, bahwa gunung Anak- 
Krakatau. itu harus selalu 
diamat-amati siang dan malam, 

i2 jang akan turut dalam” 

    

--hadapan pers. 

. Pemimpin redaksi harian Ti- 
onghoa ,,Daily Telegraph” Phan 
Ming Tjun di Makasar telah di. 
tahan oleh jang berwadjib. Se- 

»Daily Telegraph” adalah ber- 
aliran RRT. — Ant, 

“FILM BERWARNA IN. 
| DONESIA 

"»Rodrigo de Villa”, 
Film Indonesia berwarna jang 

pertama ,,Rodrige de Villa” te- 
lah diputar digedung Philips di 

Film buatan maskapai film 
sPersari” ternjata “membawa 
dunia filmsIndonesia satu lang- 
/kah madju. Baik dalam opzet 
tjeriteranja jang menaruh pema 
in2 Indonesia (a.l, Rd. Mohtar, 
Netty Herawati, Rd. Sukarno, 
Darussalam, Nana Madjo, Awa- 
luddin dan Astaman) diluar ling 
kingan penghidupan dan suasa- 
na kebudajaan aslinja, maupun 
dalam hal tehnis, hasilnja me- 

gupan para pembuat dan pema- 
ini film Indonesia untuk berbuat 
baik diluar kebiasaan ,,halaman- 
nja”, 

Seperti diketahui ',, Rodrige de 
dikabarkan. : Milla” dibuat dalam warna de- 

ngan menggunakan sistem baru 
Ansco jang didapat oleh studio 

pilm LVN di Manila. Pemanda- 
ngan dan film umumnja memu- 
@skan.   
  

Tak mungkin 

Ke. ' ga 

Reaksi Mr. Tambun 
: Mr. Pur 

“TAS pidato Mr, Sudaris 
#@ gjakarta jang mengand 

pembubaran parlemen seme 

usah mengadakan pemilihan m 
djalan mengubah fatsal 77 UU 

“menfara Sekarang dengan 

Menurut Mr, Tambunan, dja- | 

lan jang ditundjukkan oleh Mr. | 

dilalui, berdasar pada : 

1. Perubahan mengenai fatsal2 
dalam Undang2 Dasar Sementa- 
ra oleh Madjelis Perubahan Un- 

dang2 Dasar itu sudah pernah 
diusulkan oleh mosi Hutomo Su- 

pardan cs. jang ditolak oleh par- 

lemen dengan suara 101 lawan 
33 dalam sidang parlemen tg. 
26/7 - 1952. 

2. Djika maksud “usul mosi 
Hutomo Supardan cs. itu (jang 

hakekatnja meminta pelaksana- 
an moSi Wondoamiseno es. jang 
dulu 'disetudjui oleh Badan Pe- 
kerdja dengan suara 31 lawan 
2 pada tanggal 12/8-1950) di- 
pandang sebagai usul perubahan 
setjara integraal terhadap Un- 
dang2 Dasar Sementara, sehing- 
ga dalam keadaan sekarang me- 
ngusulkan perubahan mengenai 
fatsal 77 sadja itu bisa dipan- 
dang-juridisch verantwoordelijk, 
hamun menurut Mr.-“Tambunan, 

mui kesukaran? technis. Jakni 
kesukaran menghimpun anggo- 
ta2 K.N.I.LP. pleno jang djumlah- 
nja kini (diluar jang mendjadi 
anggota parlemen) Ik. masih 
300 orang, dan selain itupun di- 

| kuatirkan, bahwa pembitjaraan2 
dalam Madjelis tersebut sifatnja 
akan tidak zakelijk, pada hal 
dalam keadaan sekarang sangat 

| dibutuhkan tindjauan jang djer- 
nih, zakelijk dan dalam waktu 
jang singkat. 

3. Andaikata Madjelis Peru- 
bahan Undang2 Dasar itu dapat 
dihimpun, namun menurut Tam- 
bunan masih ada satu ,.schakel” 
jang tidak dapat dilalui begitu 
sadja, jakni ajat 1 dari fatsal 
140 Undang2 Dasar, jang ber- 
bunji : ,,Dengan undang? dinja- 
takan, bahwa untuk mengada- 
kan, perubahan (Undang2 Da- 
sar Red.) sebagaimana diusul- 
kan itu, ada dasarnja”. 

4. Satu2 djalan pemetjahan, 
menurtit Mr. Tambunan, ialah 
memanggil parlemen bersidang 
untuk setjara zakelijk dan bi. 
djaksana membitjarakan apa 
jang dikehendaki rakjat umum 
dan 'menjalurkannja dalam ben- 
tuk undang2 pemilihan umum 
supaja dengan begitu pemilihan 
umum dapat lekas dilaksanakan. 

Usul mosi Hutomo 
, Supardan jg ditolak 

, parlemen, 

Untuk djelasnja, dibawah ini 

dimuatkan diktum dari usul mo- 

jang 
telah ditolak oleh parlemen dan 
usul mosi Wondoamiseno cs. jg 
telah disetudjui oleh Badan Pe- 
kerdja K.N.P, di Jogja dulu. 

Usul mosi Hutomo Supardan   (PKI) ditandai djuga oleh Su- 
dijono Djojoprajitno (Murba), 
Asraruddin, (Buruh), Sardjono 

   

   
    
   

   

menghimpun ,,ma- 
- djelis perubahan undang2 

ja r 

n atas keterangan 
kusumo 

Purwokusumo, 

ndapat, bahwa 

a” bisa diatasi 

lebih dulu, 

walikota Jo- 
»persoalan 

dengan tidak 
tetapi dengan 

1 i D' Sementara oleh Madjelis Peru- 
bahan Undang? Dasar jang Sei Sari anggota2 parlemen se- 

. C5 2g 3 . apa « 

Komite Nasional Pusat, 
Mr. Tambunan, Wakil ketua I parlemen menerangkan pendapat. 
nja jang tidak sesuai dengan pendapat Mr, Sudarisman. tsb, 

(Tani) dan Krissubanu (fraksi 

Kedaulatan Rakjat), disampai- 
Sudarisman itu tidak mungkin | kan pada tg. 9/9-1950, dibitja- 

rakan pada tanggal 29/1 - 1951, 
24/7-1951 dan ditolak dengan 
suara 101 lawan 33 pada tanggal 
26/7- 1951. 

Diktumnja berbunji sbb. : 
1. Supaja DPR sementara Be- 

publik Indonesia satu bu- 

la n sesudah mosi Hutomo 

Supardan diferima oleh parle- 

nesia mengadakan suatu si - 

dang chusus untuk me- 

ruvdingkan dan memadjukan 

usul amendemen?2 atas pasal? 

dalam UUD Sementara Republik 

Indonesia sebelum pemerintah 

tindakan? lebih 'landjut berda- 
sarkan pasal? dalam UUD Se- 

mentara Republik Indonesia (pa- 

sal 140 ajat 1 dan pasal 90 ajat 
21 i 5 

2. Mendesak pada pemerintah 
Republik Indonesia dalam sa - 
tu bulan setelah DPR 

sementara Republik Indonesia 

memadjukan usul undang? utk 

mengadakan amandemen? atas 
pasal? dalam UUD Sementara 

Republik Indonesia melaksana- 

kan mosi Wondoamisene cs. (pa- 
sal 140 ajat 2? UUD Sementara 
Republik Indonesia), $ 

Mosi Wondoamiseno cs. 

Usul mosi Wondoamiseno cs. 

(PSII) ditanda-tangani djuga 

oleh Sundjoto (PBarindra) dan 

Mr. Djody (PNI Merdeka) dan 

disetudjui oleh Badan Pekerdja 

KNP di Jogja pada tg. 12/8.- 50 

Gengan suara 31 lawan 2. 
Bunji diktum mosi  Wondo- 

amiseno cs. sebagai berikut : 
1. Menerima rantjangan Un- 

dang? Pembentukan Negara Ke- 

satuan Republik Indonesia dgn 

pengertian monerima s5 &- 

mentara rentjana Undang? 
Dasar Sementara Republik In- 
donesia, 

2. Menetapkan dengan mengi- 
ngat keadaan? selambat?nja da- 
lam waktu satu bulan 
sesudah Negara Kesatuan Repu- 
blik Indonesia dinjatakan ber- 
dirinja supaja  Madjelis Peru- 
bahan UUD (tersebut dalam, 
UUD Sementara pasal 140), 
mengadakan sidang untuk mem- 
bitjarakan perubahan2z UUD 
Sementara itu. 

3. Mendesak kepada pemerin- 
tah Republik Indonesia hendak- 
nja berusaha dengan selekas?2nja 
untuk terlaksananja keputusan 
tersebut dalam ajat ?, 
Sebelum pemungutan suara 

fraksi2 PKI dan Murba mening- 
galkan sidang, setelah mengelu- 
arkan pernjataan bersama, jang 
pokoknja mengandung pendapat, 
bahwa putusan Badan Pekerdja 
mengenai. rentjana UUD Se- 
mentara itu masih harus di-   Pusat. — Ant, 
  

  

Lembaga Kabudajaan Indonesie 

Kon. Batavteasch Gencotfohan 
- 

una Kan Ni n Watenschapoen 

sjahKan oleh Komite Nasional 

bab panahanan belum diketahui." 

mundjukkan tjukup daja kesang | 

supaja dengan demikian Di- Pembuatan film ini telah ma- 
nas Gunung Berapi di. Ban- | Kan waktu 5 bulan lamanja di 
dung dapat segera mendapat (Manila, 2 
laporan djika ada perobahan2 Untuk peredaran di Indonesia 
pada kawan .gunung tersebut. Iitelah dibuat 3 copy, sedang 1 '! 
— Ant. E Jagi utk daerah Malaya. — Ant. 

: 

men sementara Republik Indo- ! 

Republik Indonesia mengadakan, 

TELEGRAPH'"' DITAHAN |. 
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| dasar jang berlaku 
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engiriman pasu 
Indo China spekulatip 

Persekutuan Asia Tenggara dan Pasifik 

  
  

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Bebulan ,s......i. Bp, 1l.— 
Etjeran .........« na 0.80 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kom Rp. 0.80 
  

ter: 

kan? | 

TAHUN VII — NOMOR 28P-/25y 

  

bukan urusan Negara2 Barat 
  

Mesir ta" akan djadi 
ai 2 Republik 

Pers asing ngatjau, 

: kata Nadjib. 

P.M. Mesir Djenderal Moh. 

Nadjib, pada hari Kemis jang 

lalu dengan pedas membantah 

berita2 jang mengatakan, bah- 
wa pemerintahnja mengadakan 

persiapan? untuk menggantikan- 

nja dengan suatu pemerintahan 

Republik. 

Dalam komunike jang dike- 
luarkan oleh kantor P.M, Mesir 
pada hari Kemis jang laju, di- 
njatakannja bahwa harian? 

negara? asing telah mewarta- 
kan, bahwa kini diadakan per- 

siapan? untuk merobah Mesir 
mendjadi suatu Republik dan 
bahwa pemerintah Mesir telah 

minta kepada semua wakil? di- 
negara? Barat supaja mengirim 

turunan dari naskah undang? 

dipelbagai 

negeri guna mempermudah pe- 
kerdjaan pendahuluan  kemen- 

terian?2 dalam merobah sistim 

pemerintahan di Mesir. 

Komunike itu, dengan tegas 
membantah berita2 tersebut dan 
menegaskan bahwa berita? tadi, 

adalah ,,kebohongan” jang di- 

siarkan dengan maksud untuk 
mentjiptakan kekuatiran di Me- 
sir dan untuk menimbulkan pe- 

rasaan keragu-raguan dengan 
adanja stabiliteit dalam perun- 
dingan? dan badan2  pemerin- 
tahan. 
Komunike djuga membantah 

bahwa akan terdapat reshuffie 
hesar dalam susunan kabinet 
Mesir. — Ant. - AFP. 

DI TEHERAN 
Keadaan darurat telah dinja- 

takan berlaku pada hari Kemis 
ini, bagi daerah sekeliling Tehe- 
ran sampaj djarak 50 atau 80 
km dari ibukota Iran, 
Diumumkan bahwa sebabnja 

ialah karena didesa2 sekitar 
Teheran telah terdjadi kerusu- 
han2, sebagai akibat darj pada 
pertentangan2 paham antara tu. 
an2 tanah dan petani. — Ant, 
AFP. 

.WILMA" MENGAMUK 
DIATAS DAERAH 

TOURANE 
Dinas meteorologi dj Saigon 

mengumumkan pada hari Ke- 
mis jang lalu bhw taufan ,,Wil- 
ma” pada hari Kemis pagi telah 
sampai dipantaj Annam dan me. 
ngamuk diatas daerah Tourane, 

Diduga bahwa kota2 Hue dan 
Tourane mendapat kerusakan 
besar. Taufan tersebut, jang 
dibagian tengah mentjapaj ke- 
tjepatan 20 km sedjam, menurut 
laporan2 kini menudju ke arah 
Barat - Barat - Laut. . Ant AFP 

D.P.R. KEBUMEN 
5 Berdiri dibelakang 

Presiden, 

Setelah bersidang 4 hari' ber- 
turut2 D.P.R.D.S, Kebumen te- 

lah memutuskan berdiri diihe- 
lakang Presiden. 

Selain itu sidang tentang pe- 
ngangkatan sekretaris D.P.R. - 

D.S. diserahkan pada D.P.D, — 
(Kor).: 

  

ALAM pertjakapan dengan pers di Saigon pada hari Kemis | 
Dat: lalu, wakil menteri pertahanan Amerika Serikat, Wil- 

liam Foster, membenarkan, bahwa ja telah membitjarak 

  

1 bcr- 

  

bagai - bagai soal jang bertalian dengan pertahanan bersama di 
Asia dengan pemerintah KFilippina, 

Menurut pendapat Foster, d:- 

satu pihak adanja koordinasi po. 

litik dan ekonomi memang sa- 

ngat berfaedah, sedangkan di- 

lain pihak suatu  perdjuangan 
bersama itu memerlukan diada- 

kannja permusjawaratan tetap 

untuk mengkoordinasikan semua 

usaha dalam rangka pertahanan 

melawan komunisme. Akan te- 

tapi semua tadi adalah urusan 

negara2 Asia Tenggara dan ne- 

gara2 Pasifik sehingga pakt 

Pasifik itupun harus dibitjara- 
kan diantara negara? tsb., demi- 
kian Foster. 

Kesan - kesannja. 
Selandjutnja Foster 

rangkan, bahwa Indo China ada- 

lah negara ke-9 jang dikun- 

djunginja dalam perdjalanannja 

di Asia dan bahwa setelah me- 
merikSa pasukan2 dan instalasi2 

militer Viet Nam, 'ia tertarik 
perhatiannja oleh organisasi dan 
disiplin dalam lingkungan tenta- 
ra Viet Nam (Bao Dai) itu, Me- 
nurut Foster, jang terutama se- 
kali menarik perhatiannja ia- 
lah pasukan2 pajung Viet Nam 
jg dipimpin oleh opsir2 Perantjis. 

Selandjutnja 

mene- j 

ia menegaskan, ! 

(bahwa. menurut  pendapatnj: 
Viet Nam chususnja 

China umumnja telah m r 

mi kemadjuan jang berari 

lapangan militer, . 
politik kalau dibandingkan dsn 

2 tahun jang lalu sewa: 18 

mengundjungi negeri tersebut. 

Soal jang 
Ketika ditanja, ap: Ame- 

rika Serikat akan mensirimkan 

pasukan2 ke Indo China: amabila 

terdjadi penjerbuan oleh «mi : 
RRT, Foster tidak mau, memb: 

rikan djawaban. Dalar pada 

itu ia menjatakan, bahw: 

ini adalah soal jang sp 

Selandjutnja ia menegaskan, 

bahwa untuk sementara Ameri- 
ka Serikat akan .ter 

besar bantuan militernja , 

da negara2 anggota Uni Peran 
tjis di Indo China. 

Achirnja Foster menerangkan 
bahwa dalam perdjal 

sekarang ini ia antar 
mengundjungi Alas! 

Korea, Formosa, Oki: 

kong dan Filippina 

kesan jang diperolehnja di t 

Nam adalah sangat memuaskan. 
Ant, - AFP. 

  

ekonornzi 

      

   

   
   

   

  

    

   
    

  

  
  

ADLAI STIEVENSON : 

Penjelesaian Korea tergan- 
tung pada Sovjet Rusia 

Eisenhower .robah sikapnja.terhadap Korea. 
Kavowar partai Republik dalam pemilihan presiden baru 

A.S., djenderal Eisenhower mengumumkan   pada malam 
Kemis jang lalu di New York isi surat jang telah diterima baru? 

di ini dari djenderal Van Fleci, kemandan 
Korea, 

Dalam surat itu Yan Fleet 

menjatakan bahwa divisi2 A.S. 

dapat ditarik kembal! dari Ko- 

rea djika telah dilatih divisi? 
tambahan Korea Selatan, Surat 
Van Fleet itu ttg, 10 Oktober 
Ian ditudjukan kepada djenderal 
Orlando Mood dan menegaskan 
pula bahwa tentara Korea Se- 

mempunjai organisasi, 
   

latan 

jang baik. 

Keterangan Stevenson. 

Sementara itu: Adlai Steven- 
son, kandidat partai Demokrat 
dalam pemilihan presiden baru 

A.S., mengatakan di Philadelphia 

pada malam Kemis jang lalu 

bahwa penjelesaian pertikaian 
Korea hanja tergantung dari 

bukan 
atau Korea 

sikap Sovjet Uni, dan 
dari sikap RRT 
Utara, : 

Steyenson menegaskan bahwa 

Moskouw belum lagi siap un- 
tuk ' mengadakan  perletakan 
sendjata. Menurut Stevenson 

Moskouw kini dengan aktif me-   ngikuti berita2 tentang kegi- 
atan2 pemilihan di A.S. ' dan 
bahwa orang2 Rusia berdasar- 
kan statement2 partai Republik 
mempunjai gambaran bahwa 
A.S. terpetjah- belah, Stevenson 
kemudian mengulangi tuduhan- 
nja bahwa Bisenhower dengan 
maksud untuk mendapat banjak 

  

sebenarnja. 

Keterangan  Overste ' Sutoko 
ini diberikan kepada korespon- 
den ,,Pemandangan” didahului 
dengan keterarigan setjara chro- 
nologiseh mengenai “ djalannja 

keadaan pada - ketika sedang 
hangat2-nja pembitjaraan par- 
lemen disekitar surat Kol. 

Bambang Supeno sampai kedja- 
dian perkembangan terachir di 
Djawa Timur. 

Menurut Overste Sutoko se- 
bagai akibat dari pada pem- 
bitjaraan dalam parlemen jang 
memutar balikkan keadaan, se- 
perti semua perwira menengah 

dikatakan terdiri dari bekas 
KNIL, bekas KNIL dinaikkan 
sampai 3 pangkat, tuduhan 
a nasional dan sebagainja telah 
menimbulkan perasaan jang 
kurang sedap dan panas da-   lan Angkatan Perang,   

Keterangan overste Sutoko me- 
ngenai perkembangan2 terachir 

VERSTE SUTOKO dalam kedudukannja ' sebagai wakil 
kepala staf Angkatan Darat telah memberikan keterangan? 

disekitar segala sesuatu jang berhubungan 
bangan? diwaktu acbir?2 ini jang dalam banjak hal berarti 
membuka Jajar dari sedjumlah kedjadian jg sampai 

djauh tidak diketahui umum mengenai duduk perkaranja jang 

dengan  perkem- 

sebegitu 

Dalam hubungan itu dikemu- 
kakan tgl. 10 Oktober oleh Kol. 
Djatikusumo telah diadakan 
pertemuan dengan kawan2 lain- 
nja berpangkat “Kolonel dan 
Letkol serta a.l. hadlir pula Let- 
kol. Sudirman dari T. T, V, 

Maksud pertemuan itu untuk 
-mengkonstatir ada atau tidak- 
nja adanja 'bahaja jang ' me- 
ngantjam sebagai akibat dari 
pada pembitjaraan dalam Par- 
lemen. 

Lain maksud dari pada itu, 
tidak ada dan pertemuan ter- 
sebut dapat kesimpulan bahwa 
memang ada bahaja. Demikian 
al, keterangan itu jang se- 
landjutnja memberi pendjelasan 
pula sekitar soal mosi Parle- 
men, tidak adanja maksud coup 
sekitar demonstrasi dan keada- 

an di Djawa Timur. — Ant. 

# 
Pan bt ba rebana 

: Suara 

2 
tentara ke-8 A.S. 

  

dalam ' pemilihan j.a.d. 

telah merobah sikapnja terhadap 

soal Korea, 
Menurut Stevenson mak 

lam bulan Djuni j 

hower telah menga 

dia tak melihat 

mengachiri pertikaian Korea 

dangkan sekarang HBiser 

berpendapat bahwa pe 

tersebut dapat diachiri 
tjepat dan setjara terhorir 

Ant. - AFP. 

    

    

Inggris gembira thd 
perseludjuan Mesir - 

Sudan 
Djurubitjara kementerian luar 

negeri Inggris hari Kemis jang 
lalu mengatakan ' tenta 

setudjuan jang telahst 
antara. Mesir dan ut 

Sudan: bahwa ,ad: 
wa pemerintah L 
bekerdja - bersama 
merintah Ing 

pai pemerintahan 

hak menentukan 
bagi Sudan,” 

  

   

    

    

     

  

ang 

  

  

     

  

an. per 

mentja 

ndusy dan 

ib sendiri Ii 

Kalangan? jang berkuasa me- 
ngatakan bahwa ,,/perlu sekali” 
diketahui, sampai kemana psr- 
setudjuan ini akan diterima baik 

oleh golongan2 di Sudan, ja 
tidak diwakili dalam px 

djuan tadi. Seperti Ai 
persetudjuan ini ditjapai 
pemerintah Mesir dengan 2 
longan Sudan, jaitu Front 
merdekaan (Ummah) dan h 
Persatuan Sudan. — Ant, 

  

  

   

  

    

  

   

    

UP, 

KONPERENSI SOSIALIS 

ASIA 

Diumumkan dj New 

da. hari Kemis jang lalu, 
konperensj Sosialis' Asia! 

diselenggarakan oleh partisi 
sialis India. Burma dan Indore- 
sia. “akan dimulai 
6 Jamrari'jad. di R dari 

akan berlangsung selama 1 
Mi ggUN 

Partai2 BSosialis jarig akan 
merighadirinja ialah partai2 So- 
sialis Djepang (baik partai kas 
nan maupun - kiri), Indonesia, 
Malaya, Burma, Pakistan, India, 

Libanon, Syria Mesir dan “ Is- 
rael, sedangkan Irag akan diwa. 
kili oleh Partay Demokrat, 

Partai Neo- Destorw: Tunisi: 

dan. Partai Konvensi Pantai 
Mas (Gold Coast, Afrika Barat) 
telah diundang supaja kirim pe- 
nindjau& Partai Komunis Jugo- 
slawia, Sosialis ' Internasional 
dan Persatuan Pemuda, Soslalis 
Internasional diminta. supaja Ii- 
rim delegasi2 persaudardan, — 
Ant, . AFP, 

   

  

  

  

  
& 

SA ke : 

    

   

   

   

    

   



    

    

Wa2 baru. 

- Tetapi disamping angan 

peladjar? se 
Banjak beladjar2 ie 'betaajar | 

hanja karena terseret ee ae 

   
   

  

     

  

kultit IE Bukunya Tetapi ig 'be- 
berapa bulan kemudian, ruangan ' 
kuliah jang tadinja penuh sesak | 
itu lalu mendjadi berkurang. Ba- 
injak jang mengundurkan diri, 
“Jalu mentjari2 tudjuan tjita2nja 

ig sesuai dengan hasrat hidup- 
.nja. Ada jang lalu masuk kej 
Angkatan Perang, Kepolisian, 
Dinas Dalam/Luar Negeri, kese- | 
kolah Seni Musik, Seni Rupa | 

dsbnja. “ 
Kalau demikian keadaannja 
ada perguruan tinggi, maka | 
smikian pulalah keadaannja 

An sekolah2" landjutan. Banjak | 
sekali peladjar2 jang masuk ke 
S.M.A. dan kurang jang ke se- 
kolah2 Tg Maka una .pertu- 

       

       

     
     

     
   

   

        

  

  

   

  

   

    

3 Sana dalam saluran? jg 

djurusan 
jang ar ke vaknja ma- | 

Tag. jang sesuai dengan bakat- 

Pan Na da dimuka saja 
   

    

  

pi membajangkan 
erarti ketentuan bah- | 

pasti dapat ter- 

Pena agar La sampai 
kemuara tu 

aktif dan dari pagi2 sudah me- 
ngetahui kebutuhan2 masjara- 

kkatnja. Dalam hal ini bersjukur- 
lah Jogja telah mempunjai Aka- 
demi Seni Rupa dan Sekolah 
Musik, jang dapat menjalurkan 
bakat peladjar2 dari S.M.P. dan 
S.M.LA. Menggembirakan djuga 
adanja kabar, bahwa di. Djakar- 
ta (atau Bandung ? ') akan didiri- 
'kan Sekolah Perpustakaan, su- 
|atu pengetahuan jang masih 
asing dan perlu di Indonesia. 

Usaha mempertinggi 
seniman. 

Dalam nal 'ini, kegiatan ma- 
ksjarakat Jogjakarta, sebagai pu- 
sat kebudajaan dan pusat pela- 
Gjar, memang lebih2 sangat di- 
(perlukan. Dan adanja maksud | 
dari Kementerian P.P-& K. Dja- 

| watan 'Kebudajaan jang akan 
  

    
     

   

        

   

   

  

    

    

      

    
   

nesia mengenai status Irian 

ngandung pendapat bahwa kedz 
hukum dan menurut kenjataan 

2 Dalam hubungan ini Pemerin: , 
tah Belanda tidak memikirkan 

    

' “kedaulatannja atau menerima 
mandaat atas daerah tersebut. | 

Keterangan ini diberikan dlm 
“ djawaban pemerintah atas pe-j 
mandangan umum - dalam ma- 
djelis rendah Belanda mengenai 
anggaran belandja tahun 153. 
Demikian Ant. 

Menurut AFP, statement, “Res 

merintah Belanda mengenai 1 
Irian Barat, antara lain menje-| 
butkan bahwa dalam keadaan: 
dimana kedaulatan atasi Irian 
Barat seluruhnja ada dit , 
negeri Belanda, pemerintah Te 
landa tidak melihat hasil apakah | 
jg -kiranja dapat. diperoleh dari 

TJATUR MASJARAKAP » 
— MUSUH JANG BAIK 

   

  

MAA Ha Adakah musuh jg 
baik? (Suh selalu hendak 

mengalahkan, dan siapa ig. 
hendak mengalahkan tidak 
mungkin baik. Sebaliknja 
siapa jang baik, tidak mung 
kin  mendjadi musuh: En | 
toch Musuh jang baik” itu 
kerap terdengar djuga. 

Sebetulnja hubung 
an antara para pemain tja- 
tur ibu pada umuumunja sela- 
lu baik. Tetapi kalau mere- 
ka sedang bermusuhan, da- | 
lam. permainan “itu tidaklah 

tampak “ set2 jang menu | 
diukkam  adanja hubungan | 

“baik tahadi, Memang, mu- 
suh tetap musuh, Jang baik 
itu hanja oramguja. Dielas- | 
lah disini bahnva dalam per- | 
medinan, Mah orang itu 
,di-hanjakan” sa hadja. 

  

    

Na Sebab kalau per- 
ndindn dihubungkan 
'connectie orang, « tama      

  

    
   

  

   

    
   
   

   
    
   

     
      

    

   

    
    

       
       

     

    

bullah banjak te 
musuh jang Da 

suh jang kutji 
sebaliknja: skawan ja 

hat”, kawan jang kube 

dan lain Sa | 
muanja bahan - bahan 
ting untuk did: 

man, tetapi “besemuanja 

bahan-bahan. . jang .mem- 

bahajakan perdjoangan. 5 

pun Dajam Pan 
tjatur mudah sei Memi- 
sahkan dengan concreet 1g- 

satu dengan jang lain, teta- 

Pi dimasjarakat? Djuga di 

.masjarakat. pemisahan itu 
sebetulmja tidur begitu su- 
kar. Kalau ada Tn Rani menga. 
ngg sukar, hanja 
ena Tem t 

  
  

  

  

  

|.met 
klasementnja « 

raim € 
aa kB "aka N 

  

      

- Sikap kabinet Belanda mengenai   

akan menerima pembatasan hak : 

      

| tama dari 
2 pemerintah. 

'Lain2 projek jang penglaksa- 
Inaannja kiranja akan berhasii 

Ii: SURAKARTA 

bana 

E rutusan Indonesia maka 
ra 

Vivan HN 

EMERINTAH endek tidak melihat manfaat dalam 

usaha membuka kembali perundingan dengan pihak Indo- 
Barat. 

tan atas daerah tsb menurut 
ada pada negeri Belanda. 

dingan dengan Indonesia. 

sjafkan Indonesia? 

sedia. untuk membaharui ,perun 
ngan” 
Jaksud daripada per 

4 untuk menghilangkan. 

inai maksud Belanda 
Ipa Bagas Ipa, 

   

    

   
  

  

baik akan dipeladjari kemudian. 
— Aa g 5 

JDIE - REIS HIMPUN:- 
AN: BUDAJA - 

Ke Bali diundur 
waktunja. 2 

. Hwanani Budaja Surakarta 

  

(tak lama lagi bermaksud akan. 
| mengirimkan 4 orang anggauta. 

| nja untuk mengadakan studie- 
Pan Bali beberapa waktu la- 

   : Menurut rentjana semula ke 
gkatan 4 orang “ utusan 

Himpunan 1 aja jakni : Dr. 
Murdowo, nj. Dr. Murdowo, Ma- | 

|| de Badre, dan Junus itu dite- 
| tapkan pada tanggal 4 - 11 jang 

, aan, datang, tetapi berhubung 
| dengan kepergiannja Dr. Murdo. 

yo ke General Conference Unes. 
co di Paris pati "gi 

  

katan mereka itu di' Naa 
uk sementara waktu, 

: tara lain jalah : menindjau. 
maa An jang mempunjaj n     

  
  
ak, kebudajaan ditempat tersebut, | 

membuat ng to2 dan lukisan? | 
jek2 kebudajaan, 

k an hubungan. de- 
       Nanganai, 

hubungan dengan itu, patutlah | 

suk ke Akademi Kesenian, Fa- 

jannja atas: usaha ini. 

arus2 aliran ig te 
ini pemerintah dan masjarakat 

   

     
       

| Dan Naa Pa masjarakat. 3 
(jang mempunjai tenaga2 jang |. 

status Irian Barat itu yap. ea 

“usaha membuka kembali perun- 

Belanda akan mengin- 

“Akan tetapi, statement tadi 
“ditambah dengan keterangan 

wa pemerintah Belanda ber- 

dengan hati terbuka. 

lah paham mengenai menggebu 
.soalnja, djuga untuk mengin- 
sjafkan pihak Indonesia menge- |. 

didaerah 

. Keterangan selangjutnja me- 
| ngatakan, bahwa Belanda ber- 
| sedia untuk mempertimbangkan 
segala saran2, dengan tidak me- 
ngurangi atau melanggar hak 
edaulatan Belanda atas Irian 

at jang kiranja akan mem- 
"| bav faedah kearah perbaikan '' 

: Ma antara kedua negeri: 
2 NEkbug meta 97 as " 

- Diumumkan: selandjutnja bah- 
3 sebuah panitya jang telah 

dibentuk untuk membuat ren- 
tjana umum untuk Irian Barat 
kelak akan memberi bagian per- 

laporannja kepada | 

   

— Iorganisasi2 kebudajaan, 

aksud studie - reis tersebut | : 

laj kebudajaan dan mempeladja- 

mendirikan Kesenian, adalah | 
memang sudah seharusnja: Ber- | 

dihargai usana ILK.I. (Institut 
Kebudajaan Indonesia), jg 'ber- 
maksud akan mendirikan Seko- | 

akan dapat menampung pela- 
djar2 dari sekolah landjutan dan ik 
mendjadi djembatan untuk ma- 

kultit Seni Drama & Film nanti, 

Kalau hal ini perlu, kita se- 
mua sudah maklum. Dan sudah 
seharusnjalah kalau pemer intah 
— Kementerian P.P.&K. — men. 
tjurahkan perhatian dan bantu- 

Memang pada masa ini jang | 
diperlukan adalah usaha2 jang 
njata dan bukan teriak2 jang 

(kita adalah ,,seniman2 » kam- 
pungan”, pemain sandiwara & 
Ma dan penjanji2 kita 

adalah ,,seniman kerandjang ko- 
toran” (istilah sdr. Sri Moer- 
tono), tetapi jang tidak disertai 
usaha untuk mengangkat dera- 
djat dan mempertinggi nilainja. 
Mudah - mudahanlah dim. hal 

dapat madju bersama dan men- 

Pruh Postel: terdirj atas Asraru 

Ian, telah menemui Menteri Urus- 
an Pegawai Ana: Mantan Kese- 

(lah. Seni Drama. & Film, jang |    
   

  

Patas pertanjaan sampai 

mengatakan bahwa seniman2 

Konyat" ag Serikat Bu 

din, Suratno dan M, Pangaribu- 

hatan R.I. 

Dalam | pertemuan dengan 
' Menteri Urusan Pegawaj telah 

! dibitjarakan tentang penjusunan 
formasi pada  Djawatan PTT 
Na perbaikan . sesi pegawai2 | 

  

1 dikemukakan oleh delegasi 
dimana 

kemungkinan pasal - - pasal dari 
Undang - ul ' Darurat baru- 
baru ini “disahkan oleh parle- 
men |didjalankan oleh Djawatan 
PTT untuk mengangkat pega- 
wai2 jang kini MRin terbela- 
kang. GEA g 

Djawaban Menteri atas perta- 
Ta ini ialah soal tersebut ki- 
ni masih sedang @irundingkan. 

P Ke bosatarEnita dalam pertemu 
an “dengan “Menteri Kesehatan 
telah didesak agar peraturan 
restitusi | ongkos2 perawatan 
pengobatan pegawai2 negerj se 
bagai termaktub. dalam"lemba- 
ran negara th. '48 no. 104 jang 
kini dianggap. telah tidak se- 
suai lagi, ditindjau kembali. 

  

Wa 
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: Djawaban atas desakan ini 
ialah penindjauan telah tiada- 
kan dan. perobahannja kinj te- 
Jah diadjukan kepada Kemente-   Hepat tindakannja TAN 

jepat dan tepat. , 

1600 tembang 

P 
tuhan penting bagi rakjat, 

kedjurusan ini ialah memperbe- 
sar badan pengkreditan desa jg 
sudah bekerdja jang dalam ke- 
kurangan modal dan pemberi-. 
an2 kredit dengan bunga jang 
sedikit mungkin. “Djumlah bunga 

jang dahulu 18$c sekarang su- 
“dah berkurang mendjadi kira2 
107 dan bunga inipun akan di- 
Phir lagi kalau omzet sudah 
besar. 

Berdasarkan keterangan jang 
diperoleh -koresponden ,,Peman- 

| dangan”, maka pemerintah se- 
benarnja bermaksud menguta- 

makan pendirian koperasi2 da- 
lam artian jang sebenarnja di 
desa2. Koperasi jang dimaksud 

"itu dikehendaki datangnja dari 
'usaha rakjat sendiri, bermodal 
Garj uang pangkal dan iuran 
serta tidak membutu hkan kredit 

(dari Pemerintah. Sebagai tjon- 
toh dikemukakan ga koperasi 
Himpunan Saudara” di Ban- 

dung jang njata telah bernasil 
membentuk dan menghidupkan 

koperasi dalam “arti jang se- 
(sungguhnja. 
-Dalam hubungan pendirian 

koperasi ini Gdinjatakan bahwa 
sampai sekarang undang2 kope- 
rasi belum ada, sehingga korup- 
si sulit untuk ditjegah. Tetapi ' 
untuk pedoman sementara da- 
|pat digunakan undang? Hindia 
Belanda dahulu. Pimpinan pem- 
bangunan dari badan2 koperasi 
ini ialah Inspektur? B.R.I., Ko- 
perasi dan Djawatan Organisasi 

' Usaha Rakjat.. 
Tertegun2nja pendirian kope- 

'rasi2 desa pada Waktu ini me- 
nurut keterangan adalah dise- 

Ibabkan karena belum adanja 
pei sesuaian tentang tjara men- 
(dirikan koperasi antara pihak 
Kementerian Perekonomian dan 
Dalam Negeri. Djumlah desa 
di Djawa dan Madura sebanjak 

' 21.000 buah. 
“Djumlah 
bank desa. 

  
lumbung dan 

Djumlah lumbung? desa dise- 
luruh Djawa dan Madura pada 
w aktu sebelum perang ialah 
5600 buah. Jang sudah dibuka 
dari semendjak tahun 1951 sam 

ruhnja. Jang masih belum di- 
'buka djadinja 4000 buah. 

. Bank desa jang sudah dibuka 

akan dibuka 2700 buah lagi. 

  3 

“ngan instansi2 etnik dan 
agar 

timbul rasa saling mengerti dan 
harga menghargai diantara or- 
ganisasi2 Kebudajaan di Bali 
dan di Surakarta. Keempat utu- 
san itu akan berangkat . Pa 

beaja., sendiri. — Ant. 

MAGELANG 
TEAM. — 

“KANTOR PENJULUH 
PERBURUHAN HAPUS 
Dengan surat keputusan Kem 

Perburuhan tgl. 1 Sept. 1952, 
maka kantor Penjuluh Perbu- 
ruhan Magelang dihapuskan de- 
ngan itu jang berkepentingan di. 
harap berhubungan dengan Kan. 
tor Penjuluh Perburuhan Dja- 
teng di Semarang. 

SALATIGA 

  

TJALON PEGAWAI 
PEGADAIAN . 

Dalam udjian' tjalon pegawai 
| pegadaian negeri jang diadakan 
di Ungaran dan diikuti 77 orang , 
tjalon jang lulus hanjalah 45 
orang. Mereka ini akan ditem- | 
patkan dibeberapa Tenan selu- 
PX Dja Tg 

  

  

Tudjuan pertama bagi usaha 

“Koperasi? jang Tduikkeag, F 

pai tahun 1952 ialah sebanjak | 
1600 buah atau 18, dari selu- 

sebanjak 2400 buah. dan jang 

rian #ebangap, Ant. 

dan 2400 bank 
desa al dibuka di 

Djawa-Madura 
na 4000 lumbung desa dan 2700 

bank desa akan dibuka lagi 

ADA waktu belakangan ini tampaknja ada usaha Pemerin- 
tah untuk membangunkan dan menghidupkan kegiatan 

pengkreditan didesa-desa untuk mentjapai keadaan sebagai se- 
belum perang, karena pengkreditan. ini dipandang satu kebu- 

Kk 

aa 

“Untuk membuka 4000 “Ium- 
:bung desa tersebut diperlukan 
beaja sebanjak Rp. 125,15 djuta 
dan untuk bank desa sebanjak 
Rp. 33,75 djuta, 

Sebagai jang telah pernah di- 
umumkan djumlah beaia untuk 

- 

  

tah telah menjediakan 'beaja 
Rp. -150.000:000,— . Perintjian- 
nja: untuk bank dan Iu en URE 
desa di Djawa Barat Rp. 35.000. 

"000,—, Djawa Tengah “Rp. 42. 
000. 000,—, Djawa Timur Rp. 44. 
000,000,— dan daerah istimewa 
Jogja Rp. 4:000:000,--- 
:nja semua Rp. 125.000.000,—, 

.gang ketjil (bakul) buat Djawa 
Barat Rp. 6.000.000,—,  Djawa 
Tengah Kp. 13.000.000,— , Djawa. 
Timur Rp. 14.000.000,— dan Jo- 
gja Rp. 20.000,000,—. 

bahwa dari 1600 lumbung desa 

ah bermodal tjukup, 690 buah 

bermodal 504, dan 700 buah 
bermodal dibawah 50x. 5 

Untuk memulihkan semua be- 

inja Rp. 248.150.000,—, tetapi jg 
disediakan Pemerintah tjuma 
Rp. 160,000.000, “djadi kekura- 
ngannja masih Rp. 88.100.009,—. 

Untuk daerah luar Djawa ba- 
ru hanja' satu dua jang didiri- 

kan, karena daerah? tersebut 
memerlukan -pendirian jang ba- 
ru jang masih banjak memerlu- 
kan sjarat2. 

KEAMANAN DIPER- 
HATIKAN 
Oleh Pemerintah pro- 

.. Dinsi, Sulawesi. 

3 

Bkomsikan dengan perkem- 
bangan2 selama hari2 belakang- 
an ini perhatian pem. prop Su- 
lawesi terutama ditudjukan ke- 
pada soal2 keamanan diwilajah 

ini dan terhadap usaha2 pem- 
bentukan D.P-.R. D.S.2 untuk 
daerah - daerah .otonom - dibe- 

lainnja di Sulawesi berdjalan lan   langan. jang TAMA NRP 

Untuk Keperluan bank “da-! 

Selandjutnja perlu" tap | 

jang sudah dibuka, ada 300 bu- 

aja jang direntjanakan sebenar: . 

kas  wilajah. Sulawesi  sela-. 
tan dan tengah. “Selain. itu 
umumnja  urusan2 pemerintah 

   
    

  

   
   

    

   

  

Tengenai : formasi tersebut te- | 

  

lumbung dan bank desa dan utk || 
dagang ketjil (bakul) pemerin-| 

menurut 

yi 

  

(Oleh : Wartar 

€ manc DPRDS Kotabesar 

Tt bertempat digedung Balai 

ah 33 anggauta. Dengan 

Sidang melandjutkan pembi- 
tjaraan mengenai rentjana per- 
aturan tentang mendirikan ki- 
osk ditanah milik daerah. Ren- 
tjana itu telah selesai dibuat, 
oleh sebuah Panitya jang pada 
sidang beberapa waktu jl telah 
dibentuk. 

« Prinsip semula untuk menga- 
dakan peraturan itu, adalah utk 
menambah keindahan kota dgn ' 
didirikannja kiosk2 jang letak 
dan bentuknja teratur, disam- 
ping menambah penghasilan kas 
daerah dengan memungut sewa. 

“Djumlah kiosk jg ada. 
Menurut pelaporan Panitya." 

djumlah kiosk jg ada sekarang 
ada 80, jaitu di Ngarsopuro 42, 

Duksinopuro 4, Purwopuro 5, 
Pasarsenggol 29, sedangkan per- 
mintaan baru untuk mendirikan 
kiosk ditanah milik daerah ada 
5 buah. 
“Dari djumlah itu kiosk jang 
diserahkan oleh pemiliknja ke- 
pada Pemerintah ada 18, jaitu 

di Ngarsopuro 15, Duksinopuru 
2, Purwopuro 1, berdasar per- 
djandjian darurat bahwa sesu- 

dah 2 tahun kiosk jang didiri- 
kan itu mendjadi milik Peme- 
rintah dan, selama itu tidak di- 
pungut sewa. 
Disamping kiosk2 itu dikota 

Solo masih ada  sedjumlah 32 
kiosk dari .,Petodjo”. Bagi ki- 
oOsk-kiosk ini diusulkan djuga 
untuk diadakan peraturan ter- 
tentu” 

Kiosk2 jang dulu diurusi lang- 
sung oleh AZ/DPU dengan tidak 
memakai perdjandjian 2 tahun, 
djadi milik Pemerintah ada 92 
buah, jaitu di Lor Beteng 39. 
Purwonegaran, Tegalhardjo dll 
52 buah. 

  
Rentjana peraturan jg 

: dibuat panitia. 
| Jang mendjadi perdebatan ra- 

mengenai rentjana peratur- 
“ialah jang tersebut dim fasal 

    

   

    

       

AN hendjak kiosk itu selesai 
$ “dikerdjakan, mendjadi milik 

daerah. 
Semendjak selesai dikerdja- 
'kan jg mendirikan kiosk da- 
pat .mempergunakannja dan 

| selama waktu 2 tahun 3 bu- 
. Ian Ma pa mulai perdjan- 

gani, 

membajar sewa maupun se- 
wa tanah, 

3. Semua pengeluaran untuk 
keperluan tambal-sulam men 
djadi tanggungan daerah ke- 
tjuali atas kelalaian jang me- 
nempati. 

Pembitjara2 jang kurang me- 
njetudjui bunji ketentuan dalam 
fasal itu menganggap bahwa fi- 

hak Pemerintah. ,,nggarap me- 

narg” terhadap orang jang men- 

dirikan kiosk dengan ongkos jg 
taksiran “ memakan 

beaja Rp. 5.0900.— dengan tiada 
tegenprestasi jg lajak, ,,dians- 
lus” begitu sadja. 

Dalam pembitjaraan?2 itu da- 
.pat diambil kesimpulan bahwa 

sesuatu rentjana peraturan jang 
pembuatannja ,.di Panityakan” 
dalam pelaksanaannja mengha- 

dapi 2 diurusan, jaitu dari ang- 
gauta2 'D.P.R. sendiri dan dari 
fihak D.P.D., sehingga lebih ba- 
njak memakan waktu ' dalam 

perdebatannja daripada kalau 

  

|rentjana peraturan diserahkan 
pada fihak D.P.D., jang hanja 
dihadapi oleh fihak anggauta2 
D.P.R. dalam. pembitjaraannja 
untuk dapat disjahkan. 

Guorum jg stjumpan” 

bikin repot pemungutan 
suara. 

Achirnja dapat diadakan pero- 
bahan2 dalam fasal jang banjak 
memakan waktu untuk diperde- 
batkan, antaranja fasal 8 ajat 
1 berbunji : Semendjak kiosk itu 
selesai dikerdjakan : 
a. Mendiadi milik daerah. 

b. Sebagai jg tertjantum ajat 2. 
'C. Sebagai jg tertjantum ajat 3. 

Sementara itu waktu akan   tjar seperti biasa demikian ka-. 

  

memulai dengan pemungutan 
suara. untuk. menjetudjui prin- 

AN Fip3 dari Na Pn telah 

| WILAJAH DJAWA TENGAH | 
  

SEMARANG 

- PERTANJAAN ,KOMI: 

: TE RAKJAT" : 

Dalam surat pernjataannja jg 
disiarkan tanggal 29-10 jang 
“Jalu dan tindasannja dikirimkan 

“Semarang jang diketuaj Su- 
doko, menjatakan persetudjuan. 

nja dengan pemihdahan rumah- 
rumah penduduk didaerah. kota 
Semarang, jang dianggap se- 
bagai wilde occupanten.  Per- 
setudjuan tersebut disertaj sja- 
rat2 diantaranja agar pemerin-. 

tah daerah Kota Besar Sema- 
rang memberikan tanah untuk 
tempat pindah dengan  keten- 
tuan, bahwa daerah itu tidak 
mengganggu kesehatan, dan ti- 
dak dianggap angker, Pembong. 
karan, pengangkutan dan men- 
dirikan Kembali rumah2 jang! 
berasal dari tangh2 pemerintah 
supaja mendjadi tanggungan pe. 
merintah, demikian pun jang ber 
asal dari tanah partikulir su-   kepada Presiden, Komite Rakjat | 

—  PEMBERSIHAN"" 

|paja mendjadi Winda Siau 
4 tuan tanah. 

Komite Rakjat Semarang ada. 
lah suatu perkumpulan .jang 
mewakili para penghunj dari ru- 
mah2 liar jang terdiri Ik. 2.000 
kepala keluarga, jang dibentuk 
pada beberapa waktu jang lalu 
sesaat mulai diadakannja pem 
berantasan rumah liar. — Ant. 

SE- 

. 
PEDA2 ZONDER 

PENNING 
Dalam gerakan pentjegatan 

sepeda dan ' betjak jang tidak" 
herpenning selama 3 hari jang: 

baru lalu ini jang diusahakan 
oleh kotapradja dan pihak ke- 
polisian telah berhasil menda- 
patkan uang pembelian penning 

jang didjual ditempat2 pendja- 
gaan tsb sebanjak Rp. 10.000,— 

Selandjutnja dari D.P.D, kota 
diterangkan bahwa dalam tahun 
'58 jang akan datang diadakan 
penghapusan pembebasan pa- 
djak hagi sepeda2 dan betjak2   atau kendaraan? dinas, Karena 

- peraturan kiosk 
disjahkan 

Ta pemungutan suara 

“dalam bulan ini telah dilangsungkan sebagai sidang penu- 

Lo Menurut atjara sidang akan dimulsi pada djam 19.00 tetapi 
4 Masya djam 20.15 anggaita jang datang baru 16 orang dari 

D. .D. jang kasip datangnja, maka achirnja pada djam 20.40 
sidang dapat dibuka dengan dihadiri. oleh 17 anggauta, 

tidak Ie 

"Bandjarsari 

van ,, KR” sendiri) 

Surakarta pada hari kesepuluh 

kota, 

didjemputnja, Seorang. anggauta 

diadakan perobahan2 itu,  ter- 
njata seorang anggauta dengan 
setjara ,,geruisloos” telah me- 
ninggalkan sidang, sehingga ter- 

dapat kelambatan djalannja si- 
dang, untuk menentukan sjah 
atau tidaknja guorum jg ,,tjum- 
pen” itu dalam menentukan se- 
suatu, Sidang dischors untuk 
mempeladjari peraturan2 jang 

berkenaan dengan itu. 
Dengan mengambil dasar UU 

no. 22 th, 48, jang menjebutkan: 
guorum sidang ditjapai menurut 
daftar banjaknja anggauta jang 
hadlir, pemungutan suara dapat 

disjahkan dengan tidak setjara 
individueel. Selandjutnja dengan 
»Suara setudju” sidang dapat 
menerima ketentuan2 rentjana 

peraturan itu, untuk diminta pe- 
ngesjahannja “kepada Propinsi. 
Dengan selesainja soal itu, ma- 

ka Panitya pembuat rentjana | 
peraturan tersebut dibubarkan. 

  

MEMPERLUAS LAPANG- 
AN GRAFIKA 
Perserikatan usaha 

Grafika Nasional Indo- 

nesia terbentuk. 

Atas inisiatip beberapa peng- 
usaha, pertjetakan bangsa Indo- 
nesia di Djakarta, telah dilang- 
sungkan rapat pembentukan 
perserikatan jang diberj nama 
Perserikatan Usaha Grafika 
Nasional Indonesia. Dalam rapat 
pembentukan perserikatan tsb. 
ditetapkan pula suatu Dewan 
Pimpinan jang terdiri dari 5 

orang ialah : 
1. Sastro darj ,,Sari-Pers'" 2. 

Abdullah dari pertjetakan ,,Ma- 
dju”, 3. Sasmita dari pertjeta- 
kan ,,Gruno”, 4. Sukadis dari 
pertjetakan ,,Tampomas”, dan 5. 
A. Zakaria dari pertjetakan 
sAZET”. 
Tudjuan dari perserikatan tsb. 

antara ain memadjukan dan 

mengkoordinir usaha bangsa In- 
donesia dalam lapangan grafika. 

Jerkarta 
JK Aa am NNNNa Anu 

  

Rame-rame memilih 

Presiden 
Dalam salah satu rumah 

makan dikota ini semalam 

ada beberapa tamu jang 

karena hudjan tidak  djadi 

melihat pasar. malam.  Se- 

telah menghabiskan makan- 

an jang dipesan, mereka ti- 

dak terus pulang, karena 
pada Waktu itu hudjan be- 
lum berhenti, 

Kemudian salah satu d:- 

antaranja sambil lalu mena- 

njakan kepada  teman2nja 

kapan di Indonesia diadakan 

' “pemilihan Presiden. Demiki- 

an asjiknja mereka membi- 

tjarakan hal tersebut, se- 

hingga lupa waktu. Menurut 

.pembitjaraannja, dikalangan 

6 orang tamu ini terdapat 
3 aliran”. Jang satu tetap 
menghendaki Sukarno, jang 
lain Hatta sedang jang satu 
lagi Sultan Hamengku Bu- 

wono IX. , 
Jang mendjagoi Sukarno 

mengemukakan alasannja, 
bahwa sampai sekarang ini 

dialah “satu2nja pemimpin 

jang ditaati rakjat. Ini ter- 
bukti, katanja, dengan tin- 

dakannja membubarkan de- 
monstrasj pembubaran par- 
lemen di Djakarta baru2 ini. 

Jang mentjalonkan Hatta 
dengan alasan, bahwa dia 
sekarang sudah mendapat 

“gelar Hadji. Dengan demi- 

kian rakjat Indonesia jang 

kira2 80Y6c menganut agama 

Islam, menurut pendapatnja 

pasti akan memilih Hatta. 

Sedang jang memilih Sultan 
memperingatkan kepada te- 

man?nja. atas kedjudjuran 
dan djasanja terhadap revo- 

lusi kita sekarang ini. Di- 
katakan, bahwa tiada Sul- 

tan, pasti RI tidak “akan 

kembali 'ke Jogja, tetapi 

pemimpin kita tetap akan 
meringkuk di Bangka, 

Demikian asjiknja mere- 
ka berdebat dan kira2 tidak 

akan ada jg mau mengalah, 
kalau pengusaha restaurant 

tidak memperingatkan -ke- 

pada mereka, bahwa waktu 

sudah lewat dan restaurant 
akan segera ditutup. 

  

      
APOTHEEK 

Jang buka dihari Minggu ia-   —Ant., 

Alasan bahwa 

Kesan jang pertama jang kita 
peroleh ialah bahwa desa terse- 
but termasuk desa2 jang mak- 
mur. Luas. tanah ada Hangat 

) 

  

ha diantaranja 131 ha jang da- 
pat digunakan untuk pertanian. 
Djumlah. penduduk ada 2224 

orang, jang dapat membatja 
dan menulis 1248 orang, sedang 
jang masih buta huruf 976 
orang. Kekajaan penduduk jang 
berudjud ternak besar 265 ekor, 
kreta kuda 2 buah, grobag sapi 
12 buah, speda 76. 

““Didesa ini tak ada pengang- 
guran, bahkan didesa itu terda- 
pat 35 perusahaan pembikinan 
genteng, dimana tiap perusaha- 

an itu dapat memberi pekerdja- 
an kepada 5 sampai 10 orang. 
Sajang, perusahsan? ini belum 
dapat dihimpun setjara coopera- 

f. Dalam hal ini Djawatan 
Koperasi telah “ menjanggupi 
akan bantuanrja. 

Madju .mundurnja desa 
tergantung pada lurah. 

Selain itu sekira . 100 orang 
mata pentjahariannja diperoleh 
dari pembuatan pati onggok. 
Pohon2 ini dibelinja dari Bodjo, 
Semarang, dengan 'harga tiap2 
pohon, Rp.70,- beaja angkutan 

dari Semarang “dengan truck 
untuk 3 & pohon Rp. 170,— 
Tiap2 po itu dapat meng- 

hatsilkan 150 & 170 liter dengan 

makin harj makin tambah ba- 
njak. Dalam tahun 1950 djumlah 
sepeda dan kendaraan2 lain jg. 
dinas ada 1675 buah. Tahun 
1951 ada 2300 buah, tahun 1952 
ada 2635 buah. —R, Smg, 

TJILATJAP 

BANDJIR DIDAERAH 
BANDJAR 
14 Desa dan kl. 500 
rumah terendam air. 

Karena 'hudjan selama 10 hari 
belakangan ini turun terus me- 
nerus, maka beberapa anak- 

sungai Tjitanduj telah meluap 
sehingga beberapa daerah diba- 
gian selatan dari distrik Bandjar 
(kabupaten Tjiamis) tergenang 

air dengan mengakibatkan keru- 
sakan2 pada tanam2an, bibit- 

padi pada semajam2 dan pala- 
widja seluas beratus2 hektar dan 
kl. 500 buah rumah ' terendam 
air. Demikian berita dari Ban- 
djar, 

“Menurut berita itu, 

Selasa (tanggal 28 j.b.I. ketika 
hudjan tidak turun lagi, maka 
lalu - Jintas antara Bandjar dan 

  

pada hari 

  

  bisa berlangsung 

air mulai turun,     lagi, karena 

,rena desa ini 

iah apotheek Malioboro, | 

Desa pertjobaan di Daleman 
Peranan lurah sangat penting 

(Oleh : Wartawan ,KR” sendiri) 

ARU - BARU ini panitya model desa Kab. Klaten dan Bu- 
pati Muchtar telah mengadakan penindjauan ke Kalurah- 

an Daleman, Ketjamatan Tulung, Kawedanan Djatinom, Dale- 
man adalah satu-satunja desa pertjobaan 

Daleman dipilih mendjadi model desa, jalah ka- 
rena desa tersebut memenuhi sjarat? jang telah ditentukan, a.l. 
mempunjai pasar desa, sekolahan dan lain2. 

di daerah Klaten. 

harga & Rp. 1,30, dan didjual 
di Klaten dan diluar daerah. 

Atas pertanjaan kita, menga- 
pa pohon? itu tidak ditjoba di- 
tanam disini, didjawab bahwa 
kalau demikian maka pohon? 
itu tak akan keluar patinja: be- | 
gitu pula tidak akan ada pati- 
nja kalau dalam mengangkut 
itu mereka mendjumpai lajon, 
hal ini sudah mendjadi kepertja- 
jaan mereka — ( Red). 

Kalau kita melihat desa per- 
tjobaan ini dengan teraturnja 
djalan2, pager2 dan penerang- 

'an-penerangan lampu dipinggir 
djalan, maka satu-satunja se- 
bab sesungguh2-nja, bukan ka- 

mendjadi model 
desa, tetapi karena njata2 pe- 
ranan Jarah itu sungguh2 pen-. 

ting dalam pembangunan desa 
pada masa ini. 

Djika .lurah itu. sungguh2 

memperhatikan akan kemadju- 
an2 desanja, maka segala sesu- 

atu andjuran itu masih dapat 
berdjalan. 

Karena pada umumnja rakjat 
didaerah Kabupaten Klaten ini 
sangat progressief - dan ingin 
madju. Djika para pendjabat2 
tidak bisa dan sanggup memim 
pin rakjatnja kearah kemadju- 
an dan sewadjarnja, maka rak- ' 

|Ljat akan mentjari pemimpin 
sendiri, 

tapi orang kuatir air itu akan 

naik lagi kalau hudjan turun 
kembali, ' 

4 Desa jang tergenang. 
Baru sekarang dapat diketa- 

hui luasnja daerah jang terge- 

nang air, jaitu daerah jang me- 
liputi desa2 Sidahardja, Karang- 

paninggal (kedua desa.ini terle- 

tak pada pinggir kali Tjiseel, jg 
mengalir kesungai Tjitanduj), 
Tjisaar dan Binangun, jang le- 
taknja lebih tinggi. — 

Didaerah desa2 Sidahardja dan 
Karangpaninggal itu air 'Tjiseek 
itu mulai kelihatan naik sedjak 
tanggal 20. Beberapa hari kemu. 
dian 'ait itu meluap dan “mMenga- 
kibatkan bandjir didaerah Lak- 
bok - tengah. Kurang lebih 1200 
hektar terendam air. Antara lain 
djuga tempat2 semajam bibit- 
padi, tanaman padi gogo dan 
palawidja tergenang, 

Menurut keterangan, mungkin 
sekali bibit - padi didalam  se- 
majam itu mendjadi busuk ka- 
rena sudah beberapa hari teren- 
dam air, sehingga penanaman 
padi disawah2 untuk musim 
jang akan datang boleh djadi 
tidak dapat dilakukan DAA saat. 
nja, “— Ant, 

'h oleh Dr. Sumbadji, 

1 buruhan/upah 
Iidan penerangan sdr Suhardji, 

. besar turunnja hudjan. 

HALAMAN 

        

# $ 

'SUSUNAN P.B.S.B, KE- 
SEHATAN BARU. 

Hasil penjusunan Pengurus 
Besar (P.B. Kesehatan jang di- 
bentuk oleh formatur jang der- 
Giri dari sdr2. "Atmosugito, Dr. 
Sumbadji dan Achmad pada tg. 
30-10 jang lalu adalah sbb. 

Ketua sdr, Dr, L.G.J. Samallo, 

sugito dan Dr, Sumbadji, penu- 

lis Idan HI sdr2 Ibnu Sujono dan 

Kadijono, keuangan sdr Lagijo- 
no, 
Bagian - organisasi dipegang 

bagian per- 

Adapun  konsulat2 Sumatera 
Utara dipegang oleh sdr Thaib 
Husny, Sumatera Tengah sdr 

matera Selatan sdr, AL Adiwi- 
noto, Djawa Barat masih diusa- 

hakan, Djawa Tengah sdr. Ach- 

mad Notohadisurjo, Djawa Ti- 

tan sdr. J. Pandung dan Sunda 
Ketjil Dr, Sukardjo: Perwakilan 

di Djakarta dipegang oleh sdr. 
Dr, Buntaran Martoatmodjo, Dr. 

Endon, Sumarno dan Sardjono. 
Alamat P.B.S.B. Kesehatan utk 

sementara  didjalan Menduran 

45, Jogja. 

DEWAN PENUNTUN 
MATARAM MENGA- 

DAKAN ,,DAGKAMP"' 
Sesuaj dengan keputusan ra- 

pat perwakilan suku2 pada be- 
herapa waktu jang lalu, maka 
pada tg. 2-11 jang akan datang 
Dewan Penuntun Mataram akan 

mengadakan ,,dagkamp” ber- 
tempat -dilapang “ Morangan, 
Sleman. . : 5 
Keberangkatan rombongan 

penuntun tadi dengan 100 orang. 
Ditanah lapangan Morangan 

mereka akan mengadakan de- 
monstrasi2 dan perlombaan me- 

ATJARA KEBAKTIAN 
GEREDJA 

Hari Saptu.. 

Gredja Masehi Advent Har: 
Ketudjuh Malioboro no. 6 09.00 

Sir. TJIA KHING HWAT 10.00 
Pendeta D. PATTIKAWA. Si- 
dang Masehj Effa tha. Sajidan 
no. 7 09.00 Sar. GO I DIWAN 
10.00 Sdr. E. LANGKUN 16.30 
KUMPULAN ORANG MUDA. 

: Hari Minggu 

Gredja Kristen Djawa Tengah 

di Gondokusuman Jogja. Klitren 
Kor: 34” 0730 “Dr. Mr “DiC. 
MULDER 09.00 Drs. R. SUDAR.- 
MO 16.30 Ds. J.A.C. '”RULL- 
MANN. 

Gredja Kristen Djawatengah 
di TUNGKAK  Mergangsan 
0900 Ds. £. DWIDJOASMORO 
Sir. J. MADYOWARDOJO 09.00 
Sdr. SOEDIBJOWARSITO. 

Gredja Tiong Hoa — Kie Tok 

Kauw Hwee. Ngupasan no. 21 
Kring Muntilan 09.00, 17.00 
09.00 Gredja-Prot. Indonesia Mar 

gomoeljo 09.00 Ds. S.A.R. HAR- 

DIN Gredja Pantekosta Jogja. 
Lempujangwangi 09.00. Pendeta 
THE KIEM. KOEI. Tugu Kulon 

28, 16.30 idem Gredja Huria Kris 
ten Batak Protestan Batana- 
warsa. 22. 09.30 Ds. M. PAK- 
PAHAN Perdjamuan Sutji, 

TINDJU 
Pertundjukan tindju didalam 

Pasar Malam semalam antara 

Jogja dan Banjumas berkesu- 

dahan 16 - 15 untuk Jogja, 

Jogja - Semarang berkesudahan 

15 - 14 untuk Jogja. : 

PERTUNDJUKAN DI PA- 
SAR MALAM 

Hari Saptu : 
Ngesti Pandowo : Kartopijogo 

maling. Ketoprak Mataram: 

Pentjuri Bagdad I, Sandiwara 
Titing : Maharani, 

Hari Minggu : 

Wajang orang Ngesti. Pando- 
wo : Srikandi ngedan. Ketoprak 
Mataram: - Pentjuri  Bagdad 
(penghabisan). 

  

Varia Pasar Malam 
“Kk Anak? jang semalam ,,bro- 
bos” pagar Pasar Malam ada 1? 
orang dan mereka itu semuanja 
tertangkap. Dibandingkan dgn 

kedjadian jang lalu, maka ang- 

ka itu menundjukkan tanda ti- 

run, Tapi sekali ini tetap terdiri 
dari anak2 peladjar diantaranja 

dari S.M,P. 
»k : 

Kk Semalam penonton tjukup 

banjak, meski petang mulai hu- 

djan rintik2 dan kadang? agak 

hudjan agak besar penonton? 

disekitar pertundjukan ketoprak 
dan sandiwara ,,nekad” mema- 
suki ruang gedung tersebut... 

tanpa bajar. Dan pendjaga ke- 
tika itu tidak berdaja apa? .... 

sk 
. & Dari seorang pengurus Pa- 

sar Malam Amal dan orang tadi 

dari S.B.E.A, menerangkan, bah. 
wa didalam pasar malam itu 

telah tertangkap seorang pen- 
tjopet uang sebanjak Rp. 15.000. 

Menurut keterangannja, pentjo- 
pet tsb. berhasil membawa lari 
uang sebanjak itu dari kereta- 
api. 

TE dah 

Tononan malam ini: 
INDRA: ,,Assignment In Brits 

tany”, Piere Aurgont, Susan 
Petersi 

SOBOHARSONO : “ 
You”, Dana Andrews, 

rothy Mc Guire, 

SENI SONO : ,,Bunga Bangsa", 
R, Sukarno, R, Umami, 

  
Want 

Do-   REX: ,Wil it hapen again ?” 
LUXOR : ,,Angkara Murka”, 

S5. Roomai Nor, Siput Se- 
rawak. 

RAHAYU: ,,The Outriders”, Joel 

Me Grea, Arlene Dahl, 

# 

wakil ketua I dan II sdr2 Atmo- 

“sdr Atmosugito, 

H.K. Datuk Tumenggung, Su- 

mur sdr. Surjat, Jogjakarta sdr. 
Sukarno Wisnusubroto. Kaliman. 

Ketika - 
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Jalan, penat” umum menga- 

Sekretariat kabinet. 

wa dan iShigeru Hori dari kabi- | 
net, dan memindahkan menteri | 

tepel menteri perdagangan, 

  

  

    

    

   
   

  

        

Reaksi? persi Ona Lamna 
  

   

Hemat e “Oa “Yoshida telah 

— beberapa tjara : 

1 Memasukkan Kai Oga. 
“ta bekas wakil pemimpin hari- 
“an »Asahi" dan pernah men- | 
“Gjabat ' menteri negara “dalam 
“3 pemerintahan, selaku Kera 

2. Melepaskan Kozen Hiroka-! 

keuangan Hayato Ikeda kepor- 

3, Menempatkan. seorgng dja- | 
.g0 tua dalam soal perdagangan 
dengan luar negeri, .. Tadaharu 

: DUTA BESAR BARU ME- 
SIR UNTUK INGGERIS 

| nerima kundjungan duta besar 
baru Mesir untuk Inggeris, Moh- 
moud Fauzi, jang menjerahkan 

surat kepertjajaannja. 
Dalam upatjara tadj telah dju 

ga hadlir menteri L. N:' Ingge- 
ris, Anthony Eden. — Ant.-Afp. 

Ratu Elizabeth ke-2 darj Ing- | 
geris pada, hari Kemis telah me| 

ya sn 
itu adalah t beri: ola au 

uat pemerintahnja dgn | 

pesan aa   Mukai, sAnaKu menteri Keuangan 

   
      

    
   

    

   

  

ankandak | dapat 

Ban “Sama dgn 
    

Ta ja Ba bksekutif dari 
Hidjau Sataro Ta- 
rang anggauta de- 

mokrat Kamejiro Hayashi dan 

  

r $ ian mengharapkan 
bantuan dari 2 pa panser 
vatif Akan 

Reaksi »Tass”. 

Sementara itu AFP mewarta- 

“kan dari Paris, bahwa dalam 

Siarannja pada hari Kemis, kan- 

tor" TN “Sovjet ass” mena- 
    

  

makan pem ne rintah Djepang jg 
terbentuk dan diketuai oleh 

pemimpin | tai Liberal Yoshi- 

da kabinet reaksioner, 

£ Dikatakannja, bahwa Partai 

Liberal adalah partai jg sangat 
reaksioner. 'di Djepang. Menurut 

el ari Tokyo, ' 'hampir  se- 
paro dari anggauta kabinet tsb. 
“pernah dituntut dan disingkir- 
kan dari penghidupan umum, ka- 

-sama Agan me- 

  

   

    

    

  

INGGRIS AKAN BAJAR 
£ 5.000.000 

Inggris hari Kemis jang lalu 
mengumumkan, bahwa dari ak- 
tiva kepunjaan Mesir di Inggris | 
dengan “setj jara sekali gus akan 
dibajarkan  sedjumlah £ 5.000. 
000 kepada Mesir, dalam waktu 

tidak lama lagi. 
Putusan ini diumumkan oleh K 

menteri keuangan Mesir Abdul 
Djalil al Imary dan ' dutabesar 
Inggris Sir Ralph Stevenson ber 
sama2,. sesudah - mengadakan 
pembitjaraan pada hari Kemis 
pagi ini. 

Diumumkan Innokin bah- 

wa dengan tindakan tadi, maka 
Mesir bertambah besar kesang- 
gupannja untuk beli barang2 
darj luar negeri jang sangat di- 
butuhkannja itu. 10 hari jang 
lalu, Inggeris telah beritahukan 
maksudnja kepada Mesir. . Ant. 
— Up, f 
  

Selandjutnja ,,Tass” mengata- 
kan, bahwa susunan : kabinet 

Yoshida jang baru itu telah me- 
nimbulkan reaksi jang bersifat 
menolak disemua kalangan de- 
mokrat di Djepang. - Ant. - UP.. 

  

5.000, 000 Ke 

Keputusan tersebut diambil 
dengan: perbandingan suara 50 
lawan O-dan 7 blanko (blok So- 
vjet, Irag dan Chili). Resolusi 
tersebut diadjukan oleh Amerika 
Serikat, Inggeris, Perantjis Jan 
Turki dan dimaksudkan untuk 

  

gi kaum pengungsi Arab Pales- 

tina jang telah ditentukan da- 

lam anggaran belandja PBB 
hingga mendjadi sebesar 23.000. 
060 dollar. : 

£ 

Sebelum Ma aa pemungu- 

ngatkin, bahwa di Timur Dekat 

selama Israel tidak mau mene- 
rima kembali kaum pengungsi 
jang meninggalkan tempat ting- 
galnja untuk menghindarkan 

diri dari keganasan perang Pa- 
lestina dalam tahun 1948. 

Ketua delegasi Israel, Ahba 
Eban, dalam pada itu mendja- 

«wab, bahwa pengembalian kaum 
pengungsi Arab hnja mungkin 

dilakukan sebagian, karena se- 

  

  

   

      

   
   

   
   

    
     

   
(ANINA politik tntimewa Sidang Umum PBB dalam sidang- 

ja pada hari Kemis jg latu telah menerima 
untuk menambah djumlah bantuan kepada kaum 

  

ATLETIE : 

s... REKORD 200 M 
Dipetjahkan oleh 
J. Simbawa. 

Sebagaimana  telah' dikabar- 
kan, darj . kedjuaraan Pasi ke- 
II ing adalah prestasi jang ge- 
milang ditjapai oleh atlit Dja- 
karta. Sudarmodjo dalam nomer 
lontjat tinggi deng 
nja jang 

    

   

   baik resolusi 

pengungsi 

  

Arab. bagi tahun panah. jang berdjalan sekarang 

menambah djumlah bantuan ba- | 

| tan suara, menteri luar negeri | 
Irag,. Fadil al Jamali, memperi- - 

tidak mungkin ada perdamaian 

@ 

lama ini Israel telah menerima 

tidak kurang. dari 750.000 orang 

kaum immigran Jahudi, 

Djumlah kaum pengungsi 

Arab Palestina jang kini masih 
mendjadi persoalan ini adalah 

sebesar 850.009 orang. - Ant. UP. 

MENGADAKAN SERA- 
NGAN2 BARU 

( Pasukan? Perantjis di 
Indo. China. 

Pada hari Kemis jang lalu pa- 
suikan2 Uni Perantjis telah me- 

(njeberangi sungai Hitam dise- 

belah Barat Laut Hanoi “dalam 

membuka, serangan pertama ter. 
hadap daerah, jang dikuasai o'eh 
pasukan2 Ho Chi Minh. sedjak 

permulaan musim panas 

  

Dengan hanja - mendjumpai 
perlawanan ketjil dari pihak Ho 

pasukan2 Unj Per antjis telah 
berhasil sampaj kota Hunghoa, 
60 mil sebelah Utara Hanoi. 
Hunghoa telah dikuasaj oleh pa-     
sukan2 Ho. — Anti. . Afp. 

ini dengan 

| 

jaitu setinggi 1294 M. 

tjatan 1:89 M. 

punjaj tinggi 
M telah 
ruh penonton 

hasil melalui mistar 

atlit Suwarsono (Malang) 

“8 atlit dimenangkan 
Surjo dari Bandung. 

Pada hari penghabisan ini las 
pangan penuh sesak dengan pe- 
nonton sedangkan lapangan ba- 
ik sekali. 

J.Simbawa djuara 100 M. 

Dalam finale 100 M puteri te- 
lah memberi spanning sepenuh- 
nja, sebab 3 favoriet bersama2 
turun kegelanggang hidjau: . J. | teri, 
Simbawa dari Menado, Triwulan 

dan 

| 

| dan 209 M, puteri. 

| (Malang) 

1 

telah dapat memutuskan 
i finish sebagai djuara pertama, 

Dengan demikian ia memper- 

baiki prestasinja jang ia pernah 
tjapaj dalam Asiade dengan lon. 

i »Runner-up” 

Marsidjo dari Jogja jang mem: 
badan hanja 1.55 

menggemparkan selu- 
ketika. ia pada 

pertjobaannja jang ketiga ber- Di 
setinggi 

1.92 M, Hadiah ketiga diperoleh 
tig 

sudah mempunjai 7 orang pu- 

tera) dengan lontjatan 1.80 M. 

|. Dasa lomba jang diikuti oleh 
oleh Bill 

Darwati (Ban- 

dung), tetapj achirnja dalam du- 
el jang sengit sekali J. Simbawa 

pita 

dekat ,,Bukit Jane Russel?”, 

front Tengah. 

tidak menjebutkan 

Ridge” itu, akan 

jang mempertahankan 

  

adalah 29.7 detik).     
(Bersambung). 

  

  

    

   

  

Inspeksi Pendidikan 

Six. 
Sdr. Soelarso, Kadipaten 

Toko. Medan”, 

Toko Buku ,,Ekonomi”, 
Tag e. Dipasar Beringhardjo, tempat sdr. 

  

oko Buku ,,K.R2, Tugu 
$ Toko Buku »Menara”, Tuzu 19. 

'Pelah h terbit buku DNA MLREa penggemar. span ox: 

3 Petud” Taktik | 
Oleh : SOEDIRO. - Ta 

Harga Rp. 12:50, ongkos kirim Rp. Da 

Buku ini telah: mendapat sambd utan2 diantara lain daz 

Djasmani Daerah VI Jogjakar 
Di Jogjakarta dapat bernubungan dengan : 

iro, Mangkubnmen Kp. 1/342. ts: 
2. 
3. Sporting House ,,Blima”, Tugu 1 

“3 Dji. Petjinan: 91. 

  

HADIAH Rp. 5000.— 
Untuk pembeli & Pendjual 

KALENDER GEMBIRA '53, 
! Dihiasi Gambar2 Bintang 
Film Indonesia — Pemenang 
Hadiah Kalender .GEMBL 

RA” Th. 1952. Penanggalan: 
Islam, Tionghoa, Maseti, 

dan Hari Pasaran — Ukur- 

an 20 x 3i/cm.-— 3 warna. 

Harga 1 kid. Rp. 2,50, 100 
| kld. Rp. 165,—, 250 kid. Rp. 
375,—, 500 kli. Rp. 625,—, 
1000 kid. Rp. 1090,—. Pe- 
ngiriman Udara tambah 
2005. Uang kirim lebih dulu 
pada : 

Penerbit Nasional 
sUMAR MANSOOR” 

Djalan Raya Timur 821 P. 
BANDUNG. 
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muka St 

(aa     

  

  

  

KABAR PENTINGT 

redja, Mendjangan, Liong 

Djuga mengadakan Cursus 

Tjonto, kembang sutra dan 
| 'suka bisa di priksa. 

  

  

  

Sedia beribu-ribu amplop jg 
" telah dizegel, masing2 isi 10 

(sepuluh) lembar: Bts 

Harga : tik 
1 ampiop serie A Rp. 12,50. 
1 amplop serie B Rp. 22,50. 
Hadiah Pertama 5 

Bapa A 2 10. 0005 

ya TES ea 
Berlanggananlah setiap ' du- 
lan Lotre Ketjil N.V. Kedu. 

5 lembar sefie A : 
1 Kedrtiai ME Rp. 19,— 
Lg. tahun deni n Rp. 36,— 

Ii bahuh Hua aa R3 

5 lembar serie B: 
Pn KWwartaal H.A. ap 34,— 

9 tahun Woo. mp. 66, 

1 Peta poswessel pada : 

NM Kedu 

(GURSUS -CURSUS MEMBERI PELADJARAN : : 

'wee potongan seperti kuwee p.£, kuwee Slendang Batik, 
““kuwee Dunia baru, kuwee Kering dil. dgn. “Tajazah 

& gara (AHLI) 
& 8 DUR WAR bul Sepiditi' 'Bifdiig Merak dan Paradijs Ges- 

Segala matjam borduur dengan Machine. ' 

Keterangan atau pendaftaran nama pada : 

TOKO KEMBANG | LANAN” 
— 

- Fakuningratan 4 -— Tetja 

P e Wanna Membikin perhiasan model baru?, 

| Amplop Wasiat IS 

lotre Ketjil" N.V. KEDU || 

   

2 Tenan aan Miang Rp..130,— | 

  

      
PAUNG Melajani untuk : “Mebiler. 

Kaju djati dan kaju tahun. 

Se 

1. Memotong dan mendjait pakean wanita dengan | h Tjepat ! Murah ! ! Rapih! 
(2 dari Ind. dan Holl.) Costumiere, Coupeuse dan es, 

2.. Kembang dari sutra (Corsagebloemen) dengan ijazah. 
| 3. Membuat dan menghiasi taart (Bakken en Garneren), ku- 

A1. aa 

Kilat (Spoedcursus). 
portret kuwih. Taagt kapan : 

x 
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Sepandjang hari Kemis ig lalu 
pasukan2 Utara mengadakan se. 
rangan2 jg mendadak diseluruh 

Sniper Ridge”, sebelah | 
timur ,,Bukit Segi Tiga”, pada 
malam Djum'at ini  pasukan2 
PBB terdesak mundur lagi utk 

ke-6 kalinja dalam pertempu- 
ran sengit jang berlangsung se- 

lama 14 djam. Tentera ke - VIII 
kesatuan2 

apa jang ada didaerah ,,Sniper 
tetapi berita 

terachir menundjukkan, bahwa 
daerah 

tersebut adalah pasukan? Korea 

dengan djuara kedua Triwulan, 
dan” ketiga adalah Darwati. Se- 
lain dar pada mendjadi djuara 
pertama dalam lari 100 M pu- 

djuga dalam lari 200 M 
J. Simbawa telah dapat mendja- 
di rekord pertama dengan wak- 
tu 28,— detik, (Rekord PON -ke- 
IT atas nama Oey Siauw Djoen 

  

rnodas 

Djangan kasih liwat kutika jang baik ini. 

SAKSIKANLAH di 

TOKO 

    
  

  

SURAT PUDJIAN. 

Jang bertanda dibawah 
ini : M, Kusaeri, Djl. Bala- 
pan No. 15 Jogja. 
Menjatakan terima kasih 

kepada Tuan Prof, Alahi dx 
Hotel Garuda, Kamar No. 14 
Jogja, jang telah dapat 
memberi djawaban jang tjo- 

tjok atas pertanjaan saja, 

dan saja sangat memudji 
kepada Tuan tersebut. 

Jogja, 31 Oktober 1952. 

M, KUSAERI., 

      

HADIAH ISTIMEWA 
Kumpulkanlah Bon-contant kami .mulai tgl, 1 Nov. 1952 
sampai seharga Rp. 200.—, dapat ditukarkan dengan ba- 
rang HADIAH jang ISTIMEWA. 
HARGA TETAP MELAWAN! ! — PERHATIKANLAH!! 

  

  

  

  

  

  

Buku? lengkap. Djilid I Aa Rp.45.-. 

mendapat beberapa ,,Verklaring” 

murid membuat kembang Corsage. 

Trima pekerdjan OPENZOOM.   
36-11, Lempujangwangi 36 — 

  

    £ 1 semua mma ea LI 

Bean Ta Tas $ Interi Berlian, selalu dapat bahagia. 

“Ribuan perhiasan berharga, menjambut kedatangan para 

Hepal ongkos 
   

Bintan alamat jang selalu menguntungkan pada nona?, 

6 (Pasar Mas 22 kr. Malioboro 37 
TJ ONG Jogjakarta. 

Mas Intan Berlian tetap ment jintar para Wanita2 & nond2. 

Kun Batik model tjorek- alu ah harga melawan. 

  

     

  

    
   
   

  

  

T SEXANOL 
usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki le- 

Tt 2 elisu. merasa" sendiri bahwa KEKUATANNJA / 

semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pendek - 

kt temponja, lekas tjapai, diengkel hati dan zenuwen (neuras- 

IL SEXANOL tanggung atasi segala matjam KE: 

LEMAHAN LAKI, isi santar2 sjahwat jang sudah kosong 

dan tambah Nan Sebotol 2 20,—. Ongkos kirim tam- 

3 

  

    
La “Kwaliteit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR. 
Harga pe r doos & 3 gram Rp. 10,— 5 gram Rp. 15,— 10 gram 

AN TB R. Obat »KARU HUN?” Djokjakartaj Maison 
,AROR” Kaliasin 19: Tabib Abdulhamid Baliwerti 29: 

Ie Djin San Kembang Djepun 75.dan Toko REDJO Ps. 
Besar Wetan 11 di Surabaja. Balinese Art Works Den 
Passar Bali. Mas'h tjari a gen2” lagi.       Ih Jogjakarta. : 

      
   

tofoeda ri hak 

    

H0 UTUSAN - 
..« KAMA 

Aa MENJADJIKAN HIBURAN2 

ar | Apa dan Siapa : SENERALISSIMO CHIANG KA! - 

co 2 ja Duka : PENDJUAL KORAN. 

x ELIZABETH, 'fartoR. : 2 

& SPION FREE - LANCE: " 

.# DUNIA PHILATELIC. 
HAWA 

A NA ALUDIN, Humphrey Bogart Indonesia. 

  

   
    

   

   
   

   
    

     

   

    

    

    

    
    

      , PUSAT :  »DC PHARMA" Pjil, Ternate No. 12, Bandung, 

PE 

SHEK 

ae 

  

Tgl. 2 Nopember 1952. 

l 

UTUSAN DARI ANGKASA RAYA. 

BP WARe ta NN 

|, Pulau Sorga. .......... 

Ka ai NN TuGu 42, 
Hasani 

JOGJA. 

          

             

            

        

        

    
    

        

       

       

  

              
    

.. PENOLONG BESAR BAGAI 

   

     

a) 

b) 

TERDAPAT DI SELURU INDONESIA. ' 

osmam's Vigosen Tablets. 5 

Obat mna HN darah sumsum manik dan tenaga baru. Sangat 

berguna bagi Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan 

berpenjakit. Tg 

Losman's Emmenagogue Labie 

Obat pendapatan baru untuk perempuan datang bulan tidak 

tentu, darah 'kotor mengumpet, perut sakit, muka putjat, kepala 

Sa Da ia ane! 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

Istimewa buat penjakit kentjing jang. bernanah (Twitjing). 

Obat urus? mudah dipakainja untuk bersihkan perut, 

Obat jang adjaib untuk bawasir atau ambei. 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

bati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

Obat adjaih buat hilangkan besermani atau bongsiat. 

Obat untuk orang tuli atau kurang pendengaran, 

Obat untuk sakit entjok atau Rheumatiek. 

Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

Nier & Blaas Tablet. 

Sembuhkan sakit pinggang, gegindjel lemah, djalanan kentjing 

Mengandung Vitamin A.B.C. Untuk orang sakit baru sembuh, 

badan lemah muka putjet, makan tidak enak. 

Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu-hati, dan lain?, 

ec) 

d)  Losmarm's Syphilis Tablets). 

e) Losman's Santal Cystol. 

£)  Losmaw's Chocolate Laxative Pil. 

g) Losmaw's Hemorshoidz Pil. 

h)  Losman's Scalosion Tablets. 

i) Losman's Neuring Pil. 
Istimewa buat mengo 

$) Losmam's Anti Pollution Tablets. 

k) Losman's Deafness Pil. 

: I) Losmar's Rheumatic Pil. 

m) Losman's Antacid Powder. 

n) Losman's 

berasa sakit dan lain?. 

'0) Losmam's Bloodtonic Tablet. 

p) Losman's Pepermint, 

g) Losmar's zalf. 

Zalf mandjur untuk segala sakit kulit, Bxceem, Luka, Rangen, 

Bisa dapat di Toko? Obat Tionghwa, 

Agen di DJOKJA — Toko Obat 

TEK AN TONG 
PATJINAN 81. 

DIBUKA CURSUS MENDJAHIT 
pak. Lelaki dan Wanita (jurken) bagian: PAGI — SORE. 

Djiid HE Aa Rp. 17.50. 
Buku bg. Lelaki a Rp. 10.- tambah ongkos kirim 10745 telah 

sedjak tahun "41. Djuga 

Ketr. Cursus ,J) UNIOR” 
Jogja. 

  

BAT-OBAT LOSMAN 
MANUSIA. 

    
  

  

  

Ani perang | Yan 1 3 

Pihak Utara adakan serangan 
diseluruh front tengah 

»Bukit Jane Russell” djadi rebutan 

an prestasi- Pasuwang infanteri PBB pada malam Djun'at Kemarin 

bermutu “internasional telah. memukul mundyr serangan jang dilakukan oleh kira2 

2.900 orang pasukan? sukarela RRT 

Tiga”, Pada saat pertempuran tendjadi, 1.000 orang 

Tionghoa lainnja menjerang: kedudukan? pasukan? Sekutu di- 

»Bukit Segi 
pasukan? 

terhadap 

$ 
d 

Selatan, sedangkan pasukan2 

Divisi YIT Amerika memperta- 

hankan...daerah .,,Bukit Segi 

Tigatigya 

PBB, menggempur. 

Pesawat2 PBB pada hari Ke- 
mis jang lalu telah menjerang 

pemusatan2 besar pasukan2 pi- 

hak Utara di sebelah Selatan 
Hamhung, sebelah Timur Chang- 
yong, sebelah Selatan Kangdong 

dan sebelah Selatan Sariwon. 

Sementara itu-pesawat2 pem- 
bom dan pemburu PBB membe- 

rikan bantuan kepada pasukan2 
darat PBB di sektor2 “Tengah 

dan Timur - Tengah dari medan 
pertempuran Korea. Demikian 

menurut komunike angkatan 

udara ke-5 A.S, pada hari Ke- 

mis. Diumumkan djuga bahwa 
pesawat2 pengintai PBB telah . 

mengadakan pemotretan didekat 
sungai Yalu,. sedangkan pesa- 

wat2 Sabre jang .telah menga- 
wal pesawat2 pengintai tadi, 

tidak mendjumpai pesawat2 pi- 

hak Utara, — Ant. UP. . AFP. 

  

  

Tuan? dan Njonja? apa, sudah 
pernah mengundjungi Pasar Ma- 
lam? Didalam “ada Restoran 
»RAKJAT”, sedia matjam? ma- 
kanan minuman .dengan harga 
pantas. Tempat sebelah Selatan 
Bioskup “atau sebelah Utara 
panggung Boksen. 

Restoran ,,RAKJAT” 
Didalam Pasar Malam. 

35-11. 
  

    

| 

  
  

BOEKHOUDEN A B, 
STENO, TIK. 

Setiap waktu, begitu bajar, 
peladjaran mulai. Begitupun 

privaatnja. Tiap bulan udji- 

an praktik RESMI. 
di Kantor - Cursus 

n DARMO" 
Djl. Pathuk 23--9. Tilp. 289. 
Sedjak th. 1930. : 
Tgi. 31/10 dan 1/11 - 52 
udjian.   

  

    
   

    

    

    

   
      

         

        

     
        

  

      
            

        
      
      
      

  

# 

   



   
| tidak berharga. 

Dengan Dow ing mBah 
Nur akur seratus persen. Tju- 
ma interpretasinja jang kadang2 

“ tidak disetudjui mBah Putri. Se- 
“babnja, karena mBah Nu 
dang wanita itu jang te 
kadang? “a hanja 
'kan wanita, .... dam 
ada bakung - 2. 

Dr.. | Sukiman, menatjusan | 
Lha jang belum be 
wab, jaitu : kenapa 

ditudjukan kearah istana, ke- 

tika diwaktu demonstrasi “ | 

didjaga oleh pasukan ? e. 
Berabe mendapat keterangan 

begini : 1. 

tana, meriam harus dekat iste- | 

na. Sebab peluru meriam dja- 

lannja merupakan 
dan djatuhnja disuatu 

jang djauh sekali, 2. Peluru 

. meriam petjah tidak djauh da- 

ri meriamnja, djadi petjahannja 

| mengenai siapa sadja jg. akan 

berbuat nakal ter Ng, istana. 

Tapi pendapat no. 3 bilang .: 

atap istana bisa djuga kena pe- 

luru ! 
Karena Berabe bukan militer, 

tidak bisa bilang apa2. j 

Tjuma bisa deg - degan... 

         

    

  

    
“Saptu tgl. It Sjam 

18.00 apai hari Senin tgl. 3-11 

djam 6 gi adalah dokter Thio 

Kiem Djwan alamat Sosrowidja- 

: jan 2 tilpon no: ”859 Jogja. 

Pa Kendaraan pada malam hari 

: disediakan oleh D.K.R. Djetis 

Tilp. no. : 343. 

. 

Radio 
JOGJAKARTA. . 

SAPTU 1 NOVEMBER 1952. 

Gelomb: £,25 25,59 dan 1224 m. 

“Gel: 42,25, 25,59 dan 122,4 m. 

1230 Orkes Barat ringan. 

1315 Rajuan bersama. 

14.00 Hiburan siang. 

17.00 Lagu? kanak-kanak. 

1815 Lagu? terkenal. 

20.15 Hiasan Naa Minggu. 

1 elan N ram. 

one NOVEMBER 1952. 

Gelomb: 42,25 59,2 dan 122,4 m. 

          

Penduduk Ygaeran Bemunda, | 
« Afrika, pandang Mpanrita ibu at Ge 
“ap 

: . Jaitu jang terpenting didunia 3 

“ Lakia webustioa dipandang ti- ! ti 
dak penting, hanja barang jang | 

     

       

    dengan 1 1 

    

Untuksmendjaga is: j 

lingkaran, | 
tempat | 

  

  

  
07.15 Lagu2. krontjong dengan | 3 

3 | (sebuah gitar 
08.15 

dang Kelana 1 

Kebaktian pagi dari ge- 

redja Kristen Klitren 

Ujon2 Hadiluhung dari 

"Keraton Jegjakarta 3 

13.45 Hiburan Minggu siang 

oleh ORJ lengkap . pi 

Suwandi 

17.00 Taman Wasita oleh mu- 

: rid? Taman - Siswa 

Chotbah dan njanjian Ka- 

tholiek 

Krontjong dan langgam 

Malam Varia. 
Berita dalam Bahasa 
Djawa. 
Djawaban surat2. 

Sandiwara Radio 

Ketjapi Suling oleh Seni 

Sunda Studio Bandung: 

GOEI KIEM GIOK 
ACHLI BIKIN GIGL. 

Tanggung baik dan kuat. 

Mentjabut gigi tanggung 

tidak merasa sakit. Dengan 
harga pantas. | 

Alamat : . 

GANDEKAN No. 2, 
JOGJA. 

09.00 

10.15 

18.15 

  

BP 1915 
KA 2015 

: 21.00 

  

K o115 
K  221.20 

22.15 

  

22-1., 
  

    Ja MEOLELEP AE La) 

SEDJAK TAHUN 1932 KadnL 
BU-K As 

Pagi djam 8 sampai 13. 
Sore djam 16 ,, 18. 
  

  

Botton 38 — Magelang. 
Agent 

Jogja 

  

"4 Ongkos stem PIANO Magelang | 
: “Tentu, datang | |- 

Solo dan Semarang, Sana aa 2 
Jogja- Rp. 15.— 

PIANO Rp. 100.— diluar 

    

  

     
SIANG & MALAM 

TUGU N9 30 TELP 72 JOGJA 
(LOR BIOSCOOP REX) 

AFDRUKKEN : ROLFILM 
3x4 Rp. 025 -— 4x6 Rp. 0,35 
6x6. IMS 5 OX . O0e 

18-11. 

  

    
     
          

       

Suara meraju oleh Den- 

Diandnibe Oo. T. SIEN 

Toko TJONG - Kulon Pasar IA 

  

. tambah segala ongkose, Djuga 
terima panggilan Aa lain? kota. 3 

  

  

    

  

Na HARGA PASAR 
kk 1 Beringhardjo Tania 

bia Pada tgl. 31 Okt. '52. 
29 g perhiasan: 

| mas 22 karat 1gr. Rp. 38,— : 
ya $ OK LAG— 

L No. 1 1kg. Rp. 2,80 
gg» 1 2 Ir 1. 2,75 

1 1. » 3 Ha ”, 2,65 

» 239 t 3 ” » £ 2,59 

Ba Gale 245 
| Djenis ubi dan katjang: R 
Kentang '. '1kg. Rp. 3,25 

| Gaplek t 2nd yg i 1,10 

4 Ubi kaju Is » » I 0,45 

7 i Tk 1 030 
BR adi BA 

3 : 1 , s "3 3 2 r 2,40 

Hg mershjtolo 2 in hOO 
| kedele putih en aa 

hitam La 3 ” 15 1,85 

5 Djagung pipilan 
i Ps putih TG si 900 
Telur dan ternak: x 
| Telur ajam 1bt. Rp. 0,45 
PAKA Oei Lan 0RO 

Daging sapi 1 kg. xx 8,— 

» kerbau 1, 1 8,— 

»  Kamb./ £ 
5 domba T ” ,. 6, 

» babi 1 . » 11,—- ! 

». ajam Tek, 5,— 
Djenis bidji : 
Kemiri kupas Ikg. Rp. 6,— 
Koni WB todL 1 ai 0 
Kopi bubuk A3 io 
Rempah - rempah: te 

| Lombok merah 
1 basah 1kg. Rp. 0,85 
“Lombek rawit 1d,” pp h— 
Lada putih NM Ale 
Tjengkeh ambon 1, ,, 69,— 
Asam kupas . BEA Sao Term 

1 Brambang Me La nOn 
Bawang PA Ma LO 
Tumbar 3 Ea na SU 
Trasi No. 1 PR, ag Ia 
Manis djangan - 1l,, ,, 5,50: 
Kelapa Ka Tni MAN 
Garam kristal. “1kgs. ,, 0,45 
Garam tampar “1,, Hi “Dian 

Garam beriket 1,, 25 0,40 
Lain - lain: 
Gula pasir F3. Rp: 290 
Gula batu at 5 3,75 
Gula kelapa Ke 1 eh 
“Teh B.O.P. Ban SO 

! Teh Rakjat Kok. 3 030 
Minjak tanah Ilir. ,, 06215 

| Minjak kelapa PN 3,6214 
| Ikan asin Aa 5, — 
| Kentjur Ka Bir 
Djae ai K3 
Klembak No, 1 1., . 26,— 

Tembakau rakjat 1 ,, 9 16 
- Virginia 1, 9 45,— 

Gambir kembang 1 ,, 3 1120, 
. 4 Gambir pesagi aa 1 2 

! Areng B3 Na 0,40 
Katjang kulit Et ee 
Bahan pakaian: 
Sarung No. 1 IhL Rp. 45,—| 

i 5 PN Bp in TO 
| Kain batik No.1 1,,- ,, 55,— 

SE Aa Ron 
Blatjo No. I 1m. 4,50 
Blatjo No. HI ae 5 an 

»  tjap burung4d ». 4,50 
iPopelin polos Pein aa 
| Bitce Ta IL Sa ea 
Kain. piama au Lag 

n Pepimeintang ka DO 
Kastup 1 ade Ot ala 

Fr. : BURTIKANLAH! 

TAILOR SINGAPURE 1 
Potongan tanggung -netjes 

dan sempurna. 

Hormat kami, 
0. H., SJAMHUDI 

Dj! Nonongan, straat Lor 
8 Tjojudan No. 13 — SOLO.           

     
'Timu Tumbuh?an KI. III ,, 

Ilmu Hewan KL IT ,,. 

  

: an 2g 
| BERBUKTI 

Clan lekas tjapei, 

“ tulang pegal, 

DJAMU NGERES LINU 
(20): - 

  

PABRIK DJAMU TAP PORTRET S.M. P. STENSIL MAIN 

  

Ilmu Aldjabar Kl. I Rp. 
Ilmu Aldjabar Kl. TT : 3 DIo PAS Na BU 

mu Aldjabar Kl. IT, 6—| Haa 
Soal? Aldj. Kl. I-djb ,, 4,50j. 5 Tn : 
(Ilmu Ukur KI. IT » 4— | Agen Djokja: Petjinan 18, Tu- 
mu Ukur KI. II 3 6— “gu Kidul 7, Ketandan 4, Lem- 
Ilmu Ukur KI. III PN Pa pujangan Wangi 80, Keme- 
Ilmu Tumbuh?an Kl.I ,, 1,75 Dena Kidul 18A, Kintelan 94. 
Ilmu Tumbuh?an KI. IT ,, 2,50 9-11, 

  

mu Hewan KL. I 

Ilmu Manusia KI. INI/UT ,, 

Sedjarah Umum KI. I ., 
Sedjarah Umum KI. UE ,, 
Sedjarah Umum KI. IH ,, 
Umu bumi Eropa SA 
Ilmu bumi Afrika/Amer. ,, 
Ilmu bumi Asia/Austr.' ,, 
Ilmu bumi Indonesia 

Ilmu bumi Pasti Alam 
Hitung Dagang ' Ha 
Penget. Hukum Dagang » 

  

      

Untuk sembuhkan sakit? ping- | | 

gang pegal, kaki kurang kuat | 
tangan dingin | 1 

dan sering semutan, bergerak 1 

sangat malas dan lain-lain sakit || 

telah membuktikan kemandjur- | 

“ annja. Satu bungkus Rp. 0.50. | 

|Mintalah Daftar Harga 1952 

an segala Mapantan djamu. 

  

    
  

  

   

     
    

  

        

        
        

    

- Metro GOLDWYN MAYER mempersembahkan malam ini : 

Film BerWarna di: ,RAHAY U" 

“THE OUTRIDERS” 
dgn: Joel Mc CREA — Arlene DAHL — Ramon NOVARRO 

Main TIGA KALI — MINGGU MATINEE 17 Pabub: 

| Teks: Bahs. INDONESIA,       

    

  
  

2 mengundjungi, PASAR MALAM, djangan lupa mam- 
Pan Ta en 

TOKO    Speciaal di 

“FOTO TOESTEL buatan GERMANY jang paling MODERN: 
FLEXO F3.5 Ennar 6x6, ROLFIX F3.5 Compur bisa 6x6 
dan 6x9, BONAFIX F'4.5 bisa 6x6 dan 6x9, NETTAR 
F4.5 Novar 6x6, IKONTA III F4.5 Novar 6x6 pake 
Foto meter. BILORA, KODAK, ZEISS IKON BOX. 

ALAT? FOTO: Selftimer, Flashgun, Afdrukkas 13x 18 cM dil. 
ARLODJI TANGAN keluaran jang TERBARU: 

MIDO, CYMA, ELECTION, PONTIAC, TITUS, WYLER, 
OGIVAL, LE PHARE, MULCO, PIERCE, ENICAR Ad... 

LONTJENG WESTMINSTER merk JUNGHANS, MAUTHE 

- dan sebagainja. 

HARGA tep MELAWAN!!! 

Boleh DIU DJI tanggung TERBUKTI!!! 

  
  

  

#anbotag Talur-dan Pernjataan 
— Terima Kasih.   

Ongk- kirim tiap buku "15 sen 
Diatas harga Rp. 7,50 onk. 10545 
Guru? S.M.P. pesan 50 bk. ke- 
atas tiap matjam/tjampuran po- 
tongan 404 ongkos kirim bebas. 

PUSAT TOKO BUKU 

EKONOMI” 
Tugu Kidul 2-P muka Stasiun 

Jogjakarta 

SUDAH DATANG. 
Avada Victoria '— Speda 
bermotor jang terbaru. 
Schokbreker, teleskoop mu- 
ka, Zweefzadel. 

Dilever atas pesanan. 

Sparta speda motor 125 cc. 

#MEXI 
Telp. 600 — Tugu 29 Dk.       

  

Dengan ini diutjapkan banjak terima kasih Kepada Kelu- 
arga Rumah Sakit ,,Bethesda”, Keluarga Djawatan Ge- 
dung? Jogjakarta, S.B.P.U., Teman, Handai taulan, jang 
telah memberi bantuan lahir dan batin, baik jang berupa 

“karangan? bunga, harta benda, telegram, maupun jang lain, 
pada waktu meninggalnja kawan sekerdja kami : 

Sdr. Tumirun Sastroprajitno. 
  

PANITYA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA UNTUK 

PEMBAGIAN KENDARAAN MOTOR (P.U.D. Te 

PENGUMUMAN 
“ No. 5f1952. 

1. AKan segera dibagikan S S.P, untuk kendaraan motor 

klasse Bi, B2, C1, C2, stationwagen, pick up dan truck. 

2. Selambat-la: mbatnja tg. 15 November 1952 surat2 permo- 

honan dengan formulier untuk pembagian tersebut di- 

atas, harus sudah diserahkan kembali kepada Sekretaris 

P, U.D, Jogjakarta: 
3. Sesuai dengan surat P. uv. M. ttg. 25 Agustus 1952 

No. 6909TV, P.UD. tidakdiperkenankan mengeluarkan “ 

S.IP, untuk Pegawai Negeri dan Badan2 Pemerintah. 

Mereka supaja mengadjukan permohanannja melalui 

Djawatan/Kementeriannja masing2. 
Jogjakarta, 1 Noveniber 1952.» 

aan, Uu. b. benang 
Sekretaris : 

MERTOG. 

Pa 

N Ketua : 
K.B.T. NOTOJUDO 

Pa 

3 BN IMPORT BARU. 

  

II Ganeca. 

pada tanggal 28 Oktober 1952 djam 17.00 dan dimakamkan 
pada tanggal 31 Oktober 1952 djam 12.00 di Makam Bati- 
kan Jogjakarta, Kami atas nama S.B.P.U, Tjabang Jogja- 

5 karta memintakan ma'af segala kesalahan Sdr. TUMIRUN 
“waktu hidupnja. 

Semoga arwahnja diterima oleh Tuhan jang Maha Esa. 

Turut berduka fjita: 

aja. S.B.P.U. Tjabang Gedung - Gedung 
(SOMOWARDOJO). 

Govp nu Kidul 67 — Da 

    | reKLAME 2 ADPERTENSI | 
BIRO 

i 1 Ch. de La Chaussaye 
1S RELIGIONSGESCHICHTE 
l Ke AN tem Jenmonr: M 

“3 5 (S. Hurgronje : Der Islam 1 
Rp. 19,70 5 

  

Untuk s. M.P. 

Soal2 Tatu Alam 
Soal? Hitungan dengan djawabnja dan 

Pertanjaan? Teori 
Oleh: 

“M. Th. H. DIEBELS 
. Guru Concordante H.B,S, 

- Prop. Djawa Tengah Semarang. 

Penerbit ,ERLANGGA?” 
Kernoliong 11 — DJAKARTA., 

P. . SIAGIAN 
Kepala Insp. S.M.P, 

32-11.     
  

PSM 

C. 

' DJAWATAN 
MENERIMA 

1.  Sjarate untuk diterima : 
a. Mempunjai idjazah S./X,M, atau S 

alam dan pesawat masing? tidak kurang dari 6. 
b. Umur tidak lebih dari 25 tahun, belum kawin dan berbakat tehnis. 

2. Pendidikan bertempat di Bandung lamanja 1 tahun, dimulai 2 Djanuari 1953. 
| 8. Surat lamaran dialamatkan kepada kepala Djawatan Tera di Bandung dan harus 'kete- 

rima sebelum 1 Desember 1952. 

&d. Salinan iajuzan — PA Ie Ialah udjian jang ditanda - tangani. oleh Di iTektur 
sekolah. 

“db. Surat keterangan dari Direktur 

berbakat 

Pena pun dj Indonesia. 

£ Lamaran jang tidak lengkap atau jang diterima sesudah 1 Desember 1952 tidak akarr 
dipertimbangkan, jang memenuhi sjarat? akan mendapat panggilan. 

4. Pelamar harus meranpunjai pemondokan sendiri di Bandung. Bagi beberapa pelamar dari 
luar Djawa, bila perlu disediakan tempat AA ROKAN, , 

5. Jang diterima digadji sebagai pegawai polosan YVja, Sesudah lulus kursus diangkat 
sebagai Pengulang Tera (gol. 

  

  

    

      

      
  

|. mendapatkan « 

   

     
  

Tana 
Wa 

— Malioboro 38 — Jogja -— 
| Krenggan Barat 128, Semarang, 

istimewa untuk wanita 
jang habis bersalin guna 

kembali 
i» kesegaran serta kekuatan 

Y Badan, 
1 stel untuk dipakai sam- 
pai 40 hari terdiri dari: 

3 matjam djamu, 
3 matjam tapel, 

2 matjam bobok, 
PN pilis. 

'IBOE 
Ed Aek 

     

tjuku p untuk mengikuti peladjaran lebih tinggi. 
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. 

d. Surat pernjataan dari pelamar, bahwa setelah lulus kursus bersedia ditempatkan di- 

TERA 
20 PEMUDA UNTUK DIDIDIK. 

.M.A. bag. B. dengan angka udjian bagi ilmu pasti, 

Pada surat lamaran dilampirkan: 

Sekolah - jang menjatakan bahwa nella 

Ivpb). ,     

  

3 » 9d » 

an ge: hi 

Satu - satunja Madjallah jang digemari dan 
beroplaag paling besar di INDONESIA. 
Tjatatkanlah nama Sdr. utk. berlangganan: 

di Tugu 2 — Jogja 
atau 

distand ,,MINGGU-PAGI" 

uh Malam Jogja. 

Atau belilah etjeran mulai hari ini 
dalam Pasar Malam. 

dalam Pasar 

Harga langganan Rp. 8,— sebulan 
Etjeran Rp. 2— KAL na F3 

Administrasi 

Minggu-Pagi" mi Inggu-F agi 
Tugu 42 — Telp. 901 

Jogja   ,-274-10. 

'DIAMU 
TUDJU ANGIN 

Dalam tiap? rumah tangga per- 
Tu sekali sedia Djamu ini, supaja 

' disegala waktu jang tidak ter- 
|duga dapat lekas diminum. 
Kepala pusing, tudju - keliling, 

| mata berkunang?, badan berasa 

| dingin dan lain? penjakit jang 
| disebabkan angin djahat (Masuk ' 
|angin) dapat Sigera/dibasmi dgn 

  

  

MALAM INI: 
"una OR" 

Film MALAYA, menarik, 

»Angkara Murka" 
Pembalasan). 

ILMU SIHIR CONTRA ILMU. SIHIR, “ 
Elok, aneh bin adjaib. Si 

Minggu MATINEE djam 10.00, 34-11. 

lutju, gembira. 

17 Tahun.     
  

ADRES JANG DAPAT DIPERTJAJA 
BERDIRI SEDJAK SE BELUM PERANG. 

“Untuk mas intan dan berlian) pembikinan radjin dan halus. 
Sedia arlodji2 bermatjam-mgtjam, merk seperti: Election 
R.M. Technos R.M. Ogival R:M. Titus all “steel, Kn dan ' 
masih banjak lain2 Merk jang terkenal. 3 

Mena tembok Westminster merk "J Paenen aa Kn 
Senar 8 all chroom dengan mendapat 30 th, Garansi. 

ma menerima Reparasi djam dengan mendapat Garansi. 

  

Juwelier - Horloger - Opticien 

MURAH" 
aa 1, Petjinan 41 — Jogja, 

  

BARU TERIMA LAGI: 
Sepeda perempuan merek TEHA (Hartog), — MAGNEET, 
jang terkenal. 

Masih bersedia sepeda2: Fongers, Raleigh, Simplex, Gazelle, 
B.S. A., Hima, Juncker dan Robinhood warna hidjau. 
Djuga bersedia Onderdil2 sepeda sampai tjukup dgn har- 

ga melawan. Datanglah di: 

TOKO SEPEDA 

BAN TJHING LIONG   

  

pPasanu ini. | 
i 

Dapat beli pada: | Persewaan - MOBIL, 

| 
| 
| 

| 

SETS. WGN /AUTOLET, 

A. LATIP 
Djalan Timuran 77 - Jogja.8 

132-105 

  

SELURUH INDONESIA 

  

  

25-11, PATJINAN No. 141 JOGJAKARTA. 

  

  

   
    

“BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 
TIDA NAPSU- "7 

"ES MAKAN DLL. leg | 
Wita P Na 

| En — 

» Ted : € 2 & h 

TERBIKIN OLEH: ) 

MTIE —22—— « IE KI 22. 
Ka Anggur obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran 

| 

  

  

    
  

  

.jang bahannja sukar didapat dan mahal harganja.. Ini 
adalah berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, 
lesu, dan kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' bergu- 

na, karena anggur ini.ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemicalien Handel 

ie ME" 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 Telp. U. 

Surabaia: 

2 Agent : KIAN GWAN Ard. Import. 
Solo. Rumah Obat ,,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 162. 
Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat Tionghoa dan 
P & D di seluruh Indonesia. 

19 dan U. 1316 

  

tnpa SEDIA: 
BUKU TEMBANG : 

»Matjapat" 
Oleh: PAK KATNO. 

Harga Rp. 4,— perex. 
Pesanan tambah 10x sedikitnja Rp 1,—, 

Untuk ongkos kirim, 

KR , 2 
Toko Buku 

TUGU 42 JOGJA. 
        

  

! 
  

  

  

barang tiruan.   
  

  

mempunjai merek jang dipahatkan diatas tutupnja. 
Periksa pembelian Tuan dan berhati? terhadap 

  

1 CHSAN” 
Judonegaran 18, Telp. 853... Dk. 

Perusahaan 

» An Yahit & 

"'Penatu. 

Lp 

Adres 4 ng 

tertentu 

buat Tuan? 
—A— 

Buka djam : 

8.30 — 13,00 

16,30 — 20,09 
Sya 

Djuga ' me- 

nerima 

SPOED 

ORDER 

  

Hari Minggu 

TUTUP, 

  

  

  

AHLI NUDJUM (GWAMIA) 
Astroloog Occultist, “ 

PROF. ALAHI 
,SPBC:- ASTROLOOG, - OC- 
“CULTIST. Lebih 20: tahun 

1 . bernaintek di INDOCHINA, 
ALA As BURMA, NEW 

na Okt £ Mendjawab' setiap 
perbantaha dari hati sanu- 
bari Tuan/Nona/Njonja. Ke- 
sehatan, kekajaan, perusa- 
haan, bepergian - promosi, 

pengadilan, perkawinan, per 
tjintaan dan Sebagainja. 
Consul Rp. 10.—, Djuga ada 
sedia spesial obatnja kurang 
tenaga en linu (Rahasia 
disimpan). 
Tidak mengadakan surat 
menjurat (correspondentie), 

ui Djam bitjara 8—1, 4 —a 

IN 68 | Hotel GARUD A? 

   

     

    

            
  

| Kamar No, 17 — Jogja, 
  

Typ ,KEDAULATAN RAKJAT 1582/5218.014,   
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