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teri Keuangan telah kemukakan | 
| keadaan tehnis keuangan negara | 

|. dewasa ini dan djuga saran?nja, | 

  

“dari 4 miljard didalam tahun '52 | 

“untuk tahun '53. Te ena 
Pembitjaraan mengenai ke- 

uangan itu belum selesai dan 
“Ya akan dilandjutkan dalam si- | 
“dang Kabinet hari Senen depan | 

jini. , Kn 

| Atas pertanjaan Menteri Ke-| 

uangan menerangkan-bahwa ke- 

adaan devisen negara pada wak-| 

| tu ini memang ada didalam ke- 

| munduran, disebabkan oleh ka- 

rena menurunnja conjunctuur 
dan masih lemahnja export jang 

sesuai dengan ramalan kita. 

..' Tentang keanggautaan Indo- 

Fa kedalam Dana Keuangan. 

    

    

  

  

ASMAUN 2 ash 

KITA MEMBUTUH- 

KAN AHLI2 

HN 

23 It 

listrik dan mesin. 

Mr. Asmaun kepala direktorat 

perhubungan luar negeri pada 

Kementerian Perekonomian pa- 

  

E da hari Kemis jang lalu telah 

tiba di Roma dari Djerman 

Barat. 
Ia menerangkan, bahwa dele- 

gasi dagang Italia akan berang- 

Kat ke Djakarta permulaan bu- 

- “Ian depan, untuk membitjarakan 

suatu perijandjian dagang ba- 

ru, karena perdjandjian jg lama 

sudah habis waktu berlakunja 

'pada bulan jang lalu 
Pun ia menerangkan dalam 

konperensi pers di Roma delega- 

si dagang dari Djerman Barat 

| akan datang di Indonesa pada 

  

datang. — 
Menurut Asmaun Indonesia 

membutuhkan ahli2 dalam pem- 
bikinan djalan2, bangunan? lis-, 

“trik dan bangunan? mesin. Se- 
bagai diketahui Mr. Asmaun di 

    

SABTU 15 NOPEMBER 1952. 

Lana, ja negara untuk | 
tahun ”58. Disidang tersebut Men | 

utk dapat memperketjil defisit |   
  

mendjadi dibawah dari 2? miljard | 

Djalan2, bangunan? | 

| permulaan Desember jang akan | 

2 

sudah 

Kolonel Kosasih jang sengadja datang dari Palembang, Residen 

Lampung Mr. Gele Haroon dan pembesar? 
dari Palembang lain?nja. 

Dalam pidato Presiden pada 
rapat umum, itu, antara lain di- 
katakan bahwa pada pertengah- 
an tahun 1948, ia pernah ber- 

kundjung ke Tandjung Karang, 

tapi pada waktu itu Indonesia 
'berada dalam keadan perdju- 

angan. Dan perkundjungan jang 

'dilakukannja hampir. keseluruh 

5 

: ISumatera pada waktu itu, djuga 

“untuk mengobar2kan semangat 

perdjuangan. 

Dalam menguraikan supaja 

|orang bekerdja glat, agar dapat | 
PertaRpsa masjarakat jang ber- 
keadilan sosial itu, Presiden ber- | 
kata : ,,Djika rakjat Lampung, 

suka turut bekerdja dilapangan 
- pembangunan dengan menger- 
| djakan tanah? kosong jg masih 

| sangat luasnja didaerah ini, In- 
| donesia pasti tidak perlu lagi 
| mengimport 500.690 ton beras 
dari luar negeri, untuk menutupi 

kekurangannja”. 
Diterangkan, bahwa produksi 

beras di Indonesia "dalam seta- 
|hunnja adalah 514 djuta ton, se- 
dang kebutuhannja ada 6 djuta 

ton, sehingga kekurangannja 14 
djuta ton atau 500-000 ton tsb. 

  
Presiden minta supaja orang | 

djangan lekas sadja menjalah- 
kan Pemerintah Pusat, karena 

' kewadjiban Pemerintah kita se- 
| karang berlainan dengan peme- 
rinfah djadjahan, ialah sekedar 

mengurus” dan jg harus bertang- 
gung djawab atas tanah air kita 
sesungguhnja selain dari Pre- 

siden dan para Menteri, .. ialah 
sefurah Ttakjat. Pe ai 

| 

Mononutu bitjara 1 

    
A 

C jika rakjat Lampung bekerdja di 
lapangan pembangunan 

— IENTUK menjambut kedatangan Presiden dan rombongannja, | 
digedung Dewan Perwakilan Rakjat 

diadakan resepsi, jang antara 
Gubernur Sumatera Selatan Dr. M. Isa, Panglima T-T. II Letnan 

Tandjung Karang, 

lain dikundjungi oleh 

setempat maupun 

  

  

PRESIDEN SUKARNO 
ee serGkjat Lampung bisa 

tjukupi beras. 

Gjang ke Telok Betong hingga 
kelapangan Enggal Tandjung 
Karang, rakjat dan anak2 Sse- 

| kolah berbaris  mengelu2kan 
rombongan agung ini. Sep 

| Tidak ada poster2. 
Berbeda dari apa jang banjak 

terdengar di Palembang pada 
ketika mendjelang kedatangan 
Pres:den ini, maka baik dalam 
penjambutan maupun dalam ra- 
pat umum tidak kelihatan pos- 

ter2 ataupun lain2 gerakan jg 
berupa demonstrasi atau lainnja 

berkenaan dengan keadaan po- 
“itik didalam negeri achir2 ini. 

Perlu diterangkan, bahwa me- 

-djaran dan Kebudajaan 
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PENGAWAS FILM MEN- | 

DAPAT INSTRUKSI 

Pendidikan, Penga- 
telah 

memberikan instruksi kepada 

Panitya Pengawas Film “untuk, 

selain jang telah ditentukan das 

lam Pedoman Pemeriksaan Film, 

sebagai perintjian ketentuan pa- 

sat 9 Filmordonnantie 1940 Stbl, 

Menteri 

1940 no, 507, menganggap PU! taan Spanjol disana. — Ant, 
sebagai belah 5 

Film? atau egan2, 

kapan2, tulisan? ataupun 

moral dalam film?, 
sifat mengandjurkan perang, 

pertja- | 

mendatangkan pengaruh buruk |“ 

bagi kesusilaan dan nilai pra- 

“HARIAN 
| DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,,KEDAULATAN RAKJ 

Delegasi Indonesia 

Ii dari Djakarta 

| rang ini di Paris. 

tara Komisariat Agung Indone- 

jang ber- 1 

“ 

AT" IANGGAUTA S.P.) 
UMUM 

Pada sidang Unesco me- 
nunggu instruksi dari 

Djakarta. 

" Delegasi Indonesia pada Ssi- 

. dang ketudjuh Unesco jang ter-. 
diri darj Duta Indonesia di Bel- 

gia, Anak Agung Gde Agung, 
Njonja Waworuntu dari PPK 

(dan Attache pers pada Kedutaan 
Besar Indonesia di Paris, Idris, 
kinj sedang menunggu instruksi 

mengenai per- 
'mintaan Spanjol untuk mendja- 
di anggota Unesco. Soal keang- 
.gotaan Spanjol dalam Unesco 
ini mendjadj hangat pada si- 
dang Unesco -ketudjuh seka- 

: Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa usaha untuk mengadakan 
perhubungan diplomatik dianta- 
ra Indonesia dan Spanjol telah 
dilakukan sedjak Wakil Presi- 
Gen Moh.. Hatta dulu mendjadi 
Perdana Menteri dan telah meng 
hasilkan pertukaran nota dian- 

sia di Den Haag dengan Kedu- 

  

PASUKAN2 HO 
MENJERANG 

2 Pos Perantjis. 

2 Pos Vietnam-Perantjis, jang 
terletak antara Lai Chau dan   djurit, melanggar codex perwira 

(azas kesatriaan), memperlihat- | 

kan usaha untuk merobohkan 
pemerintah sendiri dan mempers 

lihatkan, bahwa sesuatu tudjuan 

| 
k telah 

Lao Kay pada malam Kemis jl. 
diserang oleh pasukan2 

demikian “ pengumuman 
markas besar tentara Perantjis 

di Hanoi pada hari Kemis. 

Ho,   atau maksud, baik maupun bu 

ruk, dapat ditjapai dengan. Mes | djadi pertempuran sengit dapat 
kekerasan jang meng- | dihalaukan, makai 

gunakan sendjata setjara ber-:| 
lebih-lebihan, atau berulang2. -- 
Ant, 

Pasukan2 Ho itu setelah ter- 

Kerugian dipihak 
diHo ialah paling sedikit 50 
orang tewas, demikian pengu- 
muman tadi. — Ant. - AFP. 

  - 

Leimena : Dr. 
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Meeting of minds antara Peme- 
  

rintah dan Parlemen baik 
ANGKAH jang telah di 
sidang parlemen pada 27 Nopember 

hasil ,.meeting of minds” dian! tara 
mengenai keadaan pihak parlemen 

dewasa ini. Hg 
P3 : 

- Dan ,.meeting of minds” 
adalah jang baik, demik'an 
Leimena Menteri Kesehatan 
dalam keterangannja terhadap 

1 bil untuk membuka kembali 

itu, adalah sebagai 

pihak. pemerintah dengan 
politik didalam negeri 

  

tsb: Korea harus-ditarik kembali da- 

2 rj pangkalan2 Djepang daiamm 

waktu 3 bulan, setetar permu- 

suhan2 berachir. — Ant. AFP. 
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Sidang Umum 

India usulkan pemindahan 'tawanan 
- perang Korea kesuatu pulau 

Wakil Kuomintang ta' setudju 
  

USUL PEMBENTUKAN 
KOMISI URUSAN AFRI- 

KA SELATAN 
18 Negara hari Kemis jl. me- 

ngadjukan sebuah rentjana re- 
solusi dalam sidang panitya po- 
litik ad-hoc dari Sidang Umum 
PBB, agar supaja dibentuk se- 
buah komisi untuk "mempela- 

djari aspek2 dan akibat2 inter- 
nasional darj situasi antara go- 
longan2 warna kulit di Afrika 

Selatan”. , 
Negara2 tersebut tadi ketju- 

ali 13 negara Asia dan Mesir 
ialah Bolivia, Guatemala, Haiti, 

Etiopia dan Liberia, 5 
Resolusi tadi menjatakan bah. 

wa kerdjasama internasional 
tidak bisa dilaksanakan dan 

perdamaian internasional mung- 
kin akan terganggu, oleh poli- 
tik diskriminasi warna kulit, 

serta penindasan, terutama apa-   bila politik sematjam itu dila- 
kukan terhadap golongan2 be- 
sar dari penduduk disuatu dae- 
rah. 

Diandjurkan supaja masalah 
politik diskriminasi warna ku- 
lt dj Afrikas Selatan itu dtem- 

patkan djuga dalam atjara Si- 
dang Umum PBB tahun depan. 
— Ant, | AFP, 

  

Penasehat Trygve Lie 
bunuh diri ? 

Abraham Feller, penasehat 

pribad: dari sekretaris-djende- 

ral PBB jang ketika hari Senin 

jang lalu mengundurkan diri, 

Trygve Lie, hari 

tewas ketika ja djatuh dari djen.- 

dela rumah penginapannja. 5 

UP memperoleh keterangan 

dari polisi New York, bahwa 

Feller, ahli perundang2-an jang 

terkemuka pada sekretariat 

PBB, telah djatuh atau mendja- 

tuhkan diri darj djendela hing- 

ga menemui adjalnja. Orang2 

jang erat hubungannja dengan. 

Feller menerangkan, bahwa men 

diang Feller aChir2 ini tampak- 

Kemis jl. telah | 

nurut suara? jang terdengar di perkembangan situasi sekarang | nja sangat letih dan lesu, dan 

    

  

Etjeran 

ADPERTENSI 1 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

2S 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan ......... 

  

Rp. 11.— 
0.60 ...uc.. ” 
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TAHUN 

  

P.B. B. 

ENTERI 

Yeh hari Kemis jang lalu 

Korea tengah, lalu kemudian 
dah terdjadi 

Kata Yeh dim, Sidang Umum. 
PBB, pemindahan sementara ini 
mungkin hanja akan berarti .,pe- 

nundaan dilakukannja repatriasi 

dengan paksaan” oleh pihak 
Utara. 

Isi usul India tentang 

masalah Korea. 
Menurut usul India - jang ke- 

tika malam Kemis jang lalu da- 

lam garis2 besarnja telah di- 
terangkan oleh menteri luar ne- 

geri Australi R.C. Casey waktu 

ja hendak kembali ke Melbourne 
Gari New York - pemindahan 

orang2 tawanan perang kepulau 

jg dimaksud diatas tadi akan di- 
awasi oleh sebuah komisi PBB 
jang netral. 

Orang2 tawanan jg menjata- 
kan ingin pulang, akan disedia- 

luar ngeri Tiongkok Kuomintang 

menjatakan 

ngan usul India jang belum diadjukan setjara formil kepada 
Sidang Umum PBB - agar supaja segala orang tawanan perang 

Korea untuk sementara ditempat kan disebuah pulau dekat pantai 

penghentian tembak - menembak. 

  kan pengangkutan, sedangkan 

mereka jang tidak mau direpa- 

triasi akan tetap tinggal dipulau 

tadi, diberi makan dan tempat | 

bernaung. 
Usul India penting. 

Dalam pidatonja tadi, Yeh ti- 
dak menjebut-njebut rentjana 

India - Australi tadi, tapi dikata. 

kannja bahwa pemindahan ke- 

daerah netral itu mungkin akan 

berarti penundaan sadja dari pe- 

laksanaan kehendak pihak 

| menghendaki 

' bahwa kolonialisme 

VIII — NOMOR 264 //6£ 

  

George K.O. 

tidak setudju. de- 

dibebaskan kembali apabila su- 

Utara, jaitu supaja segala orang 

tawanan perang direpatriasi tan, 

pa keketjualian, djika tidak ada 

djaminan jang tjukup kuat. 

Kalangan pen.ndjau aa 

anggap usul India tadi penting, 

karena India telah mengadakan 
pertukaran fikiran dengan pe- 
merintah RRT dan karena pihats 
India telah menerangkan, bah- 

wa. mereka tidak akan menga- 

djukan usul jg. tidak akan da- 

pat diterima baik oleh RRT. 
Yeh serang Blok 
Sovjet. 

Yeh seterusnja menjatakan, 

bahwa menurut kejakinan dele- 

gasi Kuomintang, PBB harus 

,mendjalankan politik tegas dan 

menjatakan bahwa Komunisme 

merupakan antjaman terhadap. 

perdamaian dan keamanan du- 

nia.” 

Dikatakannja bahwa negara? 

Blok Sovjet sesungguhnja tidak 

perdamaian dan 

jang diten- 

tang oleh Blok Sovjet itu sedang 

diganti dengan apa jang disebut 
Yeh ,,satellization” dan bahwa 

Gewasa ini di Korea ,,dilakukan : 

agresi oleh 2 satelit Sovjet Uni”. 2 
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JALON “presiden Amerika “1 

Eisenhover - Iruman bitja- 
rakan deadlock Ingg.- Iran 

Hari Selasa jad timbang-terima 

senhower, pada hari Selasa jang akan datang, akan 

  

  

  

Demikianlah - al kata Yeh. — 
Ant. - UP. 2 

1 

Serikat, djenderal Dwight Ei- 3 
Ine 

ngadakan pertemuan dengan presiden Truman untuk melantjar- 

Djerman Barat tinggal hamp:r 
sebulan sebagai tamu chamber 

“Roma, — Ant. P5 : 

'SUROTO DAN SU- 
GARDO 
Menudju tanah air. 

  

    

  

    

    

   

  

     
   

  

    

       

“'konperensi perdamaian Peking, 
Suroto, dan wakil ketua Sugar- 
"do beserta anggota2 delegasi 

“kini telah meninggalkan Canton 
meriudju tanah air melalui Hong 

kong. . 
| Lebih dari 1000 wakil pelbagai 

golongan masjarakat mengan- 

'tarkah mereka berangkat. De- 
mikian dikabarkan oleh NCNA 

dari Peking. — Ant. . 

.0f commerce. Demikian UP dari | 

Ketua delegasi Indonesia ke- ' 

“Mardjoko, Tobing dan Sjamsir ! 

tentang lada. 

Sebelum Presiaen, terlebih da- 

hulu berbitjara Menteri Pene- 

rangan Mononutu, jang antara 

lain mengandjurkan supaja ha- 

sil lada Lampung jang selama 

ini, senantiasa djatuh ketangan 

bukan bangsa Indonesia dapat 

| diachiri, dan supaja diusahakan 

“agar keuntungan dari lada ini 

h dapat terbagi rata dikalangan 

| rakjat banjak. 
Sambutan hangat. 

Dipelabuhan Presiden disam- 

' but oleh Gubernur Sumatera Se- 

"Jatan, Panglima TP IE dani 

| pembesar? lainnja, serta rakjat 
' jang berkumpul diatas pelabuh- 
lan atau diatas perahu jang di- 

i hiasi. 

!  Sepandjang djalan dari Pan- 
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AA EROMBOLAN bersendjata 

terletak kira? 55 km. dari kota 

njebabkan matinja'5 pen'udi 

dikitnja berdjumlah Rp. 2 djuta. 
Serangan tsb. berlangsung 

dari djam 23.45 sampai djam 
02.00 pada waktu mana gerom- 

ran sengit dgn polisi Tjikarang. 

jang mengaku polisi. 

Seselum melakukan serangan, 

“pada: kira2 djam 22:00 malam, 

# gerombolan terlebih dahulu me- 

ngirim beberapa oring mata2- 

“nja, memakai pal ian hitam 

- dan mengaku sebagai pegawai2 

dari polisi Dinas Pengawas Ke- 

Mata2 ini mendatangi pos po- 

lisi, dan menanjakan tentang 

| keadaan didaerah Tijikarang, jg 
“oleh salah seorang polisi, didja- 

wab bahwa daerah 'Tjikarang 

“aman - tenteram, Kemudian ma- 

ta2 ini mengatakan pada -polis: 

Tjikarang, bahwa kalau daerah 

Tjikarang selalu aman, ada baik. 

nja kita bikin pesta2 keramai- 

an, kemudian mereka pergi. 
“Sedjam “kemudian, terdjadi 

penjerangan dari beberapa dju- 
. rusan, jang didahului oleh bunji 
tembakan sendjata api keatas, 

$ beberapa djurusan, ialah pos 
—. Polisi Tjikerang, kemudian e- 

- Dalam serangan ini, gerombo- 

lan telah merampok dan mem- 

bakar 29 toko — sebagian besar 

terdiri dari toko2 emas — me- 

sedangkan kerugian akibat sera- 

ngan gerombolan, ditaksir “se- 

bolan kemudian “mengundurkan 

diri sesudah terdjadi pertempu- 

Kirim mata? lebih dahulu 

“Belamatan Negara ( ulu -PAM): 

| Jang pertama2 diserang dari 

Toko dibakar, 5 orang mati, 
kerugian Rp. 2.000.000 

'200 Gerombolan bersendjata me- 
njerang Tjikarang 

dengan kekuatan I.k. 200 orang 

Whersendjata, baru? ini melakukan serangan dari beberapa 

djurusan terhadap kota Tjikarang, kewedanan Bekasi, jang 
Djakarta. 

habis toko2 tersebut. 

Korban2 
serangan dan pembakaran 

Indonesia 
toko emas bangsa 

| bangsa Tionghoa. 
|. Dikabarkan, bahwa. 
toko emas bangsa 

Indonesia 1 

ada didalam tokonja. 

datang menjerang itu,   dalam suatu 

ikatan, — Ant, 

'sudah gerombolan berhasil ma- 

suk dalam kota, mereka mela- 

kukan perampokan di 29 toko 

emas, dan achirnja membakar 

Korban? jang djatuh. 

jang tewas akibat 
ini, 

berdjumlah 5 orang, terdiri dari 

emas terbesar di Tjikarang jang 
ditembak mati, seorang Indone- 

sia pemilik toko emas ditembak 
mati, dan seorang perempuan 

isteri dari pemilik 
Tionghoa, 

jang djuga ditembak. Sebagian 
besar dari 29 toko jang diram- 
pok dan dibakar, adalah milik 

pemilik 

Indonesia, 
|Djunadi jang ditembak mati, 

adalah ketua dari Rukun Tani 
tjabang Tjikarang. 

| Dia ditembak dan ditusuk dgn | 
bajonet serta kemudian dibakar 

hangus, sesudah terlebih dahulu 
dibersihkan barang2 emas jang 

Sampai saat ini, belum dike- 
tahui pasti gerombolan apa jang 

tetapi. 

| dari persendjataan mereka jang 
terdiri dari ,,watermantel”, mi- 

|traljur, dsb.nja, diduga bahwa 

gerombolan tersebut adalah sua- 
tu gerombolan jang tergabung 

organisasi atau 

| Palembang, Presiden di Lam- 

pung akan disambut oleh golo- 

ngan jang menjetudjui gerakan 
Gemonstrasi 17 Oktober di Dja- 

karta dengan sehangat?nja. — 

Ant. F 3 
Bung Karno didukung 
dan dibawa ke mimbar. 

Rombongan Presiden Sukarno 
kemarin telah melandjutkan per 
djalanannja darj Tandjungka- 
rang ke Baturadja. Dalam kun- 
djungannja kemarin ke Talang- 

padang, Kota Agung dan Ga- 
ding, Presiden telah berpidato 
dalam rapat umum. Djuga wak- 
tu singgah di Gedongtataan, 
Presiden telah dipaksa oleh rak- 
jat berpidato. 

Presiden didukung oleh rakjat 
dan dibawa kemimbar. Dalam 
pidatonja pada rapat2 umum     itu Presiden pada pokoknja me- 

pergiat pembangunan dan mem- 
perlipatganda bahan makanan. 

1 Hutauruk kembali 
Hari ini ditunggu kedatang- 

annja dilapangan Maguwo re- 
kan redaksi K.R. T. Hutauruk 
dari perdjalanan studinja di 
London dan penindjauannja di- 
beberapa negeri Eropa Barat. 
Seperti diketahui rekan-I. Hu- 
tauruk pun telah mengikuti 
djalannja perlombaan Olympia- 

de di Helsinki. 

IRIAN TIMUR DJANGAN 
SAMPAI DJADI KENYA || 

Kata J.K.' Murray. 

Kolonel J. K, Murray, bekas 
kepala pemerintahan Australia 
dj Irian Timur, hari Kemis jl. 

  

dua anak perempuan Indonesia memperingatkan bahwa Irian 

berumur 11 dan 4 tahun jang | Timur mungkin akan dapat 
mati ketjebur dalam kali, se- | mendjadi "Kenya" atau ”Afri- 

orang Tionghoa pemilik toko | ka Selatan”, djika terlalu ba- 
njak ditempatkan bangsa Ero- 

pa disana, jang diberi tanah 
sekian luasnja, 

| Dikatakannja bahwa penduduk 
pribumj Irian pada suatu keti- 
ka akan sadar, bahwa bangsa 
Eropa menguasai masa depan 

perekonomian  neg€rj mereka, 

apabila terlalu banjak bangsa 
Eropa. ditempatkan disana,    

an Timur membutuhkan orang2 
bangsa Eropa sebagai ahli2 di- 

lapangan tehnologi,  djawatan 
pemerintah dan sebagai” pelo- 

| nor2 dalam usaha memperkem- 

| bang industri. Diterangkannja 
bahwa dewasa ini di Irian Ti- 

mur tidak ada anasir2 subver- 

sif jang berbahaja. — Ant, UP. 

'. 300 BUKU KOMUNIS 
DIBESLAH 

Dj 8 buah sekolah Tionghoa 

di Surabaja tg. 13-11 telah di- 

lakukan pensitaan terhadap ki- 

ra2 300 buah buku jang oleh pi- 

hak jang berwadjih dianggap 
bersifat propaganda bagi komu- 

nisme,. — Ant 

  

          
ngandjurkan, agar rakjat mem- | 

Murray, mengakui bahwa Iri- :y 

ini. Sedang untuk menjelesaikan | 

keadaan jang hidup sedjak 17 
Oktober itu sendiri, hanja ber- 

pokok sampai dimana dapat di- $ 
lenjapkannja pertikaian itu satu 

Gengan lainnja dan pertentang- 

an diantara perhubungan - satu 

dengan lain diantara pemimpin? 
Indonesia sekarang ini dari jang 

rendah sampai kepada jang 

tingginja. 
Atas pertanjaan apakah pe- 

merintah telah menetapkan utk 

mengadakan reorganisasi ter- 

hadap pimpinan Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan Pe- 
rang, terlepas dari soal diterima 

atau tidaknja mosi Manai So- 
phiaan oleh pemerintah, Dr. 

Leimena mendjawab : ,,Soal itu 
belum lagi dibitjarakan oleh ka- 
binet”. — Ant. 

»3 HADJI KAMLON 
——.. MENJERAH 
Berita AFP dari Manila me- 

njatakan, bahwa Hadji Kamlon 
pada harj Rabu jl. telah menje- 
rahkan diri dan akan diperla- 
Kukan sebagai tawanan biasa. 
Kamlon menghadapi 3 tuduhan 
kriminil, 2 untuk pemberontak- 
an dan satu . perkara pembu- 
nuhan. 

Kabarnja persiden @uirino te- 
lah memberikan djaminan ke- 
pada keluarga Kamlon, bahwa 
ia akan diadili setjara baik, 
berdasarkan atjara pengadilan 
biasa. — Ant. - AFP, 

  

  

Sekitar pangkalan 
“Djepang 

wadjib, harj Kemis jl. telah me- 

njangkal, bahwa masalah pem- 
berian pangkalan2 oleh Dje- 
pang kepada negara2 selain ne- 
gara Amerika Serikat, telah di- 
peladjari dalam perundingan, 
jang diselenggarakan pada hari 
Kemis antara menteri LN, Dje- 
pang K. Okazaki dan duta2besar 
Amerika Serikat, Inggeris, New 
Zealand dan Australia. 

Pembitjaraan2 itu jalah me- 
ngenai kedudukan  pasukan2 
PBB jang kini ditempatkan di 
Djepang. : : 

Djurubitjara pemerintah Dje- 
pang mengatakan, berita2gjang 
mengatakan bahwa  Okazaki 
'atas nama pemerintah Djepang 
telah menolak memberi pangka- 

tidaklah beralasan. Menurut du- 
gaan, jang dimaksudkan dengan 
negara ke-3 itu jalah Inggeris. 

Sumber2 diplomatik memperi- 

dapat mempergunakan pangka- 

lam djangka jang pandjang. 
Siimber2 Djepang 

menurut persetudjuan jang kini     
Sumber2 Djepang jang ber- 

lan2 kepada suatu negara ke-3 

ngatkannja, bahwa beberapa bu- 

lan jang lalu telah tersiar beri- 

ta tentang usaha Inggeris untuk 

lan Kure didekat Hiroshima. da- 

itu selan- 

djutnja memperingatkan, bahwa 

berlaku, negara2 jang mempu- 

njai pasukan2 jang bertempur di 

| CHURCHILL TENTANG 

PAKT ATLANTIK DAN 
DEWAN PASIFIK 

P.M. Inggeris, Winston Chur- 

chill, dalam sidang madjelis 

rendah Inggeris pada hari Ke- 

mis jl. mengatakan bahwa sam 

pa: kini belum iagi ada persi- 

apan2 isitimewa untuk menga- 

dakan pembitjaraan antara Or- 

ganisasi Pakt Atlantik dan De- 

wan Pasifik, jang baru2 inj te- 

lah terbentuk. 
Churchill member: keterang- 

an ini sebagai djawaban atas 

pertanjaan Arthur Henderson, 

anggota partai buruh Inggeris. 

jang mengemukakan apakah 

PM Inggeris tidak sependapat 

bahwa djika baik Perdjandjian 

NATO maupun Pakt Pasifik 

  
adalah perdjandjian2 regional, 

jang sesuai dengan Piagam 

PBB bagi pertahanan” perda- 

maian, maka sangatlah penting 

untuk mengadakan kontak se- 

erat mungkin antara para Men- 

teri. negara2, jang turut serta 

| dalam kedua perdjandjian2 re- 

gional tersebut. — Ant. - AFP. 

bertindak melawan undan 

hanja untuk mengadakan d 

peranakan dipropinsi Cape, 

Ketika bulan Djuni 1951, par- 

lemen Afrika Selatan — jang 

dikuasai oleh Partai Nasionalis 

(partai Malan) — menjetudjui 

rentjana undang2 jang diadju- 

kan oleh pemerintah, jang me- 

'netapkan bahwa pemilih2 bang- 

sa peranakan-Eropa namanja 

dipindahkan dari daftar jang 

muat nama pemilih2 bangsa E- 

ropa, dan diberi daftar tersen- 

diri. Djumlah pemilih bangsa 

peranakan-Eropa dipropinsi Ca- 

pe ada 70.000 orang. : 

Sebelum undang2 tadi dise- 

tudjui, pemilih2 bangsa pera- 

nakan pada umumnja mengga- 

bungkan diri pada kaum oposisi 

jang menentang Malan. Menu- 

rut undang2 tadi, bangsa per- 

anakan diperbolehkan memilih 

4 orang bangsa Eropa sebagai 

wakil! mereka dalam parlemen, 

hal mana akan memperkuat ke- 

dudukan tjalon2 Malan didis- 

trik2-pemilih Eropa. Disamping 

itu, pemilih2 peranakan diberi 

hak untuk pilih wakil bangsa 

peranakan dan 1 wakil bangsa 

Eropa dalam parlemen propinsi 

Cape, 
Tindakan apa jang akan 

dilakukan Malan? 

Bagi Malan sekarang ada 2 

djalan jang dapat ditempuh: 

mengabaikan ketentuan mahka-   
  

Lembaga 
»Kan. Batavias 
yan Kunstagen 

s 

  

Kebudaiann Indonesia 

Waetenschappen” 
ch Gencotsehap 

  
  

    sudah 2 hari lamanja tidak ma- 

suk kantor. — Ant. - AFP. 

PASUKAN2 PBB REBUT 

KEMBALI KEDUDUKAN- 

  

KEDUDUKANNJA 
Didaerah ,,Bukit Segi 

Tiga”. 
Djurubitjara Tentera ke-VIII 

menerangkan pada hari Kemis 

il, bahwa pada malam Kemis 

pasukan2 PBB telah berhasil 

merebut kembali semua kedu- 

dukan2-nja didaerah "Bukit Se- 

gi Tiga”, disebelah utara Kum- 

hwa, jang baru2 ini djatuh di- 

tangan pasukan2 Utara. 
Selandjutnja djurubitjara ter 

sebut menjatakan, bahwa  da- 

lam pertempuran2” ini pasuk- 

an2 PB B mempergunakan 

"ground napalm throwers” jang 

digambarkannja sebagai sendja- 

ta baru jang "hebat sekali”, se- 

hingga pasukan2 Utara dapat 

dengan mudah dipukul mundur 

disepandjang garis pertempu- 

ran disebelah barat Kansong. 
3 22 Anta AFP: 

P. M. Malan langgar 
undang2 dasar 

Keputusan Mahkamah Tinggi Afrika Selatan 

AHKAMAH Tinggi Afrika Selatan hari Kemis 

menentukan, bahwa Perdana Menteri Daniel Malan 

g2 dasar Afrika Selatan, dalam usa- 

aftar pemilihan terpisah bagi bangsa 

dari daftar bagi bangsa Eropa. 

jang lalu 
telah 

  
P. M. DANIEL MALAN. 

Gan untuk pertama kali kalah. 

mah tinggi dan bertindak mela- 

wan undang2 dasar, atau me- 

nurutj ketentuan mahkamah. 
Diduga bahwa Malan akan 

tunduk kepada penentuan tadi 

dan mengadakan | pemilihan 

umum dalam bulan April atau 

Mej j.a.d., dalam usaha supaja 

memperoleh mandat bagi pro- 

gram diskriminasi Warna kulit, 

politik ,apatheid” jang dianuti- 

nja itu, — Ant, » UP,   

mokrat kepada pihak Republik, demikian   Gedung Putih” pada hari Kemis jang lalu. 

kan djalannja timbang - terima pemerintahan, dari pihak 

  

Pengumuman ini dikeluarkan 

pada saat wakil Eisenhower da- 

lam urusan keuangan, Joseph 

Dodge, mengadakan pertemuan 

dengan direktur urusan perbe- 

landjaan, F.J.. Lawton. 

Sementara itu kalangan jang 

mengetahui di Washington me- 
| ngadakan perkiraan2 disekitar 
kemungkinan Bisennower akan 

Minta kepada gubernur New 
York, Thomas Dewey, untuk 

mendjabat menteri luar negeri 

Amerika Serikat. 

Soal ini mendjadi pembitjara- 

“an ramai, setelah dikeluarkan 
pengumuman, bahwa pada hari 

Djum'at kemarin, akan diada- 

kan pertemuan antara Hisenho- 

wer dan Dewey di 

Florida, djadi beberapa hari se- 
belum EHisenhower pergi ke Wa- 
shington untuk menemui pre- 
siden Truman. 

Pembitjaraan Eisenhower | 
Dewey itu kabarnja mengenai 

masalah2 luar negeri, diantara- 

nja masalah2 perhubungan Ame- 

rika Serikat/Sovjet Uni, Korea 
dan Nato. 

Menurut kalangan itu, djika 
Dewey benar mendjadi menteri 
luar negeri, maka ini berarti, 

bahwa Hisenhower telah memi- 
lih pembantunja dengan tidak 
memperdulikan keinginan2 se- 
nator Taft. Pun pengangkatan 
senator Henry Cabot Lodge dan 
Joseph Dodge sebagai wakil 
pribadi Eisenhower di Washing- 
ton, ditafsirkan pula dalam hu- 
bungan ini, 

Djuga John Mc Cloy 
dikabarkan akan dja- 
bat menteri LN. 

. Sementara itu kalangan jg me- 
ngetahui mengabarkan pula, bhw 
kemungkinan, Hisenhower akan 
mengangkat John Mc Cloy, be- 
kas komisaris tinggi Amerika 
Serikat di Djerman, selaku men- 
teri luar negeri. Mc Cloy kabar- 

nja lebih acceptable bagi Taft, - 
Ant, - UP, 

Deadlock - Inggeris - Iran 

dibitjarakan. 
Menteri L.N, Amerika Seri- 

kat Dean Acheson akan meng- 
hadliri pertemuan antara pre- 
siden Truman dan Eeisenhower 
pada hari Selasa j.a.d. digedung 
putih. Wartawan "BBC di Wa- 
Shington menjatakan bahwa sa- 
lah satu diantara soal jang 
mungkin akan dibitjarakan ialah 
djalan buntu dalam perselisih- 

| 

| 

| 
| 

| 
| 

  
an Inggeris — Iran mengenai 
soal minjak, 
Sementara itu dikabarkan, 

bahwa Menteri L. N, Inggeris 
dan Menteri L.N. Amerika Se- 

rikat telah membitjarakan soal 
dini setjara tertutup dj New 
York, , 
Wartawan BBC menjatakan 

bahwa pembesar2 Amerika das   

Djadi pembitjaraan ramai. 

Augusta, 

De- 

diumumkan oleh 

lam kementerian L. N, dan 
pertahanan Amerika Serikat 
kawatir akan bahaja jang me- 
nimpa Iran djika djalan buntu 
tsb. terus berlangsung: sedang- 
kan Iran sudah tidak mampu 
lagi membajar pegawai2 sipil 
dan militernja. — BBC 

  

Suasana hangat 

di Kenya 
Sebuah pengadilan istimewa 

di Nairobi hari Kemis jl. telah 
mendjatuhkan hukuman2 pen- 
djara antara 1 sampaj 3 tahun 
atas diri 31 orang, jang didak- 
wa mendjadi anggota gerakan 
rahasia Mau-Mau, Mereka di- 
tangkap ketika menghadlirj upa 
tjara penjumpahan anggota2 ge- 
rakan tadi. di Kiambu. 

15 Orang perempuan diantat 
ra mereka didjatuhi hukuman 
kerdja-paksa selama 1 tahun, 
Diumumkan oleh pembesar2 ! 

Inggeris di Nairobi, bahwa keti- 

ka malam Kemis jl. telah ter- 
djadi pertjobaan pembunuhan 
terhadap seorang petani bangsa 
Eropa  suami-isterj didistrik 

Thomson's Falls.  Pertjobaan 
tadi gagal. 

Sementara itu polisi telah 
tangkap 20 orang suku Kikuyu 
didistrik Tsika, setelah terdjadi 
penjerbuan oleh anggota2 Mau- 

Mau disana, dalam mana se- 
orang gadis suku Kikuyu dipak- 
sa melakukan upatjara sumpah 
Mau-Mau, melawan bangsa Eiro- 
pa. — Ant. - UP, 

  

Taufan baru di 
Philippina 

Kantor angin di Manila me- 
ngumumkan pada hari Kemis jl. 
bahwa taufan, jang berketjepat- 
an sampai 115 mil sedjam akan 
sampai dikepulauan  Babuyan 
pada hari Kemis.siang dan di- 
kepulauan Batanes pada hari 
Kemis petang, 

Taufan tersebut, jang diberi 
nama "Bess” pada hari Kemis 
pagi jl. ada 80 mil sebelah Ti- 
mur Appari,, jang “terletak di 
Luzon Timur Laut. — Ant, UP, 

  

  

x Seorang mahaguru bangsa 

Perantijis jang mengadjar pada 
umiversitit Gadjah Mada di Jog- 
ja, dan jang sedang berusaha 
melantjarkan, bahasa Indonesia- 

nja, selalu berusaha bertjakap- 
tjakap bahasa Indonesia dengan 
orang2 Indonesia. Tetapj usaha 

itu sering membawa ketjewa, 

karena pihak orang Indonesia 
kebanjakan lebih suka berbas 
hasa Inggeris | ,   

PN 

 



       

  

engan ai 
| (ea itu Tn 

  

   untuk maksu ut diatas.“ aa 
Pihak Pamong Bebeia 

“berikan surat keterangan kepa- 
     

   

    

              

   

   

     

    

      

     
    

    

   

    

     
    

    
    

    
   

        

     

  

    

   

    
    

   

  

gi merantau ke Sumatera dgn 
dasar, bahwa mereka : 1 Ine- 

da saudaranja jang akan 
adi pelindungnja. Paling 

| reka bebas'untuk mentjari pen 
hidupan guna memberi n 
kepada anak “isterinja did: 
djalan -jang halal. Tentu 
dalam hal ini disertai harapan 
mudah2-an mereka akan dapat 
mentjapai apa jg Mnaagakan.. 

Sebagian besar mereka 
, hidup terlantar, 3 

' Kenjataan mereka kebanjak- 
- terlantar diperantauan t: 

reka tak dapat menemui sa- 
k saudaranja jang mereka 

tjari, atau apabila dapat 
nu, jang ditjari pun dalam ke- 

“adaan tidak mampu, Tidak da- 
pat diketemuinja sanak saudara 
jang mereka tjari itu, mungkin 

- karena kurang djelasnja. alamat 
nja, ataupun mereka telah pergi 
dari tempat itu. Apa pula bagi 
mereka jang hanja dengan um 
tung?-an kalau? bisa mendjum- 
“pai “sanak kenalannja, 
— Dengan tidak dapat diketemu- 
kannja sanak saudara jang me- 
reka tjari itu, maka terpaksalah | 
mereka menemui Gjalan buntu 
ntuk Gapat mentjari nafkah | 

walaupun hanja untuk sekedar: 
ja sadja buat sekedar menjam- 

bung hidupnja, karena tak ada 
jang membimbingnja atau jang 
menundjukkan djalan. 

Lebih menjedihkan lagi bagi | 
“mereka jang telah berada disa- 

“'na lengkap Megan anak isteri- 

- 

    

  

     

di Sumatera untuk men- 

jang lebih 

pat” kediamannja? 

lah tempat uang. 
terme 

  

| 

akan lepas dari Rp. Yo La Rp 
20,— tiap2 djamnja. Malahan : 
ada-pula jang mengatakan bah. 

“Sumatera. 

mulut penduduk. 

Tetapi 
ingkirkan sadja dahulu. 

antar diperantauan. 

“ban Pemerintah (Djaw. Sosial). 

sesuap nasi. Sekali lagi... 
terlantar. 

da mereka (lulusan) untuk per- | 

5 “aaek dengan dasar : bahwa me | 

: 1 

engapa mereka berdujunz 

# Japang penghidupan 
baik daripada ditem- | 

Mereka pergi karena terdo- 
rong oleh penderitaan 'hidupnja 
Gi Djawa. Mereka mendengar 
selalu bahwa di Sumatera ada- 

Sambil duduk 
kas. 1 ng atau sambil berba- ! 

“-ying sadja dikebon karet tak 

wa, orang bisa gila karena mi: 
dahnja mendapatkan Sh & , 

Suara2 jg merdu Gasa kabar? 
jang menggembirakan ini dapat | 
kita dengarkan dipelosok2 dari 

Mengapa me- 
reka dapat mentjeriterakan ini? | 
Mungkinkah propaganda gelap | : 
“dari pihak VEDA ? Itu terserah 
kepada para pembatja sendiri 

"dalam menarik kesimpulannja. 
: baiklah hal ini kita | 

Jang 
injata ialah, kini mereka ter- 

“ menderita. Mereka mendjadi be- | 

“Mereka tak dapat mentjari pe- | 
kerdjaan untuk Kena 

D. Samping: ini kita mu 

“tulisan ' sdr. Begajo 
| jang pernah mengun- 
5 ngi daerah transmigrasi 

dan verslagnja sudah kita 
muatan djuga. Hama 

      

Ken enterian Sosial atetin 
. Dan Perawatan So: 

sial kemudian mengandjurkan 
Kementerian Dalam Ne- 

Ke tembusan a.l. kepada 
jawatan Transmigrasi MarsAn 

menghar agar orang2 jang 
akan niatan kedaerah lain 

(luar Djawa), hendaknja Kepala 
Daerah jang bersangkutan mem. 
berikan idzin dengan sjarat2 
atas dasar, bahwa mereka di- 

| tempat baru telah mempunjai 
etentuan penghidupan jg pasti 

(zekerheid “ van bestaan). 
Andjuran tersebut diatas im 

patut mendapat perhatian sepe- 
nuhnja “dari segenap instansi jg 
berwadjib serta segenap lapisan 

gan jg berkepentingan, 
sehingga kedjadian jang menje- 

tsb |dihkan tidak akan bertambah2. 

Tindakan prepentip sa- 

5 ngat diperlukan, 
Untuk mentjegah bertambah2- 

nja kesengsaraan rakjat seperti 
jang tersebut diatas, maka .sa- 
ngatlah penting kiranja bagi pi- 
'hak. Pamong - Pradja di Djawa 
(dalam hal.ini titik berat ada 
pada Kalurahan) memperhati- 
kan benar2 apa jang mendjadi 
andjuran Djawatan Bimbingan 
Dan Perawatan Sosial tersebut 
diatas Mengan segala kebidjak- 

Ini tidak berarti mempersu- 
Lai akan kehendak - penduduk- 

melainkan suatu tindakan 

esa agar djangan sampai 
terdjadi — sedikitnja dapat me- 
'ngurangi — kesengsaraan bagi 
pendudaknja varana sesat dja- 
lannja. 
Untuk lebih arsa dibajang- 

kan sampai dimana pentingnja 
andjuran tersebut diatas serta 
harus berhati-hatinja memberi- 
kan surat keterangan serta me- 

lepaskan mereka dari daerahnja 
untuk. pergi ke “Pulau Dja- | 

| wa, maka baiklah dibawah ini 
saja 'berikan suatu tjontoh jang 

benar2 terdjadi “dalam daerah 
kami, sebagai berikut: 

Seor perempuan muda 'ber- 
nama Gemi umur & 17 tahun 

Berasal dari desa dalam dae- 
rah Ketjamatan Prambanan 
“Kab. Sleman, Jogjakarta. Pa- 
da tanggal 5, Nopember jbl. ja 
datang dikantor Transmigrasi 

- Tjabang Sleman dengan mem-. 
: bawa surat keterangan Gan 
lulusan jang sudah dita: 

| tangani oleh pihak Lura 
“ tjamatan dan Kepulisian. 2 
Sud Gemi akan Gatang di Kan- 
tor Kabupaten (Pamut, Pra- 

.Gja) untuk meminta tas 
ngan diatas surat keteragisan 

jg dibawanja, Tetapi dia ter- | 

sesat datang dikantor 'Trans- 
“migrasi. 

pergunakan oleh. pegawai 
Transmigrasi “setelah memba- 
tja surat keterangan jang di: 
bawanja dan mengetahui 'bah- 
wa ia (Gemi) akan pergi ke 

“Sumatera. Waktu ditanja ke) 

ra 

    

— nudju, didjawabnja : »tidak 
“tahu: saja tjuma akan turut 
kepada lik (ibu ketjil) saja 

: pada waktu belakangan 
  

“TJATUR DAN WAS ARAKAT 

Dean PUA $ 
— Biasanja pemain tjatmr 
jang menang, mudah mera. 
Sa puas. Tetapi pemain jg. 
kalah pun dapat merasa 
puas djuga, sebab jang me- 
muaskan pemain tjatur itu, 

Bu bukan kalah atau menang- 
bs nja, melainkan baiknja pers, 

mainan, Kalah atau menang 
memang dapat mempenga- 
ruhi, tetapi jang menentu- 
kan rasa puas, jalah baik- 

Bh nja permainan. ainan 
Tg baik adalah pangkal jang 
F' pertama untuk mentj 

? kemenangan. “Kalan. Te : 

   
   

  

tanda, bahwa permainan la- 

djadi kalah atau menang « 
njalah seperti ukuran : 3 

  

p buat baiknja permainan” 
2. — Rasa puas tidak mali: | 
arah kin di tentukan ole 
3 ukuran sadja, jan 

Tenan 

5 A 

- P 

mainan jang baik toch ma- 
Sih “kalah, itu adalah suatu || 

wannja lebih baik lagi. Men- 4 

ini sudah ketemu'dgn orang 
Tg “datang dari Sumatera 

(dari perkebunan), Kapan sdr 
akan berangkat, siapa jang 
membeajai dan dimana lik 
saudara sekarang ? Djawab- 

“nja: saja akan berangkat lu- 

| “sa dengan beaja sendiri. Se- 
| dang lik saja sekarang ada 

| dirumahnja. Besok waktu ber. 
Saebaki! kita antre disetasiun 

  

: 
aa
 7 

“oten Pemerintah: daerah Ka- 
bupaten Wonogiri, telah diada- 

n saratan serentak DengnAt:| 
     daki Sud   tukan jalah sua 

ukur, disini permana 
baik. Buat para pen 
dapat menentukan 
puas, apakah. baik 

“I mainan djuga ? Pertan 

am tidak “praja didja 

   
Sebing dana dari s 
atau tidaknja permai 

AN — Di masjaraka 2 
. djarang  terdjadi : nja 

baik dapat menga 

        
        

          

         
      
    

     

   
   
     

   
ikan s...... 

Arimbulkan 80 
WI: 

        
aman bidji2 23 

rtjobaan maka rom- | 
pat mengambil kesim. 
'a Kalurahan tsb, di-   

Kesempatan ini di- 

- Sumatera mana sdr akan me- 

1 - dikundjungi 

Berapa sdr membawa sanga 

"3 ag SIR BA IA 
Ki Sedjak tanggal 12 Nopember 

' lalu telah datang di Sura- 

baja sekdjen Kempen jang se- 
djak kemarin dulu pagi telah 

Banjuwangi gag kota perikanan 

| Muntjar. 
|. Menurut kketerangannja maka 
kekajdan -dari penghasilan ikan 

  

  .dan darimana sangu itu di 
dapat ? Saja akan sangu Rp 
'300,— dan uang itu adalah 
"pendapatan: djual sawah, 

nerangkan, bahwa ia mening- 
galkan seorang ibu jg sudah 

| gjanda dan tua: Sebidang ta- 
. nah jang 'mendjadi miliknja 
telah didjual untuk beaja. ke 

| pendjual wedang (kopi) disa- 
na dan pada tiap2 waktu aka 
dikirimkan uang untuk makar 
ibunja jang sebatang kara, 
Ditanja dari mana Sdr dapat 
uang bekal (pawitan) untuk 

djual. wedang, karena sangu 
Rp. 300,— pasti habis dalam 

“perdjalanan, ia mendjawab : 

tidak tahu, 1 

“Demikian dengan singkat sa- 
ja uraikan suatu kedjadian jang 

tjontoh untuk dapat dipahami 
benar2 oleh tiap2 orang jang 

perkepentingan, 
Dalam tjontoh tersebut diatas 

| dengan sepintas lalu orang da: 
pat mengambil kesimpulan, bah: 

jang mana jang akan “ditudju 
Gemi berangkat ke Sumatera 
dengan mendjual sawahnja jang 

oleh ibunja jang diting 
sebatangkara. Gemi tidak..tahu 

atau dengan kapital siapakah 
apabila ia akan berdjualan dst.- 

nja. Ini semua dapat kita ba- 

kesangsaraan jang lebih hebat 
daripada @pagjang ditjeriterakan 
oleh Djawatan Sosial Propinsi 
Selatan Sen ng kiman. besar 
sekali akan dis ang olehnja. 

Berilah mereka suatu 
jang menudju ke 

lahkan pihak satu dengan lain- 
nja. Jang perlu ialah, memikir- 
kan bagaimana nasib mereka 

itu selandjutnja dan bagaimana 
tjara menapung mereka “serta 
memberi djalan kemana mer eka 
harus menudju. 

Salah satu diantara beberapa 
ajalan ialah : menjalurkan me- 
reka ini kedaerah TRANSMI- 
GRASI. Entah dinamakan trans- 
migrasi apa nantinja terserah 
kepada jang berwadjib. Sudah 

Pen per raturan dan tu- 
b Petang. ba.   

ba Ni 

Jiadakan dalam bulan ini, 

Pembitjaraan2 tersebut akan 
c “bersifat perundingan pendahu- 

luan (preliminarytalks) dan ter. 
gantung dari pada pembitjara- 
an2 pendahuluan itu bilamana 
perundingan jang sebenarnja 

“akan dilangsungkan. Dalam per- 
'undingan pendahuluan itu peme- 
rintah Australia akan diwakil 

G. Warwick Smith dan wakilnja 
R.G. Robertson serta dua, Sea 
dari perwakilan PAN 
Djakarta. 3 N ig 

Didapat . bapa selanajiitnja, 
“bahwa soal2 pokok jang “akan di. 
bitjarakan mengenai hubungan 

tentang peraturan pembatasan 
“import dari pemerintah Austra- 

lia jang telah berlaku sedjak 
beberapa bulan jang lalu. Pera- 

turan tersebut oleh pihak Indo- 
nesia. dipandang sangat meng: 

hambat pelaksanaan hubungan 
dagang antara Indonesia 
Australia jang sudah ditetapkan 
dalam perdjandjian dagang ke- 

IP ANA negara tersebut. 
  

  

   
(TEMANGGUNG 

PUTUSAN2 KONGRES 
| “SBD.P.R 

' Setelah memberikan Ba 
dan pertanggungan - djawab 
DPP, maka Kongres Serekat Bu 

  

» |ruh Djawatan Pertanian Rakjat | 
ke III  di.Surabaja baru? ini 

| menjethajui beleid DPP dengan 
siara 270, tidak PEP 0 dan 
blanko 20. aa tersebut jg | 

132. dari 1160 

    

    

terdiri dari sdr.2 Karsono Danu- 
: dininarak, Surabar hadi dan Ad. 

| Rashid. 
Keputusan? lainnja. “jang ter- 

| penting ialah: 
Ea SBD..R, tidak ma- 

suk vaksentral, 
| Tidak menjetudjui adanja klas 

sificatie DPR dimasukkan se- 
bagai djawatan sedang, Menun- 
tut Jenjapnja pegawai sementa- 

"ta dan didjadikan pegawai te- 
| tap serta pelaksanaannja supaja 

| disentraliseer didaerah2. Meme- 
nuhi formasi 1951 dengan 2j3 su 
paja segera dilaksanakan didae- 
.rah2. Mempertjepat pelaksana: 

inpassingen, herschikking, 
  

Selandjutnja atas pertanjaan | 
“pegawai Transmigrasi, ia me- 

Sumatera. Ia akan mendjadi 

baru sadja berlalu ini sebagai p 

wa Gemi tidak tahu Sumatera | be 

mestinja bisa dipungut hhasilnja 
alkan | 

dengan pasti pekerdjaan apa jg 
akan dikerdjakan ditempat baru. 

|jangkan, bahwa kesukaran atau,| 

ngan. menuang is 

| Kita tidak . salah menja- TT 

barang tentu dalam hal ini di- 
butuhkan beberapa sjarat utk | 

“Dagug dengan: Australia 
Pembitjaraan pendahuluan segera 'dimula: 

ENTANG perundingan dagang dengan Australia jang akan 

oleh Director of Trade Relations 

dagang dengan Australia-ialah 

dan 

   
"19 mendapat perhatian penuh. 

—AM, | 

tjabang mengesjahkan pula Ang 
garan Dasar baru dan memilih 
pembentuk Besar jang. 

laut di Muntjar itu terlalu ba- 
Injak jang jatuh ditangan 
tengkulak Dekan para Indone- 

      

sai Ba anna 

  

    Hi itudjukan pan 
pasar disertai 

1 tempat2 peng- 
asinan oleh bangsa sendiri, 

“Seperti diketahui, dardah 
Kementerian Penerangan tidak 
mengikuti rombongan Presiden 
ke Sumatera Selatan melainkan 

' kundjungannja ke Djawa Timur 
itu selain ikut merajakan 'hari 
10. Nopember juga menjaksi- 

kan usaha2 penerangan dalam 
sektor kemakmuran chusus da- 

| lam lapangan koperasi peri- 
| kanan, » 

Kundjungannja “Ke Muntjar 
itu sesuai dengan putusan kon- 
perensi gabungan 4 kementerian 
jang lalu. Di Probolinggo dan 
Banjuwangi / sekdjen Kempen 
ee mengundjungi kan- 

erapa uraian2 kepada pega- 
wai2 Dia wadas Penerangan. Ant. 

- ANGGOTA D.P.R. 
. WARDI , 

- Dibebaskan lagi. 
ae manun dari. Ke- 

djaksaan Agung, anggota De- 
wan Perwakilan Rakjat R.I. 
Wardj Kusnatalistra jang pada 
tanggal 3 Nopember 1952 telah 
ditahan. oleh polisi di Subang 

karena urusan rapat Gerakan 
Rakjat. pada tanggal 9 Nopem- 
ber 1952 jang lalu telah dimer- 
dekakan kembali. Demikian pe- 
ngumuman Sekretaris Djenderal 
Dewan Perwakilan Rakjat Re- 

| publik Indonesia. — Ant. 

  

  

mereka tidak | belum 
Ban Beni dapat 
“rbu untuk ,dapat ditju 

: “ Pendapat ini kiranja tidak be- 
gitu bertentangan dengan pokok 
dasar tudjuan Djawatan Trans: 
migrasi. Sedang bagi Djawatan 
Sosial dapat terhindar dari be- 

— 
Kesemuanja ini, membutuh- 

kan benar? ,,saling mengerti” 
dan ,,kerdja-sama” jang erat 
antara Djawatan Bimbingan | 
Dan Perawatan Sosial dengan 

LDhanana Pen:   
dari Kementerian Perekonomian 

lebih djauh didapat keterangan, bahwa pembitjaraan2 dengan 
Australia mengenai perhubungan dagang 

akan dimulai pada tg. 17 Nopember 1952. 
menurut preana 

Peabatikan ynport per. 

nah diprotes. 

Beberapa waktu jang lalu oleh 
Pemerintah Indonesia telah di- 
madjukan protes tentang hal itu 
dan didalam perundingan jang 
akan dilangsungkan kelak akan 

Gapat menguntungkan kedua pi- 

hak. 
Dengan adanja , peraturan 

pembatasan. import pemerintah 

| Australia itu, neratja perdaga- 
ngan Indonesia dari positip men: 
@jadi negatip. Adapun jang dike. 
nakan peraturan pembatasan itu 
antara lain 405 dari barang? 

pok, rotan dan 807». dari ba. 
rang2. katjang tanah, rempah- 
rempah, topi pandan, tepung ta- 

pioka dan tepung gaplek, Ba: 
rang2 jang tidak dikenakan pc- 
raturan pembatasan itu ialah 

karet, teh, melasse (gula tetes) 
dan sisal. Selain. itu akan di- 
'kemiikakan pula didalam perun- 
dingan dengan pihak "Australia 

Litu soal2 perkapalan dan tarieft 
— Tan 

      

     

        

    
    

      

     
     
   
     

      
   

     
   
      
    

        

   
   
   

    

          
     

: (hoksysteem, djuga. ana s0- 

al gadji biasa jang tidak lantjar 
| djalannja terutama dj Sunda .- 
Ketjil (kadang2 sampai 3-6 bl 

akan teralang kembali, 

Supaja diadakan applikasi kur 
sus dimana2, Menolak adanja 
kursus tertulis dan dienst-exa- 
men. Pendirian kembali. Seko- 

dan tidak didasarkan atas ting-   
ngan didjadikan Inspektur DPR. 
Adanja sokongan dari Peras." 

Itah terhadap pegawai2 jg di- 
haruskan 'berevacuatie dari tem- | 
pat jang kurang aman, 
| Menjerahkan soal pegawai Ka 
ret Rakjat di Kalimantan kepa- 
da DPP, 

wakil SBDPR tjabang Temang-      

mengadakan djalan keliling ke | 

“1 djir djalanan besar 

Sa an dan memberikan . 

ban jang mestinja tidak usah | 
ada. 

ditjarikan pemetjahannja jang. 

kopi, tembakau, getah, kaju,.ka-- 

terlambat), supaja hal ini tidak. 

Mengenai nasib pegawai. : 

lah Menengah Pertanian. Pera- 

turan kendaraan harap didasar- 
kan atas kepentingan djawatan | 

katan kedudukan. Meminta kes 
pada Pemerintah agar. mengim- 
port barang2 pertanian tidak li 
wat importir asing tetapi diim- | 
port sendiri. Orang asing dja- 

Demikianlah uraian sdr, Soe- . 
marto Reksohadiwinoto sebagai 

gung daiam mengikuti kongres | 
tersebut sebagai oleh2 kepada | 
para  anggauta dalam sidang 

“rombongan itu menulis sbb.: 

Kerusakan tanaman pa- 

| di tak ada. Pn 

Pada waktu itu sawah2 jang 

| masih tergenang air adalah sa- 

wah2 didesa Tunggalroso didae- 

rah Prembun. Pada waktu ban- 
tergenang 

air sehingga 60 cm. — berita ki- 

ta tempe hari 115 m, ini keliru. 

Mentir sat keterangan adalah 

tung sekali bahwa pada wak- 

tu itu penduduk belum  mena- 

nam padi. Kerusakan? hanja ter 

'|dapat pada tanaman palawidja 

dan ternak ajam sekira 1250 

ekor. Kurban manusia tidak ada. 

P3 8 Ruman roboh dan ke- 

rugian sekira Rp. 2500. 

Sesudah rombongan  menin- 

-djau daerah Prembun, rombong- 

an menudju ke Pituruh. Djuga 

diSini tanaman padi tak terda- 

pat kerusakan. Menurut wedono 

Kemiri Sutrasto kerusakan2 ter- 

“dapat didesa Kaligebang. Disini 

2 buah rumah roboh, karena ta- 

nahnja hanjut. Kerugian sekira 
Rp. 2500— Didesa2 Pakatjang- 
an, Petuguran dan Pangkalan 

Pituruh penduduknja perlu men- 
dapat pertolongan. Tanggul di 
Prapaklor bobol, Karenanja ta- 

paman bibit2 padi hanjut. 

aj Ig Usaha2 membuat kali 
: dan tanggul? 

Menurut Bupati Purworedjo 
didaerahnja pada tahun jl. telah 

mengalami bandjir djuga. Ber- 
t hubung dengan itu, maka kini 

dikandung maksud untuk. mem- 
buat kali (selokan besar) dipan- 
tai Selatan, din tanggul2 ditem- 
pat2 jang perlu. Untuk itu se- 
mua telah pernah diadjukan han 
grooting sebesar Rp. 5000,000,-- 

jang rentjana itu sampai kini 
1 nja tinggal rentiana belaka. 

Usaha dari PPU daerah 
: Kedu. 

Kepala 'DPU Kedu Khu Bing 
“Elwa atas pertanjaan menerang- 

kan bahwa apa jang sudah diren. 

tjanakan oleh kepala daerah ka- 

bupaten Purworedjo itu, akan 
dipeladjari lebih dulu untuk me- 

.netapkan langkah2 selandjutnja 
sesudah mengadakan penindjau- 

  

an. Mereka melihat kali Pasir- 
puntju dan” Tjokrojasan jang 

hubungkan dengan pintu 

   
£ seh f Pentingnja pekerdjaan 
Sa sosial. 

'Sehabis mengadakan penin- 
djauan rombongan residen meng. 
hadiri upatjara peringatan ulang 
Tg jang pertama ,,kursus So- 

Pn Oleh Wedana Kemiri dan | 
Djawatan Sosial kabupaten Pur- 

.Iworedjo. 

Residen Kedu dalam kata sam. 
butannja, menegaskan tentang 

rti dan pentingnja pekerdjaan 

sosial bagi negara Indonesia jg 
sudah merdeka ini. Diandjurkan 

supaja kita giat bekerdja untuk 
kepentingan umum. £ 

Kepala Djawatan Sosial kabu- 
paten Purworedjo Samsi dalam 

| pidatonja memberi laporan? me- 
ngenai pekerdjaan2 jang sudah 
dikerdjakan selama setahun jang 
lalu. 

Dapat dikabarkan bahwa kur- 
Sus sematjam ini untuk didaerah 
Kelu Selatan baru bisa didja- 
Jankan di Kemiri, dam diikuti 
oleh 200 orang jang berasal da- 
ri 107 desa. (Kor). 

PERUSAHAAN FILM ' 
NEGARA 
: Membikin opname 

Objek transmigrasi. 

4 

  

. Sedjak heberapa - waktu ini 

Perusahaan Film Negara Dja- 
karta telah mulai membuat »ni- 
lem objek2 transmigratie di- 

daerah Sumatera Selatan. 
Opname2 itu mengenai usaha2 

dan penghidupan ra'jat eragnta, 

grant. 

Seperti diketahui Data 

Transmigratie kini sedang giat 

mengadakan pemindahan pendu- 

Guk setjara berangsur2 dari Dja- 

Wa ke Sumatera Selatan.       (Kor). 

  

Bari SBDPR pada tanggal 9 
jang paru laju. — (Kor). 

SURAKARTA 

SAREKAT BURUH Si- 
NGER DIBENTUK 

Baru2 ini di Solo telah-ter- 
bentuk ,,Sarbusi” (Sarekat Bu- 
ruh Singer Indonesia) Djawa Te 
ngah (termasuk Tjerehon). Pe- 

“ngurus pertama untuk wilajah 
tersebut, jang meliputi Solo, Jo- 
gja, Magelang, Purworedjo, Pur 
Wokerto, Tegal, Tjirebon, Peka- 
longan, Kudus dan Semarang, 
terdiri dari: : 

Ketua: S. Dwidjo/luar Singer 
| Solo, Wakil: N. Notomihardjo/ 
'Singer Selo: Penulis Siswowardo- 
jo/Singer Solo: Bendahara: Bu- 
“dihardjo/Singer Jogja dan Pem- 
bantu2 bagian: Perburuhan: Su- 
parto/luar Singer Solo, Propa- 
ganda: D. Amad/Singer Sema- 
rang: Umum: HardjoprawirorSi 
nger Magelang, . Muljo / Singer 
Kudus dan Partopawiro | Singer 
Purworedjo. 

Penasehat2 terdiri dari : Su- 
mokartiko/luar Singer Solo, Su 
warjo|luar Singer Solo, Sutar- 
tojluar Singer Solo,   

  

YOMBONGAN Residlen Kedu Muritno NN jk Rebo jl. te- 
lah mengundjungi daerah di Purworedjo dan Kebumen jang 

baru? ini diserang bandjir. Wartawan ,K.R." jang 

  

mengikuti 

  

  
/ | 

| 

| 

| 

WAJAH DJAWA TENGAH |. 

  

PULAU ONRUST TEM- 
PAT TAHANAN ' 
Orang? tahanan dari ru- 
mah? pendjara akan di- 

alirkan kesana, 

Djaksa Tinggi ' merangkap 
Djaksa Tentara serta rombong- 
2 kepolisian dari Dinas Reser- 

»Kriminil- Djakarta Raya, 
telah mengadakan penindjauan 
dirumah? pendjara didalam ko- 
ta Djakarta dan rumah tahanan 
di Tanggerang, ditemani oleh 
kepala dari rumah2 pendjara 
tersebut. : 
Menurut keterangan, penin- 

djanan tersebut dilakukan ber- 
hubung dengan rentjana mak- 
sud memindahkan sebagian dari 
tahanan2 kriminil kepulau On- 
rust, disebabkan keadaan dida- 
lam rumah2 pendjara dan tem- 
pat2 tahanan Jlainnja didalam 
kota Djakarta, shdah melebihi 
dari kekuatan semestinja, atau 
sudah sangat penuh-padat. 

Dikabarkan, bahwa dipulau 
Onrust kini sedang giat diper- 
siapkan suatu gedung jg akan 
dipakai sebagai tempat orang2 
tahanan. — Ant. 

S.B. KEHEWANAN 
ADAKAN CON- 

SOLIDATIE 
Tanggal 15 dan, 16 Nopember 

jang akan datang.Sarekat Bu- 
ruh Kehewanan Commisariaat 
Djawa-Tengah akan mengada- 
kan sidang jang pertama kalinja 
bertempat di Jogjakarta (Kan- 
tor Kehewanan D.I.J). 

Adapun. atjara, jang terpen- 

ting diantaranja Pemilihan Com. 

misaris “baru- Djawa-Tengah, 
Programa Sarekat Buruh Kehe- 

wanan Commisariaat Djateng, 

Consolidatie organisasi. 

  
:na tiap tahunnja lebih kurang 

  
  

   
   

   

      

        

  

    
        

  

      ' PANITYA PERBAIKAN 
- PASAR 

Didapat kabar, bahwa penda 
patan uang pasar2 diseluruh 
kota Jogja kini menurut tjata- 
tan sangat merosot, sehingga, 
tidak sedikit kerugian2 jang di- 
alami. Ditaksir kerugian2 ma- | 

mentjapai djumlah sebesar Rp. 

135.000. 
Untuk mengatasi soal2 terse- 

but diatas, maka kini telah di- 
bentuk suatu panitya jakni 
»Panitya Perbaikan Pasar”, jg 

orang2nja terdiri dari anggau- 

ta-anggauta Seksi IV (DPR). 
Sebagai langkah jang utama 

oleh panitya tadi, akan diada- 

kan penjelidikan2 untuk melak- | 

sanakan adanja  reorganisasi 

jang dapat  berdjalan lantjar, 

agar stabilisasi selekasnja da- 

pat tertjapai. 5 

Dengan  kerugian2 seperti 

jang dialami diatas itu, maka 

pendapatan jg pokok menurut 

Kotapradja, sekarang  hanja 

tinggal Air-Minum, Padjak - 

Keramaian, dan Padjak - Kenda 

raan, 
Dengan adanja panitya terse- 

but maka dapat diharapkan se- 

gala sesuatu akan berhasil baik. 

PERSATUAN PELADJAR 
SEKOLAH MUSIK 

Dengan dihadiri oleh Pimpin- 
an Umum dan para guru tgl. 
12 Nopember jang baru lalu 
peladjar Sekolah Musik di Jo- 
gjakarta telah meresmikan pe- 

ngurusnja sebagai berikut :   Ketua : A. Herdjani, wk. ke- 

tua : Sarnjoto, bendahari I dan 
II Sri Ekke Muljani dan Sulai- 
man Safei, sekretaris I dan II 

Sukarno dan Tisnowaty, usaha 

perbekalan : Ramelan dan Harry 
Budiaty,  olah-raga: UV. Djoni 
bag. Pendidikan: Firdaus dan 

Warsono, bag. penerangan & pe- 

njiaran : Bahri. 

Dan sebagai penasehat ditun- 
djuk sdr2. : BR. Daud Suhardjo, 
Mufti dan Susilowaty. 

  

40 Tahun Muhammadijah 
Selalu giat dalam lapang pengadjaran 

dan kesosialan 
EBAGAI jang pernah kita kabarkan, tg. 48/l1 jang akan 
datang Muhammadijah akan mengindjak usia 40 tahun, jg 

akan diperingati dengan berma tjam-matjam upatjara. 
Diantara usaha? selama itu 

telah mentjatat hasil2 
sialan sebagai berikut. 

8 
Pengadjaran. 

Hingga dewasa ini Muham- 
madijah tjabang Solo mempu- 
njai beberapa sekolah ialah S.R 

2 AL) Kemiri jang diselengga- | I dan II, masing2 mempunja: 
murid 449 dan 228 laki2/perem- 
puan, S.M.P. I dan 'II, masing2 
mempunjai murid 206 dan 211 
orang: S.G. dengan murid 295, 
S.K.P. dengan murid 212: S.M. 
A. dengan murid 320,  S.G.B. 
dengan murid 186, S.G.T.K. dgn 
murid 9) dan beberapa matjam 
kursus2 lagi, djumlah seluruh- 
nja ada 2.682, terdiri dari 1.462 
laki2 dan 1.220 perempuan. 
Djumlah guru2nja ada 130 
orang, terdiri dari 95 laki2 gan 
35 perempuan. 

Selain itu mulai 1 Desember 
jang akan datang akan dibuka 
Sekolah Guru Agama jang me- 

"nerima murid2 lulusan S.M.P. j 
S.G.B. Negeri. 

Sosial. 
Dalam lapangan ini Muham- 

madijah sedjak tahun 1931 te- 
lah mendirikan rumah Jatim 
di Kandang-sapi dan mendapat 
subsidi dari Pemerintah sedjak 
tahun 1951. 
Rumah: Jatim, - jang diurus 

oleh Subiso dengan teman2nja 
kini mempunjai penghuni 34 
anak2, diantaranja 2. laki2 dan 
1 perempuan dewasa serta 27 
laki2 dan 4 perempuan masih 
dibawah umur. 

Diantara anak2 itu jang ber- 
sekolah diluar asrama ada 21 
anak2, terdiri dari 23 laki2 dan 
4 perempuan jang duduk dise- 
kolah S.R. 2 Orang anak bela- 
djar di S.G., 2 orang anak lag 
bersekolah di S.T.P. Negeri de: 
ngan beaja dari Muhammadjjah 

Diluar sekolah mereka diber: 
latihan2 pekerdjaan dan kera- 
djinan tangan, dan bagi anak   

Muhammadijah tjabang Solo 
dalam lapang pengadjaran dan keso- 

Beaja perawatan tiap bu: 
lannja rata2 Rp. 2.300, jang di- 
dapat dari uang subsidi Peme- 
rintah dan usaha2 Sendiri serta 
bantuap2 kaum dermawan....., 

Pendidikan: Olah raga 
Dalam lapangan pendidikan 

Muhammadjjah - tjabang  Solc 
mempunjai bagian Taman Pus- 
taka jang sedjak tahun 1922 
hingga 1951 telah mengeluar- 
kan sedjumlah 95 risalah2 dan 
penerbitan2 dalam lapangan 
agama, pendidikan/pengadjaran 
dan lain2. 
Kepanduan H.W. dan perkum 

pulan sepak bola H.W. terma- 
suk usaha2 pendidikan dan tja- 
bang dari olah raga jang tidak 
asing lagi. 

Kesehatan. 
Balai Kesehatan jang berdiri 

sedjak tahun 1927 (P.K.O.) da- 
lam statistik selama itu telah 
memberi pengobatan2 pemerik- 
saan dalam beberapa matjam 
penjakit, misalnja: sakit mata 
354.475 orang (sedjak tahun 

djak tahun 1932), operasi mata 
236: bersalin 4.593 (sedjak ta- 
hun 1936), memeriksa hamil 
20.396: memeriksa baji 7.116, 
mengadakan tetakan | sunatan 
758,  tetakan/sunatan gratis 
1.912 dan menjelenggarakan 
perkawinan 14 orang djodoh 
sedjak tahun 1947. 

Sedjak berdirinja sampai se- 
karang P.K.O. pernah mempu- 
njai dokter2 sebanjak 14 orang 
Diantara jang paling lama be- 
kerdja pada P.K.O. ialah Dr 
Suratman selama 11 tahun 
(1927 hingga 1938) jang kim 

berada di Bandung dan Dr. Su- 

pardi. (spesialis mata) selama 
li-tahun (1928 — 1939) jang 
sekarang berada di Djakarta. 

laki2 diberi latihan bertjotjok | Jang kini mendjabat dokter 

tanam dan membuat barang2 | pada P.K.O. ialah Dr. Mudjonc 
jang berguna. "dap Dr. Supaat. — (Kor). 

2a Nana sii         

Daftar usaha organisasi 

,,Sarbusi” telah menjusun ren 
tjana djangka pendek, al.: Me 

melihara dan memperkuat ke- 
hidupan lagi ,,Sarbusi” dengan 
djalan mengadakan hubungan 
dengan seluruh warga Singer se 
tjara langsung/tidak langsung 

supaja segera tergalang persa- 
tuan buruh Singer dalam satu 

organisasi. 
Melakukan usaha sosial dan 

pertolongan terhadap warga Si- 

nger jang menderita dan perlu 
disokong setjara gotong rojong. 
Mengadakan hubungan tjepat 

dengan Surabaja dan Djakarta 
supaja pada achir tahun inj se- 
Juruh Djawa tergalang persatu- 
an buruh Singer. 
Rentjana 

ialah antara lain: 
Mengadakan hubungan keluar 

| Chusus dengan warga Singer se 

luruh Indonesia dan luar nege- 

ri dan organisasi2 lainnja, 
Mempeladjari masalah perbu- 

ruhan dan perusahaan setjara 
mendalam dalam kalangan Si- 
nger Sewing Machine Coy. 
Mengusahakan adanja djami- 

nan sosial bagi segenap buruh/ 
warga Singer, 
Mengusahakan supaja warga 

Singer jg belum bekerdja kem- 

bali dapat diterima lagi dikala- 

ngan Singer. 
Mengusahakan luasnja pem- 

djangka pandjang- 

  

bagian mesin mengingat dan ber- 

dasarkan kekuatan pembeli. 
(Kor) . 

MAGELANG 

KONPERENSI IKATAN 
PENTJAK DAN SILAT 

Se- Daerah Kedu. 
Di Magelang pada hari Ming- 

gu jang lalu telah dilangsung- 
kan konperensi ,/Ikatan Pentjak 
dan Silat Indonesia” daerah Ke- 
du, dibawah pimpinan Mas Su- 
dirman, ketua Badan Koordina- 
tor IPSI Kedu. Hadir pada kon- 
perens: tsb utusan2 tjabang IP- 
SI dari seluruh daerah karesi- 

denan Kedu. 
Dalam 'konperensi itu oleh 

Mas Sudirman ditegaskan ten- 

  

| tang kuwadjiban badan koordi- 
nasi dan oleh Sosroatmodjo di- 
uraikan hasil pekerdjaannja se- 
lama 5 bulam jang Jalu: 

Setelah arti IPSI dan Kuwa- 
djiban tjabang didjelaskan oleh 
Sujadi, maka lalu diadakan la- 
poran dari masing2 tjabang. 

Dapat dikabarkan bahwa su- 
sunan pengurus Badan Koordi- 
nasi IPSI daerah Kedu, terdiri 
atas Ketua I Mas Sudirman (Ke 
hakiman) ketua II Sujadi, pe- 

nulis Sosroatmodjo dan Barojo, 
Sudirman, A. Comar dan Prap- 
torahardjo masing2 sebagai pem 

bantu. — (Kor). 
  

SEBUAH GRANAT 
' MELETUS tai 

Baru2 ini seorang perempuan 

bernama mBok Karijoredjo da- 
ri desa Ketandan KI. Madure- 
djo Kap, Prambanan, telah me- 
nemukan sebuah granat tangan 
usang jang dikiranja sudah ti- 
dak dapat meletus lagi, Tetapi, 
sewaktu granat tadj dibakarnja 
ia sangat terkedjut mendengar 
suara letusan jang sangat ke- 
rasnja, sedang djaraknja hanja 
Lk. 2 m dari dia. mBok Karijo- 

redjo tidak mendapat luka2, 
Selandjutnja didapat kabar 

bahwa disekitar desa tsb. ma- 
sih banjak bekas2 dan sisa pelu- 
ru2 mortir jang terpendam dan 
belum diambilnja. Konon ka- 
barnja pehak bag. keamanan te- 
lah melaporkan hal ini kepada 
jang berwadiib. 

4000 BIBIT POHON 
KAJU PUTIH 
Untuk Kap. Prambanan, 5 

Oleh Djawatan Pertanian te- 

lah diterimakan sedjumlah 7000 
batang bibit ,,sengon” dan 4000 
batang bibit ,,kaju putih” untuk 

daerah Kap. Prambanan. 

Maksud penanaman pohon2 
tersebut untuk  memperhebat 

usaha pertanian terutama  di- 
tanah2 daerah pegunungan jang 

gundul. 
Hingga kini perhatian Djawa- 

tan Pertanian didaerah Pram- 
banan selain diarahkan memper-. 
hebat tambahnja hasil bumj dju- 
ga berusaha terus, agar djangan 
ada tanah larut dimusim hudjan.. 

MALAM-MUSIK DI 
JOGJA 

Tidak lama lagj kota Jogja- 
karta akan berkenalan dengan 
seorang violis muda, jang telah 
terkenal dan kini sedang me- 
ngadakan concert -tour dikota? 
besar dj Indonesia bernama sdr. 
Lim Kek Tjiang. Lim Kek 
“Tjiang telah lulus dari Consert 
Vatorium Amsterdam dan Parijs 
dengan ,,cum laude” Dj Parijs 
dia mendjadj muridnja G. Enes- 
co, jang pernah mendjadi guru- 
nja Jehudj Menuhin jang ter- 
masjhur itu, 

Atas usaha ,,Himpunan Mu- . : 

:Sik Amateur”, maka pada Sela- 
sa - malam tanggal 18 Nop. jad. 
bertempat digedung C.H.T.H. 
Lim Kek Tjiang akan memberi 
viool - rocitalnja dengan diiringi 
piano oleh J. Giesen. 

Adapun jang akan dihidang- 
kan ialah tjiptaan Handel, Bach, 
Franek, Paganini, de Falla, Wie- 
niawski. 

PENURUNAN PERAHU 
ITIK DI KALIBAJEM 

Hari Achad tgl. 16 Nopember 
djam 10 pagi di Taman-hiburan 
»LANGENSARI” di Kalibajem 
Jogjakarta akan dilangsungkan 
peresmian penurunan perahu-hi- 
buran model baru jang pertama 
jang mempunjai bentuk itik jg 
hanja dapat memuat dua orang 

sadja duduk berdampingan tdje.. 
djer), dan dapat berdjalan tidak 
dengan mendajung. 

Pada peresmian itu akan ber- 
kundjung antara lain Bupati 

Bantul dan beberapa orang ter- 
kemuka. 

Menurut rentjana tiap2 dua) 
tiga bulan perahu sematjam itu 

akan ditambah (djika mungkin 
bermotor) dan pekerdjaan mi 

DOKTER DJAGA 
Hari Saptu tg. 15-11 djam 

18.00 sampai hari Senin “tg. 
17-11 djam 06.00 'pagj adalah 
dokter Suwito, alamat Lempu- 
jangwangi 19 'tilpon no. 815 Jo- 

1 | gja. 
27)5 sakit umum 153.294 (se- Kendaraan pada malam hari 

disediakan oleh PMI Tjabang 
Jogja, Gondokusuman 14, tilpon 

no. 206. 

ATJARA KEBAKTIAN 
GEREDJA 

Tanggal 15-11, 

Gredja Masehi Advent Hari 
Ketudjuh Malioboro 6: 09.00 Sdr. 

Tjia Khing Hwat, 10.00 Sar. 
P. Tampuholon. 16.30 Sdr. W. Si. 

lalahi, 
Sidang Masehi Effatha Sa- 

jidan no. 7 09.00 Sdr. Titus Una- 
wekla. 10.00 Pendeta Joh. E. Ja- 

cob. 16.30 Kumpulan Orang 
Muda, 
Tanggal 16-11, 
Gredja Kristen di Gondokusu- 

man Klitren Lor 34 07.30 Wijoto 
Pengakuan dosa. 16.30 Ds. J. 

DARMOHATMODJO. 

Gredja Kriten di Tungkak. 
Mergangsan 09.00 Sdr, Su- 
karno B. 16.00 Ds. S. Dwidjo- 
asmoro. Kotagede . 09.00 Ds. 
S. Dwidjoasmoro, Ta 

Gredja  Tiong Hoa Kie Tok. . 
Kauw Hwee. Ngupasan: 21 09. 00. 
17.00 Kring Muntilan 09,00. . 

Gredja Protestan Indonesia,” 
Margomuljo 7 09.00 sdr, A. R. 
Lewarissa. 
Gredja Pantekosta Lempujang- 

wangi 09.00 Pendeta The Kiem 
Koei. Tugu Kulon 28 16.30 Pjen- 
deta The Kiem Koei. 

Gredja, Huria Kristen Batak 
Protestan" (HKBP) Batanawyar- 
sa.22 0930 Sdr. A, Sitorus. 
  

. 1 $ - kk 

Tontonan malam ini 
LUXOR.: ,'Two .Flags West", 

Joseph Cotten, Linda Dar- 
nell. 

RAHAYU: 
nald 

Parry, 

INDRA: ,'The Toast df New Or- 
jeans”, ,. Kathryn  Grayson, 
Mario Lanza, 

SOBOHAKSONO: 
“Dont Cry”, 
David Brian. 

SENI SONO: ,My Forbidden 

Past”, Robert Mitchum, Ava 
Gardner. “ 

REX: ,Venus”, Lilia Dizon 
Teody Belarraino, 

.Dance Hall” Do- 

Houston, Natasha 

sThe Damned 
Joan, Crawford, 
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2 Rn 

'bagaimanas posisi masing2 pe- 
Na tadi, 

. Bagaimana atbumai sekarang? 

7 fan. apa pula jg mendjadi 
ea mendjadi atjara pen. 

“Indonesia - mengemukakan 
E untuk lekas menjelesaikan 

Len si png dat jang. 

| hadapan satu sama Ha" “usa 
| Gisatu pihak.dan Sovjet Uni di- 

33 te ng ag tak apn 

  

: 2 clan Maja sikap Indone- 

: N k perhatian Mos- 
P3. Pkn 'hingga saran- 

Agar dipeindjan! ajuga. 

Nag gal. ana Tang bisa me- 

"kalian 

aga, Aa dan 

Pe yan Mane 

Ta Ngk: 

3 bait udjian pr tenggat 
14 Sai guru modevak 

3: Nj- O. Suhirman ara 
ea anna. 1 
    

Pa Ai angelina 
BE KE Rachmadi 

Tt. », A, Buslani - 
Be 1 Megang, Tn 

  

    

   

| usa (mengenai Korea), USA - 

| “Dengan ini | kami an Sak henjakg 
3 pada segenap Bapak? Ibu?/Sa udara? ae 

mma jen Baru 2: Es Ne linen 

Tatan tulus” Ta 2 

: 4 - 5 “metan aa "si. 3g 

£ : 1 3 TA »IRYFOSA" . | : 

Pendaftaran murid? 'baru: mulai. 1 sekarang. ai Dp. Malioboro 

  

satu segi lain, jang di- 
nggung2 oleh Mr. Soetan Moh 

“masji, jalah soal perbedaan ku-' 
frika Selatan, jang ter- 

politik ,,apartheid” 

in. Dalam hal ini, 
menurut : -beritanja, terdapat si- 
kap lain dari pihak Sovjet Uni. 
Seolah2 na, »persetudjuan” da- 
mipatanja erhadap politik Malan 

| Sebaliknja pihak Amerika 
| mengi engemukakan ktitik terhadap 
politik Malan. 

| Maka kalau kita Ikuti garis 
politik jang  didjalankan oleh 

Indonesia dimasa sekarang, jang 
nampak dalam sidang umum 
PBB, ialah demikian. Dalam 

menghadapi mas'alah Korea, 
Indonesia berdiri ditengah. Me- 
ngenai. mas'alah Tunisia - Ma-- 
roko pun ditengah. Demikian 
djuga menghadapi Afrika Selat- 
an. Dalam mengatakan, Sapa 

| Indonesia berdiri ditengah 
“uluran tangannja kekanan 
kekiri itu, maka terlihatlah 2 
kanan rinja : 1 Sovjet . Unj- 

  

     
       

   

   
   

    
     

     

  

    SJ. (mengenai Afrika Belatan), 

5 alta Kia ke- 8 
i handai taulan se- 

ang. ketak memerlukan hadlir “serta Ana 
Manu “harta benda dalam: bae: 

     

berdukit: Tea na Jang 
SLAMET DETOERADJOKO 
dengan Keluarga. 

ma 

  

  

6 dan “7 November 1952 seba- 

9. Nn. R. A. Sudarin Se 
AG isa ng og 2 ta | 

“Ir - Naba Dinar, 2 
“12. , Sudarti : 
118 »  Kustamtien Wakician 23 

| Tio Liang Tien 
GNI ah "Indajana) 

      

  

  

  

   

13 —— LN aa ee 3 Ana 5, 

“Inka Otak —m 2 T AR R A AM” 
: —  methode Danckearts 

“ Dibawah pimpinan Nj. K. SUKIMAN, Paku Alaman 6. 

    

   
     

   

  

“Telah lulus dari -udjian « 

5 “Lerares: Ba 
3 xi O. Sukono — Pa. 

Alaman 2 

2. Nj. Rk. Sukamto — 

3. Nn. K. Adirono — 

4. Nn, Sakuntolo — : 
si Gondokusuman 10. 

Lobaningratan Gm 6 61 & 

Taman Krido 25. 3 

Muat 14 Nopember Ta Tea murid baru, 

awah pengawasan Nj 3 Mochtar, 2 
Solo dan Ng. an ea aa 

'Coupeuse: 
on, P..D. undhoro. 
. Nn. Mariani. 

Costumiere: 
Nj. Notosusanto apa 

   

1 Perantjis USA (mengenai nege- 

gagah kuat, 

-berselisihan, Inilah jang kita na- 

lankan oleh Indonesia sekarang 

4 ig. |ti£, Selama 

.jang 

Juar negeri USA, pada hari Ke- | 
.mis 6 November anengelpanan F 

     

      

    

   | ri2 Maghribi). FN ea , 

Dalam pesisi dan pergeseran 
dunia sekarang inilah Indonesia 
berdiri tegak, sebagai" pemuda) 

“jang mentjoba | 
mendamaikan  kekuatan2 jang « 

makan, bahwa apa jang didja- | 

amat berat,:Ini pula jang kita | 
namakan politik bebas jang ak- 

Indonesia berdiri 
sebagai negara berdaulat, seka- 
rang inilah mulai nampak apa 

jang telah lama 'diharapkan dan | 
ditunggu2. Sikap ini SN 
diperhatikan oleh lain2 negara 

tergolong klas raksasa. 
Aktiviteit Indonesia benar dira-. 
sakan “oleh mereka. Maka bu- | 

kanlah suatu kebetulan sadja, 
bahwa Dean Acheson, menteri | 

   

suatu pendapat mengenai 
dan Arab, jang Ik. begini: 

, perkembangan na. 
sionak sme jang tjepat dise- 
luruh “Asia, Timur. Tengah 
dan Afrika adalah akibat 
jang langsung dari dua pe- 

ngaruh sedjarah, ja'ni han- 
tjurnja keradjaan2 Austro- 
Hongaria, Italia, Djerman 
dan Djepang disatu pihak 

dan makin besarnja penga- 
ruh Sovjet Uni dilain pihak. 
Perkembangan di Mesir dan 
Iran Ma ini bergema 

. dalam h seluruh peme. j 
rintah2 pe tah 
dan terus ndi a, Asia 

Tenggara 2 d Indonesia. 

Ini adalah salah - satu. ge- 

rakan besar dizaman kita. 
Saja berulang? menerang- 

kan kepada bangsa Eropa, 
bahwa mereka tidak harus 
melupakan kenjataan, bah- 
wa dunia Arab - Asia ada- 
lah laksana sebuah gende- 

rang besar jang djika dipu- 
kul,. dibagian. jang mana 
sadja, lantas bergema kese- 
luruh bagian. Itulah sebab-   ngaruh jan 

nja, mengapa soal Tunisia | 

umpaman ia, telah bergema | 
asia. Soal ini berge- 

..ma djuga diseluruh - dunia 
| Arab dan 1 Islam.” 
Begitul: itjapan Dean Ache- 

   

   

son pada pertemuan Pengen AA 
Bapa pemerint h.   

Feng sa 1 

'Maka dengan mengikuti peris 
tiwa2 tsb. agak djelaslah politik 
Indonesia jang bebas, ak 
mendamaikan. Kita harapkan 
Indonesia dalam menempatkan 
|posisinja diwaktu sekarang di- 
bawah pimpinan menteri luar 
negeri“ Moek rto dengan Paiar 
ap 

Barhaga, 

memanas 2 

aktif dan 

ia memilih saat tepat dan 

       

  

.EISENHOWER R AKAN 
KE KOREA 

Setjara rahasia, 

» Djenderal Eisenhower, mung- 
ah akan datang di Korea de- 
ngan tiada-diketahui. oleh umum, 
demikian diberitakan di Augus- 

'ta hari Rebo. Pada tanggal 2? 

Nopember ad. Bisenhower 
akan sudah berada di Korea, 
Dirahasiakannja  perdjalanan 

| Bisenhower ke Korea, dimaksud- 
kan sebagai tindakan keamaran, 
" Menurut dugaan, Hisenhower 
akan menudju ke Korea setelah 

mengadakan ' pembitjaraan de- 
ngan presiden Truman. — Ant.   

1 

  

  

LA tunggu perto- 

  

longan. 

  

Amerika 
tentang penggantian 

kerugian perang 
he" tadjuk rentjananja kemarin, Nippon Keizai” men- 

pemerintah supaja “djangan sampai menunggu sadja 
perantaraan Amerika dalam menghadapi soal penggantian keru- 

“Kian perang dan mengandj: 
bajaran penggantian kerugian perang selekas 
apa sadja jang dapat dilakukan dengan mudah, 

Harian itu berpendirian bah- 
wa Djepang harus memetjan- 
kan soal penggantian kerugian 
perang selekas mungkin dengan 
tangan sendiri walaupun tidak 
E nasihat Allison. 
Djepang sudah menjelesaikan 

soal pembajaran hutang dari lu- 
ar negeri tetapi terus-membiar- 
kan sadja-soal pembajaran keru- 
gian perang sesudah perunding- | 

| an penggantian kerugian per ang 
| gagal pada permulaan tahun ini. 
Sikap demikian menurut harian 
tersebut- mungkin memberi pe- 

tidak diharapkan 
pada negara2 Asia Tenggara. 
Kamipun mengetahui bahwa 

pemerintah menghadapi banjak 
hangat jang 

harus lekas dipetjahkan karena 
sadja berdaulat 

sekali persoalan 

Djepang baru 
kembali, tulis Nippon Keizai, 
tapi walaupun demikian tidak 
baik hal ini ditunggu-tunggu sa- 

pertolongan- Amerika 
sebagai pengantara dalam me- 
.metjahkan soal itu, karena pe- 

dja dari 

urkan pula supaja memulai pem- 
mungkin dari 

yaa basiani soal tersebut adalah 
sjarat, pendahuluan bagi Dje- 
pang untuk mempereratkan tali 
hubungan ekonomi dengan ne- 
gara2 Asia Tenggara sedangkan 
dewasa ini dalam - politik. luar 
negeri, lapangan ekonomi itulah 
jang didjadikan pokok politik 
Djepang. s 

. Tentang sebabnja harus diper- 
tjepat penjelesaian soal peng- 

gantian kerugian perang itu, 
menurut harian tersebut ialah 
karena Djepang mesti berusaha 
keluar dengan segala daja-upa- 
ja dari keadaan Djepang jang 
telah masuki djalan buntu de- 
wasa ini, 

Karena itu lebih baik lekas 
dimulai pembajaran pengganti- 
an kerugian perang dengan me- 
ngadakannja persetudjuan jang 

tindakan jang menundjukkan 
kedjudjuran hati. Djepang ter ha   Prana: — Ant, 

  

  

Djalan: Tugu 100 — Telp. 

: Alat? ana : 
@ Bola Tennis Dunlop. 

@ Racket Dunlop Max Ply 
... Max Ply 

£ . t .. 

2 Ng   

  

    

  

  195-11.- 3 3 
megan - 2 ? Na 

3 

“SURAT 
FK Dengan segala hormat, 

Hatur 'bertau, bahwa pada 

| dak menjelenggarakan Rapat 
kan soal perbaikan mengenai   

Badan Pen 

5 Ketua 

| Atjara Rapat : ni 

  

  

£ berwadjib. : 
1 2 Usul2 dan Penutp. . 

Sea “Keterangan pe 
Pa 

ah   Nj. Santoso. , 

ee Moh. Djaguly. 

25 LAN. Surambio. 
ss Na. Juwarni..    

  

   

Pp jang-diambil dianggap 

1. 
2 Mug sekolah. 

  

' Pita para Agen ai Palak Mk s 

  

s POR NG 

BLIMA" 

BARU IRIMA: - Nae 

Slazenger dari segala merk 

.@ Tennis Shirts: Arrow, Jansen &  Tilanus, 

HARGA TENNIS BAL TETAP !! 
MARI BERAMAI- RAMAI MAIN TENNIS. 

PERLENGKAPILAH ALAT2. TENNIS SAUDARA 

(3 CDARE Pan an KITA. 5 

UNDANGAN RAPAT HAK HU. 

(hari Minggu) djam 10 pagi, bertempat di gedung Sekolah 

'Menengah Tionghua, djalan Pontjowinatan 18, kami hen- 

lam Sekolahan2 jang ada dibawah pengawasan kami. 

| hubung dengan pentingnja atjara jang hendak diperunding- - 

' kan, maka dengan ini kami mengharap lagi sangat 

“ajungan para Sdr. sekalian, buat mana terlebih dahulu kami 

haturkan aiperbanjak terima kasih. 

1. Laporan Ketua diisi dgeta.a kari adanja Rapat , 
. Memilih Ketua sementara untuk pimpin Rapat 5 

18 -Laporan “keadaan Sekolahan pada dewasa ini leh jang 

I. Para Hak Hu jang mengundjungi Rapat, harap ba- 
.wak surat. undangan ini 5 E 

: Bilamana jang hadlir belum / tidak dapat Na 
Lt 3 djumblahnja, Rapat diundurkan selama 30 menit, dan 

— selandjutnja Rapat dibuka serta segala keputusan 

Tidak dapat diwakili oleh anak? jang masih - duduk 

N.B. Harap advertensi ini dianggap sebagai Undangan un- 
tuk mereka jang tidak dapat menerima Surat Unda- 

“ngan jang telah di-edar kan, serta, waktu datang suka 
membawa Kartu Pembd jaran Sekolahan dari mvurid. 

Ou s pr 

562 — 

Fort. 7 
Tournament 1 

Novana. 

Ft .... 

nanti tel. 16 November 1952 

Hak. Hu, untuk merunding- 

pendidikan anak2 kita dida- 
Ber- 

kun- 

: Hormat kami, 
nu Pendidikan Chung Hua 

Jogjakarta. : 
Umum : TJAN GING 'TJAN 

Sjah : 

Jogjakarta, 14 November 1952. 

  FAE   
“33 

Ex 

— kan, bahwa berhubu ng dengan suatu hal, maka 

  

"No. 33 ini, hingga terlambat datangnja 
5 ida sidang embatija. Diharap maklum ' 'dan 

  

mema'afkan atas kelambatan ini, 
"3 | # « , . TUGU 42 — JOGJA. 

telah dizegel, masing2 
10 (sepuluh) lembar. 

“1 LOTRE  KETJIL" 
“EN. V. KEDU 

Harga : 

Hadiah Pertama : 

    

     

    

   
   

    

2 

Amplop Wasiat 
Sedia beribu-ribu amplop jz 

isi 

1 amplop serie A Rp. 12,50 
| 1 amplop serie B Rp. 22,50 

PIL S E 

lekas tjapai, 
PIL SEXANOL 

£ temponja, 
“ rasthenie). 

“tambah 104. 

2 
Ke 

gram Rp. 25,—. 

:AROR” 

  

Surat? dari perdjalanan : 
  

Mesir: 

nja. Sebuah surat kabar asing 

Hanja madjallah mingguan ber 
gambar politik ,,Rose el Yous- 

sef” dalam penerbitannja ming- 
gu jang lalu memuat suatu ka- 

rikatur jang menggambarkan 
bekas radja Farouk dan seorang 

orang jang lepas darj rantai. 
Lalu madjallah itu bertanja ke- 
pada pembatja, memilih jang 

mana : Farouk atau orang le- 

pas dari rantai itu. Dengan per- 
kataan lain, .memikh Republik 

atau keradjaan. 

Pemimpin madjallah ini ada- 

lah bekas “actress Fatimah 
Youssef jg dulu mendjadi anggo 

ta partai Wafd. Tapi keluar pa- 

da tahun 1936, ketika tertjapai 
perdjandjian jang d.tandatanga- 

ni Nahas Pasha antara - Mesir 

"dan Inggeris. Dan sedjak itulah 

diterbitkannja  madjallah ini 

Tindakan Nadjib atas 
nama rakjat 

Pemerintah Mesir telah mene- 
tapkan bahwa semua tindakan 

jang telah diambil oleh djendral 
Nadjib selama merebut kekua- 
saan dalam bulan Juli j.b.l. dan 

    
bersifat preliminer. Itulah suatu 

dap soal penggantian kerugian | 

  

2 "Tak usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki le- 

“mah, sebab beliau merasa sendiri bahwa KEKUATANNJA 
' semingkin hari semingkin kurang, 

Gjengkel hati 

'KELEMAHAN LAKI, isi santar2 sjahwat jang sudah ko- 
'song dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20.—, 

Ba RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM! 
EN ATOM HAIRDYE 

ST H Kwaftoit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR. 

“Harga per doos d3 gram Rp. 10— 5 gram Rp. 15,—, 10 

AGENTEN : R. Obat ,KARUHUN” 
Kaliasin 19, Tabib Abdulhamid Baliwerti 29, 

ae Djin San Kembang Dj epun 15 dan Toko REDJO Ps. 

Besar Wetan 11 di Surabaja. Balinese Art Works Den 

Passar Bali. Masih tjari agen2 lagi. 

PUSAT: ,DC PHARMA” Djl. Ternate No. 12, 

  

sedjak itu adalah tindakan2 atas 
nama kedaulatan dan pekerdja- 
an itu tidak melanggar undang2 
'Penetapan itu ' akan berlaku 
sampaj achir Januari jad, Pe- 

merintah Mesir menetapkan se- 
landjutnja, bahwa tentara ter- 
paksa mengambil kekerasan un- 
tuk mengachiri keadaan korupsi 

jang perlu harus dibrantas sda- 

tapi kontan dibantah Steji pemerintah. 

'uara2 

  

Republik 
Oleh : p! Hutauruk 

| ADA umumnja orang berpendapat, bahwa dihari? jang ti- 

dak lama akan diprolamasikan Mesir ini mendjadi 

Republik, Betul pendapat ini belum marata dikalangan rakjat 

sedang surat? kabar Mesir sampaj sekarang masih mendiamkan 

suatu ' 

baru? ini menjinggung hal itu, 

jang menghantam. terutama 
party Wafd, kemudian kepada 

Radja dan jang mengelilinginja. 

Dalam pada itu.orang menga- 
takan, bahwa tulisan2 ' bekas 
radja Farouk  disurat2 kabar 

asing, jang mulai disiarkan pa: 

da tanggal 12 Oktober jang lalu 

jang isinja mengatakan, bahwa 

gerakan sekarang ini disokong 

oleh pihak Komunis, memper- 
tjepat proses kearah terbentuk- 

nja republik nanti. 

Memang tulisan2 itu memba- 
wa pendapat jang djelek sekali 

terhadap diri Farouk sendiri 
terutama pada waktu ini pikiran 
umum masih anti terhadap diri- 

nja. Apalagi pula banjak dian- 

tara jang ditulisnja itu tidak 

benar, Dan pendapatnja, bahwa 

surat kabar jang memuat me- 
moirsnja itu akan dilarang ma- 
suk di Mesir, ternjata tidak tjo- 

tjok. Djenderal Nadjib sebagai 

seorang demokrat sama sekali 
tidak melarangnja, 

Seorang pembesar dari kedu- 
taan asing mengatakan kepada 

saja, bahwa dengan tulisan2 itu 
Farouk mempermainkan hara- 

pan anaknja jang masih baji 

itu dihari kemudian. 

Dan tulisan mengenai pertje- 

raiannja dengan bekas permai- 

suri Farida jang masih muda 

itu, menimbulkan amarah dian- 

tara rakjat. Disitu Farouk men- 

djelek - djelekkan” Farida, ter- 

paksa  ditjeraikannja katanja, 

karena berbuat hal jang tidak   lam mana harus diambil tin- 
dakan2. — BBC. 

! baik. Orang pada umumnja ber- 

Ipendapat, bahwa Farida ini ada 

  

KXANOL 
3 

KEMENTERIAN 
STAF 

—000     kurang . puas, pendek 

dan zenuwen (neuw- 

tanggung atasi segala matjam 

Ongkos kirim 

-Djokjakarta, Maison 

Bandung. 

sa 

  

MESIN DJAHIT 

. merk 
KWALITAIT TINGGI 

  
Naa : 

Bisa didapat 

Bisa dapat beli pada : 
TOKO 

INDONESIA 
. Patjinan 151 A . Jogja 

. 186-11, 

Didjual Bebas!!. 

"RADJAWALI" 
POTONGAN MENARIK 

dalam bentuk KAKI dan TANGAN. 

  

HARGA MEMUASKAN 

Importeur 
Perk. Dag. 

DJOHAN. DJOHOR 
Semarang 

didik mendjadi: 

a. Montir 

II. Sjarat2 

2. Pendidikan: 

Sa 

IV. Tjara melamar:         
  

PERHATIAN !!   

  

Ber 

»UTJAPAN - TERIMA KASIH” 

Mempermaklumkan bahwa 
anak kami jang berobat DARI 
DJAUH “pada Sir DJOCO: - 
OCCULTIST Dbjl. Grogolan No: 
21/KR Solo sekarang sudah 
SEMBUH dari penjakitnja 

AJAN dan badannjapun kelihat- 
an kuat betul, Tentang keadaan- 
nja di sekolahpun agak madju 

.dari pada jang dulu2. 

Tak lain kami berdua meng- 

haturkan  diperbanjak terima 
kasih 'atas pertolongan sir, tsb. 

diatas. 
Hormat kami 

Nj : SURJOMARTONO 

Harap surat2 di sertai prang-  Djalan: Tamrin No: 125 

Iko atau wissel R 2,50 buat ba- , di 
lasan PONOROGO 
  

    

  

  

Lem7aB. 

  

THERES NO DOLBT 
THIS TUM E 1 POP 183 2 

  

| SerieA Rp. 10.000,— 
Serie Bs daa 15. 000, — 

ABONNEMEN. 

5 lembar serie A: 

1 'kwartsal . . Rp. 19, 
14 tahun ..... Rp. 36, 

Tia on Mp. 0, 

5 lembar serie B: 

1 kwartaal .. Rp. 34, 

w tahun .... Rp. 66, 

1. tabu Rp. 130,   
N. V. Kedu 

4 Jogjakarta.     

Berlanggananlah setiap bu- 

Jan Lotre Ketjil N. V. Kedu. 

4 “ 4 

2 Kirim poswessel pada : 

    
  

  

Sekarang tidak usah aan rkan drag, 
Kakek Tibs sudah pergi cengan mobilnja, 

Ia mentjoba akan membunuh sa ja, seka.. 
rang, 

  

' bukti dalam 

dirinja, 

- 

Ini Talia ban mendjadi 

  
perkara terhadap 

aa dengar main gila 
Ikerdjanja, tidak 

2 

kearah 

4 

lah seorang wanita jang baik. 

“Puteri sutji” kata seorang 

Mesir kepada saja. 
Sedang Farouk menurut jang 

sadja 

ambil pusing 

dengan siapa. " 
Bagaimanapun djuga, saja 

kira tulisannja itu kurang be- 

rapa kena, karena membuka ra- 
hasia rumah tangga sendiri ke- 
pada umum. Tapi rupanja pi- 
kiran Farouk sudah tidak wa- 

ras lagi pada waktu ini, seperti 

kata beberapa orang disini ke- 
tika kami omong2. 

Rakjat pada umumnja belum 

mengetahui bagaimana mereka 

nantinja dibawah naungan suatu 

Republik kalau. sudah sampai 

kearah itu, Tapi nasib mereka 

dibawah pandji2 keradjaan ada- 

lah tidak berapa menggembira- 
kan. 

Kairo, 30 Oktober 1952, 
  

RADHAKRISHNAN 
PENGGANTI TRYG- 

VE LIE ? 
Sidang Umum PBB pada hari 

Kemis jl. menambahkan dalam 
atjaranja soal pemilihan peng- 
ganti sekretaris djenderal PBB, 
Trygve Lie, jang telah mengun- 
durkan diri pada hari Senin jbl. 

Putusan ini diambil dengan ti- 
| dak diadakan perdehatan. 

Sementara itu harian sore "E- 
vening News” di London me- 
wartakan pada malam Djum'at 
bahwa wakil presiden India, 
Sarvapallj Radhakrishnan telah 
disebut sebagai orang, jang 
mungkin mengganti Try gve Lie 
Sebagai sekretaris  djenderal 
PBB. Sepertj telah diwartakan 
Radhakrishnan pada hari Rebo 

telah dipilih mendjadi ketua 
konperensi Unesco di Paris.   

PERTAHANAN 
ANGKATAN UDARA 

untuk ad. Ia (Bintara) 

1. Lamanja pendidikan: 

Ant, . AFP. 

  

R.I, 

PENGUMUMAN 
No, 015/IKL/SSMp52.- 

L Koinsariak Pertahanan Staf Angkatan Udara mem- 
beri kesempatan kepada pemuda? Indonesia untuk di- 

Kendaraan bermotor (Bintara): 
h. Sopir Kendaraan bermotor (Rendahan). 

penerimaan: 

1. Kebangsaan: Warga Negara Indonesia, 

sekurang?-nja beridjazah 
S.M.P.-B Negeri atau Idja- 
zah Sekolah jang sedera- 
djat dengan itu, 

untuk ad. Ib (Rendahan) sekurang?nja tammat Se- 
kolah Rakjat. 

Belum kawin, berbadan sehat dan tinggi hadan se- 

Bersedia mendjadi tertara dengan ikatan dinas se- 
5 tahun dalam A.U.R.I, setelah 

3. Umur: antara 18 sjd 25 tahung 
4. 

kurang?-nja 1,55 meter, 
5. Berkelakuan baik, 

6. 
lama sekurang?-nja 
tammat dari pendidikan, 

II. Atjara pendidikan: 

2 tahun. 
&— 9 hulan. 

untuk montir & 

untuk sopir 

2. Selama dalam pendidikan harus tunduk pada tata 
tertib tentara dan diharuskan tinggal dalam asrama 
jang disediakan oleh A.U.R.I. 

Tjalon bintara jang 
akan diangkat sebagai: 

b. Tjalon rendahan jang lulus udjian penghabisan 
“akan diangkat sebagai: 

lulus udjian penghabisan 
Sersan Udara. 

Peradjurit Udara I. 

Pemuda? jang mempunjai hasrat untuk mengikuti salah 

satu pendidikan tersebut, harus mengadjukan surat lIa- 
maran, jang dialamatkan kepada: 

Kepala Djawatan Adm. personil - M. B. A. U. 
Merdeka Barat 8 — Djakarta, 

Surat Jamaran harus disertai dengan: 

1. Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
2. Salinan idjazah serta daftar angka? hatsil udjian se- 

kolah jang disjahkan. 
3. Surat keterangan berkelakuan baik dari pamong pra- 

dja dan polisi setempat. 
4. Surat persetudjuan orang tua atau wali bagi mereka 

jang belum mentjapai umur 21 tahun, 
5. Surat persetudjuan kepala Djawatan dinas bagi me- 

reka jang masih bekerdja pada salah satu instansi. 

V. Pelamar? jang memenuhi sjarat? tersebut diatas akan 

dipilih dan dipanggil untuk mengikuti udjian? badan 
dan pengetahuan umum. 

VI. Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Nopember 1952. 

Djakarta, 10 Nopember 1952. 

Wakil KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 

dr. S. HARDJOLOEKITO. 
Kom. Md. Udara, 

173-411. 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (33) 
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SMP SENSL SOBOHARSONO 
| MALAM PERTAMA —— 44 Tahun —— 
h Ilmu Aldjabar KI. 1 ' “Rp. 5,50 | 2 2 Ilmu Aldjabar Kl. II Su 15 | | MBRASA : “Raresi lahir Tales se van 2 “Al ar KI. III Oi 

: s i KETJEWA 
Ag at 

Ff Flarningo Road Rtebeek, seorang anak keluar- | soare Aldj. KL T-- djb. ,, 4,50 | 
Warner Bros Haruing stars of Flamingo Road HIDUPNJA “ ga djema'ah telah diberi NAN Soap. Aldj “KLII bjb. 5 4,25 

Pan an TETAPI Abdullah van Riebeek. Kalau an 
. NT x Sauna TA ana “3 2 ibnu Ukur KL I ara 

" BELUM 
KAN . ati terlalu ba- En 

ae Vy 3 , 5 ' : , (mu Ukur KI. II ».6, 
£ 5 | 

“njak nar Avdullah, djadi | $ 
. 1 R £ : KEHI. gampang ntuk  membeda-be- Ilmu Ukur BEPATE La Dara ai 1 Pa Pn eat 2 Dalam BOTOL BARU “3 nja orang, Dan: Met ion) Ilmu Tumbuh?an SI Ii » 250 | Kg. 

KRPER- ang sekali: Bukan Abdullah |Ilmu Tumbuh?an KI. » 2,25 
TJAJAAN Berabe, atau Abdullah Kriting, | Ilmu Hewan KI. 1 Sta Mudah Mangan Botolnja d9 N ataupun Adbullah-nj  mBaeh | mu Hewan KI. ILIT ,, 2,75 F 

: A1 — Nur, tapi Abdullah yan Bicbeek. | Dmu Manusia KI. T/LI/TIT «2:50 LP Mudah Mengam 1 nja HADAP Tidak bisa keliru?” | sedjaran Umum KIT, 19057 . : KEKUAT-.: x 20. sIsedjarah Umum KI. II ,, 2,— | Yng gauge KWALITETN IA 1 sama | ( " : : 
ANNJA Sar. Ismaun, Wana, Aealarah Umum KI. IT, 2715| ISINJA 1 sgma Near | Tg Para Ka ena at OB ZEGELNJA aan SENDIRI 1 pensiun sedjak bulan Septi ber | Timu i Afrika/Amer. ,, 2,25 ta sama AOETR — JL, telah mendapat tanda teri- | Ilmu bumi AsiajAustr. | 2:50 untuk mendjaga D rinalancga TN ma kasih atas djasa-djasanja mu bumi Indonesia An Be (se erti botol Tian 
2 aa 

“berupa mendali.  MTimu bumi Pasti Alam |, 250 S3 p Pe Uu Berabe ikut gembira. sd Hitung Dagang T— e Eh 
Ismaun sungguh setia na - et, La Dagang , 1 B3 aan aka “nyle ala Ya. Ha 
usaha nasional, “dari djurutu irim p buku sen 1 : 1: ni howas ing, 
biasa ia sampai meningkat ke- Diatas harga Rp. 7,50 onk. 10x an n lam Hata TA, SEN DRA Mm A dudukawnja mendjadi anggauta Guru? S.M.P. pesan 50 bk. ke- | - 2 JANG 2INUJAN , GRPOAng Pnb : : JANG direksi. 'atas tiap matjam/tjampuran po- |. : —- diambil isinja. Sesunggu inja bung- VINCENT SHERMAN:-JERRY AWALogy SANGAT Sekali lagi Berabe utjapkan tongan 106 ongkos kirim bebas. kusan jang baru ini, ad pengganti Serena Mac Masi Sana : selamat, dan anak2 muda harap | 1 jang baik dari botol besar jang —- d1 “ Haa Ka pa ng an an Ti : BUSAT PORO- BUKU biasa. Dan Tuan mengetahui, bah- 19611. 1 Jjuma Mm. AN bit | , : 5 5 1 Ep Men Y 

Ha kapan dia dapat mental duri |, EKONOMI" masNAa Miempen anjlok 2” .mBah Puteri, sudah mengabdi | IPP djati karena segelnja mentjega cm —.. F sekian lamanja ? $ Tugu Kidul 2-P muka Stasiun : pemalsuan. ' Mempunjailah senan- | 21 N D R A" | me . Tapi Berabe pikir, lantas be- Jogjakarta tjasa sebotol Brylcreem — itulah | Brapa buah, mendali si mBah | tjara satu?nja untuk rambut bagus | MALAM INI DAN BERIKUTNJA, UNTUK 13 TAHUN. T: 1 mesti dapnt:1 ? . dan berkilat. Mintalah Brylcreem — | Teks: INDONESIA | Belanda. : — pe 1 “obat rambut jang  sebaik-baiknja | Kathryn GRAYSON — Mario LANZA, 1 ke - 3 . 3 Y, - ik. F | P Bepage PK dalam bungkosa jang menan | SAMPAI BERDJUMPA PULA | Fs Apa hk aka s 
| | Be 

| The Toast of New Orleans). 5. TOBA Bana Ta. BRYICREEM — obat RAMBUT 3ANG SAMPURNA 1 «ne Ton ) | p # - : | |. Mario LANZA, jang ta' aa bagi para penggemar film. " 
| ROMAN . e HARI PENUTUPAN PE- Lam 1 SONG At Tea 199-11, ? 6 —. KAN PEMUDA Pe ag “ | ! : « 23 d . TI: SEGERA DATANG —. 1 Darj Panitya Pekan Pemuda " MALAM INI: - : PREMIERE: ea 1 

didapat kabar, bahwa harj pe- Belagjarlah Seagju sistim jang Perbmhiahan Dark Tanoe” | 
5 ata 5 Fi u ersembahan Darryl F. Zanuck:j | Anton Rank Organisation presents A Michael Bal 1 

3 ' nutupan resny Pekan Pemuda Ng : T O & E A S W E T | p c con : B0 akan dilangsungkan nanti tgl. Imu "Pegang - buku (A-B): “THE M UDL ARK" : . 20-11 ja.d. djam 19.00, bertem- Hitung, Pengetahuan & Hu: i Ta Pa sa mena Ea | ni f $ di Balai Harsono. Dalam kum - Dagang: Adminisirasi: Joseph COTTEN — Linda ARNELL — Jeff CHANDLER man tenan | : ne penttupan AL0” Shan Ok Steno: Mengetik: Papan-hitung: Cornei WILDE. (Si Katjung). it KA Pai TED HEATH AND HIS MUSIC | berikan hadiah2 kepada para pe- bahasa2: Inggris, Belanda, 17 Tahun Teks: INDONESIA - Belanda. | gengan:.IRENE.DUNNE. ||) rase—ttonDisteivuton :. : Pekan Pe “NN Frans, Djerman, Kuo-yu dan : Na tag g 2 NE. “ b f : menapak peramabaan $ ekan “Indonesia. Prospektus Gratis. Minggu MATINEE djam 10.00 198-11. Tg muda, : jang akan “dilakukan Tau LGA IU Garansi Ba Npinehka 
NG Tang 2 | oleh Wali Kota Mr. Purwokusu- MIT ag bai Sekolan dengan Surat J.C.S hn | 

apa s Kotakpos 166 — Handypge : - . : 

Kn | : »ICHSAN” MASIH TETAP : 2 F . 2 APA Re KA Kal 3 
.- menerima pekerdjaan RE- BA 38 Judonegaran 78, Telp. 853. - Dk. LIL A DIZON Tiba sekarang film dari PHILI- | | PaRAsI MESIN? KANTOR enar Benar PINA berbahasa INDONESIA 

- On Pa Pangan an TT. Perusahaan jang terbaru dan terbesar de- : sediaan onderdeel lengkap.f| Be b k Ta aa ea ngan para penterdjemah Fifi . ah - : rpu ti. Pendjahit & YOUNG, Wolly SUTINAH, dil. MATAN DE: La Untuk sembuhkan sakit2 ping- Penatu. artist INDONESIA. ,... SABTU — MINGGU — SENIN ) | - #2 Al | gang pegal, kaki kurang kuat En : mn 15/11 5 Bea 17/11 pa dan lekas tjapei, tangan dingin Adres jang PREMIERE Pe eat jam 10.00 17 Tahun: TUGU 56.TELP 566. JOGJA | dan sering semutan, bergerak tertentu f RAH AYU | sangat malas dan lain2 sakit tu- sang / YEE Dj. 10.06 : : San BP 
Wu Bt buat “Tuan REX xarner pj. 100 pa p : 

. DJAMU - Buka djam : ADJAIB!! SERU-SEREM!! (f0: DIDJUAL LEKAS 2 SE 8.30 — 13,00 : 5 Speda motor: B. S. A. 350cc ALL CROOM NGERES LINU OT EN : Kuda terbang SCHOKBREKER TELESCOOP Rp. 11.000.- (20) 16,30—2000, Se) SY M/Pdl, Yuda terbang ..... 2 » Sh AA. 250cc. keadaan baik Rp. “3.006-4# LV 2 3 : Si : " ARTA 125 cc. 
f "-— £ : : 5 : Pa Kena Keris wasiat utk. terbang |... “@ BERDIRI SED Mg TAHUN “naa  etbf telah membuktikan kemandjur- Djuga . me- Wanita Har berobat ola nian Speda bermotor: AVADA — VICTORIA | BUKA: 2 PA 5 : - annja. Satu bungkus Rp. 0,50. nerima ' Saksikan Dewi-Ketjantikan dan : a £ , Telescoopvork Zweefzagel : “PAGI aj g a “2. #@ | Mintalah Daftar Harga 1952 un- SPOED Dewa-Dewi zaman purba. arga Sangat melawa Ms V 2 : ps 2 tuk segala keperluan djamu. ORDER : : : Tas | 3Xbaj ar SORE djam 16 2 18. : . , i 201-11 2 48 Th) | Speda bermotor: AVROS CLAEYS jg sangat indah bentuknja. 

Hari Minggu . | Toko ,IMEXI“ Tugu 29 — Telp. 600 — Jogja PABRIK DJAMU TAP PORTRET. TUTUP. 
| & 2 MJDNJA MENEER 

YG Ne | Kursus Guru HADIAH Rp. 5000.— TN Te | D I T J A R I . » j i j 
23 : : 5 Pataen : Pentjak Untuk pembeli & Pendjual: Kadin Den Petjinan 18, Pianostemmer O, T. SII | 1 tenaga PEMBANTU UMUM dengan sjarat?2 : KALENDER GEMBIRA 1953. 1 - : 5 e.| TES Dihiasi Gambar? Bintang Fiim Tugu na Na an 4, Lem- | Botton 38 ME | a. mempunjai bakar dagan g jang sungguh2. giga kartas 7 bulan. Ingde Sa — Pemenang Ttadiah as Tas angi Na emetiran Toko TJONG . Kulon Pasar 11A ' b. sudah berpengalaman dan dapat diserahi tanggung- Dimulai tg. 7 Des. 52 La-| | Kalender ,,GEMBIRA” Th..1952. 4 2, Kintelan Ta : | an-djawab sesuatu peker djaan. tihan tiap minggu djam| | Penanggalan: Islam, Tionghoa Agen Magelang: Dj. Tidar, 1 “OS )A. | C. mengerti sedikit2 tentang administrasi dan Surat me- KEK A0 Soko, Masehi. Nan Hari Dadan Dat Patjinan 96 -- 13. Ongkos stem PIANO Magelang - | njurat dagang. Nattardn pada Sdr, SU-|' Ukuran 20x31cM — 3 warna, Agen Solo: Tjojudan 141, | Jogja Rp. 15—. Tentu datang | Lamaran dengan surat atau Bip sendiri pada tiap-tiap PADIJO Tandjung Timang RE rga 1 Kalender. Rp. 2.50, | Ngapeman 15, Dj. Slamet Ryadi ah lo sn - apa ra 5, ong- | hari kerdja dikantor : Ta? Amaba MIN Rp. 165,—, 250 kla. 394, Dj. Pasar Nusukan 4, Dj. |kos stem PIA p. —, Be Kana 2g TB na 14 RB Ea £ Pasar Kliwon 142, Widuran 67, | diluar Kota tambah segala ong- | N. V. ASSOCI ATIE INDONESIA Lb | ea. Djokja, djam Neni PE anna Man « Peng aa Dj. Mesen 177 dan Dj. Gading | kos? Djuga terima panggilan | 194-11 Gunung Ketur 24 — Jogjakarta. MM 0 — 8 Sore. ||man Udara tambah 2004. Uang ntuk wanita, jang suka kd. 170. dari lain-lain Kota, 5-11. : Pena anna mengantuk dan rasa - 
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    Perikatan Pentjak Indonesia 
Tjabang Mataram 

malas. Djamu ini memper- 

2 baiki perut, menambah- 

kan nafsu makan, bikin 

segar dan kuat badan. 

Istimewa untuk wanita 

jang kasi minum susu pa- 

da anaknja (meneteki.) 

Bul 31-11 4 

Jae) EA, 
— Malioboro 35 — Jogja — 
Kranggan Barat 128, Semarang. 

  

Penerbit Nasional 

»UMAR MANSOOR:? : 2 

Viool
 Recita

l: 
(Dig 

Ketan: S
ISWONO

 | 2gpara Tr
an mada 

      

| I Kami - PERSEMBAHKAN : "- Pat mpiarp Fe i - Ay 5 

     
   

    

  

  

    

    ot 
aa 2 .. t 

Lim Kek Tjiang | 
- — : Sudah menjediakan 1001 matjim perhiasan : ELOK, ALUS, 

J ' Iringan Piano: Ana 

      
  

        

   
Sedang dikehendaki Wanita, Kekajaan Mas, Inten, Berlian.     

   

    

@ Hadiahkan pada Para Wanita, Perhiasan berharga. 
@e Sungguh menambahkan ketjantikan para Wanita, di Pa- 

. kai selama-lamanja, 
Joan Giesen @ Djangan tunggu harga naik lagi, LEKAS DATANG! 

Tempat: C.HLT.H. tgl. 18-11-1952. Djam: 20.00 mulai, na an 
: Pasar Mas ". Telp. 801 

Pendjualan Kartjis di: Malioboro 87. nTJONG Jogjakarta. 
1. Sekr. Dewan Mahas a U.N. 

| Gadjah Mada, Pam 3 Terima pekerdjaan membikin perhiasan: Alus, Tjepat, Tjantik 
2. Redaksi Madjallah Gadjah Disediakan djuga kain batik Alus, Tjorak Baru?2, har Sta 

Mada” Djl. Merapi 16. Obral 190-11. 
- Toko Pamor, Malioboro. 

Sekr.. H.M.A. Terban Taman 
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2 Gigi bagus: gigi 

() amat SEMBILANBLAS | "" 
    

      

    

        

  

  

      seperti mutiara 3 
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dan ketawa 

    

    

  

   
    

  

  

185-11..' 6a (malam hari). P. Ne BADAN LEMAH berseri”... berkat 5 Silahkan Berhubungan!!! 
1 "nash MUKA PUTJAT PRODENT 

BARU BUKA TOKO SEPEDA — BETJAK. Asthma, Camelpo J 
An . Meradjalela | Rp. 950 BAN SWIE HIN 

KURANG DARAH tapal gigi jang V 
TIDA NAPSU - : 

paling baik! 
  

  

Ada dua matjam. obatnja 
untuk - menjembuhkan -pe- 
njakit Asthma, Batuk se- 
sek, bengek, susah berna- 
pas, dada berasa. dingin. MENJEDIAKAN PADA SAUDARA - SAUDARA : Minumlah: PN GTA Novan NOVEMBER If sign 

Toko Obat ,,MURAH” 
. BOSS MENARA 21 TUGU KIDUL 64 — TELP,529 —  DJOKJAKARTA.   

masuk dari import kami 

    

Tube sangat besar — SEPEDA DARI SEGALA MATJAM MERK, DENGAN 

R. 2.50 

Tube sedang 

Djamu buku? kedokteran - hukum- 
« ekonomi. $ Han LA kr ma Pk : 8 : Anti Asthma : HARGA MELAWAN !! PERLAJANAN MEMUASKAN! , 

dan iseplah: Djangan. ketinggalan 
Rokok GANECA 191-11, 

  

     tt Anggur obat siap salih “aa Ktapat dari Paha   
    

Dn senen nan wemsmmam 
  

     
      

    

    

  

            

  

    
k puran jang bahannja sukar didapat dan mahal harganja. 3 Ini adalah berguna sekali bagi orang jang lemah ba- Anti Asthma Kedamusna aa dannja, lesu, dan kurang darah dan sebagainja, Pudjian ta Sigaret adjaib, 10075 tida Oto : berguna, karena anggur ini ta” ingin karangan bunga “ 

deg Ona sada em en Sa eu Ir k S d BAN TIHING LIONG | 

3 baginja. g 
Se berungan terutama utk Wvoto OKO epe a Pe us Ah , 

sthma. 
2 

F 8 20 CHEMICALIEN HANDEL Dunk Ta PATJINAN No. 141 —  JOGJAKARFPA. : IE KIM TIE" Yap, Bot Sarana At ea , 
: SEDIA SEPEDA? MERK : i K Djalan Ketndi Tengah 4—6—8 Telp. U: 19 dan U. 1316. SI ANE MALAM FONGERS, RALEIGH, GAZELLE, SIMPLPEX, PHILLIPS, 1 — SURABAJA TUGU N2 50 TELP 72 JOGJA mAcnper, JunckaR HIMA, NEWTON dan lain#nja, ' Agent : KIAN GWAN Afd. Import, ! | (LOR BIOSCOOP REX) Djuga sedia ONDERDEEL2 sepeda sampai kompleet, : 

: Rumah Obat: ,,JUNON” SELURUH MUONESIA ee Y 4 " 
Solo, Rumai at ,JUNON Di Slamet Rijadi 162. 

AFDRUKKEN : ROLFILM HARGA MELAWAN SAKSIKANLAH 
Djuga bisa dapt beli di semuanja Tn Obat TIARA Selai di 2 3x4 Rp, 0,25 — 4x6 Rp. 0,35 PA dan P & D diseluruh Indonesia, Tata Tg Tn Nu 8x6 ,, 045 —6Bx9 ,, 0,56 188-11. ai 1 2 

18-11, AE NE Na 
    

  

Pd 3 3 , i F $ 4 
TYp »KEDAULATAN RAKJAT” 1522/52/8.0,14,      
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