
banjak tidaklah akan terganggu |. 
    

  

   

  

   

  

   

   
   
    
   
  

        

   
ni seolah2 at ikan jang 
betul... 
— Djika ini diterus-teruskan, ma. 
ka kita kuatir keadaannja akan 
makin keruh dan bisa mengua- : 
tirkan. Tapi kalau pemimpin2 
kita bisa membatasi diri, rakjat 

irannja meraba2, mau kema- 

aunja. Nana” tin- 
jang tidak bertanggung | 

“utk memuaskan hatinja. 
xx - 

Djika kita tetap pada adjaran 
Nabi, maka tidak boleh tidak 
masing2 kita akan dapat mem- 
batasi diri. Dan akan pula mem- 
beri tjontoh jang bisa ditiru 
orang lain, 
Dan. hal2 seperti jang terdjadi 

“di Sulawesi Tengah didaerah To- 
radja terhadap saudara? kita jg 
menganut agama Kristen, tidak- 
lah perlu terdjadi. Agama Islam 
toh tidak mengandjurkan su- 
paja kita memaksa orang lain 
jang bukan Islam masuk meme- 
Juk agama ini. 
Negara Indonesia sebagian ter 

besar penduduknja memeluk 
agama Islam, ada 8076. Tetapi 
inj tidaklah berarti, bahwa jang 
beragama lain itu haruslah di- 
paksa. dengan kekerasan (sendja 
ta). Sebab apalah artinja, kalau 
orang hanja dalam nama “sadja 
mem ak Sesuatu agama, sedang 
kan tidak diketahuinja maksud 
dan 2g ani, untuk “apa ia 

Menteri Luar Negeri d 
teri Perekonon'an 
|nindjau lebih djauh masalah bah- 

  

DARI SIDANG KABINET : 
- | JANG SERAHKAN EMAS 

PADA. BANK 
Akan dapat peng. anti 
kerugian setinggi?nja. 

Dalam sidangnja jang telah 
berlangsung dari djam . 19.30 
sampai lewat djam 24.00 Dewan 
Menteri telah menjetudjui bebe- 
rapa Rantjangan Peraturan. Pe- 
merintah, antara lain tentang 
Pena, Keputusan Pemerin- 
h tanggal 15 Djuli 1940 No. Iz 

S 1940 No. 1379) mengenai pe- 
netapan pengganti kerugian jang 
setinggi2nja untuk setiap kilo- 
gram emas murnj jang diserah- 
kan kepada Bank Indonesia, ten- 
tang perubahan Peraturan Pe- 
merintah No. 14 tahun 1953 me- 
ngenai penjelenggaraan 'Ordo- 
nansi Padjak Upah, tentang tja- 
ra mengangkat sumpah. atau 
menjatakan keterangan Anggo- 
ta2 Badan2 Penjelenggara Pemi- 
Hihan, dan tentang memperpan- 
djang waktu berlakunja Peratu- 
ran Pemerintah No. 44 tahun 
1952 mengenai penundjukan se- 
bagian wilajah Republik Indone- 
sia sebagai daerah dimana uang 

asing dapat diterima sebagai alat 
pembajaran jang sah dengan me- 

.njampingkan alat pembajaran 
Indonesia jang sjah. " £ 

: Bank dengan Ran- 
tjangan”Peraturan Pemerintah 
tersebut terachir Kabinet telah 
membentuk suatu Panitia ad hoc 

jang terdiri dari Menteri Ke- 
uangan, Menteri Dalam Negeri, 

'Men- 
me- 

    

“untuk 

wa disuatu bagian dari     Mu 

        

jang dalam 25K an Kalau 
ini dipaksakan, maka akibatnja 
tidaklah akan baik, malahan bisa 
meletus kearah jang tidak diha- 
rapkan. 
"Kita jakin, “Yakaa tindakan 
Kahar Muzakkar di Sulawesi 
Tengah jang memaksa orang2 
jang bukan Islam, supaja masuk 
Islam, tidaklah mendapat perse- 
tudjuan: dari penganut? agama 
Islam, Bahkan akan menijela- 
nja sebagai tindakan jang me- 
njalahi adjaran2 Nabi. 

Lebih2 lagi tindakannja ter- 
hadap penganut2 agama Islam, 
jang sampai kini telah ada 2000 
korban didaerah sana, “adalah | 
suatu tindakan jang betul2 hs-j 
rus ditjela. 

Dalam hal ini alat2 merin- | 
tahan haruslah lebih pas ber- | 
tindak, supaja korban begi- 
tu banjaknja itu tidak usah ter- | 
ulang lagi. Dan rakjat bisa ten- 
tram menunaikan .kewadjibannja 
sehari2 dan menunaikan jang di | 

ajah 
Repubit Binoiasia le Jrodas ang 

     
  
  

    

Letkol. Warrouw mau dilempar      

   
D ALAM seruan kilat jang dikeluarkan di Gunung Sari tg 13 

Oktober 1953 jl oleh Gerakan Pembangunan Negara Islam 
Sulawesi Selatan, djenderal D.1. Abd. @uahar Mudzakkar me- 
njerukan, supaja melandjutkan perdjuangan kamj sampai kepa- 

da kehantjurannja negara R.I. boneka itu, dengan djalan me- 
ngatjaukan sampai kepada berteluk lututnja pemerintah R, I. 
KMB”. Diserukannja kepada seluruh laskar D.I. untuk beker- 
dja bersama2 dengan tentara jang beraliran D.I. pemerintah 
sipilnja, pedagangnja, dll. untuk mempersatukan diri demi un- 

H A RIAN U MUM 
. DITERBITKAN | OLEH BADAN PENERBIT "KEDAULATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.S). 

na DIPERTA- 

119-11 jang lalu telah mengambil 
“sebuah pernjataan mendesak ke- 
(pada Pemerintah untuk memper 

Iluasnja peristiwa2 

Ia 

membantu Pemerintah bilamana 

perlu. Pemuda2 tersebut mendo 
akan Pemerintah, agar diberj ke 

'bdjaksanaan dan kekuatan dan 
mendoakan 
Cs. dan pengatjau2 lainnja agar 
-insjaf 
|jang merugikan negara din   tuk kebahagian negara Islam Infonesia jang aman dan makmur. 

Bicara PEMUDA 
(KRISTEN JOGJA PROTES, 
Jogjakarta GMKI, PPKI, NKB, 
|AMPJ, PPPKI, PPKT, pemuda2 
“Gredja Effatha dan pemuda2 

ta paksaan untuk masuk agama 
Ilain oleh golongan tertentu. Hen 
|daklah 
tindakan2 jang 

Mena Nan TAN 
Nan S) 

   

Organisasi2 pemuda Kristen di 

Pasitekosta, dalam rapatnja bel. 

hatikan peristiwa penganiajaan 
umat Kristen di Toradja ser-. 

Pemerintah mengambil 
tegas terhadap 

Soal tersebut dan mentjegah me 

tersebut di- 
atas. 
Dinjatakan kesediaannja utk 

Kahar Mudzakkar 

atas perbuatan mereka 

se   sama manusia, 

satu perbedaan pendapat, ialah 

Senen MEA ANA Aa Tai 3 

1x 

  

Etjeran 

  

—JLANGGANAN : 
Dalam dan Luar Kota, 

  

Sebulan . .......« Rp. 1l,— 
0,60 o.cocauco. 39 

ADPERTENSI : 

  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

Ie TAHUN IX, — NOMOR 264 
   

  

HANKAN KOMUMIS 
Sebagai tempat komp. politik Korea 

kon- KEDUA. panitya ketjil jang membitjarakan persiapan? 

perensi politik Korea berunding lagi di Panmunjom kemarin 

pagi. 
negara? netral turut serta dalam 

Pihak Komunis mengulangi . kehendak mereka, supaja 

konperensi tersebut, meskipun 

sebagai penindjau. Dengan usul ini pendirian Ketan telah pihak 

kini hampir bertemu, demikian United Press. 

Dengan demikian kini tinggal 

pihak Utara menghendaki ikut 
sertanja negara netral itu dari 
permulaan konperensi, sedang- 
kan pikak PBB menghendaki 
negara2 netral hanja hadir da- 
lam konperensi setelah dimulai. 
Kehendak pihak PBB itu kema- 

rin telah diusulkan oleh Arthur 
Dean, dan. ditolak ' oleh wakil 

Utara Ki Sok Bok. 

.ngatakan, ' 

  
Sein Shd itu Kabinet 

telah menerima baik dengan be- 
berapa perobahan Rantjangan 
Undang2 Pokok Pertahanan, jg 
dulu : jukan kepada Pemerin- 
tah oleh anitia Negara Peran- 
tjang Undang2 Pokok Pertaha- 

lopo. 
Rantjangan Undang2 tersebut 

kemudian akan diadjukan sele- 
| kas?nja kepada DPR. 

Seterusnja Kabinet djuga te- 
lah mendengarkan laporan Men- 

ke Attjeh. — Ant. 

PENDJUALAN MELATI 
— SUDIRMAN 

Sedjak tanggal 11 — 17/TI jl. 
oleh Jajasan Sudirman telah 
diadakan pendjualan bunga me- 

  

| mendapat bantuan dari anak2 
pandu dan Ippi. Pendapatan dari   Mana Acnnae masin 

    

 pendjualan ada aa 360,— 

Simatupang ter- : 
hindar dari serbu- 
an gerombolan 

Ketika Belanda di Purwokerto pertem- 
puran terdjadi di Karangnangka 

pat dikabarkan, pada tanggal 17 
ton Simatupa 

an itu Panglima |      Pangiina TT. IV overste 

  

  

ka memberi keterangan, Tetapi 
fihak, bahwa kundjungan Djendral Major Simatupang itu un- 
tuk x meliha: dari dekat keadaan 

ara Purwokerto jang didja. 

1 ara, Wap pada waktu : 
tajo tt 

  

es: angnangka dae 
aju aa Pur- 

      

| kon onpie dari Tank 
teng “Raiders dibawah pimpinan 
kapten Sugiono segera bergerak, 
Pun pantser dari bat. 407 me 

  

ngadakan ,afsluiting 
Pada tanggal 17 Nov. terdja- 

dilah pertempuran didesa Ka- 
rangnangka tersebut dari 
01,30. sampai Pada diam... 980. | 

x 

urnee kedaerah?2 merobah Nafa Pimatapang itu fihak 

   

  

       

    

|terdjadi itu dari fihak kita 

ita, |ringan. Sedangkan fihak gere 
ng | bolan dik 

ARI SELASA ji. Djendraf Major Simatupang tiba di Se- 
marang dan selandjutnja pada sore ilu djuga dengan pe- 

sawat terbang kembali ke Djakarta. Dalam hubungan ini da- 
November jang lalu Djendral 

tiba di Purwokerto, dan dengan kundjung- Al 
Moh Bachrun jang sedang me- 

programnja. Kundjungan 
angkatafi perang tidak su- 

didapat keterangan dari lain 

atau hasil2 gerakan pembersih - 
ikan ag Banteng Raiders, 

      

“itu, gerombolan 

ta Ung. 2 kompie dari bat. 
507 dan 436 melakukan peng 
djaran. 
Mengenai kerferopurani jam 

derita kerugian 2 orang 

   
n L. E., : 

| kita rampas. 
Hindar dari pertempuran,   

pertempuran tersebut dan pada 
saat Djendral Major Simatupang 
berada di vokerto jang se- 
landjutnja akan menudju ke Se 
marang, wartawan kita menulis, 
bahwa dalam hubungan ini berar 
ti perdjalanan djendral major Si 
.matupang terbindar dari bahaja.   

nan jang diketuai oleh Mr Wi- 

teri Agama dari kundjungannja | 

lambat / kepalamu 

Jati Sudirman dan untuk ini tih | 

!tya bertemu setjara 
| dengan maksud mendamaikan 

1 ak menembak jang 
   
    

    

   
   

   
    
   

      

|ganggu - 
| pembes pemerintah India me- 
|njatakan, bahwa pemerintah tih 

3 'karabijn 2 sten dam 3 sendjata | 
lagi antaranja ouwengun dapat ! 

| Bertalian dengan terdjadinja 

@uahar Mudzakkar lebih dulu 
mengatakan, bahwa ,,pengguling 
an gubernur Sudiro adalah sua- 
tu kemenangan jang gilang-gu- 

milang dari perdjuangan kita 

ummat Islam, dan pengangkatan 
gubernur Lanto 

wang adalah berarti "suatu ke- 
menangan politis dari perdjuang. 
an kita seluruh tjabang2 peme- 
rintahan Islam “di Indonesia Ti- 

mur”. £ 2 , 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
Wa ,pemanggilan Presiden ke- 
pada pemimpin laskar Islam ada. 
lah berarti tudjuan perdjuangan 
kita belah mendekati kepada tu- | 
djuannja jang terachir. Dan 
»pengonslahan satu per satu 
dari ptmimpin2 militer mulai 
darj djenderal Simatupang ber- 

turut2 kepada bawahan» sja, ada- 
lah berarti bahwa tammatnja ri- 
wajat dari R.I. dan akan diganti 
darj djenderal2 D.I. sendiri 

Perlu diingatkan Iagi, 'kata 

seruan kilat itu seterusnja, bah- 
ta 1 

a. berturut2 akan dilemparkan 
lagi panglima -pergchianat 

Warouw, dan segala kaki2 

tangan Nicanja, seluruh be- 
:kas KNIL bekas budak men- 
tega. 

  

b. melemparkan seluruh ham- 
Ga budak mentega baik da- 
——JammA Lan Perang DPR, 

  

dan dalam Gjabatan sipil dan 
sebagainja. » 

Cc. melenjapkan penduduk jang 
bukan beragama I:zlam de- 
ngan djalan memasukkan Is- 
lam baik dengan suruhan 1g 
evolutie ataupun setjara re- 

 volutie, jang sekarang penie 
lenggaraannja telah dimulai 
di Otu, Burau, Malih! Ma- 
samba, Ponrang, Bua dll 

4. membasmi berhala Tionghoa 
jang pada prinsipnja hidup 
mendjadij lintah pengisap da- 
rah rakjat Islam Indonesia. 
Pada achirnja diandjurkannja 

»kepada seluruh ummat jang bu- 
kan| belum djadi Islam: subaja 
segera masuk Islam sebelum ter. 

lepas dari 
tubuh”. (Keterangan let. Kol. 
Warouw lihat hal. 2 — Red.) 

PENJERANGAN SEN- 
DJATA 2 ” 

Panitia ketjil PBB. 
Panitya politik madjelis umum 

PBB di New York telah menje- 
tudjui dengan 55 melawan 0 su- 
ara sebuah usul negara? barat 
jang meminta kepada komisi 
pengurangan persendjataan su- 
paja melandjutkan  usaha2nja 

  

, mentjapai persetudjuan tentang 
pengurangan persendjataan du- 

(nia. 
Usul tersebup mengandjurkan 

supaja dibentuk . panitya ketjil 
jang anggauta?nja terdiri dari 
negara? besar dan Supaja pani- | 

tertutup 

| pelbagai usul pengurangan per- 
| sendjataan jang sudah dimadju- 
kan oleh negara? besar 

Blok Sovjet tidak mengeluar- 
kan Suara, Sebuah usul perobah 
an Sovjet jang menghendakj la- 
|rangan atas pemakaian sendja- 
| ta2 jang dapat menimbulkan ke 
'rusakan?2 besar tidak diterima, 
—BBC. 

  

    

  

TANGKAP 
1» India wartawan dari 6 su- 

rat kabar daerah Punjab kema- 
n ditangkap atas tuduhan me- 

njiarkan Naa jg dapat meng- 
keamanan. Kalangan 

mengeluarkan perintah untuk 
menangkap lagi beberapa redac- 
teur surat kabar lain dan 2 pe- 
mimpin komunis jang: djuga di- 

sematjam itu. Mereka ki- 
ni sedang dalam pemeriksaan. 

  

  

pertempuran, Hal mana disebab 
kan letak Karangnangka — Ban 
tarkawung (dimana gerombolan 
melarikan diri) tidak berdjauh- 
an dari djalan raja, 
Adapun djalan mana jang dila- 

ui oleh djendral major Simatu 
pang, tidak didapat keterangan.   Jang terang, kundjungan K.S.A. 
P. hindar darj bahaja pertempu. 
ran,. —. (Suara Merdeka), . 

  

Daeng Pase- | 

Kalangan2 pihak Utara me- 
  

Peta Manu Nabi : 
  

ia kita kubur. 

adalah satu bangsa”, 
Karno pada malam peringatan 

Aku disini melihat sdr.2 dari 
PNI, PIR, PKI, Masjumi . dan 

lain2. Siapa kata jang kita ti- 
dak tjinta kepada Islam ? Siapz 
jang berkata kalau kita tidak 
tjinta agama? Kita: malam ini 
mendemonstreer ketjintaan kita 
terhadap agama. Kita tjinta pa. 
da Mohammad S.AW. jang 
besar. Karena beliau pemba- 
ngun nusa dan bangsa. 

Selandjunja Bung - Karno ber- 
kata bahwa sesudah Mokammac: 
SAW. mempunjai kedudukan 
jang tinggi “diantara sahabat? 
“Nabi 'i .ada jang-bersikap som-   

AN PUNJAB DI 

tua: 
bong. "Mereka ini mengatakan 
Lbahwa golongan Jain, menurut 

mereka. hanja golongan “'tem- 
pe”, Nah mereka itulah menu- 
rut Bung Karpo dibenfji oleh 

Nabi. 
Dan dalam hubungan ini Bung 

Karno menjatakan bahwa dika- 
langan kita sendiri djuga sudah 
dihinggapi penjakit jang berba- 
haja, jakni penjakit perpetjah- 

arang timbul kembali jang se- 
mestinja sudah dikubur lama, 
soal suku bangsa. Kata2 ini se- 
lalu didengung2kan. Pada hal ki- 
ta sudah bersumpah kita adalah 

Ag SKARANG timbul penjakit jg membahajakan persatuan 

kita, Can penjakit ini sebenarnja sudah beberapa puluh 
Penjakit jang timbul itu ialah mempibrbesar? 

-kata? suku bangsa, Pada hal kita sudah bersumpah bahwa kita 
demikian a. 1. 

diistana negara di Djakarta kemarin. Sebelum itu Bung Karno 
mengemukakan pidatonja antara lain sebagai berikut : 

  

   

  

   

      

   

   

    

   

    

| semua adalah untuk membentuk 

n. Diambilnja tjonto bahwa se- : 

Karno memperingatkan 
J 

| 

HILANGKANLAH RASA 
KEDAERAHAN! 

kesimpulan pidato Bung 

Mauled Nabj Besar Mohammad 

o 

  

  

   

  

   

      

Fe) diadakan: 

' 
' 

- AA B5 FE Na 

satu bangsa. Untuk mentjapai 
ini kita telah menderita pelba- 
gai matjam penderitaan. Itu 

satu negara jang kuat dan sa- 
tu bangsa jang tak dapat dipe- 

tjah2 lagi. 
Bertalian dengan ini Bung 

akan 
jang melarang 

sen- 
larangan Nabi 

sahabat2nja ” menggolong 
  

Bukan 

G 
dengan mosi? dan interpelasi2 s 

Peristiwa ernstig achir2 ini 
jalah seruan ketua umum Mas- 

jumi Natsir di Bandjarmasin jg 

menjatakan bahwa sudah masa- 

nja ummat Islam menjingsing- 
kanlengan badju untuk berdju- 
ang, karena keadaan sekarang 
adalah ,,to be or not to be” bagi. | 

ummat Islam Indonesia. 
Dalam ' hubungan 'ini pihak 

resmi belum bersedia memberi- 
kan komentar atas seruan Nat- 
sir itu, tapi disangkal keras 
djika Islam Indonesia sekarang 
menghadapi saat ,,to be or not 

to be” karena kabinet sekarang 

bukannja kabinet fakir melain- 
kan kabinet jang turut diduknug 
oleh ummat Islam seperti Liga | 
Muslimin Indonesia jang reure- 
sentatief mewakili ummat Islam 
Indonesia. 

Partai2 pemerintah sementara 
itu memberikan reaksi jang ke- 
ras atas seruan Natsir dan tegas 
mengatakan bahwa ini sudah 

menutdju kearah jang membaja- 

kan negara karena seruan sema- 
tjam diatas gampang menimbul- 

“kan tafsiran dikalangan ummat 
| Islam jang kurang kritis seba- 
gai suatu komando untuk me- 
mulai perang saudara, tiada 
ubahnja dengan seruan Karto- 
suwirjo, Daud Beureueh dan 
lain2nja, 

Selandjutnja suatu bentuk 
perlawanan atas mutasi Sjam- 
suridjal jang dilantjarkan se- 
tjara onparlementer, jalah dipak 
sakannja DPRDS Djakarta me- 
nerima mosi fraksi Masjumi me 
ngenaji Sjamsuridjal jang sama 
sekali tidak mendjadi kompeten 
ginja karena DPRDS tidak ber- 
hak mentjampuri pengangkatan 
pegawai tinggi jang djadi hak- 

ja pusat 
caja p Lem aya Kunudaana ld 
  

    

   rank 

kafir 
Pidato Natsir membahajakan 

keutuhan Nasional 

EDJALA?2 berbahaja achir2 ini makin hebat dilantjarkan 

oleh pihak oppsisi. Selain mereka 

buang banjak waktu, djuga mereka mulai kampanje melawan 
tindakan Pemerintah mengenai mutasi2. 

sha Bar arinanat Gram pir ha 
Pki "1 on Watengen ena 

Sita Ls 

kabinet 

membandjiri Parlemen 
chingga Parlemen terpaksa mem- 

|Roem ke Kalimantan, maka di- 

  
|. Atas dasar bahwa 

| Djakarta sudah bertindak diluar 

| kompetensinja maka kini cedang , 

dipentimbangkan oleh pemerin- 

tah pusat mengambil tindakan 

membekukan atau membubar- 

kan DPRDS Djakarta untuk 

| segera digantikan jang lain dji- 

be DPRDS -sendiri tidak lebih 

dulu membatasi dirinja dalam 

| hai jang djadi kompetensinja | j 
sadja. 
Demikian kawat wartawan 

»K.R.”" dari Djakarta. | 

    

DPRDS | 

diri2. 'Dari itu kamu sekalian 
terutama golongan pemuda jang 
telah bersumpah untuk bersatu 
dan menegakkan negara, be- 
rantaslah angin jang buruk itu, 
jakni usaha untuk menggolong2 

dan memperbesarkan  suku2 

bangsa. 
Pidato diatas itu diutjapkan 

oleh Bung Karto setelah Hamka 
d.Ll. memberikan penerangan 
jang. luas tentang Nabi Besar. 
Mohammad S.A.W. 
Malam peringatan ditutup. de- 

ngan lagu Indonesia Raya. 
  

| Natsir menga- 
—. djak 

Dalam rangkaian kKundjungan 
Mohd. Natsir dan Mr. Mohd. 

Utuh Darham, telah 
Peringatan” -Maumd 

Nabi Besar Muhammad s.a.w. 
dengan mendapat kundjungan jg 
meriah. dari kaum Muslimin 

dan Muslimat. Dengan pandjang 
lebar Natsir menerangkan se- 
djarah sebelum kebangkitan Mu- 
hammad s.a.w. Menurut. Natsir 
Nabi Muhammad memulai adja- 
ran jang diwahjukn- “Tuhan, 
ialah dengan dirinja sendiro, ke- 
mudian Kkeluarganja dan kemudi 
an rakjat umum. 

Karena jang dibawa Nabi Be- 
sar Muhammad s,a.w. selalu jg 
hak, maka, achirnja dalam masa 
jang pendek, jaitu dalam masa 
22 tahun 2 bulan dan 22 hari, 
Muhammad mendapat keme- 

nangan jang gilang-gemilang 
dengan berdirinja Negara Islam, 
dimana Muhammad mendjadi 
Presiden dan Kepala Angkatan 
Perang. 

Achirnja Natsir mejakinkan, 
bahwa djika Umat Islam benar2 
berpegang teguh kepada adjar- 
an jang dibawa oleh Nabi Besar 
Muhammad s.a.w. tentulah umat 

Islam akan kembali djaja-mulia, 
sebagaimana kedjajaan dan ke- 
muliaan jang pernah dikenjam 
oleh Umat Islam dizaman pur- 
ba. 

Selain dari itu, Natsir ber- 
chutbah di Mesdjid Djami' Ban- 
djarmasin. Pokok pembitjaraan- 

nja, ialah adjakan kepada kaum 
Muslimin supaja benar2 kem- 
bali kedjalan Allah dan Rasul. 
Kim sudah masanja. Urnat Is- 

lam menjingsingkan lengan ba- 
djunja untuk berdjuang, demiki- 

an Natsir jang selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa dalam ' masa 
perdjuangan penentuan sekarang 
ini, kita hanja akan menghadapi 
dua soal, jaitu kalah atau me- 
djang lebar tentang perdjuangan 

rumah 

  kaum Muslimin dan reaksi2 ter- 

bahwa kini Ki Sok 
Bok mengusulkan supaja kedua 

pihak jang berperang mengada- 

kan konperensi, dengan dihadi?i 
oleh negara2 netral Rusia, In- 
dia, Pakistan, Indonesia dan 
Burma, 

Menurut BBC selandjutnja, 
pihak Komunis tetap mengi- 
ngini, supaja konperensi itu di- 
langsungkan di Panmunjom da- 
lam bulan Desember j.a.d. Dan 
djika usul ini diterima PBB, ma 

ka ini memudahkan tertjapainja 
persetudjuan tentang susunan 

konperensi. 
Ketua delegasi PBB, Arthur 

Dean meminta pendjelasan2 le- 
bih landjut dari pihak Komunis. 

KEMBAR EMPAT 
Djam 1 pagi hari Rebo tg. 19 

Nopember jang lalu mbok Djojo- 
redjo dari desa Pondok, kalurah- 
an Bangunpapan (Kotagede) 
telah melairkan anak kembar 4 
baji laki2. Satu setengah djam 

kemudian 2 orang diantaranja 
meninggal dunia, sedang jang 
dua lagi kini dirawat dirumah 
sakit Bethesda bersama ibunja, 

  

  

TRADING IND. CORP. : : 
rae 3 Tidak setudju 

Kapal? jang tenggelam 
diangkat Djepang, 

Dalam konp. pers pihak Tra 
ding Indonesia Corporation, di 
Surabaja menjatakan, bahwa 

ia tidak dapat menjetudjui sa 
Ma sekali djika pengangkatan 
kapal2 jang tenggelam diperair 
an Indonesia itu dilakukan oleh 

Djepang. Djika tindakan perg 
angkatan itu dilakukan oleh 
djepang berarti kerugian”  be- 
sar jang akan dialamj oleh nu 
sa dan bangsa, jang djuga di 
alami oleh para penganggur. 

Seperti diketahui Trading In 
donesia- Corporation. 
mendapat hak dari Djakarta un- 

bu.-jang. 

  

tuk menjelenggarakan pengang 
kutan kapal? jang tenggelam 
diperairan Indonesia itu. Dlm 
pada itu hak itu djuga disang- 
gupi, asal sadja Pemerintah 
memberi bantuan berupa alat2 

nja dan ' tenaga2 ahli kalau 
perlu boleh jang dari luar ne 
geri. — R. Sb. 

TIGER TEAM — PERSI- 
DJA 4 — | 

Diluar dugaan orang kesebe- 
lasan Persidja dalam pertanding 
an sepak bola petang tadi di- 

stadion Ikada, Djakarta, telah 
digulingkan oleh Tiger team dari 

Singapoor dengan angka 4 — 1. 
Sampai istirahat stand” adalah 
1 — 1. Dalam pertandingan per- 

mulaan kesebelasan Persidja da. 

pat menguasai keadaan, tetapi 
kemudian 84 pertandingan di- 
kuasai sepenuhnja oleh fihak 
lawan, Dengan demikian tourne 

Tiger team di Indonesia dikuntji 
dengan kemenangan gilang ge- 
milang, Selama berkundjung di 
Indonesia kesebelasan tjap Ma- 
tjan bertanding 11 kali, jaitu 
4 kali di Medan, 3 kali di Ban- 
dung dan 4 kali di Djakarta Se- 

lama itu menang 6 kali, seri 3 
kali dan kalah ? kali, RD. 

UMUR SIPUT 

Sampai beratus tahun. 

  

Menurut penjelidikar Ma- 
rine Studios di Marineland 
(Florida) umur siput2 jang 

hidup dalam laut dapat men- 
tjapaj umur sampai beratus 
tahun lamanja. Djenis siput- 
"siput jang terketjil dan hi- - 
dupnja djuga dalam lautan 
menjamai umur seekor be- 

lut jang. hidup di-danau2 
Amerika Utara, jaitu rata2 
50 tahun, sedang Kkebanjakan 
ketimun laut, (tripang) da- 
pat mentjapai umur sampai 
rata2 antara 60 dan 100 th.     (Antara Features).   
  

  

Peranfjis derita 
kekalahan 55.983 

orang 
Selama 10 bulan 

S ELAMA 10 bulan pertama dari tahun ini, pasukan? pihak 
Perantjis di Vietnam telah menderita kekalahan sebanjak 

55.988 orang. Demikian dikabarkan oleh VNA, kantorberita 
Yietnam Ho Chi Minh. 

Dari djumlah tersebut tadi, 

40:368-orang tewas dan 15.620 
tertawan atau menjerah. Djum- 

lah sendjata jang djatuh keta- 
ngan pihak Vietnam Ho ada 
8324 senapan, 2266 mitralijur, 
123 mortir, 15 bazooka, 23 me- 

riam, 25 truck, 189 pesawat ra- 
dio, 183 ton amunisi dan 180 ton 
perlengkapan militer. 

Tentara rakjat Vietnam da- 
lam waktu tadi berhasil han- 
tjurkan 23 pesawat terbang, 40 
lokomotif, 182 gerbong kereta 
api, 1724 truck, 175 kendaraan 
bermotor, 96 tank, 61 meriam, 
39 kapal meriam, 30 motorboot, 
41 pesawat radio. 

  

nang, terhapus atau terbilang. 
Sesudah membahas dengan pan- 
hadap perdjuangan sutji ini, 
achirnja Natsir mejakinkan de- 
ngan firman Tuhan. ,,Bahwa ba- 
risan Allah djualah jang akan 
dan pasti menang”, Demikian 
Natsir. Ant. 

  

pemilihan Ithaca (NY). 

      LA. 8 Rombongan ini tinggal di Cornell University selama 
untuk dapat mengumpulkan behan2 penting mengenai pemerintahan negara dan akan melan- 
djutkan 'perdjalanan selandjutnja dengan bantuan Kementerian Luar Negeri Ona Dari kiri 

: Njonja Olla Bredbenner membentangkan tjar2z pemungutan suara, : 

WWE PU Wa MU ae EA 

  
Pegawai? mogeri Indonesia dalam mempeladjari tjara2 pemilihan Amerika disuatu kantor 

tiga minggu, 

SA Pe PN Sea aa AN AAU 

Operasi "Mouette”, 
Seterusnja: komunieke tadi me 

ngatakan, bahwa. menurut ang- 
ka2 jang sudah terhimpun pada 
tgl. 10 Nopember jang lalu, pi- 
hak Perantjis menderita keka- 
lahan 4160 orang ketika melun- 
tjurkan »Operasi (Mouette” 
(Seagul?”), diantaranja 2110 
orang disektor barat-daja Ninh- 
binh dan 2050 orang difront2 
lainnja. 

Operasi ”Pike”. 
Dalam ' Operasi ,,Pike”, jang 

berkobar disebelah selatan Ha- 

noi dari 25 September sampai 10 
Oktober, pihak Perantjis derita 
kekalahan 1793 orang, kata ko- 
munike komando Vietnam Ho 
tadi. 

Difront2 pertempuran lainnja, 
pihak Perantjis menurut pihak 
Vietnam telah kehilangan 1 ba- 
taljon boneka” ringan, 8 kompi 
sboneka” ringan dan 1 kompi 
bangsa Eropa dan Afrika. 3 Ka- 
pal meriam dan 9 barkas telah 
tenggelam atau terbakar, kata 
komunike tadi. — Ant, 

    

-4Mondiana)” 

DJEPANG HARUS KUAT 
5 Kata Nixon. 
Wakil pres Amerika Serikat 

Nixon, menjatakan di Tokio 
kemarin, bahwa Amerika Seri 
kat telah membuat kesalahan 
dalam tahun 1946 ketika, mena 
sehati Djepang supaja memba- 
ngun negaranja dalam soal per 
tahanan dengan terbatas. 
Dikatakan, bhw Djepang kini 

harus mempersendjatai kembali 
dan memikul tanggung djawab 
bagi pertahanannja sendiri Ba- 
risan keamanan nasional Dje-- 
pang jg sekarang ini tidak tju- 
kup kuat utk mempertahankan 
negaranja terhadap agressj dari 
luar, demikian Nixon, — BBC, 

DRA 
Ip (ON PETI 

X Seorang puteri murid seko- 
lah menengah di Jogja pindah 
dari sekolahnja karena kurang" 
senang melihay sikap seorang ' 
guru jang mata kerandjang', Ta- 
Pi disekolah baru itu sang pu- 
teri diam koe pn dag sebab gura 

   

    

     

  
 



  

        

       

   
    

     

    

  

     
       

    

    

     
    

   

    

   

    

  

   

  

   

    
   

  

   

  

   
     

      

   
   
     

    
   
   
    
       
   
   
   
    
    

  

   
   

   

  

   
   

   
      

   

  

     

   

   
    
   
   

    

   

    

     
   

  

   

  

   

  

    

   
   

  

   

tgl. | orang Keristen jang mendjadi 

'|ra”), maka akan lebih banjak 
lagi anggota gerombolan j 

| mendjandjikan penampungan da 
lam angkatan perang. -. 

|. Mengenai kegiatan gerombo- 
“flan terhadap agama Keristen di 

i Pristen. Warouw 

| Keristen jang, karena reaksi 

| kan kegiatan TII jg dipimpin Ka 

:Ibih banjak kaum beragama Is- 
lam umpamanja jang dibunuh 

|| - Sebagai bukti dikemukakan- 

. Inja lebih kurang 2000 orang jg 

.Imado. 

(bunuh ada 12 orang, antaranja 

     

    
    

Ketika ditanja faktor2 psycho 
“logis apa jang menghambat 
usaha .pemulihah keamanan, 

Warouw terangkan, bahwa di 
Makassar banjak dikeluarkan | 
suara2 djikalau Lanto . Daeng 

'Pasewang diangkat djadi Guber 
nur sudah diangkat, red. ,,Anta- | 

  

  

  

    

| ingin kembali kemasjarakat. Di- 

katakan seterusnja, bahwa tun 
tutan2 Kahar jang sudah2 tidak 
lagi dipersoalkan dan kepada 
gerombolan pemerintah . tidak 

  

Gerombolan terhadap 
agama Keristen, 

katakan, pada umumnja mereka 
sekarang tidak menundjukkan 
“keganasan terhadap kaum. Ke- 

sendiri tidak 

setudju kalau ada golongan 

terhadap proklamasi Kahar, 
lalu dengan tidak menjelidiki 
lebih “djauh seolah2 hendak 
menggerakkan “suatu gerakan 
menentang gerombolan. Hal ini 

biar diserahkan pada alat2 ke- 
uasaan negara, kata Warouw. 
Diakui bahwa orang melebih2- | 

  

  

har itu, tetapi hal2 jang sudah | 
terdjadi tidak djelas menun- 
Gjukkan kearah itu, malah le- ngun pasar untuk Lempujang- 

anwangi. Beaja jang disediakan 

dan dianiaja dari pada kaum 
Keristen. | 

nja bahwa selama,.ini baru 13 

korban kegiatan Kahar, sebalik 

“beragama Islam jang telah men 
djadi korban gerombolan Kahar 

'Demikian Pd. Panglima TT VI 
“pada harian ,,Sinar Baru”  Me- 

     

In 
- Sudah 23 orang ditjulik 
dan dibunuh di Mina- 01 hassa Selatan. 22 “Sementara itu harian ,,Piki- 

3 

P 

atjavan di Minahassa belum. 
pernah memakan korban seperti | 
|jang dialami di Minahagsa “ Se- 
latan, dimana sudah 23 orang 
jang hilang ditjulik dan dianta- | 
ranja jang diketahui sudah di- | 

terdapat dua anggota polisi jg |   bi julik beberapa waktu jang 

  

    
   
   

  

   

   

    

  

   

      

   

     

Untuk penjelenggaraan 
— an makan itu 

    

   

  

      
     

    

  

    
    
   

   

  

   

   
      

       

  

           

— seluruhnja. 

s, | ra jang simbolis, dan gapura itu 
| (nanti sendirinja mendjadi gapu- | 

litu-dibuat oleh pemahat Hendra | 
| dengan kawan2nja. Dan ditaksir 

    

    

   
   

  

       

   
   
     

    
    

    

     

ang | nitia di Solo telah berhubungan | 
| dengan Bapak Bupati. Karang- 
Janjar mengenai maksud perbaik 

» | dalam hal itu, Tanah, dmana 
akan didirikan bangsal itu, akan 

ar- (dibeli oleh Pawitia. —. 4 Fathin dan Sudiatmo. 

- | gembiranja 
ja an jang hidupnja sederhana | 

a- |daan uang, sekarang dapat di- 

ribu mendjadikan dia some 

Ina sukanja sendiri, tidak ma 
  

aik | rang? jang dibutuhkan. ,/Tidak, 

Mana 
bu, djika keadaan ' ke | 

        

    

     
" Imerasa deradjatnja sudah naik 

akan djuga didirikan gapu- 

   makam itu seluruhnja. 

Bangunan daripada bangsal 

a untuk perbaikan makam | 
“sebesar Ik Rp. 14.000. Pa-j 

“an itu, dan kabarnja Bapak Bu- 
“pati prinsipieel tidak keberatan   

  

     

    

         

   

  

     

       

'Mudah dibajangkan betapa 
sepasang  suami- 

n serba kekurangan, ketika| 
a2 beroleh harta warisan pe- 
ggalan marhum orang tua- 
. Dapatlah kesukaran hidup: 

      

    

   

      

   

      
   

  

t 

    

dapat terpenuhi karena ketia- 

    

marhumah ibun 
uang kontan sebanjak Rp. 25 

  

   
   

  

bong dan angkuh terhadap sua- 
minja. Uang itu disimpannja 
sendiri, mau dibelandjakan ma- 

    
   berunding dgn suaminja bagai 

mengatur pembelian ba- 
     

itu uangku sendiri. Aku djuga 
jang berhak menentukan untuk 
membeli barang2 jang kubutuh 
kan”, demikian kata isterinja, 

  

  

  

  

      
3   

ket 

“ngunannja, : 
|sekarang sedang giat memba 

ran Rakjat” mengabarkan, bhw | 

| karena uang Rp. 25.000-—. 

| Inja selama ini diatasi. Segala | n 
al | kebutuhannja jang tadinja tak 

'dak digobris. 

r- | tanpa bantahan, karena suami- 
5 Inja jang berpenghasilan.  Seka: 

menerima perintah, karena ga- 
ra2 uang kontan Rp. 25.000.— 
jang telah berada ditangannja.   

| dak ada kedamaian dirumah itu. 
Pertjektjokan silih berganti 
'atjara. Suaminja jang tadinja 
'penjaba 
.mengend 
Dia, merasa tersinggung kehor- 
matannja sebagai: kepala kelu- 
'arga. , karena isterinja tidak 
suka, diperintah lagi. Uang te- 
lah merobah imbangan kekuasa 
An dalam rumah tangga, 

    
         

    

        

  

   
   

    

“Tentang keamanan oleh ha- 
rian tersebut dikatakan makin 

IP. DENGAN 60 SEN 

1 1 “Sebelah beberapa lamanja 

2 mur 16 tahun, telah kem 

e
n
 

LT 

Mekkah. Pada waktu ia be- 

“| kapal hadji berlabuh di Djed   baik kembali berkat kegiatan2 | 

Dalam. pada itu | 
jang lalu seoran3 

alat2 negara, 
beberapa hari tg 
penduduk telah membunuh se- 

orang anggota gerombolan ka- 
rena 

dan memperkosa isterinja. 
Kahar lebih djauh menjata- d4 

kan, bahwa sepasukan polisi Pe 

rintis 

satan gerombolan dj Ratatotok 

(Ratahan) dimana dapat ditang 
kap 9 anggota gerombolan an- 

taranja 2 orang wanita. Se- 
lain sendjata dan peluru jang 
disita, djuga djimat2 dan kain2 
merah jang didjadikan pengikat 

leher. Gerombolan tersebut ter 
njata memang dapat instruksi | 

untuk mengatjau ditempat itu 

dari pemimpinnja jang tempat 
persembunjiannja. 
diketahui. 

Akan diadakan seruan. 
(Mengenai penjelesaian kea- 

manan di Minahassa, menurut 
keterangan Inspektur Andi Nur 
din, akan diselenggarakan se- 
paik2nja. Untuk ini akan dise- | 

seruan kepada barkan sebuah 
jg bersangkutan dengan menga- 
dakan batas waktu jang me- 
mungkinkan tibanja seruan ter | 

sebut pada waktunja ditangan | 
semua gerombolan,dimana-mana | 
sadja mereka berada. — Ant. 

PASAR KRANGGAN 
- AKAN DIBAIKI 

Setelah pasar Sentool selesai 
dengan perbaikan serta pemba 

1 pihak kotapradja 

  

sebesar Rp. 100.000—. Besarhja 
beaja itu karena pihak kotapra 

dja harus membangun sekolah 
rakjat didaerah itu karena seko 
lah ra'jat jang sekarang bangun 

Dalam pada itu sekarang dju 
“ga sedang disiapkan rentjana 

perbaikan pasar Kranggan jang 
letaknja ditepi djalan Tugu Ku 
lon. Selain akan mempunjai ben 
tuk bhw dibagian muka akan di 

isi “dengan banguman2 toko, 
djuga bagian belakang akan di 
dirikan tempat pemberhentian 
gerobak ' (koplakan) angkutan. 

  

“KONGRES GERWIS 
an2 gerakan wanita luar 

negeri, 
| Kongres GERWIS ke II jang, 
akan dilangsungkan di Djakarta 
mulai tanggal 26 sampai 30 De- 
sember jad, selain akan - diha- 
idliri oleh utusan2 seluruh  tja- 
bang2nja, djuga telah diundang 
utusan2 gerakan 

Australia, Nederland, India dan 
WIDE 

| “Kongres tsb, jang akan me- 
ngambil tempat di Gedung SB 
KA di Manggarai, menitik berat 

“Lkan atjaranja pada soal ,,Kese- 
djahteraan Ibu dan Anaks. 

  

I SUSUNAN PENGURUS BA 
RU PADMANABA 

Kemarin pada tanggal 19-11 
''53 bertempat di Sekolah SM A.B. 

|1. Padmanaba Jogjakarta telah 
dilangsungkan sidang Dewan Per 
wakilan Klas keluarga Padmana 
ba jang berhasil dengan penju- 
sunan Program kerdja dan susun 
an Dewan Keluarga sbh.: 
“ Ketua Umum Sdr. Subiarto Ha 
minoto, Ketua 1 dan 2 Sdr. 

| Sunarjono Danudjo dan Kartomo 
Brotoatmodjo Secretaris Umum: 

| Sdr. Bambang Irawan Djaja Se- 
'cretaris 1 dan 2 Sdr. 2 Lukman 

Dan sedjak itu dia suka ban- 
tahan, tidak mau menerima pe- 
rintah. Maunja memerintah. 
Anak - anaknja dibelikan pakai- 
n bagus2, sudah itu dia mem- 

i barang2 perhiasan. Seterus 
nja membeli meubelair “untuk 

melengkapi kekurangan rumah 
tangganja. Usul2 suaminja ti- 

Tadinja isterinja 
ng musti menerima “printah 

  
   

   

ng isterinja merasa punja hak: 
ntuk memerintah, tidak mau 

Perkembangan selandjutnja ti 

sekarang tidak dapat 
alikan nafsunja lagi. 

: telah mengadakan pe-| 

ngepungan pada tempat pemu- | 

“belum lagi | ' 

wanita dari 

  

| ganti 

mah. Karena itu, sering .saja 

|suaminja sudah sematjam abdi 

  

Jusuf naik hadji. 

| meninggalkan kampung ha- | 

| Jlamannja, Jusuf jang beru- 
bat 

Ii kerumahnja sebagai se- 

| orang bhadji. Jusuf tjutju 
| dari'lebai Din bin Mohamed 

IP dari Bukit Kertajam  (Pe- 
| nang) pada suatu hari telah 
menjelundup sebagai peman- 
'tjing kedalam s€buah kapal 

j sedang berlabuh untuk 

embawa djemaah hadji Ke 
   

  

m 

rada digeladak kapal ia ha- 
| nja mempunjaj uang 60 sen 
“dalam sakunja dan tidak 

nen jai surat2 perdjala- 
nan jang sjah. Djuga setelah 
    

“dah, Jusuf tidak memberi ke 
sukaran dan dapat masuk 
pelabuhan dengan mudjur se 

“| -sekall. Disitu Jusuf ber 
II kenalan dengan  Djende- 

ral Naguib jang pada waktu 
itu djuga sedang melakukan 

If ibadahnja ketanah sutji. 
$$ Oleh Naguib ia diberi bebe- 

rapa dollar dan sekali2 di- 
adjak naik mobil. Orang 
kuat dari Mesir” telah ter- 

4 tarik akan tjeritera anak 
|| Penang itu dan mMengadjak 

Jusuf pulang ke Mesir, teta- 
“pi oleh karena Jusuf masih 
belum mau berpisah dengan 
orang tuanja maka ia telah 

| menolak adjakan Djenderal 
- Naguib.   (Antara Features).     

aa 

— #KEDAULATAN RAKJAT" '' 

an 

  

1 

Postel 

K 

| dari Bandung djuga hadir. 

“Keputusan? dari kongres SB 
'Postel tsb. antara lain: Perun- 
“dingan fusi antara SB Postiel 
dan SB PTT belumy berhasil, ma- 
sih ada perbedaan paham. 
'Seterusnja Pengurus Besar 

Postel jang baru diberi mandat 

“bitjarakan fusi dengan SB PTT 
dengan dasar2 notulen dari 
kongres. 
: PB Postel jang baru terdiri 
dari 5 orang, jalah sdr.2 Asra- 
roedin, Soeratno, Aswani, Hoe- 
dojo dan Arifin. Anggauta PB 
laimnja diserahkan kepada 5 
orang tersebut. 
“ Selandjutnja kongres mene- 
lorkan 5 resolusi dan 1 state- 
ment sebagai berikut : 
Resolusi : 
a Mendesak kepada Pimpinan 

Djawatan PTT supaja inpas- 
sing, herschikking dan her- 
waardeering segera dilaksa- 
nakan sebelum PGP baru 

. berlaku. 

Mendesak kepada Pemerin- 
tah supaja PGP baru selekas 

Oo.   
  

ENGAN berlangsungnja b 

Pada ke-2 hari jang terachir 
itu, jg merupakan puntjak dari 
keramejan Sekaten, kota Jogja- 
karta dibandjiri oleh penduduk 

desa dari segala djurusan dan 

pelosok. Djuga dari lain2 tem- 

pat seperti Solo, Klaten, Sema- 
rang, Kedu dll. datang di Jogja- 
karta utk menjaksikan Gerebeg 
Maulud itu. Sedjak pagi2 didja- 
lan2 disekitar alun2 penuh sesak 
dgn orang. sehingga polisi lalu- 
lintas tidak ringan pekerdjaan- 

'nja dan sukar mengatur lalulin- 
tas. Terutama didjaian muka pos 
“kantor dan djalan2 jg menudju 
kealu2 Utara merupakan pusat2 
jang ramai sekali. Beribu2 sepe- 
da memenuhi djalan2 besar dise- 
kitar alun2. 5 

Pada kedua har/”itu tidak ada 
betjak, andong, dilman, taxi, jg 
tidak terpakai. Dinas? bis diper 
lipatganda, dan gerbong kereta 
api djuga ditambah. Alun? Uta- 
ra jang seluas itu pada 2 hari itu 
merupakan lautan manusia jang 
-berdjedjal2 memenuhi lapangan. 
Beribu2 penduduk desa pada Re. 
bo malamnja tidak pulang ke- 
desamja tetapi bermalam di mes- 
@jid atau menunggu di Alun? 
ditepi2 djalan sampai pagi. A 

Pagi kemarin tepat dj. 16.00 
di Mesdjid Besar diadakan upa- 
tjara oleh Abdidalem (pegawai 
Kraton) mutihan jang oleh orang 
dinamakan Gerebeg Maulud, ja- 
itu peringatan hari lahirnja Nabi 
Besar Muhammad s.a.w, 

Sedjak revolusi upatjara Ge- 
rebeg itu disederhanakan, jaitu 
hanja dengan gunungan sadja, 
jang maksudnja dibagi2kan ke- 
/pada rakjat,. Gunungan 'itu di- 

buat dari segala matjam makan 
an. Gunungan jang dipakai dlm 
upatjara Gerebegan kemarin,   

Demikianlah keadaan di Alun? 
pada hari Gerebeg Maulud kemarin, — (Gambar : KR”). 

Keramej: 
. ten Jogja bubar 

djam 12.00 siang keramejan Si 
resmi telah ditutup. Dimesdjid Besar Rebo malam jang lalu 
diadakan peringatan hari Maulud Nabi Muhammad s.a.w. Sesu- 
dah itu djam 24.00 gamelan Kjai dan Njai Sekati jang selama 
keramejan berlangsung, ditempatkan di 

|. ke Kraton. Bas Pte 
“an “dan halamannja akan diparj: $ 5 
-kai untuk pasar. 5 /- 

9 gk AM 

  

Utara dan dimuka Kantor Pos 

an Seka- 

rebeg Maulud, kemarin tepat 
ten di Jegjakarta dengan 

Mesdjid, diambil kembali 
- : POP SG HA 

berdjumlah 4, jaitu satu laki2, 
satu perempuan dan 2 anak gu- 
nungan Meskipun demikian rak- 
jat Jogja tetap besar perhatian- 
nja terhadap upatjara ini dari 

djaman dulu. 

Sebagaimana biasa, meskipun 
Keramejan Sekaten itu sudah 
dibubarkan denganresmi, tetapi 
malamnja “ sesudah - Gerebeg 
bango2 masih huka dan pertun- 

djukan2 masih berlangsung. 
Djuga demikian halnja sema- 

lam di Alun? Utara itu. Tetapi 
pengundjung2 hampir semua ter 

diri dari orang2 kota sadja, se- 
dang rakjat desa nampak sangat 
sedikit, 

  

SERIKAT SISWA S.G.H.A, 
MINTA BELADJAR 

TERUS 
Dalam suratnja jang disampai 

kan oleh Serikat Siswa Sekolah 
Guru Hukum Agama Negeri di 
Jogjakarta kepada menterj Aga- 
ma. menegaskan, bahwa para pe- 
ladjar sekolahan tsb. menghen- 
daki dapat terus melandjutkan 
peladjaran di universitit negeri, 
akademi atau peladjaran tingkat 
BI dan BMI. Idjazah S.G.HLA. 
dimintanja dapat penghargaan 
sepantasnja, sehingga peladjar2 
mendapat tempat jang lajak dlm 

lapangan kepegawaian sesuai de 
ngan tahun peladjarannja. 

  

— Bertempat digedung “Balai 
Peradjurit Jogja tgl. 16-11 te- 
lah diadakan malam gembira 
oleh para mahasiswa jang ter- 
gabung didalam Consentrasi Ma- 
hasiswa Jogjakarta. Pada ma- 
lam itu dibatjakan laporan2 dari 
pengurus, tindjauan kembali 
A.D, dan A.T.,, pentjalonan dan 
pemilihan pengurus baru.   

    

Fusi belum .ter- 
— Jaksana 
Antara Serikat-serikat Buruh 

“penuh dari kongres untuk mem- | 

dan PTT 

ONGRES Serikat Buruh Postel jang dilangsungkan sedjak 
tgl. 11 Nopember di Bara bela aa. 1 i 

— Selasa tgl. 17 Nopember djam 24.00. Kongres dihadiri oleh 86 
. #jabang di seluruh Indonesia, telah membitjarakan perdjuangan 

nasib buruh PTT dan soal fusi dengan Serikat Buruh PTT. 
Selama kongres P.B. S.B. IP.T.T. jang diketuai oleh sdr. Soemrah 

telah berachir pada hari 

mungkin dilaksanakan, 
Mendesak kepada Pemerin- 
tah, supaja : 1) Semua peru- 
sahaan2 telpun partikulir di- 
nasionalisir. 2) Telpun2 dari 
Pamongpradja digabungkan 
setjara administratief dan 
tehnis kepada PTT. 

ce. Mendesak kepada Putjuk Pim 
pinan supaja lebih menguta- 
makan dasar2 sosial-ekonomi, 

Statement : " $ 
Mendesak kepada Pemerintah 

supaja selekas mungkin mentja- 
but kembali blokkade pengang- 
katan dan kenaikan pangkat 
jang telah ditetapkan. 
Ke dalam : 

Menjetudjui usul Presidium, 
bahwa perumusan usul2 perba- 
ikan nasib dengan lampiran2nja 
diserahkan kepada Pengurus Be. 
sar baru jang diberi tugas un- 
tuk: 1. Menjelidiki, memper- 
baiki dan menindjau apabila 

ada jang bertentangan dengan 
hal2 jang sedang diperdjuang- 
kan. 2. Menjiarkan ke seluruh 
tjabang2 hasil dari sub 1. 3. 
Memberikan djawaban tertulis 
kepada tjabang2 mengenai na- 

sib dan usul2 jang disampaikan 
kepada kongres ke-VI ini. 
Waktu jang ditetapkan untuk 

melaksanakan no. 1, 2 dan 3 di- 
atas jalah tiga bulan sesudah 
selesainja kongres ke-VI ini. — 
(Kor). 

  

PERTEMUAN ANAK 
JATIM ' 

Salah satu atjara dari peringat 
an ulang tahun Muhammadijah 
ke 41 jang di Jogjakarta antara 

lain mengadakan pertemuan 
Anak Jatim jang dirawat oleh 
Muhammadijah dan Pemerintah 
Kotapradja dari Tungkak, Wilo- 
soprodjo Gowongan dan Serang- 
an, Buat Jatim lelaki bertempat 
di Tungkak dan Jatim perempu 
an di Ngabean. 
Pertemuan di Tungkak dihadi 

ri “djuga oleh Anggauta DPD 
'Kotapradja H. Wazirnuri, Kep. 
Djawatan Sosial Daerah / Kota- 
pradja, BPH. Murdaningrat, wa 
kil2 organisasi dan RK. 

Ketua « PKO Muhammadijah 

sir. Amdjad dalam kata pembu- 

kaannja antara lain menerang 

kan Jsaha ,,Muhammadijah dlm 
lapangarrSosiak -sedjaks #jaman 
kolonial sampai sekarang selalu 
mendapat bantuan «dari segenap 
lapisan masjarakat dan Pemerin 

tah. Kepada Pemerintah Kota 
pradja diutjapkan banjak terima 
“kasih, karena Pemerintah selalu 
memperhatikan nasib anak Ja- 
tim dan selain mengadakan fee- 
ling dengan organisasi Sosial. 

Hendaknja langkah jang baik ini 

dapat berdjalan terus dan berha 
sil baik. 

Selandjutnja oleh salah seo- 

rang anggauta Muhammadijah 

di terangkan maulud Nabi Mu- 
hammad saw. jang ada hubung 

an dengan djiwa anak2 baik se- 
bagai peladjar ataupun sebagai 
anggauta masjarakat. 
Pertemuan itu digembira raja 

kan Oleh orkes seruling njanjian 

dan permainan dari Anak2 Jatim 
tersebut. : 

t 

  
  AN RAR AN   

|. WAR 
“Kalau suaminja jang berdau- 
lat penuh dan merdeka. menggu 
nakan uang penghasilannja, dia 
“bisa melantjong atau plesir sen 
dirian, djadjan direstoran . atau 
'mertamu kerumah sahabat. Se- 
baliknja kalau isterinja jang 

berkuasa, taklah  sebe- 
bas laki2 kalau mau keluar ru- 

lihat suaminja menjertai isteri 
nja belandja kepasar, djadjan: 
direstoran atau masuk toko ke 
luar toko membeli ini itu jang 
disenangi isterinja. Kedudukan 

pengiring ndoro njonja. Dulunja 
(sebelum  isterinja menerima 
harta warisan) tidak demikian. 
Dulunja  suami-isteri itu dja- 
rang2 plesir, karena keuangan     tak mengizinkan, Sekarang ke 

ISAN 
uangan telah mengizinkan, maka 
nafsu membeli barang2 tak dapat 
terkendalikan lagi. Pajah sua- 
minja menasehati  supaja uang 

itu dihemat, dihemat dan baru 
dibelandjakan kalau benar2 pen 
ting, namun isterinja tidak 
menggobris. : 

Lama kelamaan suaminja 
djuga jang tidak tahan, merasa 
direndahkan deradjatnja dimata 
orang banjak sedjak isterinja 
sedikit berharta” itu. Tak lain 

harapan sang suami, . moga2 
uang isterinja segera habis, 
agar suasana kembali normal 
seperti dulu sebelum. dapat wa- 

bul. Diluar dugaannja, isterinja 
tetap mau berkuasa terus, mau 
“memerintah, emoh diperintah. 
Dia merasa sudah punja. ,,mo- 
dal” dirumah tangganja, .jaitu 
sebagian besar dari uangnja su- 
dah mendjadi barang2 perabot 
rumah, pakaian anak-anaknja, 
perhiasan, meubelair, dll. Dia 

kurang menghargai penghasilan 
suaminja jang tidak begitu ba- 
njak. Kehidupan sederhana jg 
sudah kebatjut dirobah mendja- 
di sedikit mewah, sekarang su- 
kar surut kembali seperti dulu 
sebelum menerima harta pu- 
KARAN 
Dgn demikian sekarang sering 

terdjadi krisis keuangan dalam 
rumah tangganja. 
Dan kalau tanggal tua uang 

habis, sang isteri tahunja ma- 

rah2 sadja. Disuruhnja suami- 
nja tjari hutang, Kalau tidak 
berhasil, terpaksa dipilihnja ba- 
rang2 rumah tangga jang se-   risan orang tuanja, 

Benar, selang setengah tahun 
sadja uangnja habis, Tetapi ha 
rapan suaminja akan perobah- 
an tah'at isterinja tidak maks terkedjut ketika mendengar cha,    

dimasukkan keru- 

ini me 

saja 

Penghidupan manusia 
mang aneh, Suatu hari 

      

MALAM PERTEMUAN KE 

KELUARGAAN MAHASIS 

WA PROGRESSIEF JO 
GJAKARTA 

Pada tanggal 17 November jg 

baru lalu. Mahasiswa Progrossief 
Daerah Jogja telah mengada- 

kan pertemuan kekeluargaan 

diantara  anggauta2nja untuk 

memperingati hari ulang tahun 

peladjar sedunia serta menjam- 

but kedatangan sdr. Sumaryoko, 

ketua Mahasiswa Progressief 
Daerah Jogjakarta dan sdr. C. 

Warouw, Komisaris Pusat Wila- 

jah Jogja — Solo — Surabaia, 

dari kundjungannja ke Festival 

Pemuda dan Peladjar di Bukares 

dan Kongres Internasional Union 
of Students di Warsawa. 

but menjampaikan kesan2nja Ma 

sing2 tentang Festival dan Kong 

res Peladjar sedunia, maka sir. 

Santosewojo Secretaris Umum I 

jang selama perginja Ketua, me 

ngendalikan organisasi, menje- 

rahkan kembalj pimpinan organ! 

sasi kepada sdr. Sumaryoko. 

Dalam uraiannja sdr. Santose 

wojo menjatakan, bahwa organi 

sasi dalam pertumbuhannja tju 

kup mendapatkan hasil jang me 

muaskan dan kian banjak menda 

patkan perhatian dari para maha 
siswa terbukti kian mengalirnja 

anggauta2 baru, maka dalam wak 
tu jang pendek ini akan diutama 

kan konsolidasi kedalam. 

IJERAMAH UMUM PER- 

HIMPUNAN THEOSOFIE 
Untuk memperingati ulang ta 

hun ke 76 Perhimpunan Theo- 

sofie Sedunia, maka pada tg. 17 
dan 18 Nopember malam jl. ber- 
tempat dilodji ,,Dharma” Gondo- 
laju 34 Jogjakarta .diadakan pe- 
ringatan dan tjeramah untuk 

umum “tentang : : 
. Sedjarah 

v 

Theosofie oleh sdr. 
Wirjoatmodjo dan Theosofie dan 
masjarakat oleh Sastrowirjo. 

Dalam malam peringatan itu 
oleh sdr. Mertolojo diuraikan 
Theosofie dikemudian hari”. 

Pada malam tjeramah diada- 
kan tanja djawab. Tentang per- 
damaian dunia  perhimpunan 
Theosofie berpendirian, hamja 
dapat terlaksana, bilamana tiap2 

manusia dapat menghargai per- 
dapat dan kepertjajaan orang 
lain Perbedaan agama, keper- 
tjajaan, bangsa, kasta dari ke- 

lamin bukan mendjadi halangan 

bagi mereka jang ingin turut 

serta “membina persaudaraan 
dunia. 

Dengan wmempeladjari sari2 

jg terdapat dalam bermatjam2 

agama, dan filsafat akan hilang 

tjoba membuktikan, bahwa 'se- 
mua agama itu berasal dari sa- 
tu sumber. 

Manus:a sebagai manusia jg 
berdjiwa, perlu pula mempela- 

djari soal2 kedjiwaan, pertum- 
buhannja, “dan kekuatan jang 

tersimpan didalamnja Betulkan 
ada alam ghaib ? Semuanja ini 
akan diterangkan dalam pela- 
djaran Theosofie setjara weten- 
schappelijk. 

.HERON” ADAKAN DE- 
MONSTRASI 

Hari ini akan mendarat  dila 
pangan Maguwo-sebuah pesawat 

terbang baru de Havilland D H 
- 114 ,,Heron” kepunjaan GIA 
Pesawat ketjil inz dilengkapi de 
ngan akan dilakukan diatas kota 
dan Maguwo.   

  

Sambutan Prof. Kahar Muzakir pada pembukaan gedung 
Mualimin Muhammadijah. (Gamb. K.R.). 

  

bar bhw sepasang suami isteri 
itu sudah bertjerai. Hanja per- 
tjeraianlah djalan satu-satunja 
untuk mengatasi kesukaran hi- 
dup mereka. Way out ini ter- 
paksa mereka tempuh, karena 
hubungan batin sudah retak 
oleh gara2 harta warisan jang 
hanja sedjumlah Rp. 25.000.— 
itu. Manusia ini kalau tidak 
pandai menggunakan harta.- 
benda, akan terbalik dikemudi- 
an oleh harta-benda dan achir- 
nja tiang2 kehidupan rumah 

tangga mendjadi kropos seperti 
tjagak kaju dimakan rajap.... 
Terhadap peristiwa itu isteri 

ku hanja kasih komentar: ,/Ka- 

lau mereka tidak menerima har 
ta pusaka, takkan mereka sam- 
pai bertjerai”. 

Aku menjambung: ,,Bukan 
begitu. Kalau mereka pandai 
menggunakan hartanja, kehidup 
annja akan lebih gemilang dari 
pada jang sudah2”. 

Itu baru andai kata... . 
Memang mengadakan kesimpul- 
an dengan , andai kata" 

tidak begitu sukar, Andai kata   aku.jg menerima warisan ?, 

ke-I dan pula merajakan hari | 

Setelah kedua saudara terse- | 

2Isfis umen-, | , 
"'naannja 'bentukaja menurut: bu- 

  

HALAMAN 2 ' 

S.B.K.A. PROTES 
IR. KOSASIH - 

| SBKA Jogja dalam rapatnja 
tgl. 17-11 jl. memprotes dan men 
desak kepada KDKA, supaja se- 

gera mentjabut adanja Instruksi 

Ir O. Kosasih Wk. KDKA jang 
| njata2 bertentangan dengan dji- 

'wa, UUD sementara Negara Re- 

publik Indonesia. : 

Mendesak kepada Pemerintah 

Pusat (Menteri Perhubungan) 
untuk segera mengambil tindak- 

an jang tegas terhadap pimpin- 

|an2 DKA jang reaksionair, jang 

| betul2 sengadja usaha mengham- 

bat pembangunan DKA dan pem 

(bangunan nasional umumnja, 

mentjegah dan  menghalang2i 
dukungan kaum buruh dengan 

Pemerintah, menggantikan s:s- 

tim demokrasi rakjat dengan 

sistim demokrasi fasis (Dikta- . 

toris), termasuk tindakan Ir. O. 

Kosasih. Pernjataan tsb. diharap 

kan oleh SBKA Jogja segera 

mendapat perhatian sepenuhnja 
untuk: memelihara kerdja sama 
jang baik, dan paling mengerti 
diantara SBKA dengan DKA, 
dan diantara Buruh dengan Pe- 

merintah. 

20.000 LATAK PERAK 
UNTUK JOGJA 

embitjaraan an 

tara wakil Djawatan KPPK dan 

Kementerian. Pereko
nomian dan 

Kementerian Keuangan di Dja- 

karta baru? ini, daerah Jogjakar 

ta telah disangupkan tiap bulan 

nja menerima persediaan dari Pe 

merintah pusat 20.000 latak Pe 

rak jang dipergunakan
 untuk 

|bahan2 perak. bagi perusahaan 

dan keradiinan perak. ! sis 

Tetapi menurut keterangal 

la KPPK sampai Kena 

gupan itu belum lagi ada bukti- 

nja sehingga banjak kemana 

annja akan didesak lagi. Untuk 

seluruh daerah Jogjakarta jang 

'mempunjai 92 pernsahaan perak 

tiap bulannja sepenarnja diperlu 

kan 26.600 latak, tetapi pemerin 

tah hanja menjanggupkan 20. 

ribu latak jang berarti pula sua 

tu kemadjuan djika dibanding 

kan dengan semula. Persedia- 

an perak jang diberikan seperti 

jang sudah2 hanja 10.000 latak 

perak tiap bulannja jang ajauh 

tidak tjukup sehingga banjak 

perusahaan2 perak jang tidak 

tetap bekerdjanja. 

KOMPOR BUATAN JO- 

GJA MADJU f 
Sedjak beberapa waktu ini 

pasar kompor buatan Jogjakar 

ta nampak madjunja. Kcmpor 

itu jang dibuat dari bahan2 

zink telah banjak dipergunakan 

oleh penduduk sedangkan Per 

mintaan2 dari luar daerah ma- 

kin banjak pula. Demikian dite- 

rangkan oleh Djawatan KPPK. 

Kompor2 itu Jang kwalietnja 

masih dalam usaha penjempur 

Sebagai hasil p 

atan luar negeri. 

Perusahaan2 kompor jang su 

dah madju kebanjakan terda- 

pat di Kotagede. Sa 

Diterangkan selandjutnja, 

bahwa penduduk sudah banjak 

jang menggunakan kompor “ka 

rena mengingat selain akan ke 
bersihannja djuga karena  he- 

mat, Tidak perlu membeli arang 

kaju bakar lagi, tjukup dengan 

minjak petroli. 5 

Djawatan KPPK Daerah akan 

berusaha ikut serta memberikan 

bimbingan2 agar produksi kom- 

por makin baik, terutama di- 

pandang darj sudut tekniknja. 

PUTUSAN2 CONGGERES 
PGRI 

Dari Comissaris PGRI Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta dipero 
leh keterangan bahwa putusan2 
Conggeres PGRI Daerah Istime 

wa. jang diadakan pada tanggal 
15-11-1953 baru-baru ini diar 
tara lain menuntut kepada 
pemerintah supaja  Inspectie 
Sekolah Rakjat jang semula 

terdiri dari 2 Inspectie, jaitu da 
ri Prop. Djawa Tengah dan dari 
Daerah Istimewa Jogjakarta, di 
hapuskan, dan minta supaja di 
adakan satu Inspectie -sadja. 
Djuga mosi Guru2 CVO menge- 
nai soal hapusnja Sekolah Rakjat 
3 pada th. ini, djuga oleh kong- 

gres diputuskan supaja ditja- 
but kembali. Apabila pentjabut- 
an tersebut tidak dilaksanakan 
maka akan diambil tindakan2 jg 
tegas dianvaranja merojeer mere 
ka jang menanda tangani mosi 
tersebut Perlu diketahui bah- 
Wa  'Konggres ini dihadliri 
oleh Tjabang2 P.G.R.I. Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta selu- 

ruhnja. Selain itu telah diputus: 
kan pula bhw besuk tg, 25-11-53 
jad. bertempat di Gedung Nega- 
ra akan diadakan peringatan 
»Windon” dengan hidangan ber- 
matjam2 pertundjukan diantara ' 
nja “pentjak, Dagelan, tari2an 

dan lain2, 

  

Nonton mana ? 

INDRA : ,Venglance Valley”, 
. Burt Lancaster, Joanne Dru. 

RAHAJU: Jane Eyre'", Orson 
Welles, Joan Fontaine, 

SOBOHARSONO : ,,Operation 
Secret”, Cornel Wilde, Karl 

. Malden, 
LUXOR: Antara senjum dan 

. tangis”, P. Ramlee, Rokiah. 
REX Pagi: ,,/The Stooge”, Jerry 

Lewis, Dean Martin, 
Sore: Hongkong”, Ronald 
Reagan, Rhonda. Fieming, 

SENI SONO : ,,Meratjun Suk- 
ma”, Ade Ticoalu, Suhara 
Effendi, 

MURBA: Nie Tjiek”, (Penja- 
mun Wanita). 

WETAN BETENG: Chandra 
Leka”, film India. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO : ' 
»R. Pule Senggono' contra 
R. Banjak Branak”, 2g   

 



      

  

SMAGEN 

  

   

    

Saki Sa ganda 
ada didalam kota S1 
   

PANITYA HARI | ju" 2g 

      

   
   

   

  

Mer an 
Pan untuk ana anak2 

- tahun peladjaran 'jad. jang te 
diri dari Pengurus Org. : 

    

   Pep dalam MAP, Nai ep 

      

mengenai pe- 
pahlawan 

sebar dipelbagai 
1 La ke taman 

Li Gdikabarkan 

Ea ke 
se- 

4 TAHUN GEREDJA 
 GONDOKUSUMAN 

Bea doa sumber resmi jang 
“mengetahui di Magelang, pada 

“nat “Si. itu “ina 5 n dia- 
dakan suatu gerakan hiburan | 

   

Ibu2 jang melahirkan anak 
pada tgl. 22-12-53 dalam kota 
Sragen. Wanita2 pendiri Org. 
dan orang2 jang berdjasa “ke- 
pada Org. Wanita. Orang2 sakit 
dirumah sakit Sragen. Isteri|Ibu 

dalam .,,HASTANA 

gen. Buruh2 Wanita jang 'ber- 
diam dalami kota. . 

Dan pada malam recepsinja 
diadakan pameran hasil bumi 

dan keradjinan tangan dari or- 
ganisasi2 wanita|perseorangan| 
sekolahan. 

'DAM SUDANGAN - 
Baru? ini telah dilangsungkan 

peresmian pembukaan Dam Su- 
dangan, Kal. Gempolan Keti. 
Kerdjo, Karanganjar, dibawah 
pimpinan Sdr, Tjamat  Kerdjo, 
sedang pengguntingan pita dila- 
kukan “oleh Bapak Bupati Ka- 
rangnjar dan disaksikan oleh wa- 
kil2 instansi sipil, militer dari 
Kab. Karanganjar dan Sragen. 

Dam tersebut dibangun atas 
inisiatief rakjat Kal. Gempolan, 
memakan beaja Rp. 33.000.,—. 

Dari djumlah ini atas usaha rak- 
jat sendiri Rp. 16:000— -dari 
PP.RI. Rp. 8.000,—, dan dari | 
Djawatan Pengairan Rp. 9.000,— 

Pembangunan dimulai pada tang 
gal 1-9 -1953 selesai tanggal 31 
10-'53. Menurut taksiran Dam 
tsb. dapat mengairi sawah: 368 
HA, jang berartr pula menambah | 
kemakmuran rakjat didaerah | 

Katj.,. Kerdjo dan en Tk 

    

ANGGAUTA P.P.S. 
KARTASURA 

Tjalon anggauta P.P!S. untuk 
Ketjamatan Kartasura jang te- 
iah ditundjuk oleh Tjamat, “le 

karena dipandang kurang demo- 
crasidibatalkan 

Dan selandjutnja - pentjalonan 
anggauta P.P.S. ditundjuk oleh 
permusjawaratannja ) Partai2 dan 
organisatie2 seluruh : itan. 
Dan hasilnja sbb.: 

Pentjalonan ada 8 orang jakni 
dari PNI., PKI, Masjumi, Par- | 

PDR, Ng Papa, GPIL, 
s2 F ja 

kindo, 
PGRI. 

“BADAN KERDJA SAMA 
NASIONAL 

Untuk menggalang kekuatan 

Nasional, maka Partai2 dan Or- 
ganisasi “dalam wilajah Karta- 

sura telah dapat membentuk Ba- 
dan Kerdja-sama Nasional, jang 
susunan Pengurusnja sbb. : 

Ketua: Sdr, Hadiwalujo (PNT) 
Wk, Ketua : Sdr. JS. Santahat- 
modjo  (Parkindo), Penulis: 
Sdr. Dijono (PKI) : Keuangan : 

Sdr. Sutjipte (SBKI) : : Pemban- | 
- tu: Sdr. Daliman (BMI). 

SEMARANG 
DJODY MENINDJAU 
KEPENDJARAAN 

Menteri Kehakiman Mr. Djo- 
dy Gondokusumo, jang disertai 

oleh Mr Rusbandi Kepala Dja- 
'watan Kependjaraan seluruh In- 
donesia telah tiba di Semarang. 
Kedatangannja untuk menga- 

dakan penindjauan pada bebera- 
pa rumah pendjara di Djawa 
Tengah antara mana rumah pen- 
@jara Mlaten Semarang. : 

Dapat. diterangkan, bahwa se- 
lama memegang : tan seba- 
gai Menteri Kehakiman, Menteri. 
Djoay Gondokusumo dengan de- 
mikian telah dua kali mengada- 
kan penindjauan dirumah pen- 
djara Semarang al. nja. — Ant. 

KUNTODEWO: 
Na seharga Rp. 
5.500.000 — 

Setelah diadakan Haber mari : 
selama 6 hari, pihak komisi dan 
penaksir dari barang2 mesin pa- 
brik kertas Kaliwungu jang te- 
lah dibeli oleh N.V. 'Kuntodewo, 
telah menentukan i f 
ganja jalah Rp. 5. 00.001 2 
barang2 tsb. dapat T 
sjarat untuk perlengkapan pa- 
brik kertas. 

Seperti dikabarkan, mulai tg. 
1011” jl., serombongan komisi 
dan penaksir jang diantaranja 

    

terdiri dari Jajasan Tehnik Pu- 
sat Djakarta, pabrik mesin2 
Kong Liong Bandung, Badan Ad- 
ministrasi Perusahaan, diseleng- 
garakan dibawah pengawasan 
Djawatan Perindustrian dan Ba- 
lai Penjelidik Kimia an ya 

"iga oleh Poinsot, 

  

   (Ke si SUKOHARDJO 

Tr (Hal in 

“boseja TaAAN. | | 
TT. Eliot perhed berkata : “The 

| tanggal 23 November '53. mulai 
| djam 7.00 petang, digeredja Ge- 
reformeerd Djawa di Gondokusu- 
man Klitren Jogjakarta, akan di 
adakan pertemuan peringatan 
ulang 40 tahun berdirinja Dje- 
mah Kristen Klitren tsb. bersa- 
ma gedong geredjanja, jang akan 
mendapat kundjungan para Dje- 

    

d: 
sn dari eIbagai .temy 

lari Pahlawan2 jg CANAA Kpn 2 P pat. 

'an tsb. Kk oleh Ds. Wi- 
LA: NEGARA. dalam Kala ea Y jang dibu Aa 

Menurut atjara dalam. peringat 

joto, berturut2 akan diadakan 
Chutbah, Pendjelasan Riwajat 
Geredja serta. sambutan Synode 
jang berturut2 akan diutjapkan 
oleh Ds. Darmoatmodjo, R.S. 
Martoatmodjo dan Ds. Siswowa- 
sono dari Geredja Gereformeerd 

di Magelang. — (Kor), 

SURAKARTA 

.MASJUMI" PROTES 
Karena tidak ikug dalam 
Panitia' Pemilihan. 

Dalam rapat peringatan Ulang 
Tahun ke-VIII berdirinja partai 
»Masjumi” di Surakarta baru2 
“mi jang dikundjungi oleh selu- 
|ruh keluarga partai, setelah 
mendengar pendjelasan darj Pim 
pinan Partai ,Masjumi” ten- 
tang politiek-beleid “dari Peme- 
rintah Ali.— Wongso sekarang 
ini, menjatakan sbb: 

“1. Memprotes sekeras-keras- 
“Inja kepada Pemerintah “tentang 
pembentukan Panitya Pemilihan 
'Pusat jang hanja terdiri dari 
wakil Partai pendukung Peme- 
ah Ali — Wongso, ne 

3 

  

dana 
"aah Prof. Pater Dr. 

Pa an Ta abat Ana kbja. jang 

Untuk ini dan apa jang kami 
"katakan diatas, tjukuplah kami 
menundjuk kepada pengalaman | 
setiap orang sehari-hari.  Da- 
.gelan jang mana jang seketika 

an jang mana, jang diperguna- 
kan orang untuk menimbulkan 
reaksi sektika itu djuga? Pem- 
bitjaraan Djawa jang mana jg 
dalam pedato Indonesianja, ti- 
dak selalu mempergunakan ka- 
ta2 Djawa djustru mengenai so- 
al-soal jang dipentingkan ? 

' Bahasa apa jang harus diper- 
gunakan oleh para pemain san- 
diwara, agar sungguh2 dapat 
hidup? Agar djangan menimbul- | 
kan kesan sekadar meal 

| kan sadja ? 
“Apakah bukan kenjataani, bah | 

wa setiap pembitjara dalam ba- 

hasa jang bukan bahasa daerah- 
| nja, selalu menimbulkan kesan 
“berputar pada kalimat2 cliche's, 

| sehingga . sukar untuk dapat 
menggerakkan hati pendengar- 
nja? 
Dan djika itu semua berlaku 

apa pula bagi. bahasa Djawa, 
jang istimewa kaja akan kata2, 

tertentu dalam keadaan terten- 
“u pula. Demikian maka bahasa 
Djawa penuh “dengan kemung- | 
kinan -dan kemampuan untuk ' 

' menggambarkan beda jang ber- |: 
tingkat2. Orang dapat dengan 

ngan 
Djawa dan Indonesia. 

bagi. 

ap pembaharuan kebudajaan, ti 

jang telah ada. (tjatatan ten- 
tang praeadvies2 pada konp: 
'rensi kebudajaan Djakarta 

Indonesia, jang sampai kini ada, 

gan jan 
“dal ala: 
terdapat 

    

   
pada bahasa Djawa. 

3 berlaku bagi k 

“people which ceases to care of 

barbaric. Dengan kebinasaan ba. | 
| hasa Djawa maka kemungkinan: 

warisan dari Djaman jang su- 
dah silam, akan tertutup sama 
sekali, Dengan matinja bahasa | 
Diawa, maka perhatidn akan 
kesusasteraan itupun akan hi- | 
lang dengan akibat putusnja.     pula semua hubungan dengan 
jang lampau, 

Sa Pia tuan 

dapat memikat hati ? Perkata- | 

pada bahasa daerah umumnja, '| 

jang menggambarkan perasaan | 

mudah membuktikan hal ini de- 

membandingkan Ken 

Kelangsungan hidup busa tinggi 
Djawa adalah sangat penting | 

kelangsungan hidup dan | 
: perkembangan kebudajaan.. Ti- | 

MESIN2 PABRIK KERTAS | “» pembaharuan kebudajaan, ti | 38 
selalu harus berakar pada apa | 

50). | 
Hubungan dengan kebudajaan | | 

sebagian besar tumbuh | 
n Djawa, hanjalah 

'its literary inheritance hecomes | 

“untuk menjelami kesusasteraan | 

    

   ek kepegawaian jang dila- 

taties dan angkatan pegawai 
|dgn tidak mengingat rechts- Aa 

  

partai2 Pemerintah. sadja. Ta 
(Kor), 

PATI Pe 

DELEGASI PERBEPSI 
Menghadap Residen Pati. 

ritakan, bhw delegasi 
Tjepu manghadapi Residen Pati 
dengan maksud - untuk diperke 
nankan membentuk bataljon ' 

  

lam. berita tersebut dikabarkan, 

bahwa tuntutannja 
akan dilaksanakan. 

jang berwadjib diterima kete- 
rangan sbb.: 

1. Kedatangan delegasi itu di 

An ramah tamah. 

jang dibawa oleh delegasi itu 
menghendaki tindjauan jang men 

butuhkan waktu jang lapang. 

pertjaja kepada kekuatan alat2 

kejakimnan, bahwa apabila sudah 
sampai waktunja, maka alat2 ne 
gara  tjuknup kuat untuk 
memberantas gerombolan - -itu. 

karela itu belum pada tempatnja. 
4. Mengenai 

Pemerintah guna meneruskan 
pernjataan er benbaa kepada Pre 
siden, didjawab, a soal itu 
|akan dilangsungkan elaluj sa 
luran2 jang telah ditentukan. 

BEBERAPA SENDJATA 
DISITA 

Staf Penerangan TT..IV . me 
ngabarkan, bahwa dalam gerak 

an pembersihan pada tanggal 11 

an (Probolinggo) suatu regu pa 
sukan kita dari Kompi I Batal 
jon 440 berhasil menemukan “1 
senapan Mauser dan dua buah 
gerendelnja, Kemudian pada tgl. 
12 Nop, Naa 116.15 dalam peng 
grebegan di 1ung Patokan, Pe 
leton Combad dari Bn. 440 telah 
berhasil merampas 7 putjuk sena 
pan dari berbagai matjam djenis. 
serta 200 butir peluru 9,9 L.E. 
aa Mauser. — Kor. 3   

sei ken bandana: z 
wa (MD) 

& Zoetmulder S. JJ) 

perkataan dalam bahasa daerah, memiliki Sean 
mengandung kemampuan “untuk menjatakan 

bagi orang dari daerah itu tidak 

mungkin diganti dengan jang Manapun pul. 

Bagaimanapun akibatnja ia- 
lah: ceases to care, dengan ke- 
landjutan :  barbarism, seku- 
'rang-kurangnja djika T. Eliot 
tidak salah. 

| Bagi kesusasteraan peninggat. 
an abad 18 dan 19 hal ini sudah- 
lah djelas dengan sendirinja. 
Tetapi djuga bagi warisan jang 
lebih besar dari djaman Hindu| 
Indonesia hal itu berlaku pula. 
Bentuk bahasanja adalah bahasa 
Djawa kuno, jang tidak dapat 
dimengerti . 'begitu sadja oleh 
mereka jang berbahasa Djawa. 
Tetapi bagaimanapun pula te- 
tap Djawa, dan selalu akan da- 
pat lebih mudah diselami dengan 
“bahasa "Djawa baru” dari pada 

“dengan. bahasa Indonesia. 
Djuga bagi unsur? kebudaja- 

an jang lain tidaklah berbeda, 
| Wajang, jang Pa kami ang- 
.gap merupakan bagian dari ke- 
susasteraan Nae” tidaklah 
mungkin dinikmati keindahan- 
nja, dengan tiada bahasa Djawa, 
“apalagi dipertahankan kelang- 
pena hidupnja atau diperba- 

  

L Tari 'Djawa, gamelan|(musik | 
Djawa. Kami dapat memastikan 
bahwa semua itu tidak akan lagi 

| mendapat perhatian setjukup- 
nja, djangankan pemeliharaan, | 
bersama dengan kemunduran 
bahasa Djawa. : 
'Maka dari itu kelangsungari 

-bahasa, (Pjawa adalah penting 
bagi seluruh Indonesia, karena 
Pa tan ikatan. dengan 

il Kebudajaannja jang ter- 
Hanja dengan bahasa 

maka hasil kebudajaan 
dapat dinikmati, maka dari 
ee Ba Djawa itulah jang | 
Aan djaminan bahwa 
umbuhan kebudajaan Indo- 
(baru nanti, tidak akan ter. 

epas dari akarnja. Bagaimana- 
un kebudajaan Indonesia nanti 

disesuaikan dengan kea- 
aan2 baru, dengan tempat ke- 
udukan Indonesia jang baru, 

tara bangsa2 didunia ini, 
engan tetap adanja ikatan de- 

gan gan kebudajaan jang tua itu 
ba an Indonesia akan te- 

Indonesia djuga, 
c tetap memelihara tjorak- 

nja sendiri. Dan djika ini tidak 

  

   
    
    

       

    

    
    
         

    
   
    
   

      

  

   

itu   

  

    

   

    

aa ra akan tidak mungkin 

| Kelangsungan. hidup bahasa | 
iwa ini bahkan djuga perlu 
ali bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bahasa Indone- 
sia, Mungkin dalil ini akan di-. 
rasa sebagai suatu  paradox, 
mungkin orang akan heran dan 
terkedjut ! 

      
A 

Iajam 2 malam rumah kebajan de    

cukan oleh Pemerintah Ali — 
Wongso, jang mengadakan mu- | 

|uang kontan Rp. 900,— da. 
|rang2 seharga Ik. Rip, 200,— 

n | dang tidak berada di rumah. aa 

|renanja isteri tadi dibawa ke cg. 

(mengangkut anaknja lelaki kira. 

Jan dilepaskan 

ta 
karela. Kedatangan mereka dite 
rima oleh wakil Residen dan da 

Perbepbsi | 

Berhubung dengan berita itu n| 
kurang benar, maka dari pihak | 

terima dan diadakan pertjakap 1 

2. Berhubung soal jang segala | 

dalam, maka segala sesuatu mem | 

3. Lepas dari soal tersebut di : 
atas, pihak jang bersangkutan. 

Negara jang ada-dan mempunjai | 

Maka pembentukan Bataljon Su 

desakan kepada 

No djam 10.00 didesa Petugur | 

tugasnja 

wa tetap mempertahankan su- 

-kan, bahwa bahasa Djawa kuno 

ngan banjak kalimat Indonesia 

dapat, maka tiap hidup kebu- | 

bukan Indonesia. 

Na —i Jukir 
| Baru? ini kira2 pada waktu 

Majungan, ketjamatan Ketan 
jat seluruhnja.. | “dan, telah kedatangan gerombo- | 

3 Mentjola “sekeras-kerasnja Nak sebanjak 8 orang | 
|bermasker, bersendjata pistul 

dan benda-benda dari kaju me- 

rampas kekajaannja anak 

  

Pada waktu itu tuan rumah. se 

nja rumah disakiti, sehingga k 

  

mah sakit Tegaljoso. Sebagai 
pengganti pak Bajan, gerombolan 

berumur 17 tahun, tetapi kemudi 
kembali di desa 

Gergunung. 
Didesa Kwaren pendjahat, "per. 

djumpa an beberapa orang 
jang pulang dari djagong. Dari 
orang2 itu gerombolan berhasil 
merampas Tenun Parah era 
Kor. 

  

GURU TJABUL 
Kinj ditangkap oleh | 
jang berwadjib, 

| Menur ut » Waspada 2 
 ru2 ini oleh pihak jang ber- | 
wadjib telah ditahan seorang 

kitar Rantau Prapat jang 
| dituduh telah melakukan 

| perbuatan2 diluar batas2 ke- 
susilaan terhadap beberapa 
anak gadis dan isteri2 orang. 

Dikatakan wanita2 jang 
mendjadi korban ketjabulan 
guru ini ialah dari sekitarf 

perkebunan Wingfoot, Sen- 
nah dan Pangkotan di Asah- 
an Selatan Labuhan Batu. 
“Menurut harian itu lebih 

| djauh, kepada murid2 wa- 
nita ini oleh ,,guru” itu telah 
diberikan peladjaran sem- 
bahjang pada pukul dua te- 
ngah malam dengan dihadi- 
rinja sendiri, dimana mereka 
diharuskan 'mandi dengan: 
bertelandjang bulat. 
Peladjaran2 itu diberikan- 

nja setjara berganti2 kepa- 
da murid2nja, dimana ke- 

| mudian terhadap gadis2 dan 
wanita2 itu “dilakukannja 

perbuatan tjabul. Kepada 
murid2nja ia Instruksikan 
pula supaja djangan menga- 
barkan pekerdjaan mereka 

itu kepada orang lain. Siapa 
jang melanggar sjarat itu 
dikatakan. akan. menemui 
kematiannja. Tetapi achirnja |. 
perbuatan jang tidak  se- 
nonoh tersebut dapa: dike- 
tahui oleh jang berwadjib. 
»Guru” itu ditahan dan kini! 
dalam pemeriksaap selan- 
djutnja. Demikian ,,Waspa- 

t da”.     3 

Ia 
ag 

ya 

dalam perkembangan, dalam 
waktu jang sangat singkat ba- 
hasa ini harus diperkembangan 
kan sehingga tjakap memenuhi 

untuk menjesuaikan 

onesia dengan dunia interna- 

sional, dunia modern ini. 
Tetapi - karena  ketjepatan 

pertumbuhannja - ini, maka 
timbullah .bahwa bahasa Indo- 
nesia akan terlepas dari 
akarnja sama sekali. Ratusan 
kata2 baru dibentuk orang, de- 

'ngaf tudjuan untuk dapat dju- 
ga mengatakan dalam bahasa 
Indonesia segala sesuatu jang 
oleh bangsa asing dikatakan 
dalam bahasa2 Barat — terlebih 
Inggeris —. 

Tetapi tidak sadja kata2- 
nja, djuga seluruh susunan kali- 
mat2nja dengan begitu sangat 
terpengaruh oleh bahasa2 asing. 
Dan tiap2 kali, pada waktu 
orang membatja sesuatu dalam 
bahasa Indonesia, timbullah ke- 
san bahwa apa jang dibatja itu 
adalah tersusun dalam bahasa 
asing tetapi terdiri atas kata2 
Indonesia. & 

Hal ini tidak terdjadi di Dja- 
wa pada djaman dahulu. Sekali- 
pun bahasa Djawa pada waktu 
itu dibandjiri djuga dari luar, 
terlebih dengan kata2 asing 
Sangsakarta, tetapi bahasa Dja- 

sunannja dan sifat2nja sendiri. 
Tidak mungkin orang mengata- 

itu .memperoleh djuga sifat2 
Indo 'Djerman, karena pengaruh 
Sangsakarta. Orang tidak mung 
'Kin dapat mengatakan bahwa 
arti dan maksud kalimat? Dja- 
Wa kuno hanja dapat dimengerti 
dengan djelas djika orang me- | 
njalinnja lebih dahulu kedalam 
bahasa Sangsakarta. Tetapi ti- 
dak djarang hal ini terdjadi de- 

dalam surat2 kabar, jang hanja 
dapat dimengerti  sedjelas2nja, 
djika disalin lebih dahulu dalam 
bahasa Belanda atau Inggeris. 

Tetapi djika dalam masa per- 
tumbuhan, bahasa Indonesia ini, 
masih djuga terdapat bahasa 
Djawa jang masih hidup dan di- 

kuasai sungguh2 oleh umpama. 
sadja separoh dari mereka jang 
berbitjara jang membentuk dan 
memperkembangkan bahasa In- 
donesia, maka sebagai imbangan 
bagi membandjirnja pengaruh 
Barat akan terdapat pengaruh 
Timur, ja pengaruh...... Indo- 
nesia (karena djuga bahasa Dja. 
wa termasuk bahasa Indonesia 
itw). Demikian maka pertum- 
bukan bahasa Indonesia akan 
terhindar dari perkosaan jang 
akan melepaskannja dari dasar? 
ke-Timurannja, 
Orang akan lebih sadar atas 

apa jang dapat dan tidak dapat, 
apa jang sesuai dengan perasa- 
an bahasa, apa jg tidak. Orang 
akan tidak mudah lagi berkata : 
"oleh mana” dan mengambil tin 
dakan "karena”, karena oramg 
masih merasa 'bahwa .dening 
endi” dan ,ndjupuk djangkah” 
itu bukan. Djawa, djadi djuga 

bai | 

guru mengadji tinggal dise- | | 
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Lepas darj urusan kenegaraan, Djendral Franco merasa bahagia 

untuk bersenda-gurau dengan dua tjutjunja. 
baru? dibuat ini, tampak kepala Negara Spanjol dengan kedua 
.tjutjunja, kanan Maria del Carmen dan kiri adik perempuannja 
Maria de Ia O, anak?nja markies de Villaverds. Gambar ini di- 
buat dihalaman istana Pardo di Madrid. — (Mondiana). 

NON, Banana SL 

    

   

  

   

    

       
      
     
       
     

    
    
    
     
    
      
    
    
    
     

          

    
    
    
    

    

     
   

Digambar jang 

  

M 

Mehta. 

Amerika tjari pangkalan? 
di Pakistan ? 

Dulles seterusnja . menerang- 

kan, bahwa mengenaj suatu per 
Isekutuan antara Amerika dan 
Pakistan tidak sesuatu hal jang 

sudah 'pasti : dikatakannja pula 
“bahwa tidak benarlah kabar2 
'Ijang mengatakan bahwa Ame- 
"rika berusaha membuar pangkai 

Pe : |fan2 udara di Pakistan. 

tu bahasa dalam pertumbuhan, |: Mehta datang  mengundjungi 
Dulles, untuk mengetahui apa 
jang benar sekitar kabar2 bhw 

Amerika bermaksud ' mengada- 
kan persekutuan militer dengan 

Pakistan, termasuk pula .penem 

patan pangkalan2 “udara Ame- 

India tadi. 

Menurut sumber? keterangan 
tadi, Dulles menerangkan pula 
kepada Mehta, bahwa antara 
Amerika dan Pakistan telah di- 
adakan perundingan perihal soal 
tadi, akan tetapi sifatnja tidak 
resmi Diterangkan, bahwa Ame 
rika berpendirian bahwa India 
harus diminta pendapatnja me- 
ngenai soai persekutuan militer 
tadi, 

Reaksi Birma. 
»New Times of Burma”, satu 

|surat kabar Burma jang berpe- 
ngaruh menulis dalam  tadjuk 

rentjananja dgn kepala ,,Pang- 
kalan2 Militer Amerika Serikat 

Gi Pakistan” seperti berikut : 
»Harus disajangkan, bahwa Pa- 
  

bah kekajaan akan kata2 baha- 
sa Djawa akan berguna sekali 
bagi bahasa Indonesia. Apakah 

sebabnja maka djika orang: me- 
nginginkan suatu istilah orang 
selalu mentjari dalam bahasa 
Arab ? Padahal bahasa ini'bagi 
kebanjakan orang sangat asing. 

hulu mentjari dalam salah sua- 
tu bahasa Indonesia? 
Mungkin sekali orang akan 

mendapat istilah itu. Demikian 
orang akan dapat lebih mudah 
menghindari kesalahan2. me- 

sungguh2nja. (Seperti kuliah — 
berarti semaunja — University, 
College, tetapi untuk menja- 

lam arti chusus ,,peladjaran'” — 

pada hemat kami — tidak tepat. 

Gareng) : 

  

COWLPNT (ILL 77 

lin bahasa Belanda College da- i 

Amerika tak ada- 
kam persekutuan 
dengan Pakistan 
Sebelum berunding dengan India 

. 

ENTERI luar negeri Amerika Serikat John Foster Dulles 
telah berdjandji kepada India, bahwa Amerika Serikat tidak 

akan me ngadakan persekutuan militer dengan Pakistan, sebeluma 

soal tadi ,,d dibitjarakan sedalam-dalamnja” dengan pemerintah 
India, demikian menurut pembesar? jang hadir dalam pembitja- 

raan antara Dulles dan dufabesar India di Washington, &. L. 

vika diwilajah negara tetangga 

Mengapa orang tidak lebih da-   
ngenai rasa dari arti jang. se- . 

| 
| 

TG (WELL GO INTO THAT LATER, 
3 TEB... RIGHT NOW THEY 

kistan harus berkawan dengan 

Amerika Serikat didalam satu 
ikatan persekutuan pertahanan. 
Apabila rentjana Amerika utk 

mendirikan pangkalan? militer 
sampai terlaksana dj Pakistan 

sebagai hasil pembitjaraan2 jg 
kabarnja telah diadakan dian- 
tara Amerika Serikat dan Pa- 

kistan, nfaka di Asia akan tim- 

bullah sumber ketegangan 

baru”. 

Oleh surat kabar itu diandjur 

   

  

  kan, isupaja.. pemimpin2: Pakis-. 

VIRA 

mandiur, 

oocensransannannnn keputihan 

Salep Tjantik hilangkan hitam 

Puder bikin hitam rambut 
YTuntur 2 Gram 

Obat dikirim sesudah 
ongkos kirim 107. 

” 

Toko Obat HOK AN   

    

Radja obat kuat 

Viranol extra strong buat laki? Jang kurang tenaga lemah : 
sjawat (Impotensi sexuei swakte).' Alasan penjakit badan 
lekas tjape, makanan tidak . hantjur, sering marah2 kepala - 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, ge- 
ring .semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 
Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 

Gjantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 
tanggung 1007 berhatsil dan dapat 
Harga 1 botol Rp..20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang . 

SATA ANN Mana ANIAa (Onani 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 

KAI re moba snocomwoocosorecenanuponan ni kanangnaoanonna 

Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk . 

terima uang, 

  

#8 Tennis : 1 ye 

ea RA UT 

    

Tennis. India dan 

Australia akan 
ke Djakarta : 

Akan adakan Exhibition - match 

D IPEROLEH Kabak. bahwa oleh Persatuan Tennis Indonesia 

Djakarta telah diterima kawat dari Federasi Lawn . Ten- 

nis India jang menjatakan, bahwa pemain? regu Davis Cup 

India dalam perdjalanan ke Australia akan singgah di Djakar- 

ta, Kedatangan team Davis Cup India itu ditunggu,di Djakarta 
pada tg. 22-11 jg akan datang. 

Dalam kawat itu disetudjui pu 
la untuk mengadakan beberapa 
pertandingan exhibition melawan 

pemain2 terbaik darj Djakarta, 
Pertandingan exhibition jitu akan 
diadakan pada tg. 23-11 jang 
akan datang mulai djam 15,30 

digelanggang termis Ikada 

Pemain? Australia akan 

berdemonstrasi pada tg. 

27 — tgl. 2911, 
Selain dari kundjungan pema- 

'in2 India, Djakarta akan mene- 

rima pula kedatangan pemain2 

Australia jang termasuk kelas 

dunia, Mereka itu adalah J. Ar- 

kinstall pemain No. 7 dari Aus 

tralia, dan B. Green djuara Ju 

nior Australia, jang dalam per- 

djalanan pulang Kenegerinja, pa 

da tg 26-11 akam singgah di 

Djakarta. 

Berhubung dengan kundjung- 

an pemain? Australia itu oleh 

Persatuan Tennis Indonesia Dja 
karta direntjanakan pertanding- 

|an2 demonstrasi jang akan diada 

kan mulaj dari tg, 27 hingga tg. 
29-11 digelanggang tennis Ikada, 

Atjara pertandingan2 'terse- 

but direntjanakan sbb.: 
Harj Djum'at tg, 27-11 mulai 

darj djam 15,30. 
Partay pertama: J. Arkinstall 

  

tan memberi perhatian setjukup 

nja kepada reaksi2 negara2 te- 
tangga dj Asia. Pembuatan pang 
kalan?2 militer Amerika tidak 
akan memetjahkan matjam2 

masalah jang ada diantara Pa- 
kistan dan Asia. Selain itu hen- 
daknja Pakistan bidjaksana utk 

menghilangkan bahaja2 jang 
mengantjam perhubungannja 
dengan India, sebelum bahaja2 
itu mendjadi satu kenjataan. 
Masalah Kashmir jang sangat 
sulit tidak dapat mendjadi reda. 
apabila Pakistan mengadakan 

aVontuur karena menerima ilham 

dari Amerika Burma: akan me- 

rasa sangat chawatir, apabila 
salah satu pihak dim pertikaian 
Kashmir akan. mengambil tin- 

dakan jang tidak diperhitung- 

kan untuk memadjukan goodwill 
| dan suasana jang baik dibenua 

India jang besar itu. — UP, 

£ 

N O L 

kekuatan selamanja. 

Pil Gembira istimewa buat IaKi2 woo... Rp. 15, — 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

25,— 
#naviaronkonanano 19, — 

dimuka Rp. 20,— 
s0.cowon... 

“tanggung tidak 

#ocomoocoam.. 

tambah 2 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 49 — Bandung, 

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

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

THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 
Findabad House, Nonongan No. 17. — - Solo, 

Di. Raya 114 — Magel 
ENG TAY HO Pekodjan 101 naa 5 
NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 

Semarang. 
SHANGHAI Pasar Djohar 42 — pa Kate aman 

UNIVERSAL STARS Bodjong.6 B.— 
Toko HAPPY Alun? 15 — Kudus 
Multi Sports. Kaliasin 7 — Surabaja. a    

    

K
i
 

s THE MILLIONAIRE" 
     

    

SP/PER /5 A 

g Tar Tana 18 2 YING, N 8074 NEED Ka Na & 1 Lara TAKE XL SWMDLE XOU./ 
KINGL TI KNOM LUY CARE | PEAS 

PA | M6AWST HER 1 

  

DONT FORGET SHE CAME, 
(RODK/SURELA NMERE INTENDING 70    

  

C4. 

  
» SPIDER THINKS HE1S en 12: 
DYINGI KMAT MAS HE IO, AF 
SAN PAS 

— Ketje Sudarsono. 
Party kedua : B. Green — 
Tan Liep Tjiauw. 

Hari Sabtu tg. 28-11 mulai 
darj djam 15,30. 

Party pertama : J. Arkinstall 
— Tan Liep Tjiauw . 5 

Party kedua : B. Green —— 
Ketje Sudarsono. 
Hari Minggu tg. 29-11 mulai 

dari djam 1,30. 

Party pertama : J.. Arkinstall 
— B. Green. 
Party kedua: Arkinstall(Green 
— Tan Liep Tjiauw | Liem 
Joe Djien. 
MHarj Minggu tg. 29-11 mulai 

darj djam 15,30. 
Party pertama : J. Arkinstall 
— Nizarwan 
Party kedua : B.. Green — 
Firman Harahap, 
Party ketiga : J. Arkinstall 
—,Tan Piang Soe 
Untuk menjaksikan pertan- 

dingan2 itu akan diadakan voor- 
verkoop. pendjualan kartjis dgn 
harga : j 

Tribune tertutup - Rp. 30— 
Tribune terbuka Rp. 20.— 
Perlu diterangkan djuga, bhw 

pemain B. Green selain mendja- 
di djuara Junior Australia, tlh 
berhasil pula menggondol pu- 
lang 3 kedjuaraan Malaja, ialah 
dalam permainan2 single, dotible 
dan mixed double. Dalam per 

tandingan single Green menga- 

lahkan djuara Malaja, Ong Chew 
Bie dengan angka 6 — 1/6 — 2 

J. Arkinstall .pemaim No, 7 
dari Australia dalam  tourna- 
ment di Wimbledon -baru2 ini 
telah masuk dalam . guarter:fi- 
nale, setelah mengalahkan dju- 
ara India, N. Kumar, E.. Deh- 

nert dari Nederland, dan R. 
Deyro pemain No, 2 darj Pili- 
pina. Dalam guarter-finale ia 
dikalahkan oleh Ken Rosewall 
pemain No. 1 dari Australia dgn 
angka 6 — 4, 63, kn p 
Ge $. — Ant 

LOT No. 75337 “EME. 
NANG FORD .C 4 

Hasil undian sweepstake 
Jajasan Putera Baha- 
gia”. 

Dengan mendapat penuh per- 

hatian dari chalajak ramai, se- 
malam dj Hotel der Nederlanden 

dilangsungkan penarikan undian 
sweepstake Jajasan ,,Putera Ba 
hagia” jang menghasilkan lot No. 
15837 sebagai pemenang hadiah 

pertama sebuah mobil merk Ford 

  

Sebagaimana diketahui, sweep 
stake tersebut diadakan berke 
naan dengan perlombaan ketja- 
kapan mengendarai sepeda mo- 

tor Djakarta — Banten pp. jang 
diselenggarakan oleh Ikatan Se 
peda Motor Djakarta bersama2 
dengan Ikatan Motor Indonesia, 
dan dimenangkan Oleh Dijker de 
ngan startnummer 11. Atas na 
ma Dijker tersebut terdjual 5.860 
lot. 
Dibawah pengawasan Notaris 

Kadiman dengan disaksikan oleh 
Dr, Nazir Ketua Jajasan ,,Pute 

ra Bahagia”, dan Pramono Ke- 
pala Djawatan Sosial Kotapra 
dja Djakarta Raya serta ratusan 
penonton sambil mendengarkan 

musik dilakukan penarikan undi 
an semaiam itu, Hasil2 dari undi 
an.5 hadiah besar djatoh pada 
nomer2 sebagai 'berikut: 
Hadiah pertama, sebuah Ford 

C4 djatoh pada lot No. 75337 jg 

didjua! di Bandung. 
Hadiah kedua, sebuah koelkast 

djatoh pada lot No, 9307 jang di 
djual di Semarang. 

Hadiah ketiga, sebuah sepeda 

motor merek Jawa, djatoh pada 
lot. No. 136690 jang didjual di 
Djakarta. 
Hadiah keempat, sebuah sepe 

da motor merek James, djatoh 
pada lot. No. 104887 jang didjual 

di Djakarta. 
Hadiah kelima, sebuah sepeda 

kumbang merek Kreidler, djatoh 
pada lot. No. 126086 jang didju 
al di Djakarta, — Ant. 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (90)    Tang 
  

    
nuh orang ! 

- Ja,       Bahasa. Indonesia adalah sua- | Djuga dalam lapangan menam 

    

- Orang itu bohong, King ! Saja pertjaja, 
bahwa Lily tidak sampai hati membu- 

itu perkara belakang, Jeb..........i. 
“jang perlu sekarang, mereka kedua2nja, 

harus dirawat dirumah sakit ! 

SER Me lg MAN 

Ily! 

—- Spider itu seorang pendja- 
hat ! Betul, djangan. pertjaja 
apa jang dikatakan tentang 

-— Djangan lupa, Jeb 
datang pada 
maksud untuk menipu | 

SMM Ae Pai Mpok MUA 3 Ph Waie bim Mr OT 

.. Spider mengira ia akan mati ! 
Apa untungnja ia menjalahkan Lily ! 

— Soal dendam! Dan King, saja akan 
mempergunakan kekajaanku untuk 

sabhara Lily membuktikannja, | 
kau dengan 

BA Ta Bebi Ta WAN Gaal Rela ah ja 2 - KL ANUA Ah Ka 

     



    

     

  

   
    

            

   

    
    

    

   
    
   

  

   

   

  

(TER BER- 
L 

'laval tutupan 
"111952/1953 dari 

UIM. Komplex 
Iilrang sebanjak 

(WN naat Maha- 
Nijahkan kepada 

'tahammadijah 

pada tg. 14 
arekat Seker- 
Dalam Negeri 

a telah dapat 

|'baru jang su- 
"(berikut : 
(|Dikky, penu- 

| bendahara : 

Hn 

beberapa pembantunja. 
Guna menghadapi Kongres 

SSKDN jang akan berlangsung 

di Bogor pada tg. 3 s/d tg. 5 De- 
sember ja.d., diputuskan pula 
memilih 2 orang utusan keko- 
ngres tsb., jang terdiri seorang 
dari kalangan Pengurus dan 
seorang, dari para anggota jang 

sedapat mungkir mengetahui se- 
luk-beluk ke Pamong-Pradjaan. 
Utusan tsb. ialah sdr. M. Dikky 
dan sdr. Djumadiono. &. 

REX 
PAGI 

. djam : 10. 

sdr. Rsuchani Djojotaruno dan y 

  
5 

           
' KKEDAULATA 

Radio 
DJUMAT 20 NOPEMBER “ 

Gelm.: 42,25 59,2 & 127,6 M, 
07.45, Krontjong pagi. 
12.05 “ Chotbah | sholat Djum'at 

dari masdjid besar Jogja 
13.15 Untuk ' Kesedjahteraami 

Keluarga kita. 
14.00 Kwartet Teruna dikala 

siang dbp. S. Harry. 
17.00 Taman Putera oleh S.R. 

djalan Seraju, 
18.0 Soal2 pendidikan oleh   
Kesempatan terachir bagi mereka jang m 
JERRY LEWIS dan DEAN MARTIN dalam: 

  
  

RAKJAT" 

S. Brodjonegoro. 
Irama Samba dan Rumba 
oleh ORJ dbp. Suwandi. 
Pulau Maluku Manise 
oleh Suara Maluku dbp. 
Ar, Pess, 

Ujon2 seroaneka oleh kel. 

kes. Djawa Studio Jogja, 
Waranggono: Lindur, 

Djumirah, 5 
21.15 Obrolan pak Besut. 
22.15 Krontjong malam oleh O.K, 

Suara Hiburan dbp. 
Suprapto. 

18.30 

19.40 

20.15 

  

SURAKARTA 
Gelomb 41.38 90 130 M. 

12.15 
13,45 

17.49 

18.15 

18.30 
19.30 
20.30 
21.20 

Chotbah dan Sembahjang 
Rajuan Siang oleh O.K. 
“Tjepaka Putih. 
Irama Indonesia oleh Or- 
kes Aneka warna, 

Mimbar pengetahuan, 
Tehnik. 

Irama Maluku. 
Pilihan pendengar, 

Irama gembira. 

Laras Madyo oleh P.W.S, 
dbp. Sdr. Darmono. 

nama 

asih ingin dan mau tertawa !! ! Bersama? dengan: 

THE STOOGE 
    

PREMIERE. 

| STION — BERWARNA — TERBESAR — 
II UNTUK PARA DEWASA: « 

LANCASTENR 5. dalam pengalaman 

Ninja jang terbesar. 

  

    

  

   
   
   

  

    

      

KE DRU... 
IRELAND, 

|ke 3-kalinja. 

ONESIA | Bld 

bersama suaminja, 
dalam sebuah susuman film 

adalah rolnja dalam 

EKANCE VALLEY 
S-kalinja dalam 7 Th. keluar di film M.G.M. 

itera dari dua 
"Nik wanita. Keaiban “seorang wanita dibalas 

"Menggemparkan dan Seram. 
: Djam 5: 4.15 & 915. 

saudara jang djatuh tjinta 

  

'DJANGAN TUNGGU 

| 

| 

| 
  

  

  

    

    

  

        

SONO MALAM INI 
dj. 5-7-9. 

: TICOALU (Bintang Radio 1953) | 

(AGAI BINTANG LAJAR PUTIH dalam : 

RATJUN SUKMA” 
KA EFFENDI. 

RHASANAH. 1 

KULIS ATIKAH. 

EDJEK. 

17 Tahun keatas. 
  

    

  

    

      

TIAP HARI MAIN 4 KALI. 

gi djam 10 

Fim MALAYA 

Pa 

Antara Senjum 

     

  Petang 3 kali. 

$ Produksi 

SHOW BROS 

dan Tangiss 

  

  

   

  

     
ehen CN 
Ng um 

ip 

  

     
  

sanccocococ.m 

|| Jogja. 
1! ditjatat 

sananunana 

  

Pembantu 
| Untuk njonja | sdr. di waktu 
sibuk, kekurangan waktu | te- 
naga mengambil makan 
RANTANGAN 

Idi rm. ,ESKODA” 
: Bintaran Lor 12 A. 

(Kidul LUXOR) 

TENTU PUAS. 

226-11 
  

' BADAN RONGSOK DALAM 
— IO DJAM GAGAH KEMBALI 

MAHA TONIK 

“OBAT KUAT JANG 
E- MENGEDJUTKAN DUNIA 

“HARI INI: 
LESU LEMAH 

2 AM: 
Hn MAKAN 2 TABLET 

BESUK BAGI: 
GAGAH PERKASA   e TERDIUAL DISEMUA TOKO OBAT 

Sa Ui Tae DL ap WA 

  

PETANG djam: 17.00: 19.00: 21.00. 
»HONG KONG” 

Pusat keruwetan dan kekeruhan di Timur Djauh ! 
Siapa dan apa jang sedang bergolak disana? ? ? 
Fahrkah BELA MN 

  

Pernahkah saudara dengar tentang keadaan : 

starring: RONALD REAGAN. 

color" by technicolor 

— RHONDA FLEMING — DANNY OCHANG. 
Teks INDONESIA. 

LAMA PPI aman PESANLAH SEGERA !! 

Pendjualan Bebas 

TRUK CHEVROLET 1953. 
'UNTUK BULAN DESEMBER, HANJA AKAN DITERIMA BEBERAPA BUAH SADJA, 

BERARTI SIAPA TERLAMBAT, TIDAK MENDAPAT. 

DJUGA MENDATANGKAN PERKAKAS: MERK 

GEDORE 
UNTUK KEPERLUAN PERTUKANGAN, JANG SUDAH TERKENAL BERMUTU TINGGI 

  

Silahkan berhubungan dengan 

SI NMOCO” Dil. Tugu 20 — Tilp. 440 3 Jogjakarta. 

17 TH. 

  

3 Asa KDI maan mamang mnamnmensaa » siaran PENANAMAN 2. 
20 SA an Ma Li ( 

KEMENTERIAN PERTAHANAN R.L j an 2 
.« STAF ANGKATAN UDARA. | uh 

La —000— Lilacahud 2 ET 1 3. a 2 

Pengumuman 
Mn S No.1 006 | IKL | SU 53. 

IL. Angkatan Udara R. LL memberi kesempatan kepada 
pemuda? Indonesia untuk dididik mendjadi: 

Anggauta Pemberantas 
Kebakaran. (Rendahan) 

$ SERA NA Ke 
»' z Sa 3 NE 

1 tek Ta Ea 

HL. Sjaratz Penerimaan : 

  

1. Warganegara Indonesia 
h 2. Umur 17 -—25 tahun, 

N 3. Belum pernah kawin. 
Sk Berkelakuan baik. 5 

Ha 5. Berbadan sehat. j F 
Ta. 6. Tinggi badan sekurang -kurangnja 1.55 m. 
b” “. Beridja2zah sekejah Rakjat Negeri 6 tahun. # 

| . 8. Bersedia mendjadi Tentara dIngan ikatan dinas |” 
1 |. sekurang . kurangnja 5 (lima) tahun. 1 

III. Atjara Pendidikan ? NN Pe Ta Un 
Lamanja pendidikan.: 1 Tahun.” 1: 
Tempat pendidikan d' : Kalidjati. es 
Selama pendidikan harus tunduk pada tata tertib Ten- BR, 
tara dan diharuskan tinggal ditempat jang diSediakan Te 
oleh dinas. : Pan 
Setelah tamat pendidikan diangkat sebagai Pradjurit 
Udara 1. : 2 Aa 

IV. Tjara Melamar : $ 

Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada : 
Kepala Djawatan Administrasi, Personil M.B.A.U. Medan 
Merdeka Barat 8 Djakarta, dengan disertai : 

Salinan idjazah Sekolah Rakjat Negeri. 
Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. 
Surat keterangan berkelakuan baik dari Pa. 
mong Pradja dan Polisi. ! Un 

. Dua pasphoto. 5 : : Pe Paus 

Surat persetudjuan orang tua atau wali bagi $ 
mereka jang belum mentjapai umur 21 tahun. Ti 
Surat persetudjuan Kepalla Djawatan bagi me- 
reka jang sedang bekeridja pada salah satu Pa 
Instansi. 2 It 

» 
I
p
 

g
u
m
 

2. Surat keterangan Dokter setempat. 

Pelamar: jang memenuhi sjarat tersebut diatas akan di. 
Pilih dan diudji.   Mereka jang dipanggil untuk diudji harus membawa 

  

  

       

  

      

    

kuat buat 
     

badan, 

ning, rambut rontok, rambut 

kemustadjabannja, 

SENKESIN ada serupa obat 

kebersihan dan 

. tambah darah, menjehatkan 

: & : 

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

nangan jang tetap dan awet. 
Obay Senkesin buat lelaki dan perempuan. 
Lelaki makan obat djantan, perempuan makan obat betina. 1 
Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 
manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa djadi muda kembali. Perempuan tua makan 

ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi. Orang jang kekuatannja sudah kurang kalau ma- 

kan bisa djadi gagah pula, Ini obag speciaal buat sembuhkan badan lemah, Jekas tua dan 
belum tua tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, kekuatan otak lemah, kekuatan melihat 
kurang. Impotensi, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, tidak napsu makan, se- 

habis sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit lamsin. 5 

Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa 
datang kotor, tete mengkeret, tempat pranakan dingin. Aer muka lekas tua, kurus dan ku- 

f 

putih. Tidak bisa tidur, Sekali makan lantas bisa tertampak 

  

F3 

sj 
P1 
4 
te 

Eu) 

# 
5 
3 :1 

  k
e
.
 

  

2 

aw 

Tablet ,,Satoben” bisa obatin penj 

Penjakit serupa tai-ko sebab 

Thian - pau, penjakit kurap, 
— kuping merah, 

oleh se nut. r: 

ilang ia punja perasahan, 

kantong anak, kant 

t dan daging 
   

adan laen - Kalau lah pa 

Naa otat tida bisa dapat disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 

,Satobe1” tanggung dapat disembuhkan. 

ong-anak mendjadi 

darah beratjun, penjakit kotor, 

bisul merah, bisul djahat, 

bengkak, kulit merasa seperti digigit 

it dan bulu rontok hati takut dan bergontjang, kulit 

kulit gatal, anak baji dapat ratjun dari 

»SATOBEN” TJAP KUTJING 
Speciaal buat bunuh bacil rafjun darah 

at akit2 seperti tersebut di bawah ini 
penjakit 

muka panas, 

buruk, tulang sakit, kemaluan 

sn - laen penjakit beratjun. Kalau orang2 sudah pake 

  

  

  

sebagai suami 

dan berbadan 

INDONESIA.     
  

dalam suasana gembira tapi, ad 

bersuamy isteri serta mempunja 

TUNGAN JANG AL 3 

AMI ISTERI 1IALAH KALAU LEKAS: 

BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO? 

ENG NJAN HO Petjinan No. 1G am Jogjakarta. Agen : Toko Obat 

isteri, ! 

ab bu at mengo- 

wa sehabis kentjing kejuars setelah makan ini obat tidak ber djangkit 
Iagi. Paling baik satu bulan makan dua tiga doos buat memelihara ba- 

dan, dengan demikian bukan sadja penjaki 
tambah semangat jang bergelora. 

“OBAT ,, SELOVER” 

(OBAT LUAR) Han 
KTGFEMBIRAAN dan merasa selalu berbahagia itulah keberuntungan orang 
ian miisteri Banjak orang jang selalu merasa demikian dan hidup 
Sar, -. a lagi jang tidak beruntung dalam hidupnja 

ROMAR'S EMISSIN TABLETS 
2 

P3 3 . . 2 Ex 5 1 . $ 

Obat sakit Beser Maner manik jang paling , 
$ . en ma ee 1 

boleh dipertjajai. 
Romar's Emissin ada sematjam obat jang mustadj men 

bati penjakit Beser Manik dan penjakit tak bisa tidur. Kalau Manik di- 

sertai dengan tak bisa “tidur, makan 1 doos bisa mendjadi baik, itu Pa 

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

netapkan hatj dan mengentengkan pikiran, menguatkan buah pinggang, 

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

ma, dalam 1 bulan keluar beherapa kali, atawa saban malam keluar, ata- 

  

  
tnja tidak timbul, malahan 

Hal ini disebabkan karena salah satu fihak tidak mempunjai daja penarik 
lemah. Tubuh jang sehat dan kuat itulah pokok utama dalam 

i kemauan jang tjukup. UNTUK KEBERUN- 

TETAP DIMILIKI BAGI ORANG-ORANG JANG BERSU- 
PAKAI ,SELOVER”, Ka 
OBAT DAN WARUNG? SELURUH 

t G Pesanan2 harap sebutkan nama SURAT KABAR ini. 
| “imbal : : 

Aslinja surat? idjazah dan surat? keterangan? lainnja. | 

Surat? lamaran jang tidak memenuhi  sjarat2 tersebut 

  

diatas tidak akan diperhatikan. 

VII. Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Nopember 1953. 

Djakarta, 10 Nopember 1953. 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA R.I. 
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MASIH ADA KESEMPATAN !! 

Telah Pasti Akan Segera Terbit! | 
Tt. (Dalam, bulan Nopember. 1988), , ka 

| 

- 

  

.. Buku jang sangat penting /perlu dan berharga, untuk 
djadi pedoman bagi Sdr2 Pamongdesa dan Pamongpradja GP 

2 La umum thususnja, terutama Sdr2 Lurah, Tjamat |. 
dan lain2,   
| Pesanlah dari sekarang berikut wangnja, agar” Sdr2 - 
tapat mempunjai ini buku, karena mengingatkan banjaknja 
pesanan2 jang kami telah terima. HApe ne En 

  

Djuga tjetakan buku ini sangat terbatas sekali. 

marga perbuku Rp. 8,— dan ditjetak atas kertas halus | 
(HVS), ongkos kirim bebas, selamanja pengiriman 'buku2 
dari kami Gikirim dengan tertjatat. | aa 

Buku PEMERINTAH DESA, 

oleh Sdr. Roestandi Aridiwilaga Pengadjar Kursus" Dinas 
Bagian. B. Kementerian Dalam Negeri di Bandung, jang di 
beri KATA PENGANTAR oleh Bapak R. MOH. SANUSI | 
HARDJADINATA, GUBERNUR DJAWA BARAT, salinan | 

    

   
   

| Bandung, 7-10-53. 

Salah satu bahan untuk mem- 

perdalam pengetahuan tentang 
perkembangan ketata-negaraan Tg Peng as 

kita, adalah masalah disekitar — 4 
desa. , 1 , UAN 

Sering dikatakan bahwa desa 3, 
adalah tiang negara. Eat 

Saja berpendapat bahwa desa ' 
jang sekarang ada di Negara - 
kita ini pada umumnja tidak 
mungkin memenuhi functie se- 
bagai tiang negara, tanpa peru- 
bahan jang sesuai dengan per- 
kembangan zaman. 2 

Dalam menghadapi masa pe- 
rubahan ini kita membutuhkan 
djembatan pengetahuan jang 
menghubungkan ' tindjaian di- 
masa jang lampau dengan rang- 
ka tjita2 dimasa jang datang. 

  

. Kebutuhan djembatan-penge- 
tahuan itu kiranja terpenuhi de- 

(ngan terbitnja tjetakan ke II 
(0000 dari pada buah pena sdr. Rus- 

0.0 tandi Ardiwilaga, setelah diada- 
“kan perbaikan seperlunja dari 
pada tjetakan pertama. ' | 

Gub. Djawa Barat, Dak Tang 

ttd. 

(BR. M, Samusi Hardjadinata ). 

Tjetakan kedua, "jang telah ditambah / diperbaiki — menurut 
nasehat dari Bapik GUBERNUR DJAWA - BARAT tsb. 1 Be 

Penerbit Nasional 

Fa. Pustaka STAR 
— Dji. Kabupaten No. 1. i. Kotak 
Pos 164 Phone 5730 Bandung, 

Ini buku djuga dapat dibeli pada 
toko-toko buku seluruh Indonesia. 
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