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kan, NA (menurut pendapat- 

melaksanakan keputusan2 yana, 
litetapkan ne Sidan 

.wanMenterf pada hari Dj aa 

Wilopo pun berpendapat, 
saban di Djawa Timur pada 
waktu ini tidak ada terdjadi se- ' 
suatu persoalan baru bagi peme- 
rintah. 

Mengenai hasil pembitjaraan- 
pembitjaraannja dengan Kolonel | 
Bambang Sugeng berkenaan dgn 
pentjalonannja mendjadi KSAD 
selaku pengganti Kolonel A.H. 
Nasut.on, Mr. Wilopo tidak sedia . 
memberikan sesuatu keterangan. 

Usaha? didaerah untuk 
mentjegah 8 site 
demokrasi. . 

Mengenai ketetapan kongres 
P.N.I. jang membenarkan usa- 
ha2 didaerah? jang bermaksud 
mentjegah mendjalarnja perko- 
saan demokrasi 'itu, berlainan 

    

  

   

dengan keterangan Sidik nga 5 
sukario di Surabaja, Perdana ' 

« Menteri 1x . 

  

dimaksudk engan : 
ini adalah Ceraka usaha? 2 
telah dilakukan didaerah2- | ang | 
tidak termasuk kedalam kegi- 
atan pihak tentara, umpamanja 
pentjegahan diadakannja de' 
monstrasi di Bandung baru? ini. 

Achirnja Perdana Menteri me- 

Setekumja Wilopo Men :$ 

a timbul kesulitan2 | 
jang Ta agi pemerintah utk"! 

|djuga berarti 

PM. WILOPO, 

ngres PNI jang menjatakan N 
setudjuannja terhadap  beleid 
Dewan Partainja itu adalah 

.persetudjuannja 
terhadap beleid” pemerintahan 
mengenai peristiwa 17 aber 
sekarang ini. — An 4 

  

Bung Karno 
Tiba kembali di Dja- | 
karta dari Bali. - 

Kemarin telah kembali 'ke 
Djakarta dari Bali rombongan 
pres. Sukarno melalui lapangan 
terbang Perak An en ut 
serta dari 

. Adapun jang iknt- dari lapa- 
ngan terbang Perak: 
baja, Menteri L. N. Mukar 
Gup. Djatim Samadikun. 5 
| Adapun maksud keper, iannja 
aa Samadikun ke 
itu 

firuh . Indonosix jang. Akafe 3i- | 
adakan di - Djakarta pada tgl. 

15-17 Desember 'jad: ' Gup: Sa- 
madikun ditunggu kedatangan- 
nja kembali di Surabaja tgl. 19 
Desember 1952. — (R.S:). 

“ PEMIMPIN2 KIRI MA- 
— ROKKO DIBUANG 

    njatakan, bahwa keputusan ko- 

TUNTU TAN : 
BERBAHAJA 

Persoalan didalam Angkatan 
Perang kita makin ruwet dju- 
ga. Divisi Brawidjaja pada hari2 
terachir ini mengadakan tuntu- 
tan, supaja beberapa perwira 
menengah dan tinggi jang ter- 
tentu dipetjat dan tidak bolen 
lagi mendjabat - dalam Angka- 
tan Perang. 

Tuntutan boleh sadja  dima- 

djukan, itu adalah hak  sese- 
orang, menurut azas? demo- 
krasi. Tapi ada bahajanja, ter-. 

  

utama pula dalam. sesuatu ang- 1 
katan bersendjata. Sebab djika 
terus tuntut-tuntutan, pada su- 
atu ketika akan terdjadi ketega- 
ngan, Dan disini kans besar se- | 
kali, sendjata 

pergunakan. 
Pada ini perlu 

bahwa tuntutan divisi Brawi- 

itu mungkin di- 

djaja ini mendahului usaha pe- 
merintah dalam menjelesaikan 
keruwetan ini. Apakah perwira? 
di Djawa Timur 'mi tidak 'per- 
tjaja kepada beleid Pemerintah, 

jang. telah mulai dan sedang” 
mendjalankan, usahanja kearah 
pemberesan keruwetan itu ? 

Bolehlah kita terima, bahwa 
perwira2 Brawidjaja ini adalah 
patriot2 sedjati, perdjurit2 uta- 
ma. Tapi menurut pendapat ki- 
ta tjara mereka dengan menga- 
djukan - tuntutan itu malahan 
lebih menjulitkan usaha Peme- 
rintahn 

Apakah nantinja perwira? TT 
V ini mau tunduk kepada putu- 
san Pemerintah? Sebagai pa- 
triot sedjati dan pendjurit wta- 
ma, maka  seharusnja putusan | 
itu dita'ati, selama Poor runkaa 

diakuinja. 
Dalam pada itu satu hal ada. 

lah menggembirakan, jaitu bah- 
wa penduduk tetap tidak turut. 
tiampur dalam persoalan ini. 
Artinja 

dalam lingkungan 
Perang. Dan selama ini 
mendjalar keluar Angke 

rang, maka sesungguhnja 
njelesaiannja tidak berapa sulit. 

Sebab kita jakin, sebagai se- 
orang perdjurit, mereka adalah 
berdisplim keras dan ta'at kepa- 
ga keputusan tertinggi. 

Kesempatan masih tetap be- 
sar untuk menjelesaikan ini da- 

w Tea Angkatan: Pe- 
: etapi kalau usa- 

jel saian ini berdjalan ter 
a, maka kita kuatirkan 

akin mersMbes keluar lingku- 

kerwwetan ini adalah 
Angkatan 

Bgijun 

       

. ngan Angkatan Perang dan aki- 
batnja tidak bisa dikatakan en- | 
tenga Ka NOT 

    

diperhatikan, 

     

    

— Ke Perantjis. 
Diumumkan di Rabat, bahwa 

pemimpin2 kiri Marokko jang 
ditangkap pida malam Kem's, 

“pada hari Kemis jl. “telah diu- 

sir dari Marokko. Mereka ber- 
djumlah kira2 12 orang, dan 
dikirim ke Perantjs. 

.. Pem'mpin2 nasionalis jang di- 
tangkap lebih dulu dalam pada 
itu mash ditahan didaerah Ma- 
rokko, — Ant, - AFP, 

  

antjaman, bahwa mereka 

Suyat antjaman jang diterima 

Djenderal Majoor Simatupang 

diketik bersih diatas postblad, 

bertanggal 30 Nopember 'tahun 

1952, dan mengantjam, bahwa 

djika Djenderai Majooy Simatu- 
ipang tidak segera meminta 
berhenti sendiri, maka dia akan 

-dibunuh mati setelah disiksa 

tebih dahulu. Perwira2 lain jang 

menerima surat antjaman demi- 

Ikian jalah Lt. Kolonel Sutoko 
fungeerend wakil kepala staf 
angkatan darat. dan Kolonel Wi- 

.jono dari Kementerian Pertaha- 

nan. Surat2 antjaman pada op- 
'sir2 ini semuanja ditulis diatas 
postblad jang serupa. Dan isi- 
nja mendjandjikan siksaan jang 

hebat2 hingga mati, dan ditan- 
da tangani jang diketik dengan 

| perkataan -— Massa. 
Kalangan Kementerian Perta- 

hanan tidak hendak memberikan 
komentar ketika ditanja kira2 

“dari siapa datangnja surat2 an- 

aman ini. Sementara itu pe- 
Hau politik di Djakarta jang 
ditanja pendapat mereka  me- 
ngenai surat2 antjaman ini me- 
njatakan, bahwa itu adalah satu 

  

| simptom jang mengandung ke- 
mungkinan2 berbahaja dalam 
pertentangan2 jang berlaku se- 
karang di Indonesia. Mungkin 
sekali surat2 demikian hanja di- 
maksud untuk melakukan inti 
midasi sadja, akan tetapi mes- 
kipun demikian tjara2 demikian 
bisa membawa orang pada ke-      

NEK A 

(TR) 

          

     

  

   
    

ur» Bali ke Dj Pp | 
| acting Gup Sundaketjil Sari 

Konperens: 

Djakarta | 
ialah untuk . menghadliri | 

Iperensi para ' Gupernur .se- | 
kResolusi tersebut-antara lain! - 

daan jang berbahaja sekali, — 

   

  

Sidang Kabinet 
Sidang Dewan Menteri jang 

semula akan dilangsungkan ke- 
marin sore, terpaksa ditunda 
sampai pagi ini. 

KOLONEL SIMBOLON 
Dipanggil ke Djakarta 

Panglima TT I, Kolonel S'm- 

belakangan ini berada di Pa- 
lembang dalam tjuti, sudah ber- 
angkat ke Djakarta dengan ka- 
pal terbang atas undangan dari 
Pemerintah Pusat. Apa keper- 
luan panggilan itu t: TG diketa- 
huinja. 

” 
Koluarganja masih . berada 

Palembang. — Ant. 

PHILIPP ETTER PRESIDEN 
CONFEDERASI SWISS 
Anggota Dewan Federal 

Swiss, Philipp Etter, pada hari 
Kems jl. telah d'pilih mendjadi 

  

  

Hun 1953. 
Sebagai w akil presiden Confe- 

derasi "telah dipilih Rodolphe 
| Rubattel, djuga seorang anggo- 

ta Dewan Federal. 
Etter pernah memegang dja- 

| batan tersebut dalam th. 1939. 
— Ant, - AFP. 

TIDAK SETUDJU DEN. 
PEMAKAIAN HUKUM- 

AN KOLEKTIF —- 
Di Malaya 

Partai Liberal 
| Inggeris jang akan diadakan & 
London pada hari Sabtu jang 
akan datang akan mempertim- 
bangkan sebuah resolusi jang 
bersi protes terhadap dilaku- 
kannja hukuman2 kolektif di 
Naga 

  

menjatakan, bahwa pemakaian 

adjaran pertanggungan djawab 
setjara' kolektif sebagai suatu 
alat kekuasaan pemerintah akan 
berarti kembalinja takt k2 dari 
zaman sebelum peradaban. 

Selandjutnja resolusi terse- 
but mendesak kepada pemerin- 
tah supaja mengumumkan, bah- 
wa poltik jang demikian itu 
tidak akan @teruskan. 

Seperti diketahui, dalam usa- 

ha memperoleh 'keterangan2 
tentang gerak-gerik pasukan2 
gerilja di Malaya, -pembesar2 
Inggeris telah beberapa kali 
mendjatuhkan hukuman kolek- 
tif terhadap seluruh penduduk 
sesuatu desa jang d'anggap 
tidak mau membantu usaha ter- 
sebut. — Ant. - AFP.   

'Djendral Major Simatupang 
diantjam 

Surat kaleng Pa 1 
EBERAPA perwira tinggi di jakarta telah menerima surat 

akan dibunuh mati,” demikian 
-kabar jang didapat Indonesia Raya dari sumber jang biasanja 
dapat dipertjaja. Perwira2 jang telah menerima surat antjaman 
itu antara lain jalah Djenderai Majoor Simatupang, Kepala Staf 
Angkatan Perang, jang sekarang sedang melakukan perdja- 
lanan inspeksi ke Djawa Teng: h. 

Mr. BRALIE : 

SUNITO DAN GO BU- 
KAN ORANG ASING 
Mahkamah agung di Den 

Haag telah menerima surat re- 
kes dari Mr, 'Bralie dari Ams- 

| terdam mengenai nasib dir'nja 
Sunito dan Go Gien Tjiwan jang 
pada minggu jbl, ditahan dis'n'. 
Dalam rekes itu dinjatakan bah. 
Wa mereka tidak dapat diang- 
gap sebagai orang2 asing, djadi 
tdak dapat dikeluarkan. Kini 
mahkamah agung sedang mem- 
bitjarakan soal rekes itu  Se- 
perti diketahu: kedua orang itu 
telah ditahan berhubung dengan 
kegiatan politik jang tidak di- 
ingin” oleh. Belanda. — (PCJ). 

ANGIN PUJUH MINTA 
KORBAN 349 DJIWA 
Angin pujuh jang mengamuk 

"didaerah Tanjore, India Sela- 
tan, pada tanggal 30 Nopember 

jang lalu ternjata telah minta 
korban 349 djiwa. 
Disamping 

mah telah rusak, 

ekor hewan mati, 
Kerugian ditafsir sebesar 

.50.000.000 Rupee. — Ant. AFP. 

“DIES NATALIS KE-III 
U. N. SAMA 

Upatjara dies natalis ke : 
“Universitit Negeri Gadjah Ma- 
da akan dilangsungkan pada, ha. 
ri Djun'at tanggal 19-12 jad. 
bertempat di Siti Hinggiil, 

Dalam upatjara tersebut Prof, 
Ir. H. Johannes ketua Fak. Teh. 
nik akan menguraikan dies, 

  

bolon jang pada beberapa hari | 

atasi oleh PNI sendiri, 

| Jogja. 

Presiden Confederasi untuk ta- $ 

Sebab untuk Menteri2 dari bu- 

HARIAN UMUM 

    

DITERBITKAN OLEH Na PENERBIT PPEEBEATAN RAKJAT" (ANGGAUTA S.P.S.) 
  

'SIDIK DJOJOSUKARTO : 
| (Ni th 1 3 . . 

Kesukaran2 dewasa ini 
| Dapat diatasi oleh se- 
genap partai dan or- 
ganisasi. : 

Bertempat digedung pertemu- 
an umum, jl. Panglima Su- 
dirman, tadi pagi Ketua Umum 

| PNI Sidik Djojosukarto menga- 
dakan konp. pers. Dalam kon- 
perensi pers. tersebut Sdr. Sidik 

“ menerangkan bahwa P.N.I. se- 
djalan dengan pendirian Peme- 
rintah bahwa peristiwa 17 Ok- 
tober tu adalah suatu perkosa- 
an terhadap demokrasi. Ia se- 
tudju dengan tindakan Peme- 

rintah jang akan menjelesaikan 
soal perkosaan demokrasi itu 

dengan djalan tidak memperko-: 
sa, tetapi dgn tjara2 demokrasi 
pula. 

Selandjutnja oleh Sidik dinja- 
takan bahwa kongres PNI jang 
ke 6 jang baru diachiri kemarin 
dulu malam, telah menginsjafi 

bahwa kesukaran2 keadaan se- 
'karang ini tidak hanja dapat di- 

melain- 
kan dengan djalan kerdjasama 
dengan  partai2, organisasi2 
Jainnja. 

Kemarin Ketua Umum PNI 
Sdr. Sidik- Djojosukarto : telah 

  

'PBB mengenai perobahan2 ad- 

Reorganisasi P B B : 
ditunda 

jang akan datang. 

Panitya Budget PBB pada | 
malam Kemis jang lalu dengan 

| suara bulat telah menjetudjui 

untuk menunda soal mengada- 
kan reorganisasi dalam Sekreta- 
riat PBB hingga Sidang Umum 
berikutnja tahun depan. 'Selari- 
djutnja panitya telah mengam- 
bil putusan untuk mengangkat 
sebuah komisi interim ' terdiri 
dari 11 orang jang akan diberi 
tugas untuk mempeladjari la- 

poran dan saran? jang diadju- 

kan oleh sekretaris - djenderal 

  
ministrasi jang harus diadakan 
dalam organisasi PBB. 
Sementara itu dari sumber2 

jang mengetahui didapat kabar, 
bhw. sekretaris - djenderal PBB 
Trygve Lie jang akan meletak- 
kan djabatan itu kabarnja telah 
mengambil keputusin “untuk 
melepas beberapa orang pega- 
wai staf PBB lagi jang didakwa 
mengadakan -tindakan2 subver- 
sif atau mendjadi anggota2 par- 
tai Komunis Amerika. Kalang- 
an2 jg dekat dgn Lie menjata- 
kan, bahwa mereka tidak tahu- 
menahu tentang adanja putus-   kembali ke Djakarta dengan 

melalui Blitar, Malang dan 

— BS. an demikian itu. — Ant. - Afp. 

  

Mononutu : Ka tebar na 

Menteri selandjutnja berkeja- | 
kinan pula, bahwa pernjataan 
tersebut tidak akan mendjadi 

kan PNI untuk tidak bersedia 
lagi bekerdja sama dengan PNT 

dalam hentuk kabinet Wilopo. 
Ditanjakan bagaimana akibat. 

nja dengan keputusan kongres 
PNI jang tidak menjetudjui pe- 
ngembalian tambang  minjak 
Sumatera Utara kepada pemi- 

lik konsesi, keputusan mana 
bertentangan dengan pendirian 
Menteri Perekonomian Suma- 
nang, Menteri Mononutu men- 
djawab, bahwa soal itu akan di- 
urus lebih landjut dalam lingku- 
ngan partai. 

Maksud mosi Manai 
Sophiaan hakekatnja 
sudah tertjapai? 

Tentang keputusan kongres 
PNI mengenai penjelesaian pe- 
ristiwa 17 Oktober, lebih djauh 
ketua umum PNY Sidik Djojo- 

sukarto memberikan pendjela- 
san, bahwa dengan membenar-   

itu 3520 buah ru- 
16.241 buah 

rumah lainnja hantjur dan 2.653 

EL 

kan usaha? didaerah? jang ber- 
maksud mentjegah mendjalar- 
nja perkosaan demokrasi, da- 
“pat diartikan, bahwa PNI bu- 
kan sadja membenarkan adanja 
pernjataan? dilapangan politik, 
tapi djuga tindakan? dilapangan 
militer. 

Sidik djuga menjatakan, bah- 
| wa mengenai keputusan tentang 

tambang minjak di Sumatera 
Utara, sekarang hanja tinggal 
harus mentjari understanding 
antara Menteri Sumanang dan, 
PNI.: 

Manai Sophiaan dalam pada 

itu atas pertanjaan menjatakan, 
bahwa mosinja dalam DPR ti- 

| dak dibitjarakan dalam kongres, 

25.000 BURUH DJEPANG 
MOGOK 
Terhadap pasukan? 
Amerika. 

  

Kira2 25.000 orang buruh 
Djepang jang bekerdja untuk 
pasukan2 Amerika Serikat di 
Kanagawa pada hari Kemis jl. 

mengadakan pemogokan selama 
24 djam untuk menuntut ke- 
na kan upah, 

Pemogokan tersebut dilaku- 
kan.oleh pekerdja2 jang terga- 
bung dalam 10 organisas: bu- 
ruh dan merupakan suatu aksi 
bersama jang teratur jang un- 
“tuk pertama kalinja dilakukan 
oleh kaum buruh Djepang ter- 
hadap pasukan2 Amerika di 
Djepang. 

Sebagai akibat pemokan :ni, 

semua pekerdjaan dipelabuhan 
“telah terhenti sama sekali, de- 
mikian djuga semua pekerdjaan 
pengangkutan dipelabuhan Yo- 
kohama dan ,didekat daerah 
pangkalan udara Tsugi. — 

“Ant, | AFP. 

KEDJUARAAN PSSI : 

Djakarta - Malang 
ia NP 

Kemarin di Djakarta telah ber 
tanding XI Djakarta (Persidja) 
melawan XI “Malang (Persima) 
utk. merebut kedjuaraan PSSI. 
Pada achir pertandingan Ma-   

    
lang harus menjerah kalah de- 
ngan 2 — 0, 

  

Pernjataan kongres P.N.I. tidak 
bertentangan dgn keterangan 

0. Pemerintah 
TAS pertanjaan bagaimana pendapat 
keputusan jang telah diambil oleh kongres PNI 

ke iloantan peristiwa 17 Oktober, Menteri 
natu selaku djurubitjara pemerintah menjatakan, 
jakin keputusan itu tidak akan menimbulkan pertentangan 
antara partai dan Menteri? PN£ dalam 
pada azasnja pernjataan kongres t€rsebut tidak pula bertenta- 
2g dengan keterangan TT pada tg. 22 Nopember '52. 

  

| usulkan oleh negara   
    

Lambaga Kabudajaan Indonesia 
| Ken Bateriaecch Gennatar hep 
yan Kunctan an Watanschssman” 

Hingga sidang umum | 

  
  

Politik luar negeri pe- 
merintah Amerika jad. 

Senator Henry Cabot Lodge, 
jang telah ditundjuk oleh presi- 
den-terplih djenderal Eisenho- 
Wer sebagaj pemimpin delegasi 
Amerika di PBB dalam pemerin- 
tahan jad, berpendapat, bahwa 

politik luar negeri Amer.ka hen 

daknja lebh disandarkan pada 
Gdasar2 budi-pekerti (moral) da- 

ri pada disandarkan pada dollar 
dan peluru, demik!an didapat 
kabar hari Kemis, 

Lodge katakan, kenjataan, 

bahwa berdjuta2 orang seluruh 
dunia merasa penuh dengan ke- 
tjemasan karena ak'bat ang- 

gapan merasa dirinja sebagai 

bangsa jang lebih unggul jang 
diperlhatkan oleh bangsa kulit 
putih maka perlu mengadakan 
segala usaha untuk mengachiri 

jang d'gambarkannja ' sebagai 
soal membeda2-kan bangsa2 
kulit berwarna dan agama.   

pemerintah tentang 

tentang 
Penerangan Mono- 

bahwa ia 

kabinet, oleh karena 

4 

MENTERI MONONUTU, 

Dikatakannja, bahwa dengan di- 

adakannja perubahan2 didalam 
pimpinan Angkatan Perang ber- 

dasar atas pelanggaran2 jang 
disebut dalam statement peme- 
rintah tanggal 22 Nopember jg 
lalu, maka sebagian besar dari 

isi mosinja itu pada hakekatnja 
sudah didjalankan. . Dan inilah 
jang menjebabkan kongres tidak 

mempersoalkan mosi itu. Djika 

pemerintah dapat melaksanakan 
semua tindakan2nja jang akan 
diambil, barulah hal itu memu- 

askan saja. Demikian Manai 
Sophiaan. — Ant. 

  
  

Lodge menjatakan demikian 
dalam pidatonja pada. pertemu 
an para pem mpin geredja2 Pro- 
testan Amerika di Denver, 

Ant. AFP, 

MAHASISWA INGGERIS 
Hendak. bikin dissertasi 
tentang bahasa dan ke 
susastraan Sunda. 

Cyriel Skinner, seorang ma- 
hasswa dari Universitit Lon- 
don, telah mengundjungi Ban- 
dung dan mendjumpai orang2 
jang dianggap mengetahui ten- 

tang bahasa dan kesusasteraan 
Sunda, antara lain Puradiredja, 

redaks: Sipatahunan dan re- 
daksi madjalah Sunda, 

Menurut 'keterangannja sen- 
diri, Cyriel Skinner itu hendak 

menjusun sebuah dissertasi me- 
ngenai bahasa dan kesusastera- 
an Sunda, Ia sekarang sedang 
mengikuti kuliah pada Fakultit 
Kesusasteraan dari Univers'tit 
Indonesia di Djakarta, jaitu 

kuliah2 dari Atje Salmun. ! 
Ia bermaksud tinggal 2 ta- 

hun di Indonesia untuk mempe- 

ladjari bahasa itu, 

Dapat diterangkan, bahwa 
ia dalam Universitit London 
mempeladjari bahasa2 Timur 
(Or:entalist) dan mendapat dju- 

ga peladjaran bahasa Djawa 
Kuna dan bahasa Indonesia dari 
Dr. C. Hooykaas. — Ant. 

  

"ORANG KUAT" SYRIA 
DI CAIRO 

Kepala staf angkatan perang 
Syria, kolonel Shishakly, pada 
hari Kemis jl. tiba di Cairo da- 
ri Damascus dengan pesawat 
terbang, untuk mengadakan kun 
dGjungan resmi kepada Mesir. 
Dalam kundjungannja ini Shi- 
shakly disertai oleh menteri ke- 

uangan dan menterj pekerdjaan 
umum serta 4 perwira tinggi 
dari tentara Syria. 
Selama di Mesir Shishakly 

akan mendjadi tamu resmj dari 
djenderal Mohammad Naguib. 
2 Ant (APP: 

  

Masaalah Tunisia : 

Resolusi negara2 Amerika 
Selatan dapat sokongan 

banjak 
Bey Tunisia sedia berunding ? 

ERDEBATAN tentang Tuni isia dalam Panitya Politik PBB 

telah mentjapai tingkat penghabisan. Kemarin Wakil Sirya 

akan minta kepada PBB perka 

debatan. Dan mungkin hari ini 

suara, 

' Wartawan BBC dalam PBB 

melaporkan bahwa tjorak pei- 

debatan kini telah mendjadi 

djelas, Naskah resolusi jang di- 
Amerika 

Selatan jang menaruh kepertja- 

jaan kepada Perantjis bahwa 

Perantjis akan meneruskan usa- 

hanja untuk tertjapainja peme- 

rintahan sendiri bagi Tunisia 

telah mendapat - sokongan ba- 

njak. 

Adapun resolusi jang diusul- 
kan oleh negara2 Arab dan Asia, 

ialah jang mengusulkan diben- 
tuknja Komisi PBB jang akan 
mengatur perundingan2 antara 
Perantjis dan Tunisia, hanja di- 
sokong oleh blok Rusia, Jugo- 
slavia dan Liberia. — BBC. 

Sedia berunding ? 
Rundingan2 baru mungkin 

akan diadakan antara Bey Tunis 

dengan Perantjis mengenai ren- 
tjana perobahan ketatanegara- 

an jang diusulkan Perantjis utk 
omi tebih luas   

  

| Sidi Mohammad Lamine 

     

ra jang dimadjukan dalam per- 
akan diadakan ' pemungutan 

kepada protektorat Tunisia, se- 
bagai akibat langsung tapi jang 
tak terduga2 dari pembunuhan 
atas pemimpin gabungan sere- 
kat buruh Tunisia, Ferhat Ha- 

ched, demikian menurut Kala- 

ngan jang berdekatan. dengan 
res. djen. Hauteclocgue. 

Kalangan tadi katakan, Bey 

hari 
Rebo jang lalu dalam pertemu- 

annja selama 25 menit katakan 
kepada Hauteclocgue, bahwa ja 
ingin dan sungguh2 bersedia 
untuk mengadakan  rundingan 
lagi jang telah diputuskan tg 29 
Nopember jang lalu ketika Hau- 
tecloegue  menjampaikan nota 
dari menteri luar negeri Peran- 
tjis, Robert Schiuman kepada 
Bey. Nota tadi minta kepada 
Bey supaja memberi djawaban 

jang djelas terhadap  rentjana 
perobahan. ketatanegaraan jang 
dikemukakan oleh Perantjis mu- 
sim panas jang lalu, Bey telah 
menolaknja, — Ant, « UP, 

  

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan ......... Rp. Il.— 
Btjeran so... ci. 3 0.60 

  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

Kerusuhan di Marokko : 

' Partai Istiglal dan Partai2 kir: 
dilarang bergerak 

Pelanggaran2 2 dihukum berat 
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Rs djenderal Perantjis di Marokko,  Augustin Guil- 

jaume, pada hari Kemis jar g lalu mengumumkan larangan 

atas semua kegiatan dari parta 2 kiri dan Partai Nasionalis Is- 

tiglal Marokko, jg dianggap bertanggung djawab atas terdjadi- 

nja kekatjauan2 di Casablanca hari Senen jang lalu. 

Dalam kominike resmi jang 
dikeluarkan pada hari Kemis ji. 
Guillaume mengeluarkan antja- 
man, bahwa barang siapa me- 
langgar larangan ini akan di- 
djatuhi hukuman jang seberat- 

beratnja. 
Tindakan ini diambil setelan 

42 orang pemimpin kiri Marok- 
ko dibuang dan pem.mpin2 Par- 

tai Istiglal ditangkap. 
Djumlah orang jang ditang- 

kap bertalian dengan kekatjau- 
an2 jang terdjadi pada hari Se- 
nen jang lalu itu kini telah 

lebih dari 1.000 dan menurut 
kominike itu mereka akan di- 
@djatuhi hukuman jang setimpal 

dengan kesalahan mereka. - UP. 

Statement sultan 
Marokko. ! 

Sementara itu pada malam 
Kemis sultan Marokko Sidi Mo- 
hammad bin Yusuf telah me- 

ngeluarkan statement kepada 
pers dengan melalui kantor re- 
siden 'djenderal Perantjis untuk 
Marokko. 

Dalam statement ini sultan 

"& hari achir2 ini dan jang telah 
menjebabkan bandjir darah di 
Casablanca. Ia menjatakan be!3 

sungkawa kepada para korban 
kerusuhan2, baik orang2 N 
rokko maupun orang2 Perar 

Achirnja ia mendo' akan su 
orang2 Marokko dan orang2 ! 

rantjis dapat hidup bersama da- 
lam suasana persahabatan 

    

   

       

dan 

   

  

   

  

perdamaian. 
Djend. Guillaume men- 

djandjikan, tindakan?, 

jang tegas. 
Residen djenderal Perantjis 

untuk Marokko, djenderal 

guste Guillaume, dalam upat 

ra pemakaman 4 orang Eror 
jang telah tewas dalam keri : 
an2 di Casablanca, mengatakan 
pada hari Rebo bahwa mereka, 
jang bertanggung djawab atas 

kerusuhan2 harus diketemuk 

dan dibawa ke pengadilan 

tjepat mungkin. 
Dalam kerusuhan2 itu 

mlah penduduk bangsa Ero 

jang tewas ialah 7 orang. 
laume mendjandjikan bahwa se 

tiap kerusuhan akan dibera 

    

Guil- 

    

  
  

Marokko menjesalkan kerusuh- | setjara ,,tenang tetapi tes 
an2, jang telah terdjadi dalam | Ant. - AFP. 

Let. Kol, Sutoko: 

Kepala ditjopot dari tu- 
buhnja: 

Kami dilakukan setjara tidak adil 
ETNAN Kolonel Sutoko tg. 12/12 berada di Bandung dan 

antara lain telah berdjunmpa dengan ' Kolonel 
Menurut keterangannja kepada 

karta, kundjungannja ke Bandung ini seperti djuga ke 
jalah karena ia merasa chawatir kalau2 pengumuman pen 

Kawilar 

pers sebelum kembali ke 
Me 

      

tah tanggal 5/12 jang lalu menimbulkan pengaruh jang kurang 
baik dikalangan ketentaraan daerah. 

Ia mengatakan, bahwa kela- 
tangan itu sekali2 tidak disertai 
keinginan untuk mempengaruhi 
keadaan kearah tidak baik. 
Tentang suasana dikalangan ke- 
tentaraan di Djawa Barat Suto- 
ko mengatakan, bahwa keada- 
annja kompak dibawah pimpi- 

nan Kolonel" Kawilarang. 

Pertemuan para pe- 

nandatangan ,,state- 
ment 17 Oktober”. 

Letnan Kolonel Sutoko mene- 
rangkan, bahwa Rebo malam jl. 

di Djakarta telah diadakan per- 
temuan oleh penandatangan 
Statement 17 Oktober” jang 
disampaikan kepada Presiden 
itu. Dari 16 penandatangan ti- 
dak hadir Kolonel - Gatot dan 
Letnan Kolonel Suwondo. Per- 
temuan itu telah membitjarakan 

putusan kabinet dan pengumu- 

man pemerintah tanggal 5 De- 
sember 1952 dan achirnja telah 

disusun suatu surat pernjataan 
untuk disampaikan kepada pe- 

merintah jang berisi suatu ke- 
inginan mendapat pendjelasan, 

dasar? apakah jang telah di- 
pakai oleh pemerintah untuk 
mengambil putusan tanggal 5 
Desember itu. 

Akan tunduk kepada 

»putusan jang adi?” 

Mendjawab pertanjaan bagai- 

mana pendapat? tentang putu- 

san pemerintah itu, Sutoko me- 
njatakan bahwa ia dengan jang 
lain?nja merasa  Giperlakukan 
tidak adil. 

Menurut Sutoke sebelum bu- 
'Itusan itu diambil KSAD sendiri 

tidak ditanja, demikian pula 
KSAP tidak tahu menahu. Tja- 
ra penjelesaian bagaimana jang 
dikehendaki, menurut Sutoko 

ialah bahwa lebih baik dengan 

djalan semestinja jaitu dengan 

saluran rechterlijke organisatie 
agar memberi kepuasan kepada 

perasaan keadilan, Putusan jang 
telah diambil oleh pemerintah, 
menurut Sutoko dapat diibarat- 
kan ,,kepada ditjopot dari ,tu- 
buhnja” dan karena itu memba- 
wa effek besar terhadap Angka- 
tan Darat. 
Mendjawab pertanjaan, dika- 

takan oleh Sutoko bahwa pada 
tanggal 6/12 jang lalu ia sendi- 
ri telah diberitahu oleh Menteri 
Pertahanan bahwa diantara per- 
wira2 menengah jang akan di- 
bebaskan dari tugasnja terma- 
suk pula dia sendiri dan Letnan 
Kolonel Parman Kepala - Seksi 
TIL Staf Umum Angkatan Darat 
merangkap Komandan CPM. 

Orang lain tidak boleh 
ikut tjampur tangan. 

Pada achirnja Sutoko mes 
njatakan pendapatnja, bahwa 
penjelesaian itu harus dilaku- 
kan oleh ,,kita dengan kita dan 
tidak dMtjampuri orang luar”,   "Meskipun demikiari Sutoko me-       

  

njatakan akan taat terhadan 

Lap putusan jang adil. Tentang 

persoalan pentjalonan dan - 
ngangkatan KSAD baru Sut 

tidak mau memberikan kete 

ngan, tetapi ia katakan 
baru2 ini dengan Kolonel 
bang Sugeng telah dia 

pembitjaraan untuk  beru 
mengutuhkan kembali Angka- 

tan Darat. 
Ia menambahkan, bahwa ia 

ada ymendengar tentang diki- 
rimkannja surat oleh Kol 

Bambang Sugeng kepada Pe 
na Menteri, dan kepada Sutok 

sendiri Bambang Sugeng 1: 

mengirimkan surat jang 
nji terima kasih atas spor tivi- 

teitnja. 
Tentang keberangkatannja Ke 

Semarang dan Kalimantan Su- 
toko tidak mau memberitahu- 

kan hari dan tanggalnja. 

    

      

    

   

   

    

   
   

Tentang pernjataan 
Kahar Muzakkar, 

Ditanja mengenai kabar bah- 
wa Kahar Muzakkar telah rae- 
ngirimkan surat kepada Letnan 
Kolonel Warrow, Panglima TT 
VII, jang menjatakan kesedia- 

annja untuk bekerdja sama utk 

mempertahankan keamanan di- 
daerah Sulawesi Selatan itu, 
Letnan Kolonel Sutoko -menja- 

takan bahwa menurut laporan 
jang diterimanja dari Makassar 
surat pernjataan Kahar Muzak- 
kar jang demikian itu tidak ada 
diterima oleh pihak tentera, 

Tentang ' tidak diundangnja 
Letnan2 Kolonel Warrow, Su- 
dirman dan  Kretarto untuk 
menghadiri konperensi perwira2 
di Djakarta Rebo malam jbl, 
Letnan Kolonel Sutoko menja 
takan bahwa sebabnja hanjalati 
oleh karena konperensi ini chu- 
sus untuk mereka jang telah tu- 
rut menanda-tangani surat pim- 

pinan Angkatan Darat kepada 
Panglima Tertinggi pada tang- 
gal 17 Oktober jang lalu, sedang 

ketiga Letnan Kolonel tersebut 
diatas tidak turut serta menan- 

da-tangani surat itu. — Ant. 
  

& Ketika" perdebatan dalam, 
sidang DPR Daerah Istimewa 
Jogja Kemis malam jl. sedang 

berdjalan den, hangatnja, 
tiba2 Mr, Sudarisman Purwolsus 

Sumo tampil kemuka dan menga 
usulkan, karena malam 'itu kes 
betulan malam Djun'at dan. Sis 
dang  akam berdjalan. sampai 
diauh malam, hendaknja supaja 
diberi hidangan kopi, Pimpinan 

!sidang sdr. Karkono . mendjaa 
wap & aecoord, dam menetankan   

      
tidak usah distem Tang, odiitm 
ketonva dam tumebuk, jek uaa      
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Mesin tiknja 

dipakai untu! 
dise 

lik, Pandoe K. Wigoena 
hakim, dan last : 
(marhum A. 

  

kan Tenan Aw 
pengiriman dari Te 

   ganan. Mal itu $ rang 
Tapi dulu! al pe 
di Banjuwangi 1 
rimkan beritanja 
biasa jang diangkut : 

  

  

  

  

  

pn e3 
| kereta | 

   

  

    

   

    

  

       

   

  

   

djalanan itu dipe 

“Satu hari diolah-d 
harinja lagi : 

sekota (Djakarta) 

ik | seolah2 segala sesuatu hanja 

ne berit | Tana | 
mua berita, penting. 2 y 
penting, tidak mungkin dika- 
watkan. Beajanji ' 
Melainkan hanja: 
gai surat biasa, sete 
Dan karena mesi 
barangtentu huruf 
terang. Dawatnja Pak be- | 
sar (mblobor, Djw. 

Itulah jang pernah s alami 
diharian Pemandangan” dulu 
'dalam menerima berita? dari | 
Antara”, pada “permulaan ber- | 
dirinja 15 tahun j Sg 1 
dapati berita2 : 

  

   
litik, bel bersifat umum el politi um : 

Pe Naa 
pa 

seperti (sekarang. 

pun sekarang sud 
menurut kekuatan. 
berita kini dilakukan Naa 
kawat. Bisa dibajar. ari dalam 
dan luar negeri. (Dari luar ne- 
geri dahulu diterima berita su- 
karela dari studen2' Indonesia 
di Nederland dan Mesir). 

   
   

  

    

Begitulah keadaar Antara” | 
jang berdiri dan berdjuang di- 
samping kantorberita Belanda 
,Aneta” jang sampai sekarang 
pun tetap berdiri. Dan tidak 
enteng pula perdjuangan hidup | 
Antara” dari dulu sampai se- 
karang dengan adanja kantor- 
berita asing ge 

Apa jang Ka ditindjau se-' 
karang dan harapan2nja dihari 
kemudian ? Setelah mengalami 
masa perdjuangan dizaman ko- 
lonial jang serba luar biasa itu, 
bekerdja tjara lama tidak bisa 
diteruskan Jagi. Kalau dulu pem- 
batja koran Indonesia malah ti- 
dak mengeluh kalau membatja 
jang terlambat seperti dilukis- 
kan diatas, diwaktu sekarang 
lain lagi tuntutan dan ukuran- 
nja, Orang minta service jang | 

tjepat. Kalau sesuatu berita jg 
mestinja harus ,,Antara” jang 
lebih dulu menjiarkan untuk 
masjarakat Indonesia, sekarang 
orang bisa marah, bila lain kan- 
torberita asing mendahuluinja. 
Ini perlu dikemukakan, karena 
masih sering terdjadi. 
  

  

mam MASAK Tik 
Pemain tjatur jang hen- 

dak mengadakan -suatu ac- 
tie, biasanja menantikan bi- ' 
lamana keadaan sudah ,,ma- 
sak” untuk actie itu. Me- | 

mang soal h 5 an nga 
lu diperhati Tn. sadja ' 
ig masak lebih lezat rasa- f 
nja dan kalau Las: cetebadina:3 

Dalam permaiman tjatur 1 
keadaan masak itu tergan- $ 
tung dari 8 faktor, -jaitu 
waktu dan pertumbuhan. 
Meskipun waktunja  ba- 
njak, tetapi  tumbuhnja | 
djelek, belum tentu men- 
djadi masak. Begitu @ji- ' 

| .ya meskipun tumbuhnia | 
baik, tetapi waktu belum | 

- sampai belumlah 
masak “pula, dan. kalau 

      

  

  

waktu dan pertumbuhan 1g 
menentukan sesuatu itu 
masak ataw tidak. Setiap 
hendak mengadakan @etie, 

' pemain tjatur mesti mem- 
perhitungkan hal2 tersebut. 

—. Djangan san Latar 

    
         

  

Ba th. 1949 supaja ,,Antara” 
diakui sebagai satu2nja pers 

    

   
          

   
        

   
   
    
   
     

pat . 
| sendiri belum 'semuanja berlang- 

#tingjau organisasinja didalam. 
:4 Masih banjak jang harus 

     
jang lengkap. Organisasi jang    

    

  

  

Kanaan, | pai sekarang 

jan satu2nja persburo nasional. 

  

api. Ambillah bahwa untuk. per- | hanja menjalahkan Pemerintah 
“selalu, zonder menengok pada 
diri sendiri. Pemerintah sudah 

3 “Pemerintah, sikap ini akan me- 

lah jang mengenai 

| mempeladjari 

dapat 1» 

| sudah masak Tazim disebut || 
“nkrenggo” (wroegrijp), su- | 
atu keadaan jang menge- || 
tjewakan, Terangiah bahwa || 

   

Aeao Komite Na- | 

na ional, belum djuga da- 
pe Pers | resia    

ae
 

n dengan membajar jang 
ti. Disamping itu perlu di- , 

er- 3 

: dengan sungguh2. Tiap 
( alis tentu Menntenak 

dengan pemberitaannja 

.| belum ber&s inilah salahesatu 
sebab, kenapa Pemerintah sam- 

belum memberikan 
utusahnja tentang pengaku- 

Dalam hal ini tidak bisa kita 

tjukup kenjang mendjadi sasa- 
ran untuk tiap kekurang-sem- 
purnaan apa sadja. Kalau sega- 
la matjam ditimpakan kepada 

diri sendiri. Sebab 

tergantung kepada Pemerintah 
belaka. ' 

Salah satu hal jang tidak le- 
pas daripada soal organisasi ia- 

pengaruh2 | 
“partai politik. Pernah 

rang mengeluh adanja bebera- | 
pa pengaruh politik jang terika, 
hingga seolah2 kantor berita 
nasional itu mendjadi saluran- | 

| nja. Maka nampaklah apa2 jg 
kurang memuaskan. Untunglan, 

Tinsjafi oleh pm Banjak jg 
»| sudah kita lihat berobah. 

boleh dikatakan, bhw. urusan- 
nja sudah b8res. Ada terdengar 
suara kurang puas mengenai 

2 an merana ora tenaga? 
jang merasa 

.| Walaupun hal ini 5 
masih lazim dikalangan pers 

| kita, tapi ini tidak berarti mem- 
- | bolehkan keadaan Mena le- | 

| -bih lama. 

»Antara” bisa meladeni | 

  bahwa lambat laun hal ini di- 

. Ketua SBLGI:    

jdah waktunja melak: 
nasionalisasi perusahaan listrik" 

    

   
5 

SEA 

    

Tapi disamping itu belorolah 

'kurang sem estin nja. 

    

Dalam Keunikan. hal2 
| diatas jang hanja sepintas lalu 
| sadja, tidaklah dilupakan keada- 
an .masjarakat kita umumnja 
jang masih serba kurang. Pun 
umur ,,Antara” baru 15 tahun. 
Dan sebetulnja. kalau dihitung | 

n tjermat, angka itu harus | 
dikurangi ig dengan 314 tahun | 
penduduka Djepang, dimana 
segala u | nasional harus di- 
matikan aan perintah Balaten- 
tara Dai Nippon. Tapi kemadju- 
an usaha kita hanja bisa ter- | 
tjapai dengan adanja kritik2 jg | 
dapat dipertimbangkan, bukan 
semata2 menghantam sadja, se- 
perti jang pernah dialami oleh 
»Antara” beberapa waktu jl. 

»k 

Lima belas tahun kalau di- 
tulis bisa pandjang. Tapi tjukup 

dengan dikemukakan beberapa 
sudutnja sadja. Dengan peng- 
harapan agar masjarakat lebih 
mendapat lajanan jang baik, 
sebagai tiap2 bangsa dilajani 
dengan tjukup pula tentang ke- 
adaan dalam dan luar negeri 
oleh kantor beritanja masing2. 
seperti UP-AP (Amerika), 
.ANP (Belanda), AFP (Peran- 
“tjis), Tass (Rusia), NCNA (Ti- 
(ongkok), Reuter (Inggeris) jg 

| setahun jl memperingati 100 th 
berdirinja. Kita mengharap agar 
Antara” bisa tetap dibangga- 
kan sebagai milik nasional jang 

| mengenal suka-duka perdjoang- 
an bangsa Indonesia seluruhnja 
jg. mempekenalkan dan mem- 
pertahankan perdjoangan bang- 
sa dan negara diantara NN 
didunia. 

  

nakan 

Perusahaan listrik di Indonesia bermodal ' 
F 100 000. 000 

Aa ketua Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia 
dan anakan nyah negara is mnenan 

“Dakenmut: Maan aga 
| negara urusan nasionalisasi per- 
Jusahaan listrik jang diketuai 
Ir. Putuhena dari P n 
Umum ' dengan anggauta2nja 
Mr. Sugiarto dari Kementerian 
Keuz » Ir. Ibrahim dari Ke- 
menter an Perekonomian, Mr. 
Te “dari Kementerian 

        

Mr. Iwa dan Kobarsih 
telah menjelesaik: 
.jang djuga telah 
kepada pemerintah Man pa- 
nitya itu sidang l.k. 20 kali se- 
djak dibentuknja dimasa kabi- 
net Sukiman, 

Pokok isi laporan itu menurut 
Kobarsih ialah penindjauan dari 
segi politik dan ekonomi artinja 
kepentingan nasionalisasi bagi 
pembangunan perekonomian In- 
donesia dengan tjara pelaksana- 
an jang sesuai dengan hukum 
nasional dan internasional. 

Ia menerangkan djuga, untuk 
penggantian mo- 

dal jg. harus diberikan kepada 
pemilik2 perusahaan2 jg. dina- 
sionalisir diserahkan kepada su- 
atu badan jang bertugas meng- 

fadakan penilaian harta benda 
| perusahaan2 tersebut. 1 

'Menurut Kobarsih  djumlah 
| modal perusahaan listrik di In- 
donesia sebelum perang Lk. ada 
F. 100.000.0090,— :sehi 
nurut Kobarsih soal keuangan 
dalam usaha menasionalisir per- 
USahaan tersebut tidak akan 
terlalu memberatkan pemerin- 

tah pada masa sesudah perang, 
menurut Kobarsih tidak ada 
penambahan modal asing dalam 
perusahaan2 Tistrik itu. 

Selandjutnja ia berpendapat 
soal tenaga tidak akan merupa- 

| kan kehambatan karena meski- 
pun nasionalisasi didjalankan, 

    

    

    

“MAKAM P.B. X DAN 
. RATU EMAS AKAN 

(0 DIPERBAIKI 
| Diperoleh kabar, bahwa mu- 

SN 

| Iai bulan Desember ini kemung- 
“Kinan akan dimulai dengan per 
baikan makam dari almarhum 
Sri Sunan P:B. X dan makam 

| alm. Ratu Emas keduanja di 
| Imogiri, masing2 
1 Ta beaja Rp. 25.000,— dan Rp. | 

akan mema- | 

      

  

10.000, —j Beaja2 “perbaikan itu 

  

diusahakan oleh kelu-   | (mak 

| menurut ket | sa 
ah 

  

arga PB, X dan Ratu Emas 
ann 
sakenganai perbaikan makam 
P.B. X itu kabarnja sedjak se- 

ang Pacific telah di- 
rentjanaan dan telah dipesan- 

pula.marmar dari Italia se- 
| ana f 1.500.. (nang Belanda), 
akan tetapi sampai sekarang pe 
| sanan itu. tidak pernah datang. 

Untuk serluan marmar itu 
erangan kini akan 

usahakan dalam negeri sendi- | 
— (Kor), 

  

ngga me- 

aa asing” jang ena 
tetap masih dapat dipakai. De- 
mikian Kobarsih. — Ant, 

  

INSPEKSI PENDIDIKAN 
: WANITA 

“Pada : Inspeksi Pengadjaran 
Lea Timur di Surabaja kini 
telah ditempatkan sebuah  ins- 
peksi baru, jaitu Inspeksi Pen- 
didikan Wanita, jang mengawasi 

Sekolah2 Kepandaian Puteri. Pe- 
ngawasan S.K.P. dulunja dipu- 
satkan di Inspeksi Pendidikan 
Wanita di Kementerian Penga- 
Gjaran Djakarta. 

Inspeksi Pendidikan Wanita di 
| Surabaja adalah jang pertama 
didaerah dan meliputi propinsi2 
Djawa Tengah, Djawa Timur, 
Kalimantan Selatan dan Timur. 

Nj. Soekadi, kepala Inspeksi 
Pendidikan. Wanita Daerah II 
(meliputi propinsi2 jang tersebut 
diatas) menerangkan, bahwa di 
Djawa Tengah dan Djawa Timur 
masing2 ada 13 S.K.P. Negeri | 
dan di Kalimantan Selatan dan 
masing2 ada 13 S.K.P. Negeri 
Djumlah S.K.P. Partikulir di 
Djawa Tengah ada 19 (9 menda- 
pat subsidi) dan di Djawa Ti- 
mur ada 11, 1 mendapat subsidi. 
Diperoleh keterangan selan- 

djutnja, bahwa mulai tahun pe- 
ngadjaran jang akan datang la- 
ma peladjaran di S.K.P. jang se- 
karang hanja 3.tahun akan di- 
bikin 4 tahun. 
Djumlah murid di S.K.P. Ne- 

geri di Djawa Tengah dan Dja- 
wa Timur rata2 ada 150 tiap se- 
kolahan, sedang di Kalimantan 
Selatan dan Timur rata? ada   
.Septembe:   

  

"100, — Ant, 

NIKAH. - TALAK - RU 

DJUK SELURUH 

DAERAH SURA- 

KARTA 

' Menurut tjatatan dari Dja- 
watan Urusan Agama di Sura- 
karta, djumlah nikah, talak dan 
rudjuk seluruh daerah Surakar- 
ta dajam bulan Djul hingga 

Jalu adalah sbb: 

Kabupate Me aan Nikah 
2.885 Talak 825, Rudjuk 16. Kla- 
ten Nikah: 3.218, Talak 1.565, 
Budjuk : . Bojolali Nikah 2.828 
Talak 1.360, Rudjuk 52, Sragen 
Nikah 4.043, Talak 2.019, Ru- 
djuk 86. Karanganjar Nikah 2. 
812, Talak 1,400, Rudjuk 36, Wo. 
nogiri Nikah 5.549, Talak2.242, 
Rudjuk 30. Kota Solo Nikah 1. 
148 Talak 446, Rudjuk 17. Djum 
lah Nikah 23.483, Talak 9.857, 
Rudjuk 292. 
Sedangkan beaja2 jang telah 

diterima untuk keperluan nikah, 
'alak dan rudjuk tsb. masing2 
'berdjumlah Rp. 4 117.225,—, Rp. 
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rombolan telah tertembak mati, 

penting dapat dirampas 

Jialah : : 

| »Life” jang sedianja akan ber- 

  

nbaknja mati | 

Tam: tanggal tip 

pal Oari Da Tega 

  

    

ajut 4 

didaerah Salaman dan Ma- 
) pun atas Kek alan pa- 

Maa kompi III Bat. 410 
g bertugas ditempat tersebut, 
San diadakan penggerebegan 
disuatu desa didaerah tersebut | 
'sekira djam 09.00 tanggal 1i 

1 er 1952. 
— Hasil?nja, ialah 4 orang “ge- 

en 

      

sedang 3 pistol dan documen? 
oleh 

tentara kita. 
Nama? jang tertembak tsb., 

Kjai Somad, Anwar, | 
Kambali dan Muchidin, 
Menurut kalangan resmi maka 

keempat orang tersebut ialah 
pengikut dari NN er naa jang 
dipimpin oleh Supadi Cs, se- 
Laga anggauta dari Matan 

War). 

HENRY R. LOCE TAK DI- 

“TERIMA OLEH ARUDJI 
Karena terlambat 35 menit.. 

Wartawan dan pemilik ma- 

djallah Amerika Time” dan 

  

kundjung keparlemen pada Re- 

bo sore dan akan diterima oleh 

wakil ketua Arudji Kartawina- 

ta, tidak 'djadj diterima karena 

Luce datang 35 menit terlam- 

bat dari waktu jang sudah di- 
rentjanakan oleh protokol par- 

lemen, 
“Menurut rentjana protokol, 
Luce diterima pada pukul 17.00, 
tetapi pada djam tersebut ia be- 
lum datang. Wakil ketua jArudji 
menantinja sampa' pukul 17.20 
dan karena Luce tidak muntjul 
serta tidak ada memberj kabar, 
Arudji pulang. 

Pukul 17.35, waktu gedung 
parlemen (jang ketika itu dibu- 
ka melulu untuk menerima kun- 
djungan Luce) akan ditutup la- 

gi dan wakil kepala protokol 
Djajaningrat sudah bersiap? 
hendak pulang, tibalah Luce. 
Kabarnja terdjadi sedikit per- 
dektjokan antara Djajaningfat 

- Merasa djengkel dan Luce 

jang terlambat, sebelum tamu 
itu Sean anakan gedung par- 
lemen. 

wa para Ketua dan heberapa 
anggauta seksi luar dan dalam 
negeri tidak ada jang datang 

untuk wmenjambut Wartawan 

dan pemilik "Time” serta Life” 

dalam rentjana protokol. Sebahb- 
Inja karena kedua seksi itu ti- 

dak menjetudjuinja. — Ant. 

PEMBELIAN PADI RAK 
JAT DI SULAWE 

Pihak BAMA Makassar me 
nerangkan, bahwa Gubernur Su- 

  

     

| djuta..rupiah... untuk. pembelian 
padi rakjat. 

Sedjak - Djuli hingga 12 No- 

pember jang lalu djumlah padi 
jang masuk penggilingan beras 
Ik. 11.000 ton,- lada 4.000. ton 
gabah 2.000 ton dengan harga 

'lebih. dari 13  djuta rupiah. 
Umumnja pembelian padi masih 
berdjalan lantjar, ketjuali kesu- 

litan2 jang ditimbulkan karena 
kekurangan alat pengangkutan 

serta keadaan dibeberapa tem- 

pat masih belum aman. Dari ki- 

ra2 30.000 ton beras jang akan 
dibeli pemerintah tiap bulan 
akan dikirim kedaerah2 minus di 

propinsi Sulawesi dan Maluku 

3.500 ton. Untuk keperluan pen- 

duduk tidak diperlukan beras 

dari luar negeri, hanja didatang- 

kan kira2 900 ton tiap bulan bu- 

Patut pula dikabarkan, bahu 

itu, sebagaimana ditjantumkan | 

lawesi. telah mengeluarkan 328 

  

Tuntutan Div. Brawidjaja: 
  

Supaja dipetjat 

Divisi Brawidjaja Djawa Ti- 
mur telah mengeluarkan penda- 
pat berkenaan dengan state- 

ment pemerintah tanggal 22 No- 
vember mengenai peristiwa rc 
Oktober jg isinja sbb.. 

1. Minimaal harus dipetjat 
dari keanggotaan Angkatan Pe- 

rang dan tidak berhak mengam- 

katan Bersendjata : 

a. Mereka jang turut me- 
nanda - tangani pernjataan 

Angkatan Darat ttg. 17 Okto- 
| ber 1952. 

bil tempat dalam susunan Ang f 

  b. Pendjabat2 dari Kemente- 
'rian Pertahanan jang menurut 
djabatannja bertanggung dja- 
wab - memungkinkan langung- 
nja. peristiwa 17 Oktober 1952, 
termasuk djuga kolonel Wijono. 
C. Kepala Staf Angkatan Pe- 

"BEBERAPA RUMAH 
DIGEDOR 

Dari fihak resmj didapat ke- 
terangan, bahwa pada tel: 9 
malam hari sekira djam 24.00 
grumbul Prioek desa Kedung- 

    

redja  (Sidaredja) didatangi 
serombongan garong jang di- 
antara mereka | “persendjata 
pistool. 

Dengan mendobrak pintu 
mereka ini memasuki rumah2 
Sdr.2 'Sanmoerdja, Alioemar, 
Moeljadiredja, Martabesari dan 
Madroesdi dan merampas ba- 
rang2 seharga Rp. 3652.50. 
(Kor). 

GROMBOLAN TJEGAT 
TRUCK2 

Baru2 ini antara djam 8.00 

pagi truck2 jang datang dari 
djurusan timur (Purwokerto) 

dan dari barat (Madjenang) di- 
berhentikan oleh  grombolan 

bersendjata, jang memerintah- 
kan kepada supir2 agar menje- 
rahkan rijbewijsnja masing? dan 
pembongkaran acu2 motornja, 

setelah itu truck2 sebanjak 4 
buah dibakarnja. 

Bus SUKA jang pada waktu 
itu lalu Gidjalan tsb djuga t- 
dak luput. dari pentjegatan 
grombolan dan penumpang? se- 
telah dirampas barang2 miliknja 
disuruh pergi berdjalan kaki. 

Diantara truck2 jang mendja- 
di korban pembakaran ini 
Jah : truck2 SUBA, T.S.H. (Ta- 
sikmalaja), Tjwan Lioe (Pur- 
wokerto) dan Biliton (Bandjar), 

Setelah fihak “pendjaga kea- 

manan mendapat laporan, maka 
pasukan2 M.B., dan 1 cie T.N.I. 
dari Bat : 416 mengadakan pe- 

ngedjaran, h'ngga terdjadi tem- 
bak menembak hingga kl : 14, 

Ldjam lamanja.. Pula.tak lama 

-kemudian datang balabantuan 
dari Bn 415 jang bertugas di- 
dekat daerah peristiwa itu. Be- 

rapa korban akibat pertempur- 
an ini, belum dapat diketahui 
dengan aa 

Lan Pertempuran sengit. 

Sementara. itu dikabarkan 
bahwa pertempuran sengit an- 
tara pasukan patroli TNI di- 
desa Sarwadadi (Kawungan- 
ten) dengan gerombolan pe- 
ngatjau jang bersarang didesa 

tersebut telah terdjadi baru2 
ini. Untuk menghalau gerom- 
bolan ini, maka dari Kawung- 

anten T.N.I, melepaskan tem- 
bakan2 mortier hingga bebera- 
pa kali. Korban 3 orang pendu- 
duk (B. Murjani, Pak Nurjadi 

  

dan Martosuwignjo karena pe- 
tjahan peluru hingga mendapat   at keperluan chusus Angkatan 

Perang. (Padi berisi 50H beras, 
lada TO Fo dan gabah 8072). Ant.     

  

   

1 49.265,—, dan Rp. 730,5 atau 

| semua Rp 167.220.— Djumlah 

Rp. 67.180,— dan untuk para 
1 modin Rp. 33.590.-— (Kor). 

PERBAIKAN 83 MAS- 
| DJID2 
h Diperoleh keterangan, bahwa 

dalam tahun 1952 ini oleh Pe- 
merintah telah. dikeluarkan 

uang bantuan untuk perbaikan 
sedjumlah 83 masdjid2 dise- 
luruh daerah Surakarta, seba- 
njak Rp. 238.097,—, 

Djumlah itu dapat dibagikan 
kepada 1 mesdjid di kota Sura- 
karta sebanjak Rp. 6.700,—, utk 

16 masdjid di Klaten sebanjak 
Rp. 40.107,—, “untuk 41 mas- 
djid di Bojolali sebanjak 
Rp, 83.990,—, untuk 19 masdjid 
di Sragen sebanjak Rp. 96.180, 
utk. 3 masdjid di Karanganjar 
sebanjak, Rp, - 4800,—- dan   

SWILAJAH DJAWA TENGAH 

| ini masuk kas masdjid sebanjak : 

| Yuka2 jang agak berat, hingga 
memerlukan rawatan di R.S.U. 

| Tjilatjap, — (Kor). 

  

untuk 3 masdjid di 5 se- 
banjak Rp, 6.320,— "(Kor). 

MAGELANG 

BENGGOLAN TER- 
TEMBAK MATI 
Sedang jang satu ter- 
tangkap. 

Waktu serombongari datenji 
militer dan polisi harj Kemis 

siang tanggal 11-12 kira2 djam 
10.30 sedang berkeliling didae- 
rah Bandongan sebelah Barat 
kota Magelang, didesa Salam- 
kuntji diketahui seorang ge- 
rombolan sedang bersembunji di 
sebuah rumah. Ketika patroli 
akan menggerebeg ia melarikan 
diri, tetapi terus dikedjar. 
Benggol tersebut mengadakan 
perlawanan dengan melepaskan 
tembakan pistol sekali, tetapi 
patroli jang telah bersedia se- 
belumnja telah melepaskan tem- 

  

  

za- |, 

para penanda 
tangan pernjataan AD 17 Okt. 

Perlop anggauta TT V ditjabut 
rang djenderal major T. B. Si- 

matupang. 

d. Perwira2 jang aktif dalam 

, melaksanakan gerakan2 ten- 

tara setjara luas pada tanggal 

17 Oktober .1952 jang melebihi 

apa :jang diperlukan untuk ke- 

amanan,.. termasuk : Komando 

KMKB Djakarta “Raya major 
Kosasih dan komandan brigade 

CTU major Kemal. 
2.-Tjara pelaksanaan terse- 

rah kepada kebidjaksanaan pe- 

merintah dlm djangka pendek. 
Menurut ,,Merdeka”  selan- 

djutnja, pendapat ini dikeluar- 

kan oleh Divisi Brawidjaja Dja- 

wa Timur pada tanggal 3 De- 
sember djam 10:30, ditanda- 

tangani oleh pendjabat Pangli- 

ma divisi Brawidjaja/TT V let. 

kol. Sudirman “dan dikirimkan 

kepada Presiden - Panglima Ter- 
tinggi serta - Perdana Menteri 
RI Mr. Wilopo. 

Mereka jg dimaksudkan da- 
lam fatsal 1 a itu adalah : kol. 
A, H, Nasution, let. kol. Sutoko, 
kol. Simbolon, let, kol. Kosasih, 
kolonel ' A. E. Kawilarang, 
let, kol, Mochd. Bachrun, let. 

kol, Suwondho, kol. Gatot Su- 
broto, let. kol. Sukanda Brata- 
menggala, let. kol. Suprapto, 

let. kol. S. Parman, let. kol. 

Soerjosoelarso, let. kol. Askari, 

let, kol, Abd. Azis Saleh dan let. 
kol. pada adjudan djenderal Su- 
mantri. 
Adapun kol. Sadikin, menurut 

, Merdeka” tidak  menanda- 

tangani pernjataan Angk. Da- 
rat tanggal 17 Oktober itu. 

Perlop didaerah Bra- 
widjaja ditjabut. 

Terhitung mulai malam 9 
djalan 10 Desember semua per- 
wira2 dan peradjurit2 dari TT 
V-divisi Brawidjaja tidak diizin- 

kan meninggalkan tempatnja 

atau melakukan perlopnja. 
Tindakan ini diambil untuk 

mendjaga keadaan dan mengha- 
dapi segala kemungkinan. Tin- 

dakan ini tidak berarti apa2 se- 
lain menghadapi persiapan sa- 
dja. demikian keterangan ka- 

langan militer jang mengetahui 

kepada koresponden ,,Merdeka” 

50 ORANG ASING 
DIDENDA 

Karena : tak daftarkan 
diri. 

Berdasarkan peraturan ,,Ba- 
taviasche Bevolkingsverorde- 
ning” dan pasal 515 KHUP jg 
masih tetap berlaku, walikota 
Djakarta Raya Sjamsuridjal te- 
lah mengeluarkan peringatan 
kepada seluruh penduduk bang- 
sa asing di Djakarta Raya, ten-   tang keharusan mendaftafkan 
diri dan melaporkan tentang 
perobahan2 alamat, kepada 
Kantor Pendaftaran Penduduk 
Kotapradja Djakarta Raya. 

Peringatan tersebut disertai 
dengan antjaman hukuman pen- 
djara 1 bulan atau denda Rp. 
100,— bagi mereka jang me- 
langgar peraturan itu. 

: 50 Orang asing (Eropa) 
melanggar. 

Pendaftaran Penduduk Kota- 
pradja Djakarta Raya, R. Su- 
marsono menerangkan, bahwa 
dalam bulan2 ini, Ik. 50 orang 
asing (Eropa) telah dikenakan 
denda masing2 Rp. 100,— dise- 
babkan tidak mendaftarkan di- 
ri.atau melaporkan sewaktu 
meninggalkan Indonesia. .keluar 
negeri. 

Dinjatakan, bahwa. peraturan 
mendaftarkan diri bagi orang2 
asing sudah dikeluarkan bebe- 
rapa bulan jang lalu dan pe- 
ngumuman tentang soal terse- 
but jang dikeluarkan lagi seka- 
rang hanja merupakan ulangan 
serta peringatan. 
Menurut Sumarsono, pelang- 

garan jang . dilakukan orang2 
asing (Eropa) kebanjakan ter- 
“adi sewaktu. mereka akan 
meninggalkan Indonesia ke luar 
negeri, dan baru diketahui se- 
Kn ena itu Ka 

n 

BIBIT MUDJAHIR 
“Untuk Tapanuli Utara. 

Djawatan Perikanan Darat 
kabupaten Tapanuli Utara telah 
menebarkan 60.000 bibit ikan 
mudjahir pada 18 tempat dika- 
bupaten tsb, sebagai usaha per- 
tama untuk menambah hasil2 

perikanan darat. 
Usaha djawatan ini mendapat 

sambutan baik dari penduduk 

kabupaten tsb, karena selama 
ini Tapanuli Utara sangat keku- 
rangan ikan basah. 

Didapat pula keterangan, kini 
Djawatan Perikanan Darat se- 

dang menebarkan pula bibit2 
ikan mudjahir didaerah Dataran 

  

  di Surabaja. Tinggi Toba. — Ant. 

1113 Orang buruh » Menara" 
menganggur 

(Oleh Wartawan K.R. sendiri) 

ENJAMBUNG berita tentang pengurangan tenaga buruh 
pada pabrik rokok kretek »Menara” di Solo, lebih Iandjut 

KP3 daerah Surakarta menjatakan setelah ada laporan lengkap   jg. masuk, 

sebanjak 480 buruh lagi, a 

sementara. 

Pemberi tahuan akan menu- 
tup perusahaan itu disertai 
keterangan, bahwa setelah se- 
mua buruh2 sudah diberhenti- 

kan, kemudian akan diterima 
lagi sebagian ketjil untuk di- 
pekerdjakan kembali menurut 

kekuatan dan keadaan perusa- 
haan, berkenaan dengan kesuli- 

tan jang dihadapi mengenai ba- 

han tjengkeh. Sebagai alasan 
untuk memberhentikan dulu se- 
mua buruh2nja itu, katanja 
untuk menghindari iri hati” 
antara mereka jang dihentikan 
dan jang masih dibutuhkan te- 
naganja. 

Lebih landjut kalangan KP3 
menjatakan, bahwa penutupan   

Berhubung  de- 

ngan dilangsung 
kannja Kongres 
P.N.I,. di Djawa 

. Timur, maka te- 

lam resepsi, jany 
dihadiri oleh a.l. 
Pemimpin U- 

mum P.N.I., pem 

besar2 dan wa- 

kil2 dan partai2. 
Gambar: Ketika 

diadakan peng- 
henimgkan  tiin- 

ta. Gambar po- 
djok : Ketua U- 
mum ,P.N.I, Si: 

dik Dijojosukar- 

to ketika berpi- 
dato,  (Ipphos). 
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bakan kembali tepat mengenai 
benggol tersebut hingga tewas. 

Ternjata benggol tersebut ada- 

lah Abu Umar berasai dari de- 
| sa Banjuwangi ketjamatan Ban- 
dongan. 

Pistol serta sebuah surat ke- 
terangannja telah dapat diram- 
pas oleh pihak patroli. Sedang 
jang bersama2 Abu melarikan 

dup2 bernama  Anhari, djuga 
berpakaian hitam seperti beng- 
gol Abu dan berasal dari Mer- 

tojudan.. Kini sedang dalam ta- 
hanan, 

Abu Umar adalah pemuda li- 
ar jg pada saat petjahnja pem- 
berontakan ex Bataljon 426 te- 
lah menggabungkan dirinja pa- 
da ex bat. tersebut. Dengan ter- 
tembaknja mati Abu, maka dae- 
rah Bandongan sudah ada dua 
orang benggolan dibasmi. Per- 
tama benggolan Sjahari jang 
tertembak mati tanggal 14-11 jl 
Dengan telah tertembaknja ma- 
ti dua orang benggolan terse-   
merasa lega, 

  

lah diadakan ma“ 

tersebut bukan ,merupakan ,,pengurangan tenaga” 
akan tetapi mendjadi suatu ,,massa 

ontslag” terhadap buruh ,,Menara” seluruhnja, sedjumlah 1.113 
orang, terdiri dari tukang linting dan tukang potong (menggun- 
ting), karena fihak pengusaha telah memberi tahukan kepada 
KP3, bahwa pabrik tersebut akan ditutup seluruhnja untuk 

pabrik ,,/Menara” tersebut be- 
lum resmi dinjatakan, akan te- 
tapi pada njatanja dewasa ini 
pabrik itu sudah tidak bekerdja 
untuk sementara waktu. 
Sementara itu perundingan 

antara pengusaha, buruh dan 
fihak KP3 jang telah direntja- 
nakan tg. 9/12 tak dapat dilak- 
sanakan. 

Belum ada keterangan lebih 
landjut kapan akan diadakan 
perundingan itu, jang antara 
lain akan membitjarakan soal 
»pesangon” bagi para buruh 
j ng diberhentikan, dan tjara2 
penjelesaian jang bidjaksana 

berkenaan dengan akan dipe- 
kerdjakannja kembali sebagian 

dari buruh2 itu, setelah diada- 
kan ,,massa  ontslag” setjara 
besar-besaran itu. 

KONGRES URUSAN 
  

, HADJI SEDUNIA 
Panitia persiapan te- 
lah dibentuk. 

Di Djakarta telah dibentuk 
”Panit'a Persiapan Kongres U- 
rusan Hadji Sedunia”, jang su- 
sunan pengurus adalah sbp.: 
Ketua.K.H.M. Dachlan (In- 

donesia), wak'l ketua H. Chalid 
Abdul Chudud (Libanon), dan 

wakil ketua II Dr. Nazir Moh. 
Awan (Pakistan). 

Penasehat2:  K. A. Wachid 
Hasjim dan Kaprawi. 
Langkah pertama jang akan 

diambil ialah memberitahukan 
rentjana akan diadakan kongres 

tersebut keseluruh negara2 jg. 
mempunjai organisaSi mengenai   

diri djuga dapat tertangkap hi-: 

but diatas rakjat didaerah situ 

urusan hadji. — Ant, 

    

KEBUMEN 

PENGGARONGAN 
DISERTAI PENGA- 

NIAJAAN 
Pada malam Rebo jang lalu 

sekira djam 22 seorang pendu- 

duk desa  Rantewringin Ketj. 
Buluspesantren, bernama H. 
Mukti, tlh kedatangan 5 orang 

berpakaian seragam, bersendja- 
ta pistol dan mendobrak pintu 
rumah, Pertama-tama H, Muk- 
ti dan anaknja dianiaja, setelah 
itu semua keluarganja sebanjak 
11 orang dimasukkan kedalam 
lumbung padi dan “dikuntji da- 
ri Juar oleh garong2 itu. Sesu- 
.dah kira2 setengah “djam lama 
nja, maka garong2 itu pergi de 
ngan menggondol 2 sepeda (ba- 
ru), perhiasan2 dari emas dan 
uang kontan Rp. 5000,- Berapa 
djumlah kerugian semua belim 
dapat diketahui. Sampai berita 
ini ditulis, garong2 itu belum ter 

  

  tangkap, — (Kor), 

Sementara itu Kepala Kantor : 

DPR SETUDJU TJAM- 
PUR TANGAN PE- 

MERINTAH 
Dalam soal pabrik gula. 

Dalam sidangnja pada, hari 

Kemis malam tanggal 11- “12-52 

jl. mengenai soal P.P.RG 4Pa- 
nitya Persiapan Pendirian Pa- 

brik Gula) DPRD Jogjakarta 
telah mengambil keputusan sbb. 

1 Mengingat bahwa di Daae- 

rah Istimewa Jogjakarta sudah 
ada objek sperusahaan jang ' 'su- 

dah dan akan ditjampuri/diada.- 
kan oleh Pemerintah (seperti 
Perbedy dan Tarumartani) ma- 
ka D.P.R, mewadjibkan kepada 
Seksi IV untuk membikin ren- 
tjana mengenai tindakan Peme- 
'rintah untuk mentjampuri/me- 

Ng perusahaan, 
D.P.R,  menjetudjui bhw 

dn Daeraf ikut Serta 
dengan usaha P.P.P.G, dengan 
mengingat bahwa usaha Pabrik 
Gula mengandung maksud2 pem- 
bangunan ekonomi dan kemak- 

muran rakjat. 
3. Pertjampuran Pemerirtah 

Daerah (partisipasi) pada P.P.-, 
P.G. diartikan, bahwa Pemerin- 
tah Daerah mendjadi  mode- 

oprichter jang berhak bersama- 

sama dengan PPPG. menjusun/ 
merubah Statuten PPPG. 

4... D,P.R. Daerah Istimewa 
Jogjakarta mewadjibkan kepa- 

da DPD agar supaja menentu- 
kan satu djumlah didalam Ang- 

garan Belandja 1953 jg terten- 

tu guna pelaksanaan plan. eko- 

nomi seluruh daerah umumnja 

ien PPPG chususnja. 

|STAF RESIMEN 13 & 
BN. 412 DILANTIK. 

“Hari Senin tanggal 15 -:12 PB 

gi djam 08.30 di Aloon2 Utara 

esp akan dilangsungkan :upa- 

tjara pelantikan Staf Resimen 

13 dan Bataljon 412 dari -Dipisi 

Diponegoro. 

Selain daripada itu pada tang- 

gal 16-12 jad. malam dj: 20-90 

di Gedung Negara d'iadakanma. 

lam kesenian. 

DOKTER DJAGA 

Hari Saptu tanggal 13:12 dj. 

18.00 sampa: hari Senin tanggal 

15-12 djam 6 pagi adalah '“dok- 

ter 'K. Wirjaamidjaja alamat 

Bintaran 26 tilpon no. 212 Jogja. 

Kendaraan pada malam hari 

disediakan oleh PMI. Tjab.   Jogja, Gondokusuman 14 sap. 

1 206. 

KEBAKTIAN GEREDJA2 

KRISTEN DI - JOSJA- 

KARTA » «. 
Minggu 12-11. 23 

lin Gesja Kristen di Gondoku- 

suman. Klitrei “Lor” 34-07.50 

Ds. J.A.C. Rullmann, 09-00 «Ds. 

Wijoto, 16.30 Ds. J. Darmopat- 

modjo. 

Gredja Kristen di Tungkak. 

Mergangsan 09.00 Sir. S. Mar- 

diutomo, 16.00 Ds. S. Dureao- 

arsmoro, Kotagede 09.00 Dai S 

Dwidjoasmoro. 

Gredja “Tiong Hoa aa Tok 

Kauw Hwee. Ngupasan 21 09. 00 

Ds. Then Djin Soei, 17.00 Sar. 

Tjoa Tjin Touw. Kring tan- 

tilan 09.00 Sdr. Tjoa Tjin Fouw. 

Gredja Protestan Indonesia. 

Margomuljo : 7 09.00 Ds. S.A.R. 

Hardin. 
Gredja Pantekosta. “ikmpu 

janganwangi 09.00 Pendeta The 
Kiem Koei, Tugu Kulon 28 16.30 
Pendeta The Kiem Koei. 

Gredja Huria Kristen Batak 
Protestan (HKBP) “Batana- 

warsa 22 09.30 Sdr. N. Sima- 
nungkalit. 

Saptu, 13-12. 
Gredja Mashei Advent Hari 

Ketudjuh. Malioboro: 6“ 09.00 
Sdr. Tjia Khing ' Hwat,' 10.00 

'SPerideta D. Pattikawa, 10. 30 Sar. 
Irene Pattikawa. 

Sidang Masehi Effatha Sajidan 
no. 7 09:00 Sdr. Titus Unawe-   kla, 10.00 Pendeta Joh. E. Ja- 

cob, 16.30 Kumpulan orang 

| muda, 
i 

' 

“THE STORY OF 
O.L YGE" 

(Eagle Lion - Films) 

Seperti Bill Mauldin pentjipta: 
UP Front”, Erni Pyle pun ber- 
hasil mentjipta ,,The Story of 
G.I. Yoe”. Kedua - duanja ada- 
lah wartawan perang jang me- 
ng kuti dan merasakan suka- 
duka peradjurit2 jang berada 
digaris depan selama perang du- 
nia II. Mereka menulis keadaan- 
nja dengan djudjur, sehingga 
mau tidak mau Hollywood mem.. 
beri tempat baginja. Dan pera- 
nan dalam film in' dipegang: 
Robert Mitchum, Burgess Me- 
redith sebagai Erni Pyle, sce- 
nario: Leopold Atlas, Gerry Lin- 

. dore, Philip Stevenson dan regie 
WII amsA Weliman. 

Film ini mentjapai sukses da. 
lam memindahkan tjeritera ke- 
pada lajar putih. Kini film ini 
diputar di Luxor, 
  

" . 

Tontonan malam ini : 
RAHAJU: ,,Bomba the lost Vol- 

cano”, Johny 'Sheffield. 
INDRA: ,,Bright Victory”, Ar- 

thur Kennedy, Peggy Dow. 
SOBOHARSONO : .,,A Midsum- 

mer Night's Dream James 
Cagney, Joe BE. Brown, Diek 

Powell, Anita Louise. 
SENI SONO: ,,White : Ponge” 

Richard Fraser, Ian Wri- 
xon, 

REX: 'Ivory Hunter”, Anthony 
Steel, Dinah Sheridan, 

LUXOR : sThe Story of GI,   Joe”, Robert Mitehum, Dur: 
gess Meredith, 

  

o 

 



  

     
    

   
   
   

3 djuga perhatian mereka | hwa lama2 hal itu tidak bisa 
B gan memuatnja. H3 Nan. sedang anggaran | 
3 ak Tn dimuat itu hanjalah | belandja negara mereka habis 
3 “sbantaman terhadap kita. Kata | untuk ongkos peperangan ini 

“3 Haa “na Het Republik Indone. | sagja, Dan uang ini didapatkan 
2 . Sia, keadaan dalam negerinja | sebagian terbesar dari bantuan 

Fi . Masih sangat katjau, tidak ada | Amerika Serikat. 
3 “Keamanan, terus menerus ter-| Dan ini adalah untuk men- 

  

urbasangka 
2 

    
   

   
     

       

  

    

    

turut serta alam 

wuka forum internasion 

    W', kata mereka. 

  

katakan   
       
     

w :N 
ena soal Tunisia itu,. agak 

   

  

. djadi pembunuhan, pengatjauan 
"terhadap bangsa sendiri. 
“Begitu katjau negerinja, kok 
“ mau mentjampuri Na nega- 
“ra lain ? Mengapa tidak meng- 
"Urus - Pena eka dulu ? 

& Me dulu ? , 

. Semua surat kabar Perantjis, 
tanpa ada ketjualinja menghan- 
tam republik kita. Dulunja sk 
»Ce Soir” jang berhaluan ko- 
munis tidak seberapa dan boleh 

“dikatakan objektip. Tapi pada 

kelan merek& makin men- 

“ini adalah soal dim 

ini adalah suatu kebia- 
ipada satu negara pen- 

: Seperti jang kita alami ri dengan Belanda, 

(i Mengenai Indonesia sangat 
sedikit, aja tidak boleh saja 

   
Perantjis akan 

lonesia 
Hutauruk) 

apat, bahwa orang? Indonesia 
tidak ketjil kepada pedjuang? na- 

, bantuan itu ada jang berupa 
ata, ada pula berupa tenaga. Djadinja terhadap bangsa 

i: purbasangka jang tidak ketjil. 1 

    

Ketak Spa Su Bi nNgggai Ta : 
six| erutama pula dgn-aktipitet., Demikian Keluhan jang saja 
“uperwakilan kita di PBB jang,| dengar pada, umumnja, jang 

| reka merasakan akibat perang 
'| kebangsaan di Indo China, jang 

tidak ada achir2nja itu. 
|. Dalam parlemen Perantjis 

sendiri telah terdengar pula su- 
.|ara2 ini dan telah ada usaha 

dari beberapa anggota untuk 
| mengachiri peperangan jg tidak 
pernah dimaklumkan itu. Tapi 

belum berapa mendapat sambu- 
tan jang bisa mengakibatkan 

“suatu perobahan dalam politik   
t2 kabar Da Ting madura pemerintah Perantjis terhadap 

u belakangan ini, terutama gerakan kebangsaan di Indo 
China, 

pi saja mendapat kesan, 

  

   

daerah itw”, kata mereka. Se- 

| mempertahankan kekuasaannja, 
mau tetap mempertahankan 
djadjahannja. ” : 

  

KONVENSI MAHA- 
SISWA ASIA 
kirim wakilnja, 

| wer mempunjaj kewadjiban un- 
menggambarkan bagaimana me- 

suara2 ini masih terlalu ketjil, 

tjis di Indo- China, 

| disertai oleh djenderal2 angkat- 

djaga kemerdekaan bangsa di- | 

dang mereka sendiri mau tetap | 

25 Negara Asia akan |: 

TRUMAN TAK PERTJA- 
JA MAC ARTHUR MEM- 

| PUNJAI RENTJANA 
SA Tu 

1 Tentang Korea. 

"pada hari Kemis, bahwa ia tak 
| pertjaja djenderal Mac Arthur 
mempunjaji sesuatu jang baru 
untuk  mengachiri peperangan 
Korea. A3   

   

  

"Presiden Truman mengatakan | 

Sx 

  |. Dikatakan selandjutnja, bah: ' 
| wa Mac Arthur dan 'Eisenho- 

tuk segera mengemukakan su- 
atu penjelesaian jang akan me- 
ngachri persengketaan Korea 
dan menjelamatkan kehidupan 

| Amerika. . Tetapi ditambahkan- 
nja, bahwa ia tak melihat se- 
suatu tudjuan jang baik untuk 
mengadakan pertemuan pribadi 
dengan Mac Arthur dan Eisen- 
hower, karena ia menjangsikan, 
bahwa. kedua orang tersebut 
mempunjaj rentjana jang dapat 
dikerdjakan.-— Ant. - UP. . 

PIERRE MONTEL 
Kundjungi Indo. China. 

Menterj negara urusan ang- 
katan udara Perantjis, Pierre 
Montel, pada hari Kemis tiba 
di Saigor untuk menindjau in- 
stalasi2 angkatan udara Peran- 

  

Dalam perdjalanannja ini ia   an udara Gelee dan Chelle. — 
Tg Ant: AFP: 

A merika akan 

minjak 
8 jang lalu mewartakan, bah 

Hingkungan perajaan itu 

Demikian kawat Presiden Su- 
karno” pada “Panitia Korban 
40.000 Makassar, jang seterus- 

itu 
satu2nja sikap jang pantas utk 
menjatakan hormat kita kepa- 

nja mengatakan, karena 

da korban 40.000 itu ialah me: 
neruskan perdjuangan jang me- 
reka lakukan, jaitu perdjuang- 
an (untuk Indonesia merdeka 
dari Sabang sampai ke Merau- 
ke. Demikian kawat tersebut. 

Tentang peringatan di 
Makassar, 

Tentang peringatan di Ma- 
kassar dapat dikabarkan, bah- 
wa telah diadakan rapat umum 
peringatan bertempat dibios- 
kop ,,Empress” jang dikundju- 
ngi oleh pembesar2 militer dan 
sipil, dimana telah diuraikan se- 
djarah korban tersebut. Dalam 

telah 
ditanam pohon peringatan 40.000 
dan perletakan batu pertama 

desak Inggeris 
.utk menghapuskan embargo 

Iran? 
INGGUAN Amerika ,,Newsweek” jang terbit hari Rebo 

Wa ,seorang utusan penting 

Pendjadjah telah menggali 
| lobang kubur kolonialisme 

Kawat Presiden pada panitia korban 40.000 
Toar ada korban jang sia2. Kaum pendjadjah jang mem- 
(bunuh saudara? Kita, jang 40.000 itu, 

menggali lobang kubur kolonialisme sendiri. 
kolonialisme itu belum mati sama 
maka pasti ia akan mati. Lekas 
kegiatan kita jang masih hidup. 

“waktu belakangan ini surat ka- 
“bar-ini.turut serta menghantam. 

. 9991 Tapi itu tidak bisa kita salah- 
€ Kan.-Itu kan milik orang Pe- 

rantjis ? Dan katanja ,,tindakan 
“2 wakil2 Indonesia mengenai soal 
“Tunisia ini sudah terlalu djauh, 
.£ tidak bisa dibiarkan begitu sa- 

dja". 

Wakil menteri 

India, K.D. Malaviya, dalam ke- 
terangannja kepada parlemen 

pada hari Kemis jl. antara lain 
menjatakan, bahwa utusan2 da- 
ri 25 negara Asia akan meng- 

|amb'l pagian dalam konvensi 
mahas swa Asia jang akan di- 
buka pada tanggal 20 Desember 
jang akan datang di New Delhi, 
Diterangkannja, bahwa kong- 
res 'ini diselenggarakan oleh 
Perhimpunan Mahasiswa Perse- 

rikatan Bangsa2 di Ind'a dalan 
'kerdja sama dengan gerakan2 
mahasiswa internasional untuk 
P.B.B. 

Negara2 jang akan diwakili 
dalam konvensi: tersebut ialah 
Inda, Djepang, Hongkong, Phi- 
lipina, RRT, Birma, Ceylon, Pa- 
kistan, Malaya, Indonesia, 
Republik2 Sovjet jang termasuk 
daerah Asia, Nepal, Australia, 
New Zealand, Israel, Mesir 

'Iran, Irag, Saudi Arabia, Ya- 
man, Libanon, Syria, Jordania, 
Oman dan Kuwait... Ant. AFP: 

    

Viet Nam mulai dirasa. 

V .Phda waktu belakangan ini 
-rakjat Perantjis sudah mulai 

(merasakan kesusahan? dan ke- 
..Yugian jang dialaminja dalam 
“peperangan melawan Ho Chi 

“" Minh. Sampai didesa2, terutama 
san anitanja merasakan be- 

SEP BER ah Ke 
:| S Perang sudah berachir 7 th 
: “Yebih, -tapi anak2 kami masih 
: sadja terus bertempur. Masih 

.sadja. belum pulang bersama2 
Cebkdan (kami dinegeri ini. Masih 

ja. banjak jang mendjadi 
korban. Masih sadja kami mem- 
bajar belasting jg tidak ringan. 
Hutang kami (kepada Amerika) 

-ustidak terhitung banjaknja”. - 

  

      

t
e
p
 

pendidikan |: 

rapa harj jang lalu diambil di 
Washington. : 

sendirinja akan terpaksa me-- 

dari pemerintah Amerika”, kabarnja Paul Nitz jang mendja- 
bat ketua staf perantjang State Department, dalam minggu 
ini ditunggu kedatangannja di London untuk mengadakan te- 
kanan lebih kuat lagi terhadap Inggeris agar negeri ini mena- 
rik kembali embargonja terhadap minjak Iran. 

Menurut mingguan tersebut 
missi itu ialah hasil dari putu- 

san tingkat tinggi jang bebe- 

ngambil kedudukan jang lang- 

sung bertentangan dengan 

orang2 komunis dinegerinja itu. 

Sekalipun pemerintah Ingge- 

ris tidak dapat membenarkan 

teori ini, namun Inggeris se- 

karang mulai melihat tanda2 jg 

merupakan peringatan baginja, 

dan kini dapat diharap bahwa 
Inggeris akan menjambut missi 

Amerika itu dengan menarik 
kembali larangan ' jang keras 
terhadap  pendjualan minjak 

Iran jang berlaku sekarang. 

Pelbagai saran untuk maksud 
itu pada waktu ini masih dibi: 
tjarakan antara London dan 

Washington, demikian menurut 

mingguan ,,Newsweek”. 

UP 

Putusan ini menurut ,.News- 
week” ialah bahwa Iran dengan 

segala djalan jang mungkin ha- 
rus ditjegah “ djangan sampai 

mendjadi negara komunis, dan 
oleh karenanja segala” usaha 
harus ditempuh tidak mengi- 

ngat uang agar suatu persetu- 

djuan dapat ditjapai mengenai 
sengketa minjak dewasa ini. 

Pendirian ini ialah berdasarkan 
teori bahwa setiap persetudjuan 
minjak tentu akan ditentang 
oleh kaum komunis, dan dengan 

demikian Mossadegh dengan   

      

telah 
Dan meskipun 

sekali ditanah air kita, 
tidaknja tergantung daripada. 

sebenarnja 

gada gedung anak jatim piatu, 
Oleh bekas radja Bone. 
pertama diperoleh dari masja- 
rakat ' Sulawesi Selatan Rp. 
70.000.—, sedangkan Rp. 250: 
000.— akan diperoleh dari pe- 
imerintah pusat Djakarta. Dari 
njonja Salawati diterima segum- 
pal emas jang Giperolehnja dari 
pimpinan gerombolan Osman 
|Balo ketika mengadakan pe- 
injelesaian bekas CTN beberapa 

Modal | 

ATJARA DIES NATALIS. 

Untuk merajakan Dies Na 
ta's III dari Universitit Ne- 
geri Gadjah Mada maka Ps. 
GADJAH MADA. sebagai bagi- 
an dari Dewan Mahasiswa Bag, 
Olah Raga akan menjelenggara 
kan pertandingan Segi Tiga. 
Adapun menjimpang dari b'asa- 
nja, maka kali ini tiga kesebe- 
lasan jang akan madju kedalam 
"gelanggang jalah pertama kese 
belasan dari Mahasiswa tingkat 
I, kedua kesebelasan dari Ma- 
has'swa. tingkat II dan ketiga 
kesebelasan . dari, Mahasiswa 
tingkat III keatas darj seluruh 
Facultit2 U.N, Gadjah Mada." 

Tudjuannja jalah untuk me- 
nanam rasa persatuan dikala 

ngan Mahasiswa2 seumumnja, 
sehingga terasalah adanja suatu 
kesatuan. : 

Guna membentuk XI Tingkat 
I jg mengambil nama XI HARI- 
MAU telah ditundjuk sdr. Kres-   bulan jang lalu. Emas itu telah 'dibeli setjara lelang oleh N.v. 

Indra Rp. 30.000.— lebih dan 
dari pedagang2 didapat sumba- ngan2 kira2 Rp. 6.000-— Ant, 

  

PIKIRAN PEMBATJA 
Dalam berita KR. barug ini telah dimuat berita tentang pe- ristiwa disekolahan  S.G.HEA. 

Jogjakarta. Sebagai seorang 
jang tahu dari dekat keadaan 
perguruan tersebup diatas, ma- ka disini kami ingin mengemu- 
kakan pendapat kami. 

|. Perselisihan antara siswa? 
dengan, Penanggung-djawab per 
Yuruan tersebut memang sudah 
lama terdjadi, dan bahkan su- 
dah disinjalir oleh beberapa 
orang guru, 

Tentang “dewan guru? disini 
“dapat kami kemukakan, bahwa 
Sampai sekarang S.G.H.A. be- 
"lum lagi mempunjai dewan guru 
(dan soal ini setahu kami telah 
pernah diadjukan oleh Seorang 
guru dalam rapatnja baru2 ini: 
Tapi sajang usul tersebut dito- 
lak dengan referandum, 

Peristiwa jang telah terdjaadi 
sekarang ini tetap mendjadi 
itanggung djawab pimpinan se- 
.kolah sekarang ini. 

$. Disini kami mengadjukan sa- 
|tu djalan jang menurut penda- 
“pat kami dapat memberi per- 
baikan keadaan S.G.ELA., jalah 
dengan, mentjarikan seseorang 
jang betul2 capabel untuk dja- 
batan itu (direktur), dan. diben- 
tuknja suatu dewan guru. 

Achirnja kami setudju dari- 
pada perguruan Islam ini ditu- 
tup dalam waktu tidak tertentu 
kami rasa lebih praktis ditun- 
djuk sadja seseorang guru jang 
telah pernah mewakili penang- 
gung djawabd itu, misalnja sa- 
dja sdr. K. H. Bakir.   - Ant. - 

“” SADARALAM. 

hno (Fac. HESP), XI Tingkat II 
atau XI BANTENG dipimpin 
sdr. Sukimin (Fac, Sastera) se- 
dang XI Tingkat III keatas jg 
dinamai XI GADJAH diserah- 
kan kepada sdr, Mashud (Fac. 
Pertanian), Kami serukan ke- 
pada para Mahasiswa pemain 
terutama bagi para mahasiswa 

baru supaja suka mengadjukan 
diri pada mereka masing? bila- 
mana belum tertundjuk, agar 
dapatlah meringankan pekerdja. 
an mereka. ' 

Semua pertandingan akan di- 
selenggarakan dilapangan STM 
Djetis dan dimulai pukul 16.45 

sedang hudjan bukan merupa- 
kan halangan. 

Atjara pertandingan adalah 
sebagai berikut: Tanggal 17 
Desember 1952.: XI Banteng — 
XI Gadjah, Tgl. 18 Desb. 1952: 
XI Banteng — XI Harimau. Tgl. 

Front Barat Korea. 

3000 Serdadu 
.. serangan kuat. 

ASUKAN2 Korea Utara dan Tionghoa padashari Kemis 
jang Ialu melakukan serangan? mereka jang terkuat dim 

dua bulan ini terhadap kedudukan? pasukan? PBB difront ba- 
rat, dan pada malam Djum'at ini berhasil merebut 

Utara lakukan 

sebuah 
kedudukan dibukit .mbittle Nori” sesudah terdjadi pertempuran 
pertempuran sengit selama beberapa djam. » 

Serangan? Utara itu dimulai,,Little Nori” 
pada waktu sebelum fadjar ke- 
tika satu resimen Utara jang di- 
taksir berdjumlah- 3000 orang 
menjerbu pasukan? Korea Se- 
latan jang ' mempertahankan 
enam kedudukan penting disek- 
tor sebelah Barat Yongchon. Se- 
mua Serangan2 itu dapat diha- 
laukan, ketjuali serangan jang 
kedua 'kalinja terhadap bukit 

  

19 Desh..1952: XI Gadjah  —- 
XI Harimau, 

Perlu kami tambahkan, bah- 
Wa sebagai . attractie terachir 
dan sebagai tanda bahwa para 
Pegawai U.N. Gadjah Mada dju 
ga tak ingin ketinggalan dalam 
merajakan Dies nanti, maka 
bertempat  djuga dilapangan 
STM Djetis dan dimulai pada 
waktu jang sama akan diada- 
kan pertandingan persahabatan 
antara XI Pegawai UN GAMA 
melawan Runner Up dari per- 
tandingan segi-tiga, Pertanding. 
an ini dilangsungkan pada hari 
Sabtu sore tanggal 20 Septem- 
ber 1952, :   

  

teri luar negeri Perantjis, 

Menurut kalangan itu, pem- 
bitjaraan itu akan didasarkan 
kepada andjuran2 jang termak- 
tub dalam laporan jang diterima 
oleh kementerian luar negeri 
Inggris dari konperensi diplo- 
mat2 Inggris di Timur Djauh 
jang dilangsungkan di Singa- 
pura baru2 ini. Laporan terse- 
but kabarnja antara lain me- 
ngandjurkan diadakannja ker- 
dja - sama jang erat antara ang 
katan laut Inggris dan angkat-   an laut Perantjis untuk menju- 

  

pada Kemis pe- 
tang itu, dimana dengan bantu- 
an tembakan? artilleri dan 
mortir jang kuat lebih kurang 
500 serdadu Utara dapat mere- 
but sebuah kedudukan dibukit 
tersebut. 

Pasukan2 Korea Selatan ss- 
gera melakukan serangan2 pem 
balasan dengan dibantu oleh 
pesawat2 tank2, dan meriam? 
PBB. Pada sa'at berita ini di- 
buat pertempuran? untuk mere- 
but kembali kedudukan terse- 
but masih berlangsung dengan 
sengitnja. 

Diudara pesawat2 pemburu 
dan pembom PBB sementara 

itu terus melakukan serangan2- 

nja terhadap  daerah2 pusat 
perbekalan pasukan2 Utara. 

Pada malam Kemis kemarin 
pesawat2 B-29 membom pabe- 

rik badja “Utara di Kyomipo, 

dan menjerang pula kedudukan2 
Utara digaris pertempuran. — 
Ant, UP, 

  

Blokkade bersama Inggeris! 
Perantjis 

Te-hadap pantai2 Indo China ? 
Karancan jang mengetahui di London menjatakan pada 

hari Kemis jang lalu, bahwa menteri luar negeri Inggris, 
Anthony Eden, dalam kundjungannja ke Paris jang akan da- 

i tang akan membitjarakan keadaan Indo 
Robert Schuman. 

sun blokkade jang rapi terhadap 
pantai2 jang mendjadi tempat 

sebut menerangkan, bahwa pa- 
nglima angkatan laut 
di 

Russel, telah menjusun laporan 
jang didjadikan dasar bagi ren- 

tjana kerdja - sama jang dimak- 

PU : KEBUTUHAN KANTOR Achirnja kami tambahkan, TU On SUDAH TERPE- bahwa fihak Universitit akan NUHI memberikan hadiah kepada pe- : menang pertandingan2 tsb. & 

4h ID LE ag 

the oll purpose typewriter for the modern office 

' 

China dengan men- 

  

masuknja alat2 sendjata jang 
dibekalkan kepada pasukan? Sedia segala ukuran. »komunis”, 

11, 12, 15, 18, 26 inc, Selandjutnja kalangan  ter- (ea ea 

ws |Toko Indonesi Tea ag, 0 o n Onesia 

Patjinan 15la 

Jogja. 

Timur Djauh, 

170-12.   sud itu, — Ant.-AFP,   

  

le
 A5 pa 55 

2 Mereka jang beruntung mendapat hadiah? ”LODJI- 
REDJO” dalam SEKATEN 1952, jalah : : 
1. Sdr. MUKIDJO, Sangeran, Ki. Telogoadi, : 

| satu sepeda perempuan remtrommel. 
Sastropermudjo, Mantridjeron, satu sepeda lelaki. 
Hesan, Langenastran, satu radio Type K. Y. 45 C. 
R. S. Suwarno, Kauman, satu djam tembok Hyma. 
Sardjiono, 'Tukangan, satu sepeda anak. “ai 

» Mugiran, Tibajan, , satu koper kulit. 173-12 

2. ” 

3. 3    
  

GA, BADAN 
Pu 

  

Ae aa 
2 

  

ANGGUR SOM YONG (Anggur Kuat untuk Jaki2): 
.Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 

.. Seorang Samurai. Dengan minum Anggur kuat ini, 
“badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- 

nja Anggur SOM YONG ini istimewa utk orang laki2 
| jang dirinja ingin.disebut Djantan. , 

ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan 
minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit pu- 

."'at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- 
“ tjok, dapat bulan perut sakit, kepala sering pusing, 

mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- 
kit, itu semua dapat disem buhkan. 4 pd : 

" “0. ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- 
“9 pun mudah tidak ada halangan minum Anggur Tonic 

Lini. Segala kelemahan tubuh seperti: tidak gumbirah 
bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- 
dur, suka marah, kurang darah dan . terutama bagai 

“orang jang baru sembuh Yari sakit, Anggur Tonic ini 
merupakan satu penolong jang besar. HA 

«ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik 
—.. sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 

nguatkan tempat Heronaka dan memberi dzat2 kehi: 
dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 

“ penting-bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
in1pat djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 

  

   

  

. (kaguguran be keatas : £ 
“ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
'salin): Chasiatnja “Anggur ini: membikin bersih da- 

Lan rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah 
Je segala demam (meriang) jang “sangat dikuatirkan 

"wi bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja. 

— ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN 
“YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI, 

PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AY, — Petji- 
nan 130 MALANG. AGENT UNTUK SURABAJA: 
REN AY, — Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U. DAN PADA: 
SEMUA TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D. seluruh Nabila. Lag RA ghe otong HngA AM mem eigaV 

Ie Pi 

  

  1. 

ab 

au Toni ta 5 - & 

im usntEe nd “Yak 

- 3 2 4 Kk - : 

Dalam advertentie harian ,,K edaulatan Rakjat” dan ,,Na- 
sional” jang dimuat pada tg. 26 Nop. '52, ada sebuah pe- 
ngumuman dari ,,pengurus baru” Badan Pengurus Pendi- 
dikan Chung Hua Jogjakarta, bahwa dalam pengumuman 

mana telah mentjantumkan nama kami, menurut hemat 
kami pengumuman tersebut adalah sangat merjinggung 
pada pengurus jang lama dan sjah. 3 

Berkena'an dengan itu, kami tegaskan, bahwa kami meno- 
lak untuk mendjadi anggauta ,,pengurus baru” jang tidak 
sjah, dan kami tidak bertanggung djawab atas penjing- 
gungan pengurus lama tersebut diatas, pun . djuga kami 
belum pernah menanda tangani diatas pengumuman itu, 
bukan kehendak kami sendiri. 

Harap jang bersangkutan maklum adanja. | 

Jogjakarta tg. 11 Dec. 1952. 

ttd. KWIK A TJOEI 

B.P. Kedaulatan Ra'jat” pada tg. 19 Desem- 

n | ber 1952 akan mengeluarkan buku gambar ber: 

Kisah Pendudukan Jogja”. sedjarah : # 

Tunggu pengumuman selengkapnja besok lusa. 

  

Sudah datang lagi 
MESIN DJAHIT, An 

“ merk ,,RADJAWALI" 
KWALITEIT TINGGI 

POTONGAN 

  

MEN ARIK 
: HAR GA MEMUASKAN 

' Bisa didapat dalam bentuk KAKI dan TANGAN. 
Bisa dapat beli pada :   TOKO Importeur 
INDONESIA Perk. Dag. 
Patjinan 151 A — Jogja DJOHAN DJOHOR 

| 89-12. "3 Semarang, 
  

TELAH MENIKAH. 

Pada tanggal 8-12-52 di 

kami tersebut diatas. 

  
    

       
istimewa untuk - wanita 
jang habis bersalin guna 
mendapatkan kembali 

kesegaran serta kekuatan 
badan. 
I stel untuk dipakai sam- 

E pai 40 hari terdiri dari: 
, 3 matjam djamu, 

3 matjam tapel, 

2 matjam bobok, 
2 matjam pilis. 

DJAMU IBOE 
Y/2 2 NJOWYA 
MALIOBORO 35 — Jogja. 
en Barat tes 

emarang. 

      

        
    

  

    

166-12 

  

ane mama Ng   

SUHIRNO dengan SUDARMI 
Prawirotaman. 

: Mengutjapkan banjak2 trima kasih kepada Tuan2, Njo- 
nja2, saudara2, serta Pemuda2 dan Pemudi2 R. K. Pra- 
Wirotaman jang telah turut merajakan perkawinan anak 

Hormat kami. | 
M. PRAWIROSUPARTO. 

dgn. Keluarga. 

AA 

  

  

. Kabar Menggembirakan 
Tuan2, njonja2/nona2! Kami sedia ber-matjam2 per- 

hiasan dari emas 22 krt. Djual dan beli intan dan berlian, 
menerima pesanan, pembikinan “halus dan memuaskan, 
ongkos ditanggung ringan, harap tuan2, njonja2 / nona2, 
silahkan berhubungan guna mendjaga pada beribu-ribu 
wanita. hari tua jad. 8 

Tjong Gwan 
Toko mas Tjong Tik Siong 

Muka pasar no. lia, Telp. no. 635 — Jogja. 84
-1
2     

  

Apa dan Siapa : MAD AME VYAYA LAKSHMI' PANDIT. Suka Duka : MENONTON WAJANG ORANG. . 

KEMENANGAN SERIKAT DI AL ALAMEIN. 

« RAMAI - RAMAI 

t GREGORY PECK. | 
t LAMBANG KOTAPR ADJA 
x 

« FAROUK FOJA - FO JA. 
t ROSITA 
ak OMPU NOMMENSEN, Dokter dan Perintis dialan baru 1 

« DJAKA TINGKIR BERTEMPUR DENGAN BUA JA. 

KING OF THE ROYAL M 

Tgl. 14 DESEMBER 1952 

MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM 
(Skets). 

JOGJAKARTA. 

(Tierita Pendek). 

dari Batak. 
Sangat 
serem!!! 

TUGU 42, — JOGJA. 

    

  
      

Mean Manan Na ea 

OUNTED (3) 

      

  

  

  

  
  

Tak usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki 
lemah, sebab beliau merasa sendiri bahwa ' KEKUATAN- 
NJA semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pendek 
temponja, lekas tjapai, djengkel hati dan zenuwen (neu- 
rasthenie). PIL SEXANOL tanggung atasi segala matjam 
KELEMAHAN LAKI, isi santar2 sjahwat jang sudah” ko- 
-Song dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20,—, Ongkos kirim 
tambah 1045. 1 

RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM! 
ATOM HAIRDYE 

Kwaliteit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR, 
aka per doos & 3 gram Rp. 10,— 5 gram Rp. 15,—10 gram 

Pp. 25, —, 
AGENTEN : Rumah Obat ,KARUHUN” 

Maison ,,AROR” Kaliasin 19: Tabib Abdulhamid 
Baliwerti 29: Ie Djin San Kembang Djepun 75 dan 
Toko REDJO Ps. Besar Wetan 11 di Suraba ja.Ba- 
linese Art Works Den Passar Bali, Masih tjari agen2 lagi. 
1 ,DC PHARMA” Djil. Ternate No, 12, Bandung. 

Djokjakarta 

PUSAT   
$ 

    

/£ THERE S NOT ROOM 
"OK BOTH OF US, Yok Ll) 
HAVE TO WITA WEEK J- 
FOR ME NEXT PLANE, 
MR SERGEANT £ 

   

  

  
  

gu sebelum ada 
datang lagi, sersan !     itu dia pilotnja, 

  

3, NG NEKELL SOON KNOW-.- 

        

   

    

— Kalau tidak ada tempat untuk kita 
berdua, maka kau harus tunggu seming- 

pesawat penumpang 

— Kita segera akan mengetahui. 

      

— Muwaf, 

aya ha 

YES TERDAY P 

King — pesawatnja sudah pe- 
nuh ! Nona Winter sudah ba jar ong- 
kos muatan kemarin ! : 

  (77 okey ee AE Plane TIOABEBTN PS : Tang P 4 2 (KAA MOLNTIE S5 SO WITA HIM..,, SO DONT TRY TO Ta 
Warta? MEBUSA M1 ss MINTER pap HER sape SMOOT “TAN MIND DOWN WA Lea anta M 

RF beng , 

dengan akal kita di Bleak Mountain 
nanti dia akan hantjur, kalau tembmica 
mau lugut, 

    

Iagal LENTY OF CLOWB5 TO HIDE YO. OIR GADGET 
23 N BL EAK MOLINTAIN LAKE WILL WRECE HIM 

— Ada seorang polisi turut did... mak 
dari itu djangan mentjoba menembak 
djatuh "Tailwind” itu, sebelum ada tjus 
kup banjak awan untuk berlindung... 

Le 

    

    

     
          

       
   

   
         

     

    

  



   

  

     

      

   

       

  

   

13.15 
13.45 

114 15 

£ 

ai 00 

ai 45 

18.30 
19-40 

20.15 
21.15 

      

     

  

    

APTU 13 DESEMBER 1952. 
mb: 42,25 59,2 dan 122, 4m. 

| oleh ,,Kwartet Teruno” 

    

  

  

   

  

  

  

  

  

      

  

  

  

      

      

  

    

    

   

   
   

  

   

    

   

TiImu Aldjabar KI. I Rp. 5.50 

Ilmu Aldjabar KI. IE  ,, 5,15 

Ilmu Aldjabar Kl. IT ,, 6,— 

(Soal2 Alaj. KIT & djb. ,, 450 

Soal? Aldj. KI. T -- djb.,, 425 

Ilmu. Ukur KI. I pe tara 

Ilmu Ukur KI. Ir NO 

Ilmu Ukur KI. III » 3 

Ilmu Tumbuh2an Kl.I ,, 1,75 

Ilmu Tumbuh2an Kl. II ,, 2,50 

Ilmu Tumbuh2an kl. III ,, 2,25 
(Ilmu Hewan KL. I 1 lara 
mu Hewan KI. III ,, 2,75 
Ilmu Manusia KI. YII/IHT ,, 2,50 

Sedjarah Umum KI. I 13 
Sedjarah Umum KI. II ,, 2,—- 

Sedjarah Umum KI. III ,, 2,75 
“Ulmu bumi Eropa 3,— 

Ilmu bumi Afrika/Amer. ,, 2,25 

Ilmu bumi Asia/Austr. ,, 2,50 

Ilmu bumi Indonesia au 
Ilmu bumi Pasti Alam 2,50 

Hitung Dagang GC. 
Penget. Hukum Dagang , 4,— 
Pramasastra Djawi 3,50 

awruh Basa 450 

  

    
Indonesia meraju - 
Siang riang oleh 
»Trijoga” 

Concert untuk biola dan 
orkes tingkat E terts 

“ketjil buah tjiptaan Mon- 
Gelssohn Jascha Heifetz 
(biola) 
Orkes Royal Ph'lharmo- | 
nie dbp. Sir Thomas Be-| 
eeham 
Sarang Burung Kat 
lang” dbp. Pak Dai 
Krontjong sore oleh 
O.K. ,,Bintang Timur” 
Yjatatan mengguan Stu- 
dio Jogjakarta f 
Hiasan malam Minggu ats 

Seni Suara Remadja 
Wajang Kulit Tana 
dari Asrama Polisi Pi- 
ngit Pes : Nji Larasati, 
Nji -Djumirah, Manan 
Ki Djojoka. dar IU 

Bean ta ba 

        

  

: batjgk bagi orang tua Aam bangat Tetapi 
batjaan bagi anak-anak jang betul2 nana 
baik .masih sangat kurang. 

Madjalah anak2 ,,KAWANKU” menghidang- 
. kan tulisan2 jang terpilih untuk mengasah pikiran, 
menambah pengetahuan, membangkitkan semangat 
beladjar dan bekerja, EDAN pula hiburaa,   
5 Peak berlangganan mai bulan Desember 

ni. 2 

Harga langganan Rp. 3,— sekwartal (3 bulan). 
Sedikit bagi Tuan, tetapi besar See Pata bagi 

. putera-puteri Tuan. P
o
n
 

Kalau Tuan berlangganan Harian »KEDAU- 
| LATAN RAKJAT”, madjallah ,,KAWANKU” di- | 

kirim na hari Saptu dengan pertjuma. - 

3 

Ka
t 

t 

.
 

, Diterbitkan dag 9 

»K EDAULATAN RAKIAT” 
| Tugu 42 — JOGJA. | 

  

“BP. 
            

    
      

bi
 

ns
ns
u 

un
ta
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tanah priangan : 2 
dan seruling 

eni NA studio 

, 1 'Masin menerima peladjar ba- 
33,— |ru. Dan reparasi Radio, ongkos 
20,— (ringan. Keterangan: KURATEK. » 5 3. 
Nu on, Kagaan 12 Le dogia. Ma Le Ter. 406 

juga . SE AN 

INR A? MALAM PERTAMA," 

NO DI IReGAT VC TOR, 
Re. Utk, 18 Th. keatas: T. B. Ind. /Bld. ajam 5.005 7.15 & 9.15. 

1 Dengan pemain: Arthur KENNEDY — Peggy DOW. 
| Bila kita ingat kebesaran dari nilai film-film ,THE BEST | 
YEARS OF. OUR LIVERS",. »PLACE IN THE SUN”, 

: Pa THE MAN” |. 4... maka kali ini UNIVERSAL 'berhat- Fi 
$ : 1,50 | sil “dengan PENA, VCT OH SANA ea suatu film 
Ka "9 185 |4- bermutu tinggi . . jang setingkat dengan - Kn film 
Pane Ta 1s | tsb. diatas, 4 
19 Sk PERHATIAN: MULAI HARI MINGGU TIAP? PAGI DI- 
Sa 110 £ 000 ADAKAN MATINEE Djam 10. 177-12 

LB un Jobo 
FLA ” 0,50 ear RAH AJU — 5 

IL Ker B8 — Malam ini « selandjutnja : ee 
gin nga Pri BOMBA Na 
K PA Ha 7 LOST VOLCANO' 

Daging Kn gi an P Jhonny Sheffield. 
SE aa Gi Main djam 5: 15 9. — Teks Bas Indonesia! Semua Wear 

: 2 Minggu, 14- 12-1952 — MATINEE Dau: 10:00 PAGI. 
tia 2 NT AA. 
Ph Hanana AG mw ... -- 3 2 ana . -.. 2 2 

"al. PENDJUALAN BEBAS. 
-1 15 aa talk BERAS BRAZILIA dan PORTUGAL » Rp. 2,70 perKg. 

80,— BARAS BURMA dan T C. GILING 230 perKg. 
125 (Il Djuga sedia beras SIAM, DJAWA - GILING dan SAIGON. 
7.25 Harga melawan! ———— Persediaan terbatas ! 

Te || Harap berhubungan ! Ea 7 , 
— “Pa £ Ai : 5 

“1— & ON. »3. p K. R. 1 

ai Le En Dji. Tjlangap 65, Telp. No, 749 
0.50 i 186-12. 5 Aa : Oa Oeejakagan : | 

Aa Didjual dari Pa (Baar SteRk 

23 di Toko ,IMEXT”, Jogja: Tugu kidul 29. Telf. 600. 
8—|H Speda bermotor : VICTORIA, AVADA - Victoria, 
0,50 Nenen AVROS - CLAYES, ALPINO & 
0,60 ' 5 FOXINETTE - BERINI. 2 
an speda Simplex - Gazelle . Raynal dll.” 
225 Radio |. Blaupunkt - Murphy - Phillips al. 
125 Mesin djahit 3 kabinet dan table. 

10.50 172-12 Service — - Reparatie se Onlerdee 
15,— Sa . Be 
45,— Mma man cew mna - mma an “PENGUMUMAN ' 

, y - te ... Ar 3 

0.10 Pendjahit ,,H.M. DJOENAIDH" 
Na —. Kauman 32 — Jogjakarta. 
21— . Pada tanggal 18 sampai 22:12/1952 tutup. 
27 — Harap para langganan ma'lum adanja. 18-12 
75,— RA ERA WA ANK RAR MESRA PAI $ 
45,— 
4,50 “nun, ae nb ae CH 

2,75 € 
T,— 
h,— f 
6.25 

f 

B
o
n
 

a
a
n
 

TI Samin Sdm TTU “an 

  

Djuga 

185-12. 

: “jang sudah (POPULAIR dengan | 
. Wizerplaat jg jg paling MODERN. 

Sak RTA batu ALL STEEL 
sk WATERPROOF — 

.. SHOCK PROOF. 
sedia z 

PUSAT PENDJUAL 

Toko KIM SIN 
Jogjakarta. 

S. M. P. STENSIL 

“an Wetan 11, kami mengu- 

LULUS DARI BOND — 
(EXAMEN VAK BOEK- 

HOUDEN A. K 

Kepada Inst. Mitra dan 
“sdr, S, Adhiwasito, Bintar- 

tjapkan terima kasih atas 
.kursusnja. 

Wasis, 
Kweni, Sewon, Bantul. 

.. Djojowijono, 
Gilang Hardjo, Pandak, 

—. Bantul, 
164-12 | 
  

  

ONDERDEEL | 

spesial untuk Arlodji WYLER. 

TEMAN TUAN DJUGA 
| mendjadi langganan 

GANECA   
“3 JUWELIER 

Telah tiba waktunja N.B. 
untuk Tuan. 2 Hari MINGGU buka 

.188-12. 5 15 hari djam : 9 — 2 siang. 
KE REI 

Sepeciaal di datangkan matjam? Horloges untuk Lelaki dan Perempuan. Satu kenang?- 

an jang paling djitu untuk CADEAUX HARI NATAL. Disediakan dari kwaliteit jang 

paling murah hingga jang kwaliteit tinggi. 
Tahun, HARGA. dan SERVICE pasti memuaskan. 

  

Petjinan No. 30 — 

  

Semua horloges dapat tanggungan penuh 10 

RADJA HORLOGPS. 

DKAING wowocen 

Telp. 533 

Jogjakarta     182-12, 

  

  

—— 

- ui 

REX SEKARANG 
Premiere - Teks INDONESIA . Tiap hari MATINEE dj. 10. 
LUAR BIASA! Film jang dipilih untuk pertundjukan 

: »ROYAL COMMAND” 

IVORY HUNTER 
(pemburuan Gadjah) 

“Stars: Anthony STEEL — Dinah SHERIDAN — Harold 
WARRENDER. 

AFRICA! Sebuah benua penuh keindahan dengan adat-isti- 

adat jang berabad-abad umurnja. Tak banjak dikenal oleh 
dunia luar, Binatang liar, hutan lebat dalam tata- 

warna indah benar? merupakan hidangan jg hidup dan 

aseli. 
SUNGGUH SEBUAH FILM JG, PERLU DILIHAT OLEH 
TUA - MUDA !! (Segala umur). 

  

|. ARLODJI TANGAN 

Ongk. kirim tiap buku 175 sen. 
Diatas 

Guru2 

atas tiap matjam/tjampuran po- 

tongan 104 ongkos,kirim bebas. 

sEKONOMI" 
Tugu Kidul 2-P muka Stasiun ' 

tap jakarta 
175-12 

arga Rp. 7,50 ongk. 1044 

.M.P. pesan 50 bk. ke- 

PUSAT TOKO BUKU 

  

  

- 

t : - 

BARU TERIMA : 

Mesin2 tulis standard 11” 

merk 

ae eU 
Buatan Czechoslovakia. 
Stofvrjj. 

Harga reclame Rp. 2.000,—, 

Mesin tulis Portable 
merk 

UNITYPE 
Buatan Djerman 
Model 20 harga Rp. 1.247,— 

» 18A zjtab. ,, ,, 1.367,— 

» 18B dgjtab.,,. ,, 1.447,— 

Masih sedia merk 

»ROYAL" 
Standard dan Lange Wagen 

Tiap2 mesin dapat service 

gratis selama 6 bulan. 

Af 

TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

Y74-12 

  

  

HARGA TETAP. 
Afar. “6x6 — Rp. 0,40 

6 x 9 — Rp. 0,50 
Vergrt. 6 x 9 — Rp. 2— 

9x12 — Rp. 3175 
Segala pesanan diberi 

EXTRA 
Tjepat dan memuaskan. 

Foto Service TRIP'S 
Kumetiran lor 30 

176-12 
  

  
SPESIAL DISEDIAKAN RUPA2 BARANG2 
UTK. HADIAH HARI NATAL & TAHUN BARU. 

—, WEKKER — DJAM LISTRIK 
— VULPEN — FOTO TOESTEL — BARANG? KETJAN- 
TIKAN — MAINAN KANAK? D.LL. 
Penting !!! 
'Kumpulkaniah BON dari 'Tiko kami sebanjak Rp.200,—, 
“dapat ditukarkan dgn. BARANG? HADIAH ISTIMEWA ! 

HARGA MELAWAN dan 
KWALITEIT. TETAP TERDJAMIN !!! 

— JOGJAKARTA — 

  

  

  

BARU TERIMA LAGI 
SEPEDA-SEPEDA MERK JANG TERKENAL 

LELAKI dan PREMPUAN 
FONGERS — GAZELLE — BATAVUS — HUMBER 
VESTING — TEHA — RALEIGH — RAYNAL — PHILLIPS 
HERCULES d.LI.-nja. 
“KWALITET TINGGI 

Buktikanlah: 

Mtuko Sepeda BAN TJHING LIONG 
Ban No 141 Jogjakarta. 

    

HARGA MEMUASKAN. 

  

MAS, INTAN, BERLIAN, kekajaan bagai rumah tangga. 

Pasar Mas 22 kr.. TJONG Malioboro 37 
Djual & Boli. Jogjakarta. 

hargapun ta' lebih mahal dari lain? barang. Hematlah, 
kailah perhiasan berharga, bisa tambah semangat bekerdja. 
ai BATIK halus tjorek baru di djual OBRAL. 181-12. 

ALAMAT Kana bulan menguntungkan pada Nona-Nona 

Ba 10 berharga simpanlah dengan baik2. MAS INTAN 

pa- 

  

BUKTIKANLAH !! 
laki? dan prempuan, model jang paling baru dan Istimewa. 
Lontjeng tembok H—- Wekker dan lain? Garantie 

Djuga sedia “barang? perhiasan wanita: Mas, Intan, Berlian, 
Tjita2? kembang jang model baru. Barang? 

Menerima reparasi segala arlodji, onderdil, komplit. 
Ongkos melawan. Buktikanlah dan Saksikanlah 

171-12. Toko TAN & Co.Patjinan 71, Telp. 6831, 

  

1 
Petjinan 65 Jogja. 

DITJARI / DIMINTA PERTOLONGAN 

BAHAN DOKUMENTASI: 

masa guerilla (clash ke 2). 

Lu ki isan: 

kelapa kanan-kiri. 

Kata-kata. ,,Republik Indonesia, 
daerah Surakarta, 1949 —— 15 sen (atau Rp. Tg 

Surat? atau kiriman tentang hal tsb. Babakan pada : 

apa?) atau mau didjual (berapa ?). 

#) Alamat: Kmd, Det. Udara Panasan, 

Solo 

  

  

  

Djangan Bingung... 

No. 137 Urat Sjarat 

.L buhkan 

: pusing, hati berdebar2,  ti- 

Tidak perlu kita bingung, 
tidak guna kita marah. Pi- 
kirlah dengan tenang, dgn. 

kepala dingin. Djika pikir- 
an kalut semuanja akan 
kalut djuga, ini disebabkan 
dari gangguan Senuw. 
Minumlah segera Djamu 

Djamu jang istimewa untuk 
“bikin kuat “urat . sjaraf, 
bikin tenang pikiran, sem- 

sakit kepala dan 

dur tidak bisa pules, mu- 
dah marah, “pikiran kalut. 

Djamu ini sangat penting 

  

    bagi orang jang bekerdja 
f menggunakan banjak pikir- 

an. 

Dapat beli di : 

  

  

Baru trima matjam? Arlodji untuk 

Tjukup. 

Kramerjjen. 

sendiri. 

Jogja. 

UNTUK 

Sampul? (envelope) dengan PERANGKO DARURAT di 

,Api nan ta' kundjung padam diapit pohon 

Pemerintah Militer 

denggn tjatatan: mau disumbangkan, mau ditukar (dengan 

     

      

    

Kalender Indah Tahun 1953 
Sudah terbit ukuran besar, berwarna-warna, dengan gam- 
bar2 menambat hati, tekniknja bagus dan kertas illustrasi. 

4 Sangat indah untuk perhiasan dinding. Segalanja Naa, 

nasional. 5 g 

Harga dipeluaran A4 Rp. 7,50 Pesan langsung pada pener- 
bitnja hanja Rp. 3,50 ditambah ongkos kirim Rp. 0,50. 

N.V. Pustaka & Penerbit ,, ENDANG" 
DJL. KRAMAT LONTAR 13. TILP. 5064 Gbr. DJAKARTA.   
  

  

  
3 Rembelian, 10 “hina ting 00. he 

2.5 —100ex : : 
0000 101 keatas 2501 v. 
Ona » og tian Sikka 1095. 5 

An Da Jangganan Harian ,KEDAULATAN RAKJAT” 
   

  

   

  “g Kadjalan MINGGU Basr 
basi 

Ta 

Rp. 1 

Han pb MR ok R" dan ,M, P",      . TUGU “2 — JOGJA, 

    
Tersedia ratusan 

165-12, 

  

Djamu 
untuk rupa2 penjakit dan 
untuk mendjaga kesehatan. 

   

  

: 1000 PEMBELI 
BARU TRIMA diadi 

1 Partij kertas: BROMIDE dan ee 
OBAT? untuk FOTO. 1000 LANGGANAN 

Harga Melawan Djamu Ngeres Linu terus mene- 
rus membikin tiap Pembelinja 

Toko NAN YANG mendjadi Langganan jang tetap. 
Petjinan 117, Jogja, 1979-12. | Ini disebabkan oleh karena Dja- 4 

mu Ngeres Linu, dan djuga lain? | 
djamu keluaran Njonja Meneer, 
dapat membuktikan kemandju- 

ICES rannja. . Belilah “satu. bungkus 

AN 
nan DJAMU NGERES LINU 

JANG 
TERTENTU (ag ) 

AT Satu bungkus Rp. 0.50. 
TUAN? Mintalah Daftar Harga 1952. 

Bang | 

aa & | AT DJAMU TJAP PORTRET. 

Judonegaran | WONJA, 339 

18 Telp. Jk. ' DJL/ DEMAK 129 'TILP: s1 
853. L SEMARANG 

Buka djam: Agen Djokja: Petjinan 78, Tugu 

8.30 - 13.00 Kidul 7, Ketandan 4, Lem- 

16.30 - 20.00 pujangan wangi 80, Keme- 

tiran Kd, 18A, Kintelan 94. 
Tag Agen Magelang : Djalan Tidar, 

Natan. Patjinan 96 4 13, 
SPORD Agen Solo : Tjojudan 141, Nga- 
ORDER peman 15, -Djalan Slamet 

Ryadi 394, Djl. Pasar Nu- 

j sukan 4, Djl. Pasar Kliwon 
Hari Minggu 142, Widuran 67, Djl, Mesen 

TUTUP. 177 dan Djl. Gading Kd. 170. 
8-12   

      
  

'KENMENTERIAN PERTAHANAN 
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT. 

PENGUMUMAN 
No. 160fPeng/A:- Djen/52. 

I. DJAWATAN KESEHATAN ANGKATAN DARAT, 
MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PEMUDA? 
INDONESIA UNTUK DIDIDIK MENDJADI : 

1. PERAWAT GIGI 
2. AHLI TEKNIK GIGI 

II. SJARAT2 PENERIMAAN TJALON 
Warga Negara Indonesia 
Berumur 16 — 25 tahun 

Berbadan sehat (tinggi sekurang2-nja 1.55m) 
Belum kawin 

a. Untuk tjalon peladjar Perawat Gigi, beridja- 
zah S.M.P. bagian B, atau jang sederadjat 
dengan itu 

b. Untuk tjalon peladjar Ahli Teknik Gigi, ber- 
idjazah Sekolah “Teknik 3 tahun atau jang 
sederadjat dengan itu. 

PELADJAR : 

O
A
 

9 
Do
ha
 

6. Bersedia . untuk mengadakan Ikatar» Dinas 
Tentera, sekurang2-nja 3 tahun, setelah selesai 

peladjaran. " 
7. Sanggup ditempatkan dimana sadja, diseluruh 

Kepulauan Indonesia. 

8. Selama dalam pendidikan diharuskan bertempat 
tinggal di asrama. 

III. Selama 'beladjar diberi pangkat Pradjurit Pela- 

djar — Kopral Peladjar dan diberi tundjangan 
uang saku menurut surat. Keputusan  K.S.A. D. 
No. 136/KSAD/Kpts/51. ! " 

IV. Setelah “lulus 'udjian penghabisan diberi pangkat 
Sersan Kesehatan. 

V. ATJARA PENDIDIKAN. 
1. Lamanja pendidikan 3 tahun, untuk keachlian 

dan Ketentaraan, 

2. Peladjar2 harus tunduk kepada Tata- tertib 
Tentara. 

VI. TJARA MELAMAR. 
Pelamar2 harus mengadjukan lamaran (ditulis 

sendiri), dialamatkan kepada salah satu dari alamat2 
berikut. 

1, Fgd. Direktur DK-AD, Djil. 

Saleh No. 24A, Djakarta. 
Dr, Abdulrachman 

2. Kepala D.K. Terr, I, Djl. Serdang 4, Medan. WA 
3. Kepala D.K. ,, II, Benteng, Palembang. :3 
4, Kepala D.K.  ,, III, Djl. Ambon 5, Bandung. 
5. Kepala D.K. ,, IV, Karang Asem 8, Semarang. 
6. Kepala D.K. ,, V, Staf Div.I, Rampal, Malang. 
7. Kepala D.K. ,, VI, Djl. Djawa 9, Bandjarmasin. 
8. Kepala D.K. ,, VII, Djl. Goa Utara 4, Makassar. 
disertai lampiran?: 
1. Daftar riwajar hidup. 

2. Salinan Idjazah dan salinan daftar angka. 
3. Surat keterangan dari Dokter, pernjataan berba- 

dan sehat. 
4. Surat keterangan dari Pamong . Pradja atau po- 

lisi, pernjataan berkelakuan baik. 
5. Surat “idzin dari orang tua ataw walinja. 

VII. PENDAFTARAN DITUTUP PADA TGL. 31-12-1952. 

VIII. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil 
untuk mengikuti udjian : badan, pengetahuan umum 
dan sekolah dan pemeriksaan psychoteknik. Jang 

tidak memenuhi sjarat2 tidak akan diperhatikan, 

BANDUNG, 15 Nopember 1952. 

Kepaia Staf Angkatan Darat 
“ b. 

Ba K” ADJUDAN DJENDERAL.   
  

      
  

| MMaprOtai SEMBILANBLAS 
PAN Deput menyembukkan 

BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH). 

au F 
NG 

  

  

TERBIKIN OLEH: 

TEKIM IE 2S 
Anggur obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 

bahannja sukar didapat dan mahal'harganja. Ini adalah 
berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 
kurang darah“dan sebagainja. “Pudjian ta' berguna, karena 
anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja, 

Chemicali&n Handel 

IE KIM TIE" 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp. U. 19 dan U, 1316, 

Surabaja. 

Agent: KIANG GWAN Afd. Import, 
Solo R. Obat ,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 162. 
Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat Tionghoa 
dan P, & D, di seluruh Indonegia, 

  

Typ »KEDAULATAN RAKJAT" 1522/58/8,0.14, 
sad 

Sa
 M
ab
a 
T
E
M
U
 

O
i
 

Sh
d 

al
ba

 0
 

tai 

j 
1 

   


	Image00045
	Image00046
	Image00047
	Image00048

