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s0 Subsidi siaga Pusat di- ' 
“kurangi Rp. 7.000-000. 

Selang sja Mr. H. Kasmat 

kan, bahwa subsidi jg. 
didapat dar 
untuk 

   emerintah “Pusat .   

1953 jang akan datang ini dik 
rangi . Rp. 7.000.000,    
Gjumlah Rp. 45 djuta ita Ko. 

.untuk gadji pe- 
gawai jang berajumlah lebih ku- 
rang 6.400 orang banjaknja, se- 

£ Gangkan s 
 mongpradja dan Guru2 jang 
djumlahnja | 
harus dibajar oleh Pemerintah 
Daerah sendiri. 

bagi pegawai2 Pa- 

  

ra2 3.000 orang, 

Ditambahkan oleh Mr. Kas- 

“mat, bahwa dipandang dari su- 
“ dut keuangan, maka tahun 1953 

| adalah gelap. Salah satu sebah- 
.nja, jalah 
garan belandja 
Istimewa Jogjakarta jang Rp. 7 
djuta itu, sedang penghasilan ki 
ta sendiri hanja Rp. 5 djuta. Sa- 

pengurangan  ang- 
untuk Daerah 

  

tor, suatu factor 3 
"menenangkan. keadaan, sehung- 

  

na angkatan perang kita 

. “Itik, 
. mempunjai PA 

| xatat, 

& daulatan Ra 

Perlu kebidjak- 
sanaan 

ana Sugeng itu terpan- | 
dang suatu stabiliserende fac- 

ga  selandjutnja Pemerintah 
mendapat kesempatan untuk 
menyambu tendakan2 jang di- 
pandang perlu. 1 AN 

Meskipun menurut desas- 
desus ada djuga suara2 — ha- 
nja satu dua — jang tidak me- 
njetudjuj pengangkatan Bam- 
bang Sugeng, namun sudah te- 
rang, opsir2 Surabaja, Makas- 
sar, Palembang dan malah Ko- 
Tonel Nasution sendiri bersedia 
nang, bantuannja kepudu 
ESAD jang baru ini. Oleh ka- 
rena itu dapatlah kiranja pe- 
ngangkatan Bambang Sugeng 
ini oleh Pemerintah diperguna- 
Ian sebagai basis untuk me- 
ngambil tindakan? jang dirasa 
perlu untuk membereskan se- 
gala sesuatu disekitar peristi- 
wa discipline tg, 17 Oktober itu, 
untuk mengusahakan kembali- 

nja keutuhan angkatan perang. 
Dalam pada itu barklah -kt- 

ranja kita sarankan kepada Pe- 
merintah, hendaknja tindakan? 
jang diambil djanganlah hanja 
berbatas kepada peristiwa 17 | 
Oktober sadja, Sebab meskipun | 
amat menggemparkan, peristi- 

  

  

   wa 17 Oktober bukanlah “bibit, 
melainkan hanja tjetusan- bela- 
ka dari perselisihan jang sudah 
beberapa lamanja- makan da- 
lam dikalangan angkatan - pe- 
rang. Maka jang penting ialah, 
bibit perselisihan itu harus di- 

ketemukan dan #EDErA dising- 

kirkan. 
Dalam pada itu baik rasanja | 

diperingatkan kepada Pemerin- | 
bahwa mengembalikan ke- | 

utuhan angkatan perang tidak 
dapat tertjapai apabila Peme- | 
rintah tidak benar2 berdiri di- 

tai, 

atas segala aliran politik. - 
Angkatan rang kita ada- 

lah anak revolusi, sehingga de- 
ngan sendirinja didalamnja ter- 
dapat pelbagai  matjam aliran 
politik. Jang mutlak: haris di- 
djaga ialah djangan sampai ali- | 
ram politik jang manapun djuga . 
dapat mengendalikan angkatan 

“perang, sebab apabila itu ter- 
diadi, dimasa sekarang, dima- 

   

    
       

lum dapat memiliki trat 
bebasan dari sesuatu ali 

pertjobaan 
  

  

nan. 

- ae 

pahitnja. |. djaksa- 

agung Tn Tn £ 

| Tidak terbit 
jambut hari 

& emis tangg sg 
Desember. 1952 sk. » 1 

Peng Man, tor " 

  

   

  

tahun 1952 berdjumlah : 
Rp. 52.000.000, tapi untuk tahun | 

jang dapat . 

   

    
     
     

   

  

    

a 

D 

  

tu2nja Gjalan untuk mengatasi | 
| kekurangan itu jalah penghasil- 
an harus dinaikkan, jang harus 
dibajar oleh rakjat. 

Saran? jang perlu 
dipertimbangkan. 

Dalam pada itu diadjukan sa- 
ran (sugestie) akan kemungkin- 
an menaikkan padjak mitsalnja 

padjak sepeda. Perlu diketahui, 
bahwa di Jogja ada Ik. 80.000 se- 

peda. Kalau seandainja padjak 

sepeda itu dinaikkan mendjadi 
Rp. 5— maka berartilah ke- 

naikan penghasilan negara Rp. 

160.000.—. 
Saran lain jaitu jang  me- 

ngenai retrubusi pasar. Menu- 
rut Mr. Kasmat, retrubusi pasar 
pada dewasa ini memang sa- 
ngat rendah, sehingga passer- 

Le sekarang ini merupakan 
ver st bagi daerah. Dinja- 
tebar" -hahwa “kenaikan retri- 

“busi pasar berarti kenaikan 
penghasilan dengan Rp.200.000. 

Lain saran. lagi, jaitu “jang 

mengenai pemungutan uang un- 
tuk alat Sekolah Rakjat. Mit- 
salnja sadja bagi kl. 1 sampai 3 
dipungut 25 sen, kl. 4 sampai 5 

Rp.0,50- dan kl. 6 Rp.1.—. Me- 

si ngenai pe ka seko- 

Rupanja pelantikan Kolonel |. 

| diantara 

  

5 DARI Sloar KEUANGAN 
"3 GAN Terb P3 

LAN Aa ah TA? 
: KONPERENSI TERSEBUT, TI 
IALAH JANG MENGENAI MAS 

— LAM PEMERINTAHAN DA 
. TERUTAMA TENTANG ANGGAR 
| TANG. OLEH SDR. KARKONO D 
“LANDJA TAHUN 1953 ITU BELUM, 

— KARENA AKAN DITINDJAU LEBIH DULU DARI PADA USUL? D.PD. 

H |. BERDIRINJA DPRD. ISTIMEWA 
(KELAH DIAIDAKAN  PERSKONPE- 

— PEMBITJARAAN? RAT 
H? DISEKITAR PERKEMBANGAN DA- 
IMEWA JOGJAKARTA DEWASA INI, 

N BELANDJA TH. 1953 JANG AKAN DA- 
EMUKAKAN, BAHWA ANGSARAN BE- 
DAPAT DIADJUKAN KEPADA D.P.R.D., 

lah ini dinjatakan sudah diada- 

kan pembitjaraan informil de- 
ngan Kepala2 Daerah lainnja. 

Demikianlah saran2 jang me- 
mungkinkan penambahan peng- 
hasilan Daerah, sebab kalau ti- 
dak begitu, maka terpaksa be- 
berapa rentjana jang telah- di- 
adakan akan dibatalkan. Sebab 
keadaannja memang memaksa. 

Mengenai — pensiun, ditegas- 

kan, bahwa didaerah ini sudah: 

ada 200 orang jang pensinriiv 

tetapi harus diakui pula bahwa 
mereka jang sudah 

Jipensiun -itu masih 
sangat dibutuhkan, . (onmis- 

haar), "karena memang belum 

atau tidak ada tenaga jang 
menggantikannja.. 

Sementara itu mengenai kele- 
bihan pegawai, ditegaskan oleh 
sdr. Susanto, bahwa sampai se- 
karang ini belum ada positivi- 
teit mengenai hal itu meskipun 
kelihatannja bertimbun2 diba- 
gian2 atau sekretariat. Hal ini 
Gisebabkan belum diaturnja me- 

berhak 

| nurut kompetensi masing2 jang 
konkrit. 

: Otonomi. 
Mengenai keadaan otonomi, 

oleh sdr. Sugijopranoto dinja- 
  

. Pisdalijna Karbu   

   

I sudiarajo 

Inai soat Sekretaris 

enabakn “dong” Atuna 

Sesudah pelantikan kol. Bam- 

Kepala Staf Angkatan Darat 
dihalaman Istana Merdeka, 

“(seperti kita kabarkan kema- 
rin: red. ,.K.R.”). Panglima 
Tertinggi Presiden Sukarno me 
nerangkan kepada para warta- 
wan atas pertargaan?2 jang di- 
adjukan padanja mengenai si- 
tuasi jang kita hadapi sesudah 
pelantikan kol. Bambang Su- 
geng itu, bahwa ia memandang 
situasi jang dihadapi sekarang 
dengan penuh pengharapan. 
Dikatakannja bahwa ini adalah 
langkah pertama kearah penje- 

lesaian kesulitan jang kita ha- 
| dapi. Dan untuk selandjutnja 

“diperlukan dasar "kemauan 
jang baik”, demikian S.P. 

|. Djend. Maj. Simatupang. 

Atas pertanjaan tentang pen- 

bang Sugeng sebagai pendjabat 

Dasar kemauan jang baik 
diperlukan 

tato bg Setisp orang berusaha sele- 
sainja peristiwa 17 Uktober 

dapatnja mengenai penjelesaian 
peristiwa 17 Oktober, Kepala 
Staf Angkatarj Perang, djende- 
ral major Simatupang - mene- 
rangkan, bahwa setiap orang 
tahu bahwa masih banjak soai?2 

sekitar peristiwa itu masih be- 
lum dapat diselesaikan. 
Pengangkatan kolonel Bam- 

bang Sugeng mendjadi pendja- 
bat KSAD disebutnja sebagai 
langkah baru kearah penjele- 
'saiar seluruhnja, ,,Berikanlah 
kesempatan sepenuhnja kepada 
pendjabat KSAD itu untuk me- 
njelesaikan masalah tersebut”, 
demikian kata djenderal major 
Sinsatupang. Ia achirnja me- 
nambahkan, bhw. setiap orang 
sekarang berusaha sedapat- 
dapatnja ustuk turut menjele-   | saikan peristiwa itu, demikian 

LSM. 

GI    

takan, bahwa kesulitan2 pem- 
berian otonomi di kabupater2 

litan2 keuangan dan belum ada 
kepastian apa jang akan dise- 
rahkan. Ditambahkan oleh sir. 
Brataningrat, bahwa otonomi 
di kabupaten2 sampai .seka- 
rang ini belum berdjalan, - ka- 
rena masih banjak pegawai2 
jang perlu untuk ditempatkan 

di kabupaten2. 
Dalam hubungan ini menu- 

rut Dr. Sahir, oleh Pusat di- 
-adjukan permintaan kepada 
Djawatan Kesehatan Daerah, 

supaja tenaga2 ahli dimasuk- 
kan dalam kompetensi Pusat. 

kalau tetap didaerah mereka 
akan tertekan dan tidak ada 

kesempatan untuk naik ting- 
katnja. 

Demikianlah kesimpulan da- 
lam pers-konperensi dengan 
DPD dan DPR kemarin. 

  

Overste Harjono 
Tidak usah tampil 
sebagai saksi lagi. 

Pemerintah Indonesia telah 

mempermaklumkan. kepada pe- 
merintah Belanda bahwa di- 
anggap tidak perlu Oversie 

Harjono tampil sebagai saksi 
dalam pemeriksaan“ perkara 
Colson dan Pat jang djadakan 
oleh hakim den Haag pada tgl. 
23-12, karena Oversie Harjono 
telah tjukup memberikan buk- 

ti dan kesaksian pada peme- 
riksaan permulaan. — Ant. 

PRESIDEN TIDAK KE 
MALANG 

Dari pihak' resmj didapat ke- 
terangan, banwa kawat jang d:- 
terima darj Djakarta menjata- 
“kan Presiden Sukarno tidak da 
pat datang di Malang untuk 
membuka “tugu jang menurut 

rentjana akan dilangsungkan 
pada tgl. 27-12 jg akan datang. 

Dialun2 Bunder Malang se- 
perti diketahui tejan dibangun 
sebuah tugu jang indah dan jg 
dihantjurkan oleh Belanda keli- 

ka tentaranja masuk dikota Itu. 
Tugu itu kini telah selesai di- 
bangun kembali. — Ant, 

  

    

| MUKARTO MENERIMA 
.DUTA BESAR INGGRIS 
Duta besar Inggeris di Dja- 

| karta kemarin telah “diterima 

| oleh Menteri LN Indonesia di- 

-kementerian LN. Apa jang dibi- 
tjarakan oleh kedua pembesar 

itu tidak diketahui. — RD. 
  

# Selama 3 minggu oleh kantor 
Pendidikan Agama Daerah Is- 
timewa Jogja mulai tanggal 22 
-12 telah diadakan kursus tje- 
pat untuk memperdalam penge- 

tahuan segenap .penilik agama 

seluruh daerah Jogja. Selain 
itu dimaksudkan pula untuk 
mempersamakan Suatu  tjara 

mempertinggi peladjaran agama 

dimadrasah2 dan S.R.   
  

| SIDANG DPRD JOGJAKARTA: 
  

: “Berkenaan dengan itu maka 
bPD tg. 20 Desember jbi. me- 

adakan sidang untuk meme- 

#achirnja memutuskan menga- 

| 1on2 untuk : a. Sekretaris Dae- 
rah I sar. Labaningrat dan 
b. Sekretaris II sdr. Sugiarto, 

in D. D. Susanto. 
''Dalam pembitjaraan menge- 

ke-1 tsh. 
diatas, maka dengan Suara bu- 
lat sidang DPRD kemarin itu te. 
|lah menerima pentjalonan sdr.    

  

    

  

me- | Labaningrat dan” dengan demi- 
» Te- ikian telah Pn mendjadi 
lah Sekret 

dn ea tanda Sugiarto 
0 Gitarik kembali. 

“Sebelum pembitjaraan menge- 

II, sdr, Sumarto 
bahwa fraksinja, 

menjatakan 

jaitu Partai 

sdr. Sugiarto 
sekretaris ke-II. 

. Pernjataan sdr. Sumarto itu 
|| olen anggota? Wazirnuri, Ha- 
mam, dan Kasmat darj Masju- 
mi sangat disesalkan, 
alasan, bahwa karena pentjalon.   
tjahkan soal sekretaris itu dan 

be- | djukan usul kepada DPRD tja- 

“naj soal h., jaitu Sekretaris ke- | 

Katholiek, dengan persetudjuan 
| front Statement bersama mena- | 
Irik kembali pentjalonannja atas 

untuk mendjadi 

| pentjalonan sdr. 

dengan | 

Labaningrat sekretaris |, 
sekretaris Il, Sudiardio Kepala 

kantor D.P.R. 
' EMARIN DPRD Jogjakarta melandjutkan. sidangnja un- 

tuk menjelesaikan pembitjaraannja memilih sekretaris I 

- danj IL. Seperti diketahui, dalam beberapa 

waktu jang lalu. DPR telah mengalami kegagalan dan menje- 

rahkan soal itu kembali kepada DPD. 

sidangnja beberapa 

an itu diusulkan oleh DPD, ma- 

ka sudah selajaknja penarikan 
itu harus pula dari DPD. Pe- 

narikan kembali sdr. Sugiarto, 

oleh Mr, Kasmat dianggap me- 

njalahi apa jang telah diperun- 

dingkan dengan susah pajah dan 
oleh sebab itu tidak dapat dise- 
tudjui. 

Daiam pada itu sdr. Susanto 

salah seorang penanda tangan 

statement bersama, mengemuka 

kan pendapatnja, bahwa karena 

pentjalonan itu resmi, tetapi 

telah ditarik kembali oleh frak- 
si Katholiek, party mana , sdr. 
Sugiarto mendjadi anggota, per- 

Injataan sdr. Sumarto itu bisa 

dianggap ada atau tidak. Djadi 

tegasnja siapa jang mau memi- 
lih atau tidak, dapat diberi ke- 

bebasan dan pentjalonan tetap 

diadakan dgn tjatatan ditarik 

kembli oleh fraksi Katholiek, 

Saudara Brotoharsojo dalam 
keterangannja mengatakan te- 
tap menghendaki diteruskannja 

Sugiarto tsb, 

Setelah sdr. Sumarto menjata- 
Ikan ketetapannja untuk mena- 

rik kembali pentjalonannja itu, 
meskipun dianggap tidak sjah.     “AChirnja sidang menerima usul 

D. D. Susanto 

DPD tersebut diatas, jaitu untuk 
tjaion sekretaris II tetap 3 sdr. 

tersebut diatas, 

Dua usul. 

Sesudah sidang dischors, ma- 
ka oleh Achting Ketua sdr. Kar- 
kono diadjukan usul, supaja da- 

lam soal sekretaris II ini siapa 
jang mendapat suara terbanjak 
ditetapkan mendjadi sekretaris 
II sedang no, 2 diusulkan men- 
djadi Kepala Kantor DPR ke- 

pada DPD. Dalam pada itu sdr. 
Sumarto mengusulkan supaja 
soal sekretaris II ini dipisahkan 
dengan soal Kepala Kantor. 
Achirnja sesudah diadakan pe- 
mungutan suara atas 2 usul 
tersebut, sidang menerima baik 
usul sdr. Karkono. itu. 

Hasil pemungutan suara atas 
usul Karkono itu adalah sdr. Su. 
giarto O suara, sdr, Sudiardjo 
15 suara, sedang sdr. D.D. Su- 
santo 22 suara. Dengan de- 
mikian suara jang tertjapai Oleh 
sdr. D.D, Susanto melebihi gu- 
orum dan otomatis ditetapkan 
mendjadi Sekretaris II, dan sdr. 
Sudiardjo akan diusulkan men- 
djadi Kepala Kantor DPR. 
Kemudian Oleh sidang diben- 

“tuk Panitya Redaksi terdiri dari 

sdr. Karkono, Purwokusumo 
dan Brataningrat untuk menju- 
sun usul formulering jang akan 
diadjukan kepada DPD itu. 
Achirnja dengan suara bulat si- 
dang menerima baik usul for- 
mulering ters   

Lembaga 

itu terutama disebabkan kesu- | 

HARIAN UMUM 
BADAN PENERBIT ,KEDAU LATAN RAKJAT" ang GAUTA SPS) 

      

  

ADPERT: 
1 milimeter, 1 

LANGGANAN : 2 

  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . .......« Rp. 1l.— 

Elena A3 oa La La » 2 0.60 
  

“ 

oNS SI: 
Rp. 0.86 

    
  

Alasan jang dikemukakan, jalah | 

' 

     

Kebudajann Indonesia 

(Kon. Bataviassch Gaencetschap 

senK aan an Wetangchapnan' 

baru. Tuan M. Chonduri, 

ikan Penjerahan surat kepertja jaan oleh 

kepada 
saksikan oleh antara lain Menteri 
Protokol Mr. Utoyo, dan wakil2 dari Kedutaan Pakistan. 

  

IPada tgl. 19/12-52 bertempat di Istana Merdeka telah diada- 
Duta Pakistan jang 

PJM. Presiden, dengan di- 
Luar Negeri Mukarto, 

(IPPHOS). 

  

Mr, Tambunan : : 
  

Kata Mr. Tambunan selan- 
Gjutnja sikap pemerintah Indo- 
nesia sampai sekarang tidak 

pernah berobah dalam arti kata 

“Indonesia : tetap berpolitik be- 

ibas dan tidak akan masuk dalam 
Ksesuatu pakt: 

Dapat dikabarkan, parlemen 

belum membitjarakan soal kon- 

perensi Baguio itu. sedang pihak 

zementerian LN belum meneri- 

aa undangan dari jang ber- 

sangkutan. : 
Perwakilan diluar negeri 

dipandang dari sudut 
politik dan ekonomi 

Ditanjakan pendapatnja me- 
ngenai maksud pemerintah utk 

mengadakan pertukaran perwa- 

kilan dengan. pemerintah Aus- 

tria, Mr. Tambunan mengata- 

kan, dinegeri mana sadja jang 

dilihat dari sudut politik dan 

ekonomi akan menguntungkan 

kita, maka sudah  seharusnja 

apabila pemerintah Indonesia 
membuka perwakilannja disana. 

Lain dari pada itu pembentu- 
kan perwakilan2 diberbagai ne- 

gara Eropa Timur akan bisa 

menghilangkan tuduhan, se- 

akan-akan Indonesia hanja 

membuka perwakilannja pada 

negara2 jang tjondong pada 

Amerika. Demikian Mr. Tam- 

, bunan. 
Sikap Djepang jang 

sesungguhnja belum 

kita ketahui. 
Tentang akan datangnja wakil 

pemerintah  Djepang untuk 
pembukaan perundingan mMe- 

ngenai penggantian kerugian 

perang dengan pemerintah In- 

donesia, Mr. Tambunan menja- 

|takan, terhadap soal ini kita da- 

pat bertindak setjara intensit 

apabila Djepang sudah resmi di- 

terima mendjadi anggauta PBB. 

Sekarang kita belum bisa 

mengetahui, bagaimana sikap 

Djepang sesungguhnja, dan apa- 

bila Diepang sudah mendjadi 

anggauta PBB maka dapatlah 

kita mengadakan perundingan 

setjara leluasa dan bebas dari- 

pada pengaruh negara2 jang 

tertentu. — Ant. 

Dr. SUBANDRIO 
Presiden pusat kebu- 

dajaan Islam di London 

Tuta Besar Indonesia untuk 

Inggeris Dr. Subandrio oleh 
kalangan muslim disana telah 
dipilih sbg. presiden dari Pu- 

sat Kebudajaan 
masa 1953, jang akan ditandai 
dengan pendirian mesdjid  di- 
tengah2 kota London. Hingga 

sa'at ini kaum muslim jang 
beribu-ribu djumlahnja di Lon- 
don itu menggunakan mesdjid 
jang letaknja dipinggir kota. 

Untuk pendirian mesdjid jang 

baru itu pemerintah  Inggeris 

telah menjumbangkan tanah jg. 

dibutuhkan dan  £ 100.000.—, 
dan negeri2 Islam menjumbang- 
kan kekurangannja serta ong- 

kos2 tiap tahunnja. — Ant. 

BRATANINGRAT GAN- 
TIKAN LABANINGRAT? 
Berhubung dengan ditetap- 

kannja sdr. Labaningrat men- 

  
  

  

djadi Sekretaris Daerah I, maka 

kalangan DPR setelah memper- 
timbangkan, maka menjatakan 
keinginannja, supaja digantikan 
oleh Brataningrat. Pertimbang- 
an ini didasarkan atas pengala- 
man sdr, Brataningrat dalam 

ngpradja,      
      

Islam untuk 

Tidak perlu ikut konperen- 
Baguio 

: Sikap Djepang 1gu bagi kita 
Perlu menempatkan waki'! diluar negeri, 

asal menguntungkan 

ERHUBUNG dengan adanfa keinginan pemerintah Pilipina 
untuk mengadakan konperensi guna membitjarakan 

bentukan Pakt Pasifik sebagai landjutan dari pembitjaraan2 

Baguio tahun jang lalu, wakil ketua I parlemen Mr. Tambunan 

menerangkan bahwa Indonesia tidak perlu untuk turut serta di- 

dalam konperensi tersebut, ketjuali sebagai penindjau sadja. 

pem- 

di 

  

LATIHAN2 TENTARA 
Anggauta Staf TT IV. 

Latihan kilat bagi segenap 
anggauta Staf T.T. IV, jang 
tingkat pertama sudah dimulai 
sedjak permulaan bulan Novem- 

ber 1952, dan akan selesai pada 

achir bulan Desember ini nanti, 

akan disusul dengan tingkatan 

kedua jang akan dimulai pada 
pertengahan bulan Januari 1953 

sampai dengan bulan Agustus 

1953. 
Latihan Bataljon Infantarie di 

Purworedjo, jang sudah dimulai 
sedjak pada tanggal 20-12-'52 
jang lalu, akan berlangsung 

hingga 2 bulan lamanja. 
Latihan Peleton P.H.B. T.L. 

IV di Simongan Semarang jang 

pembukaannja dilakukan pada 

tanggal 8 Desember 1952, akan 
selesai pada tanggal 2 Januari 

1953. Latihan Peleton P.H.B. 
ini diikuti oleh 30 orang Per- 
wira,, Bentara dan Bawahan. 

Sesudah latihan Peleton PHB 
ini, akan menusul pada tanggal 

8-1-53.latihan Komandan Kom- 
pie Angkatan ke-empat, dan 

bertempat di Simongan Sema- 
rang pula. Adapun latihan ini 

akan diikuti oleh 25 Perwira 

Komandan Kompie dan Perwira 

operasi. — (KR), 

8 | 
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Nazimuddin kemukakan 

fatsal2 
Bagi undang? dasar Pa- 

kistan jad. 

P.M. Pakistan Kwaja Nazi- 

muddin, hari Senin jl. telah me- 

njampaikan kepada parlemen 

sebuah laporan dari panitia jg. 

mempeladjarji dasar2 jang po- 

kok bagi undang2 dasar Pakis- 

tan dihari2 jang akan datang. 

Berdasarkan laporan panitia 

tsb. jang mengandjurkan berdi- 

rinja demokrasi Islam jang sung 

guh2, Nazimuddin mengemu- 

kakan 6 fatsal, jakni : 

1, Sebuah Dewan Keamanan 

akan dibentuk dengan djalan 

pengangkatan, untuk menga- 

wasi, hahwa perundang2an jg. 

telah diterima baik oleh Dewan 

Legislatif tidak bertentangan 

dengan @ur'an. 
2. Kepala negara harus se- 

orang Islam. 

3. Mempeladjari @ur'an “akan 

merupakan keharusan, tetapi 

penafsiran dari beberapa bagian 

jang tertentu- sebagian besar 

orang2 Pakistan atlalah penga- 

“nut Sunnah -tidak akan dipak- 

sakan kepada orang2 lain. 

4. Semua hak2 dari kaum mi- 

noritet jang akan mendapatkan 

pemilihan tersendiri akan didja- 

min, 
5. Undang2 dasar akan men- 

djadikan Pakistan suatu negara 
federasi dengan 2 buah madje- 

lis2 ini terdapat waki!2 Pakis- 
tan Timur dan Barat jang sama 
Gjumlahnja. Dalam tiap2 propin- 

  
  

Si akan terdapat sat: dewan 

propinsi sadja. 

6. Badan Kekuasaan. Keha- 
kiman akan mempunjai kemer- 
dekaan sepenuhnja dan akan di- 
adakan pemisahan antara Badan 
Kekuasaan Kehakiman dan Ba- 
dan Eksekutif. 

Nazimuddin mengaehiri pidato 
nja dengan mengatakan, bahwa 
undang2. dasar sematjam itu 
akan mentjiptakan suatu fede- 
rasi jang bersatu erat, dengan 
memberikan otonomi kepada 
propinsi. Ant, AFP, 

Ni. PANDIT HADIRI 
KONP. KAIRO 

Nj. Viyaya Lakshmi Pandit, 

    ketua delegasi India di Sidang 
Umum PBB ke-7 diharapkan ke 
Jatangannja di Kairo tanggal 
21 jang akan datang, dalam per 
djalan kembal:j dari New York, 
demikian didapat kabar hari Se- 
nen. 

Sementara itu kalangan jang 
mengetahui katakan, bahwa ke 
datangan Nj. Pandit itu mung- 
kin akan bersamaan dengan 
adanja Kongres negeri2 blok 
Asia/Arab, jang hendak diada- 
kan oleh pemerintah Mesir se- 

gera, setelah diadakan pertemu- 
an Panitia Politik Lembaga 
Arab, — Ant. Afp.   
  an Near MAL 

Akibat itu, maka tidak sedi- 

kit surat2 penting mengenai se- 

suatu hal jang dikirimkan dari 
Konsulat2 daerah jang seharus- 

nja mendapat putusan selekas- 

nja mendjadi terlambat, bahkan 

kadang2 tidak ada balasan sama 
sekali, Oleh sebab itu, tidaklah 
mengherankan bila banjak su- 
rat2 jang langsung dikirimkan 

kepada Kementerian Perekono- 
mian dan Seksi Perekonomian 

Parlemen, djadi zonder melalui 

D.E.I. Pusat. Demikian pula 

halnja dalam Konsulat Sumate- 

ra Selatan sendiri. 

Banjak ditudjukan 

keluar. 
Pertanjaan mengenai sebab2- 

nja, oleh Achmad Zailani 

djelaskan, bahwa hal itu teru- 
tama disebabkan pekerdjaan 
D.E.I, Pusat selalu banjak di- 

tudjukan keluar, dan kurang 
memperhatikan kedalam. Misal- 
nja mengadakan perundingan2 
dengan luar-negeri, jakni dgn 
missi ekonomi Djepang, Djer- 
man, dan lain-lain.     

Ah NA ID 

Dikatakan seterusnja, bahwa 
soal itu memang baik, karena 
untuk meluaskan adanja hubu- 
ngan keluar, tetapi kepentingan 
kedalampun harus djangan di- 
kesampingkan, agar kedua2- 

nja dapat “berdjalan jang pa- 
ralel, 

Hak Ank Wek ke 

di- 

Pekerdjaan D.E.I.P. banjak 
ditudjukan keluar 

Kepentingan2 Konsolat2 kurang 
diperhatikan 

ONSULAT D.E.I. (Dewan Ekonomi 

Sumatera Selatan jang berkedudukan di Palembang 
Achmad Zailani jang kini sedang berada di Jogja dalam per- 

tjakapannja dengan ,,K.R”” menerangkan, 
menjesalkan terhadap pekerdjaan? D.E.I. Pusat 

karena dalam prakteknja kurang sekali memperhatikan kepada 

kepentingan? Konsulat didaerah2, sehingga adanja perhubungan 

dengan daerah? tidak dapat berdjalan lantjar. 

Indonesia) Propinsi 

sdr. 

bahwa ia sangat 
di Djakarta, 

Mengharapkan 
perbaikan. 

Sementara itu dikemukakan 
lebih djauh, bahwa dengan telah 
dilangsungkannja Konperensi 
D.BE.I. pada tanggal 15 sampai 

16-12-'52 jang baru lalu, di- 
harapkan betul2 akan memba- 
wa perbaikan2 disa'at2 jang 
akan datang, sehinggameemua 
pekerdjaan2 dapat be. djalan 
dengan lantjar. 

Perlu djuga diketahui, bahwa 
dalam Konperensi tersebut an- 
tara lain telah diputuskan pula, 
ialah untuk mengatur supaja 
pelaksanaan berbagai usaha 
djangan dilakukan oleh pengu- 
saha2 di Djakarta sadja, tapi 
supaja tersebar kedaerah2. 

NAGUIB DAN STEVEN- 
SON BERUNDING 

P.M. Mesir Mohammad Na- 
guib kemarin dulu membitjara- 
kan,masaalah Sudan dan soal2 
lain jang bertalian dengan hu- 
bungan2 antara  Inggeris dan 
Mesir dengan dutabesar Ingge- 
ris Ralph Stevenson, 
Komunike resmi jang dikelu- 

arkan setelah pertemuan ter- 
sebut mengatakan, bahwa ke-2 
belah fihak mengharapkan akan 
mentjapaj persetudjuan menge- 
nai masaalah Sudan diwaktu jg 
dekat, — AFP, 
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“Serbu kedaratan Manukok 
tahun 53? 

Chiarg siapkan pasukan2 
JENDKALISIMO Chiang Kai Shek kemarin dulu 

rangkan, bahwa persiapan militer untuk merebut kembali 

daratan Tiongkok akan selesai tahun 1953. 

menes 

Chiang jang mengutjapkan 

keterangan itu dalam pidatonja 
dihadapan pasukan2 bersendjata 
jang berkumpul berkenaan in- 

speksi tahunan mengatakan, 
bahwa tahun depan adalan ia- 

hun terachir bagi latihan utk 
menghantjurkan kaum komunis 

dan merebut kembali daratan 
Tiongkok. 

Chiang mengatakan, bahwa 

sebelum hal ini dapat dilaksana- 

kan maka para anggauta 

katan perang masih belum me- 
.nenuhi kewadjibannja. 

Chiang mengandjurk: 
kan2nja supaja 

keras selama tahun ' 

negaskan bahwa I 

bantuan militer Amerika 
dalam perdjalanan ke Taiwan 
utk. menjokong s 

bebasan jg akan dilak 
sukan2 Tiongkok Nasi 
Keterangan Chiang 

benarkan oleh djenderal Willis: 

C. Chase kepala penasehat2: 
liter Amerika untuk ' : 

Chase mengatakan, bahwa ban- 

angs 

   kerdja 
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tuan militer Amerika itu akan 

tiba di Taiwan tahun depan, 
Amerika akan mengirin 

djata2 berat dan p 2 

bang. Apa jang hingga kini te- 
lah dikirim Amerika hanja sen- 

djata2. ringan demikian 
deral Chase, — Ant. — Afp. 

KERIBUTAN2 DI IRAN 
Beberapa orang mendapat Iu- 

ka2 dan 17 orang telah dilgng- 

kap, sewaktu ssedjumlah 40 
orang mengadakan demonstra- 
si2 serta menjerang gedung pe- 
ngadilan di Ispahan pada hari 

Senin jang lalu. 
Para demonstran menuntut, 

supaja keluarga mereka jang 
ditangkap pada permulaan Du- 

lan ini, dalam keributan2, dibe- 
baskan kembali. Fihak kedjak- 

saan tak mau memenuhi per- 
mintaan mereka itu dan karena 

    

nja gedung pengadilan tsb. lalu... 
diserang dergan tongkatZ: dan 
batu2. Ant. AFP. - 

  

— Gerakan Wanita In- — 

donesia dibuat 

. film 
Dan dibikin buku. 

Nji S. Mangunsarkoro da- 
lam pertjakapan dengan 
wartawan ,K.R.” mene- 
rangkan, bahwa Panitya 

Peringatan Seperampat Abad 
Gerakan Wanita Indonesia 
jang ketua hariannja dipe- 
gang oleh nji S. Mangun- 
sarkoro dan berkedudukan 
di Jogja akan mengadakan 
peringatan serentak diselu- 
ruh Indonesia besuk pada 
hari tgl. 22-12-1953 j.a.d. 

Dalam konperensinja di 
Bandung sebulan jl. telah 

diputuskan pula a.l. mem- 
buat buku kenang?-an jang 
berisi sedjarah gerakan Wa- 
nita Jogja, tulisan?! para 14 
wanita terkemuka, riwajat 
singkat serta anggaran da- 

sar tiap organisasi wanita, 

dan kata sambutan Presi- 
den dan Wakil Presiden 
Selain dari pada itu diren- 
tjanakan pula membuat 
film jang melukiskan gera- 
kan wanita Indonesia. Tje- 
rita film tsb. selain berisi 
framfen2 dokumenter dju- 
ga mempunjai tudjuan tje- 
rita tertentu. Atas perta- 
njaan nji S. Mangunsarkoro 
mengatakan, bahwa sampai: 
sekarang belum diketahui 
siapa jang akan membu 
kan tjerita serta sutradara 
dan perusahaan film mana 
jang akan diserahinja. Di- 
tambahkannja dalam kete- 
rangannja itu, bahwa pem- 

buatan film itu akan dila- 
kukan di Jogja. 

Achirnja  dinjatakannja, 
bahwa dalam menjelengga- 
rakan penerbitan buku ke- 

nang2an tsb. diatas nji S. 
Mangunsarkoro  mengada- 
kan hubungan dengan behe- 
rapa instansi, badan? dan 
kementerian? jg ada sang- 
kut pautnja dengan gerak- 
an Wanita, 

Perlu diterangkan, bah- 
wa semua, organisasi Wani- 
ta jang ada ikut duduk da-” 

| lam panitya tsb. diatas. 

  

    
  

  

x Kedjadian malam, Saptu & 

Minggu jang dalu didjalan Pros 
go, Jogja: Orang tua suda 
membatju-batja.  lajaf untuk 
membesarkan. hatinja sendiri, 
Si anak sudah menahan nafas 

menunggu saat ia disupit, Sea 
bab Pak Bong Supit sudah Sex 
lesai menginjekstnja, sencosooson 
Tetapi segala Vafal jang suda 
dibatja serta nafas jg Sudah dia 
tahan ternjata belum herht, sea 
bab Pars Bong Supit luna mema 
bawa Ppismr supinja! 

Aalaaa Ala toa Ba Alis bali dak beda De Wana 
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“mengeluarkan - 
— Kasi 

S.P. dengan 
Pusat. ! 

kedua Sri Paduka dengan 'per- 
“setudjuan Badan “ Pekerdja 
K.N.I. daerah - istimewa. Jogja- 
karta menjatakan dalam sebuah 
Amanat bahwa Badan -Peker- 

—. dja tersebut merupakan badan- 
“ degislatief . jang dapat diang- 
gap sebagai wakil - rakjat untuk 
membikin undang? (aturan?) 
dan menentukan haluan djalan- 

'nja pemerintahan di daerah- 
istimewa Jogjakarta. 

Pada tanggal 18 Mei 1946 
dikeluarkan Maklumat No. 18 
jang membentuk D.P.R. dida- 
erah-istimewa, di kota dan di 
Kabupaten2 D.P.R.  daerah- 
istimewa Jogjakarta - bersama2 
kedua S.P. berhak membikin 
peraturan2 untuk mengatur da- 
erah-istimewa Jogjakarta (men-- 
djalankan : kekuasaan - legisla- 
tief), sedang oleh/dari D.P.R. di- 
pilih beberapa anggauta jang 
bersama2 dengan dan diketuai 

oleh kedua S.P. mendjalankan 
pemerintahan - sehari2 (mendja- 
Iankan kekuasaan - excutief). 

Sebelum clash IL. 

Dari Maklumat 18 itu dapat 

6 1.. Pemerintahan -sehari2 jg. 
» sebelum itu dipegang dan didja- 

lankan oleh kedua S.P. dengan 

dibantu oleh para.paniradyapati, 

selandjutnja” berada “ditangan 

Dewan - Pemerintahan sebagai 
wakil-rakjat jang dipimpin 
oleh kedua 'S/P. dus paniradya- 
pati hanja merupakan ,,uitvoer- 
ders” dari Dewan - Pemerintah 
belaka. 

2. Dewan- Pemerintah 
rupakan collegiaal - bestuur. 

3. Kekuasaan  didaerah-isti- 
mewa Jogjakarta jang dulu di- 

“ pegang dan didjalankan - oleh 

me- 

pang, selandjutnja berada di- 
tangan kedua S.P. bersama rak- 
jat jang diwakili oleh D.P.R. 

' Sajang bahwa ' didalam prak- 
tyknja para anggauta Dewan- 

Pemerintah jang seharusnja le- 
bih merupakan - collegiaal-bes- 

tuur itu, masing2 mendjadi 

Kepala - Djawatan. Dengan de- 
mikian collegialiteitnja hilang 

dan garis antara politiseh dan 
technisch mendjadi kabur, se- 
hingga ,collegiaal- bestuur” jg. 
dimaksud oleh Maklumat 18 itu 
dalam praktyknja mendjadi 

»veelhoofdig - bestuur”. Kita ha- 
rus mengakui bahwa hal itu me- 

rupakan exces dalam  pelak- 

sanaan azas -demokrasie, di- 

samping itu harus dapat kita 
pahamkan pula sebabnja 
nja (timbulnja) exces itu-ialah 

oten karena didalam melaksana- 
kan azas -demokrasie itu pada 
hakekatnja dan didalam prak- 
tyknja terdjadi perebutan  ke- 
kuasaan antara Paniradyapati 

jang ,sedjak djaman - Djepang” 
merasa berkuasa dan para ang- 

gauta Dewan- Pemerintah  se- 
bagai wakil -rakjat jg merasa 
»harus” berkuasa »untuk -se- 

landjutnja”. 3 
5 Sesudah-clash II. 

Sesudah peristiwa -- Madiun 
(20 September 1948) D.P.R. di- 
bekukan. Setelah pendudukan 

Belanda (19 Desember 1948 — 
80 Djuni 1949) dan Belanda me- 
narik tentaranja dari Jogja- 

karta, “maka berlakulah Per- 

aturan - Pemerintah pengganti 
Undang? No. 1 - 1949 jang mem- 

bentuk Pemerintahan - Militair 
di Jogjakarta, jang dipimpin 

oleh Gubernur - Militair  Paku- 
“lam VIII. D.P.R, tetap dibe- 

(Xkan dan Dewan - Pemerintah 

hanja merupakan penasehatnja 
Gabernur - Militair sadja, jang 

dalam mendjalankan “pemerin- 

tahan - sipil dibantu sepenuhnja 

oleh para paniradyapati.: 
Dari proces ini dapat dilihat, 

bahwa para anggauta Dewan- 

Pemerintah jang sedjak. revo- 

lusi dapat merebut kekuasaan- 

nja para paniradyapati sebagai 

kepala - djawatan, sesudah clash 
  

  

BALAI PENITIPAN BAJI 

DIPASAR 

Dari kalangan pemerintah 

kotapradja Magelang dida- 

pat keterangan bahwa oleh 

D.P.D. seksi Masjarakat ki- 

ni sedang “merentjanakan 
membuat 5Batai Penitipan 
baji? ber Leng a AA 
tu ruangan jowi- 

nangun kota Magelang. Pe- 

rawatan baji tersebut diker- 

djakan oleh Djawatan Pen- 

didikan Masjarakat. bagian 
wanita kotapradja. 

Ig. berhak menittpkan. ha- 
njja dari pihak pendjual (ba- 
kul) jang terpaksa memba- 

wa bajinja kepasar, Kabar- 

nja dalam tingkat pertama 
akan disediakan 5 kamar, 
untuk 50 buah tempat tidur 
atau buat 50 anak baji. — 
CER),       

Pada tanggal 30 Oktober 1945. 

“diamhil beberapa kesimpulan : 

  

| Daerah Istimewa 
arta satu tahun 
awinan politiek figuur dengan 

(en dechnisch figuur '. 
Be aa “ Oleh. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo' 

roklamasie - kemerdekaan 17 Agustus 1945, 
“9 maka Sri Sultan dan Sri Paku-Alam pada tg. 5-9-1945 

sebuah Amanat jang menjatakan, bahwa 
Paku-Alaman merupakan bagian daripada Re- 

publik Indonesia, sedangkan pemerintahan dipegang oleh kedua 
bertanggung - djawab langsung pada Pemerintah- 

UI :kekuasaan para. anggauta 
Dewan - Pemerintah itu dapat 
direbut kembali oleh para pani- 
radyapati. 4 

Undang - undang Po- 
kok No. 22 — 1948. 

Pada tanggal 10 Djuk 1948 
dikeluarkanlah Undang? - Pokok 
No, 22 —1948 jang harus dipa- 
kai sebagai dasar untuk mem- 
bangunkan daerah2 - autonoom 
dari berbagai2 tingkat dalam 
Negara (Propinsie, Kabupaten 
atau Kotabesar, desa atau kota-: 
ketjil). Berdasarkan Undang2- 

Pokok itu dikeluarkanlah Un- 
dang? No. 3 jo. No. 19— 1950 
(pada tanggal 15 Agustus 1950, 
2 hari sebelum terbentuknja Ne- 
gara - Kesatuan) jang memben- 
tuk Kasultanan beserta Paku- 
Alaman mendjadi daerah - auto- 
noom setingkat propinsie dan 

jang setjara resmi. (formeel) di- 
rebut dan diberi nama daerah 
istimewa Jogjakarta. 
Berdasarkan Undang? 7 - 1950 

dapatlah dibentuk D.P.R. da- 
rah -istimewa Jogjakarta dgn. 
djalan pemilihan jang dilantik 
pada tanggal 24 Desember 1951. 
Dalam pasal 1 —? U.U. Po- 

kok dinjatakan dengan tegas 
bahwa ,,Pemerintahan - daerah 
terdiri dari pada D.P.R. dan De- 
wan Pemerintah Daerah (DPD) 
D.P.D. ini merupakan collegi- 
gaal-bestuar jang. dipimpin 

oleh kedua S.P. maka dengan 
demikian pasal 1 —?2 itu berarti 

bahwa kekuasaan “di daerah- 
istimewa Jogjakarta dipegang 
dan didjalankan oleh D.P.R. se- 

bagai wakil-rakjat “bersama?   
kedua S.P. bersama pendjadjah 

Belanda atau pendjadjah Dje-. 

kedua S.P. Menurut pasal 31 
U.U. Pokok “D.P.D. itu men- 
djalankan pemerintahan-sehari2. 

Penutup. 
D.P.R. daerah - istimewa Jo- 

gjakarta pada tanggal 24 De- 
sember 
usia 1 tahun, Terang D.P.R. jg. 
dipilih oleh rakjat sendiri 'itu 

melaksanakan azas - demokrasie 
menurut Undang? Pokok No. 22- 
1943 didaerah-istimewa .Jogja- 
karta. Apa jang harus ditjapai   

ada-, 

oleh DPR adalah agar kekuasa- 

an di daerah-istimewa Jogjakar- 
ta dipegang dan didjalankan oleh 
Sri Sultan:sbg. Kepala - Daerah. 
Sri Paku - Alam sebagai wakil- 
kepala - daerah bersama? rak- 

jat jang diwakili oleh D.P.R, itu, 
dan agar pemerintahan - sehari? 
dipegang dan didjalankan oleh 
D.P.D. sebagai collegiaal- bes- 
turr, artinja oleh kedua S.P. ber- 

Sama para anggauta? D.P.D. se- 
bagai wakil - rakjat. 

Agar tudjuan ini dapat ter- 
tjapai maka sangat dibutuhkan 
backing dari rakjat sendiri jang 
diperdjuangkan hak2nja dalam 
dan oleh D.P.R. beserta D.P.D. 
itu, maka rakjat jang merasa 
memilih dan mewakilkan - diri 
didalam D.P.R. dan D.P.D. “itu 
harus senantiasa ,, mengawasi” 

dan kalau perlu ,,mengoreksi” 

D.P.R. beserta D.P.D, agar dja- 
ngan menjalahi tudjuan -per- 

djuangannja. 

alat-rakjat untuk melaksana- 
kan azas - demokrasie didaerah- 
istimewa Jogjakarta, pun D.P.R. 
itu merupakan alatnja rakjat 

untuk bersama kedua S.P. mem- 
bangunkan daerah- istimewa Jo- 
gjakarta sebagai daerah -auto- 
noom. jang sempurna. 

Untuk ini perlu adanja ker- 
dja- sama jang sebaik?nja an- 

MAGELANG 
HARI IBU DI MAGELANG 

Hari Ibu di Magelang telah 
diperingati oleh Gabungan Or- 
ganisasi Wanita bertempat di 
pendopo bekas rumah Residen 
Kedu. Tampuk hadlir dalam per. 
temuan tersebut - Bupati dan   
akan diadakan tjatjaran "umum 

Wali Kota Magelang serta be- 
berapa pembesar lainnja. 
Berkenaan dengan peringatan 

hari tersebut, oleh kalangan wa 
nita di Magelang telah diada- 
kan pula pembukaan Consulta- 
tiebureau untuk wanita hamil, 
dapur sisu, balai pengobatan 
dan asrama wanita. Pada hari 
itu djuga diadakan kundjungan 

kerumah2 sakit untuk menghi- 
bur para Wanita jang baru ber- 

| salin. Untuk anak2 baji jang la 
hir pada tanggal 22 Desember” 
akan diberi hadiah. — (Kor). 

'» ANAK2 TERSERANG 
— "WATERPOKKEN" 

Revaccinatie di Djurang- 
&...ombo. s 
Berhubung beberapa anak2 

Gikampong Bodjong, desa, Dju- 
rangombo, kota Magelang, se- 
@jak minggu kedua bulan 12 ini, 
kena penjakit ,,waterpokken”, 
'maka pada tanggal 23 Desem- 
ber- 1952 jang akan datang 
didesa tersebut oleh fihak Djaw. 
Kesehatan  Rakjat Magelang   jang merupakan ,revaccinatie”, 

  
1952 sudah mentjapai 

merupakan alatnja rakjat untuk 

Disamping D.P.R. merupakan 

ana, 

  

| dimana diharapkan, 

  

tara politik -figuur jang se- 
hari2 ver-persoonlijkt dalam 
pribadi. anggauta?2 D.P.D.- dan 
para Staf - Pemerintahan da- 
erah - istimewa Jogjakarta se- 
bagai technisch - figuur. Perka- 
-winan antara politik dan tech- 

misch - figuur merupakan sjarat 
bagi pembangunan sesuatu da- 

erah -autonoom. Maka . djuga 
mendjadi ,haknja rakjat untuk 
mengawasi kalau perlu mengo- 
reksi, agar tenaga - beserta .pi- 
kiran para politisch dan .tech- 
nisch -figuur itu sbisa dikawin- 
kan sehingga dapat disumbang- 
kan dengan seefficient?-nja utk. 
membangunkan daerah - istime- 
wa Jogjakarta sebagai daerah- 
autonoom jang sempurna, 
Tetap berdjuang! 

Tetap merdeka ! 

  

“ Malam resepsi konperensi ke 
2 Serikat Sekerdja Djaw. Pa- 
djak seluruh Indonesia dilang- 

sungkan digedung Negara mu- 

lai djam 19.00 pada tanggal 24 
-12. 'Konperensi. -berlangsung 
sampai tgl. 26 - 12. 

KEDAULATAN RAKJAT 
aa e nana an anna anna aan anna anna anan aan 

KONPERENSI PENSI- 
UNAN SELESAI 

“Di Semarang telah selesai 
konperengj Keputusan Kaum 

selain dihadliri oleh utusan2 da 
ri 22 tjabangnja djuga oleh 
St. Pane ketua PB KKP, wakil 
dari Persatuan Bekas Pegawai 
Negerj Indonesia di. Purwoker- 
to dan lain2. 
Putusan2 jang diambil dian- 

taranja ialah mendesak Peme- 

rintah supaja berhubung dengan 
direksi2 maskapaj- kereta api 
seperti OJS, SJS dan sebagai- 
nja agar. maskapai2 ini mem- 
beri. tambahan tundjangan ke- 
Juarga/kemahalan tempat -di- 
samping pensiun pokok  hagi 
pegawai2 pensiunan. maskapai2 
itu dan segera memberi uang 
pensiun “pada bekas. pega- 
wai “atau djanda dan atau 
anaknja pegawai jang belum 

menerimanja. 
Djuga pada bekas KNIL dan 

bekas pegawai swapradja “Solo 

dan Jogja jang menurut. pende- 
ngaran konperensi oleh 'Peme- 

rintah telah didjandjikan akan 
diberi pensiun, “diminta agar 
@jandji itu segera diwudjudkan 
setjara. ”hitam diatas putih" 
-seperti.adanja peraturan peme- 
rintah no. 46 dan 47 (kenaikan 

pensiun dan tundjangan kema- 

  
|bhalan/keluarga bagi kaum pen- 

siunan  pegawaj' negeri sipil 
Red.) jang berlaku sedjak Ok- 

tober jang lalu itu. 
Selandjutnja pada Presiden 

diminta agar segera dibentuk 
suatu "Raad van Beheer” be- 
serta anggauta2-nja dari Da- 

na Pensiun, jang hingga kini 

belum ada, untuk melantjarkan 
djalannja urusan pensiun. Ant. 

  

,Hantu" mengganggu S.M. 
2... Nasionai 

MULAI 17 - 12 sampaj hari 

Senen jang lalu, S.M. Nasional 
didjalan Riouw Bandung ditu- 
tup, karena 7 orang murid ga- 

dis pingsan dan kesurupan, di- 
katakannja akibat ,,hantu” (?) 
jang ada disekolah tersebut. 

Kusmartini, direktris sekolah 
S.M. . Nasional, menerangkan, 
bahwa penutupan sekolahnja 
itu, terpaksa karena keadaan 
murid, pihak pimpinan sekolah 

selama sekolahnja ditutup 
akan berusaha mengati kea- 
daan. 

Pada malam Djum'at jang la- 
lu, disekolah tersebut diadakan 
sekedar selamatan, maksudnja, 
ialah untuk mengusir segala se- 
suatu jang mengganggu ber- 
langsungnja sekolah tsb, jang 

oleh para gurunja dikatakan ka- 
rena ,,hantu”, 

Menurut keterangan pihak 
pimpinan sekolah tersebut itu, 

kedjadian ini mulai satu bulan 
jang lalu, tetapi hanja atas se- 
orang murid gadis bernama M. 
Dan pada hari Senin jbl, kedja- 
dian ini, meluas sampaj 7 orang 
murid gadis, jaitu pukul 2 mu- 
laj atas dirinja M, dan pukul 
2.15 anak gadis lainnja, pukul 
5.-atas seorang gadis dan pukul 

6 terdjadj lagi atas 2 orang 
murid gadis lainnja.- 

Kedjadian ini, menurut kala- 
ngan itu, memang gandjil te- 
tapi sungguh2 terdjadi. .Ke- 
adaan sekolah mulai-katjau, te- 
rutama bagi anak2 perempuan, 
karena 'hanja terdjadi pada 
anak2 gadis sadja. 

Esok harinja hari Selasa, ke- 
tika sekolah mulai dibuka mu- 
lai terdjadi atas dirinja seorang 

murid gadis, dan pihak guru 
menjuruh kepada murid2nja un- 
tuk pulang kerumahnja  ma- 
sing2, jaitu untuk  mendjaga 

adanja kemungkinan meluas- 
nja lagi terhadap murid2 gadis 
lainnja, 

Pada hari Rabu, terdjadi lagi 

terhadap 2 orang gadis, hingga 
djumlah orang2 gadis jg ping- 
san dan keserumahan itu, men- 
Gjadi 7 orang dan sendja hari 
kemarin sekolah S.M. Nasional 
ditutup untuk beberapa hari la- 
manja. i 

Anak2 gadis jang pingsan 
dan keserumahan itu menurut 
Kusmartini direktrise sekolah 
tersebut, setelah sadar kembali 

mengatakan, bahwa mereka itu 

agar selu- 
luh rakjat dari desa tersebut tu- 

rut ambil bagian dalam tjatja- 
ran umum. itu, 

Menurut Mantri tjatjar, maka 
,waterpokken” itu meskipun ti- 
dak berbahaja, tapi sifatnja dju- 
ga .,besmettelijk”. 5 
Tjatjaran umum untuk pendu- 

duk dalam kota menurut tjata- 
tan, dilakukan 2 tahun sekali 
dari desa ke desa, sedang tjatja- 
ran umum di. Djurangombo ter- 

sebut sifatnja adalah istimewa, 
berhubung peristiwa ,,waterpok- 
ken” itu. 
Adapun vaccinatie untuk ba- 

ji diadakan sekwartal sekali di- 
tiap2 desa, dan untuk tahun ini 

sudah selesai ditiap2 desa. 

Selandjutnja . dapat dikabar- 
kan, bahwa vaccinatie untuk 

-baji2 dalam kota Magelang bu- 
at'tahun 1953 dimulai pada Se- 
nen “pertama bulan Djanuari 
jang akan datang, sedang re- 

vaccinatie dimulai bulan Maret 
1953. Revacciriatie ini kabarnja 
akan didahulukan buat kanak2 
sekolah. — (Kor), 

SEPEDA2 JANG TIDAK 
BERMOTOR 

Dilarang “ menggunakan 
Olaxon, : 

Seperti diketahui, pada wak- 
| tu achir2 ini, tidak sedikit sepe- 
da2 telah mempergunakan tan- 

| da2 suara (signaal) berupa cla-   xXon 'ketjil jang merupakan ba- 

telah dipukul oleh orang jang 
besar hitam. Tetapi jang meng- 
herankan, umumnja anak2 jg 

pingsan dan keserumahan. itu, 
berbitjara bahasa Belanda lan- 

tjar, padahal mereka itu tidak 

pernah diberi peladjaran baha- 
sa Belanda. 

Salah seorang guru dari se- 
kolah tersebut, jang mempunjai 

kepertjajaan dan mempeladjari 
tentang-,,hantu”, pernah me- 

hantang supaja gangguan itu 
djangan. “dilakukan terhadap 
anak2 gadis, tetapi dimintanja 
supaja gangguan itu dilakukan 
kepadanja, Dan tidak lama ke- 
mudian, maka iapun djadj ping- 

San dan mengatakan bahwa 'ia 
seakan-akan  mendjadi hantu, 

minta kepala orang dan daging 
manusia. — (PR). 

  

KAWAT UTJAPAN |“ 
SELAMAT 

P.K.I. pada Stalia. 

Dari sekretariat CC-PKI di- 

dapat kabar, bahwa berhubung 
dengan hari-lahir Stalin jang ke 
73 pada tanggal 21 Desember, 
CC-PKI telah mengirimkan ka- 
wat sebagai utjapan selamat 

| Naa Ne RA penghormatan. 
2 ek 

Pensiunan Djawa Tengah jang ' 

  

  

Pendjelasan kongres dokter 
Nasib peladjar kedokteran 

Tentang keadaan mahasiswa2 
kedokteran dewasa ini LD.I. 

pun telah menaruh " perhatian 

sepenuhnja, terutama karena 

ongkos pendidikan dokter itu 

memang mahal. ,,Kebiasaan” se- 

karang, bahwa mahasiswa2. itu 

disamping beladjar  djuga 'ba- 

njak jang mentjari nafkah hi- 

.dup dan ongkos2 beladjar, me- 

nurut muktamar I.D.I, tidak da- 
pat dibiarkan sadja dan ten- 
tang ini mengusulkan - kepada 

pemerintah sSupaja diadakan 

bea-siswa dengan sjarat2 pe- 
ngawasan jang tertentu. Dalam 
hubungan inigdikemukakan dju- 
ga, bahwa pendidikan buat ma- 

hasiswa2 dapat dilakukan dju- 
ga dirumah2 sakit, asal tetap 
dibawah pengawasan  fakultet 
dan dengan tjara meneruskan 
peladjaran ini tidak usah selalu 
harus tinggal dikota2 besar. 

Disamping itu pun, - untuk 
memperbanjak tenaga pemban- 
tu dokter dapat djuga dipergu- 
nakan tenaga para medis jang 
pendidikannja (atau kursus2) 
sangat diperlukan, Dengan  de- 
mikian, maka pekerdjaan2 di- 
lapangan memelihara kesehatan 
itu, buat pekerdjaan2 jang me- 
mang selajaknja, tidak usah 
harus dipergunakan tenaga? 
dokter, tjukup dengan tenaga 
menengah, 

Perundang - 
kesehatan. 

Mengenai perundang - un- 
dangan kesehatan Dr. Suharto 
menjebut tjontoh jang sudah di- 
lakukan di Djepang, dimana se- 
gala sesuatu tentang penje- 
lenggaraan kesehatan itu dite- 
tapkan dalam undang2, 

Di Indonesia, kata Dr. Suhar- 
to, selama ini hanja didasarkan 
kepada peraturan? dari Kemen- 
terian sadja dan kebiasaan se- 
perti sekarang ini perlu ditje- 
gah. Tiga undang2 . mengenai 
lapangan kesehatan jang seka- 
rang “sudah ada di Indonesia 

undangan 

“menurut Dr. Suharto tidak di- 
sertai »Uitvoeringsvoorschrif- 
ten”, sehingga dalam tjara me- 
laksanakannja. itu bisa diper- 
gunakan berbagai matjam in- 
terpretasi. 
Djuga "di Indonesia, menurut 

pendapat muktamar LD.I. di- 
bangunkan suatu badan jang 
bertugas mengenaj susila kedok- 
teran. Tentang ini oleh Dr. Su- 
harto disebut tjontoh di Ing- 
geris, jaitu adanja suatu badan 
jang mempunjai: kekuasaan un- 
dang2 dilapangan pemberian 

“idzin praktek dokter. Dj Indone- 
(sia, badan pemerintah jang res- 
mi tidak ada, dan undang? 
pun belum ada, kata Dr Suharto 

dan karena'itu maka Ikatan 
Dokter Indonesia dalam hal ini 
membentuk Dewan Pelindung 

Susila Kedokteran, 

Kedudukan dokter. 

Muktamar Ikatan Dokter In- 
donesia di Bandung djuga sudah 

membitjarakan soal kedudukan 

dokter dalam hubungan ,.nasib” 
sebagai pentjari upah. Pembi- 
tjaraan2 tentang ini berpokok 

(II Habis) 

kepada usul2 supaja dokter2 jg 

bekerdja pada pemerintah dapat 

keduJlukan untuk ,,hidup lajak” 

zonder harus Membuka praktek 

sendiri seperti jang banjak di- 
lakukan dewasa 'ini, 

Pendapat2 dikemukakan, bhw 

golongan dokter. dewasa ini 
merasa perbandingan kedudu- 

kan dengan golongan2 lain sa- 

ngat berbeda, Tentang ini muk- 
tamar I.D.I, telah memutuskan 

untuk memadjukan saran2 ke- 

pada panitia gadji. 

Tenaga dokter parti- 
kelir untuk bantu pe- 

merintah. 

Mengenai putusan muktamar 

ILD.I. jang berusaha menjedia- 
kan tenaga2 dokter, terutama 

dari kalangan pertikelir, untuk 

membantu pelaksanaan program 

kesehatan pemerintah, Dr. Su- 

harto menerangkan, bahwa se- 

karang hampir setiap program 

kesehatan pemerintah itu kan- 

das karena kekurangan tenaga 

dokter. Lapangan jang dianggap 
tepat sekali untuk dapat bantu- 

an dari dokter2 partikelir dise- 

butkan antara lain oleh Dr. Su- 
harto ialah usaha pemerintah 

dalam lapangan suntikan B.C.G. 

seperti jang sedang didjalankan 
dj Bandung. Tentang ,,tenaga2 
bantuan” ini diterangkan lebih 
landjut, bahwa pemerintah da- 

pat mengadjak 'dokter2 partike- 
lir bekerdja sama dengan sjarat 
misalnja 10 djam - dalam se- 

minggu dan tempat pekerdjaan- 

nja tidak terletak diluar kota, 

sedang kepadanja tidak dibeban- 

kan tenaga administrasi. 
Tjontoh2 lain jang dapat di- 

kerdjakan oleh dokter2'partike- 
lir itu ialah memimpin poliklinik 
umum dengan mempergunakan 
sistim kerdja 'jang tertentu, se- 
dang dokter2 pemerintah jang 
sekarang memimpin poliklinik2 
umum itu dapat diberi peker- 

djaan lain, misalnja untuk 'ke- 

perluan perguruan dll. 

Demikian beberapa pendjela- 

san dari Dr. Suharto - sekitar 

berachirnja muktamar Ikatan 
Dokter “Indonesia jang ke-3 di 
Bandung. — Ant. 

KANTOR POS & HARI 
NATAL 

Berhubung dengan peringatan 
Harj Natal kantor besar Pos 
dan Telegrap di Jogja dan kan- 
tor2 pos tambahan di Gondola- 
ju-Klitren dan Timuran diatur 

sbb. 2 
Tanggal 25-12 loket2 Pos dan 

Telegrap dikerdjakan seperti ha- 
ri Minggu (tutup) dan tanggal 
26-12 dikerdjakan seperti hari 

kerdja. 

& 

  

  
  

Ketjuali telah mengesjahkan 
verslag sidang ke-V jl., sidang 

tsb. telah mengambil. kepu- 

tusan: 
1. Tidak akan mentjabut pu- 

tusan Sidang DPRDS ketika 

bl. 7 jl, mengenai uang djerih 
pajah untuk anggota2 DPD dan 
wakil ketua DPRD jang me- 

rangkap sbg pegawai negeri. 
2. Konsekwen putusan ke-l, 

sidang mempersilahkan fihak 
DPD kabupaten untuk mendja- 

lankan putusan tsb. 
3. Antjaman mengadakan re- 

ces, menanti lebih dahulu per- 
kembangan2 pelaksanaan pu- 

tusan itu lebih djauh. 
Seperti diketahui, maka  si- 

dang DPRDS bl. 7 jl. a.l. telah 
mengambil keputusan, menga- 
dakan peraturan mengenai pem- 
berian uang djerih pajah atau 
uang tundjangan terhadap sum-   bangan2' tenaga dan fikiran 
untuk kepentingan pemerintah 
daerah Otonoom kab. Magelang, 
kepada anggota2 DPD dan WK. 
Ketua DPRD Kab. Magelang jg. 
merangkap sebagai pegawai 

tudjuan fihak DPDS Djateng,   jang achirnja dalam Sidang 
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rang import, terutama dikota2 
besar dan djuga. didaerah Ke- 
du. i : 

Berhubung adanja pemakaran 
itu, olen fihak Kepolisian Mage- 
lang maupun  lain2 tempar di 
Kedu telah dilarang adanja pe- 
makaian claxon2 itu untuk se- 

peda2 jang tidak bermotor. 
Larangan itu, adalah berda- 

sarkan atas  fatsal 22, sub 5. 
dari  Wegverkeersverordening, 
dalam mana a.l. disebutkan bali. 
wa. untuk memberi tanda2 sua- 
ra, haruslah kendaraan berupa 
sepeda mempunjaj perkakas be- 

rupa lontjeng (bel) sepeda, se- 
dang Claxon  menuyut sub A. 
hanja boleh dipergunakan un- 
tuk kendaraan motor jang bu- 
kan mesin djalan, Claxon mana 
suaranja harus djelas terdengar 

antara 60 meter, 
Dengan adanja  fatsal terse- 

but, maka larangan itu tidak-ha 
nja berlakit untuk kota Mage- 
lang atau daerah Kedu sadja, te 
tapi djuga untuk seluruh Indo- 
nesia, demikian Kantor Besar 
Kepolisian di Magelang. (Kor) 

SURAKARTA 
HARI IBU DI SOLO 

““ Berkenaan dengan Harj Ibu 
tanggal 22-12 Jang lalu. oleh 
Madjelis Permusjawaratan Wa-   

nita Surakarta (MPWS) telah 
diadakan peringatan bertempat 
digedung wajang orang Sriwe- 

dari,.. 
Sebagai atjara dari peringa- 

tan itu jalah uraian tentang ar- 
ti Hari Ibu dan sebagai penu- 
tup atjara diadakan pertundju- 
kan wajang-orang, 

Perhatian dari kalangan ibu2 

wanita2 dari semua golongan 
sangat .besar, jang disaksikan 
Gjuga oleh Wakil2 partai/orga- 

nisasi dan instansi? resmi. — 
(Kor), 

I.H13 BURUH ,,MENARA" 
Mendapat uang djasa. 

Menjambung berita mengenai 
penutupan pabrik rokok kretek: 
"Menara" di Surakarta karena 
keadaan memaksa, lebih Jan- 

djut didapat keterangan bahwa 
kini telah dapat ditjapai suatu 
persetudjuan bersama berdasar 
suatu kompromi,  jalah terha- 
dap sedjumlah 1113 buruh "Me- 
nara” jang mendapat ,,pembe- 

basan  pekerdjaan untuk se-   mentara” akibat ditutupnja pe- 
rusahaan telah mendapat uang 
djasa. Pihak jang  bersangku- 
tan tidak memberi keterangan 
berapa djumlah uang djasa (se- 
matjam pesangon) itu, tetapi 

ternjata telah memuaskan ke- 
dua belah pihak, 

Selandjutnja dari  djumlah 

Hari Senin jang 

lalu telah dimulai 

gerakan, pena- 

naman  karang- 

kitri didaerah Gu 

nung Kidul, 

Gamb. disamping 

ini “ menundjuk- 

kan waktu wk. 

Kepala Daerah 

menjebar bidji 

lamtoro di Ke- 

puhsari 

(Gamb, T.TK.). 

  

1113 buruh jang ,,dibebaskan 
“dari pekerdjaannja” itu, sele- 
kasnja jang 1076 hingga 2076 
akan ditarik kembali (dipeker- 
djakan kembali) bila perusaha- 
an membutuhkannja untuk 
membuka kembali  pabriknja 

'menurut keadaan dan kekuatan 
jang baru, — (Kor), 

K.L.P.S.6.B. SATU TH. 
DjumJjah anak berseko- 

lah 21,60 prosen. 
Dengan mendapat perhatian 

jang tjukup memuaskan dari 
fihak djawatan2, baru2 ini sis- 
wa Kursus Lesan Persamaan 
Sekolah Guru B telah mempe- 
ringati hari ulang tahunnja jg. 

pertama, digedung bioscoop Rio. 
Dalam kata pembukaan oleh 

ketua panitya diuraikan adanja 

kekurangan guru, maka banjak 

sekali tenaga2 jang belum beri- 
djazah telah mengadjar di seko- 
lah2. Keadaan sematjam itu se- 

Sungguhnja telah dimulai pada 

masa jang lalu terutama dalam 

waktu clash hingga kini. 
Karenanja Pemerintah telah 

mengadakan kursus tsb. Dan 
K.L.P.S.G.B. di Klaten ini ada- 
lah satu2nja kursus guru per- 
samaan jang memiliki murid 
jang terbanjak di seluruh Indo- 
nesia ialah 280 orang. 

Selain K.L.P.S.G.B. ,jang di-   pimpin oleh Direktur S.G.B. 
Suratman, di Klaten terdapat 
djuga K.LP,S.G.A, dibawah 

Negeri, peraturan mana ber- 

lakunja terhitung mulai 'se- 
djak tgl. 1-1-1952. Peratu-| 
ran ini tidak mendapat perse-' 

Sidang2 DPRDS Magelang 
dan Surakarta 

Antjaman reces ditunda, Para anggauta 
akan sokongkan uang gedung 

IKUNDJUNGI oleh 25 anggotanja, maka DPRDS Kab. Ma- 

gelang mulai tgl. 22-12 telah mengadakan sidangnja jang 
ke-VI dan jang penghabisan untuk th. 1952 ini, bertempat di- 

ruang: pertemuan kantor Kabupaten. 

Seksi I dan II dari DPD Kab. 
Magelang tgl. 17-12-jl. telah 
diambil keputusan, djika pera- 
turan itu tidak terlaksana, fi- 
hak DPRD dan DPD Isab. Ma- 
gelang mengantjam akan. me- 
ngadakan reces hingga sampai 

dapat terlaksana. 
Sidang ini, mengingat ada 

Ik. 17 atjara/soal jang harus 
dibitjarakan, akan memakan 
waktu sampai beberapa hari la- 
manja. — (Kor). 

2 Tahun D.P.R.D.S. 
akan diperingati. 

Sidang D-.P.R.D.S. Kotabesar 
Surakarta telah dilangsungkan 
lagi dengan atjara menerima 
saran2 berkenaan dengan mak- 
sud untuk memperingati 2 th. 
berdirinja - pada tgl. 17 Djanu- 
ari j.a.d. dan mendjelang 7 th. 
berdirinja Pemerintah daerah 

kotabhesar. Surakarta.) 1, 4 
Oleh secretaris D.P.R. Sutono 

dikemukakan 'rentjana untuk 
membuat buku peringatan jang 
penjelenggaraannja dibebankan 
kepada suatu Panitya. Buku 
itu dikeluarkan bukan merupa- 
kan ,,buku perdjoangan”, atau 
.sbuku putih” maupun ,,buku 
tjatatan sedjarah”, akan tetapi 
merupakan  tjatatan laporan 

dari pekerdjaan2 Pemerintah 
daerah selama 2 th. jg lampau. 
Dalam pemandangan umum 

jang diadakan pada pokoknja 
para pembitjara menjetudjui 
adanja peringatan tsb. dan be- 
berapa usul2 jang dikemukakan 
diterima sebagai saran2 oleh 
D.P.D. untuk melaksanakan 
rentjana peringatan dan mener- 

bitkan buku peringatan jang 

dimaksudkan itu: 
Penggantian wakil 
dalam D.P.R. 

Sidang tsb. didahului dengan 

atjara pengesjahan penggantian 
wakil P.S.I. dalam D.P.R. (Mar- 
disuwito) jang kedudukannja 
diganti oleh Tjan Ing Bo, ber- 
kenaan dengan pengunduran dirj 
anggauta Mardisuwito dari per- 
wakilan D:P.R. karena pindah 
tempat. 

Sidang mengesjahkan djuga 
pengunduran diri dari anggauta 
Sardjo, wakil P.IR. karena pe- 
kerdjaannja jang tidak me- 
mungkinkan dapat menghadiiri 
sidang2 D.P.R. dengan semus- 
tinja. Sebagai gantinja masih 
akan ditundjuk lebih  landjut 
oleh P.I.R, — (Kor.). 

  

    
  

pimpinan Titus Sujitno. Patut 
diketahui bahwa banjaknja se- 

kolah2 Rakjat sekarang ada 

228 dengan murid sedjumlah 

67046 dan guru 1342. Kalau di- 

ingat anak2 jang mestinja ber- 

sekolah rakjat itu 'sebanjak 

305713, maka sekarang itu baru 

tertjapai 67046 murid atau 21 
60 prosen sadja. (Kor). 

TJERAMAH DR. MUR- 
DOWO TENTANG 

BALI 
Dr. Murdowo jang baru? ini 

mengundjungi pulau Bali gu- 

na memperdalam soal2 kebuda- 
jaan dan Keseriian disana, telah 
mengadakan tjeramah dimuka 

umum jang diselenggarakan 
oleh Himpunan Budaja Sura- 
karta bertempat dipendopo Ky- 

sumojudan. Ia memberikan. pe- 

mandangan tentang perkemba- 
ngan Seni budajardi Bali, jang 
dibagi dalam beberapa bagian, 
jaitu : ! 

  
a. Sedjarah Bali Kuno, 
bh. Pokok filsafat dan Kepertja- 

jaan Bali, . 
Cc. Hari raja dan upatjara2 Bali 
d. Kemasjarakatan Bali, 
e. Kesenian Bali dan perkemba. 

ngannja. 
Tjeramah itu didjelaskan de- 

ngan mempertundjukkan gam- 
barssorot mati (slides) menge- 
naj soal2 tersebut, jang menda-     pat perhatian besar dari para 
pengundjung, — (Kor), 

    

LULUS UDJIAN GAMA 
Pada tanggal 18 Desember te 

lah lulus udjian pada Fakultit 

Kedokteran, Ked. Gigi dan: Far- 

masi untuk Doktoraal I, sdr. 

Nj. Mujati (Kedokteran) dan 
sdr. Nazir Alwi (Kedokt. Gigi). 

THE MAGIC CARPET 
DIPROTES 

Dari Pimpinan GPII Wilajah 

Jogja diterima keterangan, bah- 
wa oleh gerakan pemuda" tsb. - 
diatas telah disampaikan surat 
resolusi kepada Kepala Daerah 
Istimewa Jogja dan Wali Kota 
Jogja. Dalam surat resolusinja 
itu dinjatakan, bahwa film ,,The 
Magic Carpet” jang mengisah- 

kan coup  d'etat Chalifah Ali 
terhadap 'Chalifah 'Umar.dan 
kebahagiaan istana Chalifah, U- 
mar dengan harem2nja, berten- 
tangan dengan adjaran Islam 
dan “sangat melukai ummat 
Islam. 4 25 

Ditegaskannja GPII Wilajah 
Jogja mendesak kepada Kepala 
Daerah Istimewa Jogja dan Wa 
li Kota, agar melarang pemuta- 
ran film tsb, diatas di Jogja. 

Rp. 250:000 UNTUK 
PENGAIRAN JOGJA 
Rapat Jajasan Desa jang 'di- 

pimpin oleh K.R.T. Honggowong 
so “dikundjungi oleh utiisan2 
Jajasan Pengairan Desa dari 
kabupaten2, dan K,R.T Merto- 
sono dari Djaw. Pekerdjaan 

Umum serta dari Djaw. Penga- 
iran, dan berlangsung di Kepa- 
tihan. 

Setelah diadakan pemanda- 

ngan2 tentang tjara pembagian 

beaja bantuan, maka. diputus- 
kan uang sebesar Rp. 250.000 “di 
bagi2 sbb. Kab. Kulon: Progo 
mendapat Rp. 36.800, & Kidul 
Rp. 20.000,-, Bantul Rp. 60.000,- 
dan Sleman Rp, 132.”95,-. 5 
Pembagian tsb diatas didasar. 

kan atas keputusan pemberian 
bantuan sebesar 10-2076 darj be 

groting pengairan desa. 

ATJARA KEBAKTIAN 
GREDJA KRISTEN 

Hari Natal, 25-12. 
Gredja Kristen di. Gondoku- 

suman Klitrer Lor 34,.. 07.30 
Wijoto, Pengakuan Sidi, 09:00 
Wijoto, Permandian Sutji, 
16.30 — 2 

Gredja Kristen di 'Tungkak 
Mergangsan, 08.30 Ds. S. Dwi- 
djoasmoro, 16.00 —, Kotagede 
09.00 — 

Gredja  Tiong Hoa Kie Tok 
Kauw Hwee Ngupasan-21, 
09.00 Ds. Then Djin Soeis 17.00 
— Kring Muntilan 09.00: sdr. 
Tjo Tjin Touw. 

Gredja Protestan Indonesia 
Margomuljo 7, 09.00 Dr. S.A.R. 

Hardin. 
Gredja Pantekost: pu- 

Maa Nana Dan ANA tau 
Ion 28, 16.30 Pendeta The 3 
Khiem Koei. t 

Gredja Huria Kristen Batak 
Protestan . (HKBP) “Batana- 
warsa 22, 09.30 : sdr. II. Huta- 
uruk. 

Gredja Masehi Advent Hari 
Ketudjuh Malioboro 6, 09.09 — 
10.00 —, 16.30 —, 3 

Sidang Masehi Effantha :Sa- 
jidan no. 7, 09-00 —, 10.09 — 

16.30 —. 1 : 
Tanggal 27-12. - 4 
Gredja Masehi Advent Hari 

Ketudjuh Malioboro 6, 09:00 
sdr. Tjia King Hwat, 10.00 .sir. 
D. Pattikawa, 16.30 sdr. Irene 
Pattikawa. 2g 

Sidang Masehi Effantha Sa- 
jidan no. 7, 09.00 sdr. T, Una- 
wekla, 10.00 sdr. E. Langkun, 
16.30 Kumpulan Orang Muda. 

Gredja Kristen di Gondoku- 
Suman Klitren Lor 34, 07.301Dr. 
Mr. D. CG. Mullder,:09.00: Wijo- 
to, Permandian  Sutji, 16.30 
Ds. J. Darmohatmodjo. 

Gredja Kristen di Tungkak 
Mergangsan, 09.00 Ds. S. Dwi- 
djoasmoro, 16.00 Ds. S. Dwidjo- 

iasmoro. Kotagede 09:00 sdr. 
Sukarno B. 

Gredja Tiong Hor Kie Tok 

Kauw Hwee Ngupasan 21, 
09.00 sdr. Tjoa Tjin Touw, 17.00 
Ds. Then Djin Soei. Kring Mun 
tilan 09.00 sdr. Oh Tjie Hap. 
Gredja Protestan Indonesia 

Margomuljo 7, 09.00 sdr. R. 

Wawolangie. 
Gredja Pantekosta  Lempu- 

jangwangi, 09.00 Pendeta The 
Kiem, Tugu Kulon 28, 16.30 

Pendeta The Kiem Koei. 
Gredja Huria Kristen Batak 

Protestan (HKBP) Batawarsa 
22, 09.30 sdr. V..L. Toruan, 

DOKTER DJAGA 
Pada hari Rebo tanggal 24- 

12 djam 18.00 sampai hari Djum 
at tanggal 26-12 djam 06.00 
adalah Dr, Moh. Saleh dengan 
alamat Batjiro Baru 25. (tele- 
pon belum ada), Kendaraan di- 
selenggarakan oleh P.M.I Tja- 
bang Jogja Gondokusuman no. 
14 telp. 206. 

  

x SB.K.P, Seksi AURI: Magu- 
wo pada tg. 21-12 jang lalu 
telah memutuskan dalam rapat- 

nja menjatakan solider terha- 

dap massa pelepasan di djawa- 

tan Genie Bangunan Sie IV/13-6 
di Jogja terhadap 22 orang G.O. 
arbeiders pada tg. 15-12 jg lalu. 
  

4 . . 

Tontonan malam ini 
INDRA: ,,Djuwita”, IP. Ramlee, 

Kasma Booty. | 
SOBOHARSONO: . ,/Madness Of 

The Heart”, Margaret Lock- 
wood, Maxwell Reed. 

SENI SONO: #,Pertempuran di 
Surabaja”, 

REX: ,/The Magic Carpet”, Lu- 
cille Ball, John Agar, 

LUXOR: ,,Copacabana”, Gtou- 
cho Marx, Carmen Miranda, 

  
RAHAJU: Nancy Goes To 

- Rio”, Jane Powell, Ann 

So'thern, 
Wejang Orang di gedung Lekra: 

»Kartoprijogo”, 

 



    

            

   

      

     

   
   
   

   

    

   

  

   

  

   

    

   

  

   

   

  

   

     
    

    
    
   

   
       

   

   

            

   

        

    

    

        

         

            

      

  

   

    

    
   

  

    
   

     
    

  

   

  

    

     

     

     

             

  

       

(-melainkan te 
ijg | kukan pengabdian kpd Allah. 

   

   

  

    

“Ditaman ini terdapat 4 ua 
   

  

      

Imatjam pohon istimewa. 
|. Pertama: pohon kehidupan. 

| Hal makan dari buah2-nja ada- 
Jah suatu djalan dari Allah utk' 
memberikan hidup kekal ke- 
pada manusia, apabila manusia 

ilitu menurut Perintah Allah. | 
| Kedua: Pohon pengetahuan 
hal jang baik dan hal jang dja- 
'hat, Pohon ini mengadjar ma- | 
nusia akan hal jang baik dan | 
hal jang djahat, “Buah pohon 

gan kedatangan 2 
dapat kita selami 

ilah kita me- 

  

     
    
   

membudjuk-budjuk kepada-Ha- 
| wa, agar memetik buah pohon | 
jang mendjadi larangan Tuhan. 
| Achirnja Hawa tertarik oleh 
(budjukan setan dan ........ me-j 
| metik, memakan buah jang 
| mendjadi larangan Tuhan. - 

Adam pun terlibat dalam pe- 
langgaran ini. Pelanggaran 
“Adam dan “Hawa ini berarti 
mendurhaka, “berontak kepada | 
"Tuhan. Timbul permusuhan an- 
tara Tuhan dengan manusia. 
Manusia bukan penganut Tuhan, 
tetapi mendjadi penganut setan. | 
Sebagai “hukuman, Adam - dan 
Hawa akan mendapat siksa jang 
seberat-beratnja. . 

Kesedjahteraan, kebahagiaan, 
lenjap dari hati Matana Ke-1 
chawatiran, ketakutan meliputi 
kalbunja. Dapatkah manusia. 
memiliki kesedjahteraan kem- 
bali? Tak mungkin manusia | 
dosa dapat mengedjar kebahagi- 
aan dengan kekuatan sendiri. 
Manusia akan tetap tinggal di- | 

4 jang berkelimpa- 5 

kebahagiaan jang tidak 
u. Allah menempat- 

an Hawa di Fir- 

Is, supaja mereka memba- 
1 n memelihara » taman 

  

   “itu bukan tempat. 
nang-senang sadja, 
mpat "untuk mela- 

Mantan 

'Ingalami mati. Oleh karena tjin- | 

    

|satuznja djalan jang menudju 

kesedjahteraan. Djalan lain 

F 

(lini mendjadi larangan Tuhan. | tik kematian di 20 
| Iblis jang bentji kepada Tu- | ma aa Ai Matan tai 
han, ta' suka melihat perhu- | an bahwa angka Menit Ur 

(bungan kedua orang dengan Tu- | paling tinggi tiap tahunnja ada- 

aa an tipe Lea Terea Yah:di Berlin Raja dengan rata2 
iblis ingin memutuskan perhu- (4 y orang “bagi tiap 100-000 

bungan jang baik itu. Iblis Ne ak bear ena en 

njai angka 

tahun 1950 pada tiap 100.000 
penduduk terdapat 42,7 laki2 
133,3 perempuan, di Austria 
34.1 laki2 14,8 perempuan, 
Swiss 34,5 laki-laki 13,1 perem- 

| aalam ala lembah ' kesengsaraan, 
djika tak ada kekuatan dari luar 

  

    

  

     

              

   
     
  

    
    

  

   

    

1 1 ea stel :1 

tawanan dikamp. Pongam 
RANGKAP menteri L. N. RRT, Chou En Lai, telah 
aikan kawat kepada ketua Sidang Umum PBB, 

otes terhadap insiden para tawanan pe- 

Minggujl., demikian radio Peking hari 

2 

» “ki £ 

   am va 1 itu menu- .njelamatkan diri, karena djiwa 
erika telah melakukan “mereka terantjim. Rentjana utk 

  

     

   

  

$ penj njembelihan setjara besar2 sar2-an melarikan diri para tawanan 

"dengan membunuh 87 orang ta- | perang itu dapat digagalkan 
beberapa hari sebelum terdjadi 
'kegaduhan2 tersebut. 'Dikata- 

Ikan, bahwa lebih kurang 4.000 

  

“ wanan sipil Korea dan melukai| 

3 aki sepang lannga NA 

| tersebut ditepatinja. Allah . me- 

    

     

  

  

  

  
  

  

Keterangan pihak PBB. | " 
ST muak PBB katakan, bahwa (Dara tawanan, Perang Alan 
2 Tn sem ag du2 jang menga dakan pen- aa TARI aan ea ag 

Ra »S“djagaan terpaksa melepaskan" Ti : 
bo Membakan2 terhadap para ta-| Pa bentar 
2 wanan perang itu untuk me- | « Palang Merah Intern, 

g ie 5 Abah AA ama Lebih landjut, dari New York 

PD KG KAS 000 dikabarkan, bhw sekdjen. PBB. 

2 BA aa aan aan | TIYEVe Lie, shari Senen mene-: 
F5 ma eng aa sa take rima surat menteri luar negeri : 

Sa JII TANK PENJIMPAN ZAT RRT Chou'En “Lai mengena! |. 
LE pembunuhan setjara besar2-an | | AIR MELEDAK 

TPA 30 Orang dikabarkan te- 
-#shi lah tewas « dan sedjumlah 

.4 550 orang Jluka2, sewaktu 
sebuah tank penjimpanan 

| zat air di Nagoya (Tokyo) 
meledak. Diantara 550 
orang tersebut terdapat 130 

| orang jang mendapat luka2 
| berat. hn Te 2 Ta 

| Dikabarkan selandjutnja, | 
bhw karetia peledakan tsb. 
sebuah kongsi pembuatan 
.bahan2 kimia syntetis tidak 

7 dapat bekerdja. Usaha2 utk 
| Mengadakan pertolongan 
“terhambat oleh kesulitan2 

jang disebabkan oleh asap 
'h dari gas amoniak disekitar | 
“tempat tsb. Belum lagi di- 
'ketahui Sebab2 dari peleda- 

     
   

  

   

  

   
   
   

     

  

    
     

    

  

  ap '(kan itu, Ant. AFP. 
Hai 

| terhadap para tawanan perang 

g Uni. Chou dalam pada itu mem- 
“beritahukan kepada Lie. bahwa | 

  

ko, "mengenai pembunuha: 

Ke
ra
n.
 

| |negeri2 jang berperang supaja 
| segera mengembalikan para 'ta- 

  

  
oleh Amerika 'itu dan sebuah | 
surat lainja dari Palang Merah 
“Internasional. en 

Kedua surat tsb. sekarang di Ti 

bagi2-kan kepada para anggota | 
PBB, jang pada waktu itu se- 

s . . tawanan perang 
jang dikemukakan oleh Sovjet 

ia dgn. sepenuhnja menjokong 
tuduhan2 jg dikemukakan oleh | 
delegasi Sovjet, Andrei Gromy- 

ng 5 £ 5 se- 

tjara besar2-an terhadap par 
tawanan perang oleh Amerika. 

:dalam surathja minta kepada 

wanan. perang jang sakit dan        

    

5 SI Etika? 5 

| ma'ut. Oleh karena pemberonta- 

dang memperdebatkan resolusi 
“sekitar para 

| (Palang-Merah Internasional 

badan sendiri jang dapat me- 
lepaskan. K3 

Manusia jang sudah memak- 

lumkan perang kevada T 

menerima djandji dari Tuhan. 
Tuhan akan memberi Pelepas: 
jang sanggup menolong umat : 
manusia darj kesengsaraannja. 

4000 Tahun kemudian djandji 

ngaruniakan anaknja jg tunggal 
kepada manusia. Sang Pelepas, 
Tuhan Jesus dilahirkan didunia ' 
untuk melepaskan manusia dari 
tjengkeraman' iblis. Melepaskan 

-mamusia dari bahaja maut jang 
menggentarkan tiap? manusia. 

Mau tidak.mau tiap2 manusia | 
harus berhadapan muka dengan 1 

kan Adam dan Hawa umat ma- 
nusia seluruh - dunia jang men- 
-djadi keturunannja, “mendapat 

a
n
 

  

ta kasih Tuhan jang berudjud 
"Tuhan Jesus, umat 
pat tertolong dari 

haja maut. Tuhan Jesus mem- 

uka perdamaian antara Allah 

dengan manusia. Tuhan Jesus 

      

  

tak ada. 

  

LAKI2 LEBIH BANJAK 
BUNUH DIRI 
0 Dari pada wanita. 

Organisasi Kesehatan Sedunia 

(WHO |     

  

tang tindjauan mengenai st 
   

  

  

    

Kemudian Austria, Swiss, 

Denmark, Amerika Serekat, 
Djerman Barat, Djepang, Fin- 
landia, Perantjis, Swedia, Ing- 

geris din Wales. Jang mempu- | 

paling rendah jalah 
Cyprus, Irlandia dan Chili. 

Menurut prosentase bunuh 

diri itu terdjadi lebih banjak 

pada golongan jang muda dari 

pada jang tua, tapi jang paling 
banjak terdapat diantara mere- 

ka jang berusia 45 tahun hing- 

ga 75 tahun. Di Denmark ke- 
matian karena bunuh diri ada 
237p diantara orang laki2 jang 
berusia -antara-25 -tahun “hingga 
34 tahun. Angka bunuh . diri 
adalah “lebih besar diantara 

orang laki2 dari pada orang pe- 
rempuan. Angka bunuh diri di 
4 daerah pendudukan Berlin di 

  

di 

puan, di Denmark 31,1 laki-laki 
15 perempuan, di Amerika Se- 
rikat (1949) 32,9 laki-laki 
9,9 perempuan, di  Djerman 
Barat 27,4 laki2 11,9 perempuan, 

di Djepang 24,1 laki2 15,3 pe- 
rempuan, di Finlandia 26,7 laki2 
dan 5.4 perempuan, Perantjis 
23,9 laki? 7,2 perempuan, Swe- 
dia 22,7 laki2 6,9 perempuan, 
Inggeris dan Wales 13,6 laki2 
7, perempuan, Spanjol 8,4 laki2 
2,6 perempuan. — Ant. UP. 

' PERANTJIS TERUS 
ADAKAN PE- 
NANGKAPAN 

5 : Di Marokko-: 
Polisi  Perantjis hari Senen 

telah menangkap lagi 3 'burun 
pelabuhan bangsa Marokko de- 
agan tudihan telah mengadakan 
propaganda subversif. Ketiga bu j 
ruh tersebut adalah anggauta: 

  

  kutuk Tuhan, jalah akan . me- 

". bag 

Gabungan Serekat Buruh Ma- 
rokko. — AFP. Sa 2 

  

Usul? 

Senin sore pemimpin delegasi 
Djepang Eiji Wajima menurut 
rentjana berunding lagi dengan 
menteri luar negeri Philipina 

| Joaguin Elizalde, Menurut sum- 

ber2 jang lajak dipertjaja, pe- 
merintah Philipina merasa bah- 
wa beberapa aspek” dalam 
usul2 Djepang perlu diberi pen- 
djelasan lebih djauh serta  pe-   sAnt. - UP. - AFP, 
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   AP PORTRET 

   
   

Daan 

ggur dim sedikit tempo sudah 

an KOLESOM | 

U EU Na 

5 KOLESOM 
: UNTUK 

, SAKIT ENTJOK 
HONG SIEP 

   

tan. tua, dll. Penjakit 

Baik untuk lelaki dan 

ggalnja darah dim 

darah baru jang sehat, - 

bah air susu ibu, dan Segar, mena 
akan 'Terutama bagi perempuan jg 

k ini SENG HWX sangat 

o jang st | 
ahan Obat Tionghoa 

itjampuri Kolesom . 
sembuhkan segala 
atau Eintjok) baik 

diseluruh 

HAB, 

srintjian jang lebih djelas.. : “ 

     
   

Perundingan Dispang- Philipina: 
Djepang kurang 

- djelas 
. Karangan? jang mengetahui di Manila menjatakan kera- 
4 guannj. bahwa perundingan? mengenai ganti kerugian pe- 

| rang antara Philipina . Djepang akan dapat berhasil, setelah ker 
menterian luar negeri Philipina kabarnja menuntut perintjian 

. jang lebih djelas lagi mengenai sjarat2 pembajaran ganti ke- 

rugian perang jang termaktub dalam usul2 Djepang. 

Sementara itu “dikabarkan, 

bahwa djika sjarat2 mengenai 
ganti kerugian jang nanti dise- 
tudjui oleh delegasi Philipina 
dan delegasi Djepang dianggap 
tidak memuaskan, pemimpin 

oposisi Nacionaliste jang me- 
nguasai Senat Philipina katanja 
telah mengantjam akan ,,mem- 
bebukakan” perdjandjian per- 
damaian jepang. — AFP. 

   

  

tingkat bunga jang rendah. 

  

   

      

    
     

            

  

  
    
   

  

   
   

Pada tg. 19-12-52- telah tiba di Djakarta 
Whately, Directres of the World Association of Girl Gwide and 

Girls Souts, jang disambut oleh pemimpin - pemim 

Putery Indonesia - 

keadaan ekonomi dari negara? 

sidang tersebut jalah: 

1. Perluasan program bantuan 

tehnik jang menghendaki iuran 

sedjumlah 25 djuta dollar dari | 

tiap2 negara anggauta selama 

tahun jang akan datang. 

2. Merentjanakan program? 

bantuan untuk djangka waktu 

jang pandjang. 

3. Tindakan2 jang akan di- 

ambil untuk mendirikan suatu 

dana istimewa dan suatu 'kongsi 

internasional guna membeajai 

kebutuhan2 dari negara2 jg. 

terbelakang, dengan djalan mem 

berikan uang atau pindjaman2 

untuk waktu jang lama dengan 

4. Tindakan2 untuk menam- 

bah mengalirnja modal perse- 

orangan asing, guna memper- 

baiki kedudukan “ekonomi dari 

negara? jang terbelakang dan 

taraf hidup dari penduduknja. 

Lain? resolusi menghendaki, 

supaja para anggauta mMmengami- 

bil tindakan2 jang praktis atas 

dasar kepentingan nasional utk. 

melaksanakan program2 pemba- 

haruan agraria dan menambah 

produktivitet. 

Resolusi Argentina di- 

terima. 

"Dengan “perbandingan suara 

'85 lawan 15 dan 5 blangko telah 

diterima baik oleh Sidang 

Umum PBB sebuah resolusi da- 

ri Argentina, jang mendesak 

kepada para anggautanja supaja 

masing2 mengadakan  perim- 
bangan antara harga dari ba- 
han2 mentah dan hatsil2 pro- 
duksi jang terachir. : 
Dalam sidangnja itu," Sidang 

Umum PBB telah menerima pu 

la resolusi jang ditentang oleh 

Inggeris, Afrika - Selatan, New 

Zealand dan Amerika Serikat, 

jang mengandung pengakuan 

-hak dari negara2 jang terbela- 

kang untuk menasionalisir sum- 
ber2 alamnja, djika mereka me- 
mandang hal itu perlu untuk 
memadjukan perekonomiannja. 

Amerika tak menentang 

nasionalisasi? itu, 
Delegasi dari Amerika, Dr. 

  

   
   
  

   

  

   

      

   
    

Hak nasionalisasi sumber2 alam 
Bagi negara2 jang terbelakang . 

C DANG Umum PBB pada, kini telah menerima baik se- 

djumlah resolusi? jang mengandung maksud memadjukan 

4 Buah resolusi? jang utama jang 

'tidak mengandung djaminan utk 

“ 

TURAN2 mengenai export 
FA Jajasan Logam Tua dan 

lalu diantaranja jang penting. 

1. Harga export besi tua ia- 

ah Is Sabtobs kk ME 

2. Perdjandjian mengadakan 

transaksi besi tua harus dibikin 

begitu rupa, sehingga tidak ada 

tuntutan (claim) dari luar ne- 

geri setelah besi tua dimuat di- 

kapal. 5 

3. Djual - beli besi tua harus 

ada confirmasi dari pembeli. 

4, Setelah tjalon exportir men 

dapat export - lisensi, mereka 

“harus membajar retribusi kepa- 

da jajasan sebesar 105 dari 

djumlah harga export jang dite- 

tapkan. 

5. Kwalitet besi tua ditetap- 

kan menurut ukuran tebal 6-mm 

keatas termasuk kelas I (7072) 

dan 3 mm, keatas termasuk ke- 

las II (3072). 

Peraturan2 jang bersifat res- 

triktip mengenai pendjualan be- 

si tua keluar negeri dimaksudkan 

untuk membuka kesempatan ba- 

  
Mrs. Dame Lasley 

pin Pandu 
(IPPHOS). 

vital. 
Umumnja sebagian besar dari 

persediaan besi tua jang ada di 

Indonesia bukan milik pedagang 

nasional. Pun mereka tidak 

mempunjai tjukup modal untuk 

membeli besi tua untuk maksud 

di - export. 

Tiap2 pedagang Indonesia da- 

pat melakukan transaksi pen- 

djualan besi tua kepada luar ne- 

geri dengan “perantaraan Jaja- 

san Logam Tua jang harus me- 

jang terbelakang 

diterima baik dalam 

Amerika Serikat tidak menen- 

tang nasionalisasi2 itu, tetapi 

mengatakan, bahwa resolusi tsb 

a. Uup 2 P wu 

Disekitar export 
“besi, "seperti ditetapkan oleh 

berlaku sodjak N opember jang 

sbb: - 2 , , j 

CF. $ 60 
ransaksi biasa atas dasar lalui 

harga $ 45 
-njak 40.000 ton Asal dari Sura-. 
ja, Palenibang dan Medan dan 
semuanja dibel: oleh Djepang. . 

Sjarat jajasan jang meminta - 
penerimaan 309c dari harga L.C. 

“segera setelah L.C. dibuka, di- 

“pandang perlu 
kewadjiban jajasan untuk me- 

ngurus pengangkutan besi tua 

“dari tempat asalnja sampaj Ppe- 

labuhan. 
'Selama 

lain negeri2, diantara lain Ita- 

lia, tidak d 

beli diluar 

gi pedagang nasional untuk Pe didjawab. 

gerak dalam lapangan expor anta 2 ea 4 
Ta 5 Ha tang export besi tua, jang 

“besi tua jang tergolong bahan | Ke hagaimana pernah dikabarkan 
ada 1.k. 30 
Utara, J. 

sulat Sum 
kan, bahw 

Sumatera 
kali dimin 

  

tidak mendapat pembajaran da- 

lam uang dollar. Pun sjarat pe- 

njerahan 3074 dari harga L.C. 

selain oleh Djepang tidak mu- 

dah dipenuhi 

Pertanjaan? pedagang? 

besi tua belum pernah ' 

Dewan Ekonomj Indonesia kon- 

da badan2 

dengan export besi tua di Dja- 

karta mengenai export tersebut, 

akan tetapi hingga sekarang ma 

sih belum diterima djawaban, 

Djuga ada pedagang Indone- 

    

   
        
    

    
     

dan 40.000 ton .me- 

   £.o.b, Besi: tua seba-. 
   

  

    
    

   

  

   
    
    

    

    

   berhubung dgn 
      

  

      
     
   
   
   

   

   
   
   

    

ini permintaan dari    

     

  

apat dipenuhi, karena 

    

     
   
   

oleh tjalon - pem- 

negeri. 

    

        0.000 ton di Sumatera 

Pohan, ketua harian 

atera Utara terang- 

a oleh DEIP konsulat- 

Utara telah berkali - 

ta pendjelasan Kepa-' 

jang bersangkutan . 

   

    

   

           

   
penanaman modal asing dan ha- 

nja akan menghambat menga- 

lirnja modal asing itu. Inggeris, 

njetudjuj terlebih dahulu “tiap2 

permintaan lisensi - export. Da- 

lam kedudukannja sebagai pe- 

sia'di Medan jang datang ke 

Djakarta untuk meminta pendje. 

Afrika Selatan dan New Zealand 

memberikan kritik sematjam itu 

djuga. : 
Negara2 jang menjetudjui 

resolusi itu, termasuk djuga 

blok Sovjet, menganggap, bhw. 

resolusi tsb. akan membantu 

negara2 jang terbelakang utk. 

mentjapai kebebasan perekono- 

miannja. Ant. AFP. 

rantara dan exportir tunggal, 

maka jajasan tersebut bertugas 

memeriksa dengan saksama apa 

sjarat2 mengenai hak-milik, 

| 'kwalitet, dsb. tjukup dipenuhi- 

nja oleh sitjalon-exportir. 

Selama “tahun ini atas nama 

Jajasan Logam Tua telah diex- 

port 12.000 ton ke Djepang me- 

lalui barter atas dasar harga   
,TIMES" : 

Amerika akan adakan ,,reshut- 

Menuru 

lasan, akan tetapi harus pulang 

dengan hampa tangan. 

tera Utara ini sadja ada 15 pe- 

dagang bonafide dalam besi tua. 

Ia berharap supaja dengan Se- 

gera dapat 
san mengenai besi tua ini, me- 

ngingat kedudukan para pedas "x 

gang Indonesia, 

sedikit menaruh perhatian ke- 

pada perdagangan besi tua itu. 

Dikatakannja lagi, 

akan membentuk satu panitia, 

untuk menghadapi perdagangs 

  

   

    
   

  

   

t J. Pohan, di Suma- 

  

£ 

diperoleh pendjela- 

jang bukan 

bahwa i& 

  

2, 
ARIAN Inggeris ,,Times 

nja di Washington, 
Dulies kini sedang 

lebih banjak ditekankan soal b 
Indo China. 

Menurut harian tersebut, po- 

litik baru Amerika ini akan me- 

liputi semua .daerah2 kekeruh- 

an” di Asia, jaitu Korea, Indo 

China dan Malaya. Sjarat2 jang 

bagai gantinja bantuan jang di- 

perbanjak itu, menurut kores- 

'ponden harian tersebut, ialah pe 

ngiriman lebih banjak divisiZ 

Perantjis lagi ke Indo China dan 

tawaran jang tak dapat ditarik 

kembali untuk memberi kemer- 

Gekaan kepada Vietnam dengan 
menjebutkan tanggal jang ter- 

tentu”. 

Indo China ,,kanfji Ke 
Asia Tenggara”. 

Selandjutnja, koresponden 

Times” mengatakan, bahwa 

Dulles sangat menganggap ber         Lubin, mengatakan, bahwa 

  

aa aan
 

bahaja djika negara2 Barat 

  

  

   

  

    

   

  

    

    

   

    

   

      

| Terbit bulan Djanuari 11953. 

  

Memuat antara lain: 

|. Gan sebagainja. 

TStatistik 

- Tebal: 

Pesanan berikut wang 

— Mlmanak Pertanian 1953 
— Persoalan? PERTANIAN, PERKEBUNAN, PER- 

IKANAN, KEHEWANAN dan KEHUTANAN. 
— Organisasi? jang mengenai lapangan PERTANIAN 

MH Semuanja ditulis dan disusun oleh para ahli dan sardjana2. 
400 halaman. 

|. Harga: sebelum terbit Rp. 20,— per ex. 

! | sesudah “terbit Rp. 25,— per ex, 

Kementerian Pertanian, kamar ? A, 

kepada : 
dr 
2. Saudara? | handai taulan. 

3. Saudara ignjodisastro, 

si di Mergangsan. 

4. Bu Noto pemilik rumah 

J 
tanggal 21 Desem   

#- 10 Ye porto, 3 

un PENERBIT : 

Badan Usaha Penerbit 
Almanak Pertanian 

. Djl. Gadjah Mada No. 8. 
DJAKARTA. 

3 : 293-12 

  

“ACHLI ILM 

142-1 2. 

Kesulitan dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lain2, Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan 

berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh, Kirim 4 perta- 
njaan berikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop de- 

ngan poswesel Rp. 10,— kepada : .. E 
M. A.G. RAWAL Kotakpos 170 — Bandung, 

U FALAK (Occultist). 

  

UTJAPAN TERIMA KASIH. 

Dengan ini kami menjatakan terima kasih terutama | 
Gusti Kandjeng Ratu Tjondrokirono. 

pemilik persewaan medja kur- 

makan di Sentul 

g. telah membantu moreel dan materieel pada hari Minggu 

ber 1952 waktu kami menjelamkan anak 

kami: SURADJI DARMOD JO. 
ha 

Prodjodarmodjo 
dengan keluarga. 

ae KET ERURrE 

  

Mr. S. DJATMIKO : 

KEDUDUKAN P 
TAHUN 

kulit limnen ....... 
kulit biasa ..... ra 

TOKMARLS HIS 
DOLK sen: 

  

   Bg. KLINI 

Oo 
“Dr. R. Soekonto dan bidan R 

MIAN TT Lrvokons APU D0 Opa 
Klas IL serai evan Wb 
Djuga menerima panggilan      

    

  108-12 “ : 

| Jajasan Pembangunan Sosial ,,TRI-HUSO DO” 
Danunegaran 56 — Telp. 498 —Jogjakarta. 

. PENJELENGGARAAN DIPERTANGGUNG DJAWABKAN 

MENERIMA PONDOKAN BERSALIN. 

K - BERSALIN 

leh: ! 

Ngt. Susmanijah Wirjoatmodjo, 

Klas III 
3 Klas IV: sei. , 

diluar, 

Rp. 150,— 
Tj 

..ricnanannn 

” 

Kalau 
dju tempatnja 

dam betul !   Direksi,   

“Peraturan? Pengumuman? Mengenai 

Se tambah 10x» ongkos kirim. 

      

KING OF THE 
KA Aa PF THOSE WATERLO 
TIM SIRNA AM BER5 KILL 

IDONT 1 #IM.BUT GOOBL 
SPEEDYI WHEN AE 

1 | Fz411 WIN” LANDS ae 

& Djangan sampai sia2 Ia gt, Speedy! 

Taiwind mendarat 

ka ju2 diair “itu 

akan merusak pesawat nja 

EGAWAI NEGERI 
1952 dj. L. “ni 

Rp. 17,50 
16,— 

snevenaaksanhae 

», 

Toko Buku ,,K.R. 
Tugu 42, Telp. 901 

Jogjakarta. 

DAM: 

x Ikatiah pi 
dan » Jo”, 
darat ! Ser 

wati, 
tadi 
kita ! 

MENU. 

neaukknaka 

le” politiknja di T.D. 
Indo China dan ,,balance of power" 

Senin jang lalu memuat sebu 5 

jang menjatakan, 

berusaha untuk mengad 

dalam politik Amerika terhadap 

akan dituntut deh Amerika Se- 

ROYAL 
TeHTEN YOUR SAFETY BELT2, KING AND 

L"701 WEVE MADE ITP FORA WHILE Lg 

KAS AFkAID HOSE SHOTS HAD 

AMA GER THE PLANE £ af 

      

   

an besi tua itu. — Ant. 

UANG PADI 
Jang masih harus kem- 

bali. 

Menurut laporan terachir, 

jang terbit di London pada hari | hingga kini masih ada uang sisa 

ah tulisan dari koresponden- | pembelian padi Rp.7.303.000.- 

lebih jang ada 
pembeli padi 

taranja terdapat 

bahwa Eisenhower dan 

akan pergeseran” 

Timur Djauh, dalam mana akan 

antuan Amerika kepada front 

dan Pati Rp. 61.400.— 

sampai kehilangan Indo China. 

Mengenai politik Amerika ter 

hadap RRT, koresponden ,,Ti- 

mes” menjatakan, bahwa peme- 

rintahan baru Amerika akan Sa- 

ngat berhati2 terhadap tiap lang 

kah ,,untuk merebut Tiongkok”, 

tetapi akan berusaha supaja 

perimbangan kekuatan di Ti- 

mur Djauh, jang sekarang me- 

nguntungkan RRT, dapat dikem 

balikan, agar pemerintah RRT 
lebih suka diadjak berunding. 

Ant. AFP. 

tsb. belum 
berwadjib. Jang 

wan pemerintah didaerah2.   

  

Panitya Gedung ,,L EKRA" 

Memperkenalkan 

KESEBELASAN WAJANG ORANG SOLO 

terhimpun dalem EKO BUDOJO 

Main sementara waktu di alun-alun utara Jogjakarta : 

Hari Rebo tanggal 24 December 1952 mempersembahkan   

pada organisasiZ 

didaerah2. Dian- 

didaerah Solo | 

Rp. 3.000-000.—, Banjumas Rp- 

1729.000.— Kedu Rp.1.689.000. 

Belum diperoleh keterangan, 

apa sanctienja kalau pada wak- 

tu jang ditentukan sisa uang 

masuk pada jang 
terang talah 

bahwa pada tahun jang akan 

datang pemerintah Djawa Te- 

ngah bermaksud akan menerus- 

kan pembelian padi tetapi dgn. 

tjara lain Pembelian itu akan 

dilakukan oleh pihak pamong- 

pradja sedang pengawasannja 

dilakukan bersama 2 dengan de- 

—Ant, 

: Bea si 

  

  

    

  

  

tjerita : KARTOPRIJOGO 

sebelumnja disertai Extra? modern. 

Setiap malem dimulai djam 19.30. 301-12 

N.V. PUSTAKA & PENERBIT ,, ENDANG” DJAKARTA. 

Djalan Kramat Lontar No. 13 — Telp. 5064 Gbr. 

Djalan Tanah Abang Barat 80 A. 

SUDAH TERBIT 

UNDANG UNDANG SEMENTARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Siapa jang hendak turut dalam 

membeli buku ini. Dimana -mana didjual dengan harga 

Rp. 10.— dan Rp. 7,50.— Pesan langsung pada penerbit- 

nja hanja dengan harga Rp. 3,50.— 

Pesanan dengan wang lebih dulu ditambah porto 107o, 

sedikitnja Rp. 0,50.— Sengadja ditjetak 

kemana2, jaitu dengan ukuran saku. Sangat berguna bagi 

peladjar2, pamongpradja, anggauta2 Dewan 

Rakjat, dan siapa sadja. 

Pesanan lebih dari 20 buah, akan diberi hadiah satu ka- 

lender tahun 1953 jang indah dan tjantik.. :   
IMO UNTE,D (1? 

SUBMERGEP 106. TNI ANTA 

  

       
     

£ (A
N 

  1 eomma la kabahs: 

  

AN   2 5 

nggangmu, King 
kita akan men 

mentard saia Ko. 

  

x£ Awas ada banjak kaju LANdihlah ! 
& Tidak bisa, stirnja terganggu 

bahawa tembakan? 

merusak pesawat 

pemilihan umum, harus. | 

untuk dibawa: 

Perwakilan 

ConrkoLs ARE, 

    

    

   

        

  
      

  

    

  

   
       

    

        

       

       



  
  

     
   

      

   

   

   

Sea in Tas UN LA 3 5 3 1 

MA 
Didi: DEMAK 129 TILP, GILA 

baba ne 

j 1 Petjiuan 18, Tugu | 
- Kidul. SANATA 4, Lem- 
peang 180, Keme- || 

Naa ran Kd. ISA Kintelan 94 | 
11 Agen Magelang: Dj plan Tidar, | 

.- Patjinan 96 13. 2 
Agen so olo: Tjojudan 141, 

| peman 15, 
“Ryadi 394, Djl. Pasar Nu-, 
'Sukan 4, Djl. Pasar. Kliwon 
142, Widuran 67, Djl. Mesen. 
171 dan Dj. Gading. Ka. 170. 

5 Nan ENGLISH BY POST. 
sangat penting Grammar —- Composition 

   

    

Nga- 

    

   

  

    

    

tenang pikiran, sem- | 

n kit kepala dan | 
ati 'berdebar2, ti- | 

dak bisa pules, mu- 

rah, pikiran kalut. | 

   

      

   

    

    

  

   
   

  

   
   
   

  

   

    

    
   
    

     

   

  

'Djalan Slamet (||   g jang bekerdja Cc 
»baniak pikir- | Commercial Correspondence | 

akan banjak pikir: by -experienced Tn Cam- 
Hn “| bridge University Grad. 

:i £ Further particulars 

| 308-12. 

—ma 19 Tahun —— 

Teks INDONESIA. 

  

Komentar : 

LUAR 
| BIASA: 
SEGALA 
GALA- 
NA 

$ E cata 3 screr x 8x 
— RIM HUNTER KARL MALDEN — TENNESSEE WILLIAMS 

N FROM THETPULITZER: PRIZE AND: CRITICS AWARD PLAY hai 
1 DansEo uPomTat OmsinAy Puarra prRcenca SIRET Bh Katak WILLIAMS, 

2G AS #RESENTED ON FAR STAGE P3 IN 
. MRECTEO Br 

ELIA KAZAN 

       

OisIRIBU 

— WARNER Un       
Mulai te 25-12 tiap pagi MATINEE djam: 10.00. 

  

    

  
ata 

  

   

      

      

    

    
    

    
   

    

   

   
      
    

    

   
    

   

        

    

  

   

Neepunas La “ASIONAL " : 
ACC & Penerbitan &« Pendidikan 

  

  

“ratusan  Djamu | 
22 uk Naa penjakit dan 

AN sni mendjaga kesehatan. | 

15 Jan, 1953 dimulai romb. baru: 
I TATA BUKU A. 

  

   

  

  

5 5 laa SUMARTO, Bali: 
Sam en kabar F Ieateng udjian A. 

In & Nj. TJOA SOM cwan | 
1 Tanggal 25-12 - 1952 sja Kn 1953 

“Dokter Gigi 

Be Sen ea 

SENI SONO 
s5 Ii akan. —— Teks INDONESIA 

: MULAI BESOK. 

  Harap 

  

  

    

  

: — PORTABLE 
tersedia : 

  

  

Dipermartumkan, bahwa Sa hari? jang tsb. dibawah ini : 

            

  

   

        
     

      
       

    

    
   

  

    

        

   

  

   

  

    
   

     

   
   

  

   

    

  

KAMIS £ Sagar 25 December 1952, 

| 2 DJUMAT 26 December 1952 
PA “9 5, 3 26 Tae 3 SEA 1 Ea 5 253 

. 5 Sar MAP 2 5 21 December 1952 . 

2 RABU SI December 1952 

| Patjinan 15la “|! : dan KAMIS OS Januari 1958” 
cdogja. - aa : 

sa dari kantor-kantor : . 3 : N 
Djangan tatanan Peng | 

7 kehabisan ! | 

“Mesin tulis ROYAL “portatre | 
N IC” en Pa La 
Ala yaa 

   “DE JAVASCHE BANK 

BANK NEGARA: INDO NESIA 

INDONESIAN BANKING CORPORATION LTD. 

    

  

      

dan BANK SURAKARTA M.-AB.- 
Pan tatap. d La | Hak 2 

Gan jang Der kenangan maklum Pen 2 te 

  
  

Radio 

  

oleh 'Kant. Ur.. Agama 
Daer. Ist. Jogjakarta 
Krontjong dan Stambul 
oleh ORJ IL dbp. sdr. 
.Sukimin - 
Ruangan oleh ejaan 
Jogjakarta ' 
Ketoprak Mataram studio 
Jogjakarta 
Missa Sutji dari Geredja 

2 Hi | RABU 24 DESEMBER 1952. 
Kedaulatan Rakjat” me-. | Gelomb.: 42,25, 59,2 dan 122,4 m 

mulai 1 Djanuari 1959. 11245 Delia dan Achmad 
ember ini pengiriman 113.15 Bahasa Amerika Selatan 

ea |. 111345 Samsidi dan Sajekti 
: “117.00 Taman Kepanduan oleh 

ansenaananenanananananan esa Pandu Katholik 

St 0s Y1745 Hidangan “Orkes jang 

3 Una 3 Sio dikenal « . 
langganan : 148.15. Musik sendja hari 

Kepada 1 118.35 Peladjaran lagu2 Djawa 

| Adm. Harian KR 12 119.40 Taptu diteruskan lagu? 
- Tugu 42 Pan kena Aneka warna , 

Jogja “ 1:|20.15 Menjongsong Hari Natal 

95 harap saja ditjatat 1 men- Pa 

20.30 

  

#ennaneneenn anna er anna naa 

n 2115 
s..cccaaa 

21.30 

“1
 tanda tangan 

Mena ang 24.00 

  

Djalan Sunda 87 — Djakarta. i- INDRA - — 
MALAM” INI DAN BERIKUTNJA. 

HURA!! HURAN! MARILAH RAMBEE - RAMEE KE 

DJUWITA 
Mulai ini PAGI tiap hari diadakan MATINEE djam 10.00. 

SORE djam 5.00: MALAM djam 715 & 915 

UNTUK 13 TAHUN KEATAS. 

.. maan     

306-12. 

  

   

  

  

Ditiari Nah udik tamah tangga 
didalam kota Jogja. 

Sanggup mengganti ongkos pindah. 
“Keterangan kepada wakil NGO NAM SENG djl. Lor Pasar 

No. 9 telp. 674, antara djam 2 — 4 sore. 

-296-12 . 

ah Pa nun aa RAL. 
Ta Ta “SELAMAT: te NATAL. 

Halimah Bunga - ae - ITAMAN” 
Gondolaju 8 Telp. 694 Jogjakarta 

| OBRAL BESAR 
(SETAHUN SEKALI) 

Djaga tanggal mulainja | 

Toko KOH I NOOR 
Patjinan 113 Telf. 584 

Jogjakarta 

  

    

  

    3p4-12. 
PETS   
  

Buku baru 
Waktu Tentara Belanda tgl. 19 Desember 
1948 menurunkan Tentara Pajungnja di 
Maguwo dan dengan segera berhatsil men- 
duduki Jogjakarta, bekas Ibu Kota Repu- 
blik Indonesia, banjak orang jang mendjadi 
tjemas- dan "menjangka kemerdekaan telan 
lenjap. Orang jang kurang unan tidak me- 
njangka bahwa Tentara dan Rakjat Indone- 

sia akan menang. 

Batjalah buku ,KISSAH PENDUDUKAN 
JOGJA” jang melukiskan perdjuangan ke- 
merdekaan itu. Fe 

HARGA ETJERAN Rp. 3,50,— 
Beli banjak potongan bagus. 

Ongkos kirim 109. 

Toko Buku ,,K. R." 
TUGU 42 — TELP. 901 

JOGJA. 

25 - 12- Ih 

    
  

  

Sebentar lagi kita akan menjambut Tahun Baru 1953 

»SKEDAULATAN  RAKJAT”. 

Adapun tjontoh dan ongkosnja adalah sbb.» 

  

   

    

  

    

      

   

  

    
     
     

       
     

     
     
    

     
    

  

buatan 
UNILEVER 

   

  

N TP 
2 litjau, berkilau 

sebagai emas! 

Baunja jang sedap 
sudah memberi bukti. 

Hanja ,, Blue Band dengan bunga Matahari" 

mempunjai bau-barum sedap-meresap. 

   

   

An 

BINA FE 

    

arumnja sudah memberikan 
kesan tentang keistimewaan Blue Band 

ini. Setelah mengetahui keharumannja, lalu 

Njonja ingin mentjoba dan... menikmatinja. ? 6 
Rasanja? Tak usah ditanja lagi! Karena siapa 
jang makan dengan Blue Band pasti maka- 
nannja lebih sedap dan berfaedah. Itu sudah 
tentu! Karena itu katakanlah dengan djelas 

apa jang Njonja kehendaki: jaitu Blue Band! 
»Blue Band dengan bunga Matahari!” 

  

  

Warnanja 
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Baunja A3 
ey 

Ah mma Ta 7 | 
Ty 57 Ng lezat, G 3 

sedap, menimbulka R5 sehingga Blue Bu 

  

nafsu makan! mendjadi pilihan Noni 1 

BAND 
kaja akan vitamin dan mempunjai warna bagaikan sinar surja. 

88.52-2-5-140-8 

  

  

  

JANG MANA TUAN PILIH? 

CHEVRO.ET, 

VAUXHALL, 

OPEt, 

B 3 o 2 1 fa $ u K 
el 

Pi raha 
MENJEMBUHKAN TEKANAN: DARAH-TINGGI, 

Ken leak Se $ 

Ale ENY NI NN an 

MEA NU na 

5 Terdjual ditoko: TA Pa F. P 

1 tube Rp. 7-4 1 blik Rp. 16.- 
ongkos kirim Rp. 1.-. 

Pusat Pendjual 

  

Toko ,ASTAGINA” 
Kawatan 146 D. 
141-12. 

Surabaja. 

  

  

Menjambut tahun baru 1953! 
. Bagi para pembatja dan pengusaha ” 

kami buka kesempatan untuk ma dengan memasang adpertensi dalam Harian 

  

“1 kolom”X 20 mM. 

Rp to 

2 kolom X 20 mM. 

Rp. 20.— 

tjukup terkenal, tidak perlu pudjian lagi. 
TRECKS BUS, SEDAN, PICKUP, 

) STATIONWAGON .... 

dara potongannja dan djuga 

BEBAS. 

repolusi mesinnja. 

PENDJUALAN 

Ta DJERMAN jang sangat mengagumkan. 

PRIORITEIT B.1. 

Onderdelen, Service , . . . sampai memuaskan. 

Dealer untuk Djokja dan Solo: 

Indonesian Motors Coy (IMOCO) Djokjakarta 
Telepon No. 440, Tugu 20. 

297-12 

  

PENGUMUMAN 
No. 566/H/KUDP SR XIV/52. 

Kepada chusus para ex anggauta Pasukan Peladjar | 
praktek di INDOCHINA, MAbelum menerima ,,Surat Tan- 

da Demobilisasi” dari M.B.A.D. Staf A, diberi tahukan 
agar segera berhubungan | mengambilnja di K.U.D.P. Sub 
Rayon XIV dja Kantor Karesidenan Banjumas di Purwo- 
kerto, dengan menundjukkan surat keterangan dari bekas 
kesatuannja atau dari K.U.D.P. Rayon setempat. 
Harap maklum adanja. 

Purwo kerto, 22 Desember 1952. 
Kepala 

K.U.D.P. Sub Rayon XIV Banjumas | 
    

di Purwokerto. 
(Manung Sunardi). 302-12 ttd. 

  

LEAYING SHORTLY 

AHLI NUDJUM (GWAMIA) Astroloog Occultist. 

PROF. ALAHI 
| SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 tahun ber- 
| praktek di INDONESIA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 
| HI. Mendjawab setiap pertanjaan “dari hati sanubari 
| Tuan/Nona/Njonja. Kesehatan, kekajaan, perusahaan, be- 

pergian promosi, pengadilan, perkawinan, pertjintaan dan 
sebagainja. Consul Rp. 10.—. Djuga ada sedia spesial obat- 

nja kurang tenaga en linu (Rahasia disimpan). 
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mr
 

Djam bitjara 8 — 1. 4 — 7   
  

: 1 kolom X 40 mM, 

Rp. 18.— 

$ GA £       
2 kolom X 40 mM. 

Rp. 35.-—   
  

ditempat Tuan, 

sa Nih . Harian     #
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     sisa penponngan una . Katholik Kotabaru 

   
  

5 

Tata - Usaha 

“Kedaulatan Rakjat” 
Tugu 42 — Telp. 901 

Jogjakarta, 

Penjerahan teks aedonln Alan dikantor pusat selambat?-nja tgl. 27-12-1952. 

Diluar Jogja, teks adpertensi dapat djuga disampaikan pada agen atau tjabang kami 

5 KAA 2 Da mba MEN Ia UN RR Wika We DS 

  

      

    

Pr 

  | Tidak mengadakan surat menjurat (correspondentie). 

I 264-12. Hotel, GARUDA" Kamar No. 11, Jogja. 
  

Su ain, in, ati AOA NANN no 

KALENDER 
Sudahkah saudara me mpunjaiskalender 1953? 

Belum & 

Lekaslah pesan pada Toko Buku —,K.R.. 

HARGA Rp. 2.- : 

Langganan Harian ,,K. R.” Rp. L,- 

Pesanlah sekarang, supaja djangan kehabisan!   
k OA Ku Te Sa Ba 1 Bai Aa 
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