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S EBAGAI kel 
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andjutan pembitjaraan mengenai rentjana 
begroting tahun 1953, DPRD Jogjakarta kemarin telah 

mendengarkan djawaban Pemerintah Daerah atas peandangan HA 
Jmum pada tgl. 23 Nopember jl. Seperti diketahui, dalam 
    

tahun 1954 

Sultan Hamengku Buwono 
os. MsSahanja goal ! 

Djawahan jg terachir kemarin 
itu Bermpulboa oleh anggota da 
ri masing2 seksi jg bertanggung 
djawab.. Djuga sa P. Sultan se- 

2 Haa DPID hadir dalam 
Berlainan dengan jang 

sudut, perhatian terhadap si- 

Sebelum mendjawab per tanja. 
. Sugijopranoto dari sek. 

Tap aa pemandangan 
umum sanga. tan 223. Sal.      

  

Bapak “pa binaan Sesal, Haa 
dan tidak mengindahkan usul2 
dan saran2 para 'pembitjara. 

. Mengenai tundjangan Pamong 
Desa ditegaskan, bahwa itu di: 
berikan oleh Pusat dan tidak 
diserahkan kepada Daerah. Ang 
gota2 DP3 adalah pegawat2 Pu- 
sat, tetapi pengangkatan dan 
pemberhentian dideligeer kepada ' 
Kepala Daerah. Dalam praktijk- 
nja tenan IDP3 membantu Pa- 
mong Pradja,"djadi mempunjai 
rethtsposisi sebagai « Pamong 
Penaja Ye: Statusnja 10052 p 
gawai sat dan dibeajai NA 
oich Pusat. Kepala Saba 
Pemerintah Umum tidak ber- 
tanggung djawab pada pamong- | 
pradja, hanja melaksanakan s0- | 
al? administratif dan tehnis, se- 
dang mengenai pond dilaksa- 
nakan oleh DPD 

: Uang terukibikai Yang 
s Pusat. 

Anggota Mawardi darj Seksi 

  
kemarin itu tjukup besar. | 

  

"3
,3

 

pada tgl. 23 Nopember jang lalu DPRD menganggap 
waban Pemerintah itu sukar diterima maupun ditolak dan 

Pn meraka sebagai pedoman untuk menjusun begroting 

  

TAMBAHAN SUBSIDI 
: Rp. 6.800.000, — 

Untuk 

   

   | Menurut kawat dai 
menterian Dalam Negeri jg 

| disampaikan kepada DPD 
Jogjakarta, maka Kemen- 
terian -Dalam Negeri telah 
menjanggupkan tambahan 
subsidi buat tahun 1958 ini 
untuk daerah Istimewa Jo- 
gjakarta sebanjak Rp. 

6.300.000,— 1 , 
Kesanggupan Kementeri- 

| an D.N. ini diumumkan se- 
malam dalam sidang pleno 
DPRD sebelumnja melan- 
djatkan pembitjaraan me- 
ngenai begrooting th. 1953. 1   is   

H tentang 2 orang sekretaris, 
menerangkan, bahwa soal itu 
segera akan disekbsaikan dengan 

,Panitya Otonomi. Mengenai su- 
rat edaran tentang 

| pemakaian dan pemeliharaan mo 
| bil dinas dikatakan, bahwa 
adalah petundjuk dari sekretaris | 
Daerah sesuai dengan putusan | 

itu | 

   

Tentang tugas sar. 
wongso ditegaskan, bahwa sir. 
tsb. ditundjuk mendjadi Ketua 
Panitya Perumahan Rakjat Da- 
erah, Wk. Ketua Panitya Peng- 
airan Daerah dan Wk. Ketua 
Staf ,,K”.  Kebanjakan - tugas 
sdr. Honggowongso itu diterima 

dari Kepala Daera: dan Wk. Ke 
pala Daerah jang bersifat insi- 
denteel. 

Mengenai soal sekolah2 mene- 
ngah, dikatakan, bahwa jang be. 
lum mempunjai SMP jaitu ha- 
nja kabupaten Bantul. Pembikin 
an gedung2 S:R. tidak lantjar 
karena tergantung dari adanja 

| persediaan uang dari Pusat dam 
| djuga autorisasi seringkali lam- 
| bat. 

“Telah diadjukan untuk plan- 
ning, . :13 object. dengan beaja 
berdjumlah Rp.733.046,41 de- 
ngan akan dapat menolong ki- 
ra2 2200 orang penganggur. Jg   telah dikabulkan T object de- 

Sekitar perdagangan RI - RRT : 

Laporan 
ditunggu 

Asmaun 

f 

Perundingan dengan negara Amerika 

  

   

Selatan dimulai 

t NTANG persetudjuan dagang jang tertjapai antara de- 
5 Asmaun dan pemerintah RRT menurut keterangan?, 
nterian Luar Negeri di Djakarta masih belum menerima 

laporan mengenai isi perstudjuan tersebut antara lain tentang 
barang? dagang untuk export. 

Seperti dikabarkan persetudju 

an dagang antara pemerintah 
RRT dengan Indonesia menentu 
Kan prinsip2 hubungan dagang 
serta mengatur tukar-menukar 
daftar barang2 dagang untuk 
export diantara kedua negeri. 
"Kalangan Kementerian Luar 

Negeri menerangkan bahwa la- | 
poran tentang persetudjuan da- 

gang dengan RRT akan dibawa 
sendiri oleh Mr, Asmaun jang se 
bagai “diketahui sekarang sudah 

nggil kembali ke Djakarta. 
1 akan bahwa 

  

     
delegasi Asmaun akan mengun- 
djungi djuga Djepang tapi kare 
na delegasi dagang Djepang jg 
baru menghadapi delegasi Asma 
un sekarang sedang dalam per- 
djalanan ke Eropa ntaka maksud 
delegasi Asmaun untuk mengun 
djungi Djepang “ditunda. 

Seperti diketahui Asmaun ke- 
elegasi dagang Indonesia 

itu dengan pangkat duta besar 
luar biasa. Selandjutnja dari Ke 
menterian LN didapat kabar me 
nurut laporan jang telah diteri 
ma di Djakarta delegasi da- 
gang Indonesia, jang diketuai 
Mr, Susanto Djojosugito dan jg 
sekarang dalam perdjalanan ke 
Amerika Selatan sudah mulai 

mehgadakan pembitjaraan2 “yen 

    

dahuluan dengan pen 
Brazilia, 

— Dalam pada itu Kementerian 
Luar Negeri masih menunggu la 
poran2 selandjutnja tentang ha 
sil2 pembitjaraan . delegasi de- 
ngan pemerintah Brazilia, 

Seperti dikabarkan delegasi 
dagang Indonesia - ke Amerika 
Selatan bermaksud  djuga me- 
ngundjungi Argentina, Chili dan 
Mexico, — Ant, 

0... Mendjawab interpslasi 
0... Tjikwan cs dalam DPR. 
Menteri Perekonomian Mr. Is 

kag dalam sidang Rarlemen ple 
no terbuka kemarin mendjawah 
pemandangan umum babak per- 

tama mengenai interpelasi K.H. 
“Tjikwan Cs tentang tindakan2 
“pemerintahan dalam lapangan 
“perekonomian. 

Pemandangan umum babak 
kedua diadakan dalam sidang 
pieno perbuka tadi malam, Da- 
lam djawaban Menterj jang diu- 
tjapkan 30 menit lamanja itu 
selain dikemukakan pula kete- | 
rangan2 mengenai materie jang 
diadjukan oleh interpelasi Tjik- 
wan pun disinggung pula penger 
tian tentang tudjuan menjusun 
ekonomi nasional. 
Sidang dipimpin oleh Mr, Tam 

ibunan TI, anggauta.—   Ant, nc Haa ' 

| rintah Daerah 
| menghadapi tembok jang tebal | 

! 

| 
persediaan | 

' 

Honggo- | 

  

— Dap: at tambahan subsidi : 
Rp. 6.800.000,— 

ngan djumlah Rp.339.208.— dan 
2 lagi masih menunggu autori- 
sasi. 

Pertanggungan DPD 
terhadap DPRD. 

Mr, Kasmat anggota seksi IV 
menegaskan, 
gungan djawab individueel DPD 
terhadap DPRD itu berdasarkan 
UU 22 dan tidak meretakkan 

Collegialiteit. Soal2 jang tidak 
berat ditanggungdjawab sen- 
diri sedang ' jang berat belum 
pernah ada anggota DPD diper- 
salahkan oleh DPD collegiaal 
bertanggung djawab sendiri ke- 
pada ILPRD. 

Selandjutnja ia mentjela pen- 
dapat, bahwa begroting 1953 itu 
tidak berisi planning dan. tidak 
menggambarkan - politik beleid 

begroting . itu berisi planning 
dan menurut . realiteit. Politik 
Pemerintah Daerah adalah poli- 

tik krapgeld. Ia menjetudjui ada 
nja sargn2 buat begroting 1954 
Gan setudju pula mendesak Pe- 
merintah Pusat, agar. segera di- 
adakan peraturan.   
lapangan perindustrian Peme- 

seolah2 selalu 

   

lam itu Kai batik Fraksi: me- 
njampaikan pendapat SN Jaga 
masing2, Berturut2 berbitjax 
sdr. Achid Masduki ketua fra! e 
si Masjumi, Pur ubojo (PIR), Is 

tiadjid (Buruh dan Tani), Pro- 
djosuroto (SSPP), Sukotjo (Par. 
tai Katholiek), 
(PPDI) dan Mr. S. Purwokusu- 
mo (PNI). Pada umumnja me- 
reka dapat menerima begroting 
1953 itu meskipun dengan hati 

berat karena 
DIPR menentukan sikapmja. Oleh 
karena itu semua ketua fraksi 
jang berbitjara semalam “itu 
masing2 mengemukakan sjarat2 
untuk menerima. 

Oleh karena sjarat2 itu ber- 
beda2, maika oleh Ketua Wiwoho 
diusulkan supaja dibentuk sebu- 
ah Panitya Redaksi jang terdi- 
ri dari Ketua2 fraksi tersebut 

diatas dengan sdr. Istiadjid se- 
bagai Ketua, jang oleh sidang 
diterima. Tugas dari Panitya 
ini jalah menjusun rentjana su- 
rat keputusan DPRD. 

Setelah Panitya Redaksi be-   bahwa pertang- | 

Pemerintah. Ditegaskan, bawa | 

Mengenai | 
Perbedij dan Taru Martani, Mr. | 

Kasmat mengakui bahwa dalam |   
dan tinggi jang harus ditembus. | 

| Pula diakui adanja tendens dari | 
(pihak untuk melepaskan Taru | 
Martani dari Pemerintah, tetawi 
Pemerintah tetap ber usaha un- 
tuk mengimbangi tendens2 itu. 

Segala usaha dan tenaga 
dikeluarkan. 

Mengenai soal formasi pega- 

      
N Damn endank iter sekaramg- wak, g banjik: disinggung? 

Pn Yi maja Es 4 da p dangan umum oleh |. 
enindjauan m dinas, Dr. Sahir selaku Seksi V dinja- 

takan, bahwa Pemerintah Dae- 
rah selalu berusaha dengan se- 
gala tenaga dan krkuatan me- 
lakukan pelaksanaannja. Ren- 
tjana formasi sudah selesai. Un 
tuk dapat melaksanakan itu me 
nurut Dr. Sahir diperlukan tam- 
bahan begroting 18 djuta rupiah, 
Sekarang sedang disiapkan be- 
groting supplutoir dan akam di- 

mintakan pengesjahan kepada 
DPR. Peraturan2 daerah  ten- 
tang kepegawaian sudah mulai 
diadjukan oleh DPD dan djuga 
sudah mulai diselesaikan. 

Terimalah begroting ini ! 
Sesudah ke-t anggota DPD 

selesai memberi djawaban, ma- 
ka S, P. Sultan selaku Ketua 
DPD mengemukakan pendapat- 
nja mengenai pembitjaraan? jg 
telah dilakukan oleh DPRD tbr- 

hadap soal vegroting ini. Di- 
njatakan, bahwa pembitjaraan? 
jang telah berlangsung itu amat 
serem, dan itu sudah semesti- 
nja, karena begroting merupa- 
kan urat nadi dari perkembang- 
an? daerah, Dengan tigas dite- 
rangkan, bahwa beliau tidak ke- 
beratan akan adanja kritik? jg 

pedas, »sal “ djangan menjing- | 
gung “perasaan?, 

Selandjutnja dikatakan, bah- 
wa dalam menjusun begroting 
tahun 1953 jang diadjukan ke- 
pada DPRD itu, DPD telah be- 

kerdja dengan kekuatan dan te- 
naga jang ada padanja dengan 
penuh kedjudjuran. Untuk mm. 
buat sesuatu begroting jang da 
pat memenuhi semus keinginan 
DPRD (rakjat) diperlukan ada- 
nja financiele verhouding antara 
Pusat dengan Daerah, didalam 
mana dapat diketahui sumber? 
mana dan apa jang dapat di- 
aanvoerem Fimerintah Daerah 
tetap berusaha keras supaja Jo- 
gjakarta ini kasarnja dapat men 
Gjadi ,,sorga dunia”. Tetapi da- 
lam usaha ini kita harus berpe- 

gang pada kenjataan. 
Diakui, bahwa memang seba- 

gian besar dari begroting 1953 
itu diperuntukkan untuk gadjih 
pegawai, karena Daerah tahu 

1 

| apa jang ada di Pusat. Oleh ka- 
| rena itu DPD menitik-beratkan 
pada soal2 jang super-urgent. 
Disamping sjarat?2 jang disaran- 
kan olsh Kementerian Dalam 
Negeri, Daerah membuat begro- 
ting itu atas dasar "naar weten, 
en kunnen”. 

Oleh karena S. P. Sultan meng 
harapkan supaja begroting 1953 

| jang telah dibitjarakan itu dite- 
rima sadja, sebab akan dapat 

dipergunakan sebagai pegangan 
(houvast) bagi DPD untuk pe- 
rundingan? lebih landjut dengan 
Kementerian DN. Selain itu Sul- 
tan menjanggupi akan mende- 
sak kepada Pusat supaja segera 
dikeluarkan peraturan mengenai 
begroting. 

DPR menerima dengan 
hati berat, 

Djuga dalam sidang semalam 
S5. P. Sultan tidak ketinggalan   
menghadifi Dalam gidang sema:- 

dang 
| oleh polisi 

runding maka berhasil menjusun 
3 buah surat keputusan, jaitu : 
1) tentang penjusunan anggaran 

pendapatan dan belandja tahun | 
dinas 1954, 2) tentang penetap- | 
an anggaran pendapatan dan be 
landja daerah Istimewa Jogja- 
karta tahun 1953 dan 3) tentang 
pembentukan .Panitya Formasi | | 
DPRD. 1 

- 

           Pada 28-11-1953 jl. tel: 
Umum terdirj dari Ket 
anggauta? Sudarnadi 

“HA R 1 A N UMUM 
DITERBITKAN OLEH BAJAN PENERBIT " KEDAULATAN RAKJAT" YANGGAUTA SPS) 

Brotcharsojo 

sudah waktunja - 

        

   

      

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

Sebulan Ae oh 1,0 

2 BOrAN Awek ion 0,60 
ADPERTENSI : 
  

1 milimeter, 1 kolom Kp. .0,80 

    
1g TAHUN D — NOMOR 275 

KONP. 4 BESAR DJANUARI ? 
Amerika tunggu sikap Inggris/Perantjis 

EMBESAR?2 tinggi Amerika pada hari Selasa menjatakan 

di Washington bahwa Amerika Serikat mempunjai sebuah 

usul penting jang akan diadjukan dalam Konperensi 3-Besar di 

Bermuda pada hari Djum'at jang akan datang, jaitu supaja Per- 

djandjian Masjarakat Pertahanan Eropa (EDC) setjepat mung- 

kin diratifikasi termasuk ketentuan2nja jang memungkinkan 

pembentukan Tentara Eropa.. 

Akan tetapi pembesar2 Ame 
rika dalam pada itu menginsjafi 

bahwa soal jang akan paling 
mempengaruhi pembitjaraan2 di 

“Bermuda nanti antara presiden 
Eisenhower, “PM Churchilj dan 

PM Perantjis Joseph Laniel ia- 
lah usul Sovjet supaja diadakan 
Konperensi 4-Besar di Berlin 

| mengenai masalah2 Eropa dan 

masalah2 ketegangan dunia la- 
innja, 

Menurut sumber2 jang dapat   
dipertjaja pendirian Amerika ter 
hadap Konperensi 4-Besar jang 

diusulkan oleh Sovjet itu ialah 
membiarkan inisiatip mengadju 

kan soal tadi kepada Churehill 
atau, Laniel, dan kemudian me- 

njetudjui undangan Sovjet teta- 
pi dengan mengemukakan sja- | 
rat2 untuk mendapatkan djamin 

lantik dan disumpah di Istana Negara Panitia 
Hadikusumo (P.N.L.): Wakil, Ketua St. Palindih (P.R.N.) dan 

(PAL.R.), Surjaningprodjo (N.U.), Sudibja (P.S.LL), Sofjan Sira- 

  

an ada 'tidaknja kesungguhan 
maksud2 Sovjet, 

Indo China. 

Soal penting jang ketiga da- 
lam Konperensi Bermuda nanti 

diduga ialah masalah jang me- 

ngenaj Indo China, terutama se 
telah ada kabar2 tentang kese- 
diaan Ho Chi Minh untuk me- 

rundingkan perdamaian dinega- 
ra jang telah banjak menderita 
oleh 8 tahun peperangan itu, Pi- 
hak Amerika mengharap bahwa 
Perantjis nanti akan mengadju- 
kan soal itu di Bermuda. 
Pembesar2 Amerika dalam 

pada itu mengemukakan bahwa 

kabar2 tentang adanja kesedia- 
an Ho Chi Minh untuk merun- 

dingkan perdamaian di Indo Chi 
na, djika ,,bonafide”, menurut 

Ipandangan mereka adalah ha- 

Pemilihan 

djudin (Perti), Sumarto (Parkindo), Hartojo (B.T.L), Asrarudin (Partai Buruh). 
(Ipphos). 

  

“Status 
2 - 

Pemerintah belum anggap perlu 
ada perabahan 

ALAM pembifjaraan, wakil P.M, Wongsonegoro telah 

memberi djawaban kepada pertanjaan? pers Surabaja sbb : 
Tentang status kepolisian jang kini actueel berhubung dgn 

adanja Kongres P3 RI ia djawab, bahwa pemerintah berang- 

| gapan bahwa dewasa ini belum dirasa perlu diadakannja per- 

ulahan status Polisi Negara. 

Tetapi dalam pada itu diperlu- 
kan suatu biro tersendiri seba- 

ai bagian dalam Kabinet Per- 
dana Menteri jang chusus me- 
ngurus scal2 kepolisian itu, se- 
bab sampai kini hakekatnja Per 
dana Menteri seorang diri sadja 
jang mengurusnja dengan tidak 
mempunjai sekretariat ataupun 
biro. Karena itu, dalam waktu 
jang sangat singkat akan diben- 
tuk Biro Keamanan dibawah 

pimpinan Djanu Ismadi pegawai 
tinggi Kementerian Dalam Ne- 

geri dan segera pula akan dilan- 
tik Dewan Penasehat Mutasi2 
Kepolisian, dimana antaranja jg 
mendjadi anggauta2 Komisaris 
Djen Mohammad dan Komisaris 
Bassa. 

Keamanan, 

Dajam uratannja, Wongsone- 
goro 'banjak menjinggung2 soal 
keamanan. Dikatakannja bahwa 

olehnja djuga telah diadakan ra. 
pat dengan Staf ,.K” Djawa Ti- 
mur, dengan maksud mentjari 
bahan2 dari tjara bekerdja Dja- 
wa Timur untuk digunakan bila 

perlu didaerah2 lain, dan men- 
dengarkan Keinginan2 Djawa 
Timur untuk memperbaiki Staf 
,K” Djawa Timur sendiri. Staf 
.K” Djawa Timur sendiri" kini 
mempunjai pekerdjaan menam- 

pung orang2 jang bergelandang- 
an dikota2 besar, tetapi 'kini 
mendapat Ikesukaran 'biaja utk 
memeliharanja. Menurut Guber- 
nur, jang djuga memberikan pe- 

mandangan tentang itu, dengan 
pernjataan “pemerintah bahwa 
soal keamanan kini mendapat 
prioritet pertama, djuga dalam 

iaja kebutuhannja, maka usaha, 
Djawa Timur dalam soal penam. 

pungan jang rapat hubungannja 
dengan keamanan itu dapat di- 

  

SEKITAR DJAKARTA 
TERBAKAR 

2 Orang perempuan 
dan 2 orang laki? 
ditahan. 

Menjambung berita tentang 
terdjadinja peristiwa Kebakaran 
“besar didaerah Kemajoran, Dja 
karta, lebih djauh dari pihak ke 
polisian didapat kabar, bahwa 
sampai sekarang ini telah dita 
ban 2 orang perempuan dan 2 
orang laki2 jang dituduh mem 
punjai sangkut-paut. dengan per. 
istiwa kebakaran itu, Terhadap 
diri keempat orang itu kini se- 

dilakukan pemeriksaan   tjabang Man 

bara 2. 

ape Ati 
i 

t "11 

#n 

sam 

  maba 

Nu 

Gates el yah Ka mna aa 

Pan anton & “Yatanuche egha” 

Aap 

harapkan akan mendjadi lebih 
baik. 
Wongsonegoro on jakin bahwa 

strouble s spots!” di Indonesia su- 
daih berkurang. Dikatakan 'bah- 
wa di Su lawesi besar sekali dju- 
mlah anggauta2 gercmbolan jg 
telah menjerahkan diri kepada 
jang berwadjib setempat. Mere- 
ka akan diperlakukan dengan 
baik. Untuk keperluan Sulawesi 
sadja pemerintah perlu menje- 
diakan Rp. 250.000.000,— dalam 
waktu 2 tahun. Tetapi, demikian 
Wongsonegoro, lain2 sektor pe- 

merintahan tidak akan diabai- 
kan, 

  

Sekitar K.S.A.P. 

Ditanja tentang berita pers 

seakan2 KSAP sudah dibebas- 
kan dari tugasnja, Wongsonego- 
ro membeda2kan soal2 itu dlm 
3 golongan, jaitu : herordening 
Kementerian Pertahanan, heror- 
dening pimpinan Angkatan Pe- 

rang dan penjelesaian soal 17 

Oktober. | 
Tiga soal ini inenurut. Wong- | 

sonegoro adalah persoalan2 jang 
terlepas satu dari jang lain ka- 
dang2 obicknja sama, tetapi ha- 
rus dapat dipisahkan, djuga dim 
penjelesaiannja jang akar didja.. 
lankan dlm ,,redelijke 'termijn”. 
Disajangkan, bahwa umumnja 

kini orang masih melihat perso- 
alan2 itu dengan menghubung- 

kannja satu sama lainnja. Dlm 
garis besarnja pemerintah sudah 
memberi antjer2 ski : 

Soal 17 Oktober akan -disele- 
saikan atas dasar hukum (straf 
atau/dan  administratiefrechte- 
lijk). 

Tentang herordening pimpin- 
an Angkatan Perang ini rapat 
hubungannja dengan rentjana 
undang2 jang diambil dari hasil 

penjelidikan dan pekerdjaan la- 
ma dari Panitya Negara. 

Tentang herordening Kemen- 
terian Pertahanan ini 

djuga keimenterian2 lainnja di- 
katakannja - tjukup dilakukan 
dengan penetapan Presiden se- 
perti jang telah dilakukan sam- 

pai sekarang, tetapi jang me- 
ngenai susunan pertahanan, ha- 

rus dilakukan dengan suatu un- 
dang2. 

Kenaikan penghasilan 
: negara, 

Mengenai penghasilan negara 
diterangkannja bahwa pemerin- 
tah sedang mempeladjari dgn 
sungguh2 untuk mengadakan 
perubahan2 dim padjak, umum- 
nja penghasilan2 negara jg da- 
pat mempertinggi hasil negara. 
Tetapi sektor mana jang akan 
ditindjau terlebih dahulu itu be- 

lum, diketahui. Ada. dikemuka-    

    

sman Ne an 

seperti |   
He bap AANg 

kam antaranja, bahwa djika pen. 
djagaar tentang ketuar masuk- 
nja barang (penjelundupan) da- 
pat diawasi sebagaimana mesti- 
nja, Maka Indonesia tidak akan 
mengalami Ikekurangan belan- 
dja. 
Wongsonegoro kemukakan pu 

la bahwa untuk pertama kali 
dalam sedjarah R.I., kira2 pada 
tg 12 Desember jad akan diada- 
kan pemandangan umum dalam 
parlemen tentang belamdja ne- 
gara 1952 | 1953. — Ant. 

BERAS LUAR NEGERI 
Tidak perlu didatang- 
kan lagi, 

“Didapat, kabar dari pihak res 
mj untuk tahun ini dan diharap 
kan djuga untuk tahun depan In 
donesia hanja akan memasuk- 
kan beras dari Thailand dan 
Burma, 

Ini mungkin Oleh karena hasil 
beras didalam negeri sendiri tlh 
lebih baik dari pada ditahun2 jg 
lalu sehingga dengan tiada ban- 

tuan dar, Thailand dan Burma 
itu bisa mentjukupi keperluan 

didalam negeri. 

  

Dengan demikian pemasukan | 

beras dari Iran ataupun Taiwan 
seperti jang telah terdjadi itu ti 
dak akan dilakukan Pa — Ant. 

KSP dan 
Dalam suatu keterangannja 

berhubung “dengan adanja hberi- 
ta2 jang tersiar belakangan ini 
seolah2 dikalangan K.S.P. umum 
nja dan P.I.R. chususnja timbul 
perasaan tidak puas mengenai 
kedudukan Wakil Perdana Men- 
teri I didalam kabinet umumnja 
dan pimpinan 'kabihet. chusus- 
nja, maka Mr. Wahab Surjoadi- 
ningrat sekretaris KSP, menja- 

takan, bahwa memang beberapa 

waktu jang lalu dalam satu ra- 
pat KSP telah ditanjakan bagai- 
manakah tentang pelaksanaan 
persetudjuan jang tertjapai pa- 
da waktu pembentukan kabinet, 
jakni bahwa Perdana Menteri 
dan kedua Wakil Perdana Men- 
teri merupakan suatu matjam 
presidium dari Dewan. Menteri 
dengan pengertian bahwa ketiga 
pedjabat tsb harus mengetahui 
segala sesuatu jg bersifat prin- 
sipil dalam pimpinan 'pemerin- 
tahan, sekalipun untuk sehari2- 
nja diantara ketiga pedjabat tsb 

diadakam pembagian pekerdja- 
an rat 

Dalam rapat KSP itu telah 
diberikan pendjelasan setjukup- 
nja oleh Wakil P.M, I Mr. Wong 
sonegoro jang antara lain me- 
njatakan, bahwa segala soal jg 
bersifat prinsipil malahan diba- 
wa kedalam sidang Dewan Men- 
teri lengkap. Dinjatakan selan- 
djutnja oleh Mr. Wahab, bahwa 
setelah mendengar pendjelasan 
Mr, Wongsonegoro itu maka ra- 
pat KSP mengambij Kesimpulan 
bahwa tak ada alasan “untuk: 
menggugat kabinet perihal ke- 
dudukan Wakil P,M. 1 dan peri- 

  

  
  

PN NN NG Na 3 SA ah La dah in lara 

nja suatu langkah lagi dari sia 
sat jang di-dikt€ oleh Sovjet un- 
tuk mentjoba merusak perseku- 
tuan Barat terhadap Komunis di 

beberapa aspeknja jg penting”. 
Ditegaskan oleh pembesar2 ta 

di bahwa pendirian Amerika jg 
telah didjelaskan ketika Peran 

tjis diberi tambahan bantuan la 

gi tidaklah berobah, jaitu bah 
wa pemerintah Amerika tidak 
menjetudjui tiap perundingan de 
ngan Ho Chi Minh dan pasukan2 
jang berada dibawah pimpinan- 
nja, ketjuali dengan sjarat2 pe- 
njerahan sepenuhnja, 

Bao Dai tolak. 
Bao Dai, kepala negara Viet- 

nam dalam Uni Perantjis, hari 
Selasa ini telah mengeluarkan 

sebuah komunike dalam mana 
ia menolak diadakannja perun- 

dingan perletakan sendjata, se- 
bagaimana diandjurkan oleh Pre 
siden Rep. Dem. Vietnam Ho Chi 
Minh kepada Perantjis. 

Pendapat Dulles. 

Sementara itu menterj luar ne 

geri Amerika, John Foster Dul- 

les mengatakan, bahwa soal per 

damaian di Indo China melalui 
perundingan, adalah soalnja Pe- 
rantjis dan Indo China, Amerika 

tidak tersangkut setjara Jang- 

sung dalam perundingan? demi- 

kian Dulles, 
Bulan Djanuari? 

Menurut sumber2 jang menge 

tahui di London, PM Churchill   

  

3 

kabarnja mengharap bahwa Kan' 8 
perensi antara para. menteri luar 
negeri 4-Besar di Berlin jang di 
usulkan oleh Sovjet dalam nota: 
nja jang terachir itu akan dapat 
diadakan pada bulan Djanuari. 
jang akan datang, hingga nanti 

dapat membuka Matan untuk 

rentjananja. untuk mengadakan 

pertemuan pada tingkat lebih 
tinggi dengan perdana mens 
terj Sovjet Georgi Malenkov. -- 
ATP 

DARI SIDANG KABINET 
'Dalam sidangnja jang berlang 

sung . dari djam 18.00 sampai 
24.00 Dewan Menteri telah men 

dengar laporan. Menter:: Luar Ne 

geri dan Ketua Fact Finding Mis 
sion RI ke Djepang, Dr. Sudar 

sono. 
Dalam pada itu pemerintah 

telah memutuskan untuk mengu 
tus Dr. Sudarsono pergi ke Dje 

pang lagi untuk melandjutkan 
pekerdjaannja, sedang Menteri 

Luar Negeri akan memberikan 
pendjelasan mengenai soal ter 
sebut diatas kepada para wakil 
partai2 dan fraksi2 pemerintah 
dalam: suatu pertemuan pada 
tanggal 2 Desember 1953 

Pada umumnja. tidak banjak 
terdapat keberatan dari pihak ka 
binet terhadap isi laporan terse 
but mengenai usaha2 jang berke 

naan dengan pengangkatan ka- 
pal2 dan soal2 jang bertalian de 

ngan urusan pelajaran dan pem 
berantasan perdagangan2 gelap. 

Atas suatu pertanjaan djuru 
bitjara kabinet menerangkan, 

bahwa tentang soal2 pembajaran 
ganti kerugiah perang keselu- 
ruhannja masih belum terdapat 
kristalisasinja. — Ant. 

  

  

Rusia peringatkan 
Pakistan 

Tentang perundingan Pakistan/Amerika 

EMERINTAH Sovjet tielah mengirimkan suatu nota kepada 

Pakistan jang meminta pendjelasan tentang laporan? pers 
jang menjatakan bahwa perundingan? kini sedang dilangsung- 
kan dengan Amerika mengenai pembangunan pangkalan? Ame- 
rika disuatu daerah Pakistan dekat perbatasan Rusia, 

Nota tersebut memperingat- 
kam, bahwa adanja pangkalan2 

Ting: tersebut dan adjakan su- 
paj Pakistan turut serta dalam 
Systtm Pertahanan Tinrur” 

ngah dapat menganggu keaman. 
an Rusia. 

Di Washington djuru bitjara 
Kementerian LN. Amerika me- 
njangkal berita2 jang menjata- 
kan, bahwa Amerika Seri- 
kat telah/sedang berunding de- 
ngan Pakistan mengenai pang- 

| kalam2 militer Amerika disana. 
Djuga PM Pakistan, Moh. Ali, 

dalam pidato radionja kemarin 
malam menjatakan, bahwa tidak 
pernah ada tawaran berupa apa. 

pun djuga dari suatu negara 
asing untuk merundingkan pang 

kalan2 militer di Pakistan. 
(BBC). 

ANGKATAN BERSENDJA 
TA BERDJAGA2 DI 

BUGANDA 
Polis, istimewa jang terdiri da 

ri orang2 Inggris, pasukan batal 

jon ke-4 ,,African Rifles” jang 

dipimpin oleh opsir2 Inggris dan 
polisi jang mengendaraj guncar- 

rier hari Selasa ini meronda di 

djalan2 Kampala, kota perdaga- 
ngan jang terbesar diprotektorat 

Inggris Uganda, setelah diumum 
kan bahwa kabaka (radja) Mute 
sa II dipetjat oleh Inggeris. 

Kabinet 
hal penglaksanaan persetudjuan 

jang diadakan pada.waktu pem- 

bentukan kabinet sekarang Sse- 

perti disebut diatas itu. 
Demikian Mr, Wahab Surjo- 

adiningrat, sekretaris Kerdja 

Sama Politik berhubung dengan 

berita2 jg menurut Mr. Wahab 

sangat dibesar2kan. 
PIR tak merasa djadi 

stemvee”. 

Wakil Ketua fraksi PIR dan 
anggauta Dewan: Politik PIR. 
atas pertanjaan mengenai beri- 

ta2 jg menggambarkan seolah2 

PIR telah mengubah pendirian- 
nja terhadap kabinet sekarang 

menerangkan, bahwa pendirian 

PIR adalah tetap, artinja akan 
mempertahankan kabinet sam- 
pai berhasilnja Ken gahan umum 

a.d. 
“ Djokoprawiro menjaigkal se- 

olah2 PIR oleh kabinet sekarang 
hanja didjadikan ,,steinvee”, — 
Ant. 

4#ASIL RESMI PEMILIHAN 
SUDAN 

Angka2 resmi dari pada hasii 
pemilihan parlementer in, ialah 
sbb: 43 kursi dalam parlemen 
bagi Uni Nasionalis (pro-Mesir) 

22 bagi Ummah (sudam terlepas 
sama sekali dari Inggris atau Me 
sir), 4 Republik Sosialis, 8 Par- 
tai Sudan Selatan dan 14 bagi 
orang2 jang tak berpartai. 
Kaum Unj Nasionalis mengaku 

mendapat 54 kursi, jaitu 43 di 
Ka Utara dan 11 dikalangan 
orang2 tak berpartai di Sudan 
selatan. — UP, 

  

  

2 dala Damat. 2 Haipamt? 
bala 3 

  

  

  

Beberapa kalangan berpenda 
hwa penurunan Beng 

ngan Mutesa”H itu" 
MernaNa langkah penting kea 
rah pembentukan Federasi Afri 

ka Timur 
Kalangan2 lainnja menjatakan 

bahwa Inggris telah bertjampur 

tangan dalam urusan. dalam me 

geri Buganda. Mereka peringat 

kan, bahwa tindakan Inggris ini 
oleh beberapa kalangan dapat 2 
artikan sebagai pelanggaran ter 
hadap traidisi bangsa, Baganda. 

. Mutesa II tiba di London. 
Kahaka Buganda, Mutesa Il, 

jang telah dipetjat oleh Inggeris 
itu karena ja tak setudju apabila 

keradjaannja dimasukkan din 

Federasi Afrika Timur Inggeris, 

hari Selasa ini telah tiba de ngan 

pesawat terbang .,Hastings” ke- 

punjaan angkatan udara Ingge- 

ris, dilapang terbang Tangmere, 

Inggeris. Selatan. : 
Bernama Mutesa II, tiba pula 

dengan pesawat, lain gupernur 

Kennya, Sir Evelyn Baring 

Saudarg, muda Mutesa Tx, Pa 

ngeran Henry dari Buganda, jg 

sekarang sedang beladjar pada 

universitet di Bristol menjata 

kan kepada para wartawan bhw 

diangkat tidaknja ia sebagai 

kabaka (radja) baru Buganda, 

sama sekali tergantung dari 

kementerian djadjahan Inggris”. 

— AFP 

     

  

Dr, SUDARSONO 

KONPERENSI 
KOREA 

Belum terima tawaran| 

undangan, 

Kepala Direksi Asia dan Pa- 

sipik pada Kementerian Luar Ne 

geri, Dr. Sudarsono, atas perta 

njaan menerangkan bahwa sam 

pai sekarang Indonesia belum 

menerima sesuatu tawaran atati 

pun undangan untuk turut du- 

duk sebagai salah satu dari ne- 

gara? netral didalam Konperen- 

si Politik mengenai Korea jang 

akan diadakan itu, 

Diterangkannja Hakka. 

bahwa pemerintah sendiri masih 

belum mengambil ketentuan, apa 

kah Indonesia akan turut atau 

tidak didalam konperensi jang 
demikian itu. 

Sebagaimana diketahui, oleh 

fihak Korea Utara telah diusul- 

si Politik itu jang akan datang 
itu djuga akan turut duduk 5 ne 

gara, netral, jaitu, Rusia, India, 

Pakistan, Burma dan Indonesia. 

-— Ant. 

POLITIK 
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   TELP 
£ Sya Lea TLP 

x Karena tjintanja kepada 
Bung Karno, dengan tiada pe- 
dulikan apakah putera sulung 
Bung Karno suka klembak- 
menjan, seorang penduduk Gom. 
bong telah mendirikan pabrik 
rokok siong jang dinamakannja 
Sa 

m0 aula 

1 

Ge Hub saori 

' 

       



    
        

  

     

              

3 Abi 

  

| kan kedudukan2 jang be 

| rat. Mereka ditangkap didesa Pe. 

  
. tuk mengatasi : 

  

MENTERI SOSIAL Di 
SOLO   

| MULAI DIAMBIL 
TINDAKAN 
Terhadap angjing2: jang 
berkeliaran. 

“Selaras dengan pengumuman | 
mengenai berlaku: ordonantie 
andjing sila untuk daerah kota | 
Magelang, jang telah dikeluarkan 
oleh Walikota 1g, maka 
Mula: permulaan buan Desember 
1953 'ini, oleh fihak M ri Che- | 
wan Kotapradja telah “dilakukan 
tindakan terhadap andjing2 jg | 
masih berkeliaran dikota tsb. | 
dengan tiada memandang milik 
siapakah and: ing itu 

- Walikota R. Mukahar dalam | 
pada itu, terangkan ada K.R., 
bahwa tindakan itu | aa Oidja- 
lankan 11 hari sesudah nee 
muman itu dikeluarkan tg. 
11-53 jang lalu dengan Aan 
memberi kesemratan pada pe- 

milik2 . 
kan peraturan? seperti telah di- 
umumkan Ter BNN 

“ SERINDO" DIKEDJAR- 
KEDJAR 

Didaerah Magelang kini timbul 
gerakan baru bernama Gerin- 
do” jang dikedjjar-kedjar Oleh po 
lisi. Bukan ,,Gerakan Rakjat In 
donesia”, tetapi ,,Gerakan Pan 
tjasila Mawahju Buwono” jang 
menurut keterangan melakukan 
gerakan jang melanggar hukum, 
antara 

    

akan menggantikan Presiden Su 
karno”, dan, selain i itu ment jandji     

pada anggota2nja, djika Ratu 
Adil sudah datang, sebaliknja me 
nakut-nakuti rakjat bahwa mere 

ka akan «ditimpa bentjana alam 
djika tidak MP: en anggo | 
ta ..Gerindo”. . 

Tanda? D.L jang san 
Polisi Kehmman dalam pada itu 

melakukan gerakan2 dengan ha- 
sil baik, jaitu dengan menangkap 
dua or jang sudah mengaku 
kurir D.I. dari daerah Djawa Ba. 

djagoan. dan Tlogowulung, Kebu. 
men. & 
Karena mengewatirkan 

infiltrasi, polisi Kebumen-pun me | 
lakukan pemeriksaan terhadap 

para pengungsi dari daerah Gan. 
drungmangu, Tjilatjap, dan pada | 
12 orang. diantaranja terdapat 
tanda2 jang? aneh”, jaitu bulu 
kelamin, telah bersih ditjuku 
Menurut keterangan, injada 

salah satu. tanda bahwa ora 
tersebut, entah karena takut, en- 
tah karena kejakinan, telah me- 
nuruti perintan2 DI, — Ant. 5 

SEMARANG 
BELI RUMAH : DENGAN | 

Me Anna 
Sebagai salah satu usaha un-| 

    

    

hamad, kepala DPU Kota Besar 
Semarang. Maksud Jajasan ini 
memberi kesempatan kepada | 
mereka jang ingin mempunjai 
rumah dengan menabung uang 
2p. mil dari har ga rumah sedikit 
nja 2 tahun. 

Setelah mendapat rumah paca 
penabung diwadjibkan memba- | 
jar 67 tiap tahun dari harga ru 
mah dan dalam 20 tahun junas. 
Disamping itu djuga diwadjib- 
kan membajar. ongkos admi 

£ untuk mendjalan-. 

lain . mempregandakan | 
,akan datangnja Ratu Adil jang |    

  

kekurangan ru | 
mah, kini dikota Semarang telah | - 

didirikan Jajasan Tabungan Pe | 

'tumahan, diketuai Oleh sdr. Mo 

La ini, Kemis 3-12 ira | 
| ket angan Menteri Sosial RP 

ata Solo pada, djam 11. 00 

" La untuk mengadakan penin 
a4uan pada object sesal di Su 

  

2 rakarta, selama 3 hari. 
Setiba di Solo rombongan Men 

teri terus menudju Kantor Ka 
residenan, dimana diadakan per 
temuan dengan Residen Sala- 
mun, kemudian beristirahat diho 
tel Dana”. 

Ajar penindjauan pada hari 

ing Djam 16. AD ke Rumah Perawat 
an Baji terlantar: djam 16.30 

Yan ing roboh): djam 17.00 ke Ru 

Susilo”: 85 “djam 17.30 ke aa 
3 »Pamardi ogja, 
Tete, -— 20.00 ke Taman 
Perijkan ,Pamardi Karjo”. 

Atjara chusus di ,/Pamardi 
Karjo” antara lain menerima la 

poran dari Kepala Djawatan 'So 
sial Kotabesar Surakarta, dan 
menjaksikan ..temu-nja” pengan 
ten 27 (duapuluh tudjuh) djodo, 
semua dar, penghuni ,,Pamardi 
Karjo”. . Selandjutnja diadakan 
sambutan2 oleh: 1 Kepala Dja 
watan Sosial Kotabesar ( Karesi 
denan, Walikota, Residen. 2. Ke 

san2 dari Menteri Suroso. 

| Atjara harj Djum'at tanggal 
14-12, pada.djam 8.00 — 9.00 rom 
bongan Menteri mengundjungi 

Sekolah Pendidikan Kemasjara 

katan Negeri, . dimana diadakan 
perkenalan dengan para guru 
serta siswa. 
Djam 9.15 — 11.30 rombongan 

Menteri wmengundjungi R.C di 

   

rapa object, jalah: Kantor2 sek 
si, Lembaga Prothese, Ruangan2 

praktek, Jajasan Pemeliharaan 

Anak2 Tjatjat, Asrama dan Tu 
-ang Recreatie baru, Ruang. La 

  
wroom, 

Pada djam 12. 00 — 13.00 Men 

teri RP Suroso akan mengadakan 
konperensi pers bertempat di 
Hotel ,,Dana”. Selandjutnja Men 
teri bertolak ke Tawangma- 
ngu. 

Sabtu 5-12, Menteri menindjau 

Jajasan Pasanggrahan ,,Kartini” 

mulai djam 8.00 — 9.00 dan se 

landjutnja rombongan Menteri 

bertolak ke Jogjakarta. -— naa 

SINGKAT SOLO 
—IKAFO" (Ikatan Amateur 

Fotograaf) di Solo dalam rapat 

nja bp ing telah memutuskan 

“untuk adakan Darmawisata 

ke Mebesa Imogiri, Jogja (Ta- 

mansari, Kotagede) dan Pramban 

  

an pada tanggal 20-12 jang akan 

| datang. 
2 TIGA TAHUN berdirinja 

ti pada tanggal 20-12 jang akan 
datang. Pokok dari peringatan 

“Pitu UK pada kesatuan ak 
a peringatan di- | si buruh. Panit: 

ketuai oleh Haditarjo. 2 ot: 

KUDUS 
PABERIK SEPATU 

. MODERN 
Saat permulaan tahun 1954, 

| di Kudus akan dibuka sebuah pa 

“Di ik tu jang modern, jang 

an Ka dengan modal per 

a sebesar Rp. 15.000,-, Pabe 

T tersebut diusahakan atas ini 

'siatip dari a nggauja? pengurus 

PPRK Kudus dengan a.l. Suhar- 
to dan S. Sukandar sebagai pe- 

lopornja. 
Untuk keperluan itu kinj te- 

“Jah didatangkan beberapa iesin 

man, jang menurut rentjana. ap 

.(harinja. akan menghasilkan 50U   

  

strasi. 2) 290 dalam 2 hu en spatu, 
  

    

ke Rumah Jatim Mohammadijah 

idikan Wanita ,Mardi 

Djebres untuk menindjau bebe. 

an Anak? Tjatjad “dan: “Shos | 

Di Tawangmangu pada hari | 

SBSKK (SB Sepatu |/ Karet / Ku | 

lit) di Surakarta akan diperinga | 

dan perlengkapannja dari jer: 

jg sebenarnja. Ibarat 'kita teri- 

Islam ini dari leluhur? (kita da- 

.ma tapi apinja, 

“akan tetap sama, kekal dan" te- 

(jangan abunja dari Islam. 

| Ap ai meributkan pelita, 

         

  

“dapat membinasakan 

ka dapat mg » 

    

  

   

     

an mas jarakat, Tadi Ana t 
sa. Sebalil 
dengan penuh 

(u dipakainja 
e vidjaksanaan 

   
  

mempertinggi masjarakat kea- 
rah nilai2 kemanusiaan jang | 

tinggi “6 
Lebih2 di-tanah-air ki ta dima- 

na kitab2 baik dan berharga isi- 
nja masih dapar dikatakan Su- 
kar Gidapatnja, dan kalau ter- 

    

'sehingga hanja termasuk ke- 
mampuan “lapisan ketjil sadja 

kutan dengan bagian ilmu penge 
tahuan jg mendjadi peladjaran- 
nja tadi. 

pustakaan umum, dimana tiap 
orang. dapat datang membatja 

dan memindjam ' kitab ditanah 
air kita masih harus dimulai pe- 
njelenggaraannja, maka Pers 
sesungguhnja merupakan inter- 
medium penting untuk memper- 
kembangkan pengetahuan AI 
masjarakat “kita, 

: Tugas Universiteit. 
Universiteit pada umumnja 

adalah sebuah lembaga dalam 
sesuatu masjarakat dimana ter- 
dapat golongan tjerdik pandai 
masjarakat tadi, Seringkali Uni- 
versiteit, djadi golongan tjerdik 
pandai jang terkumpul didalam- 

   

mikian untuk memberi peladjar- 
an tinggi kepada mereka jang 
dikemudian hari akan mengam- 

bil pimpinan dalam masjarakat 
dan untuk mengudi ilmu, djadi 
memberi pendidikan  setjara 
ilmu dan mempeladjari jimu. 
Buah peladjarannja ini hanja 

berarti bagi mereka jang mene- 
rima peladjaran dilingkungannja 
dan bagi ' segolongan . orang2 
dalam masjarakat jang bersang- 
kutan dengan bagian ilmu, pe- 

ngetahuan jang mendjadi pela- 
djarannja tadi. 
“Tugas Universiteip dilukiskan 

dan didjalankan setjara demiki- 
an membawa  Universiteit ke- 
pada pengasingan dari masja- 
rakat, membawa tiadanja ikatan 

antara Universiteit dan masja- 

rakat dan pula menghilangkan 
kesempatan dari masjarakat 
untuk memetik buah dari pada 

lembaga jang sesungguhnja 
djuga mendjadr miliknja: 

Atau dengan lain perkataan, 
Universiteit tidak  mempunjai, 
atau kalau dianggapnja ia mem 
punjainja, akan kehilangan funk 
si sosialnja. Maka djikalau Uni- 

verSiteit itu dianggap patut 
mempunjai funksi sosial, — dan 
Gemikianlah hendaknja - — tugas 
jang diberikan kepadanja itu 

| harus ditunaikan lebih luas lagi 

dari pada jang digambarkan di- 
atas, bahwa mereka jang ter- 
gabung Gidalamnja itu melebar- 

: kan pekerdjanja diluar lingkung 
tan masjarakat ilmu pengetahu- 

an: menjampaikan buah pela- 
djarannja, pengetahuannja itu 
kepada cnalajak ramai Dengan 
djalan demikian maka tidak sa- 
dja segolongan ketjil sadja dari 

masjarakat jang akan mendapat 
insya Hagah ea. eren 

Presiden Sukarno: 

- 

Ba 
'jatul Gura'wal Huffadz jang 

' Sebagai Kepala Nae Hen 
paikan kegembiraan dan rasa 
setudjunja dgn maksud Djam- 
'jatul @ura" ini sambil mendo'a 
agar supaja maksud dari Djam- 
“jatul @ura' ini dapat mentjapai 
tudjuannja. 

— Presiden meminta dan meng- 
andjurkan dalam berusaha utik 
membikin lebih terkenal @ur'an 

, sampai oleh anak jang seketjil2- 

nja, Maka baiklah “ditjari »api 
Islam” ataupun ,Gjiwa Islam” 

ma warisan sebuah pelita, demi- 
kian ajuga Kita terima agama 

hulu, kata Presiden, maka “dja- 
nganlah pelita ja jang kita teri- 

karena api tetap 
kekal sedang pelita dapat bero- 
bah. Api" tetap akan panas si- 
fatnja. Pelita dapat terbikin da- 
ri matjam2 bahan, indah-mahal 
ataupun sederhana dan murah 

api daripada pelita itu 

      

daripsi 
litanja, warisilah njawanja dan 

  

Kita sekarang, kata Presiden, 

kan apinja, kita geger 
merihutkan tasbeh dan bu- 
do'anja. Mengapa kita ribut 

sheh dan pelita itu, bu- 
kankah tidak: dengan tasbeh dan 
tidak dengan elita kitapun da- 
pat mendjalan an agama Islam. 
Kita selama, ini terlalu melihat2   

aa “t5levisie dsb, dapat disamakan 
alau diperglumakan tidak benar maka 
ala sesuatu jang hidup, djuga manusia. 

. Tetapi sebaliknj djikalau dipergunakan dengan bidjaksana nga- 
jiwa PAP, dapat mifompertinggi dera- 

5 masjarakat dapat berasa bahwa 

pengen maka Pers dapat | 

| sedia demikian tinggi hargania 

dalam masjarakat jang bersang- 

Tambahan pula, keadaan per- 

  

Ll unum, mempunjai Te 
at, Pers, seperti alat? per- 

buah. Hoseok tadi, tetapi 
seluruh masjarakat, sehingga 

Universiteit itu Gjuga miliknja, 

sehingga Universteit itu betui2 
hidup, berakar dim masjarakat. 

Kerdja sama dgn Pers. 
Dengan. sendirinja, tjara me- 

| njampaikan pengetahuan kepa- 

da chalajak ramaj itu — meski- 
pun harus selalu berdasarkan 
atas ilmu pengetahuan, artinja 
seobjektif2nja - —— harus didjalan 
kan demikian sehingga dapat 
diikuti dan diterima oleh para 
pembatjanja. 

Dalam pada ini mengingat, 
akan kedudukan Pers di masja- 
rakat kita pada masa sekarang 
ini seperti digambarkan diatas, 
maka Pers harus memberi ban- 

tuan sebanjak2nja : dan selajak- 
njalah djikalau Pers. memberi 

bantuannja. Dan tidak bantuan- 
nja sadja, artinja setjara pas- 

sief melihat persoalan ini, teta- 

pi djikalau Pers insjaf akan ke- 
idudukannja seperti dilukiskan 
diatas, jaitu sebagai “alat bagi   

nja itu, tugasnja dilukiskan de- | 

It RO 

— Tjarilah , » Api 
Islam” 

ERTEMPAT di Gedang Pertemuan Ernie (Deca Park) 
tblah dilar: gsungkan resepsi pembukaan Mw'tamar Djam- 

but Presiden Sukarno memberikan wedjangannja. 

masjarakat untuk mempertinggi 
pengetahuannja, maka Pers wa- 

. 

pena dengan  penjediaan ruas 
angan tetap selandjutnja  me- 

nunggu datangnja karangan, 
akan tetapi harus mengadakan 

hubungan, kalau mungkin setja 
ra erat dan teratur dengan Uni- 

versiteit. 

Apa jang terdapat diatas ini 
adalah. sekedar. konsepsi dari 
pada penulis karangan ini, kon- 

sepsi mana belum tentu kalau 

Mikuti oleh lingkungan Univer- 
siteit maupun oleh Pers. Karena 
itu, maka pertanjaan ' apakah 
usaha2 kearah itu sudah didja- 
lankan, belum dapat dikemuka- 

kan. 

Akan tetapi djikalau konsepsi 
tadi, meskipun belum dinyatakan 
dengan tegas dan djelas, tetapi 

dalam bathin telah dapat dise- 
tudjui, maka sesungguhnja. dari 

fihak Pers telah  didjalankan 
usaha2 kearah itu, meskipun | 
usaha ini masih bersifat mera- | 

ba2 dan dengan rasa penuh ke- 
ragu-raguah, 

Mengenai  fihak Universiteit 
pada masa sekarang ini nampak 

nja kesanggupan untuk menu- 

naikan funksi sosialnja itu be- 

lum 'ada, dan ini akan tetap ti- 
dak akan. ada selama ' susunan 
Universiteit masih seperti se- 

karang ini Tetapi ini adalah 

soal lain jang tidak patut dibi- 

tjarakan sekarang. (Karangan 
ini diberikan Mr. Soediman ke- 
pada ,,Pedoman” untuk mem-   Gjib pula setjara actief turut me 

Dena na Djadi tidak 

'Panitya 

keterangan, bahwa kini oleh De 
wan Pengurus U.LI.I. telah dapat 
dibentuk Panitya perbaikan pen- 

dahuluan jang diketuai Oleh K.H. 
Fatchurachman, sedang wa- 
kl ketuanja ialah K. H. Mu- 

sadad., Maksud “dan  tudju- 

an mengadakan "panitya terse 
but ialah Klas Pendahuluan jg 

sekarang lamanja 1 tahun akan 
didjadikan 2 tahun, dan dinama 

kan Tingkat ke 1 dan 2. Sebab 

pada praktiknja Klas Pendahu 

luan jang sekarang ini kurang 
memuaskan Klas Pendahuluan 

.jang semula dipersamakan de- 
ngan SMA/A dalam rentjana per 
baikan tersebut akan dipersama 

kan dengan SMA|C. Selain itu 
diterangkan djug&, bahwa pela- 
djar2 pendahuluan jang mengi- 
“kuti udjian penghabisan SMA'JA 
Negeri achir tahun ini jg lulus 
sebanjak 40x. Dalam rentjana 
perbaikan tersebut.. Madrasah2 

jang peladjarannja sudah ham- 
pir setingkat dengan SMA seper 
ti Al-“Iman, Mw'alimin dll. akan 
dapat diterima di-klas pendahu 
luan tingkat 2, sedang jang dari 
Madrasah2 jang tingkat pela- 
Gjarannja masih belum dapat di 
persamakan dengan SMA akan 
diterima  di-klas pendahuluan 

tingkat ke-1. Dengan demikian 
lain Pendahuluan U.L.I, menda- 
pat perbaikan, U.IL.I djuga da- 
pat menampung peladjar2 dari 
Madrasah2 jang ingin melandjut 

kan peladjarannja jang lebih 

tinggi. Selandjutnja mereka jg 
telah dulus akan disalurkan ke- 
fakultit U.I.I. menurut bakatnja 
“masing2,   
pertama. Didakum resepsi terse-' 

&Jil, tetapi selama ini kita melu- 
pakan hakikat daripada Islam 
dan @ur'an jang sangat kita tjin 
tai dan hargai itu, kata Presi- 
dert.: — Ant. : 

  

RENTJANA PERTUNDJUK 
AN SANDIWARA 

DJAPENDI 
Daftar rentjana 'bertundjukan : 

sandiwara nenerangan Djapendi 

Jogja dalam bulan Desember di- 

atur sbb. Tanggal 4 dan 5-12 di 

adakan dikab. Sleman tanggal 7 
s.d, 9-12 dikab. Slawi (djam be 
lum ditentukan), Tanggal 11-12 
diadakan dirumah pendjara Wiro 
gunan, mulai djam 14.00 — 17.00 
tanggal 12-12 dikep: Plajen, kab.. 
Cunungkidul, tanggal 15-12 di 
Mantridjeron, Jogja, igl. 16-12 
di Ngampilan, tanggal 19-12 di 

kelurahan Kopek, Wonosari, tang 
gal 12—21-12 dikem, Kraton, tgl 
22-12 di Gedongtengen, tanggal 
23-12 dikem, Mergangsan, tang 
gal 28 dan 29-12 di Bantul. Se 
Mug pertundjukan tersebut dimu 
lai djam 20.00 —- 23.00. 5 

SOKONGLAH KORBAN 
KEBAKARAN KEMA- 

JORAN 
Mulaj hari ini P:M.I. Jogjakar- 

ta. didjalan ' Gondokusuman 14 

menerima sokongan korban ke- 
'bakaran Kemajoran Djakarta | 
baik jang berupa uang, pakaian 

Dari K. H. Musadad diperoleh | 

| konperensi 

peringati lustrumnja jang per- 

tama). 

perbaikan 
pendahuluan UII 

Konperensi Madarasah2 seluruh Indon. 

Untuk ini Oleh Panitya telah 
hdirentjanakan akan diadakan 

Madrasah2 seluruh 
Indonesia, supaja peladjaran2nja 
dapat dipersamakan. Sebelum 
rentjana konperensi seluruh In 

donesia tersebut berlangsung, un 
tuk pertama kali akan diadakan 

Konperensi  Madrasah2 - jang 
ada di Djawa Tengah terlebih 

dahulu, Konperensi ini akan dia- 
dakan dalam bulan Desember 
ini djuga. 

Ditambahkannja, bahwa Per- 
wakilan UII di Surabaja jang pe 
resmiannja baru sadja dilang- 
sungkan pada tanggal 19-11-53 
jang baru lalu diketuai oleh Dr. 
Kusnuljakin, sedang penasehat- 
nja ialah Walikota Surabaja dan 
ai abg Div. V, Lelkol. Sudir- 

    

» st Sie aoi kol 

PAGUJ N SUMARAH 
DAN PEMILIHAN 

UMUM 
Pada hari Sabtu malam tgl. 

28-11 jbl, ini, perkumpulan ke- 
batinan Pagujuban Sumarah di 
Jogjakarta telah melangsungkan 

pertemuannja bulanan bertem- 
pa: di Lodji Ketjil Wetan 2. 

Pertemuan tsb. termasuk per- 
temuan para pimpinan sebanjak 
kl. 200 orang jang datang selain 
dari kota Jogja, djuga datang 

dari Bantul, Sleman, Magelang, 
Wonosobo, Temanggung, Parak- 

an, Salatiga dll. dari wilajah 
Djawa Tengah, 

Dalam pertemuan itu hadlir 
R. 'Sukinahartono, pemuka dari 
perkumpulan tsb. Dr. Surono ke- 
tua umum, dan lain2 arggota 
"pengurus, g 

Atjara pertemuan in selain 

membitjarakan soal2 inter organj 
sasi, djuga diadakan atjara isti- 
mewa jaitu tentang . pemilihan 

umum jang diberikan pendjelas- 
annja oleh sdr. Sudomo Bs. dari 
Djapen Kota Jogja atas permin- 
taan perkumpulan itu, 
Penerangan tentang pemilihan 

umum ini didengarkan dengan 
penuh perhatian oleh hadlirin. 

ANGGARAN BELANDJA 
TAHUN 1952 — 1953 

Dibitjarakan dalam 

bulan ini. 

Sidang pleno parlemen kema- 
Tin dengan suara bulat telah me- 

nerima baik procedure pembitja- 

raan anggaran belandja negara 
tahun 1952 dan 1953 sebagaima- 

na diusulkan oleh panitya per- 
musjawaratan. Menurut prosedu- 
re itu pembitjaraan anggaran be 

landja akan langsung dilakukan 
didalam rapat pleno dgn tidak 
melalui rapat bagian2. Jang dibi- 
tjarakan dalam rapat2 pleno ia- 

lah nota  keuangannja - beserta 
laporan devisen, Menurut rentja 
na. pembitjaraan anggaran belan- 
dja sudah/dapat diselesaikan, se- | 
belum reces jang akan dimulai 
pada tanggal 19 Deseber jad. 

  

  

| PENJAKIT GANDJIL ? 
Menurut ,Indonesia Ber- 

djuang”, di Kampung Ka- 

| hajan, kabupaten Barito, da 
lam. bulan jang lalu semen 

tara penduduk diserang oleh 

penjakit jang ,,gandjil”, dan 
belum pernah terdjadi. 

“ Tidak diterangkan bagai- 
mana sifat penjakitnja atau 

keadaan orang2 jang dise- 
rang penjakit itu, tetapi dje 
las diterangkan, bahwa 30 
orang mati dengan. tiba2 ka 
rena serangan penjakit ini. 

Sementara itu disebuah kam 
pung Dena diwilajah kabu 
paten Barito, 15.0rang telah 
mati djuga karena penjakit 

serupa,       dan mentjari2 kesoal2 Jang ke- maupun bahan makan,       

SULTAN “AKAN ON 
KAN PESAWAT RADIO 
KEPADA PENDUDUK 

PLAJEN 

Hari ini di Plajen akan diada- 

kan upatjara sederhana penje- 
rahan sebuah pesawat. radio rim 

'bu dari Pemerintah Pusat kepa 
da penduduk tempat itu sebagai 

tanda terima kasih atas djasa 
rakjat waktu membantu perdju 
angan siaran radio RRI baik di 
waktu sebelum maupun selama 

agressie Belanda jang lalu. 
Penjerahan pesawat radio rim 

bu akan dilakukan oleh Kepala 

daerah Sri Sultan ' Hamengku 

Buwono, disaksikan oleh kepala 
Studio RRI Jogjakarta dan Bu 
pati Gunungkidul, 
Untuk seluruh daerah Gunung 

“kidul direntjanakan akan diberi 
kan 4 buah pesawat radio, jaitu 

untuk Plajen, Wonosari, Srung- 

go dan Panggang, tapi mengi- 
ngat keadaan baru Plajen jang 

akan diberi. 
Sebenarnja rentjana pemberi- 

an pesawat radio itu diberikan 

pada tgl. 1 September jang lalu, 
bertepatan dengan. Hari Radio, 
tetapi karena sesuatu hal, baru 

sekarang ini sebagian dimulai. 

PEKAN SOSIAL DA- 
NUREDJAN 

Pada tanggal 1-12 dirumah M 
PP Danuredjan telah terbentuk 

Pamitya Pekan Sosial Kemantren 
Danuredjan dengan susunan sbb: 

Ketua dari Ikatan Sosiawan / 
Sosiawati. Wk. ketua dari Ga- 
bungan RK, penulis dari Ikatan 
Kader Masjarakat. bendahari da 
rj Gabungan RK. Sub2nja terdiri 
atas: sosial: 3 orang dari Ga 

bungan Kewanitaan. Pendidikan 
darj Pendidikan Masjarakat 2 
orang. Usaha dari Ikatan Kder 
Masjarakat. Ikatan  Sosiawan 

dan Panitya Pendidikan Masja- 
rakat. Kesehatan dari Kesebat- 

an Kemanteren. Penerangan dari 
Penerangan Kemantren, 

Panitya telah  menjusun Ppro- 
gramnja jang akan diadjukan ke 
pada Panitya Pekan Sosial Kota 
pradja mendapat pengesjahannja. 

MINTA DIADAKAN LATI- 
—. HAN UNTUK ME- 

MIMPIN 
Perusahaan sepet. 

Djawatan Keradjinan, Perda- 
gangan Dalam Negeri, Perindus 
trian Dalam Negeri dan Kopera 
si Daerah Istimewa Jogjakarta 
telah mengadjukan permintaan 

kepada Pemerintah Pusat, dalam 
hal ini Kementerian Perekono- 
mian, agar untuk daerah Jogja 

karta didirikan sebuah tempat: 
“Natihan kerdja untuk pemimpin?” 
perusahaan sepet dari kelapa. 

Sebab2nja, karena daerah Jo- 

gjakarta sering kedatangan ta- 
mu utusan2 darj lain daerah, jg 

pokoknja minta supaja diberi pe 

tundjuk2 teniang pekerdjaan 

dan keradjinan sepet dari kelapa 
kenada Djawatan KPPK. 

Biasanja oleh Djawatan KPPK 

para utusan itu untuk beberapa 

hari ditempatkan diperusahaan 
jang sudah ada, milik partikelir, 

sehingga sering mengganggu ke 

lantjaran pekerdjaan perusaha- 
an2 itu 

Di Jogjakarta pekerdjaan se- 

pet terdapat dibeberapa tempat, 

BIN dan dari ra'jat sendiri se- 
dangkan produksinja. menurut 
Djawatan KPPK sudah madju 

dan banjak “dikirimkan keluar 
daerah: 

'LULUS UDJIAN GAMA 
Lulus udjian Fakultit Sastra, 

Pedagogik dan Filsafat Universi 

tit Negeri Gadjah Mada di Jo- 
gjakarta, pada tanggal 2 Desem 

ber 
Djurusan pedagogik prop. kan 

didat Sdr. Sri Murdiani, djurusan 
ilmu bumi prop. baccalaur "eat 

sdr.2 Basuki Sudihardjo, sir. Bin 
tarto, sdr, Kardono Darmojuwo 
no dan sir, Supangat, Prop Kan 

didat sdr. Sudarmo, dan prop. 
baccalaureat: sdr. Kismojohadi, 

antara lain usaha bekas pedjuang 

PERSATUAN BEKAS PE- 
DJOANG ISLAM 

INDONESIA 
Hadiri kongres Pemuda 
Islam di Djakarta. 

Untuk menghadliri kongres pe 
muda Islam seluruh Indonesia jg 
akan dilangsungkan di Djakarta 

pada tanggal 4 s'd 7 Desember 
jang akan datang, dari pimpinan 
Persatuan — Bekas  Pedjuang 
Islam Indonesia telah berangkat 
sdr. Bachron Edrees ketua orga- 

konsepsi diantaranja: adakan ke 

gi seluruh 

Dan akan menjarankan kepada 
kongres, untuk mempererat per- 
saudaraan antara pemuda Is- 
lam. seluruh dunia,  supaja 
tiap negeri saling mengirimkan 
missi persaudaraan pemuda 
Islam, dan. saling mengadakan 
per tukaran mahasiswa jang di- 
biajai oleh pemuda Islam ma- 
sing2 negeri jang ditempati itu. 

PEMBINA" PUSAT KIRIM 
ANGGAUTANJA KE- 

EROPA 
Dengan persetudjuan dan ke 

putusan Menteri Perekonomian, 
Pemerintah, untuk mengirimkan 

pegawai2 BIN: anggauta ,,Pem 
bina” Pusat keluar negeri guna 
mempeladjari fabricage proses- 
sen, organisasi dari satu perusa- 
.haan industri jang terdiri dari 
beberapa peberik, cooperatieve 
-centrales dan rubberwerkende fa 
brieken, jang semuanja ini ada- 

lah sesuai sekali dengan perkem 

bangan2 jang sedang dilaksana- 

kan oleh pihak B.I.LN.. Mereka 
jang aka dikirim ke negeri Ing 
geris, Djerman dan Neaerlanu 
dan Swedia ialah sdr2. Sukanto 
direktur BIN Pusat dan ketua 
,Pembina” Pusat, Rutadji pe- 
gawai BIN. Pusat bag. planing 
Umar Said pegawai BIN pusat 

bag. Tehnik, dan Ir, P.W. Cheva- 

lier penasehat tehnik BIN Pusat. 
Mereka itu akan berangkat pada 
tgl. 30-12 jang akan datang dari 

(Djakarta, 

(Ber hubung dengan pekerdjaan 
pembangunan perusahaan besar 
jang harus dan sedang di-seleng 
garakan oleh fihak BIN pada 
waktu sekarang ini terutama 
pendirian suatu centrale-finishing 
di Djawa-Timur, jang sekarang 
telah di-mulai di Madiun, dan 
pendirian lagi suatu penggerga 
Gjian-mesin baru, jang mesin2- 

nja telah ada dengan lengkap- 
nja, Maka terutama untuk sdr2. 
Sukamto dan Ir. P.W. Chevalier 
ditetapkan, banwa penindiauan- 

nja itr dapat diselesaikan dalam 
tempc, sedang bagi lain?nja da- 
pat diperpandjang setjukupnja. 

Dalam rangkaian usaha? fihak 

BIN dan ,,Pembina” untuk mem 

perluas dan memperdalam pe 
ngetahuan atau vak jang di-per 

lukan alam mas pemhpangunan 

Lini, maka telah: Te dju 

ga, bahwa pengiriman orang2 
Ke-luar negeri sematjam: ini 
akan diteruskan dengan pengi- 

riman jang ke-2, dengan rentja- 
na untuk daerah benua Asia, Pa 
kistan, India dan Djepang, 

1 Sekarang ini fihak BIN telah 
mempunjai 12 perusahaan, ter- 
masuk perusahaan finishing dan 
penggergadjian mesin jang ka 
rena Kemadjuan2 jang ditjapai- 
nja, memerlukan perluasan jang 
lebih besar dan pendirian baru 

lagi. Disamping itu semua, ber 

dasarkan beberaps kemadjuan2 

“jang telah ditjapainja, maka te 
lah dipersiapkan djuga dalam 
waktu singkat membentuk suatu 
centrale in — dan verkoop- -orga- 
n'sasi dikota2 besar sepertinja 
Djakarta dan Surabaja. 

PEKERDJAAN - PANITYA 
ULANG TAHUN 

SOBSI 
Ke-VII selesai. 

Tugas Panitya Ulang Tahun 
S.O.B.S.I ke-VII jang dipimpin 
sdr. S. Hadisusanto dan sdr. Su- 
tikno jang malam resepsinja te- 

lah diadakan di Gedung Negara 

pada tanggal 29-11-1953 telah se 
lesai dengan mendapat sukses 
dan selamat. Oleh karena itu, 
maka pada tg. 1 Desember jang 
baru lalu Panitya tersebut dibu   barkan. 

  

Lipura ” 

s 

usaha tsb ialah disebabkan tidak 

terdapatnja persesuaian dalam 

tewar-menawar antara pihak 

Smutzer dengan pihak petani 

pemilik tanah jang akan 'dita- 
nami tebu. ' 

Smutzer menghendaki, agar 

supaja petani menanam tebu se- 
banjak2nja dan kemudian me- 

njerahkan tebu itu kepada pa- 
berik untuk digiling, dan hasil 
bersihnja dibagi fifty-fifty, 

Menurut para petani tjara de- 
mikian akan merugikan petani' 
dan menguntungkan pihak pa- 
berik, sedangkan risiko jang di- 

pikul oleh paberik hampir tidak 

ada sama sekali, 
Belum diketahui untuk apa 

gedung paberik. itu setelah kini   usaha tsb gagal. Mungkin sekali 

Menurut keterangan, gagain' | gedung, paberik 

  

Pabrik ,, Gondang 
tak djadi 

dibuka 
Pemilik pabrik dan petani tak 

bersesuaian paham 

MUTZER, pemilik pabrik gula ,,Gondang Lipura” di Jogja 
jang sedjak beberapa waktu jang lalu bermaksud memiuuna 

kembali paberik tsb, terpaksa membatalkan niatnja, sebab tidak 
adanja bantuan pihak rakjat dalam usahanja tsb, sedang izin 
dari pemerintah Daerah Istimi »wa Jogjakarta telah berachir 
waktunja, demikian keterangan jang didapat , Antara”. 

itu nantinja 
akan dioper oleh pengusaha pa- 
berik gula jang akan. diusaha- 
kan oleh pihak. partikelir bersa 
ma2 pemerintah daerah. : 

Perlu diketahui, pabrik gula 
Gondang Lipura” adalah satu2. 
nja paberik gula jang masih 
utuh gedungnja diantara kira2 
14 paberik gula jang ada didae- 
rah Jogjakarta dan jang han- 
tjur akibat gerakan militer Be- 
landa kedua jang telah lalu, 

IR SUWANDI GURU BE- 
SAR GAMA 

Diterima kabar, bahwa Ir. Su 
wandi Notokusumo telah diang- 
kat djadi gurubesar pada Uni- 
versitit  Negerj Gadjah Mada 
JOB PE Tun 

  

hendaki 

satuan aksi pemilihan umum ba | 
organisasi2 Islam. | 

|lak adjakan Badan 
| Sosial ,,Bhakti Peladjar” untuk 

STAR : 

    

KEPOLISIAN & & UM UM 
Pihak Kepolisian Daerah .Isti- « 

mewa Jogjakarta bagian Penera- 
ngan minta diumumkan, bila di- 
kalangan penduduk Jogja meng- 

pendjelasan2 tentang 
hal2 jangi bersangkutan dengan 
keamanan dan lalu lintas dapat 
langsung berhubungan dengan 

"pihak kepolisian tersebut diatas. 
Kantor Polisi Daerah, Istime- 

wa Jogjakarta bagian Penerang- 

|an bertempat didjalan Malioboro 
122. 

nisasi tersebut dengan membawa. |. 

PiP.5.G. TAK DAPAT 
TERIMA 

Adjakan, "Bhakti 
| Peladjar”. 

Ibajar konperensinja ke: vi 

di Jogja P.P.S.G, Daerah Jogja- 

karta telah memutuskan meno- 
Koordinasi 

mendjadi anggauta pendukung. 

Tapi bersedia bekerdja sama dan 

membantu usaha badan ter sebut 

dengan tidak merugikan organi- 

sasi “PPSS. dan memberikan 

kebebasan kepada segenap ' Seko- 

lah Guru jang menaroh simpati 

terhadap Badan Koordinasi So- 

sial Bhakti 'Peladjar” untuk 

djadi anggauta dengan tidak 

atas nama P.P.S.G. 

'Selandjutnja konperensi tsb: 

memutuskan mengadjukan re- 

solusi mendesak kepada Peme- 

rintah, agar selekas mungkin 

menurunkan harga buku2 pela- 

djaran : gedung2 sekolah jang & 

sampai sekarang masih dipergu- ' 

nakan oleh instansi2 lain selekas 

mungkin dikembalikan kepada 

jang berhak , menjokongi mosi 

siswa S.G.EHLA. Negeri untuk. di- 

beri hak melandjutkan peladjar- 

annja ke universitit ) penempa- 

tan tenaga2 guru baru hendak- 

nja selalu mengingag persesuai- 

an agama guru dengan penduduk 

daerah jang akan ditempatinja: 

mendesak agar peladjar S.G,A. 

dapat melandjutkan peladjaran 

kesekolah tinggi Pemerintah de- 

ngan melalui seleksi dan pela- 

djar2 jang lulus S. G.B. dapat me 

landjutkan ke S.G.ELA, dengan 

tidak menempuh udjian ketjuali 

matapeladjaran SR agama. 

Susunan Na P.P.S.G, jg 

baru adalah sbb.: | Ketua 

umum sdr. Muhadi Zaenal (Mu'- 

allimien), ketua I dan TI. sdr.2 

Wintarso (Taman Guru) dan 

Z.A. Panijo (P.G.AL. Negeri), 

sekretaris umum sdr. Zainuddin 

Djawahir (Mu' allimien), sekre- 

taris I dan IL sdr) Siswanto 

(Taman Guru) dan Suhartini 

SW. (SG. Mardiluwih), ben- 

dahari sdr2 IL. Sjaeun Amien 

(S.G.B. Piri), Sujatie (S.G.B. 

Ganti Dharma) dan Subari (S. 

GB. Piri). Bagian penerangan, 

organisasi, sdr. Z. Ibrohim (S.G. 

HLA. Negeri), pendidikan, kebu- 

dajaan dan kes. sdr. A. Prawoto 

(SG. AK. Putera), kom. kepu- 

terran sdr. Niecke Sumarsih 

Siar K. Nggeri) bag. olah-raga 

"GS Suki mah SEA Negeri ah 

ASSAINERING — UNTUK. 

DAERAH BUMIDJO 
DIMULAI 

Menurut keterangan Djawatan 

Pengairan, Djalan2 dan Gedung 

Kotapradja Jogjakarta, pembuat 

an2 assainering dalam kota ve- 

lah dimulai lagi. Jang sedang di 

kerdjakan sedjak beberapa hari 

jang lalu jalah didaerah Bumi- 

djo jang beajanja disediakan 

Rp. 105.000 Bantuan imi diterima 

nja dari Pemerintah Pusat. 

LATIHAN GURU P.B.H. 
DISIATKAN 

Di Pendidikan Masjarakat Ka- 
bupaten Bantul, telah diadakan 
latihan guru P.B.H, selama 3 ' 

hari, Di Ketjamatan Sanden la- 
tihan ini diselenggarakan 7 hari 
dengan pengikut 62 laki2 8 pe- 
rempuan. 

Latihan jang telah diselengga- 
rakap dalam bulan Nopember 
jang lalu diantaranja bertempat 
di Padjangan dengan pengikut 
14 orang, Panggang 30 orang, 
Kasihan 217 orang, Sanden 70. 

orang, Sewon 30 orang dan Pun- 
dong 23 orang. 9 
Adapun 9 ketjamatan lainnja 

diharap menjelenggarakan djuga 
dalam bulan Desember ini. 

Nonton mana ? 
JOGJAKARTA. 

SENI 3S0NO: ,,The Black 
Castle”, Borris Carloff, Lon 
Chaney, : 

INDRA .@uo Vadis”, Robert 

Taylor, Deborah Kerr, 
SOBOHARSONO: @uo Vadis”, 

Robert Taylor,  Dehorah 

Kerr, d 
LUXOR: Bulan Purnama”, 

Sofia, Rd. Endang. | 
REX: .,Marching Alorig”, Debra 

Coged, Clifton Webb, Robert 
Wagner. “ 

MURBA: ,.Mo Kung Yauw Hoo”, 
(Istana Hantu). 

WETAN BETENG: ,San Fran- 
cisco”, Jeanette Mac Donald, 

Clark Gable. 
RAHAJU: ',,Captain Carey U.S. 

A.”, Alan Ladd, Wanda Hen, 

drik, Francis Lederer, 
WAJANG ORANG NGESTI - 

RAHARDJO : ,,Petruk djadi 
Katu", 6 

SURAKARTA 

DHADY : ,Djuwita”, P, Ramlee 

— Kasma Booty, 

SRIWEDARI: Tam fugative 
from a Chaiing gang. Paul Mung, £ gang L 

INDRA :  Untamed Frontier, 
Joseph Cotten Shelly 
Winters — Scott Brady. 

The people against 
O'Hara Pat O' Brien — Dia- 
na Lynn —- Yolin Hodiah. 

SRIKATON: Heart of the Roc- 
kies, Penny Kawards, Gor- 

don Jones, Ralph Morgan. " 
U.P.: Pony Soldier”, 'Tyrone 

Power: 

REX : Desert Victory"   - (Berobahan dapat terdjadi): — 

   



  

    

    

“oleh an Kama TT 

” bu-Tama, siendro patet 6   

« wono I “sangat mengharapkan 

« maka selesailah Malam Konsert 

- dangan dgn iringan rasa terima 

        

   

    

    

   
   

      

   

  

   

  

   
   

Ps ping 

tiada gangguan ( Last 
endahulyan i ini, 

Prof. Ir. Poer- 
badii , lalu diutjapkan pe- 
Tag pembukaan, jang kemudian 

sul dengan hidangan tiga 
an gending2 kuno ferturut2, 
“ialah: 

1. Gending Kembang- 
1 Uiba 3 

Slendro patet 6, kendangan 
djangga, ketuk 4, djatuh gen- 
Cing, terus djatuh SENgInS H4 

en- 
dangan ladrang kendang dua. #5. 

Gending ini melukiskan suatu | 
peringatan pada masa Srj Sul- | 
tan Hamengku Buwono I meni- 
tahkan memberi anugerah2 'ke- 
pada para abdi-dalem jg berdja- he, 
sa. Anugerah2 jang diberikan 
oleh Sri Sultan Hamengku Bu- 
wono I inilah jang dalam geng 

ding ini dilukiskan sebagai bu- 
nga jang berguguran (Kembang 
tiba). ani 

IL Gending utur 
Sangu - Brangta : 

Pelog patet 6 kendangan lolo, 
djatuh gending kendangan lIa- 
drang kendang satu, terus dja- 

: tuh gending Radja-Swala, pelog | 
patet 6 kendangan ketawang. : 

Gending ini melukiskan ke- | 
adaan Sri Sultan Hamengku Bu- j 
wono I dalam memikirkan ke- 
keruhan 'keradjaannja, jg belum. 

ian sen 
| bawa kita hanjut 

Cg. lusan: alun iramanja 

Dana" un a | savaye 
Pa ro ks, or “gua a knot- 

   | Ketan “3 
   

As ertG ami 

ne, Ngadyan 
' & 7 

  

kita mega gaak, kesubur an 
pertumbuhan d 

1 Semata dgn 
ja dapat mem- 
Dalan Mug: 

      

   
PN birg | suka en ag 

rat berharap (Ge 
2 u oleh 'kebisingan anak2 

jang ribut disekitar pen- 

   

  

« ngenai gangguan suasana 
u- | ini, Maa tak boleh kita melu- 

pakan, bahwa pendapat wukan- 
ah tempat jang benar2 meme- 

6 2 sjarat untuk menjelengga- 

rakan suatu konsert. 

Amtara lain2 hal, djugu adalah 
karena pada pendapa tiada ter- 

Ni dinding2 serta lengkung2 
jang dapat mengatur per 

Btn sua: Sae sangat be- 
sar artinja da' memberikan 
kekuatan daja expressi dan ung- 

| kapan keharuan rasa jg dalam. 
Dalam hubungan ini, makin 

| terasalah bahwa Jogjakarta (jg 
Ikonon diteriakkan sebagai kota 
pusat ksbudajaan) benar2 sa- 
ngat membutuhkan adanja ge- 
dung kesenian, notabene jang 
sungguh2 memenuhi sjarat. 
Semua gedung2 pertundjukan 

di Jogjakarta dipergunakan utk 
“gedung bioskop, sedang gedung 

H.T.H. (apalagi Gedung Ne- 

Untuk ikesuburan perkembang 
an kesenfan, sungguh Jogjakar- 

|ta sangat memerlukan adanja 
gedung kesenian ini. Hal ini 
adalah merupakan suatu, kebu- 

| tuhan. 
'Dalam “hal ini, disamping 

menghar apkan adanja perhatian 
dan bantuan jang benar2 dari 
Pemerintah, sudah sej anja- 

3 lau Badan2 Kesenian jang 
sekian banjaknja di Jogjakarta 
ini lebih memperhatikannja ser- 
ta mengadakan kerdjasama ig 
lebih “bulat dengan mempergiat 

  

  aman dan masih terdjadi per- 
tempuran2. Suasana jang meng- 
iringi kemasjgulan hati “(brang- 
ta) “sri Sultan Hamengku Bu- 
wono I inilah jang dilukiskan 
dalam gending ini. 

IU. Gending Gandrung- | 

   

'usahanja kearah segera dapat 
terselenggaranja gedung Seseni- 
an ini! 

s. 

KETJELAKAAN KERETA 

  

Mangu : : API TJ EPAT 

Slendzo, patet,,m ji it, ken ea Tana 5 

dangan-djangga: Use gia tut Bt 5 2nd FN mas ne 
gending terus djatuh gending | : 5 pat 
Sri Wifbadna. slendro patet ma. hindarkan. 
njura, kendangan ladrang, ken- 
dang dua . 
Dalam keadaan keradjaan jg 

masih dalam kekeruhan itu, ma- 
ka Sri Sultan Hamengku Bu- 

segera dapat terlaksananja ke- 
amanan dam kemakmuran jang 

abadi. Hasrat dan pengharapan 
G ng mangu) Sri Sultan 

nengku Buwono I inilah. jg 
dilukiskan Galam"gending ini. 

Dengan -habisnja tiga buah 
gending2 kuna jang dapat meng 
antar djiwa pendengar2nja ke- 
alam kehalusan perasaan ini, 

Gamelan ini, jang diachiri dgn 
lagu penutup Gending Luru Wi- 

Darj salah seorang jang me- 
ngetahui, maka pada tg. 27-11- 
'58 jang lalu K.A, tjepat jang da 
tang dari djurusan Djakarta jg 

(akan masuk dalam trowongan 
' Idjo dapat “dihindarkan darj ba 
haja maut atas djasanja salah 
seorang pegawai rendahan jang 

mendjaga trowongan tsb. /” Dgn 

mengatjungkan bendera merah 

jang masih sempat dikerdjakan, 
KA jang sedang lari dengan ke | 
tjepatan kurang lebih 80 Km se 

djam dapat berhenti seketika, 
Walaupun locomotief sebagian 
sudah masuk dim trowongan, Sa 

ngat beruntung bahwa pendjaga 
trowongan dapat mengetahui 

@hara Pana Sedya, slendro patet | bahwa djalanan KA didalam tro 
bubaran. 
gub ahan 

menjura, kendangan 
Gending ini adalah 
B.P.H. Pakuningrat, 

Maksud gending ini, adalah 
sebagai alamat Iberachirnja 'hi- 

kasih dan selamat pulang ke- 
pada para tamu. 

Kesan- kesan : 
“Penj: elenggaraan Malam Ken- 

sert Gamelan sematjam ini ada- 

lah perlu sekali diadakan pada | 
waktu2 jang tertentu, lebih2, 
untuk menghidupkan dan menju 
burkan lagi minat masjarakat 
terhadap kesenian daerah (dlm 
hal ini Kes an. Djawa), disam- Ra 
  

  

Sena aan AIR | 
WASIAT 

Minuman jang 
dan pernah diajual dipantai 
Devon (Inggeris) ialah bu- 
kan Whisky atau gin, me- 
lainkan air biasa. Dalam se- 
buah mata air jang telah 

“tua dan dahulu dikenal se- 
bagai ,,sumber bahagia", ki- 
ni ramai diperdagangkan air 
seteguk demi seteguk. Mata | 
air demikian mengingatkan | 
kita kepada gua gaib dari | 
Lourdes dan di Indones i 
adjaiban demikian pernah 4 
diakui penduduk Wonosari 
(dekat Bondowoso) ketika 
disitu sebuah mata air ti 

  
     

   

     
    

   

      

  

nja dapat . menjembuhk. 
berbagai penjakit. 

Demikianlah di Devon t 
Stanley  Frosser pemilik || 
ana itu telah mendjual 

pin, deraaa '    

       
  ley  dikanto: 1 

makin banjak. Seorang ga- 
dis jang tjantik ditempat- 
kan dalam ruangan jang le- 
taknja 460 kaki dibawah 
djalan raja untuk melajani 
orang2 jang mau membelif 

    

termahal | 

"jan ',Kedaulatan Rakjat” 

(daerah Kapanewon Kretek 

(| Ada lagi 

sangan Da 
akan mendapatnja, 

wongan ada jang rusak jang ka 
lau KA itu terus melalui ten 
tsb mungkin akan dapat menga 
lami bentjana. Kerusakan dapat 
diatasi dalam waktu jg pendek 
hingga KA tadi dapat menerus- 
kan perdjalannja ke Jogjakarta. 

Tidak keterangan lebih 
djut akibat apa kerusakan dalan 
trowongan itu terdjadi. Letak 
trowongan Idjo ada Na 
barat setasiun Gombong dan jg 
te 1 jang darj trowongan jg 
lada di Djawa Tengah, — Ta   

  

SOAL | GERINDO" 
Berhubung dengan  beri- | 

ta jang termuat dalam hari 
jang | 

terbit pada tanggal 2-12 Ma 
anggota ,,Gerindo” melara 
anaknja bersekolah maka ing 

    

    

bahwa anggauta ,,GER 
“didaerah Wonosari melarang 
anak2nja bersekolah, “terdlglak 
juga kedjadian sematjam itu'di 

tul. Malahan anak jang dilarang 
itu sudah duduk dikelas VI SR 

1 jang sudah dilari 
Oleh orang tuanja, akan teta 
nekat sadja terus menuntut pela | 
djaran, dengan djalan memisah | 

diri dengan orang tuanja, 
“Ketjuali mengenai larangan | 
Dean pula anggouta ,GE- | 

”” mendjual sawahnja ka 
rena menurut keterangan? nanti 

sawah2 akan dibagi adil, arti 
jang belum punja sawah 

      

   
  

Bagaimana duduk perkara js | 
sebenarnja, kami sendiri tidak 
begitu tahu: akan tetapi kami 

selalu berusaha untuk mendapat 
    air gaibnja. Kabarnja air 

bahagia itu djuga dikirim - 
kan dengan pos. 
Feat. 

— Antf   
    

  

kan keterangan2 jang 2 Danang 
mengenai adanja gerakan » 

RINDO" itu, sebab didaerah tsb. 
memang terdapat kegelisahan de 
Lugan adanja kedjadian2 tsb. 

(S.P. Dewanoto), 

| 

    

29 Nopember jbl, bagi para | wa : 
mera udajaan Indonesia ” 

gara!) adalah masih djauh dari | 
k pada memenuhi sjarat ! 5 

  

ma TN ana penha- 
tian 2 Maa untuk     

da an) au “diberikan 
idjin untuk membangun pu- 

.wah kota Asakusa, sebuah | 
Uh : Sagrah ,entertainments" (hi 

  

  
g “gkoa kini telah dentjana 
- kan oleh. biro tersebut jalah 

              
sat belandj demikian diba | | 

'|kesan saja, dinegeri ini orang2 

|| dalam sebuah tempurung   
     
nganj oleh aa asa Na 
Indonesia. dan wkl. Ni Jiran 

dagangan Juar negeri Lei n 

"Ming dari pihak RRT. 

barang? jang telah disetudjui. 
— Ant. 

OSEM DINASIONASIR 
Asrarudin “dari seksi ' 

bungan Parlemen menerangkan | 
Pemerintah telah memutuskan 
untuk menguasai perusahaan 
listrik dan gas OGEM di Dja- 
karta, Kebajoran dan Tengrang 
serta Tjirebon mulai 1 Djanuari 

  

depan ini. 
Seterusnja diterangkan bahwa 

terhadap perusahaan ANIEM 
penguasaan Pemerintah akan di 
lakukan besok Djuli "53 sedang 
terhadap perusahaan Tistrik lain 
nja enguasaan m dapat di- 
Sela dalam na ini berhu- 

| bung. dengan keadaan keuangan 

| negara, — Ant. 

  
il sewadjarnja. 

Tidak disebut djumlah volume 

perhu- 

4 Takio, mendjadi 

adanja anti - 

Giuglaris menulis : Menurut 

| Amerika dan orang2 Djepang 
adalah seperti minjak dan air 

Me- 

reka hidup bersama dengan ti- 
dak bertjampur- gaul, dengan: 

| tidak ada pengertian satu dgn. 
lainnja, dan dengan tidak ada 

| sesuatu tali perhubungan jang 
Tentang ,nakal- 

nja” tentara pendudukan, agn 

halus penulis mengupamakannja 
dengan seorang djedjaka jang 
menumpang dirumah pondokan, 
dan ,,ada kalanja” mengedjar- 
ngedjar anak gadis njonja Yu- 
mahnja. 1 

' Narain menggambarkannja, 
dengan lebih tegas. Menurut dia,, 
orang2 laki2 Djepang sangat ge. 
mas melihat Sikap serdadu2 

Amerika terhadap wanita2 dan 
'gadis2 Djepang, Bertjumbu2an 
ditempat. ramai bagi orang Dje- 

pang adalah suatu “kebiasaan : jg 

baru dan menusuk perasaan, 
Banjaknja bunga-raja sekarang 
menimbulkan rasa adanja ke- 

merosotan achlak dan orang2 
Amerikalah jang oleh orang2 
Djepang dipandang sebagai kam 

bing hitamnja. 

Surat2 kabar Djepang kinipun 

sudah mulai menulis mengenai 
»morals-problem' dinstru kare- 

na ini terutama jang sangat 
nampak bagi rakjat.   

  

nisasi2 

$ dak Yasuzaemon Matsunaga 

sono, P: 

  

- pang 

memutuskannja. . 

Es Karena “soal ini ajuga menge-. : 
nai rakjat Djepang, maka baik 

  

  

Ppt 

kami menambahkan disini, 1 
mana sebetulnja dengan ada ja 

! Perkumpulan ,GERINDO”. 
Selain apa 'jang sudah dimuat | 

| Iemen, adalah partai2 jang biasa 

  

- | kemerdekaan Djepang jg sem- | 

kiranja dilaporkan, bagaimana 
susunan kepartaian dan perwa- 
kilannja dalam parlimen Dje- 
pang serta pendirian masing2. 
Selain itu djuga bagaimana or- 
ganisasi2 buruh, jang menurut 
kabar2 jang terachir makin be- 
sar dan mendjadi lapangan usa- 
ra sementara partai untuk men- 
tjari kekuatan demokratis. 

po Pendirian partai2. 

Menurut tjatatan mengenai Ike- 

adaan pada tg 17 Nopember "53, 
perwakilan partai? dalam par- 
lemen (madjelis rendah) Dje- 
pang adalah sbb : Partai Liberal 
Yoshida 201 'kursi, Partai Pro- 
gressif Shigemitsu 76, Partai 
Sosialis Kiri 71, Partai Sosialis 
Kanan 66, Partai Liberal Hato- 
yama 34, Partai Buruh dan Tani 
5, Partai Komunis 1, Partai lain. 
lain 8, tidak “berpartai 2 dan 
kursi jang kosong 2, djuulah 
semua 466. 

Pendirian masing2 adalah se- 
bagai berikut : 

Partai Liberal Yoshida dan 
( Partai Liberal Hatoyama pada 
dasarnja adalah serupa sadja 
pendiriannja (dalam pemilihan 
tahun 1946 memang masih me- 
rupakan satu partai). Perbedaan 
nja hanjavdalam soal sikap me- 
ngenai undang2 dasar tentang 
“pertahanan. Partai Liberal Ha- 
toyama menghendaki perubah- 
an, Yoshida tidak. Mienurut ka- 
bar2 jang terachir, dalam meng- 
hadapi soal2 pertahanan Dje- 
pang mereka kini sudah sefa- 
ham. 

pada dasarnja pun tidak ada per 
bedaannja dengan kedua partai 
Liberal itu. Perbedaannja hanja 
“dalam lapangan ekonomi. Djika 
kedua partai Liberal tersebut 
menghendaki ekonomi Liberal, 
Shigemitsu menghendaki adanja 
ekonomi jang dipimpin, geleide 
economis. 
Ketiga "partai tersebut, jaitu 

Partai Liberal Yoshida, Partai 
Liberal Hatoyama dan Partai 
Progressif, jang bersama2 men- 
duduki 311 dari 466 kursi dipar- 

inja disebut partai2 konservatif 
jang kekal kerdja-sama dan dim 
politik luar mnegerinja menen- 
tang politik netral dan berpihak 
Amerika. 
Dua partai lainnja jang miem- 

punjai kedudukan berarti dalam 
parlemen ialah PA Sosialis 
.Kanan jang mendu uki 86 kursi, 
dan Partai Sosialis Kiri 71 kur. 
si, Dua partai jang dulu satu 
ini perbedaannja begini 

Partai Sosialis kanan meng- 
hendaki perdamaian, tetapi ber- | 
beda dengan Partai /Sosialis Ki- 

“ri, tidak tegas pendiriannja ter- 
hadap persendjataan "kembali 
Djepang. Partai Sosialis Kiri te- 
gas, menentangnja. Partai Sosi- 
alis Kanan memperdjuangkan 

purna” (jang berbeda dengan 
partai2 konservatif jang barpen. 
dapat, bahwa Djepang sudah   —Lmerdeka betul), Selain itu Sosi- 

“Partai Progr essif Shigemitsu | 

Djepang dan I ndonesia : 

Partai2 dan | orga- 

burah 
je soal pembajaran kerugian perang 

ALAM djamuan jang diadakan oleh presiden Japan Power 

“Institute dan Investigation Institute of South Asian Econo- 
untuk menghormat misi Sudar- 

'ellaupessy katakan, bahwa ramah-tamah antara orang 

dengan orang baik sekali, dan sambutan para terkemuka Dje- 

ini sangat dihargainja. “Tetapi soal pembajaraa kerugian 

perang adalah soal negara, maka negara dan rakjat jang akan 

jae 

"alis Kanan menentang diadakan. ' 
nja undang2 jang sifatnja mun- 
dur atau reaksioner. Ia mem- 
perdjuangkan demokrasi. 

Sikap kaum buruh. 
' Dalam laporan jang lebih dulu 
(dimuat dalam bulletin tanggal 

'9jt1 berkepala Industri Dje- 

pang) dengan sepintas lalu telah | 
kita laporkan mengenai buruh 

Djepang. Karena dalam negeri 
industri seperti Djepang ini soal 
buruh merupakan soal jang pen- 
ting sekali, dan dalam susunan 
Kenegaraan demtkrasi makin 
“lama makin mendjadi penting 
pula, maka baiklah djika soal   ini dilaporkan agak lebih luas. 
Wartawan ,,Antara” mendapat | | 
keterangan, "bahwa perdjuangan 
partai2. politik untuk memper- 
oleh pengaruh dikalangan orga- | 
nisasi buruh makin menghebat | 
pula. 
Menurut angka tahun 1952, di 

Djepang diantara 85 djuta rak- 

jat ada Lk. 38 djuta tenaga ker- 
dja, maksudnja orang2 dewasa 
jang bisa melakukan pekerdjar 
an. Diantaranja hanja l.k. 45”, 
jang. bekerdja dilapangan perta- 
nian, sehingga sisanja adalah | 
terutama buruh jang bekerdja 
dilapangan berbagai matjam in- 
dustri dan kantor? dagang atau 
perusahaan. Pegawai negerijoto- 
nomi lebih dari 1”, djuta dju- 
mlahnja, sehingga seorang peng 
usaha menerangkan tentang be- 
ratnja pikulan rakjat membajar 
belasting untuk nafkah pegar 
wai? negeri | otonomi, 
Menurut angka2 dari Kemen- 

terian Perbururan, pada achir 
“Djuni 1953, djumlah buruh jang 
tergabung dalam organisasi2 
ada 5.850.000 orang,-atau 130.000 
lebih banjak dari setahun jang 
lalu. Djumlah organisasi 30.140. 
Federasi buruh jang terpenting 
ialah Sahyo (General Council of 

Japan Labor Unions) jang ber- 
anggauta 3.270.000 orang. Orga- 

nisasi ini bersifat kiri. Jang ter- 
gabung didalamnja ialah teruta- 
ma buruh badja, kereta-api, in- 
dustri, Jisterik, dan buruh pela- 
buhan.   

  

Lainnja ialah Sodomei (Gene- 
ral Federation of Labor Unions), 
anggotanja 240. 000. Sifatnja ka- 

| nan. 
Djika diingat,: bahwa buruh 

merupakan presentase jg besar 
sekali dalam djumlah orang jg 
berhak memilih, maka dapat di- 
pahami, bahwa sementara par- 

tai, antaranja partai2 sosialis 
dan komunis, giat usahanja utk 
memimpin buruh  ataw stjara 
'Jangsung atau tidak langsung 
mempengaruhi organisasi2 bu- ls 
ruh, — Ant. 

. T. MAIMUN HABSJAH 
Kuasa-usaha untuk 
Burma. 

“T, Maimun Habsjah Oleh Ke- 
menterian 'Luar Negeri telah 
ditetapkan untuk mendjadi Kua 
sa-Usaha Indonesia di Rangoon. 
Maimun Habsjah tadinja ada 

(lah Kuasa-Usaha Indonesia un 
tuk Ceylon dan Siapa jang akan 

  

dan tempat2 dancing jang be- 
iribu2 banjaknja itu adalah tidak 

  'menggantikannja “di Nahan na 
sih belum ditentukan, —- Ant. 

» KEDAULATAN RARJAT!" 

: Ka Anti—Amerikanis- ) 
. me di Djepang 

saingannja Paris? 
ISAMPIN$ & sebab2, politis, ekonomis dan strategis itu, satu 
'sebab lain jang tidak kurang pentingnja jg mendjadi dasar 

Ambrikanisme di Djepang, ialah sebab psychologis, 
Dan ini malah. jang dianggap terpenting, karena djustru 
kal” tampaknja, tetapi meliputi rakjat banjak, 
nai pantjaindranja, sentimentnja, Sebab  psyehologis ini adalah 
sekitar soal ............ -perempnan. 1 

»dang- 

langsung menge- 

Pemandangan serem 
di Tokio. 

Apa jang menjolok mata di 
Tokyo dilapangan ini ? 

Strip-shows, jaitu pertundjuk- 
an tari?an jang sangat erotis 
sifatnja oleh perempuan? muda 
jang 99”, telandjang, timbul di- 
mana?. Restoran? dgn geisha2- 
na tumbuh disemua pelosok se- 
bagai djamur dimusim hudjan. 
Hotel2, jang menurut keterang- 
an djumlahnja bertambah ba- 
njak, umumnja terbuka untuk 
keperluan ,apa sadja”, Hotel 
Gimana para wartawan Indone- 
sia ditempatkan, sebuah gedung 
bertingkat lima, ternjata tidak 

lebih dari suatu bordeel, dimana 
setiap malam datang serdadu? 
asing (katanja Amerika) mem- 
bawa perempuan, minum? dan 

bertereak-tereak samwai djauh 

malam, dgn tidak ada seorang- 
pun jang mentjegahnja. 

»Yes Sir! Thank You Sir ? 

Demikian djawab klerk hotel 
djika oleh seorang serdadu asing 

ditanja, apakah ada kamar ba- | 
ginja dan kekasihnja ? Rumah? 

dancing dengan taxi-girIsnja ada 

dimana?, Serdadu? asing meng- 
gandeng perempuan? Djepang 
berpakaian ultra modern tampak 

mondar-mandir didjalan?2 jang | 
ramai manusia. Laki? Djepang | 

'tampaknja seolah? tidak melihat | 
nja, memalingkan muka atau | 
menundukkan kepala, “Buku? 

pornografis dengan gambar? 

tjabul didjual didjalan2, bersa- 
ma dengan buku? untuk anak? 

sekolah, 

Inilah jang dapat kita saksi- 
kan di-ibu kota Djepang, disam- 
ping universitet2 jang indah, bi- 
bliotek2 jang lengkap, bangun- 

an2 jang bagus, pabrik2 jang 

besar, bukti2 atau hasil2 kebu- 

dajaan jang tinggi, kegiatan dan 
| ketjakapan bekerdja dari rakjat 

jg luar biasa hebatnja. Itulah jg 
membangkit sentimen2 rakjat 

banjak, menimbulkan rasa anti- 
Amerika dan menjebabkan ssk. 

menulis tentang morals-problem, 

Pendjualan gadis me- 

radjalela ? 

Seorang. wartawan .Djepang 
atas pertanjaan menerangkan : ' 
Semua itu timbul sehabis pe- 

rang. Tekanan ekonomi, tuan. 
Pendjualan gadis untuk didjadi- 

kan pelajan dengan harga bebe- 
rapa ribu yen adalah kedjadian | 
biasa sadja. Banjak gadis pe- 

kerdja rusak achlaknja, karena 

ingin mempunjaj pakaian atau. 
mantel jang agak baik, jang 

tidak dapat dibeli dengan dua 
bulan gadjinja. Serdadu2 Ame- ! 

rikalah, demikian wartawan 
Djepang itu, jang banjak uang- 

nja. Tuan tahu, belandja 'me- 
reka tiap tahun lebih dari 200 

djuta dollar, Timbulnja restoran? 

jain daripada ,,kapitaals-beleg- 

ging” setjara gampang jang 

pasti menguntungkan. Tokyo 

sekarang adalah Shanghai se- 

belum perang, Parisnja Asia, di- 
kwadratkan. 

Apa tidak ada tindakan2 'utk | 
menentangnja ? Sering, teruta- 

Ma protes2 timbul dari kalangan 

kaum ibu. Tetapi hasilnja boleh 
dikatakan tidak ada. Apakah pe 

merintah tidak melakukan tin- 
dakan2 terhadap pertundjukan2, 
buku2, hotel2 dan perbuatan? 
tjabul itu ? Tidak. 
Bahwa ini merupakan sebab 

adanja api didalam sekam dim 
sanubari rakjat banjak di Dje- 

pang, terbukti dgn sering timbul 
nja usaha2 jg sifatnja terang2an 
anti-Amerika, al. berupa per- 

tundjukan2 dan film2, seperti 

»Red Light Base” (jang kemudi- 
an tidak djadi  diperedarkan). 
Wartawan “ Giuglaris memberi 
tjontoh2 tentang pertundjukan2 

itu, 
Tet Takahashi, seorang psy- 

  

| jang memberikan 

Tatan Ss, suatu kesebelasan Swedia telah mengalahkan kese- 
belasan Hongkong dikota tersebut dengan 4—?2, 8—1, “—. 
Gambar: Arne Arvidson dari kes ebelasan Swedia menahan suatu 
tjetakan goal jang sangat kerasnja, — (Mondiana). 
  

SIMATUPANG DI 
MEDAN 

Dengan pesawat DAUM telah 
tiba di Medan dari Djakartw 
Djenderal Major Simatupang. 
Menurut keterangannja kepada 

pers kedatangannja di Medan ia 
lah sebagai KSAP untuk menin 
djau situasi di Atjeh diantaranja 
mengenai kemadjuan jang diper 

oleh Angkatan Perang dalam me 
mulihkan keamanan didaerah 
itu. Kundjungan ke Sumatera 
Utara ini dikatakannja selama 
4 hari. 

Atas pertanjaan mengenai be 
rita2 tentang non-aktipnja Ga- 
bungan Kepala Staf, Simatupang 

tidak mau memberikan pendje- 

lasan lebih djauh dan hanja me 

njatakan ,pendjelasannja hen- 

Iaklah ditanjakan kepada pihak 
keterangan 

tersebut, karena saja tidak ber 
hak untuk memberikan penda- 
pat”, 

Mengenaj pertanjaan apakah 
ia ada melihat pengaruh jang 

| mungkin bisa "melemahkan keu- 
| tuhan Angkatan Perang, Sima- 
| tupang mendjawab, bahwa ,,tu- 
| gas kita selalu memperbaiki apa 
jang tidak baik. Dan segala se 
suatu pengaruh jang tidak baik 
sudah pasti akan kita tolak”. — 
Ant, 

  

  

RALAT 

Dalam tulisan tentang Gedung 
Tata Usaha UN Gadjah Mada | 
dengan berkepala ,,Dalam 2 th. 
harus selesai” jang dimuat dim 
KR kemarin (2 Des. 1953) ada 

tiga bagian jang perlu dibetulkan 
Pertama: dibaris jang ketiga 

dari atas kelimat jang berbunji 
"dapat dikatakan hampir sepa- 

roh jang selesai” itu mestinja 
»dapat dikatakan hampir sepa 

roh dari bagian muka jang sele 
sai." 

Kedua: Dalam 
Chir ada 2 baris 

kalimat tera- | 
jang mestinja 

berada dikolom. ke-ti.telah- Jon 

tjat kekolom jang ke-5, maka un 
tuk lengkapnja kalimat itu dibe 
tulkan sbb: ,,/Makas dengan me- 
munzgu selesainja pendirikan ge 
dung2 itu semua walaupun me 
nurut opzetnja Gedung jang kini 

sedang didirikan itu hanja untuk 
Tata Usaha sadja, tapi untuk se 
mentara Waktu 5 buah ruangan 
dibagian atas dipergunakan utk 
pamberian kuliah. Adapu, luas 
ruangan2 atas ialah kl. 5000 me 
ber persegi.” 

Ketiga: Dalam keterangan 
gambar maguette dikatakan bhw 

gambar itu dari NV Biro Karpi 

itu mestinja dari Djawatan Ge 
dung2 Pusat” Bagian Perantjana 
dj Bandung. 

xk 

Bukan Krogiian, melain 
kan Kradilan, 

Berita mengenai pentjulikan 

terhadap seorang tjarik desa di- 
ketjamatan Pakis, Magelang, jg 

dilakukan tg. 2911 pagi. jang la- 
lu oleh 15 anggota gerombolan 
M.M.C., maka tjarik itu bukan 
dari desa Krogilan, melainkan 
Kama md, ta IT 
  

jang baru terbit tentang ,,The 
sexual behavior of the Japanese” 
a.l. menulis, bahwa sebelum pe-' 
rang mendjadi adat darj orang 

Djepang untuk membiarkan wa- 

nita2 Djepang kurang tahu ten- 
tang soal2 sexe, tetapi sesudah 

perang, gadis2 Djepang ,,tjepat 
sekali beladjar karena pengaruh 

kebebasari2. pendudukan”. Ber- 

tjumbu2an, bergandengan, ber- 
tjium2an dimuka ramai sebelum 
perang dianggp taboo. Kini, ber- 
kat pengaruh film2 Barat, dan 
»kebebasan2 pendudukan” itu,   Cho-analist 

kenal, 

Djepang jang ter- 
dalam. sebuah tulisannja | 

  

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED 

mendjadi soal ,,biasa sadja”, — 
Ant, 

UNDIAN DJAKARTA 

  

   

  

KES, GAMA — KES. BOM 
1—0 

Kemarin sore dilapangan Man 
tjasan (Ketanggungan) telah 

dilangsungkan pertandingan se 
pakbola antara kes. GAMA dan 

kes, BOM jang berkesudahan 
dengan angka 1—0 untuk GAMA, 

Kekuotan kedua pihak seim- 

bang. 

  

PERTANDINGAN 
SELEKSI 
Untuk memilih XI. Na- 

sional. 
Sebagai jang pernah kita ka- 

barkan, pada Kongres PSSI ke- 
16 di Solo jad. ini, akan diada- 

(kam pertandingan seleksi untuk 
menjusun Kes, Nasional Indone- 
sia. 
Pertandingan2 itu disusun se- 

bagai berikut : 
Tgl. 3-12 (sebagai ser banding 

an pendahuluan) PSIM — PER 
SLS. 

Tgl. 4-12 XI BANTENG - 
XI GARUDA. 
Tgl. 5-12 XI GARUDA — HA- 
RIMAU. 

Tgl. 6-12 XI HARIMAU — 
XI BANTENG. 

Susunan ke-tiga Kes, itu ma- 
sing2 adalah sbb. : 

PASANGAN XI BANTENG : 

1. Sae'an, keeper (Sis): 2. 
Chaerudin, back" ((Likr) : 3. Chris 
Ong, back (Dkr) : 4. Tjay Hie, 
back (Dtm),: ' 5. Liong Houw, 

half back (Dkr) : 6. Sidhi, half 
back (Dtm) : 7. Saderan, half 
back (Dim): 8. Sugiono, Kiri 

luar (Dkr): 9 Djamiat, kifti 
dalam (Dkr) : 10. Ramang, cen- 
tre forward (Sis) : 11. Tee San 

Liong, kanan dalam (Dtm) : 12. 
Witarsa (Dbr) :. 13. Ko Tiam 
Gwan (Dtm) 3 14 aananaaan (Slu). 

PASANGAN x1 HARIMAU : 
1. B. Pelupessy, keeper. (Mik): 

2. Mursanjoto, keeper (Dtm) : 

3. Bujung.Bachrum, back: (Smu) 
4. Rasjid, back (Smu) : 5. Ram- 

lan, half back (Smu) : 6. Idris, 
half back (Smu) 4 7. Cornel, 
half back (Smu) : 8. Tukiran, 
half back (Sms) : 9. M. Putiray 

kiri luar (Milk) : 10. Pattipeilo- 
hy, kirj luar (Dk) : 11. Jusuf 
Siregar, kiri dalam (Smu): 12. 
Ramli, centre forward (Smu): 
13. Sumarjo, kanan dalam 
(Smu) : 14. Sjamsudin, kanan 
luar (Smu). 

PASANGAN XI GARUDA : 
1. Dji Han Siong, keeper 

(Dtg) : 2, Parengkuan, kreper 
(Dkr) : 3. Anas, back (Dbr): 
4. Sardjiman, 
Sian Liong, 

back (Dtg): 5. 
half back (Dtm) : 

6. Nazar, "half back (Smt) : 25 
N. Pattinasarray, half back 
(Sis): & Husein, half back 
(SIS) , 2. Taihitu, kiri luar 
AD: “TO. Nono, Kid dalam 
(Smt) : 11, Suwandi, centre for- 
ward (SMS) : 12. Tiong Ho, cen- 
tre forward (Dtm): 13. Darmadi, 
kanan dalam (Dtg) : 14. Th. Wu 
lur, kanan dalam (Slu). —Kor. 
Pendjelasan : Dbr. — Djawa 

Barat: Dtm. — Djawa Timur 
Dtg. — Djawa Tengah: SIS, — 
Sulawesi Selatan : Dkr. — Dja- 
karta Raya : Smu. — Sumatera 
Utara : Slu. — Sulawesi Utara « 
Milk. — Maluku : Sms. — Suma. 
tera Selatan : Smt. — Sumatera     

  

Rp. 10.000,— 
210111 “114716 150478 

ea 
253940 292903 393893 333810 
177237 140367 23902 356382 
204998 242280 328397 265224 
328275 145032 314926 376409 | 
230506 288635 213012 317597 
29185 233392 390683 107965 

247451 99651 274620 251011 
359499 158692 278600 33893 
264424 345098 235344 326848 
347382 169812 95593, 183874 
354024 355652 31939 - 93288 
351508 69433 29080 384603 
33366 137172 394768 222865 

113198 304230 361301 85694 
141580 199194 14180 179074 
15565 214880 134714 384533 
84453 374127 321544 21577 

120025 398039 340703 207330 
270938 71264 161718 124321 
298937 194672 320137 - 349591 
289212 223100 90933 226493 
158089 165001 157182. 17124 
312329 365155 370255 195683 
215710 205746 83051, 350821 
26921 319502 190422 177108 

108980 359551 185467 230344 
120397 151933 94638 15611 
173693 390544 76684 11473 
161298 79422 264838 282180 
346666. 215564 258839 273067 
342675: 213752 265271 -239387 
47544 26247 95235 - 588952 
79757 131100 264897 94142 

286812 107908 353753 238144 
344213 295337 395061 251682 
378338 160188 277856 20566 
185872 20593 52062 252348 
313976 324342 128406 268329 
144510 113693 250406 366602 
192653 189654 190394 324178 
20178 141016 157493 58324 

|172792 255525 388961 406059 
| 69872 223845 “64595 36135 
164513 163112 100479 145609 
212171 253185 173763 261473 
45095 “100549 40601 108410 

255417 64234 51515 165840 
264709 210199 381736 64224 
54409 264709 210799 381736 
64224 54409 394849 402018 

1133182 77005 387049 55516 
| 54430 229330 238901 171964 
| 176202 162886 138853 199273 
189255 396190 139937 156923 

| 111252 146477 317086 283064 
/208747:-372363:..2265214.175510 ,| 
(115851 215265 267107 234444 
1242748 274631 404109 276042 
141951 54195 249646 104648 
218134 216311 401259 375703 
97168 128232 34904 65727 

118001 32496 335334 47701 
30877 246729 94824 147343 

105920. 116216 51470 258354 
369257 193887 207419 159777 
284515 407390 184508 111648 
235513 394298 205121 186390 
422172 255428 287891 35901 

319559 199934 380028 211757 
35088 27846 231641 160760 

393825 330464 79700 225164 | 
406148 70249 346896 315431 
130472 214610 68871 213005 | 
316579 137603 45598 148568 
377224 210623 349023 213747 | 
134507 287180 332344 307534 
269762 354654 320761 353049 
143888 325914 20419 98608 
396136 174502 264833 356557 
15315 127778 118696 152278 

163417 147210 368495 346017 
275438 398258 358628 182131 

(Bersambung). 
  

. . 
Dunia sana sini 

xk W.B. Nesbitt, seorang ang- 

gota parlemen Kanada menja- 
rankan, supaja Shri Nehru dari 
India diangkat kelak djadi gu- 

bernur djenderal Kanada, sete- 

lah ia mengundurkan diri dari 

kehidupan politik, 

k Radja Faisal dari Irak akan 

mengundjungi Mesir achir bulan 
Desember ini selama 10 hari, 

x Edouard Hertiot, ketua par 
lemen Perantjis menjatakan ti- 
dak sedia dipilih mendjadi 'presi 
den atau ketua parlemen kem- 

bali dalam pemilihan bulan ini 
dan permulaan bulan depan, 

& 811 orang bekas tawanan 
perang Djepang telah tiba kem- 

bali ditanah airnja, setelah me- 
ringkuk selama 8 hingga 13 ta-       hun di Rusia. 

Tengah. 

KES. SUMATERA UTARA 
Menang lagi di 
Singapura. ““ 

Pertandingan terachir dari kes 
Sumatera "Utara di Singapura 
melawan kes." Singapura (oleh: 
Reuter hanja disebut Singapore 
Team) berkesudahan ' dengan 
2—0 untuk kes, Sumater, Uta 
ra. Keadaan sebelum turun mi 
nlm masih 0—09. 

Setelah turun minum, 2 gol 
dapat ditjetak oleh kes. Sumate 
ra Utara, kedua-duanja" oleh 
first half Ramii. Hingga pertan 
dingan selesai stand tetap 2—-4 
untuk kes. Sumatera Utara,” — 
Ant, 

  

LOMBA MOTOR : 

LEE UMUR 16 TAHUN 
Djuara perlombaan 
sepeda motor. 

Atas usaha Bogor Motor Club 
telah diadakan perlombaan seps 
da motor mengambil djurusan 
Sukabumi - Tjiandjur . Puntjak 

Bogor -. jang diikuti Oleh 28 
orang, 

Menurut, keputusan djuri Oey 
Oen Lee jang berumur 16 tahun 
dengan Sepeda - motor ,,Jawa” 

350 cc, mendapat no I dan dapat 
hadiah perawat radio, — Ant, 

    

,THE TRAIL OF THE COMET" W 
  

YACIUALLY THIS CASE 
| ZECAN MANY YEARS 
BED WHEN KING WAS 
4 Mane PERAN 

| — Sebetulnja 

Pantat dia ditugaskan di 

gaan Saja, sebuah guwo terpentjil 
didjurang Tottering Rock ! 

PHE KAS ASSIGNED TO MY OUT 
“pos A LOMELI CABIN 14 “GO 
PT TERINS ROK LANYON !F- 

  

peristiwa ini 
beberapa tahun jang lampau waktu 

King masih mendjadi reerut ! ......... 

rr 

Pena BLEWINGI 

    

   

LATE CONSTABLE 

  
terdjadi 

pos pendja- — Kau terlambat satu hari, agen ! — Itu adalah sebuah komit, tuan ! 
- Ja tuan, kabar kelahirannja baru (Komit jang terbesar jang pernain 
sampai di toko penukarmn Bitter saja lihat! 
Spring ketika saja hendak berang- 
Kat....dni surat kelahirannja ! BAM 5 i 1 

"KING ARRNED TIETAS A SUMMER STOFM KAS WE 
GAS SR.» THE STORE CAME TO 

YOL REA DAY | BITTER SERING TEADING Pos, jai    
ss 

.King Sabang tepat pada waktu 

tiutan musim panas sedang menga- 
murk ! 

     

    
     

  

Y HA! A BAE 
pacroR 

Ea ro s SRI 2 
EN, OM ) 

LOOKAT THAT FLASH JA, EVER SEENI) 
N TE TK 

  

  

— Wah, anak. perempuan untuk Ko: 
misaris Drew... he lihat kilat 
dilangit itu ! 

BIGOEST COMET IVE 

  

t
g
 

P
A



       

. pernah 

  
Kalau Herabo pikir?, seka- 

rang ini masjarakat kita sudah 
mulai kena penjakit urat-sjarat. | 
Banjak orang jang mabuk pang- 

kekajaan, mabuk kat, mabuk 
uratjam2, "Papi jang bikin Bera- 

' eleng2 kepala zonder dipe- 
Nan, itu berita tentang "tan- 
D.L jang aneh”. | (Silakan 

» 

   

  

       

0, urat sjaraf | F 
un i 

sar, 2) kirim Kat sa- 

5 sk , 

. Mulai 28 November di Sema- 
rang diadakan pekan lalu lintas 
selamat. Di Jogja djuga sudah 

diadakan. 'Tapi pukul 
17.80 semalain Bierabe menjaksi- 
kan suatu perjatiwa jang gan- 
@jil : Betja berisi 2 orang djalan 
enak pelan2. Tiba? didepan kan- 
tor C:P.M, Gondokusuman betja 
nubruk orang. Orangnja tergi- 

Tas.o0 

-12.00 Irama Viva Amerika” 

14.00 
117.00. 

Luka? m 
ma-sini. Tapi 

fas. Dua penumpang terpelan- 
ting keluar. 

Jang tergilas untung selamat. 
memang ada. Darah disa- | 

betja djalan terus. 

    

P 
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5 hi 

  
        

Kalau Bait di Jogja perlu di 
adakan pekan lalu lintas lagi. 
Chusus diwaktu malam, komen- 
tar mBah Nur, — Akur, mBah, 
akur. Supaja djangan main ge- 
rilja didjalan raja. 

  

  

HARGA PASAR 
Di Beringhardjo Jogja 
tgl, 2-12-1953. 

Areng L, 

  

  

Emas 22 karat 1 g. Rp. 40,— 
Perak Lu 120— 
Beras:gil. no. It Ikg. , 250) 
Beras ma Bi In in AI 
Beras ugno- F1, “7 230 
Beras nan no. bl,“ 220) 
Beras 2 Mo ARI ia Cat 
Kentang. Ka Ia Aa | 
Gaplek na 15 0,50 | 

Ubi kaju. In an 3D P 
Ubi manis Kn En, 0,25 | 
Kafjang bidjau 1, ,, 2101 

tanah wose l.,, , 2,20 
» merahitolo 1, 1,65 

Kedele putih ks 2 

“ “hitam LA en 
Djagung pipilan putih : 

z2 Sea di Saba 
Telur Ajam 1 bt. "0,50 

(2 Yi Ta 3 0,60 

D: agiig Naa lkhg., M1,— 

» kerbau “1, » 1— 
» kambing f 

# 2 doriba T 2 ne Y— 

“. baby pat “YA 
1 ajam 1 ek. tani 

Kemiry kupas “al kg. 3,751 
Kopi W. IB:€6bdy'l.,, » 10 —P 

bubuk ke Liya oa 
Lombok merah basah 

: R3, 3,50 | 
“rawit K3 PA, —) 

Lada putih Ia an 
"Tjengkeh ambon. L ., |... 90— 
Asam kupas SR ak AN ana 

Brambang Ia 
Bawang Pegel TO 

Tumbar kun dah 
Copra, 1 » " 2p— 

Trasi Laba 1 Mia 
Manis.djangan 1, ». 10— 
Kelapa Kets 2 TG 
Garam kristal Il Kei 035, 

» briket. kaan 2030 
Gula pasir Teo ban Oa 

» batu Te ia ” 4,25 

-. Kelapa ea 
Teh B.O.P. Ti sa 2 

» Rakjat Kbki 0,55 
Minjak tanah Rp Ojo 

» kelapa Kep Sapa Bata 
Ikan asin / sereh ke Dr 

Kentjur TA TA 2g 
Djae : “Ena Detak LO 

' Klembak BA Pa 
Tembakau rakjat 1, ,, 10— 

». Virginia 1 ae ON 
Gambir kembang 1». » 10,— 

»' pesagi Ka pn ae 

Sarung padi benang 
100 1 hl: ,, 39,— 

» tjap -Nagib1l,, 22,50 
Kain batik no, 1 1. ” 65,— 

» tjap no, 2 1, » 40— 
latjo I- Lan ra aa 

ag Sk IG pa SAPI 
a tjap Ikan 1 . ” Sen ena 

. Popelin polos 1 ” 1 4,50 N 

Pike 14 ” 1 2,75 

Kain piama Ii ” 0,— 

Poplin kembang 1m. ,  5— 
Kastup 2 ” ” 5,— 

Kambar 4 5 Eri 3,25 

Mor: tjap Nogo 1, »  9— 
: Mori tjap Untod , 2 K— 
“Sabun Dnfkaa 1 bd.,, 0,90 

$ : . Tn 1 1, 2 1,70 

Sabun Lux Kg ” Tama 

Sabun Teror Thang “Lane Ie bi 
Ikan aSin / bandeng Te 

L ke, 17,50 
Tan “asin /f pindang Yks 

Dn DU 

Ikan asin Y balur 1 ,. 2 Hg 

Katjang kuli 1 Ae ep atjang kulit , 1 da0 

   

  

JOGJAKARTA, 
KAMIS 3 DESEMBER 19587” 

Gelomb: 42,26 -59,2 din 121,6 M. 
10.00 Ujon2 dari Puro Paku 

Alaman 

12.30. Musik Siang Hari oleh: 
Musik “Tiup Jogjakarta 

. dbp. Prodjowaditro 
Pengantar makan siang 
Gelanggang. Podomoro 
RRI Jogjakarta dbp. Pak 
Lik 
Pen adjian Al @ur'an oleh 
Sdr. "EH. Buchori     

  
118.15 Dir mbang petang 

ma “Bapak? pemimpin | 18.30 Orkes Hawaian Suara 
sebetulnja ae kemana? Kok '$ Uistana 
tjektjok sadja satu sama lain? | 19.15 Tindjauan Mingguan Eko 
Kok tuduh-menuduh? Padahal . nomie, 

| katanja semuanja mau mem- 19.40 Hindangan ORJ Suwandi 
bela tanah air mentjari adil dan Atjara : Lagu? baru. 
makmur ! 20.30 Hidangan “RJ dbp. Su- 

Berabe sendiri djuga kurang “40 Wandi Atjara : Aneka | 
mengerti. Katanja tjinta tanah “(Warna 
air dan bangsa. Buktinja kok | 21.15 Mimbar Islam oleh Dja- 
berkelahi terus-terusan. zim Hamidi a 
Menurut mBah Nur: Bapak? | 21.30 Motjopat oleh Sdr. Ban- 

pemimpin memangnja tidak djaransari diselingi dengan 
mau kemana-mana. Tjuma mau Nona Tjlimen Waranggo. 
ke ibu? pemimpin. |. .no: Larasati, Tongo 

Oh, ibu pemimpin ! 22.15 Motjopat dengan Selingan 
Ujon2 Tjlimen 

. SURAKARTA, 

Gelomb: 4, 30 — 90.7 — 123 M. 
12.03 Serba serbi dari Amerika 

  
Latin 

12.45 Rajuap siang oleh O.R.J. 
dbp. Sdr. Suwandi 

14.15 Geraldo dengan orkesnja 

17.05 Dunia kanak2 oleh Al 

Irsjad 
17.45: Varia Djawa Tengah 
18.00 Pengadjian Al @ur'an oleh 

| R. Salimi 
18.30 Rajuan pemuda pemudi S. 

P.K. Negeri | 
19.30 Irama gembir a oleh Puspa 

  

119.50 

20.30 

21.20 

2215 

“Gelom, 19.00 — 16-05 — ing M. 
12.30 
Ta 

17102 

1745 
18.10 

18.30 

19.30 

20.30 

21.15 

22.20 

GESELSSSLSEESSALSLSSSS 
yA INDUSTRIE 

BONAFIDE - BANDUNG. 

membuka djalan untuk mentja- 

paj tjita? Tuan akan berusaha / 

berdiri sendiri. 

Daftar kursus Gratis. 
KENA RAY OO PARA TER 

  

Remadja dbp. Wardojo 
Mimbar Islam oleh Kjsi 
Sjahlan Kosjidi 
The Moon Islanders dbp. 

Supaka 
Lagu2 harmonium oleh | 
OK. Harmonium Penghi- 

bur Hati dbp. Sdr. Ban 
dullah 
Motjopat putri oleh Nji 
Sudarjoni diseling gende- 
Tan oleh RAWI. dbp. 

Siswomartono. 9 

SEMARANG sam 

Untuk Kaum Wanita 

Siteran Siang oleh Ka- 
awitan Studio dbp. Pak 
Iawah wW ongsosaputro 
-Pasd. : Rusmini 
Dengengan Anak2 

Pak Tono 
Krontjong Aseli —N 

oleh | 

Pengadjian dan adzan 
oleh Zen : 
Hidangan Sendja oleh 
Suara Remadja dbp. Djo- 
kowirjatmo 
Peladjaran Gending oleh 

Pak Kotjo 1 
Mimbar Islam oleh Kan- 
tor Penerangan Agama 
Irama Hawai hid. Twilight 
Serenaders dbp. Kusuma 
Krontjong Aselj hidangan 
Tossema Biduan: Dar- 
manto, Darsih dan Ru- 
mijjati : 

tertulis 

(kotakpos 67) 

  

Lelang Kaju 
N 

Pada hari KEMIS tanggal 10 DESEMBI9R 1953 akan diada- 
kan lelang besar untuk umum, terupa kaju djati pertukang- 
an / bakar. 

DAERAH HUTAN: 

GUNDIH 

TELAWA 

LELANG : 

TEMPAT : 

si 

    

    
AUTO - 

Beladjar setiap hari pagi, 

pai usaha jang lajak. 

324-11 

mandiur, 

#0.cc#@ocoanasnanananganaananann an dan . 

engkos kirim 1099. 

WARUNG MOELJO, Dj.   

TEMPAT PENIMBUNAN: 

SULUR, KRADENAN, 
NUNGGALAN, TOROH dan 
MONGGOT, 

TELAWA I/II, DJAMBEAN 
KARANGSONO., 

Dimulai DJAM 10 PAGI, 

Gedung .CHUNG HWA 
TSUNG HUI” Jogjakarta. 

Daftar kapling dapat diminta di 

— KANTOR DAERAH HUTAN GUNDIH. 

Peladjaran THEORIE/PRAKTYK 

bermatjam?2 mesin auto besar dan ketjil. 
Ratusan jang telah Tulus dari pendidikan kamj dan mentja- 

Peladjaran dimulai 7 December 1953. 
Djuga masih menerima beberapa orang peladjar MENGE- 
MUDIKAN AUTO, untuk menijapai Rybewys A. 

Keterangan dan pendafiaran mulai sekarang pada 

» YAGOUB's COLLEGE” 
TJABANG JOGTAKARTA 

. Djalan Ngabean no, 59 

Radja obat kuat 
VIRAN O L 

Viranol extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
ajawat (Impotensi sexuei swakte). 
lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 
Tidak bisa tidur, dalam tidursering takut? sakit pinggang, 
anang berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

: g 10075 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 
Harga 1 botol Rp. 20,—: Djuga ada sedia lsin2 obat jang 

Pil Gembira istimewa buat JaKi2 seooooocoom&»ooooo Rp. 18,— 

. Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
keputihan sheancknoonenene non nana na suasa aaaa nononenucevarensang0 P9 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 
Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka 2 20,5 — 

na... 

'Puder bikin hitam rambut tanggung “tidak 
Yuntur AR GERANIN Aki ro kk van ok nanas danan Menu dekan OK Sen Kas Ta 2 

Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk 
Obat dikirim sesudah terima uang, 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40 — Bandung, 

TOKO SOLO, Dj. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta, 
Judonegaran 17 — Jogja. 

TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 

Toko "Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 
sg THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

Tandabad House, Nonongan No, 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN Djl Raya 114 — Magelang, 

“ ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 
- NGO HOB TONG gang Pinggir 1 — 

ti SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang, 
UNIVERSAL STARS Bodjong 86 B — Semarang, 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 

 Muti Sports, Kaliasin 7 — Surabaja “. 

  

"KEDAULAT AN RAKJAT" 

    

INNA LILLAHI W A IN NA ILAIHI koba IUN. 

Pada hati SELASA MALAM REBO TG. 1 DJALAN 2 DES. 

1953 DJAM 1.54 MALAM telah berpulang ke Rachmatullah 
anak 'kami jang ke 2 

SJARIEF 'HIDAJAT 
dalam usia 2 tahun. 

Apa per Sitahsh Dr. Soetarto jang telah merawatnja dan 
- bantuan handai taulan, kami utjapkan ribuan terima kasih. 

Semoga Tuhan menerima arwah anak kami jang tertjinta. 
A min 

Jang berduka tjita : 

Turut berduka tjita: M. SJARIEEF dan keluarga. 
"Segenap anggauta keluarga peladjar Tapanuli Sumatra Timur 

di Jogjakarta, 35-12. 

  

“Andani Anggur KOLESOM 
(TJAP POTRET DAN 5 Aa 

1. ANGGUR OBAT KOLE- 
SOM, Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari 'Tjampuran 
Obat-obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dll. Obat 
jang sangat penting untuk 
tambah . kekuatan tubuh 
Gan darah, Ini Anggur pun 
tjampur dengan sarinja 

Buah Anggur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelakijpe- 
rempuan jang berbadan 

lemah, Kurang darah, mu- 
ka putjet, air muka ke- 
lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 
dingin, bua pinggang sakit, 

tulang linu, kepala suka pu- 
sing, bernapas pendek, 

  

    
  

  

urat sjaraf lemah, sema- 
ngat laki2 kurang. Paras 
perempuan kelihatan tua,      

   
PABERIK ANGGUR ..REN:AY ' 
SURABAJA —Til. 3455 UV. 

dll, Penjakit keiemahan. 
Minum ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu 
lekas kelihatan: faedahnja. Baik untuk lelaki dan perem- 
puan, tua atau muda. 

ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 

rempuan 'jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 
kepala suka pusing sakit perut tumpah2, kaki bengkak 
dll, Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 
Sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal waras. 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA, Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnia darah dim 

badan mendjadj bersih dan ganti darah baru jang sehat, 

    
PA. 

  
2 5 F 

PENDAFTAKAN BARU O, 

' Mulai menerima rombongan baru untuk pejadjar 

MONTEUR rombongan 
Dilamatkan dalam tempo 3 bulan dan KILAT 

siang, atan petang. 
,bongkar 

ke A 

“bulan. 

pasang dari 

. 

Alasan penjakit badan 

25, — 
10,— #nasasennanneana " 

- 10— 

10,— 
Mari 
10,— 

acorococrocaruna 

tambah 

Semarang. 

  

thedtre 

38- 12.        « 

Tinta memistg peng PERANAN tetapi 
| ) 

MULAI BESOK PAGI : 
PEMENANG HADIAH OSCAR UNTUK TH. 1953 : 

xx SHIRLEY BOOTH. 

1 

dalam 

sk BURT, MANCAS STER. 

“Came Back Little Sheba” 
Akibat pertjintaan terdjadilah suatu drama jang mengerikan dan mengharukan. 

tjinta membawa maut pulat Benarkah demikian? 

air muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 

menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 
sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

dipudjikan. 
ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 

turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
» jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 
Gitulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 

nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 
sekali. 

Terdapat di Toko2 OBAT dan Toko2 P & D diseluruh IN- 
DONESIA. 5 

Agen Jogja: TEK AN TONG. Petjinan 81. 
Rumah Obat ,MALAYA?", Balapan 15. 32-12. 

“SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih Z0 th. berpraktek 
di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DELHI. Jang 
bisa kasih Advies pada tuan punja penghidupan dengan 
ilmu Hindu asirologie (wetenschaplijk horoscoop) jang sudah 
liwat dan jang akan datang seperti buku'jang terbuka, 

Consuit Rp. 15,— (Rahasia disimpan). 

Tidak mengadakan surat-menjurat (correspondentie). 

Djam bitjara 8 — 1, 4— 7. 

Hotel ,, GARUDA" 

  

  

   
Pen 

   

AA PEN NU nela Sa 1 
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Tjontohlah saja! Sebab meng: ” 
hemat bahan pakaian dan uang! 

, | 

1 
Hemat dengan kam Ga sebah 

Badju kaa lekas kojak sad ditjuiji dengan sabun Tjap Tangan! 
ditjutji dengan sabun biasa. 

| On | Hemat jang bidjaksana, kalau Njonja 
Dengan sabuh biasa pakaian lekas mengjutji dengan sabun Tjap Tangan, 

kojak! Maksud hemat dengan jang dapat dipertjaja! Njonja akan me 
pengeluaran Nag sebaliknja rasa, betapa halus busahnja itu untuk . 2 

“Njonja menderita lebih rugi, segala rjurjian jang kasar, sampai Kepak 
sebab pakaian lekas kojak jang halus 

karenanja. Ini berarti bukan 
menghemat ! 

Tetap keras 
sampai sisanya 
jang teracbir! 

1 sabun jang paling hemat untuk segala tjutjian! 
Br Aa 

PE RA   

  KULI NODJUM ” | 
BH asrrorooo PROF. ALAHI (OCCULTIST) 

g 
Kamar No. 17 — Jogja. 
  

Kan 2 | 
Bana ane S3) 

  

Silakan 
Isaplah lagi ! 

Ini adalah Senator: bukan 
Tuan sadja jang menikmatinja ! 

» Djuga kawan-kawan disekeliling 
Tuan akan menghargakan: 
harum-semerbak jang disebabkan 

oleh tiap tjerutu Senator     SENATOR 
& Rp: 1650 “4 Rp: 120 Aa Rp, Ie     

  

    

  

  

Turut berduka tjita atas meninggalnja 

Sdr. SLAMET KOESWANTO 
(peladjar S. T. M. Semarang). 

pada tgl. 26 NOPEMBER 1953 di R.S. U.N. G.M. Jogja, 
setelah menderita SAKIT BEBERAPA HARI. Djenazah di 

makamkan di Krapjak Jogja. 
“Kepada segenap Instansi / saudara? jang telah menjumbang- 

kan moreel (materieel kami utjapkan banjak terima kasih. 

e : Keluarga S.T.M: 
3-3: : Semarang. 6 3 1 

1 tube Rp: 7-5 1 biik Rp. 16,-- 

e. | 
BLOEDDRUK 

DIPA Mo JO AT 

Dharmam on 

kl 

MENJEMBUHKAN TEKANAN DARAH.-TINGGI. 
(ANTI HOOGEDLOEDDRUK) 

BOLEH. MAKAN GARAN D.t.t. 
MESTI SEMBUH ! 

Terdjual di toko-toko cbai: 

  

  

  ongkos kirim Rp. 1,-. 
Pusat Pendjual 

Toko ,,ASTAGINA" 
Kawatan 146 D. Surabaja. 

Bantulah 

»', M. RL. 

DITJARI: 

| Rumah/ruangan di MALIOBORO 
atau Sania jang dapat didjadikan toko. 

Conditie berdamai. 

  

S 

lengkap dapat dikirimkan kepada Keterangan2 jang 
11-12. administratie s.k. ini dengan NO. 

| ROMARS 
KIDNEY PILLS 
OBAT KUAT  GEGINDJEL MANIK. 
TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 
MENDJELMA SAMPAI SEKARANG 
LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 
DAPAT BERIBU-RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA JANG TELAH BERHASIL 
MAKAN OBAT INI. 
Romar's Kidney pills adalah sebagai obat buat 
bikin kuat gegindjel manik dan bisa menjem- 
bukkan rupa? penjakit seperti: Zenuw lemah, to- 
yang, muka putjat, badan kurus, pinggang pegel, 

blakang sakit, mata lamur, Kuping berbunji, ba- 
dan lekas tjape, bongsiat (mimpi mengeluarkan 
manik) sering kentjing, tidak kemauan dan lain?. 
Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. 
Dengan satu kali makan sadja “sudah kelihatan 
hasilnja. 

Joseph's Hospital rumah sakit jang paling besar 
i Eropah, telah mentjoba mempergunakan obat 

ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- 
nja telah berhasil baik dengan memuaskan. Maka 
oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai negeri 
telah mempergunakan ROMAR?S KIDNEY PILLS 

terlebih dahulu guna mengobati 
penjakit buah pinggang. Obat 
ini telah pula dibuktikan oleh 
29.000 thabib ternama diseluruh 
dunia dan oleh orgaan ilmu ke- 
tabiban di Roma, telah dipudji- 

kan sebagai satu rupa obat 
untuk bikin kuat gegindjel dan 
melahirkan manik. . Telah men- 

dapat medaille mas besar dalam 
tentoonstelling obat hospital. 
Perhatikan sewaktu membeli 
obat ini merknja terdjaga, hati?- 

lah djangan sampai kena obat 
tiruan atau palsu, : 3 

PAT BELI DIANTERO TOKO OBAT 
A 

DAN Tn ARUNG DISELURUH INDONESIA. 
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Agen: 

Toko Obat ENG NJAN HO, 

PETJINAN No. 15 
DJOKJAKARTA 

| 
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