
  

    

    

  

  

   
Dari Panitya 19 Desember di 

Hat keterangan, bahwa Pani 
tya tersebut kini telah menerima 
surat dari Direktur Kabinet Pre | 

| siden sebagai @jawaban atas per 
| mintaannja supaja Presiden me 

| netapkan waktu dan | tempat di 
| adakannja rapat umum dan ter 

   
  

— kannja PP 

buka. Dalam surat itu ditegas- | 
bahwa Direktur Kabinet | 

  

kan, 

Presiden menghendaki kedua ra” 
pat tersebut diatas digladikan.i 
satu dan dilangsungkan "pada ha 
ri Sabtu sore tanggal 19 Des. jg | 
akan datang dari djam 16.00 — 
djam 18.00 bertempat di Gedung | 
Negara. Berhubung dengan itu 

hari Panitya akan mengadakan 
perundingan untuk menetapkan 
sifat dari rapat itu nanti. 

Periu' diketahui, bahwa ten- 

tang rapat tersebut belum terda 
pat kata sepakaf artara UN 

Gadjah Mada. Djawatan Kebuda 
jaan PP & K dan Panitya 19 
Desember mengenai waktunja 
sehingga perlu disampaikan per- 
mintaan kepada Presiden sendiri 

aja menetapkan waktu dan 

tnja. 

  

Ketan BERI LAPORAN 
S3 Mengenai misinja ke RRT. 

Kemarin ketua misi dagang ke 
beberapa negara dj Asia dan 
RRT Mr. Asmaun telah menga 
dakan pertemuan dengan PM 
Mr, Ali Sastroamidjojo jang dju 
ga-dihadliri oleh Menteri Pere- 
konomian Mr, Iskag Tjokrohadi 
surjo, Menteri Pertanian Sadjar 
wo dan Menteri LN Mr. Sunar- 
jo. Dalam pertemuan itu ”Mr. 
Asmaun memberikan laporan 
tentang kepergiannja kenegeri2 
Asia dan RRT, — An 

"TGL-19 TIDAK ADA sya : 
TA PATRAKSASA . 2 

  

   
    

  

 Sidan 2 
N 

  

DPR TERIMA RUU 
Sidang DPR pleno terbuka ke 

marin dengan tiada memungut 
suara telah menerima rentjana 

undang2 jang memungkinkan RI 
mendjadi anggauta Dan Mone- 
tair Internasional dan Bank In- 
ternasional untuk Rekonstruksi 
dan Pembangunan. — Ant. 

PAKT KEAMANAN DNG 
RUSIA 

Diusulkan Dewan Eropa. 
Para menterj luar negeri dari 

15 negara jang tergabung dim 
Dewan Eropah pada hari Ming 
gu telah menerima baik sehuah 
resolusi, jang memuat saran, su 
paja 3 Besar menawarkan suatu 
pakt keamanan ber sama kepada 
Sovjet Uni. 

Res olusi tersebut akan disam 
paikan kepada menteri2 luar ne- 
geri, 3-Besar, agar dengan demi 
kian usul tersebut dapat dikemu 
kakan kepada Sovjet Un: dalam 
konperensi 4-Besar di Berlin bu 

  

  "lan Tn — UP. 
  

en soal A.D.: 
  

    

   

Wongsonegoro 
af segera tertjapai 

is agai 
0. 35. Untuk Hangat ”peristiwa” itu sebaga: 

mana kita kabarkan kemarin Kabirst mengadakan sidangnja di 

     
   

  

   

  

mpromi 
arap penjelesaian 

  

istana Presiden, dan menurut keterangan, Presiden dan Wakil 
Presiden tidak hadlir dalam sidang tersebut. 

Dalam hubungan dengan usa- 
ha penjelesaian soal itu maka 

dapat kita kabarkan lebih Jan- 
djut bahwa kemarin dikantor 

“di Djakarta telah dilang- 
kan “pertemuan antara PM 

Mr. Ali Sastreamidjojo, Wakil 
PM I Mr. Wongsonegoro dan Ke 
tua Umum PNI Sidik Djojosu- 
karto. : 

Atas pertanjaan Mr. Wongso- 
-negoro menerangkan bahwa ki- 

-nj telah terdapat lagi beberapa 
”lichtpunten” untuk penjelesai- 
an persoalan jang timbul kare- 
na mutasi dalam pimpinan Ang- 
katan Darat baru2 ini. Untuk 
hal ini Pemerintah akan meng- 
usahakan suatu penjelesaian se- 
tjara kompromi. 
Apakah penjelesaian ini akan 

sudah bisa diperdapat dalam be- | 

berapa hari, pada waktu ini sa- 
ja belum dapat mengatakannja, 
tapi mudah2an berkat keredha- 

RANTJANGAN USUL 
UNDANG2 DPR 

Diterima dgn aklamasi. 
Dalam rapatnja parlemen te- 

lah menerima dengan aklamasi 

rentjana usul undang? DP.R. 
mengenai kedudukan keuangan 

  

ketua, wakil- ketua dan anggo 
ta parlemen, setelah diamendir 
3 orang anggota dan diusulkan 
supaja mulaj berlaku pada tgl. 

1 Djanuari 1954. 
Rapat tersebut jang dipimpin 

ketua Mr. Sartono dihadliri 129 
angota parlemen, sedang  se- 
bagai wakil2 pemerintah hadlir 
P. M. Alj Sastroamidjojo, Wakil 
P. M. I Mr Wongsonegoro, Men 
teri Keuangan Drs. Ong Eng 
Die dan Menteri Sosial R. P. 
Sufoso. — Sea 

  

   

        
   

       
    

   

  
   

     
  
   
      

terendah jaitu Rp. 1— 

para langganan. 

“ Fa 

) 
| 

an Tuhan penjelesaian jang de- 
mikian akan segera dapat ter- 
tjapai, demikian Mr. Wongsone- 
garo. 
Sementara itu dari kalangan 

lain diperoleh kabar bahwa pe- 

njelesaian jang kini ditempuh 
Kabinet didalam peristiwa ter- 
sebut diatas ialah supaja baik 
Menteri Pertahanan Mr. Iwa 
Kusuma Sumantri maupun Pd, 
KSAD Kolonel Bambang Su- 
geng akan terus memegang dja- | 
batannja jang sekarang. — Ant. 

  

    
   
   
   

    

   

  

— DIT ERBITKAN OLEH 

to ola aa | 39 Panah 59 
Parlemen agak 
katjau 

GIDAN G DPR Pleno terbuka 
dengan sengit antara Fraksi2 Pemerintah dan Fraksi? Op- 

posisi telah menolak usul dibitjarakannja usul mosi Burhanuddin 
Cs. sebelum reces dengan suara 89 lawan 59. Permintaan pihak 
opposisi diadjukan pada DPR pada tanggal 14 Desember kema- 
rin djam 16.00. 

Djalannja sidang agak katjau 
karena ketua sidang Mr. Ta- 
djuddin Noor tak dapat mengu- 

asai suasana jang timbul kare- 

na perdebatan itu. 
Burhanuddin. sebagai salah 

seorang penanda tangan mosi 
itu memberikan pendjelasan apa 
sebabnja para penanda tangan 
minta supaja usul mosinja dibi- 
tjarakan sebelum reces, mema- 

djukan alasan karena mosi itu 
adalah kelandjutan daripada 
usul interpelasi Subadio Cs. so- 
al jang sampai kini belum sele- 
sai dibitjarakan. Ag 

Dikatakan selandjutnja bahwa 
keadaan dewasa .ini sudah tju- 
kup panas untuk segera disele- 

saikan. 

Baharuddin - (tak 'berpartai) 
menjerang prosedure surat itu 
dengan mengatakan bahwa su- 
rat permintaan itu tidak sjah 
karena surat itu menurut tata- 
tertib DPR . harus diadjukan 
oleh sepersepuluh darj seluruh 
anggauta DPR. Sedang surat 
itu hanja ditanda-tangani oleh 
5 orang dan oleh karenanja tak 
dapat dipertimbangkan oleh si- 
dang. . 
Dari pihak opposisi soal itu di. 

belanja dan sanggup mengumpul 

kan sepersepuluh darj seluruh 
anggauta. 

Keterangan Kjai Abdul 

Wahab.” 

Kjai A. Wahab (NU) menja- 

kepala dari mosi Subadio cs, ta- 
pi ia tak setudju dibitjarakan 
sebelum reces. Ia menuduh de- 
ngan tegas pihak opposisi mau 
menggulingkan Pemerintah. 

Kemudian diadakan undian 
dan berhasil seperti tersebut di- 
atas. Dari pihak Fraksi Peme- 
rintah alasan untuk menolaknja 
dikemukakan bahwa waktu un- 
tuk membitjarakan itu sudah ti- 
dak ada lagi karena waktu jang 
tersedia akan dipergunakan un- 

tuk -membitjarakan  rentjana 
anggaran belandja.. 
Sidang itu dihadiri oleh wakil 

PM. I Mr. Wongsonegoro dan 
Menteri Sosial R. P. Suroso. De- 
mikian  interlokal wartawan 
»K.R.” dari Djakarta semalam. 

  

Sudarsono : 
    

D 

tersebut, 

didekat pantai Indonesia. 

Menurut ,,Mainichi” diplomat 
Indonesia itu telah menerang- 
kan tentang larangan demikian 
dimaksudkan  hanja ' semata2 
guna melindungi kaum nelajan 
Indonesia. 

Oleh (Dr. Sudarsono dikatakan 
kaum nelajan Indonesia teruta- 
ma jang bergerak diperairan di-   

P engumuman “Direksi 
| Mehgihgak naiknja perongkosan perusahaan, ongkos2 pengi- 

riman, pengangkutan dll., maka dim kongres S.P. 5. (Serikat 
Perusahaan Suratkabar) ke VII di Medan pada per rtengahan 

| “bulan September 1953, diputuskan bahwa, semua suratkabar 
“dan madjallah anggauta S.P.S. mulai 1 JANUARI 1954 akan 
menaikkan harga langganan suratkabar paling sedikit Rp.1,- 

Untuk: Harian? di Djawa-Tengah dlm rapatnja pada tanggal : 
9 NOVEMBER 1953, AN mengambil kenaikan jang 

Dengan begitu harian pagi , NASIONAL” dan harian pagi 
»KEDAULATAN RAKJAT” uang langganannja sa 1 JA- 
NUARI 1954 masing - masing mendjadi Rp. 12,—, 

Hendaknja kenaikan.Rp. 1,— ini diterima dengan baik oleh 

Direksj 

"HARIAN - HARIAN 

Mn Nan dan "NAN 

sebelah selatan Sulawesi dan 

  

  

Perlu ada perdjan- 
djian perikanan 
dgn Djepang 

ALAM satu pertjakapan chusus dengan harian ”Mainichi” 
kepala direksi Asia dan Pasifik Kementerian LN Indonesia 

Dr. Sudarsono menerangkan bahwa Indorisia ingin mengadakan 
satu perdjandjian perikanan dengan Djepang. 

Menurut keterangan Dr. Sudarsono, jang dimuat surat kabar 

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan 
mengadakan larangan atas kegiatan perikanan nelajan? asing 

Kalimantan, untuk beratus2 ta- 
hun lamanja kerdja dengan 
menggunakan kapal2 ketjil dan 
pula dengan peralatan jang sa- 
ngat sederhana. 

Apabila larangan tadi diada- 
kan maka akan timbullah ke- 
adaan jang akan menjangkut 
kaum nelajan Djepang dan per- 
soalan ini kami hendak menje- 

'Ilesaikan dengan mengadakan 
satu perdjandjian perikanan de- 
ngan Djepang, kata Sudarsono. 

Ditambahkannja karena soal- 
| nja sangat penting maka Peme- 

rintah Indonesia berharap meng 
adakan persetudjuan pokok me- 

ngenai masalah perikanan ini, 
termasuk didalam rangka per- 
djandjian perdamaian bilateral 
diantara Indonesia dan Djepang 
mengenai kerdjasama dilapang- 

an perikanan diantara 'kedua ne- 
geri, adalah mungkin, demikian 

| Sudarsono menurut ”Mainichi”, 
Seperti diketahui Dr. Sudar- 

sono kini ada di Tokio untuk 
menanda tangani persetudjuan 
jang telah tertjapai diantara In- 
donesia dan Djepang mengenai 
pengangkatan kapal2 jang teng- 

gelam diperairan Indonesia se- 
lama perang jang lalu. Pengang 
katan kapal2 itu akan dilaku- 
kan Djepang sebagai sebagian 
daripada untuk membajar peng- 
gantian kerugian perang kepa- 
da Indonesia. (Demikian harian 
”Mainichi” menurut UP dari 
Tokio. — Ant, | 

xg Mn FIT KP Tang 

“bahwa. ia tidak perduli.) 
uk. mosi..itu buntut .atan. |. 

    Belandja La 1954 j.a.d., 
ebi k 
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( kedudukannja jang baru, 
“IRoma, Disitu Mr, 
“memegang djabatan dutabesar 

UMUM 

MR. RASJID 
"G Duta Besar Indonesia 

: untuk Italia. 
| Mr, St. Mhd, Rasjid, acting se 
kertaris-djenderal Kementerian 
(Luar Negeri menurut rentjana 

dalam bulan Djanuari tahun de- 
lpan akan berangkat ketempat 

jaitu 
Rasjid akan 

RI untuk Republik Italia. 
' Sementara itu ditunggu pula 

kkedatangannja di Djakarta, du- 

"ta Indonesia di Roma jang seka- 
frang, R. Sukardjo Wirjopranoto. 

Kedatangannja ke Indonesia 
'Kadalah atas panggilan Kemente- 

semalam jang berlangsung 

Hari ulang tahun V dari 
jang dihadiri oleh anggo ta?nja tjabang Djakarta, 

Ketua P.LR. Mr. Wongso negoro. 
  

DPR kota Surakarta : 

  

   
    

  

     
     

(rian Luar Negeri. Sukardjo Wir- 

jopranoto sendiri termasuk pula 
kepala golongan nama2 jang di 
sebut2 sebagai tjalon sekretaris- 

ppiender al Kementerian Luar Ne- 

P.LR telah diperingati 

(PPHOS).. 

s 

  

& 

Panitya penj Cim- 

Puan 

Atjara-A.Bi-1 6 
IDANG DPRDS Kotabesar Ss 

   

  

Surakarta pada hari Senin pagi 
kemarin, telah membitjarakan usul H. Susanto dkk. tentang 

minta diadakan sidang istimewa untuk membitjarakan tentang 

bunga modal perusahaan dan perongkosan perusahaan. 
Dalam memberikan pendillasan atas usulnja itu H. Susanto 

menitik beratkan pada persoalan Anggaran Belandja Kotabesar 

Surakarta tahun 1953 jang telah dimasukkan dalam atjara 

sidang DPR, akan tetapi belum djadi dibitjarakan. 

Menurut pendapatnja pembi- 
tjaraan2 A.B. itu tidak Jantjar 
karena dalam susunannja terda- 

pat kesalahan2, sehingga bila 
kelak diadjukan akan ditolak 

oleh fihak atasan. 
Antara lain dikemukakan bah. 

wa dalam kenjataannja Modal 
Rakjat, Air Minum dan Pasar 

telah diakui sebagaivperusahaan 
Pemerintah, akan tetapi dalam 
susunan A. B. tahun 1953 Air 
Minum dimasukkan bagian Ke- 

sehatan umum, Pasar dan Modal 
Rakjat dimasukkan usaha sosi- 
al & ekonomi. Dengan singkat 
dapat dikatakan bahwa susunan 
A. B. itu tidak sesuai dengan 

peraturan umum tahun 1936 

jang lazim dipakai dasar untuk 
daerah2 otonomi. 
Membitjarakan tentang bunga 

modal dan perongkosan2 peru- 
sahaan, ditegaskan bahwa Pe- 
merintah jang telah menanam 
modal dalam perusahaan2 itu 

menghendaki djuga bunga mo- 
Gal dan memberikan sumbang- 
an2 kepada tenaga2 jang tidak 
dipergunakan sepenuhnja pada 

kan  laporan2 mengenai A. B. 

tahun 1953 jang sedianja akan 
diadjukan oleh DPD untuk di- 
bitjarakan dalam sidang DPR. 
Dalam memberikan djawab- 

annja atas pendjelasan usul H. 

Susanto dkk itu, fihak DPD ber- 
pendapat bahwa pada prinsip- 

nja usul jang dikemukakan itu 
suatu hal jang sehat. Jang su- 
dah didjalankan itu berdasarkan 
atas suatu ketentuan masih ada 
nja pengawasan / pimpinan dari 
fihak Propinsi Djawa Tengah. 

Ditegaskan bahwa untuk me- 
laksanakan usul H. Susanto itu 

memakan waktu, 
dan tenaga jang banjak, dan 
bila dipakai dasar untuk A. B. 
tahin 1954 mungkin hai itu 

fakan menghambat lagi penju- 
' sunannja, sehingga akan menga. 

lami kelambatan2 seperti hainja 
A.B. tahun 1953 jang sampai se- 
karang belum selesai. Selandjut- 
nja usul H. Susanto tsb. bisa di- 
usulkan untuk penjusunan A.B, 
tahun 1955 jad. 

Lebih baik sudah ada 
meskipun belum sem-   perusahaan2 melulu, jang hal 

ini termasuk perongkosan 
umum. Dalam kedua 'haj ini da- | 

lam susunan A. B. tidak ada, 
djuga mengenai herapa susutan- | 

nja modal jg dimiliki, misalnja 
gedung, alat2 dan sebagainja. 

Dengan demikian maka tidak | 

dapat diketahui berapa djumlah 
laba jang sesungguhnja, karena 
tidak memperhitungkan perong- 
kosan perusahaan. Dalam hal ini 
diimmisalkan seorang pendjual ka- 
ju jang sudah merasa mendapat 
laba dengan pendjualannja di- 

kota, dengan tidak memperhi- 

tungkan ,,ongkos pengangkutan” 
dari desa kekota. 
Pada achirnja pembitjara me- 

njarankan supaja dalam penju- 
sunan A. B. paling sedikit dima- 
sukkan ketentuan2 
mukakannja itu, meskipun 

kan ,,bedrijfs-begrooting” tersen- 
diri, 

Atjara A. B. 1953 | 
"masuk kotaic”, 

Dalam hubungannja dengan 
usul H. Susanto itu jang banjak 
menjangkut paut tentang per- | 
Soalan Anggaran Belandja ta- | 
hun 1953, atas pertanjaan se- 
orang anggauta, oleh DPD Dur- 

jat dinjatakan, bahwa DPD te- 
lah mentjabut atjara A. B. 1953 
untuk dibitjarakan dalam si- 
dang DPR. Hal ini diputuskan 
setelah mengenai hal itu diada- 
kan sidang2 seksi lengkap, jang 
menghendaki lebih effectief 'bila 

DPR merundingkan Anggaran 
de- 

jang dike- | 
da- | 

lam penjusunan itu tidak diada- | 

purna. 

Dalam pandangan umum jang |: 
|diadakan, berbitjara 10 orang | 
Langgauta jang sementara. ang- 

gauta mengusulkan adanja sua- 

      

  

digedung dil. 
Gam bar : 

peladjaran2 | 

  

2g 3 TN & 

TAN RAKJAT" (ANGGAUTA: S. P. sj. 

  

PAN 
C3 

  

a
i
 

LANGGANAN 
-: 

  

Dalam dan Luar Kota. 
» Sebulan ........... Rp. 1l,— 

KAJeran "oa naa 1, 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

0,60 

  

ADPERTENSI : 
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SERANGAN? DI INDO CHINA 
Pasukan2 Ho serbu delta Sungai 

Merah & daerah Saigon 

Pp ASUKAN2 Vietminh makin lama makin memperkuat 

gerakannja di Vietnam Selatan. Pasukan? tersebut telah 

merebut sesuatu pos jang dahulunja dikuasai oleh pasukan? Bao 

Dai, jaitu didaerah Tayninh, 60 mil sebelah Utara dari Saigon. 

Pacubaai Bao Dai menderita beberapa kerugian dan semua sen- 

djatanja direbut oleh pasukan 

Pasukan2 Vietminh djuga tlh 
|latan Saigon, didaerah Bentre, 

menaklukkan sebuah menara 

pertahanan didaerah Sadec, 60 

mil disebelah Barat dari Saigon. 

Para pendjaga menara tsb. da- 

pat melarikan diri. Djuga ditak- 
lukkan beberapa pos didaerah 

Imam-Bondjol, 

Tampak pidato dari 

tu Panitya untuk membantu me. 

njusun Anggaran Belandja. 
Seorang anggauta lagi menja- 

rankan, lebih baik sudah ada su- 
sunan A.B. jg belum sempurna 

daripada mengadakan sesuatu jg 
sukar didjalankan, jang pada ha 
kekatnja akan mengakibatkan 

kelambatan2 lagi. 

Panitya A.B. 1954 di- 

bentuk. 
Sidang jang 

berapa “kah schorsing --achirnja 
dapat.memutuskan. untuk. mern-:| 
bentuk suatu Panitya terdiri 
atas anggauta2 H. Susanto, MG 
Pane, G. Durjat (DPD), Hendro- 
sudarmo dan Wignjosumarsono, 

jang bertugas menjempurnakan 
penjusunan Anggaran Belandja 
tahun 1954, dengan mengingat 
fasal 11 (sebelas) dari Peratur- 

an tentang susunan Anggaran2 
Keuangan daerah2  otonoom, 
dgn batas waktu sampai achir 
bulan Pebruari 1954 untuk me- 
njelesaikan tugasnja itu. — 
(Kor). 

mengalami be- 

| mil dari Totruong telah 

Vietminh. 

Tanan, jaitu 23 mii disebelah Se 

jaitu 25 mil disebelah Selatan 
Saigon dan didaerah Soctrang, 
jaitu. 145 mil disebelah” Barat 

Saigon. 

Di Delta Sungai Merah. 
Didapat kabar pada hari Ming 

gu di Hanoi bahwa pasukan2 Ho 
Chi Minh kini mempergiat akti- 
Vitetnja di Delta sungai Merah. 
Pada malam Minggu resimen 

42 Ho Chi Minh telah menjerang 
benteng pihak Perantjis di To- 
truong didekat Gialoc. Pertahan. 
an Perantjis berhasil mengelak- 
kan serangan pihak Ho itu. 

Suatu “kolone 'pala-bantuan, 

jang didatangkan oleh koman- 
do Perantjis dari Haiduong, 10 

diser- 
gap oleh. pasukan2 Ho tetapi 

In 

  

achirnja dapat sampai djuga di 
Totruong. 

UP sementara itu mewarta- 
kan bhw menurut peng, koman- 
do Perantjis sekarang terdapat 

3 pertempuran sengit antara pa 

sukan2 Uni Perantjis dan Ho 
Chi 'Minh untuk merebut penga- 
wasan atas Indo-Tjina Barat. 
Salah . satu dari pertempuran2 
itu terdjadi dalam djarak 6 mil 
sebelah Utara Dien Bien Phu, 
jang telah direbut oleh pihak Pe 
rantjis untuk memblokir penjer- 
buan pihak Ho ke Laos. Per- 

tempuran lain berkobar 12 mil 

sebelah Selatan. Laj Chau. 
Dibagian Selatan. 

Pasukan2 Ho Chi Minh telah 
merebut beberapa pos kaum 
partisan Hoa Hao di Indo-Tjina 
Selatan kira2 95 mil sebelah ba- 
rat Saigon, demikian diumum- 
kan di Saigon pada hari Ming- 
gu. 
Dalam serangan2 itu telah 

timbul banjak korban dan ba- 
njak sendjata dirampas oleh pa- 
sukan2 - Ho. Demikian pengu- 
mumkan tersebut. — AFP. 

  

Amerika Serikat bahwa 

Pemerintah  Inggeris kabar- 
nja berpendapat bahwa ketentu. 
an tadi adalah perlu untuk ke- 
pentingan keamanan daerah Ti- 
mur Tengah, “karena menurut 

pandangan Inggeris semua ne- 
gara Lembaga Arab akan teran- 
tjam apabila sampai terdjadi su- 

atu agresi terhadap Turki atau 
Iran, Selandjutnja menurut pan- 
“dangan Inggeris pula, Mesir se- 
bagai anggota PBB “harus-me- 

erah Suez akan sungguh2 ber- 
guna, andaikata PBB: telah me- 

njatakan Turki atau Iran itu 
sebagai korban agresi, 

Menurut sumber2 di Washing- 
ton, pandangan  Inggeris tadi 
telah diteruskan oleh menteri 
luar negeri Amerika John Fos- 
ter Dulles kepada dutabesar Me- 
sir di Washington Ahmed Hus- 
Sein baru2 ini. 

Pangkai pertahanan,   Selandjutnja menurut sum- 
ber2 diplomatik tadi, Inggeris 

Moril pemberon- 
tak merosot 

Penduduk dikatjau, sabot digerakkan 
ENURUT pengumuman Per 
wira Pers TT. I maka situ- 

asi umum di Atjeh adalah se- 
bagai berikut : 

Ketika pasukan2 tentara meng 

adakan pembersihan disekitar 
Laut Tawar dan didaerah Ang- 

kup, maka telah dapat ditawan 
pemimpin2 ' gerombolan-pembe- 

rontak dari daerah sekitar 'Tu- 

yeran. 
Dihutan-hutan - sekitar Kam- 

pung Bintang pada tanggal 8 

Desember 1953 pasukan tentara 

telah menjergap 3 orang gerom- 

bolan-pemperontak jang  ber- 
sendjatakan 1 putjuk ' senapan 

L.E., 1 putjuk senapan M. 95 
lengkap dengan pelurunja. 

  

A nesia dan telah 

Tempatnja belum dapat di- 
| pastikan, Dari beberapa, siimber 
dinjatakan kemungkinan tempat 

| penjelenggaraan konperensi ada 

| lah Indonesia. Kini sebuah pani- 
| Ea persiapan konperensi telah 

dibentuk terdiri dari perwakil- 
|an2 organisasi peladjar dan ma- 

| hasiswa dari pelbagai negeri an- 

tara lain dari Indonesia 2 orang, 
| kelahdjutnya dari Burma, Dje- 
pang, Pilipina, Tiongkok, Iran 
dan Libanon masing2 seorang. 

Diharapkan panitya persiapan 
ini dalam bulan Djanuari tahun 
depan telah dapat bertemu un- 
tuk membitjarakan hal2 menge- 

nai atjara, undangan2 serta per- 
siapan2 lainnja jang diperlukan 
konperensi. 
Menurut “sebuah pernjataan 

Loambaga Kemudian tape? set 

sam Batara sat Con 
1. x Leni 1 we Kam Kurir em Penak va i 
adira a 

2 

TAS inisiatip Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indo- 
disetudjui wakil? resmi $ 

mahasiswa se-Asia termasuk Indonesia dalam pertemuannja di 
Praha tahun jang lalu, maka di Asia ini akan diselenggarakan 
konperensi peladjar dan mahasiswa se-Asia, 

  

Komp. Peladjar/ 
Mahasiswa Asia 
Akan bertempat di Indonesia ? 

dari organisasi 

(jang ditanda tangani wakil2 or- 
ganisasi mahasiswa dari pelba- 
gai negeri antara lain dari In- 
dia, INDONESIA, Burma, Iran 

dan Libanon diterangkan bahwa 
konperensi akan diadakan  de- 
ngan setjara terbuka luas un- 

tuk segala aliran politik, ke- 
pertjajaan dan lain2 dengan ha- 
rapan lebih mempererat adanja 

kerdjasama dan saling tukar- 
menukar pengalamannja dan sa- 

ling mengadjukan peranan ma- 
sing2 peladjar dan Mahasiswa 
dalam perdjuangannja untuk per 
damaian dunia dan kebudajaan. 
Demikian antara Jain isi Su- 

rat dari perwakilan PPMI pada 
Persatuan Peladjar Internasio- 
nal di Praha jang ditudjukan 
pada organisasi peladjar dan 
mahasiswa di Indonesia, — Ant. 

| Ketika tentara datang kekam. 
pung Bintang, maka karena ke- 
gilangannja akan pulihnja ke- 
amanan disana, maka penduduk 
kampung tsb. telah memotong 
sapj untuk pasukan kita, 

Pada tanggal 8 Desember '53 
di Takengon terdapat 138 orang 
tahanan. Dalam pada itu oleh 

organisasi2 rakjat, 

Sobsi, Sarbupri, Pemuda Demo- 
krat, Pemuda ' Muhammadijah, 

Wanita Demokrat, Serikat Bu- 
ruh PU, PGRI, buruh PTT, para 

saudagar di Takengon telah di- 
sampaikan kepada tentara surat 

jang menjatakan terimakasih 

rakjat atas usaha2 pemulihan ke 
amanan didaerah itu 

Sepasukan tentara jang ber- 
patroli dihutan2 sekitar Issak 
telah menangkap 3 orang pem- 
berontak jang mempunjai sen- 
djata 1 putjuk senapang L.E 
dengan peluru dan 2 granat 

| tangan. 

Pada tanggal 6 Desember '53 
sepasukan tentara mengadakan 

pembersihan di Sare dan menjita 
sebuah jeep B.L. 1327 jang di- 

tinggalkan pemberontak dan pa- 
sukan itu 'djuga mengawal pa- 
sSukan genie pionier jang mem- 

perbaiki djembatan di km 75. 
Pada tanggal 7 dan 8 Desem- 

ber 1953 di Leungkubu terdjadi 
vuurcontact diantara tentara de 
ngan pemberontak selama 10 

menit. Pemberontak itu kemu- 
dian lari dan meninggalkan se- 
orang korban. 

Biarpun pada hakekatnja te- 
naga pemberontak telah terpe- 
tjah dan mendjadi katjau serta 

moreel mereka - merosot sekali, 

namun disana-sini masih kelihat 

an kegiatan2 mereka jang beru- 
pa gangguan2 terhadap pendu- 
duk, sabotage, intimidasi dan 

sebagainja. 
Pada tanggal 4 Desember '53 

gerombolan - pemberontak telah 
membakar stasiun Samahani dan 
merusak djembatan di km 21.   Didaerah sekitar Laweueng ge 

rombolan-pemberontak metge-. 

rasa.puas .karena.pangkalan dar. 

jaitu PNI, | 

g 

Inggris tetap tun- 
tut duduki Suez 

Apabila terdjadi agresi di Timur Tengah 
GUIBERO, diplomatik jang lajak dipertjaja di Washington 

menjatakan bahwa Inggeris telah memberitahukan kepada 
pasukan? 

Serikat lainnja harus dibolehkan 
Suez apabila terdjadi agresi terh: adap Jurki atau Iran, 

Inggeris dan pasukan? 

menggunakan pangkalan 

kabarnja telah memberitahukan 

pula kepada Amerika Serikat, 
bahwa tidak hanja negara2.Lem 
baga Arab akan terantjam ke- 
amanannja apabila  terdjadi 
agresi. terhadap. Turki atau 
Iran, tetapi djuga  hubungan2 
antara Eropa dengan Pakistan, 
“India, Australia, New. Zealand, 
sedangkan Uni Afrika Selatan 
akan menganggap bahwa selu- 
ruh benua Afrika" “terantjarmi 
Olah-dtu... 2 

Dikeraukakan bahwa tiap 
agresi terhadap Turki atau Iran 
mungkin sekali akan membawa 
akibat diambilnja tindakan2 mo- 
bilisasi di Australia, New Zea- 

land dan Afrika Selatan dan 
negara2 lainnja jang akan ber- 
sedia mempertimbangkan pe- 
ngiriman pasukan2 bersendjata- 
nja untuk mempertahankan Ti- 
mur Tengah terhadap agresi, Su 
dah djelas bahwa Terusan Suez- 

lah jang akan didjadikan pang- 
kalan gerakan “untuk pasukan2 
ini, sebagai halnja diwaktu pe- 
rang dunia I dan perang dunia 
ke-II. — UP 

DEWAN NATO SIDANG 
Di Paris. 

Menteri LN Perantjis, Bidault, 

kemarin pag, membuka pertemu 
an dewan menterj organisasi 
Perdjandjian  Athlatik utara 
(NATO) dengan sebuah kete- 
rangan mengenai politik negara2 

barat. Wartawan istimewa BBC 
menjatakan, bahwa sidang itu 
mengandung arti jang penting, 
karena disdakan sebelum dilang 
sungkan konp. 4 negara besar 
dengan Unie Sovjet dan sesudah 

konp. 3 negara barat di Bermu 
da minggu jang lalu. 

Menteri LN Inggris, Perantjis 

dan Amerika Serikat akan “mem 

berikan laporannja kepada De 
wan menteri mengenai perun- 

dingan2 Bermuda Pertemuan De 
wan menteri itu dihadiri oleh 
semua Menteri LN dari 14 nega 

ra snggauta NATO dimana dibi 

  

  

  

tjarakan soal2 pertahanan. 
BBC. 

SARDJANA2 AMERIKA 
SOKONG EISENHOWER 

Serekat sardjana alam Ame- 

rika kemarin pagi mengeluarkan 

sebuah pernjataan jang menjo- 

kong usul Pres Eisenhower un- 
tuk mengumpulkan semua 'tena- 

ga atoom didunia, Diferangkan, 
bahwa usul itu adalah suatu lang 
kah tegas menudju kerdja sama 
internasional. — BBC. 
  

tjau dan mentjulik “ penduduk 
kampung jang dipaksanja untuk 

menjertai mereka. 
Diketjamatan Sawang gerori- 

bolan-pemberontak atjapkali me 
maksa penduduk untuk memberi 
kan makanan ena mereka. — 

Ant, 

  

» Seorang pemudi Jogja jang 
telah lama menanti surat dari 
kekasihnja di Djakarta, kemarin 
petang gembira kembali, sesu- 
dah pengantar surat datang, di- 
bukanja segera: ,,Kau toh tidak 
setudju kalaw saja diketikkan 
kepada djarutulisku, karena sx 

“ja ketubruk mobil MA ah tau   ihgan kanan Tuka? ... 3 

-
«



     

   

        

  
“Yengan permintaan 

  

  

perbesar pula, dana 
lui mobiel, gn lan 

    

HUTANG R.I. KEPADA 
3 BU PARTO 

Sebanjak Rp. 1.656-000,—. 
Bu Parto penduduk kota Ma- 

gelang, djalan Djenangan No. 86 
telah memadjukan surat pena 

gihan kepada Panitya anhana 
Saian Hutang Negara Kemente- 
rian Keuangan Djakarta sebesar: 
Rp. 1.656.000— (URI). Pena- 
gihan tersebut dibuat karena ia 
selama 414 bulan tanggal 4 Agus 

.tus hingga 20 Desember 1948 te- 
lah memberikan djaminan kepa- | 
da 40 orang anggauta tentara | 

tiap2 hari hingga datangnja ten- 
tera Belanda menaati kota 

Magelang. t 

RAPAT SEBDA 
. Menindjau putusan 
Kongres dsb. : 

Digedong Pantja-Warsa Mage. 
lang tanggal 13 Desember 1953 
jang lalu diadakan rapat oleh 

SEBDA Tjabang Magelang-kota | 

jang mendapat kundjungan Na. 
300 anggota. 
Dalam rapat tersebut a.l. te 

lah diuraikan tentang oleh2 Kong 
gres Besar SEBDA ke IV di Ma 
lang, menetapkan rapat2 ran- 
ting dan Konggres Tjabang, mem 
bitjarakan hasil kundjungan De 
legasi Sebia Magelang waktu 
bertemu dengan DPDS Kopra 
dan lain2. 

Mengenai adanja . pertemuan 
antara delegasi Sebda dengan fi 
hak DPD Kopra Magelang utk 
membitjarakan bersama bebera 
pa masalah, rapat setelah mene 
rima laporannja, menganggap, 
bahwa adanja pertemuan demiki 
an itu adalah berfaedah, dan per 
lu diadakan senantiasa, djika 
ada masalah2 jang dipetjs 
bersama, — Kor. 

TE- PERESMIAN DAM TE 
GALREDJO . 

Pada tanggal 28 Desember '53 
jang akan datang didesa Soroju 
dan, kewedanan Tegalredjo, akan 
diadakan pembukaan resmj sebu 
ah dam (bendungan rendengan) 
diwaktu pagi, jg akan mendapat 

kundjungan para tamu undangan 
Dam tersebut adalah terletak di 
Kali Parangan, dan telah diba- 

ngun oleh rakjat dessa tersebut 
sendiri. 
Pembukaan resmi itu akan di 

ramaikan djuga dengan pertun 
djukan wajang kulit dan djaran 

kepan 
Sa Ass, Wedana Tegalredjo, 

Sukardjo, para tamu itu akan 
di adjak pula memeriksa dja- 
lan2 jg telah mendapat perbaik- 
an pelebaran 'antaranja antara 

desa Tegalredjo dukuh Gedja- 
gan, Gedjagan Plalar dan djalan 
didesa Bawang. — (Kor). 

KLATEN 
KETJILAKAAN LALU 

LINTAS 
Untuk mendjelaskan tentang 

'berita 
jakni truck kontra sepeda mo- 

tor, jang telah termuat dalam 
,KR” tgl. 7-12 jd, dapat dika- 
barkan bahwa jang meninggal 
adalah seorang pradjurit, jakni 
sdr. Suparman, sedang sir. Har | 
dijanto. hanja dalam keadaan 
pingsan, dan kini: retisa hampir 
sembuh. 

STATUS RUMAH TE- 
GALJOSO 

Minta diselenggarakan se 

penuhnja oleh pemerintah. 
Rapat anggauta SB Kesehat. 

an tjabang Klaten bagian rumah 
sakit Tegaljoso hari Minggu jg 
lalu telah mengambil sebuah re 
solusi jang maksudnja mendesak 
kepada pemerintah supaja Rs: 
tersebut seluruhnja diselenggara 
kan oleh pemerintah, Untuk 
memperkuat - resolusi ini pada 
tanggal-20 jang akan datang SB 
Kesehatan Tjabang Klaten akan 
mengadakan rapat Me leng 
ka: - 

Kesolusl diajukan berhubung 

para pega- 
waj ipaja mereka dian Tan “jang 
lalu su a mereka an 

denga demikian. Pan Tak 
Be pensiun, Perminta 

       

        

itu mengapa p 
pinan RS. Dr, r, tetapi | 
tidak mend: sil sebagai di | dak di 
harapkan, La Dr Bakker di 
Den ke Djakar t 
3 Sepulan Lag dar - Djakart “da. 
lam pesawak Dr, ak . 

ker menean ti 2D 

'ormasi peknnad 25) 
sii ai Ta “De 

bisa” n itu Melatanaa 
tuur ag chappy telah mc 
ri kudsa kepada Jajasan RS 
ten Djawa Tengah u 
per rumah sakit T 

1 »Bah Aan, Banana 
sak bag usia Naa 

Bian tara penjakit jang besar 

Jan rakjat didaerah Tropik,, ma- 
PPn dalah penjakit jang mem-    

Jang | kata Pr of. Bahder Djohan. 

Tn An Ni Tn 

  

  

y ka Bahder Dielian telah 
menerima djabatannja se- 

: Biar papa, lam Ilmu Pe- 
a : am pada Fakultet Ke- 

ran di Na dan meng- 

  

     

      

  

sekali pengaruhnja atas kesehat 

persoalan luas dan dalam, 
Di 

  

  

Kesehatan. 

SB Kesehatan, rumah sakit didi | 

penanam tembako setiap orang 
yata2 Rp. 15,— dan uan 

annja diserahkan: kepada Zen- 

“sebut diselenggarakan sepenuh 
inja Oleh pemerintah, — Kor. 

an | 

Iketjilakaan lalu lintas, 
"nian modern, agar para petani 

Rs. Sok rakjat. 

“Pernjataan bahwa rumah sa 
kit itu adalah kepunjaan KCM, 
itu tidak ah “ oles SB 

enurut keterang 
ang jang dapat dikumpulkan oleh 

rikan pada tahun 1927 oleh KCM 
dari uang premi rakjat kontrak 

fonds 
sakit pegawai KCM. Pe aksana 

ding. 
Djumlah pegawai tetap RS 

pada waktu ini ada 113 orang, 

sehingga apabila RS itu bersta 
.tus Pemerintah akan terdjadi pe 
metjatan2 Mengingat pem. 
daerah kabupaten Klaten belum 
mempunjai rumah sakit, SB Ke 
 sehatan mendesak supaja RS ter 

PURWOKERTO 
KONPERENSI KERDJA 

—— PNI DJATENG 
Di Purwokerto tg. 24 — 

-21 Desember. 
Pada tg. 24 sampai dengan 

27-12 jang akan datang di Pur- 
wokerto akan dilangsungkan 
konperensi-kerdja PPNI jang 
akan dikundjungi oleh tjabang2 
PNI diseluruh Djawa Tengah un 
tuk antara lain membitjarakan 
pemilihan umum, organisasi dan 
soal2 politik dlm negeri dewa- 
sa ini. Sidik Djojosukarto, Mr. 
Sartono dan Mr. Ali Sastroami- 
djojo dari DPP PNI kabarnja 
akan hadir djuga. 

PURWOREDJO 
KONPERENSI N.U. 

KEDO 
Pada tg. 19 dan 20/12 Nahda- 

tul Ulama Daerah keresidenan 

Kedu akan melangsungkan kon-: 

.-herepsinja di Purworedjo,- jang 
akan dikundjungi oleh 129 vitu- 
San dari daerah2nja. Akan hadir 
djuga pada konperensi tersebut 
K.H. Abdulwahab, Ketua bagian 
Sjuriah (Agama) ' N.U. Pusat 
dan Saifudin Zuhri dari pimpinan 
bagian penerangan. Atjara jang 
terpenting berpusat pada hal2 
jang berhubungan dengan akan 
adanja pemilihan umum. 

BOJOLALI 
6.000 TON RANDU 

TERKUMPUL 
Dalam rapat anggautanja ba- 

ru2 ini oleh Persatuan Urugan 
Gabungan Ekonomj Rakjat ,,PU- 
GAR” di Bojolai diterangkan, 
bahwa dalam tempo 1 bulan ia- 
lah dari tanggal 28 Oktober sam. 
pai dengan 29 Nopember 1953 
jang lalu oleh organisasi tsb. 
telah dapat dikumpulkan buah 
randu sebanjak 6.000 ton dengan (belum selesai, Perubahan keada- 
harga Rp. 126.000,—. 

Diantara Program ,»PUGE: 
jang terpenting ialah mengum- 
pulkan bahan2 hasil bumi dari 
petani, terutama jang dapat 
Kiajual keluar negeri dan kedua 
meinberi pimpinan tehnik perta- 

dapat melipat-gandakan hasil 

Ayo an sia aa | paten Magelang, “ia jang La " 
mnelih Wat sela | 

P Indonesia ada 30 djuta penderita 
malaria, jang berarti 407 dari 

| posisi teguh dari malaria sebagai 

  

seluruh rakjat Indonesia, - 
Apa artinja angka ini dilihat 

dari sudut politik, militer, eko- 
nomi dan kulturil, dapat dipa- 
hamkan. Angka itu melukiskan 

penjakit jg menghambat segala 
usaha untuk madju dan berkem- 
bang dari sesuatu bangsa jang 
memarahkan segala energi, jang 

mungkin mengubah tabiat, me- 
runtuhkan sesuatu peradaban 

dan kebudajaan. : 
Oleh pembitjara dikutip per- 

katakan Prof. Dr, A.W. Nieuwen 
huis jang mengatakan, bahwa ru 

buhnja keradjaan Sriwidjaja jg 
bersinar dilangit politik negara- 
nja dari abad ke-7 sampai ke-13 
disebabkan oleh penjakit mala- 
ria jang bersifat endemi. 

'Selandjutnja Prof. Bahder Djo 

han menerangkan, bahwa bang- 
sa Junani 2.000 tahun jl. telan 
mengenal penjakit malaria jang 
berbagai matjam, dan telah di- 

kenalnja ada hubungan penjakit 
itu dengan demam jang berwak- 
tu2 datangnja dan dgn rawa2. 
Dikatakannja, bahwa mungkin 

sekali runtuhnja peradaban Ju- 
nani dan kemudian peradaban - 

TA TA Pe UPI 

mi-malaria jang Na ulat di 
dalam kaju, dari tahun-ketahun 
menghisap tenaga manusia. 

Setelah diterangkannja per- 
kembangan dari penjelelidikan 
“para ahli terhadap penjakit ma- 

laria itu, dan bahaja2nja bagi 

kesehatan rakjat, Prof, Bahder 
Djohan mengatakan, bahwa wa- 

laupun kinine sebagai therapeu- 

ticum pada saat ini agak ter- 

desak kedudukannja, tetapi ma- 
sih ada kemungkinan dikemudi- 
an hari penjelidikan akan mem- 

berikan tempat jang mengun- 
tungkan bagi kinine, apalagi dji. 

ka pemerintah menundjukkan 
minatnja kepada paberik kinine, 

| di Bandung, dan orang2 Indone- 

Sia dari sekarang diberi kesem- 
patan untuk ikut kerdja disegala 
sektor pembikinan kinine. 

Sesudah itu mengenai penjakit 
jang disebabkan oleh protozoa 
dan tjatjing intestinal, dan ke- 
rugian2 jang ditimbulkannja, 
dikatakan oleh Prof. Bahder Djo 
han bahwa usaha membebaskan 
rakjat darj gangguan protozoa 
dan tjatjing intestinal ini ialah 
dengan mempertinggi baku dan 

nilai tjara hidup rakjat. Dan 

pembitjara menjatakan kegem- 

biraannja, bahwa dalam hal ini 
rakjat telah bertambah jang me 
makai sepatu, atau bakiak. 
Mengenai soaj gizi, Prof. Bah- 

Ger Djohan mengatakan, bahwa 

keadaannja sangat buruk, ka- 

rena didaerah Tropik ini masih 

banjak-sekali orang jang keku- 
rangan makanan dan menderita 
kelaparan. 
Masalah gizi ini sebenarnja 

merupakan tragedi nasional, ka- 
ta pembitjara lagi, jang memin- 
ta kerdjasama Jari segala ka- 

langan untuk selekas mungkin   Mega AN Oleh ende- mengtulangkannjai — Ant, 

      

  

   

  

MEA TN 

DPR Kotapradi ia ke 0g jahar ta: 
  

  

“ : 

batan 
IDANG : 

miulaj dengan atjara? 

Sebagai pendjelasan atas ren 

tjana anggaran Belandja tahun 
1953 itu telah berbitjara anggau 
ta2 DPD seksi Keuangan sdr. 
Tji 
Kotapradja sdr, Banuarli. Didje 
Makan, bahwa penjusunan ren- 

ya anggaran itu telah diker 
an bersama antara DPD dan 

Seksi I jang | ditundjuk oleh 
R pleno. Dalam seksi I itu du 

duk 12 orang jaitu tiap2 frak- 
si mempunjai wakilnja, sehing- 

ga dalam garis besarnja dapat 

digambarkan bahwa tiap frak- 
si telah mempunjaj wakilnja da 

lam penjusunan anggaran belan 
dja tersebut. Diharapkan, agar 

dalam sidang pleno ini tidak 

akan banjak mengalami kesu- 
litan2 dari DPR sehingga ang- 

garan belandja itu dapat segera 
diterima dan kemudian diminta 
pengesjahannja dari Pemerintah 

    

DN kara tentang kelambatan 
dari pada penjusunan anggaran 
belandja sehingga DPR pleno   bar sekarang ini diberi waktu 

  

“Motto: 

lah 

tua, 

dan 

Ka an maa edan an 

Pada peringatan hari pahla- 
wan dan pada peresmian patung 
pudjangga “Ranggawarsita PJ. 
M. Presiden dalam pidatonja me 
negaskan, bahwa rakjat kita, 
terutama para pemuda, “harus 
menegang teguh2 ,,moreele di- 
cipline” atau hukum kesusilaan. 
Penegasan ini berhubung erat 
dengan kenjataan, bahwa masja. 

rakat kita sedang mengalami 
kegontjangan batin atau krisis 
achlak. Diwaktu achir2 ini nam- 
pak tindakan2 orang atau go- 
longan, jang menjimpang dan 
hukum2 -kesusilaan. 

Dalam karangan kami jang 
sudat2 telah kami bentangkan, 
bahwa kegontjangan batin ini 
adalah akibat pelbagai keadaan: 

.1. Revolusi kebangsaan kita 

an ae uen waktu dapat terdjadi. 
2. Sebagian besar dari masja- 

rakat kita masih dihinggapi pe- 
njakit ,,kurang harga diri”, jg 
menimbulkan tindakan2 jang 
berlebih2an. 

3. Masjarakat kita sedang ber 
hasrat melengkapi kekurangan2,   buminja. — Ant. 
jang diderita dalam djaman pen. 
Pedpaan 
    

“dikalangan Angkatan Perang jg 

Yaa tersebut. 

Isoal harus ada. Ia tidak sepen- 

  

   
   

gue coute harus mentjabut mu- 

ame “ang | 
ana tt subsidi — pemerin- | usah mengemukakan . 

|apalagi djika kita djauhi “kes 
1 |inginan untuk memukul peme- 

be | rintah,     

“Suara Pers. tg. KSAD: 
  

Ada maksud ter- 
sembunji ? 

Soal ,prestige“ jang prensipil 
“Perkembangan: belakangan ini 

ditimbulkan oleh permintaan ber 
henti Pedjabat KSAD! Kolonel 
Bambang Sugeng djuga telah 
menarik perhatian pers. 

Harian2 di Sumatera teruta- 

ma di Medan telah menjatakan 
pendapatnja masing2 atas peris- 

, WASPADA" Te sekali 
berpendapat, bahwa penretjahan 

dapat dengan pendirian jang 
Mkngadtn In mendesakkan coute 

im LA | tersebut kembali, djika dgn 7 

   
   

a keinginan itu ti-| 
1 o eh pemetjahannja. 4 

a hemat kita, kata ,,Was- 
pala” “sikap jang tepat ialah | 
In dastjash kesempatan kepada pe. 

intah sendiri bagaimana dia | 
| memesjatitan persoalan tersebut 
setjarabidjaksana dengan tidak 

sesuatu 
tuntutan. — : 

alau djalan ini kita pakai, 

pertjajalah pemetjahan | 
jang Sa pasti diperoleh, Demi. 

ada”. 
4 AA”   menulis : Kini | 

Ikin mengambil keputusan.: mem 

kita dengan hati jang tjemas 
menghadapi perkembangan2 jg 
akan terdjadi, djustru terhadap 
apa jang akan dilakukan oleh 
pemerintah -selandjutnja. Peme- 
rintah bisa meluluskan permin- 
taan Bambang Sugeng dan dgn 
demikian pemerintah bukan sa- 
dja membenarkan Menteri Per- 
tahanannja, akan tetapi mem- 
beri: 'kesempatan kepada Menteri 
itu untuk meneruskan tindakan- 
tindakannja, jg tidak lain akan 
tambah menjalakan api perten- 
tangan dalam Angkatan Perang 
Kita, kata Ta »Lembaga”. 

» MIMBAR Umum berpenda- 
pat, bahwa buat Bambang Su- 
geng dan sebagian besar para 
Panglima di Indonesia nampak- 

nja soal pelanggaran kompetensi 
ini oleh Menteri 'Perta- 

hanan sudah merupakan soal 
prestige” jang prinsipieel. 

Kata harian itu selandjutnja, 
kabinet Ali-Wongso hanja mung 

'berhentikan Iwa sebagai Mente- 
ri Pertahanan atau membenar- 
kan Iwa melangkahi hak KSAD 
dalam soal mutasi itu. 
IMenurut “Mimbar Umum” dja 

lan tengah sudah tidak ada lagi. 

III. Manusia 
djiwa, tangga wisma 

» tangga desa (masjarakat) dan 
tangga negara ( (dunia internasio- 
nal). 

PENDIDIKAN BUDIPEKERTI 
DILINGKUNGAN KELUARGA 

(Olah : S$. BRADJANEGARA). 

I, Zedeleer is de leer der menselijke 
verhouding (Ilmu kesusilaan ada- 

mu tentang hubungan ke- | 
manusiaan). 

Dr. R. Wedyadiningrat, 
II. Panembah iku ana limang per- 

kara atau Penghormatan itu ada 
lima matjam : ialah kepada orang 

mertua, saudara-tua, guru 
radja. 

Pakubuwana IV. 
itu mempunjai 

(rumah), 

Perta ore 

Kjahi AEbbaao” 

Kekurangan2 ini mengenai la- 
hir batin masjarakat. 

4... Djaman peralihan ini me- 
nundjukkan kenjataan, bahwa 

masjarakat ingin melepaskan 

diri dari pada tradisi dalam 

arti jang luas, akan tetapi tra- 
gienja ialah, bahwa masjarakat 
kita belum dapat menfjiptakan 

tradisi baru, dan atau pedoman 

hidup baru. 
2. Hubungan bangsa2 seka- 

rang sudah sebegitu eratnja, se- 
hingga mau — atau tidak — 
bangsa kita terpengaruh oleh 
aliran pikiran dari luar, jang 
belum dapat diolah oleh djiwa- 

nja setjara mendalam. 

Sebab2 kegontjangan batin 
tadi dambat laun tentu akan re- 
da dan akan hilang sama sekali. 
Akan tetapi ini tidak berasti, 

bahwa pendidikan budipekerti 
tidak perlu. Pendidikan watak 

merupakan salah satu tugas da- 
ri pendidikan, lebih dari itu pen- 
didikan watak adalah jang ter- 
penting bagi manusia. Dalam 

praktek hidup dapat kita keta- 
hui, bahwa orang lebih menghar 
gai 'budi-luhur daripada ketjer- 
Gasan pikiran (intellectueele ca- 
pasiteit). Seorang jang tinggi 
pengetahuannja tidak dihargai 

watak tjurang. 

Kaum pendidik, ajah dan ibu, 
dan para guru. S.R., S.L. dan 
Perguruan Tinggi tetap 'berke- 
wadjiban membina angkatan 
muda . sebaikanja, setepat2nja, 
agar mereka memiliki keluhuran 
budi (zedelijke persoonlijkheid). 
Tudjuan terachir dari pendidik- 

an ialah membentuk manusia 
susila, artinja suatu kepribadi- 

an, jang dengan setjara merdeka 
dan bertanggung djawah memi- 
lia (menetapkan pemandangan 

dan sikap hidup susila, dan 'ber- 
tindak menurut pedoman, jang 
telah dipilih), jang ditetapkan 
tadi. 
Dan ilmu djiwa modern telah 

mengakui kebenaran, bhw manu 

Sia itu dapat dididik. (De mens 

is.opvoedbaar). Lagi pula hake- 
kat manusia menundjukkan, bah 
wa manusia adalah mmachluk su- 
sila (De mens is cen zedelijk- 
wezen). 
Untuk melaksanakan pendidik 

an budi-pekerti para ajah dan 
ibu, dan para. guru terlebih da- 
hulu harus menginsjafi, bahwa 
manusia ketjil itu mempunjai 

hubungan dengan diri sendiri, 
dengan keluarga, dengan. masja- 
rakat, dan dengan negara. Ini 
suatu kenjataan, jang tidak 'bo- 

leh disangkal kebenarannja dan 
dengan sendirinja harus diperi- 
'ngati. Manusia adalah suatu in- 
dividualiteit, suatu warga dari 
keluarga, warga masjarakat dan 
warga negara. Manusia hidup 
dalam lingkungan keluarga, ling 
kungan masjarakat, lingkungan 
negara, tetapi lingkungan2 ini 
tidak/ boleh mematikan kepriba- 
diannja, sebab manusia itu me-   (Bersambung hal, 8) nurut chodratnja berkewadjiban 

tangga 

Oleh masjarakat, kalau dia ber- | 

mengembangkan kepribadiannja, 

tetapi tidak 'boleh melupakan 
hubungan dengan sesama hidup 
atau manusia lainnja. 

Manusia ketjil, jang lahir di- 
| dunia, masih sangat memerlu- 
kan pertolongan dari ajah dan 
ibu" Sebaliknja ajah dan ibu 
mempunjai pertanggungan dja- 
wab terhadap turunnja, jg akan 
tumbuh dan. mendjadi dewasa 
dalam arti biologisch dan cul- 
tureei atau lahir batin. Pembe- 
rian pertolongan ini jang men- 

. djamin kelangsungan hidup si- 
anak, lan pada suatu saat si- 
anak akan mentjapai kedewasa- 
2 dan tidak memerlukan 
pertolongan lagi dari orang tua- 
njd, Pada saat itu selesailah tu- 
ga$ pendidikan, sebab sianak 

sendiri dalam arti kesusilaan. 

Seorang ibu mendjaga keber- 
sihan sianak mulai dilahirkan 

sampai sianak dapat membersih. 
kan diri sendiri. Ini berarti, bah 
wa sianak dibiasakan /dilatih me. 
miliki watak kebersihan (wa- 

take resikan). Sianak diberi air 
tetek pada waktu jang tertentu, 
(djadi tidak tiap2 kali diberi mi- 
num). Ini berarti, bahwa sianak 
dibiasakan kepada tata-tertib 
(dicipline), dapat menguasai 
nafsunja. Kamar tidur, jg diatur 

| rapi, dan dihias dengan gambar2 
Ljang indah, mempengaruhi rasa 
keindahan sianak. Kalau sianak 
telah dapat bertjakar2, dan me- 
nirukan Kata2 dari ajah dan ibu 

dan anggauta keluarga, maka 
mendjadi kewadjiban ibu dan 
ajah mendjaga, djangan sampai 
sianak . mendengar kata2 jang 
tidak senonoh, dan djangan sam. 

pai mendengar suara jang tidak 
Lenak didengar. Ajah dan ibu ha- 

|rus mendidik diri sendiri. Djika 
sianak sudah dapat berdjalan, 
dan bermain2, berilah kesem- 

patan untuk bermain2, agar si- 
anak dapat mengembangkan da- 
ja. pikirannja “dan . mengenal 

|alam sekitarnja. Apabila sianak 

sudah berumur 4 A 5 th, dan 
telah dapat menolong diri sen- 

| diri, djanganlah terlalu banjak 

|aiberi pertolongan. Sianak iha- 
rus mandi sendiri, makan sen- 

diri, tidur sendiri, berpakaian 
sendiri dan menjimpan pakaian- 

nja sendri. Ini semua berarti 
memberi kesempatan kepada si- 

anak, untuk memiliki kepertja- 
|jaan kepada diri sendiri, Kalau 
Sianak sampai kepada umur 5 
th, lebih, berilah kepadanja ke- 
sempatan untuk bergaul dengan 
teman2nja agar supaja sianak 
dapat menjesuaikan diri dengan 
kehidupan bersama . (gemeen- 

schap). Sudah barang tentu pe- 
ngawasan dari ajah dan ibu ha- 
rus masih ada, dan djangan sam 
pai sianak mendapat pengaruh 
jang tidak diharapkan. 

Sebaiknja diusahakan adanja 
»Speelkringen”, dibawah pimpin- 
an seorang pamong. Kalau pen- 

didikan dalam lingkungan kelu- 
arga dapat terlaksana sebagai 
“dibentangkan diatas maka si- 
anak mendapat. dasar  (fonda- 
men jang kuat untuk pendidikan 

selandjutnja) dalam arti kedjas- 
manian dan kerochanian. 

Sianak mengenai hubungan di 
antara satu manusia dengan 'jg 

lain dalam bergaul dengan ajah 

dan ibunja dan dengan anggota 

keluarga lainnja. Kalau huhung- 
an ini baik, maka sianak men- 

dapat kesan jang baik pula. Ta- 
ta tjara dan tatakrama dapat 

diselami oleh anak, kalau ang- 
gota2 keluarga makan bersama, 
kalau ada tamu, dan kalau ada 
hari2 jang dimuljakan bersama. 
Maka oleh karena itu tiap2 ke- 
luarga harus mengenal tradisi 
masjarakatnja, Tradisi tentu sa- 

dja dapat berubah, akan tetapi 
harus ada kepastian2 dalam ke- 
luarga, harus ada tatatertib, jg   membina sianak, 

8 
, 

tosumarto dan seksi I DPR 

“hteten dapat berdiri diatas» hati 

entjama anggar. 
belandja 1953 
Besarnja Rp. 20.024 980, — 

“Penetapan sabsidi akibatkan kelam- 
penjusunannja 

DPRD Kotapradja Jogjakarta kemarin siang telah 
sidangnja untuk achir tahun ini dan 

| Sebagai atjara pertama dibitjarakan rentjana anggaran belandja 

tahun dinas 1953 jang sebenarnja terlalu kasep mengingat tahun. 

nja sudah akan mendekati waktu penutupannja. 

nja untuk membitjarakan ang- 

gauta DPD Tjiptosumarto men 

djelaskan, bahwa duduk perka- 

ranja bukan karena kelambatan 

DPD dan seksi I, tetapi karena 

kepastian pemberian subsidi da 

ri Pem, Daerah telah menga- 

lami  tjara tawar menawar” 

“Pemerintah daerah menerima 

subsidi tidak seperti jang diha- 

rapkan karena adanja penghe- 

matan keuangan negara seluruh 

nja dan sebagai akibat, Kota- 

pradja akan diberi subsidi dari 

Pemerintah Daerah Rp. 4.270. 
000,—, Kemudian berkat perdju 

angan kotapradja Pemerintah 

Daerah memberikan tambahan- 

nja, menetapkan memberikan 

subsidi sebesar Rp. 4.750.000,—. 
Anggaran belandja untuk ta- 

hun 1953 direntjanakan sebesar 
Rp. 20.024.980,— termasuk ang 

garan untuk dinas biasa dan di- 

nas luar biasa. 
' Hasil sendiri hanja Rp. 

2.483.110,—. 
Sementara itu - berdasarkan 

rentjana anggaran itu, Maka di 
rentjanakan pula pemasukan 

uang dari hasil usaha Kotapra- 

dja sendirj sebesar Rp. 2.483.110, 

jaitu uang masuk jang diterima 

dari padjak2 tontonan, kendara 

an, andjing minuman keras dan 
sebagainja, bea2 dan laba2 dari 

perusahaan2 kotapradja seperti 

pasar, air minum, bedjagalan, pe 

mandian umbang tirta, dll. 
Dengan demikian, maka untuk 

menutup kekurangan anggaran 
belandja diharapkan subsidi dari 

Pemerintah daerah sebesar Rp: 
17.541.870,—, akan tetapi ternja 

ta hanja disanggupkan subsidi 
sebesar Rp. 4.750.000,— sehing 
ga Pemerintah Kotapradja sela 
in akan memperdjuangkan tam 

bahan subsidi, pula akan meng 

adakan pengeluaran2 uang ber 

dasarkan dinas biasa sadja jg 
dipandang urgen, Dinas luar bia 

sa jang kebanjakan mengenai 

usaha2 pembangunan hanja da 

pat didjalankan kalau ada tam 

bahan subsidi. Dalam pada itu 

pada beberapa pos pengeluaran 

diadakan penghematan sehemat. 

hematnja. 
EP |Harapan walikota. 

“Sementati itu kemarin “sebe- 
lum pembitjaraan tentang ang- 

garan belandja dimulai, waliko- 
ta Mr. Sudarisman Purwokusu- 
mo sebagai ketua DPR Kotapra 

dja telah mengutjapkan pidato 
pembukaannja dengan harapan, 

agar atjara2 dalam sidang pleno 
DPR pada achir tahun ini akan 

dapat diselesaikan  seluruhnja 

PEN MAA Ta 
Kes Nat | 

  

PENGURUS BARU D/P.R. 
PERBEPBSI PAKUALA- 

MAN 
Dalam rapatnja para Bekas 

Pedj. Bersendjata RI Daerah Pa 
kualaman pada tg. 13 Desember 
djam 19.30, bertempat di Balai 
Rukun- -Kampung Djagalan Bedji 

Pakualaman telah diputuskan 
membentuk “Dewan Pimpinan 
Ranting Perbepbsi Pakualaman 
dengan susunan Sbb.: 

Sekretaris Umum sdr. Ronggo 
sekretaris Administrasi sdr. Hadi 
suroso, sekretaris Organisasi 
sdr. Dasiko,, sekretaris Bendaha 

ra sdr, Ngadijana, sekretaris PP 

& K sdr. Temu Haryo, sekretaris 

muljo dan sdr. Rolik. 
Pengurus Dewan Pimpinan 

disjahkan oleh wakil DPD Per 

bepbsi Jogjakarta atas nama DP 

P Perbepbsi, seterusnja dilaku- 

kan pelantikan, dan memberi ha 

rapan2 hendaknja Ranting Per- 

bepbsi Pakualaman, supaja ker- 

| dja sama jg seerat2nja dgn In- 
stansi2 Pem, setempat, dan 
dengan organisasi2 apapun jang 
sekarang ini menjokong sepenuh 

nja kepada Pena RI. Ali 
Wongso. 

PENGURUS. KELUARGA 
EX T.P. Ki. I. DET. II. 

Be. 17. 

Baru? in bertempat di Djalan 

Batonowarso .oleh ,,Keluarga ex 

T.P. Ki I, Det. HI Be. 17” telah 
dilangsungkan rapat ' anggauta 

bentuk pengurus baru dengan su 

sunan sebagai berikut : 
Ketua I : Sdr. Prakosa. Ketua 

HI: Sdr. Soenarso. Penulis I: 

Sdr. K. Soekamtho. Penulis II : 
Sdr. S$ Toerhadi. Bag. Keuangan: 

Sar. Soembardjo. Bag. Pendidi- 

kan : Sdr. Tn al Rasjid. Bag. 

Olahraga : Soertijo. Bag. 

Usaha): Sdr. Babe. 

  

landja jang merupakan ukuran 

tentang tjara mengatur rumah 

tangga kotapradja oleh DPRnja. 
Djuga disinggung2 tentang pe 

njerahan otonomi dengan harap 

an agar Pemerintah daerah se- 

gera dapat menjelesaikan seper- 

ti apa jang diadjukan oleh kon 

perensi dinas DPD2 dgerah, ka- 
bupaten dan kotapradja perte- 

ngahan tahun ini. 
Mengenai adanja keterangan 

Kementerian Dalam Negeri ke 
pada Pem. Daerah, bahwa penje- 

rahan otonomi dari pem. Daerah 
pada Kotapradja jang dilakukan 

sedjak tahun 1951 tidak sjah, 

menurut walikota keterangan 

itu tidak benar, Penjerahan itu 
sjth”karena berdasarkan hukum 
jang berlaku. 

Tadi malam sidang dilandjut- 

kan untuk pemandangan umum 

para anggauta, sedangkan nan- 

ti malam akan didengarkan dja 

waban DPD. Berhubung de 
ngan itu maka pagi ini DPD 

bersidang untuk menjusun dja- 
waban Pemerintah, jang dike-   terutama mengenai anggaran be | mukakan nanti malam itu. 

  

tanda 

  

djengkelkan. & 

Apalagi misalnja kalau ton- 
tonan itu diselenggarakan orang 
iang menurut pertimbangan kita 
mengerti, bahwa masjarakat 
mengharapkan dari mereka te- 
patnja waktu, seperti para ma- 
hasiswa fakultit Sastra, Pedago- 
gik dan Filsafat UN Gadjah Ma- 
da jang mengadakan pertundjuk 
an drama klassik ,,Acoka War- 

dhana' tiga malam -berturut2 
(Sabtu, Minggu dan Senen) di- 
gedung CHTH Jogja. 

Pada umumnja permainan se- 
luruhnja bolehlah dikatakan tju- 
kup. Tapi penjelenggaraannja, 
soal2 teknik, agak mengetjewa- 
kan. Malam pertama misalnja 
dimulai 40 menit terlambat, ka- 
lau tidak boleh dikatakan satu 
djam, karena sebetulnja lajar 

baru dikuakkan djam 8 kurang 
dua menit, sebab sebelumnja ada 
pidato. Perlu ditjatat, bahwa se- 
betulnja orang datang mengun- 

djungi sesuatu sandiwara adalah 
untuk melihat, bukan untuk men 
dengar (pidato). Hingga harus- 
lah dibatasi, supaja tidak usah 
ada pidato. Memang di Indone- 
sia sudah mendjadi kebiasaan 
bikin pidato, sebelum dimulai 
pertundjukan. “Tapi itu adalah 
suatu kebiasaan jang perlu di- 

ganti. 
Tapi bagaimanapun djuga, pa. 

ra mahasiswa ini menundjukkan 

suatu permulaan kepada jang 
baik: pemain2nja mempunjai ba. 
kat jg boleh dibanggakan. Dan 
dilihat keseluruhannja nampak 

ada kemadjuan “pada malam 

terachir, 

Penjelenggaraan. 
Tehnik : Pada umumnja pela- 

janan lampu kurang tepat. Dju- 
ga pengaturan suara buruk. Pe- 
milihan lagu2 pengiring baik. 
Tapi menempatkannja tidak te- 
pat. Sering hanja terdengar se- 
kelumit seperti djeritan jg tak 
ada! artinja, Banjak adegan2 jg   mestinja perlu diberi stress dgn 
musik, dibiarkan kosong, Deko-   

.Acoka wardhana” 
Drama Klasik Timar dim 3 babak 

Saduran: WANHNJONO 

ANG paling mengdongkolkan para penonton waktu melihat 
sesuatu, jalah apabila tontonan tsb tidak dimulai pada wak- 

tu jang sudah ditetapkan dalam atjara atau undangan. Biar apa 
pun dikatakan alasan jang menjebabkannja, tetap hal itu men- 

rasi nampak tjeroboh (dekor 
adegan pembuka, dekor ketika 
flash-back). 

Permainan. 

Tuti sebagai Asandhimitra ba. 
ik. Terasa benar kesan kehalus- 
an budinja. Djuga Kusafiah sbg. 
Tisjaraksita tidak mengetjewa- 
kan, meskipun belum bisa me- 
nandingi kegalakan Miryati jg 
pernah memainkan peran ini 2 
tahun jl. Umar Kayam tidak ga. 
gal memainkan peran Radagup- 
ta, meskipun sebenarnja ia bisa 
Ibh bersikap galak sedikit lagi. 

Ben Situmorang sbg: Munda dju. 
ga bolehlah. Tetapi umumnja dia 
loog tidak lantjar. Suara souf- 
fleur jg ikut masuk mikrofoon 
membuktikan bhw pelaku2 be- 
lum menguasai naskahnja. Ef- 
fendi Lubis mainnja masih terla 
lu gampangan. 

Wahjono sendiri jang merang- 
kap memegang regi kurang me- 
muaskan. Banjak actingnja jg 
tidak waardig. Dalam keseluruh. 
annja gezag sutradara kurang 
terasa. 

Tjerita, 
Tjerita saduran ini terasa su- 

dah kehilangan nilai Klasiknja. 
Pemakaian kata2 ,,aku" dan 
Saja” (bukan kami atau kita) 
oleh radja djuga pantas disesali. 
Pada awalnja terasa ada poezie 
didalamnja. Tapi makin kebela- 
kang scenario makin kerdil. Ni- 
lai klasik ini makin berantakan 
karena adanja adegan hantu2 
murahan ditengah tjerita, Per- 
mainan hantu? jang ,,pating gli- 
drah” itu lebih menundjukkan 
bahwa sutradara kurang punja 
gezag. Demikian kering tjerita 
itu sehingga adegan tarian dgn 
iringan lagu Chant Hindou itu 
tidak djuga memberikan kese- 
garan. Pangeran Sidharata jang 
berulang2 muntjul sebentar lalu 
masuk lagi memang bisa meng- 
gelikan. Adegan serupa ini se- 
benarnja bisa dikurangi hingga 
minimum, ii la 

AN AA TR 

Pembantu Umum sdr.2 Hardodi, 

Ranting Perbepbsi tersebut tlh. 

jang pertama kali dan telah di- 

  

Ap a “n Dimana 
P Perskonperensi dengan Pa 

nitya Peringatan Seperempat 
Abad Pergerakan Wanita Indone 
Sia, di Press-Room, djam 9.30. 

: Soft-Ball, dj Djalan Wido 
ro, antara SMA.B — SGPD, dj. 
16.00. : 

:$ Pertundjukan Wajang: Ku- 
lit, di Gedung Negara, dj, 19.00. 

xx Sidang DPR Kotapradja, di 
Ngadiwinatan 5, djam 19:30. 
Membitjarakan — Pemandangan 
Umum. 
  

SEKITAR PENETAPAN PA- 
DJAK PERALIHAN 

Mengenai berita tentang pene 
tapan sdr, Judaningrat mendjadi 
Ketua Panitya Penetapan Pa 
djak Peralihan Bag, 1953/1954 
lebih landjut dapat keterangan 
bahwa disampingnja mendjalan 
kan pekerdjaan sehari2, ia dju 
ga &i tetapkan mendjadi Ketua 
Panitya Penetapan Padjak “Pe: 
ralihan Ketjil bag. th. 1953/1954 

untuk pengusaha2 bangsa asing 
dalam lingkungan Kotapradja 
Jogjakarta, jang tidak diwadjib 
kan memasukkan surat pemberi 

tahuan padjak peralihan, jaitu 
umumnja jang berpenghasilan ku 
rang dari Rp. 5000 setahun, 

LATIHAN KADER 
WANITA 

Oleh Pendidikan Masjarakat" 
Kotapradja Jogjakarta akan di 
buka Latihar, Kader Wanita ang 
katan ke-II tahun 1953. Latihan 
tersebut akan diadakan pada 
tanggal 45 s.d 30 Desember 1953, 
dari djam 16.00 sampai 19.00. 

Sjarat untuk dapat diterima 
sebagai pengikut ialah serendah- 
rendahnja beridjazah Sekolah 

|'Rakjat. Terutama kepada setiap 
organisasi2 Wanita dalam kota 
Jogjakarta diberi kesempatan un 
tuk mengirimkan dua Orang ang 
gautanja guna mengikut: latihan 
tersebut. Pendaftaran dapat di- 
sampaikan setjara tertulis mau 
pun dengan tilpun no. 682 kepada 
Panitya Penjelenggaraan Latih 
an Kader Wanita d.a. Nj. Awi- 
bowo, Djl, Klitren Kidul 35, pa 
ling lambat tgi. 20 Desember "53. 

PERSATUAN DEMOBILI- 
SAN EX RAYON III 

Bertempat di S.T.M. Djl Dje- 
tis, pada hari Minggu tg. 13 De- 
sember 1953 jl, telah terbentuk 

persatuan Demobilisan Peladjar 
ex Rayon III jang meliputi dju- 
mlah anggauta £ 400 orang pe- 

adjar. dengan susunan pengu- 

s sbb 
Ketua Umum IBNOE $S, Ketua 

I RACHMAT M, Ketua II SO- 
ekretaris T GATOT -$, 

EFFENDI, Benda- 
RJATY dan Bendahara 

II EDDY SUSANDI. 
'Disamping itu unti 

wasi tindakan2 Pe 
tuk pula Te an 

uta dengan: C£ Pn 
“ Ba sebagit HK etua, 
Idris sbg. Ketua II, Charman: 
Husein sbg. Sekretaris T dan 
Jen Sardjono sbg. Sekretaris 1. 

KEBUN BINATANG DI 
JOGJA 

Dari kalangan Jajasan Gem- 
bira Loka didapat keterangan, 
bahwa kini sedang diadakan per 
siapan2 pembikinan kebun bina- 
tang setjara besarZan di Jogja. 
Seperti diketahui kebun bina- 

tang ini akan terletak dimuka 
“Taman Bahagia” di Semaki 
dan akan memakai tanah Selu- 
as 20 hektar. Berapa beaja jang 
disediakan untuk pembikinan 
kebun binatang ini belum dike- 
tahui, tetapi jang terang guna 
pembelian tanah rakjat jang 
akan dipakainja itu akan mema. 
kan beaja tidak kurang “dari 
Rp.9.000.000.—. 

Menurut keterangan tersebuf, 
kebun binatang ini akan dibuat 
setjara modern menurut ukur- 
an2 kebun binatang dinegara? 
lain dan seorang ahli kebun bi- 
natang di Bandung telah me- 
njanggupkan diri untuk mem- 
beri petundjuk2 seperlunja: 

Sementara itu dapat, dikabar- 
kan, bahwa pelbagai matjam - 
binatang kini telah dikumpulkan 

oleh pemerintah daerah dan umi 

   

  

  
  

tuk sementara ditempatkan di- 
alun? jang merupakan kebun 
binatang: ketjil-kefjilan, ,,. 

: . 
Nonton mana ? 

JOGJAKARTA, 
LUXOR: ',Tiga Pendekar Tarus 

na”. (Film Indonesia), 
REX: Son of Paleface”, Boh 

Hope, Jane Russel, 
SENI SONO: ,,Asmara Murni”, 

A. N. Alcaff, BE. Zaenah, 
Subono. : 

INDRA: ,,Flesh and Fury”, Tony 
Curtis, Jan Sterling. 

RAHAJU: ,,Lutung Kasarung”, 
Tien Sutopo, Nurhasanah. 

SOBOHARSONO: ,,Anthony Ad. 
verse”, Olivia De Havilland, 
Fredric March. 

MURBA : Ibu”. (film Tiongkok) 
WETAN BETENG: ,,The Family 

Secret”, John Derek. 
WAJANG ORANG NGESTI RA- 

HARDJO: ,,Brodjodento ma 
ling”. (Gatutkotjo kembar). 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
,Erlangga”, (Bb. Kauripan). 

SURAKARTA. 
SRIKATON: .Jolson Sings 

Again”, Larry Parks, Barba, 
ra Hale. 

INDRA: Yankee Buccaneer'', 
Jeff Chandler, Scott Brady. 

STAR: , Escape me never”, Hrrol 
Fiynn, Ida Lupino. 

SRIWEHDARI: ,Goodbye, My 
Fancy”, Joan Crawford, Ro 
bert Young. 

U.P.: ,,Destination Gobi”, 
Richard Widmark, 

REX: |,Captain Amerca” TI, DicY 
Pureell. . 

DHADY: Fort Vengeance” Ja- 
mes Craig, Rita oreno, 
(Perobahan dapat terdjadt), 

      

    
     



  

   

  

   

1 213 Aek siisunan perang. 

5 5 Pasal 20, ! 
aw Dalam waktu perang: De- 

wan Keamanan jang disebut da- | 
  “lam pasal 14 mendjadi Dewan | 

Pertahanan dan bertugas pula 
melaksanakan kekuasaan Peme- 
rintah dalam lapangan perta- | 
hanan. 

2) Perubahan susunan Dewan 
Pertahanan diatur dengan nan 1 

. aturan Pemerintah. 
(3) Ketua Dewan Perwakilan 

Rakjat harus mengikuti sidang- 
sidang Dewan Pertahanan seba- 
gai penasehat dan mendapat 
pemberitahuan tentang semua | 
keputusan Dewan Pertahanan. 

Pasal 21. -& 

(1) Dalam waktu perang selu.. 4 
ruh kesatuan? bertempur, Ang 

katan Perang dan pertahanan | 
rakjat umumnja, dipimpin 'oieh | 
seorang Panglima Besar menu- 
rut petundjuk-petundjuk jang di 
tetapkan oleh Pemerintah. 

| (2) Wilajah Republk Indonesia 
dibagi dalam daerah2 perang: ke | 
satuan2 bertempur “Angkatan 
Perang dan per ahanan rakjai 

di-daerah2 - tersebut dipimpir, 
oleh seorang Panglima Perang. 

(3) Panglima Besar dan Pang. 
lima-panglima Perang diangkat 
dan diberhentikan oleh Pamerin. 
tah. 

  

  

Padat 22. 
Dalam waktu perang KAA 

an2 masing2 Kepala Staf Ang- 
katan untuk mempergunakan ke 

satuan2 Angkatan Perang aa | 
ditempatkan dibawah Panglima 
Besar pindah ketangan Pangli- | 
ma Besar, 

3 4. Tentang Pemerintah da- 
lam waktu perang. : 

Pasal 23. 
Hubungan Kekuasaan militer 

dengan Pemerintah dalam waktu 
perang diatur dengan undang2 

tersendiri sebagai pelaksanaan ' 
dari pasal 129 Undang2 Dasar 
Sementra Republik Indonesia. 

BAB IV. 
Hak? dan kewadjiban peradjurit. 

Ie oo asal DA,      
Peradjurit adalah perwira, bin 

tara bawahan jg setjara su 
karela Uu berdasarkan wadjib 
militer mendjadi anggota Ang- 

n Darat, Angkatan Laut dan 
Angkatan Udara. £ 

Pasal 25. 
Pada saat mendjadi pe 0 

seorang warga-negara har e 
Men sumpah, 

“Pasal 27. 
Seorang peradjurit tidak bo- 

leh mendjalankan politik dalam 
arti bahwa dia tidak boleh me- 
ngambil sikap atau tindakan jg 
dapat mengurangi tata-tertib, 

Pn dan suasana ke 

   Pasal 28. : 

" peradjurit harus men 
izin atasannja untuk 

mendjadi anggota sesuatu per- 
kumpulan, 

Pasa) 29. 
Rekan peradjurit harus'men     

Th uA Vu, tentang gp Negara 

: |an-perusahaan partikulir, apabi 
|la ia mempunjai ketjakapan jg 

gantung dari factor2 diluar jg 

dipengaruhi oleh Indonesia. 

poran 
kekurangan dalam neratj 

'rbajaran sebanjak 1,3 
"| ngan daSar neratja' perdagangan 

“rus demikian, maka kekurangan 

Ae 

  

Nanik izin atasannja untuk 
kawin, Y 

Pasal 30. 
Seorang peradjurit sukarela 

tidak boleh : mempunjai djabatan 
lain ngan tidak seizin atasan- 

ne 
: "Pasal 31, 

K dukan hukum seorang 

  

      
  

it serta haknja atas 
adji dan penghasilan2 lain d! 

atur dengan Mana 

    

Pasal 
Seorang perajurit jg meninggal 

kan Angkatan Perang dengan 
hormat didahulukan dalam mem 

roleh djabatan2 dalam dinas 
merintah dan dalam perusaha 

sama dengan pelamar2 lainnja, 
, Pasal 33. 

kereba peradjurit jang su- 
dah lepas dari Angkatan Perang 

| boleh memakai pakaian seragam 
| dalam upatjara2 nasional atau 

kemiliteran jang ditentukan de- 

ngan perturan Pemerintah.  “ 
Pasaj 34. 

Presiden dapat memberikan 
pangkat2 kehormatan Angkatan 
Perang kepada seorang jang bu 
kan peradjurit menurut tjara2 
jang ditentukan dengan peratur 

Pasal 35 
“| Angkatan Perang mempunjai 

peradilan tersendiri dan koman- 

perkara, hal mana diatur 
ngan udang2 tersendiri, 

, Pasal 36. 
Demobilisasi untuk  seluruhnja 

gn an Aan ana tersehuk 

BAB V. 
Menjatakan perang, n me- 
ngadakan perdamaian 

“dan menjatakan pember 
— hentian perlawanan, 

Pasal 37. 

rang dan mengadakan perdamai 
an setelah mendapat persetudju 

an Dewan Perwakilan Rakjat. 
“ Pasal.38. 

Presiden dapat menjatakan 
pemberhentian perlawanan. 

|. Pasal 39. 
Semua undang2 dan ketentu- 

an2 tata-usaha jang sudah ada 

pada saat Undang2 ini diun- 
Gangkan, tetap berlaku dengan 

dar undang2 dan ketentuan? ta- 

ra tegas menurut Undang2 itu. 
Pasal 40. 

Undang2 ini dapat disebut 
,»Undang2 Pertahanan”. 

Pasal 41. 
Undang2 ini mulai berlaku pa 

da hari diundangkan. Agar supa 
ja setiap orang dapat mengeta- 

dangan Undang-udang ini de- 
ngan penempatan dalam Lemba-   an Pemerintah. ran N egara Republik Indonesia. 

atau utk-sebagaiannja serta se- 

Presiden dapat menjatakan pe. 

tidak berubah, selama dan seka- 

ta-usaha itu tidak diubah setja 

huinja, memerintahkan pengun- 

  

dan2 mempunjai hak penjerahan | 

de- | 

: Wanita, 

no: 
Ruu. 'miitak mo-          

gami 
Wanita di Singapura. seperti »ternak” 

Ss KPERTI sudah pernah BIN ditolak, Dewan Wanita Singa. 
pura (anggotanja 1.000 wanita dari segala golongan bang- 

sa) telah merantjangkan sebuah rentjana undang? untuk me- 
larang orang laki? kawin dengan lebih dari 1 perempuan, 

Orang laki2 Muslimin diper- 
kenankan punja 4 isteri — dgn 
sjarat2 tertentu. Orang laki2 
Tionghoa di Singapura boleh pu-, 
nja gundik dan orang peliharaan 

sebanjak2nja, disamping isteri- 
nja, dan djika ia meninggal tan- | 

pa meninggalkan warisan, har- 
tabendanja dibagi rata antara 
Segala isteri, Panai dan peliha- 
raan2 tadi, 

Seperti ternak. 

ME UP sekretaris Dewan 
Njonja Shirin Fozdar, 

menerangkan bahwa kaum Wa- 
nita di Singapura sekarang di- 
perlakukan seperti fernak sa- 
dja, Sangat tidak patut dan ti- 
dak adil bahwa keadaan demi- 

kian ini dibiarkan sadja oleh 
pemerintah Inggeris, penanda- 

tangan Piagam Hak2 Manusia 

PBB. 
Muslimin laki2 di Singapura 

boleh tjeraikan isterinja tanpa 

mengemukakan sebab2nja, kata 
njonja Fozdar. Ajat Kitab Sutji 
A1 Gur'an jang mengenai per- 
tjeraian, oleh banjak orang di   Malaya keliru ditafsirkannja. 

  

Tentang laporan 
Divisen 

Keterangan Menteri Keuangan 
Drs. Ong 

MN papa Keuangan mendja. 
pertanjaan Seksi Ke- 

daa” tentang Laporan Devi- 
sen 1952 sebagai berikut : 
Pertanjaan IL. 
“Apakah Pemerintah dapat 

memberikan perkiraan mengenai 
waktu sampai kapankah adanja 
Gepressie, mengingat prognose 
Pemerintah tentang keadaan 
neratja pembajaran perdagang- 
an dan rantjangan- pemakaian 
persediaan monetair pada ta- 
hun2 1953 Rp.1,3 miljard, 1954 
8g 3 djuta, 1 Rp.350 dju- 

Djawaban IL. f 
Adanja depressie sangat ter- 

  
tidak atau sedikit sekali dapat 

Untuk tahun 1953 dalam La- 
Devisen telah Gitaksir 

pem- 
jard der 

jang seimbang (tertutup). 
Sampai dengan triwulan HI 

1953 neratja perdagangan me- 
njatakan surplus sedikit (& 

300 djuta) akan tetapi neratja- 

pembajaran seluruhnja ke- 
kurangan lebih dari 1 miljard. 
Kalau perkembangan ini te- 

seluruhnja untuk tahun 1953 
akan wmendjadi 1,4 miljard. 
Akan tetapi perkembangan se- 
sungguhnja dalam triwulan IV 
belum dapat diramalkan dengan 
pasti. 
Untuk tahun 1954 direntjana- 

kan djumlah deficit datam ne- 
  

Ketua Pusat B. Pp, L: 

Bentuklah Pete 
rintahan Irian 
ETUA Umum Pusat Badan Perdjuanwan Irian, Latumahina, : 
dalam sebuah keterangannja berhubung dengan dibentuknja 

Biro Irian, mengatakan bahwa lebih tegas lagi bila Pemerintah 
membentuk pencerintah Irian: Apakah statusnja sebagai propinsi, 
kabupaten, residensi dsb.nja bukan soal. Dan tempatnja harus 
didaerah: jang berdekatan dengan wilajah Yian. 

K 

Tindakan ini adalah sesuai de 
ngan putusan Kongres Rakjat 
Perdjuangan- “Irian pada tahun 
1952, jang menghendaki diben- 
tuknja pemerintahan untuk Irian. 
Barat. Biro Irian, menurut Latu. |: 
mahina, perlu ditindjau dengan | 

sebaik2?nja, karena sedjak 1950 
sudah berbagai badan jang tim- 
bul akan tetapi karena tidak ada | 
tangan jang menggiatkan usa- | 

ha2 itu, maka hasilnja pun me- 

rupakan nol besar. #4 3 

Soal Irian ini sudah merupa- | | 
kan satu sengketa antara Belan . 
da dan Indonesia, dan bagaima- 
na sengketa ini akan berachir be 
lum dapat dikira2kan sekarang. 
Kalau ditindjau dari segi KMB, 
sengketa ini dapat diachiri de- 

ngan djalan perundingan dan 
damai. Tetapi makin hari ma- 
kin tampak kesulitan2 jang di 
timbulkan oleh Belanda dan pi- 
hak Indonesia makin hari meli 

hat tidak ada harapan masalah 
ini dapat diselesaikan dengan da 
mai. Inj disebabkan karena tin- 
dakan2 permusuhan jang diper 
lihatkan oleh Belanda terhadap | 
bangsa Indonesia. 

Usaha pemerintah Indonesia 
dikatakan oleh Latumahina, se- 
djak kabinet Hatta sampai de- 
ngan Wilopo tidak berobah. Usa 
ha2 tersebut antara lain telah 
diadakannja: bei agai konperen 
si dan perundingan. Tetapi usa 
ha itu merupakan suatu balans 
kerugian nasional jang besar, ka 
rena, Belanda makin menarik 

|Irian lebih rapat kepadanja. 
Tindakan? darj kabinet seka- 

rang, menurut Latumahina, 
menghangat2kar persoalan Iri-   
  

an. “Tetapi ia sendiri belum me- 
rasa optimistis. Demikian antara 
lain Laturaghina. —— San,   

Eng Die 

ratja pembajaran sebanjak 600 

djuta, akan tetapi pemakaian 
devisen sesungguhnja dalam 
2 tahun jang akan datang ini 
pada hakekatnja ditentukan 
oleh keadaan penerimaan dan 
pengeluaran devisen dalam ma- 
sa jang akan datang. 

Ramalan mengenai neratja 
pembajaran utk th 1954 didasar 
kan atas surplus dari neratja 
perdagangan sebanjak 600 dju- 
ta dan atas defisit pada peneri- 
maan dan : geluaran devisen 

lain2 (invisibles) sebanjak 1200 
djuta. 

Pertanjaan 2. 
Apakah Pemerintah dengan 

da n bermaksud mengada- 

kan ,cyclische begrooting” dan 
apakah sistim ini memberi man- 
faat bagi Indonesia ? 
Djawaban 2. 
Rantjangan emakaian perse- 

diaan | devise) “tahun? 
1953, 1954 dan 1955 berdasarkan 
terutama atas kemungkinan pe- 
makaian persediaan devisen jg 
tersedia pada achir 1952. Djadi- 
nja bukanlah maksudnja untuk 
mengadakan ,,cyclische begroo- 
ting”, akan tetapi rantjangan 
pemakaian ini hanja merupakan 
maximum sadja, 

Pertanjaan 3. 

“Apakah Pemerintah akan da- 
pat mendjamin keseimbangan 
begrooting ditahun 1956 ? 
Djawaban 3. 

Keseimbangan ini tidak dapat 
didjamin, akan tetapi memang 
Pemerintah mengharap tertja- 
painja keseimbangan dalam Ang 
garan Belandja th. 1956. 

Pertanjaan 4, 
Apakah Pemerintah dapat 

memberikan posisi neratja pem- 
| bajaran 1952 jang tetap (bukan 
' prognose ?). 

Djawaban 4. 
Angka2  mengenaj nerafja 

'pembajaran tahun 1952 dapat 
dilihat dalam laporan De Java- 

| sche Bank, sekatipun tjara me- 
njusun angka2 tersebut menurut 
pendapat Pemerintah masih per- 
lu disempurnakan. 
Keadaan devisen pada achir 

tahun 1952 adalah sebagai be- 
rikut : djuta 
Mas Bank Indonesia 2.676 

|LAAP LN — devisen — .789 
LAAP LN — mas 4 101 
Bank Devisen : 

Bank Indonesia It 2 
Lain2 sb “Gee 

Djumlah. 3.397 
Pertanjaan 5. 
Apakah A-Rekening jang di- 

adakan antara Nederland dan 
Indonesia itu masih berfaedah 

| bagi Indonesia ? 
Djawaban 5. 

Dalam 'Mas Bank Indonesia   
  

SURAT HARI NATAL 
DARI SURGA. . 

Setiap orang Djerman kini 
akan dapzxk mengirimkan surat | 
Hari Natal kepada anak?nja dan 
kenalan?nja, dengan memakai 
almat sipengirim :  Chirtkindle, 
Himmel”. 5 

“Seorang dari Miinchen telah | 
mengetahui, bahwa dj Oldenburg 
terdapat suatu tempat bernama 
Himmel. Ya membuat kartu? Ha 
ti Natal, Kartu? ini dikumpul- 
kannja dan kemudian dikirim- 
kanmnja ketempat Himmel ter- 

sebut, Dari tempat itu, kartu? 
dengan tjap pos tempat semula- 
nja terus dikirimkan ketempat 

“ budjuannja, — Mondiana, 

| kening 
| Negeri Belanda: oleh karena itu 

telah termasuk djaminan untuk 
peredaran2 uang dalam negeri. 
Indonesia dengan adanja A-Re- 

mendapat kredit dari 

Indonesia bisa melakukan pem- 

ketjuali dalam $ U.S.A. 
Maksud A-Rekening ialah un- 

tuk mendapat alat, supaja pem- 
bajaran dengan Negara2 teruta- 
ma jang turut pada B:P.U. dan 

: 'Negara2 lain pula, ketjuali ne- 
geri dollar Amerika dapat dila- 
kukan dengan mudah. Selama 

| belum mempunjai alat lain, ma- 
'ka dapat dikatakan, bahwa ba- 
gi Indonesia masih berguna, 
Pertanjaan 6 
Untuk lantjarnja perhubung- 

an perdagangan dengan ne Ke 
ra2 Eropah lainnja apakah : 
merintah tidak memandang & 

| dah waktunja untuk menghapus 
kan perdjandjian dengan Ne- 
| derland mengenai A-Rekening ? 
—. Djawaban 6. 

A-Rekening berguna bagi In- 
donesia oleh karena dengan re- 
kening ini semua valuta Eropah 
dapat ditukar (convertible), Dji 
ka. Indonesia mengadakan per- 
djandjian perdagangan tersen- 
diri dengan  menjampingkan 
A-Rekening ini, maka ada, baha-   

ja, bahwa perdagangan kita Kku- 
rang lantjar (dalam hal neratja 
perdagangan negatif) atau kita 
mempunjai saldi jang diblokir, 

(dalam hal neratja perdagangan 
positif). 
Pertanjaan 7. 
Tindakan2 apakah jang diam- 

bil Pemerintah untuk menstabi- 
liseer kostprijs produksi bahan2 
mentah dan bahan2 lainnja se- 
demikian rupa hingga harga ba- 
han2 eksport dari Indonesia itu 
dipasar dunia dapat bersaingan 
Gengan harga 'bahan2 mentah 
jang dieksport oleh lain2 nega- 
Ta. 
Djawaban 7. » 
Tindakan2. langsung untuk 

stabiliseren kostprijs bahan2 ter 

sebut dan kostprijs lainnja jang 
diambil oleh Pemerintah ialah 
stabilisasi harga beras. Untuk 
memperkuat kedudukan bahan2 
tersebut dipasar dunia, Peme- 
rintah pernah mengurangi hef- 
fingen atas eksport beberapa 

matjam barang2. 
Pertanjaan 8. 
Apakah jang dimaksudkan de. 

ngan lalu lintas djasa ?   

  

bajaran dengan segala valuta's, 

| 

pertanggungan 

' berikan djumlah 

Djawaban 8. 
Lalu lintas djasa2 ialah pem- 

bajaran untuk djasa2 jang dibe- 
rikan oleh luar negeri, seperti 
transport ibarang ke Indonesia,” 

“(verzekering), 
ongkos2 tenaga2 luar negeri 
(termasuk pensiunnja), bunga 
dan transfer dari investeringen 
luar negeri, bunga dari pindjam- 
an luar negeri dan sebagainja. | 
Dalam Laporan Devisen 1953. 
barulah dapat diberikan prosen- 

tasi jang . tepah dari masing2 
djasa. 

Pertanjaan 9. 
Berapakah investaties serta 

perintjiannja 'U. S. $ untuk 
masing2 sektor perkebunan, per 
tambangan, perindustrian dan 
lain? daripada US Dollar, Pound 
sterling dan Nederlandsche gul- 
den ? 
Djawaban 9. . 
Guna memberikan djawaban 

atas pertanjaan ini belum terse- 
dia keterangan2 jang lengkap. 

Pertanjaan 10. 
Dapatkah Pernerintah mem- 

pengiriman2 
laba serta penjusutan2 dari ke- 
tiga maskapy minjak BPM, Cal- 
tex dan Stanvac jang menjim- 
pang dari deviezen-regiem ? 
Djawaban 10, 
Oleh karena menurut Laporan 

Deviezen halaman 7, pengeluar- 
an devisen dari 3 maskapai ter- 
sebut (exclusif laba dan penju- 

sutan) lebih dari penerimaan de. 
visen, maka  teranglah, bahwa 

tidak ada pengiriman laba dan 
penjusutan dalam masa itu. 
Pertanjaan 11. 
Bagaimanakah pendapat Pe- 

merintah terhadap balans pene- 
rimaan dan pengeluaran dalam 
valuta asing dari ketiga maska- 
py minjak tersebut dari tahun 
1945 sampai dengan 1951 ? 
Djawaban 1t. 
'Pemerintah berpendapat bah- 

wa dalam masa itu karena ke- 
rusakan2 jang dialami oleh pe- 
rusahaan2 minjak dan banjak- 
nja modal jang dibutuhkan un- 
tuk membangun kembali, moda! 
mana sukar sekali dapat dipikul 
oleh kekajaan devisen jang bia- 
sa, maka peraturan? jang diada- 
kan pada Nae itu dapat di- 

mengerti. 
Pertanjaan 12. 

Bagaimanakah 'balans peneri- 
maan dan pengeluaran mereka 
dalam tahun 1952 ? 
Djawaban 12. 
Tentang balans penerimaan 

dan pengeluaran devisen dalam 
tahun 1952 tidak diberikan ba- 
han2 berdasarkan perhitungan2 
politik dagang. 

Pertanjaan 13. 
Berhubung dengan berachir- 

nja "Let Alone Agreement” ba- 
gi Stanyac pada 1 Djanuari 1952, 
bagaimanakah peraturan im- 
port dan eksport jang berlaku 
bagi perusahaan itu ? 
Djawaban 13. 
Sedjak 1 Djanuari 1952 Stan- 

yac harus memberikan tang- 

gung djawab terhadap pengha- 
silan dan pengeluaran deviezen- 

nja seperti lain2 perusahaan, 
jang untuk import harus minta 
devizen dan guna eksport idzin. 
Penerimaan dan pengeluaran de- 
vizen dari perusahaan ini seka-   rang biasa dimasukkan dalam 

neratjanja pembajaran, — Ant. 

| ikawin 

'Kedjam pula, djika suami 

  

Apa jang disebut ,,ber- 
laku adil ?? 

'Kata ajat tadi, orang laki2 
boleh ambil lebih dari 1 isteri 
Gjika ia mampu berbuat adil ke- 
pada isteri2nja, Apabila seorang 

suami dapat memberikan harta- 

benda materi sadja kepada iste- 
ri2nja, 
ia berlaku adil, 

Misalnja seorang 
dah 20 atau 80 tahun lamanja 

dengan seorang laki2. 
Pada umur 50 tahun sang suami 
kawin lagi dengan seorang gadis 

berumur 16 tahun. Dan segala 
atau hampir seluruh tjintakasih 
nja ditjurahkan kepada isteri 
umur 16 tahun ini. Hal ini sa- 
ngat tidak “adil bagi isteri tua. 

Kata Njonja Fozdar seterus- 
nja, seorang suami tentu tidak 

akan suka melihat isterinja pu- 
nja 4 suami. Demikian pula sang 
isteri tidak akan berbahagia li- 
hat 3 pesaing lainnja dirumah- 

nja. 
Wanita Muslimat di Malaya 

tidak suka melihat bahwa suami 

nja boleh kawin dengan orang 
Jain, tapi mereka tidak berani 
menjatakan pendapatnja, karena 

takut akan ditjerai. 

"Sebagai tjontoh  dinegeri2 
lain, Njonja Fozdar kemukakan 

Turki dan Iran jang sudah meng 
hapus undang2 perkawinan po- 

Iygami dan di Mesir, gerakan 

»Banat an-Nil” makin lama ma- 
kin kuat. « 

Pro-polygami. 
Ketua dari salah satu badan 

keagamaan Islam di Singapura, 

jang tidak mau disebut namanja, 
mengatakan bahwa rantjangan 

undang2 tsb. diatas tadi pasti 

akan ,,dipukul hantjur lebux” 

dan disebutnja perantjang2nja 

»Orang2 oportunis jang tjari 

nama”. : 

Diharapkannja supaja peme- 
rintah djangan ,,bertjampur ta- 
ngan dengan agama.” 

Kata pemimpin tadi, walau- 
pun Al @ur'an tidak mengandjur 

kan polygami, tetapi memboleh- 

kan seorang laki2 punja lebih 
dari 1 isteri karena beberapa 

sebab, terutama karena kebu- 

tuhan. 

Sebagai misal, pemimpin tadi 
mengemukakan: Apabila se- 
Orang suami punja isteri jang 

menderita penjakit jang tidak 
mungkin dapat - disembuhkan 
kembali, maka akan kedjamlah 

djika ia tidak boleh kawin lagi. 

tadi 
mentjeraikan isteri jang sakit 
tadi, sebelum ia bisa kawin lagi 
dengan perempuan lain. 

Tjontoh Iain : Seorang suami 
merantau kenegeri lain, ber- 

tahun2 lamanja. Ia tidak perlu 
mentjeraikan isterinja, sebelum 
ia kawin dengan perempuan lain 
ditempat. pekerdjaannja tadi. 

Demikian pemuka tadi. 

Seorang pemuka keagamaan 
Islam lainnja, sekali ini di Kuala 
Lumpur, bukan sadja ingin lihat 
supaja rantjangan undang? tadi 
ditolak mentah2, tetapi djuga 
menghendaki supaja perantjang 
nja (di Singapura) dilarang me- 

aj bumi Federasi Malaya. 

  

Dunia sana sini 
£ Sir Gerald Templer, Ko- 

misaris Tinggi Inggeris di Mala- 
ja, telah memperkeras tndakan- 
nja membikin kaum gerilja Ma 
laja kelaparan dgn menjatakan 
seluruh Kuala Lumpur sebagai 
daerah administratif. 

X£ Dr. Chung Huei Lan maha 
guru kedokteran di Universitet 
Peking telah membikin tjatat- 
an2 mengenai perlakuan pasu- 
kan2 Amerika diluar perikema 
nusiaan terhadap pasukan2 su- 
karela Tionghoa: 

Xx Vijaya Laksmi Pandit, ke- 

tua madjelis umum PBB, ber- 
maksud hendak melakukan per- 

djalanan keliling dinegara2 Asia, 

dalam bulan Pebruari tahun '54. 

x 400.000 Buruh K.A Inggris, 

pada minggu depan akan mela- 
kukan pemogokan mulai tanggal 
20 tengah malam, untuk menun 

tut kenaikan upah 1575. 

  

inj belum berarti bahwa 

wanita Su- | 

  
  

      XI BANTENG P. WIL —— xi 
HARIMAU P.W.I. 

Hari Rebo tgl. 16-12 j.a.d. 
djam 16.30 dilapangan sepak- 

bola ,,Benteng” Londjiketjil Jo- 
gja akan dilangsungkan pertan- 
dingan seleksi untuk menentu- 
kan XI PWI Kring Jogja dalam 
pertandingannja nanti melawan 
XI Mahaguru UN Gadjah Mada, 
jang akan dilangsungkan pada 
tg. 19-12 jad.  digelanggang 
Kridosono. 

Jang akan bertanding dalam 
seleksi tersebut diatas pasang- 
annja adalah sbb. 

X1 1 uk PWI: 
Ngatidjo 

(M.P.) 
Dwidjosugondo Pramono 
(Panj. Sem.) (Nas.) 

Sudjadi 
(Nas.) 

Tjeng Tik Kie Soemartono M.A, 
(Sin Po) (K.R.) 

Palangkey Suharto Atmosugito 
(Masj.) . (Nas) (Pesat) 

Rusdy Toana Tan Khee In 
(Masj.) (Keng Po) 

Muljadi Sukandar 
(Pesat) (Nas.) 
Pitojo Subandi Soendoro 

(Har. Um) (Stindo) (Pik. Rakj). 
Djuwadi Marlan Sutomo 
(Pesat) (Pesat) (KR) 

Samawi A Basuni 
(KR) (Nas.) 

Sugijono 
(Antara). 

XI Harimau PWI: 
Tjadangan dari 

PWI rekan2 Tedjo 
prapto (RRI) dan I. Hutauruk 
(KR), sedang jang dari XI Ha- 
rimau PWI Tekan? Arif Adjam 
(Pesat) dan Sumantri (RRI). 

Pb. KPK — Pb. PP & K 
an 

Pada hari Sabtu tgi. 12 De- 
sember 1953 malam jang lalu 
telah dilangsungkan per tanding 
an persaudaraan antara PB 
Kantor Perentjana Keuangan 
dengan PB Pendidikan Penga- 
djaran dan Kebudajaan dengan 
hasil 6-—-3 untuk kemenangan 
PB Perentjana Keuangan, 

VOLLEY-BALL S.6.H.A. — 
S.G.A. PIRI 

Desember jang lalu bertempat 
dilapangan S.G.H.A., (sekip) le- 

bih berlangsung pertandingan 
Volly-ball S.G.H.LA. lawan S.G.A. 
Piri, jang berachir dengan keme 
nangan untuk S.G.H.A. 

Regu I: 2 — 0 untuk S.G.H.A. 
Regu II: 2 — 0 untuk S.G.HLA. 

XI Banteng 
(Masj.), Su- 

  

  

Mt 

  

Na PTT 5 5 Inap 

   Hasik pe 
    an 

an seleksi Porksla 

seksi berenang 
ADA tanggal 13 Desember 
langsungkan pertandingan p 

jelah di- jl. di Umbang Tirto 
PORKSLA, berenang salak 

jang hasilnja sebagai berikut : 

Daftar Peserta2 Pekan Olah 
Raga & Kesenian Sekolah Lan- 
djutan Atas,, Regu Berenang 
Jogjakarta. 

PUTERA. 
IL. 100 m. gaja bebas: 1. Thee 

Ping Hian (SMA St. Thomas) 
1.10.7 detik. 2 Max Villanurva 
(SMAK College de Britto) 
1.15— detik” 3.Suhaini (SMA 
St, Thomas) 41.46.1 detik, 
IL. 200 m. gaja dada: 1. GW. 
Sunarjo (SGPD) 3.131 detik. 2. 
Dewanto (SMABI) 3.25.7 detik. 
3, Sugiarto (SPMA) 3.27.4 detik, 

III. 200 m. gaja punggung : 
1. Suchron (SMA) 3.42.2 detik. 
2. Supardjo (SGPD) 3.46.1 detik, 

1V. 400m. gaja dada: 
1. Untung Wahono (SGPD) 
8.3.7 detik, 2. Dalidjan (SGPD) 
89.1 detik. 3 Hardiman (SGPD) 
10.49.3 detik, 

V. 1500 m gaja bebas : 
1. Baharudin (SMA Jogjakarta) 

26.48.5 detik. 2. Pital (Taman 

Madia) 28.585 detik 3. Daris- 

man (SMA.B.I) 32.56.3 detik, 
VL. REGU estafete 4 x 50 m. 

1. The Pin Hian (SMA St. 

Thomas). 2 Harjoso (SMA.B.I) 
3. Suwito (SGPD). 4. Sukartono 

(SGPD). 
YII. REGU estafete 5 x baan. 

1 Sudiarto (SMA.C). 2. Hidajat 

(SMA.C). 3. Dirham (SGPD). 

4. Lie Kim San (SMA.B.I), 5. 
Sukardi (STMA). 
VI. REGU loMtjat indah : 

1. Hardjono (Sekolah Musik). 

2. Susantyo (Sekolah Musik). 

3. Eddy Sumardi (SGPD). 4. 

Daldjan. (SGPD). 
PUNK 

I. 100 m gaja bebas : 
1. Sutjiati (SMA. PIRI) 1.55.— 
detik. 2. Nursaulina (SMA Indo 
nesia Raja) 2.14.2, detik. 

HL. 200 m gaja dada : 
1. Iswati (SMA.B.I) 4.25.— de 
tik. 2. Nursaulina (SMA Indo 
nesia Raja) 5.7.8 detik. 

III. 200 m gaja punggung : 
1 Sutjiati (SMA. PIRI) 4.25.3 
detik. 

PD): 4. Tambah (SGPD). 
Hasil? pirng-pong. 

Ingin memasukkan hasil dari 
seleksi Pingpong PORKSLA jg 

telah diadakan hari Minggu tg. 

13-12-5383 jang lalu di- SMA.B.I 
Jogja jang lalu adalah sbb.: 

Single putera : 
1. Tan Tik Hiang 

(SMA Santo Thomas) 
2. Moengkie (SMA.B.I) 
3. Tan Giem Lee 

(SMA Nusantara) 
4. Wibowo (SMA.B.I) 
Tjadangan : 

1. Tan Tik Hing (STM) 
2. Jap Gee Siang 

(SMA Nusantara) 
Single puteri : 

1. Sriwulan 
(SMA Gadjah Mada) 

2. Tuningsih (SGPD) 
3, Adiek (SMA Santo Thomas) 

Double putera : 
1. Tan Tik Hiang (Tan Tik Hing 

(Santo Thomas|/STM) 

2. Wibowo|Moengkie (SMA.B.I) 
3. Kusnindar/Darmawan 

(SMA.B.IIISMA.A.H) 
Mixed double : 

1. Wibowo|Sriwulan 
(SMA.B.ISMA GaMa) 

2. TuningsihHarsono (SGPD) 
3. Kusworini/Moengkie 

(SMA Kanaka/SMA.B.I) 

KASTI DI JOSJAKARTA 
Tiga kali berturut2 bertempat 

di Alun2 Utara Jogja, pada hari 
Minggu tanggal 13 jang lalu oleh 
putera2 RK Kepatihan PA telah 
dilangsungkan pertandingan kas 
tj persahabatan dengan . 

Pagi : Pemuda Rakjat Klom- 
pok Surjoputran berachir 11 — 
2, Putera2 RK Mangunnegaran 
berachir 13 — 3: Sore : Putera2 
RK Taman berachir 14 — 7 ke- 
tiga-tiganja untuk kemenangan 
putera2 RK Kepatihan PA. 

ATLETIEK DI WONO- 
SARI 

Pada tanggal 10 dan 11 Des. 
1953 di aloon2 Wonosari, dilang ' 

  

    IV. 400 m gaja dada : 

1. Iswatj (SMA. B.I) 9.274 de 
tik. , 

REGU estafete 4 x 25 m. | 
1. Karningsih (SGPD). 2. Annie | 
(SGPD). 3. Srisudorowerti (SG | 

| 

| 

  

Ada maksud ter. 
sembunji? 

(Sambungan hal. 2) 

Membiarkan keadaan jang de- 
mikian berlama2 sangat berba- 
haja sekali, kata harian terse- 

but, jang achirnja menguntji tu- 
lisannja dengan mengatakan : 
Kabinet harus tegas, mengorban 
kan Bambang Sugeng atau me- 
ngorbankan Iwa, 

x 2 

»MESTIKA” mengandjurkan 
supaja Menteri Pertahanan men 

tjabut mutasi jang dilakukan- 
nja, karena menurut harian ini 
hanja itulah satu2nja djalan te- 
ngah jang harus ditempuh se- 

karang. 
Kata harian itu selandjutnja, 

agaknja ini terlalu berat untuk 
seorang Menteri, mentjabut pe- 
ngangkatan jang telah dibuat- 
nja, 
“Glen sebab tu tak ada djalan 

lain lagi untuk menghindarkan 
malapetaka jang lebih besar hen 

daknja Menteri Pertahanan me- 
ngundurkan dirinja dan supaja 
kabinet ini dapat berdjalan te- 
rus dia diganti dengan orang 

dari partainja. Djika tidak, 
mungkin terbit huru hara jang 
tidak diingini. Demikian ,,Mes- 

tika”. 
»Pendorong” berkata, bahwa 

soal -reorganisasi atau penjusun- 
an kembali pimpinan Angkatan 
Darat pada hakikatnja adalah 
soal biasa, soal lumrah, jang 
tidak perlu dibesarkan dan di- 
gegenkan sehingga membawa 

akibat jang tidak sekali2 kita 
ingini, melainkan hanja diingini 
oleh mereka jang merasa gem- 
bira kalau di Indonesia ini tum- 
buh kekatjauan setjara.frontaal 
atau sekurang2nja mengkendaki 
supaja kabinet jang sekarang 
ini buru? gulung tikar. 

Tetapi rakjat banjak, kata 
Pendorong” pula, terutama 

KING OF THE ROYAL MOJUN TED (U) 
,THE TRAIL OF THE COMET" 

  

anak2 revolusi, anak2 pedjuang 
tanah air dan mereka jg selama 

ini ternanti2, jang sudah dapat 
berfikir madju karena penga- 

laman2 jang begitu banjak, ber- 
angsur2 dapat tahu permainan 
apa jang sedang dimainkan se- 
karang ini. 

Maka karena itu ,/Pendorong” 
Gapat menjetudjili sikap overste 
Sudirman, Panglima T.T. VI Dja 
wa Timur. 

xx   
s,TANGKAS” berpendapat, | | 

bahwa bagi kabinet tidak ada | 
lain djalan untuk memerintah- 
kan kepada Iwa menarik tin- 
dakan mutasi itu. Bila tidak, 
kata Tangkas", maka kita 
akan kuatir keruwetan sekitar 
Angkatan Perang ini akan bisa 
meluas sehingga merugikan rak. 
jat dan negara. 

Hilang muka Menteri Iwa ka- 
rena menarik mutasi itu bukan- 
lah soal jang ada hubungannja 
dengan rakjat, tapi kalau sam- 

pai timbul kekatjauan sebagai 
dikatakan oleh Kawilarang, rak- 

jatlah jang akan banjak rugi. 
Untuk keutuhan Angkatan Pe 

rang istimewa dalam mengha- 
dapi gangguan keamanan dida- 
lam negeri, kabinet hanja dapat 
memilih djalan menekankan pa- 
da Iwa menarik kembali tin- 
dakan mutasinja. Apakah dgn 

ini kabinet akan mengalami satu 
krisis nanti, kita rasa. adalah 
soal lain, tapi tentu tidak diha- 
rapKan kalau kabinet berkeras 
mempertahankan Iwa karena 

takut kehilangan muka, sehing- 
ga Angkatan Perang beranta- 
kan. 

IMana jang akan dipilih kabi- 
net? Demikian tanja ,,Tang- 
kas".   

sungkan pertandingan athlethiek 
class-meeting, jang hasilnja sbb: 

  

   

PUTERI : 
Larj 80 meter : 

KVA Ebadean See ha ama (13,65 dit) — 
2. Suratinem »...... (13,7 dat) 

| 3 Suwarti Lin nats (13,85 dt.) 
| Bontjat tinggi : 
IA pa mua (1,10 m) 

2. Sujati 9 (1,10 m) 
SME TA in aa EN (1.05 mj 
'Lontjat djauh : 
1. Djarwajekti ......... (3,31 mj 
Di IAI aini nasi Sia (3.27.m) 
Saat Ni (3,26 m) 
Lempar lembing : 4 
1. Suratinem. ....&... (19,20 my) 
Du ASIN ea ee (18.70 m) 

Dn MIO Ek en epas ba Mesin (18.65 m) 

Lempar tjakram : 

KUNING Diraba nana (14,10 m) 
De PIA enda Pesta (13,90 m) 
Te ETI eta onani (13,64 m) 
Iempar peluru : 
Ipa Mein anan (5,74 m) 
2: Suratinem: Aascono Oo In) 

De Mt Me PA ipek anda (5,56 m) 
PUTERA : 

Larj 100 meter : 
1.. Warna (12,6 dt.) 
7 MA LEG 0 GARENA (13,1 dt) 
Si MarejUkp karena daa (13.4 dt) 
Lari 1500 M, 

1. Badawi Arifin (5 mm 31 dt.) 

  

MEA La Ala ba (5 mm 32 dt) 

E Subarta ai 9 mi Lt) 
Lontjat tinggi : 
Aan Sanen aa Ona (1.50 m) 

PAI ALAN nana Enak (1,45 m) 
waste n) 

Lontjat djauh : N 
Mann IA he anta R3 (5,03 m) 
CI MAPOTUKI 'penesas ema (488 m) 

Te Snjeno Dp nnka sa naaa (4,80 m3) 
Lempar lembing : 

PEN NN PAN Sai alat sasa (38,85 m) 
2. Nurjadi dan Sukar (37,25 m) 
BS SANA NITang Meh alan (37,— m) 
Lempar tjakram : 
Ui NWASNAGAN 2 vi 02 tajan doa (21,85 m) 
BA One agak ing pang (21,65 m) 
SKA MENGI Gea enad pia kate (21,40 m) 
Lempar peluru : 
BN EA NN Hen ma (8.25 m) 
WE Taja Ueetat SAR bah (7,84 m) 

3. Badawi Arifin ...... (184,.m) 
  

— Semalam di Balai Peradju- 

rit Jogja telah dilangsungkan pe 
ringatan ulang tahun ke-4 Ge- 
rakan Pemuda Ansor Tjabang 

Jogja jang dimulai dengan pem- 
batjaan Al @ur'an dan mendapat 
perhatian tjukup dari anggauta2 

nja serta beberapa tamu. 

  

  

gek LAME MOOFE, VOLI “ih 
SPEAK FALSE YOU 

No MofesE Nae, : 
KOULD GUE A NEW h 

RIFLE AND ALL TAS, 

  

  
  

— Tidak ada pedagang jang mau memberi 
senapan dan uang sebanjak itu untuk 

se-ekor kuda Indian ! 
- Tetapi begitulah kenjataannja ! 

Lame Moose, kau 'hohong ! 
jang memalukan ! 

Senapan 

jang 
Kau orang saja! 

TiaT PIFLE CAME FROM DRENE STORE 
SEEIT CHECKS KUTH TAS SERIAL NUM 
BERS I VE BEEN LISTING IN MAY DST PICT 

  

Drew! Lihatlah, senapan ini 

dibubuhi dengan nomer serie 
saja berikan 

  

    
(CHE KEL 

2S 5 
itu dari .tokonja 

hnawan 

didaerah 

LAME, MOOSE FOR TE MURDER 

OF FACTOR DREK/ AND HIS WIFES YP SELL PONYS 

      

THATIS AS IT 
SHOULD BE 

—. Yuan Kepala, kita "ea harus me- 

   
IMO! (GMP HAVE TO ARREST 

IRUE/ ME 
   
   

  

  

   ME NO Klkh £, 
   

  

   
  

Lame Moose karena membunuh 

komisaris Drew dan isterinja ! 
: Boleh sadja, kalau itu memang benar ! 
Tidak ! Itu tidak benar ! Saja mendjual 

kudaku ! Saja tidak raembunuh ! 

te
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. menghadapi 
£ “bagi perusahaan? industri. Se- 
suai aengan ke 

— Kh. ,ANTARA" kemarin dulu | 
genap berusia 2 windu, Sedjak | 

didirikan tanggal 18 Desember | 987 merupakan tenaga pendo- | 
rong untuk kemerdekaan Indo- | 
nesi Na Lan "3 « 4d 

Modalnja hanja semangat pa | 

    

  

da permulaan. Uang hampir ti- | 
dak punja, Sekarangpun m 

ai Ang 

    

Jaman muka bulletinnja. Pak 
Yobing bilang: 

gas kewadjiban nasionalnja se- 
pertj jang kenal dari semulanja. | 

Berabe & mbah Nur turut pu 
djikan. Dan kasi selamat kepada 
rekan?nja, Bung Adam dan mas 
Djawaoto dkk. : 

| Pandjang umur,  banjak be- 
za, : PNG ha. EA 

Waktu sidang DPR kotabesar 
Surakarta kemarin, seorang ang 

gota rogoh? latji medja. Didapat 
inja satu sXel kartu domino. 

Dikasikan sadja sama teman- 
pja. Karena tidak tahu punja 

siapa. E | 

Untung negara kita, Anggota? 
jang $erhormat itu tidak main 

domino kemarin, Tapi sungguh? 
sidang. 

Kenapa tidak ditinggalkan sa 
Gja dalam latji ja? 

- : 

Nampaknja menteri2 sudah 
pada pusing kepala. Sidang ber | 
djam? pagi, petang dan malam. 
Kadang? sampai pagi buta. Ka- 
rena akibat keruwetan di ang- 
katan darat. 
Bukan main. Tidak disangka 

begitu djadinja akibay PP 35 
dan mutasi jang dibikin menteri 
Iva, 

Pak Wongso bilang: mudah?an 
segera selesai sfas keridlaan. Tu 

han, “3 5 
Memang itulah djawaban jang 

paling tepat. 
Berabe & mbah Nur tjotjok. 

at —. 

JOGJAK ARTA 

JOGJA DAPAT 2 DIESEL 
—. LAGREGATEN 

Dalam rapatnja baru? ini Pa- 
nitya Bantuan Dieselagregaat 
telah menjediakan lagi beberapa 

egaten bagi Industri atas 
5 r sewa-beli (huurkoop). Se 
perti diketahui Pemerintah telah 
membeli dieselagregaten untuk 

kekurangan listrik 

  

tusan Panitya 
tsb. Jogjakarta-telah -n pat 
2 dieselagregaten. : : 

Selain Jogja jang djuga diberi 
jalah : Sukabumi “(35, Tjimahi 
(22, Bandung (6), Bogor (1), 

nbang (1), Balige (Tapanu- 
Ii) (2), djumlah 17. : 

Pembagian ini menurut dje- 
nisnja perusahaan2 jaitu : peru- 

sahaan kaju dan prabot rumah 
(3), pertemuan (7),  bengkel2 
besi, reparasi dan onderdeel mo- 
bil dil. (3), perusahaan2 menja- 
mak kulit (2), pabrik -es (1), 
pengng aluminium (41), djumlah 

| iDengan demikian maka tahun 
'ini, termasuk 17 jang terachir 
telah diberikan 50 aggregaat ke- 
pada industri dalam negeri. 

SOKONGAN KEBAKAR- 
AN KEMAJORAN LEWAT 

5 P.M.I, Tn 1 

Telah diterima oleh Palang 
Merah Indonesia tjabang Jogja, 
Sokongan kebakaran Kemajoran 
(Djakarta) dari: Imam Roestadi 
Kpl. Asrama Mahasiswa Pingit 
3/9. Jogja: tjelana pandj. 4 po 
tong 7 3 se 

Rahardjo Gendeng Gk. 4/217 
Jogjakarta: tjelana pendek. 3 po 
tong 1 tg , 

Tjoa Kian Kie (mahsw. HESP) 
Djetis no 2 - Jogjakarta: tjelana 
pandj. 3 potong tjelana, pijm, 1 
potong hemd 2 potong, 

MENTERI SOSIAL SAM- 
BUT GERAKAN PEKAN 

SOSIAL KOTA JO- 
GJAKARTA 

Berhubung dengan adanja Ge 
rakarn Pekan Sosial “di Jogja- 

karta jang dimulai sedjak ke 
maripn. dan akan berachir pada 
tanggal 21 Desember jang akan 
datang. Menteri Sosial RP Suro 
s0 telah mengirimkan surat jang 
ditudjukan kepada para penje- 
lenggara Gerakan Pekan Sosial 

itu serta seluruh masjarakat Ko 
tapradja Jogjakarta. 
Dalam surat itu menteri menja 

takan ,gembira 'serta pengharga 
annja, bahwa di Jogjakarta su- 
dah dua kali dalam: waktu satu 
tahun diadakan gerakan. terse- 
but. Gerakan itu merupakan sua 
tu gedjala, bahwa  masjarakat 
kita tidak mati, Masjarakat ma | 
sih tetap hidup untuk mentjapai 
tjita2 kesedjahteraan masjara- 
rat atau kesedjahteraan sosial. 

Selain dari itu masjarakat Jo | N 
gjakarta jang mengadakan usa 
ha “Gerakan Pekan Sosial itu | 

membuktikan, bahwa masjarakat 
Indonesia pada umumnja memi 
liki rasa harga diri dan rasa | 
tanggung djawab sosial. 

- Harapan menteri selandjutnja, | 
agar maksud2 dari pada gerakan 
itu benar2 berdasarkan rasa har 
ga diri dan rasa tanggung dja 
wab sosial sehingga masjarakat 
benar? pula akan memetik dan 
merasakan buahnja. 
Bantuan masjarakat Untuk pe | 

laksanaan gerakan itu diharap 

'kah sdr. dengan pasti bahwa to- 

tidak, tetapi sdr. harus objectief 

| Thaib, dan Zaidar Lamid, 

    
   4 

KURANG 
Kalau kami mengikuti tulisan 

sdr. Widjaja sekitar perekono- 
mian dida Jogjakarta, rupa- 
rupanja sdr, tsb. ada hasrat be- 

Ae unt memadjukan ke 

g 1 
angat Paya Tahu- 

    
    

  

  

    

    

   

   

2 dj sepandjang Malioboro dan 

lain2 tempat itu terdiri. dari | 

orang2 asing semua?. Tidak, se- 

bagian dari mereka pemilik2 to- 
'ko itu warga negara Indonesia. 
“Bagaimana pengertian sdr. 

tentang modal asing dan asli? 

Memang paberik2 roti, mi, kem- 

bang gula, rokok, dll. jang sdr.” 

tulis itu sebagian terdiri dari 

pengusaha2 Tionghoa jang ber- 
warga-negara Indonesia Ian jg 

  

dalam pendapat, bahwa mereka 

setjara langsung maupun tidak 

langsung ikut djuga melantjar- 

Ikan djalannja perekonomian da- 

lam, negeri. Tetapi apa gunanja 

kalau ada modal besar asli, jang 

sebagian modainja  diputarkan 

keluar negeri! : 

Untuk mentjegah agar tulisan 

sdr. itu djangan sampai diterima 

salah oleh sdr.2 jang berpanda- 

ngan sentiment, jang akibatnja 

mungkin mengurangi rasa persa- 

tuan dalam membangun Ekonomi 

Nasional sekarang ini, maka ka- 

mi berpendapat perlu mengada- 

kan komentar ini. 
Ong Mie Kong 

Jogjakarta. 

  

PENERANGAN PEMILIH- 

AN UMUM KAB. BANTUL 
i Hampir selesai. 

Dalam Konferensi dinas Dja- 

pen Kab. Bantul baru2 ini | 

oleh Djapen2 Kapanewon disam 

paikan laporan2 mengenai Pene 

rangan Pemilihan Umum. 

Penerangan? jang dikerdjakan 

oleh Djapen Kab. dan Djapen2 

Kapanewon sedjak Djuni jang la 

lu dengan mengadakan rapat2, 

sandiwara, film, rozegel (radio 

zOnder gelombang) dan siaran2. 

Penerangan lesan jang diada- 

kan didukuh2 sudah selesai di 16 

kapanewon 2 kapanewon jang 

belum dapat mengerdjakan ialah 

Kotagede | Jogja dan Pijungan 

Menurut laporan2 itu kesulit 

an jang dihadapi Oleh Djuru2 Pe 

Imerangan- dalam menghadapi pe 

| milihan Umum ini ialah sukarnja 
mengumpulkan kaum wanita. 

Hanja di Srandakan Pataraan 

dan Gondowulung kaum wanita 

nja menaruh perhatian 

terhadap pemilihan umum. 

Oleh Djapen Kab. Bantul di 

kandung maksud untuk mengum 
pulkan dalang2, agar 
mau menjisipkan penerangan Pe 

wajang jang dimainkan. — Sg. 

DISAMBAR PETIR 
Seorang “penduduk kampung 

Mantjasan, Kl. Ambarketawang, 

Kp. Gamping (Sleman, Jogja), 
kira2 djam 13.00 kemarin siang. 
sewaktu hendak mengambil ren 
deng dengan bersepeda, telah di 
samber petir aisebelah selatan 
desa Taunan, hingga meninggal 
seketika itu djuga. : 

Pada waktu meninggal itu, ia 
terdapat masih memegang sepe 
danja. 

« . 

LULUS UDJIAN SAMA 
Telah lulus udjian Fakultit Hu 

kum, Ekonomi, Sosial dan Politik 

Universitit Negeri Gadjah Mada 
pada tanggai 4 Desember Prop. 
Bace, Ilmu Hukum djurusan Ke 

perdataan : sdr.2 Dharis Sudargo 

dan Sjawal St. Diatas. 
Kandidat Ilmu Hukum: Sdr2 

Sudjono, sdr. Sri Barijah, sdr. 
Sutanto Reksopertomo, sdr. Su 
pardan Tjitrohandojo, sdr. Suhar 

to sdr. Bustaman, dan sdr, Bus 
thanul Arifin: . 
'Baccalaureat Ilmu Hukum dju 

rusan Kepidanaan : Sdr2 Bam- 
bang Subekti dan sdr. Sumadi 

Alui. " 

Lulus udjian pada tanggal 7-12 
Prop. Bacc, Ilmu Ekonomi : sdr2 
Siti Isnaeni, Hartowo, Kawito 
dan sdr... Mohamad Djandjam . : 

| Lulus udjian pada tanggal 9 
Desember Prop. Kand. Ilmu Hu 
kum: Sdr2. Sjamsir Jasin, Rizal 

Sudah terbit! 

ILMU FALAK 
tjetakan ke III 

Oleh: P. SIMAMORA 
Guru S.M.LA.B. Sriwidjaja 

Harga Rp 7,50 Ongk. krm Rp 1,50 
Untuk Toko2 Buku potongan : 
10 bk. — 24 bk. potongan 206 
25 bk. — 49 bk. 25 Yo 
50 bk. — keatas 3070 

13 

19 

Via Pos ongk. krm. 54 bersih. 

Penerbit dan Toko Buku ' 

»”EKONOMI” , 
Tugu Kidul 2?-P muka Stasiun. 

z Jogjakarga. 

    

   

La 

besar H4 

mereka | 

'milihan umum “didalam lakon2/ 

  
  

dojo. 

nee AP 

DAULAT AN RAKJAT" 

  

NIAT RTA An PU 

    

  

  

45 Varia Djawa Tengah 

s1 18.05 Dongengan anak aleh Pak 
« “Slamet Djalal Sajuti. 

SELASA 15 Desember 1953. 18.15 Seni Karawitan oleh Mur- 
| Gelmb.: 42,25 59,2 & 121,6 M. . wani Raras. 
12.05 Pelbagai orkes jang kita 19.15 Kontak dengan pendengar 
en kenal. 20.30 Suara berpadu oleh Dwi- 

13.10 Sebuah Suita ringan, swara. 
13.40 Rajuan Putri Maluku. 120.41 Pak Bares ngunandika. 
14.00 Hidangan siang oleh Mu- (21.20 Gambus Orkes Ai Churiah 

sik Tiup Jogja, dbp. p. Sdr, Moh, Said. 

Prodjowaditro. » 22.15 Puspa Ragam oleh R.O.S. 
17.00 Taman Putera oleh S-.R. @dbp. Sdr. Dasuki, Penj. 

(01 Lat. S GA. Djetishardjo. Sajekti, Marjati, Samsidi 
17.45 Rajuan sore oleh Dwi dan Hady. 

Gitar dbp. Bagong. , 
18.15 Siarn Untuk Angkatan| '' SEMARANG. 

Perang Atjara : Gelmb.: 16,05 — 120,48 M. 
1. Uraian, , Siaran Angk, Perang: 

19.15 Man Keran Pa PA TN 9. Mimbar Kebudajaan, : 25 
19.40 , Rangkaian TA AN 12.05 Ona to Jogjakarta | 

$ TRSI Ohp. Sukimin. 13.40 Na Aas 
EN Ne 312: | 1705 Taman Kepanduan oleh 

NN Kanada. Pandu Rakjat Indonesia 

21.15 Obrolan pak Besut, 2 “gl uan 
et Sep Naa rain 11745 Orkes Studio Tandung. 

Jowiakarta 18.00 Serba-serbi Angk, Rang 

Tjeritera: Dewi Sakuntala Sapa Re Tea lan Ii 

: SURAKARTA. 19.30 Senandjung Hidup. | 
: Gelmb.: 41,38 — 90 — 130 m. | 20.30 Irama Langgam dan Kron 

13.00 Dinah Shore dan Evelyn tjong hid O.K. Irama Ku- 
Knight. suma dbp. Suharto 

13.45 Rajuan Siang oleh: O.K. | 21,15 Klenengan Manasuka oleh 
Murni. Pimp. Sdr Rabingu Karawitan Studio dbp. 

17.05 Lagu2 Kanak2 oleh: Pus- Pak Lurah Wongsosapu- 
pa Remadja pimp.: War- tro, Pasinden: Mardularas, 

: . Rusmini dan Djatminah. 

  

a) listrik 
b) mesin2 
Cc) analisten ah 

x 

Lamaran2 setjara tertulis 
lengkap supaja dialamatkan 

178-12 

PABRIK SEMEN ,,GRESIK” 5 ” 
JANG AKAN DIDIRIKAN membutuhkan untuk 

KANTORNJA di SURABAJA : z 3 : 

I. Beberapa tenaga AKADEMISI : 
a) chemisch ingenieur (Technoloog) 

b) elektro ingenieur 
Cc) werktuigkundig ingenieur 

IL. Beberapa tenaga middelbaar keluaran MTS 
atau sederadjat, bagian : 

& 

ITL. Beberapa ahli tata usaha (bedrijfsadministrasi) 
dan ahli2 pemegang buku @boekhouders) beridja- 
zah M.B.A. dan A. & B. 

Mereka jang berpengalaman lebih disukai: 

PABRIK SEMEN , GRESIK” 

c/e Bank Industri Negara, 
: ADji, Menteng 7B, Djakarta. 

- Lamaran2 iniditunggu sampai achir bulan Djanuari "54. 

3 "ah 
1 19,   

dengan disertai keterangan2 
kepada : :   

  

AHLI NUDJUM 

(Asrro100c) PROF. 

e
n
d
a
 

Kan
 

pem
 

Consult Rp.,15x—. (Rahasia 

| SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 th. berpraktek 
di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DELHI. Jang 
bisa kasih Advies pada tuan punja penghidupan dengan 
ilmu Hindu astrologie (wetenschaplijk horoscoop) jang sudah 

: iwat dan jang akan datang seperti buku jang terbuka, 

- Tidak mengadakan surat-menjurat (correspondentie), 

Djam bitjara 8 — 1, 4 — 7. 

Hotel » SARUDA" Kamar No. I7 — Jogja. 

A L AHI Lon Oam 

disimpan). 

  

  

AA RA: 

'Gondokusuman 14, Jogja. 

Hari pendaftaran : 

DJANGAN LUPA : 

  

PERDATIAN ! 
Atas usaha P.M.I. Tjb. Jogja. besok pd tg. 1 DJANUARI '54 

mulaj djam 23.30 akan diselenggarakan : 

mutjapan selamat tahun baru 1954" melalui tjorong 
: R. R.I. Jogjakarta. 

Jang berkepentingan (perseor 
diharap segera mendaftarkan diri dengan memberi sokongan/ 
sumbangan kepada PALANG MERAH INDONESIA, alamat 

TANGGAL 15 sja TG. 

Bahwa Toko/Perusahaan Sdr. tiba? mendjadi terkenal 

diseluruh Nusantara pada sa'at jang bersamaan-lang- 
sung dengan utjapan sawlara sendiri ,.. 
Sdr. dengar pula dirumah !!! 

PALANG MERAH INDONESIA 

angan, Toko?, Perusahaan d.L.L.) 
| 

25 DESEMBER 1953. 

. dan dapat 
Anehkah? 

Tjabang Jogjakarga 

  

“— PAM 
Persuratkabaran 

ratkabaran dan buku?. 

djallah? luar negeri. 

membuat dan mengirim 
ratkabar. 

“ Tjara membuat klise dari 
djalah. 
Djuga akan dipertundjuk 
journalistiek.     KAA Ha 

tjita2 bersama. 

   
sekolah tinggi. 

suratkabar, madjallah, jang 
masing 3 ex. 

Hendaknja kiriman saudara 

mr 

Dari tgl. 2 JANUARI sampai tgl. 8 JANUARI '54. 
harian ,KEDAULATAN RAKJAT" dan Madjalah ,,MING.- 
GU PAGI" bersama-sama Toko 
RAKJAT” Jogjakarta, akan mengadakan pameran persu- 

Dalam pameran jang mengenai 

dipertundjukkan surat?-kabar dan madjallah? jang sudah 

pernah terbit di Indonesia. Begitu pula harian? dan ma- 

'“Selandjutnja akan dilukiskan dengan gambar? tjara 

Mengenai penerbitan akan dipertundjukkan buku? peladjar- 

an dan ilmu pengetahuan untuk 

Agar pameran itu dapay berbatsil dengan baik, kami ber- 
harap bantuan saudara? Pemi mpin2 

kiranja mengirimkan kepada kami dengan pertjuma buku?, 

belum tanggal 25 DESEMBER 1953. 
Sebelumnja kamj mengutjapk an banjak terima kasih, 

ERAN 
dan Penerbitan 

Buku ,KEDAULATAN 

persuratkabaran akan 

berita sampai mendjadi su- 

potret mendjadi lukisan ma- 

kan buku? tentang pers & 

sekolah rendah sampai 

Penerbitan,  sukalah 

Saudara terbitkan, masing - 

sudah dapat kami terima se- 

BADAN PENERBIT 

1 Kedaulatan Rakjat" 
TUGU 42 — JOGJAKARTA.       

UNTUK: P' 

“"NARI NATAL 
KERSTKRANS AN Ta 

KERSTBROOD £ 

is 

  

fl. 

KERSTSTOL 
. KERSTTAART d.l.I. 

| GEREDJA2, SEKOLAHAN2, PERKUMPULAN DI BERI : 
3 : t 

5, KORTING 
PESANLAH SEKARANG, SEBELUM TELAAT! 

Fa. ,TOKO OEN JOGJA? 
298-12. 

  

dengan a 

JOGJAKARTA. i 

Pa na aa 

| BARU TERBIT : 
ORDONANSIE 

PADJAK PERALIHAN 

turan-aturan penjelenggaraannja jg. penting-penting. 

: “Dikumpulkan dan diselenggarakan dalam dua bahasa 

Oleh: 

Mr. D, EP. SCHOLTE 
Inspecteur van Financien le kl. 

R. A. MADJID 
Inspektur Keuangan Kepala 

Lengkap dengan tarip? bulanan dan Tahunan, 

HARGA Rp. 60,—, Franco di Pos Rp. 62,50. 

N. V. v/h G.C.T. van Dorp &X Co. 

Ke : jamak 

DJAKARTA. € 
Hanna 

Pengumuman Kementerian 
PLP. dan K. 
leniang Pembukaan 

» Sekolah Penerbangan" 
Dengan ini Kementerian P. P. dan K. mengumumkan sbb.: 

I. Pada permulaan tahun 1954 di Djakarta akan dibuka 

Sekolah Tehnik Menengah bg. Penerbangan, disingkat 

»SSEKOLAH PENERBANGAN”, sementara dgn bagian?: 
2). motor 

b). penerapan pesawat terbang. 

1. 

OBAT KUAT GEGINDJEL MANIK. 

TELA 
MEN 
LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH MEN- 
DAPAT BERIBU- RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA JANG TELAH 
MAK 
Romar 

bikin 
bulkan 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 
manik) sering kentjing, tidak kemauan dan lain?. 
Kemus 

Dengan satu kali makan sadja sudah kelihatan 

hasilnj 

Joseph's Hospital rumah sakit jang paling besar 
di Ero 
ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- 
nja tel 
oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai 
telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS 

Ta 

       
BISA 
DAN 

LAMA PELADJARAN : 

2 

b). 

c). 

b). 

c 

d). 

Dp 

IV. KETERANGAN 

Inspeksi Pusat Pengadjaran Tecnik 

Djalan Kimia 12 Djakarta, 

V. PENDAFTARAN : 

mulai 10 DESEMBER 1953 sampai 15 DJANUARI '54, 
antara djam 8.00 - 12.00 di Inspeksi Pusat Pengadjaran 

Tehnik Djalan Kimia 12 Djakarta. 

5 

2 Tahun untuk Pembantu achli mekanik. 
Setelah bekerdja (jang hendak melandjutkan ke- 
kursus C mendapat peladjaran diwaktu sore sela- 

ma 2 tahun). 
2 Tahun untuk achli mekanik. 

SJARAT MASUK : 

Warga Negara Indonesia jang memenuhi sara se- 
kurang?-nja : 

a). ldusan S.M.P, bagian B dengan angka sekurang- 

kurangnja 7 untuk mata? peladjaran exakta, 

lulusan S.I.P. 38 tahun dengan angka sekurang- 
kurangnja 7 untuk mata? peladjaran exakta. 

). berbadan sehat menurut keterangan tabib Negeri, 
berkelakuan baik menurut keterangan 

1). Kepala Sekolah. 

''2). Instansi “ Pamong” Pradja. 23 

setelah pendaftaran ditutup akan diadakan-udjian 
1). psycho-technik. 
2). pengetahuan umum dan bahasa Inggeris. 

LEBIH LANDJUT : 

KEMENTERIAN P.P. dan K. 
Gerak” 4-G. 

H TERKENAL DISELURUH DUNIA 
DJELMA SAMPAI SEKARANG 

BERHASIL 
AN OBAT INI. 
's Kidney pills adalah sebagai. obat buat 
kuat gegindjel Manik dan bisa menjem- 

mengeluarkan 

tadjabannja ditanggung dapat dipastikan, 

2. 

pah, telah mentjoha mempergunakan . obat 

ah berhasil baik dengan memuaskan. Maka 
negeri 

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. “Selah men: 
Gapat medaille mas besar dalam 
tentoonstelling obat hospital. 
Perhatikan sewaktu membeli 
obat ini merknja terdjaga, hati?- 
lah djangan sampai kena obat 

tiruan atau palsu, 

DAPAT BELI DIANTE RO TOKO OBAT 
WARUNG DISELURUH INDONESIA. 

Agen: 

- Toko Obat ENG NJAN HO, 
PETJINAN No. 175 

DJOKJAKARTA 

B
A
W
A
 

  

    

    

  
    

          
  

TELAH pulang ke Rachmat - Ullah dengan tenteram 

suami kami: » 
. .. .. 

Joedatirtawidjaja 
pada tanggal 13 Desember 1953 pada djam 1.00 malam, 

Kepada Tuan2 /Njonja2 dan Handai2 taulan, jang telah 

menjumbangkan moreel maupun materieel, kami mengu- 

tjapkan banjak terima kasih. 

Turut berduka-tjita : 
Tjutju Almarhum : 

  

Kami jg. berduka-tjita : 
“ Nj. JOEDATIRTAWIDJAJA, 

SUTARTA dgn. Keluarga. Tukangan - Wetan No. 1906, 

R. S, U, Tidar Magelang. Magelang. 
BIBENOIMA NAN KRL AA SUNAN ATA 

MULAI INI MALAM, 
Djam 55 755 945. 

PONY CURTIS — JAN STERLING, 

LESH AND FURY 
Tony jang ta' asing Jagi bagi para penggemar film 

Perkelahian antara ..... Diago2 . ..... mempersembahkan 

dirinja Dengan diiringi Oleh gadis? jang 

  

  

UNTUK 13 TH. 
Teks INDONESIA / Belanda. 

.. Dengan Giring! Olen gaglS- JANG cocoa 

182-12. DIREKSI. 

  

Bg . . a & . 

Pernjataan Terim akasih. 
Telah diresmikan pembukaan Gedung Perkumpulan »SHIN 

SHENG SHEH” pada tgl. 29 NOVEMBER 1953 djam 10 pagi 

di Beskalan. Jogjakarta. 
, 

Atas kundjungan Bapak? / Saudara? wk. Instansi Pemerintah 

dan Organisasi, jang telah membuang tempo guna menjaksi- 

kan Peresmian Pembukaan Gedung baru tsb. dengan ini kami 

atas nama ,SHIN SHENG SHEH” menghaturkan banjak 

trima kasih. 

Hormat kami, 

Panitya Peresmian 

| 
' 1 

Gd. Perkumpulan,,SHIN SHENG SHEH' 
JOGJAKARTA.   174-12, 

   

  

     

   

  

     

  

   

  

    

   

    

      
   

   

   
   
   

    
    

    

Radja obat kuat 

VIRAN O L 
Viranol extra strong buat Jaki2 jang kurang tenaga jemah 

sjawat (Impotensi sexuei 3Wakte). Alasan penjakit badan 

lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 

posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, #e- 

ring semutan mate kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 

Tidak bisa tidur: dalam tidur sering takut3 sakit pinggang, 

djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

tanggung 10079 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja, 

Harga 1 botol Rp, 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 

mandjur. 

Pil Gembira Istimewa buat IaK12 s..cooi Rp. Sr 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

keputihan s-.oso0asseserenese02 Pa RAN Sek boboowanknea MN NUR 

Minjak Tangkir adjaib buat laki2 oo. 0. 40. | 

Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— PE 

AT seneonesnnonenanaIanana nan en eensan ne anananea nana nara sananaanen MI 0, — 

Puder bikin hitam rambut tanggung tida 

Puntur 2 GTAM ses. onsansnntan Aa ang ekiaa Laman samncazaad MO, 

Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem eno. i0— 

Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ..........» M— 

Obat dikirim sesudah terima uang, tambah 

engkos kirim 1099. i 

TABI8 WAHID MAWN — Tamblong 49 — Bandung, ! 
Agen. : 

TOKO SOLO, Dji, Sosrowldjajan No, 5 — 
WARUNG MOELJO, Dj. Judonegaran 
TOKO Junior, Djl. Malioboro 93 — Jogjskarta. . 

Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 
5 TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja, 

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

#indabad House, Nonongan No. 77 — Solo, 

Toko Obat HOK AN Dj). Raya 114 — Magelang, 
“ ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 

"3 NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 2 
Se . 3. 

- SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Sena 3 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semaran 5 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 

Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja. 
Fe 

     

  

  

  

SESOSEISESLSSLSLL 3 | PPPA 

RANTANGAN | 
| Makan 
| LAUK - PAUK SELALU BER- 
| SELING2. BEAJA RINGAN. 

| Ta” lebih mahal dari pada penge- 

(luaran saudara sehari-hari. 
| Keringan jang berarti, untuk 

mereka jang kekurangan waktu 

|atau tenaga. s 

PENGUSAHA : 

Rm. ESKODA 
Bintaran Lor 12A — JOGJA. 

(Kidul Luxor). 

GGS PSPS PSP PSPS 

| 

| 
| 
| 
| PRAWIRATAMAN : 

| 

l 

| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 

| 

Aa 3: 

| Kota-Gede .... hartawannja tak 
seperti hartawan Barat jang 

menghias rumah bukan katja - 
| benggala, tetapi lukisan. Kalau 

tradisi tak dirobah. berarti mem- 
| biarkan lukisan-lukisan Indonesia 

mengalir ke Barat. 

Pembela Seni : ,,BKOTHO" 
Menduran 19 Dk. 

Aa 
  

PIANOSTEMMER 
Tm 4 1 

Ok Kar MS KAN 
Dj, Sindoro 9 

MAGELANG. 
| Agent Jogja Toko Tjong Gwan 
| Kulon Pasar 11A. Agent Solo 

Rumah Makan Mien Satu Ke- 
patihan 22, 

Ongkos stem Piano Rp, 75-—, 
tentu datang Jogja, Solo dan 
semarang. 

Djuga trima panggilan dari 

lain? Kota : diluar Kota tambah 

segala ongkos2. 

  

  

Mah “Diual 

PIANO 
merk ,»SCHIEDMAYER? 

Harga Rp, 5500.-— 

TUGU -KULON 114 DK 
1176-12. , 

  

Kursus RADIO 
Menerima pendaftaran baru. 

Ketr. ,KURATEK:" 
Djl. Kauman 12 & Jogja.       ” 

1 Tp SEHDANLA YAN KAKJAN" 1688 | BC | ROLX 
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