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LKOL. SADIKIN? 
PERSOALAN AD 

Supaja segera di- 
bereskan, 

Kol. Sadikin panglima TT VI 
ats pertanjaan mengenai dise- 
kar c.rmintaan berhenti KSAD 
aptiri ain menerangkan bah- 
Wa “oa! 'tu untuk kepentingan 
kita bersama hendaknja dapat 
diselesaikan dengan sbgera agar 
dengan demikian soalnja dja- 
ngan sampai terkatung?2 lebih 
lama jang menurut Sadikin ten- 
tu akan makin tambah sulitnja 
keadaan. : 

Mengenai berita? jang tersi- 
ar semasa Kabinet Wilopo jang 
lalu tentang kepindahannja ke 
Sulawesi menurut Sadikin soal- 
nja ,sudah lama beres”. 

Pertanjaan - h dalam kr- 
katjauan di Hulu Sungai dan 
lain?nja diperlukan bantuan mi- 
liter didjawab Sadikin perlu ti- 
daknja itu tergantung pada pe- 
merintah sipil. 

Kalau Pemerintah memerlu- 
kan bantuan militer pihak ke- 
tentaraan menurut keadaannja 

dapat diperkenankannja. — Ant. 

BERAPA PEGAWAI 
PROP. DJATENG? 

— Lima kali sebelum perang, 
Sampai achir bulan Djuni jang 

lalu Propinsi Djawa Tengah mem 
punjai beban "untuk mendjamin 
nasib 30.858 | Pn jang terdi- 
ri dari pegawai2 Sekretariat dan 
Djawatan2 jang telah dioper dan 
jang sebagian dibelandjai oleh 

Propinsi. Untuk belan- 
       EL” 

     16.99 J0, —. : 
Pegawai? tersebut terdiri : 292 

dibagian Sekretari, 7.562 djawa- 
tan Pekerdjaan Umum, 258 dja- 
watan Kehewanan, 1.626 dja- 
watan Pertanian, 1.127 djawatan 
Kesehatan, 19.764 guru dan pe- 
gawai dari djawatan PPK bagian 
Sekolah Rakjat, dan 229 -dari Pe- 
rikanan Darat. 
Djumlah pegawai diatas kini 

lebih besar pula berhubung tam- 
bahnja mutasi guru2 baru dari 
Sekolah2 Rakjat. 

Menurut keterangan,  diban- 

ding dengan pegawai Propinsi 
pada waktu sebelum erang, 
djumlah itu adalah 5 k lebih, 
karena dulu hanja berdjumlah 
6000, —.- (dapet 
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Pp kemu- 

Pertahanan Djakarta kemarin 
diadakan upatjara pengachiran tugas Misi Militer Belanda 

(MMB) di Indonesia dan dihadiri Menteri Pertahanan, Mr, Iva 
Kusuma Sumantri, KSAU Kom. Suryadarma, KSAL Kolor! 
Subiakto dan perwira? staf Kementerian Pertahanan serta acting Sekdjen Kementerian Luar Negeri Mr, Moh, 
anggauta? Seksi Pertahanan Parlemen, 

“Dari pihak MMB hadir Kolo- 
nel A.H. Maurenbrecher, wakil 
dari misi untuk angkatan darat 
laut dan udara serta wakil Kom. 
Agung Belanda di Indonesia Mr, 
G.E, Baron dan Itteleum. 

Pidato Menteri Perta- 

hanan Mr, Iwa, 
Dalam upatjara tsb. Menteri 

Pertahanan dengan resmi menja 
takan bahwa pengachiran pe- 
kerdjaan MMB di Indonesia mu- 
lai 19 Desember 1953. Iwa mene- 
rangkan bahwa selama 8 tahun 
MMB mengadakan . kerdjasama 
dengan angkatan perang kita 
dalam suasana saling mengerti 
dan saling menghargai, kedua 
pihak berhasil - mendapat ke- 
untungan dari kerdjasama ini. 

Atas nama Pemerintah Re- 
publik Indonesia Iwa menjam- 
paikan penghargaan dan terima 
kasih kepada pemerintah Ke- 
radjaan Belanda dan chususnja 
kepada MMB atas djasa2 jang   

| 
telah diberikannja di Indonesia 
selama ini. : 2 
Menurut Iwa pengachiran tu- 

gas MMB sesuai dengan perse- 

tudjuan jang tertjapai “antara 
Pemerintah Indonesia dan peme.- 
rintah Belanda jang menentukan 
bahwa pekerdjaan2 5 di Indo 
nesia akan dihentikan herang- 
sur-angsur dan berachir selam- 
bat-lambatnja 31 Desemhe 

- Selandjutnja ditetapka:- dlm 
persetudjuan tsb-adanja pani: 
tya Tikwidasi MMB jang terdiri 

atas Menteri Pertahanan dan 
kepala MMB dan atau wakilnja 
jang mengatur pelaksanaan tek 
nis dan masih tinggainja sebagi- 
an ketjil anggauta2 bekas MMB 
terutama misi bagian angkatan 
laut guna membulatkan pendidik 
an pada ALRI hingga pertengah 
an tahun '54. 

Pidato wakil MMB Kol. 
Maurenbrecher. 

Dalam - pidato sambutannja 
kolonel Maurenbrecher antara 
lain menerangkan tugas MMB 
di Indonesia dimasa jang sudah, 
dapat dibagi dalam 3 tingkat.   Pertama, jaitu tingkat untuk 

  

DPR kota Surakarta: 
  

Kendaraan dinas 
(diperdebatkan 
IDANG kelandjutan DPRDS Kotabesar Surakarta telah 

- “dilangsungkan pada bari Rebo kemarin, membitjarakan 
tentang rentjana peraturan mengenai pemakaian, pemeliharaan 
(lan pengawasan kendaraan bermotor untuk dinas. 

Dalam pendjelasan jang . dikemukakan oleh fihak DPD 
dinjatakan, bahwa rentjana peraturan itu garis? besarnja diam- 
bilkan dari PP 39 tentang peraturan kendaraan dinas dari Peme- 
rintah Pusat. 

. 

'Dinjataikan pula bahwa pada 
waktu. ini Pemerintah Daerah 
telah . mendjalankan tentang 
peraturan pemakaian kendara- 

an dinas sesuai dengan PP 539 
jang dimaksud itu. 

Dalam rentjana peraturan jg 
diadjukan kepada DPR itu an- 
tara Jain memuat ketentuan 
bahwa mobil2 dinas sesudah 
djam kerdja untuk dapat dipa- 
kai harus gda persetudjuan dari 
“DPD, jaikni dalam 'keadaan2 jg 
memaksa. Tegasnja disamping 
ketentuan2 jang termaktub da- 
lam rentjana peraturan itu, da- 
lam keadaan2 tertentu DPD da- 
pat menetapkan lebih landjut 
tentang pemakaiannja. 
Karena belum adanja suatu 

pool” untuk kendaraan2 dinas, 
maka kini kendaraan2 itu sesu- 
dah djam kantoran disimpan da- 

lam beberapa garasi2 milik Pe- 
merintah Daerah. 

“Praktyinjo masih banjalc. iman papa 
an balok dir ja, 

Dalam pandangan umum ba- 
bak pertama berbitjara 4 orang 
anggauta, diantaranja anggau- 
ta. Wiranto berpendapat, bahwa 
rentjana peraturan jang diadju- 
kan. itu belum mempunjai sja- 
rat2, masih belum tegas dalam 
beberapa hal. Ia tidak menjetu- 
djui adanja statu fasal dimana 
DPD dapat menetapkan lebih 
landjut tentang pemakaian ken- 

daraan.. dinas diluar kantoran. 
Sem | pe an itulah ig 

  

    

mengatun — segala 

Uan bukan DPD, demikiam dju- 
ga sanctie terhadap pelanggar- 
an2 itu tidak ditangan DPD, te- 
tapi keruasaan penuh berada 
pada peraturan itu sendiri. 

Ia kemukakan, kalau toch Pe- 
merintah Daerah telah mendja- 
lankan tentang pemakaian ken- 
daraan dinas sesuai dengan PP 
39 dari Pusat, njatanja masih 
banjak terlihat kendaraan2 (mo 
bil) dinas dipakai diluar kan- 
toran, misalnja 'kestadion dan 

sebagainja. 

Anggauta M. G. Pane dalam 
pandangannja memperkuat apa 
jang dikemukakan oleh pembi- 
tjara pertama, terutama me-:| 
ngenai mobil2 dinas jang sering | 
dipergunakan untuk mengiring 
temanten, pergi keluar kota dan 
sebagainja. Djuga mobil2 dinas 

jang tidak didjalankan oleh so- 
pir Pemerintah jang ditugaskan, 
jang dalam peraturan disebut- 
kan, hanja sopir itulah jang ber 
hak mengemudikannja. 

0. Dibentuk Panitya. 

Anggauta DPD Durjat dalam 
djawabannja menegaskan, bah- 
wa apa jang dikemukakan oleh 
sementara anggauta itu memang 
diakui kenjataannja, dan djus- 
tru karena adanja hal2 sema- 
tjam' itulah, maka rentjana pe- 
raturan itu  diadjukan untuk 
selekasnja dapat disjahkan, gu- 
na mentjegah hal2 jang tidak 
semestinja itu. 
Mengenai kendaraan? jang di- 

pakai ke stadion dll.nja itu di-   djawah, bahwa” DPD pada se: 

e 53 

( daerah transmigrasi 

| Mangkusudiono 

Rasjid dan 

mengenal dan mempeladjari 

masing2 »geestesinstellingen” 
dan pada achir tahun jang per- 

tama ini sudah dapat dimulai 
dengan pekerdjaan jang bersifat 
chusus. Kedua, dipergunakan 
untuk mendidik para instruktur 
jang memberikan hasil terdapat. 
nja pandangan umum tentang 
pekerdjaan jang ditugaskan. 
Pada achir tahun kedua, dise- 

babkan diluar kemiliteran, tugas 
MMB dihentikannja tapi ini ti- 
dak menjebabkan enthousiasme 

mendjadi kurang malahan dalam: 
tahun jang ketiga 'telah dapat 

ditjiptakan pedoman2 jang ter- 
achir dan kemudian pekerdjaan 
dihentikan, demikian Kol. Mau- 
renbrecher. 

Diterangkannja bahwa MMB 
Gengan penuh kepertjajaan me- 

njerahkan perkembangan selan- 
djutnja dari angkatan perang 
Indonesia kepada kepala2 staf 
dari ketiga angkatan 

Tugas militer tidak sadja me- 
liputi soal2 tehnis tapi djuga me 
liputi pekerdjaan kerochanian, 
demikian Maurenbrecher jang 
dalam hubungan - ini kemudian 
menjebu: ,,geestelijkwerk” jang 

terdiri antara lain kesederhana- 
an, objektiviteit, kedjudjuran 
dan terlebih2 loyaliteit sebagai- 
mana jang tertjantum dalam 
Pantjasila. — Ant. 
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Dikalangan BRN berada 
dalam tangan jang ber- 
wadjib. 

Penggelapan uang Biro Re- 
konstruksi Nasional di. Minahasa 

sebanjak Rp. 3 djuta kini sudah 

berada dalam tangan jang ber- 
wadjib. Penggelapan itu mula2 
dapat diketahui dalam faktur 
kain? drill, kemudian pada fak- 
tur dan pengiriman barang2 klon 

tong seperti tjangkir2 dan ba- 
rang2 petjah-belah lainnja sam- 
pai kepala alat2 pertanian. 

Perlu diterangkan bahwa jang 
dimaksudkan dengan pengiriman 

barang2 itu adalah untuk daerah 
transmigrasi di Dumoga. 

Sementara itu uang sebesar 
Rp. 600.000,— jang diperuntuk- 
kan buat membuat djalanan di- 

tersebut, 
jaitu dari Pusian kekilometer 34 

jang pandjangnja 5 km. baru di- 
selesaikan  T'kilometer, sudah 
habis. Uang tersebut diterima 
oleh pemborong  (aannemer) 
Jhon Lantang. — Ant. 

  

ANGGAUTA2 PANITYA 
PEMILIHAN UMUM 

Penjumpahan, 
Pada hari Senin tanggal 21-12 

jang akan datang Walikota Su 
rakarta Moh. Saleh akan menjum 
pah anggauta2 Panitya Pemilih 
an Kotabesar Surakarta, jang 
dalam hal itu bertindak atas na 
Mma Gubernur Djawa Tengah, 
Adapun susunan Panitya Pemi 

lihan Kotabeser Surakarta ada 
lah sebagai berikut: Ketua: Wa, 
likota Moh. Soleh, Wakil Ketua 
H Sutadi. (PNI)” anggauta2 

(PIR), S. Dwi- 
djo (Partai Buruh), Sachrun (N 
O). Mw'ali (Masjumi) dan Sura 
dji (PKI). — Kor, 

  

sk Madjelis departemen perge 
rakan wanita PSII mengumum- 

kan segenap anggauta pergerak 
an wanita PSII dilarang ikut da 

lam demonstrasi Perwari atau 
organisasi wanita lainnja jang 
menuntut ditjabutnja PP no. 19 
kepada pemerintah. 

  

waktu2 sering mendapat un- 
dangan2 untuk menghadiri ini 

| dan itu. Dan bila 'kendaraan2 di- 
.nas dipergunakan untuk itu oleh 
DPD maupun Ketua DPR, hen- 
daknja jang bersangkutan itu 
dipandang gua DPID, gua Ketua 
DPR jang representatif dan la- 
jak mempergunakan kendaraan 
dinas pada waktu itu. 

Achirnja sidang jang menga- 
lami beberapa kali schorsing, da 
lam suatu pemungutan suara te. 
lah dapat memutuskan untuk 
membentuk suatu Panitya jang 
bertugas untuk menjempurna- 
kan rentjana peraturan tentang 
pemakaian, pemeliharaan dan 
pengawasan kendaraan bermo- 

tor untuk dinas. 
Panitya terdiri dari anggau- 

ta2 Wiranto, Pane, Suwarjo,     Ma'ali dan Durjat (DPD), — 
(Kor). Hua 5 

    

HARIAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,,KEDAULATA 

Ka 

  

SEPEREMPAT ABAD 
Peringatan kesatuan per- 
gerakan Wanita di Dja- 
karta. 

kesatuan pergerakan wanita 
akan dirajakan di Djakarta 17 
Desember “hingga 23 Desember 
dan selama  hari2 perajaan itu 
akan diadakan pendjualan kem 

bang2 Hari Ibu. 2 " 
Pukul 17.00 tanggal 21 Desem 

ber digedung Pertemuan Umum 
Djakarta kan dibuka pameran 
jang akan berlangsung sampai 
23 Desember dan djam 20.00 
akan diadakan rapat Wanita di 
Istana. . 

22 Desember pagi akan diada 

kan rapat umum dikawedanan2 
melepaskan  balon2 dilapangan 
Ikada, penjebaran pamflet dng | 
pesawat terbang dan hiburan di | 
rumah2 sakit sedang malamnja 
antara lain akan dizdakan per 
tundjukap film. 

terachir akan dilangsungkan pe 
nutupan pemeran. ' 

Perajaap akan  diselenggara 
kan Oleh Panitya seperempat, 
abad kesatuan pergerakan wa 
nita Indonesia Djakarta Raya jg 
didukung Ik. 60 organisasi wani 

ta termasuk organisasi 
Islam dan Kristen, — Ant, 

DJURNALISTIK 
Mulai tg, 16 Desember Sajuti 

Melik telah mengundurkan diri 
dari pimpinan redaksi harian 
,Suluh “Indonesia” dan diganti 
oleh Manaj Sophiaan, anggauta 
Parlemen fraksi PNI. 

Dalam pada itu Sajuti mene- 
gaskan, bahwa dia masih tetap 
membantu ,,Sulindo”. Sementara. 

itu rekan Saruhum telah keluar 
darj ,,Suara Masjarakat”". 

  

  

  

     

Peringatan seperempat abad | 

M
T
 

23 Desember hari perajaan | 

wanita 

Husain Fahmi Ketua Missi Ekonomi Mesir jang kini berada di Indonesia baru? ini telah diteri- 
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3 Dalam dan Luar Kota. 
Sebulan 
Ktjeran 
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ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

  

TAHUN IX. — NOMOR 287 

(Ipphos). 
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PAKT KEAMANAN EROPA | 
SOVJET ? 

Sidang dewan NATO berachir 
» IDANG dewan menteri NATO telah berachir kemarin di 

Paris. Suasana sidang digemparkan oleh sebuah pengumum- 
an, bahwa Amerika bermaksud meminta izin kepada Kongres 
Amerika supaja dapat mengadakan pertukaran 
tentang sendjata2 atom dengan negara? 

keterangan 
Sekutunja. Kopada 

sidang itu menteri LN Amerika Dulles memberi djaminan akan 
terus membantu berupa perlengkapan? tentara dan keperluan? 
lainnja, 

Dalam sidang hari Selasa, pa- 
nglima tertinggi pasukan2 Seri- 
'Kat di Eropa, djenderal Ameri- 
ka Alfred Gruenther, sangat op: 
Limistis mengenai kemadjuan jg 

  

Dari sidang kabin 
- 

et 2 5 
  

Dalam   
-KORUPSI "RP. 3.000:000-| 

K 

Sekalipun Rantjangan Un- 
dang2 tsb. — demikian selan- 
djutnja pengumuman dewan | 
menteri — sudah kurang lebih | 
sebulan jl disampaikan oleh Men 
terj Dalam Negeri kepada  de- 
wan menteri, namun pembitja- 
raan mengenai hal tsb terham- 

bat berhubung dengan timbulnja 
masalah2 Jain jang tidak didu- 
ga2 semula dan mengkehendaki 

penjelesaian dengan tjepat. 
Untuk melantjarkan pembitja 

raan dihari2 jang akan datang 
maka dibentuk suatu Panitya ad 
hoc jang terdiri dari Menteri 

Sosial sebagai ketua serta Men- 
teri .Dalam Negeri, Menteri Ke- 
hakiman, Menteri Agraria, Men- 
teri PPK, Menteri Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga, Menterj Pe- 
nerangan dan Menteri Pereko- 
nomian sebagai anggota2 jang 
bertugas menindjau lebih Jlan- 
djut Rantjangan Undang2 tsb 
diatas dan memadjukan pertim- 
bangan2nja kepada kabinet. 

Anggaran belandja ta- 
hun 1954, 

Selain daripada itu dewan men 
teri telah membitjarakan ang- 

garan belandja negara th 1954. 
Menurut Menteri Penerangan 

begrooting biasa tahun 1954 ini 
akan berdjumlah 12 miljard ru- 

piah dan djumlah ini adalah se- 
imbang dengan djumlah penda- 
patan negara sehingga defisit 
tahun 1954 tidaklah akan begitu 

besar, dengan tidak termasuk 
pengeluaran2 jang istimewa. 

Dalam pada itu kabinet me- 
mutuskan untuk membentuk su- 
atu Panitya ad hoc terdiri dari 
Perdana Menteri sebagai ketua ' 
dan Menteri Keuangan, Menteri 
Sosial, Menteri Pertahanan dan 
Menteri Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga sebagai anggota2 jang 
bertugas dalam waktu jang sing 
kat mengudji lebih dulu ran- 
tjangan2 anggaran belandja ma- 
sing2 kementerian. 

Rasionalisasi dim CAPP, 
Selandjutnja kabinet telah 

menjetudjui untuk melakukan 
rasionalisasi terhadap tjabang 
CAPP di Nederiand jang akan 
meliputi setjara berangsur2 dju- 
mlah 57 orang pegawainja. 

Atas berbagai pertanjaan Men 
teri Penerangan menjatakan pu. 
la, bahwa perundingan mengenai 
soal nasionalisasi GIA diantara 
pemerintah dengan fihak KLM 
akan diadakan nanti di Indone- 
sia, tetapi ia belum dapat mene- 

rangkan pabila perundingan? ini 
akan dilakukan, 
Ditambahkan oleh Menteri 

bahwa persoalan sekitar mutasi 
dalam pimpinan angkatan darat 
telah tidak dibitjarakan oleh ka- 
binet didalam sidangnja itu. Me- 
ngenai soal ini Menteri Tobing       3 mengatakan hahwa sudah.ada.j 

Kama Pera sah Gea 
Kang pasta oa Wekenak 

  

bangan 
sekarang 

“Tak perlu merobah sus 
dan personalia 

    

    

| Low boega Kemudujann ema 

perkem- 

| Politik 

Lea RA 

Kana Lahbitet 

ABINET telah bersidang jang berlangsung dari djam 18.00 
sampai 00.30, dimana telah'dibitjarakan untuk kedua kali- 

nja Rantjangan Undang? Pokok Pemerintahan Daerah jang di- 
maksud, untuk mengganti Undang? no. 22 tahun 1948 RI dulu 
dan Undang? no. 4 tahun 1950 NIT dulu 

harapan baik akan penjelesaian- 
nja. 
Achirnja diterangkannja, 'bah- 

wa dalam perkembangan keada- 
an politik sekarang ini belum 
ada kechawatiran akan terdjadi. 
nja perobahan2 dalam susunan 
dan personalia kabinet seperti 
sekarang ini. — Ant. 

4 
  

GENTJATAN SENDJATA 
KOREA 
Diperpandjang Rhee, 

Pres, Korea Selatan Syngman 
Rhee mengumumkan untuk mem 
perpandjang perpandjian gen- 
tjatan sendjata selama 90 hari 
dengan tidak bersandarkan apa- 
kah konp. politik Korea dapat 
dilangsungkan atau tidak, Kepu. 

tusan Rhee tsb bertentangan 
dgn sikapnja jang semula jang 
ketika itu dinjatakan, bahwa 
Korea Selatan hanja akan tun- 
duk kepada perdjandjian gen- 
tjatan sendjata dalam waktu 4 

bulan sesudah perdjandjian itu 
ditanda tangani, 

Berita lain menjatakan, bhw 
ketua komisi pemulangan ta- 
wanan perang menjatakan, Ia 
akan membebaskan semua ta- 
wanan jang masih ditahan ' di 
Korea pada tanggal 22 Djanuari | 
tahun depan, ketjuali djika fihak 
PBB dan Komunis setudju bhw 

mereka harus ditahan lebih Tama 

lagi. Tanggal 22 Djanuari adalah 
tanggal jang ditetapkan dalam 
perdjandjian gentjatan sendjata, 

BBC. Y 
  

  

  

Di Londen ada suatu perkumpul 
an darj orang? kodok”, British 
Sub Agua Club, jang dengan 
tertentu mengadakan latihan. 
Bhw kaum Wanita djuga mem- 
bantu usaha kaum lelaki, terbuk 
ti pada Sylvia Gregg, 23 tahun 
dengan mamakai perangkat kom 
plit, hendak menjelam utk men- 

jang hilang.” -.a 

Ka la 

Na an 

| telah tertjapai dalam 'usaha2 
mempertahankan Eropa, 

Kini belum dapat diperkirakan 
bagaimana pentingnja alat2 sen- 
djata baru, bagaimana penting- 
nja penjebaran dan kekuatan 
pasukan2 NATO dimedan pepe- 
rangan. Apabila pasukan2 tadi 
diperlengkapi dengan sendjata2 
baru, maka belum tentulah bah- 
wa djumlah.pasukan2 tadi bisa 
dikurangi, Soal ini sedang dipe- 
ladjari oleh komisi tetap militer 
NATO, kata Gruenther. 
Djerman penting sekali bagi 

pertahanan Barat dan oleh se- 
bab itu harus ikut serta, kata 
Gruenther. 

Ia kemudian mengatakan, 
bahwa dilapangan penerbangan 
telah tertjapai kemadjuan. Di- 
kataikannja bahwa pesawat pem 
bom -djet B-47 buatan Amerika 
jang: tjepatnja:.600..mil sedjam 
itu, dapat menghindarkan diri 
dari penjergapan oleh pesawat2 
Sovjet. 

Rantjangan Pakt Kea- 
manan Eropa — Sovjet. 

Dalam konperensi pers jang 
diadakan sesudah sidang pagi 
hari tadi berachir, menteri Juar 
negeri Belgia Paul van Zeeland 
mengumumkan, bahwa ia telah 
merantjangkan suatu rentjana 
,jang sangat lengkap”, daripada 
suatu FPFakt Keamanan antara 
Eropa Barat dan Sovjet Uni. 

Rentjana tadi telah diberitahu 
kannja kepada "beberapa orang 
sahabat”, kata van Zeeland. 

”Pravda” : Sidang De- 
wan NATO perbesar 
ketegangan, 

Koresponden harian Partai 
Komunis Sovjet Uni ,/Pravda” 
di Paris Selasa j.l. tulis, bahwa 
sidang Dewan NATO di Paris 
ini akan mempertegang keadaan 
internasional. 
Dikatakannja ibahwa sidang 

ini menundjukkan, bahwa, Poli- 
tik Atlantik itu bukan sadja ti- 

dak ikut berusaha melenjapkan 

ketegangan2 internasional, te- 
tapi malahan sebaliknja bertu- 
djuan mempertegangnja lagi. 
Pernjataan menteri luar “ne- 

geri Amerika Serikat John Fos- 
ter Dulles ketika ia baru tiba di 
Paris, bahwa persidangan De- 
wan NATO ini penting artinja 

dalam usaha memperkuat perda 
maian, adalah sama sekali ber- 
lawanan dengan atjara persi- 
dangan ini, tulis ,,Pravda”. 
UP - AFP.   

. pem. 

enggan .menjebahkan. 
makin.menghebatnja .penjiaran 
pamfler2 diseluruh kota, akan 
tetapi sampai berita ini dibuat 
belum terdjadi sesuatu insiden 

ataupun penangkapan. 
Pamflet2 itu berisi protes ter- 

hadap diperbaikinja kembali hu- 
bungan diplomatik antara Iran 
dan Inggeris. 
Sementara itu semua rapat 

atau penggerombolan2 didjalan2 
umum dilarang antara djam 9 
dan 12 siang dan antara. djam 
17 dan 19 sore pada hari Selasa 

jl, berKenaan dgn. kemungkinan 
diadakannja demonstrasi2 lagi 
oleh mahasiswa2 dan pengikut2 
Partai Tudeh. Larangan ini ter- 

maktub dalam komunike resmi 
jang dikeluarkan oleh gubernur 
militer Teheran dan jang antara 
lain menjatakan, bhw pem. telah 

menerima laporan mengenai ke- 
mungkinan diadakannja demon- 
strasi2 tersebut. 
Menurut laporan itu, dalam 

demonstrasi2 itu para pengikf#t 
Partai Tudeh katanja akan me- 
makai lentjana Partai Buruh 

Iran jang dipimpin oleh Dr, 
Baghai. 

    
  

Politik 

s 
wer, sesudah Nixon mengadaka 

Menurut para pembesar Ame- 

rika, laporan Nixon jang mem- 
bentangikan saran2 mengenai pe 
rang Indotjina, kemungkinan 
untuk beri bantuan militer ke- 
pada Pakistan dan hubungan 
dengan Syngman Rhee itu, akan 
melakukan peranan penting dlm 
usaha ambil ketetapan, apakah 
ada aspek2 dari politik Amerika 
terhadap daerah2 jang dikun- 

djunginja itu akam dirobah. 
Pandangan2nja dan andjuran2 

nja mengenai langkah2 jg akan 
dilakukan Amerika dimasa jad 
akan diterangkannja kepada iDe 
'wan Keamanan Nasional A.S., 
ialah badan perentjana, rahasia 
jang tertinggi di Amerika Seri- 
kat, 

Amerika — Pakistan. 
Diantara saran? jang akan di 

kemukakannja, menurut para 
penindjau terdapat suatu saran 

untuk lekas sambil keputusan, 
apakah Amerika akan beri ban- 
tuan militer kepada Pakistan, 
walaupun PM India, Jawaharlal 
Nehru, menentangnja. Nehru te- 
lah menjatakan, bahwa setiap 
persetudjuan militer akan dipan 
dangnja sebagai tindakan tidak     

thd Asia bero- 
bah? 

Hasil oleh2 Nixon 

EBAGAI hasil laporan jang diadjukan oleh wakil presiden 
Amerika Serikat Richard Nixon kepada Presiden Kisenho- 

Djauh, Asia Tenggara dan Timur Tengah, Amerika Serikat 
mungkin akan menindjau kembali politiknja terhadap Asia, De- 
mikianlah tulis wartawan ,,Reuter” Ralph Harris, 

Amerika 

n kundjungan keliling ke Timur 

pengaruh? jang mengchawatir- 
kan, di Asia, 

Kabar2 tak resmi mengata- 
kan, bahwa Nixon akan desak 
supaja diadakan tindakan2 utk 
perkuat Pakistan, “tapi disam- 
ping itu mendjamin Nehru bah- 
wa hubungan Amerika — India | 

| akan tetap baik. — Rtr, 

  

SATU LAWAN 
DUABELAS 

Ukkas, seorang penduduk 
kampung Usa' distrik Pala- 

ka Bone telah berkelahi la- 
Wan 12 anggota gerombolan 
jang datang mengadjak ia 
lari kehutan tapi ditolaknja. 
Dalam perkelahian itu Uk- 
kag dapat bunuh dua, penga- 
tjau dan. melukakan 6 
orang lainnja, sedang sisanja 
melarikan diri, Gerombolan 
itu bersendjata, tadjam. dan 
sendjata api. Peristiwa itu 
kemudian dilaporkan oleh 
Ukkas pada pos tentera jang 
terdekat, — Ant,     13 

NOTA RI PADA RUSIA 
Dari sumber2 jang biasanja 

mengetahui wartawan Harian 

Rakjat” mendapat kabar bahwa 

Pemerintah Indonesia mengirim 

nota kepada pemerintah Sovjet 

Unie berisi: maksud Indonesia 

untuk mengadakan hubungan di 
plomatik dengan Sovjet dan 

membuka perwakilan RI di Mos 
kow. 

Nota tersebut disampaikan me 
lalui: wakil tetap Sovjet Unie da. 

lam PBB Vishinsky. 
Vishinsky menerima nota ter 

sebut dan menjatakan kegembi 
raannja, atas miat Indonesia mem 

buka kedutaan besarnja di Mos ' 
kow. Vishinsky  mendjandjikan 
akan meneruskan nota tersebut 
setjepatnja “kepada pemerintah 
nja di Moskow dalam hal ini Ke 
pada Menteri Luar Negeri Molo 
tov. Demikian ,, Harian Rakjat”. 

  

PEMILIHAN PRESIDEN 
PERANTJIS 

Hari im, 

Tjalon2 untuk pemilihan presi 

den Perantjis malam Rebo ber 

tambah mendjadi 7 orang, hing 

ga susah meramalkan siapa jang 

menang untk mengganti Yim- 

cent, Auriol, Tjalon2 itu ialah: 

Joseph (Konservatif), Georges 

Bidault (MRP), Yvon Delbos (Ra 

dikal), Marcel Edmond Naegelen 

(bekas gubernur Aldjazairiah), 

M. Jacgues Fourcade (Konserva- 

tify. R, Cornu dan Jean Medicin. 

Partai komunis belum mengu 

mumkan tjalonnja, tapi dapat di 

duga akan diadjukan djago tua 

nja, jaitu Marcel Cachin. Dari 

golongan de Gaulle ialah djende 
ral Piere Konig. — Rtr. 

Protes terhadap 
Iran 

Hudjan pamflet di Teheran 

E, P OLISI Teheran kemarin dilu menangkap sedjumlah maha- 

k siswa jang sedang membagi-bagikan-pamilet, membuka dan 

membakar pakaian mereka dan kemudian melepaskan lagi para 
mahasiswa itu dalam keadaan hanja memakai pakaian dalam. 

Sementara itu dikabarkan, 
bahwa harian ,Shahid”, organ 

ri golonga tersebut, " dari golongan Baghai 
telah dilarang terbit sedjak Se- 
lasa. — AFP. 

MELAWAT KE BULAN 
... 50 Tahun lagi bisa. 

Melawat ke bulan dari bumi 
ini bisa dilaksanakan dalam wak 
tu 50 tahun lagi, demikisn dinja 
takan di London oleh Dr. Leslie 
Shepperd, seorang sardjana atom 
jang kenamaan. 

Dalam pertjakapan dengan ha 
rian ,The Star” ditegaskannja, 
bahwa orang akan dapat mengi 
rimkan peluru jang dapat dike 
mudikan oleh radio ke bulan da, 
lam waktu 25 tahun jang akan 

datang dan dalam waktu 50 ta 
hun “lagi dapat . mengirimkan 
sebuah rocket dengan penum- 
pang ke- bulan dan dari bulan 

kembali ke bumi, 
Dikatakan, pembuatan sebuah 

rocket jang merupakan suatu sa 
telit. bumi, djuga dewasa ini ti- 
dak akan menemui kesulitan2 jg 

tidak dapat diatasi. Tetapi pem 
buatan rocket ini membutuhkan 
biaja Ik. 9 djuta pound, sedang 

kan biaja penjelidikannja akan 
membutuhkan djumlah uang jg 
lebih besar lagi, demikian Shep 
perd, 3 : 

Achirnja dikatakan, bahwa ia 
menjesal benar tidak akan bisa 

berhidup untuk 50 tahun lagi 
untuk ikut djuga melawat dan 
bertamasja ke bulan, — AFP, 

PROSRAM PERSENDJA- 
TAAN KEMBALI 

DJEPANG 
Djuruwarta harian ,,/Manches 

ter Guardian” jang berkeduduk 
an di Tokyo, Hessel Tiltiman, me 
ngabarkan pada hari Senen, bhw 
pemerintah Djepang telah meran 
tjangkan suatu program persen- 
djataan kembali 5 th jang akan 
memakan biaja kira2 sebanjak 
300.000 djuta sterling setiap ta- 
hunnja, sampai tahun 1958. 
Dikatakan, bahwa menurut ren 

tjana, program itu ditudjukan ke 
arah pembentukan 10 dipisi pa 
Sukan2 tentara jang meliputi 200 
ribu orang, suatu angkatan laut 

  

|dari 150.000 ton dan suatu ang 
katan udara jang mempunjai ke 
kuatan 1.200 buah pesawat, 
Menurut kalangan jang menge 

tahui di Tokyo, program persen 
djataan kembali tersebut akan 
diadjukan sebagai rantjangan ker 
dja kpd konperensi pertahanan 
antara Amerika Serikat dan Dje 
pang.jang akan dimulai dalam 
waktu jang dekat di Tokyo, —.. 
Rtr 
  

          YNA AMA 
x Dalam sidang DPR, Kotapra 

dja Jogja malam Rebo di Balai 
Kota seorang anggauta DPD me 
lepaskan sepatunja, hingga kaki 
nja kelihatan telandjang, bebera ' 
pa     baik, jang dapat menimbulkan | 

  

s | kureng sedap. ...... 
angganta, Wanita melihatnja



  

          

     
     

   

      

   ea" 

Fa : 
tja-batja madjallah , 

an memba- 

, DPR jan y” diruangan: 
De da Sona Fa 
dah tempat duduk diruang 
an tamu, om dengan 

nja keluar dari getae DP 
R duduk2 sebentar disuatu | 
lintjak (bangku duduk dari | 
bambu) dibawah pohon beri 
ngin disebelah timur gedung | 
jang agak peRgUK hawanja. | 

35 Kor, aa PSU 

KLATEN 2 
MEMBRANTAS  PENJA- 

KIT LEPRA 
Karena berdjangkitnja penja- 

kit Lepra di Klaten, maka be- 

berapa hari jl. disana telah ter- 

bentuk sebuah panitya Pen 

rantasan penjakit lepra. Langkah 

pertama jang diadakan oleh pa- 

nitya ialah memberikan pendje- 

lasan2 kepada umum tentang 

penjakit lepra dan soal pendja- 

gaannja. Selandjutnja akan di- 

dirikan poliklinik2 didaerah2. 

  

    
Perlu diketahui, bahwa sekarang 

ini ada 103 orang sit po kab. 

Klaten jang menderita enjakit 

Lepra. 

PURWOKERTO 
DJAWATAN2 BEREBUT- 

AN TANAH? 
Kepala Djawatan Kehutanan 

Pusat Ir, Susilo dan kepala Dja- 

wata, 
mo. dengan Jaa De 

sangku 
ana ja Batur: dekat. dekat Bur 

erto. Maksudnja jalah untuk 

wokerto. Mak menindjau sebi- 

aa tanah di Baturaden untuk 

ditentukan status jang 

enda: 

Menurut keterangan tanah tsb. 
luasnja Ik. 118 ha. terletak di- 

tiga: tempat. Dulu dimiliki oleh 

Djawatan Kehutanan, tetapi ke- 

mudian dikeluarkan “mendjadi 

»grooterfpachtpercee?” ' dan be- 

lakangan ini telah dibeh oleh pi- 

naa Lpepnerintah : seharga Rp. 120. 

| Sebagian, seluas 80 ha., 

ag “Djawatan Kanan telah 

dipergunakan un perluasan 

Induk Taman Ternak di Batura- | 

» den 
Dalam pada itu Djawatan Ke- 

hutanan pun an kem- 

balinja tanah tersebut untuk 

dihutankan kembali. 
Penentuan ini rupanja sulit 

dipetjahkan oleh instansi2 didae- 

rah, sehingga memaksa dilaku- 

kannja penindjauan 'bersama da- 

ri kepala2 Djawatan “Pusat di- 

atas. — Ant. 

MAGELANG 
PEMBUKAAN RESMI 
BPMD BOROBUDUR 

Selaras dengan an rentjana semu 
la pada tanggal 15-12-1953 jang | 

ladu diwaktu -pagi, telah diada | 

kan peresmian gan Balai 
Pendidikan 
SE di Borobudur dengan 
ma BPMD Sidodadi”, 5 

spa €. kundjungan pell gai 
Perikanan sipil dan militer, Sita 
ranja tampak Wakil Inspeksi er 

2 Dijaten. “Residen Kedu, 
Bupati dan Patih Magelang ser 
ta wakil2 Pertanian Kedu dan 
kab, Magelang serta undangan2. 
Pembukaan resmi berlangsung 

dengan pengguntingan Pita. da 
dilakukan oleh isteri Bupati Ma. 
gelang, Nj. R, Judodibroto. 
Menurut keterangan, BPMD 

Borobudur tersebut beajai pem- 
bangunannja ada Ik. Rp. 40.000.- 
Pembangunan jang dimulai se- 
djak tahun 1952, baru dapat se 
lesaj sekarang, karena menghada | 
pi kesulitan, misalnja telah ada 
penipuan jang .telah dilakukan 
oleh beberapa aannemerij. 

DI KEDU BARU ADA 1! 
'BPMD D/ N 64KTD 

    

  

JD, sedang didaerah Wonosobo 3 
BPMD. Dyna BPMD itu, ma   

    $ ' rena 
rut rentjana, maka ditiap2 Kane 
matan Gikaresidenan Nan 1 aa , 

Ta | tg 3 
usul 

a | untuk mengubah prosedure pem 
: bitjaraan Anggaran Negara se- 
bagai jang telah ditetapkan dlm 

4 

i || satuan 2 

Kehewanan Pusat Sutar- 

Masjarakat Dessa 

Pera an jaitu : 

“bitjaraan hanja mengenai Nota 
1 Keuangan. dan Laporan Depisen 
g sadja. 

m |tjaraannja bersifat pemandang- 

Oo pada Nota Keuangan. 

telah ada 11 buah BPMD, | mulai 
Sikebupaten2 Magelang, | 

Temanggung, : | dan (Dengan tidak perlu didahului 
Kebumen masing2 2 buah BPM' 

ru Separoh dari pertanjaan2 sek. 

    

   dinas 1952 / 1953 

    
Langaan! Ann Anggaran 
HBelanaja Kementerian adalah: 
|satuan 1 —RUU . 

— Ulangan ringkas 
“satuan 3 — Perintjian 

(I | satuan 3A — Memorie pendje- Y Na 
  

aus 3B — SI ajaa sah Per. 
P sonalia. 

K3 Paagkah Bagian IBW (Per- 
usahaan Negara) : 
satuan 1 — RUU 
satuan 1A — Dinas Modal 
satuan 1B -— Dinas exploitatie 
satuan 2 — Memorie pendje- 

lasan 
satuan 3 — Pendjelasan Per. 

. sonalia. 

“Dalam tahun 1952 Parlemen 
telah menerima satuan 1 jaitu 
'RUU dari seluruh Bagian (Ke- 

| menterian), Nota Keuangan Ne- 
|gara dan Laporan Depisen Ne- 

gara, sedangkan satuan2 2, 3, 
|SA dan 3B diterima dalam th 
1953 setjara berangsur2. 
Adapun satuan2 1, 1A dan 1B 

dari seluruh IBW baru diterima 
dalam tahun 1953 sedangkan sa- 
tuan2: 2 dan 3 diterima setjara 
berangsur2. 

—. Procedure pembitjaraan. 
Berdasarkan putusan Panitia 

Permusjawaratan dalam rapat- 
nja tanggal 10 Djanuari 1953 
maka mengenai procedure pem- 
bitjaraan Anggaran Belandja 
Negara akan ditempuh procedur 

sebagaimana.jang telah dilaku- 
ikan Oleh Parlemen diwaktu 

| menghadapi KUU Anggaran Be- 
landja Negara tahun2 dinas 
1950/1951 dengan perbedaan se- 
bagai berikut : 

1. Kalau dulu 'seksi2 mengum- 
pulkan bahan2 dalam rapat2 ker 
dja dengan Menteri jang ber- 
sangkutan dan kemudian seksi2 
menjusun laporannja jang didja 
dikan bahan pembitjaraan dlm 
rapat2 bahagian maka sekarang 
diputuskan, bahwa seksi2 harus 

| menjusun pertanjaan2 mengenai 
Anggaran Belandja sekitar Ke- 
menterian2 j masuk tugas 

inja dan tidak mengadakan 'ra- 
pat2 kerdja. Pertanjaan2 seksi 
itu hanja bersifat tehnis infor- 
matoris dan terus dikirimkan 
pada Menteri jang bersangkutan 
untuk didjawab. 

Djawaban pemerintah atas 
pertanjaan? seksi? ini akan di- 

Anggaran Belandja dalam ra- 
pat2 bahagian. 

2. Mengenai bahagian I (pe- 

merintah Agung dan Badan pe- 
merintahan Tertinggi), Nota Ke 
uangan dan Laporan Depisen, 
-kalau dulu pemeriksaan persi- 
lapannja diserahkan kepada be- 
berapa seksi maka sekarang se- 
:mua seksi2 dipersilahkan untuk 
memadjukan pertanjaan2. Dim 
achir bulan Mei 1953 seksi2 te- 
lah selesai menjusun pertanja- 
.an2nja jang kemudian dikirim- 
kan kepada Menteri2 jang ber- 
sangkutan. 

Berhentinja kabinet 

Wilopo. 

Berhubung dengan berhenti- 
nja kabinet Wilopo pada tanggal 
3 Djuni 1953, maka pembitjara- 
an Anggaran Belandja Negara 
terhenti sampai kabinet baru 
terbentuk. 
Kemudian kabinet baru Att 

Sastroamidjojo menjetudjui, bah 
wa RUU Anggaran Belandja 
R.I. untuk tahun 1952/1953 se- 
bagai jang telah diadjukan oleh 
kabinet Wilopo terus dibitjara-, 
kan dalam sidang Parlemen. 

Oleh karena achir tahun 1953 
sudah dekat, sedang djawaban 
pemerintah atas  pertanjaan2 
seksi mengenai beberapa bagian 
(Kementerian) Nota Keuangan 

| dan Laporan Depisen belum dju- 
ga diterima, maka Parlemen dim 
rapat plenonja tanggal 10 No- 
pember 1953. telah menjetudjui 
procedure pembitjaraan RUU 
“Anggaran R.I. untuk tahun2 di- 
nas 1952/1953 sebagai jang di- 
usulkan oleh Panitia Permusja- 

“1. Pembitjaraan dalam rapat 
Bahagian2 dilakukan . dengan 
tjara jg dipertjepat, jakni pem- 

2. Gesuain itu Anggaran Ne- 
gara ibu dibitjarakan dalam ra- 
pat pleno terbuka jang pembi- 

an umum jang dipusatkan ka- 

Sesudah selesai ini segera di- 

bahagian2 Anggaran Negara. 

dengan pemandangan umum me. 
ngenai 'bagian2 sendiri. an 

' Oleh karena sampai achir bu- 
lan Nopember 1953 ternjata ba- 

si mengenai Nota Keuangan dan 
Nan Der isen memperoleh 
djawaban merintah, maka 
Parlemen dalam rapat plenonja 

3 -1953 telah menjetudjui 
'anitia 'Permusjawaratan   

aga 
“ja "52 Dat 58. 

1 Dipepdehatkan oleh Parlemen ' 

Aren K | 
k tahun? 

, 

djadikan bahan pembitjaraan 

| sepintas 

keadaan baik, 

  

“kita kabarkan maka kini untuk bean 
u ug aka RI anggaran belandja untuk th '52 

kan oleh Papan. Pan, munbud me- 

rapat pleno terbuka tanggal 
10/11-1953 diatas jaitu : $ 

23 pemeriksaan persiapan me- 
ngenai Nota Keuangan dan La- 
poran Depisen dalam Bahagian2 
ditiadakan: 5 

2. Anggaran belandja negara 
Tang dibitjarakan dalam rapat | 
pleno terbuka: pembitjaraan ber 

| sifat pemandangan umum baik 
tentang Nota Keuangan dan La- 
poran Depisen maupun mengenai 
bagian2 anggaran. Untuk mem- 
pertjepat pembitjaraan Bagian2, 
maka dalam memadjukan amen.   demen2, tidak perlu Pe 

  

  

GEROMBOLAN 
INGIN... TANK 
Ampat buah traktor ke- 

punjaan Djawatan Pertanian 
jang sedan eng dalam perdjala- 
nan dari Makassar ke Bon- 
thain, ti! 'ketika sampai 
didaerah Djeneponto dike- 

| pung oleh gerombolan. Se- 
telah semuanja berhenti la- 
lu mereka periksa satu per- 
satu traktor2 itu dar mena- 
njakan nama djenis2 bagian 
dari traktor serta gunanja. 
Sesudah “diketahui - bahwa 
itu adalah traktor2 untuk 
peranan dan bukan tank2 
militer maka puas hati me- 
2 dan melepaskannja. —— 

    

    
  

kup Sena memadjukan amen- 

demen prinsipil sadja. 
| Achirnja Parlemen telah me- 
nerima lagi Djawaban Pemerin- 

IN Ka PARE MN an RR Y Pn Re aan 

i 3 Ea 

.KEDAULATAN RAKJAT" 

  tah atas pertanjaan2 Seksi2 me- 
ngenai Nota Keuangan dan La- 
pan. Dapisen. —— Rprannakans) | 

  

Aa ar 

    

TIA R an na EPS 

Mana pelaksanaan 
U. U. 22/48? 

Rodi, pantjen, kerig dil. masih 
berlaku didesa2 

DPRDS Propinsi Djawa Te- | 
ngah telah mulai sidang dan 
sebagai permulaan. sidang pleno 
anggauta jang berlangsung tiga 
hari lamanja dan merupakan 

sidang terachir dan penutup ta- 
hun ini. 
Sidang tersebut a.l.  mende- 

ngarkan laporan2 dari seksi2 
dan beberapa saran jang dike- 
mukakan untuk didjadikan 
pembitjaraan. , 

Seksi A: soal otonomi 
Desa. 

Selaku wakil seksi A., Sukar- 

no kemukakan hasil2 penindjau 

annja 'dipelosok2, dan antara 
lain terangkan, bahwa adanja 

  

   
U.U, 22/48 belur: tampak pe- 

Upatjara pada pengangkatan Prof. Dr. Bahder Djohan mendjadi mba luar biasa untuk Ilmu 
Penjakit Dalam Daerah Panas pada Fak. Kedokteran Universitit Indonesia, jang dihadliri oleh 

al. Wakil Presiden Hatia & Ketua Universitit Indonesia dll, Gambar: Prof, Dr. Bahder Djohan 

& Njonja hergambar bersama Wakil Presiden Hatta dan Ketua: Universitit Indonesia Prof. Mr. 
Dr. Supomo. 

  

Dari Ruang Kebudajaan : 

»sBeksan Truno- 
djojo” | 

(OLEH: WASISTO). 
Pp ERDJANDJIAN GIJANTI ditandatangani pada tahun 1755. 

Setjara resmi porang-saudara telah berachir dengan terbagi. 
nja keradjaan Mataram mendjadi keradjaan?2 Jogjakarta dan 
Surakarta, Sesuai dengan perdjandjian, dimana Kompeni 
sebagai pihak ketiga memegang peranan dengan memantjing 

dalam air keruh, — “maka ketegan 
oleh karenanja Tatihan? perang jang d 
panas harus dibatasi. 

Teranglah bahwa hal ini ada- 

lah suatu muslihat jang litjin 
dari Kompeni, — seperti pemba- 
wa perdamaian jang katanja di- 
utus oleh "Sultan Ngerum” un- 
tuk menghentikan perang terse- 
but, — untuk melemahkan atau- 
pun “memadamkan semangat 
kepradjuritan. Namun demikian 
Pangeran Mangkubumi tidaklah 
kurang waspada. Semangat per- 
djoangan dari pradjurit2nja ha- 
rus tetap dipelihara, sedang per. 
djandjian harus tetap dita'ati. 
Dalam keadaan seperti ini di- 
tjiptakanlah suatu tarian jang 
harus dapat menjalurkan sema- 

ngat perdjoangan jang sedang 
menggelora dalam dada pradju- 
rit2nja jang muda. Tari ini ke- 
mudian dikenal dengan nama 
”"Beksan Trunodjojo” jang sam- 
pai Kini merupakan kebanggaan 
bagi Seni- Tari - Jogja. 

Dari manakah kata 
Trunodjojo ? 

Mendengar nama Trunodjojo 
lalu, tuan tentu teri- 

ngat kepada seorang tokoh da- 
lam sedjarah kita, karena nama 
Pangeran Trunodjojo dari Ma- 

dura jang pernah menggontjang 
kan tachta Mataram, tjukup ter 
kenal, Oleh karenanja tidaklah 
mengherankan kalau tuan me- 
ngira bahwa "Beksan Trunodjo- 
jo” ini ada sangkut pautnja de 
ngan Trunodjojo dari Madura. 
Dugaan ini lebih diperkuat lagi 
dengan 'kenjataan jang sungguh 

| aneh, falah bahwa pertjakapan2 
dalam tari ini tidak dilakukan 
dengan bahasa Djawa melainkan 
dengan bahasa Madura. 

Akan . tetapi. kalau diingat 

bahwa perhubungan Trunodjojo 
dan Mataram 'itu tidak dalam 

tidaklah terma- 

suk pikiran bahwa Pangeran 
Mangkubumi- memperingati se-   orang musuh dari leluhurnja 
dengan tjiptaan tari jang indah. 
Menurut keterangan? jang ka 

mi dapat dari kalangan jang me 
ngetahui, kata Trunodjojo dalam 
tari ini, tidaklah berhubungan 
dengan persoon. Trunodjojo dari 

Madura, melainkan dengan na- 
ma, pasukan istimewa dalam las. 
Kar Jogjakarta, jang terdiri da- 
ri pemuda? terpilih, Adalah sie- 

  

pembitjaraan ' mengenai | 

1 dikampung Banit Ketjamat- 

| dang berdjangkit didaerah 

MENINGGAL KARE 
NA KEREMUT 

. Seorang tua dan 8 anak 
ketjil telah meninggal dunia 

an Nanga Pinoh Pontianak 
| sebagai akibat penjakit ke- 
“remut (mazelen) jang se- 

itu, Kepala kampung daerah 
tersebut tidak mengerti ba- 
gaimana tjara melawan, se- 
'tidak2nja mengurangi, ber- 
djangkitnja penjakit itu dan 
tiap orang jang merasa diri- 
nja kepanasan langsung di-           ) mandikan.- — Ant. 

“inasional sendiri jang 

bagai kebiasaan, bahwa jang 

san ini ialah pradjurit2 dan per- 
wira? dari "Pasukan Trunodjo- 
jo”. 

Arti perkataan Djawa "taru- 
no djojo” dapatlah kita faham- 
kan pula dari perkataan ,,teru- 
na djaja”, sesungguhnja suatu 
nama jang bagus dan tepat ba- 

gi suatu pasukan pilihan jg terdi 
ri dari pemuda? jg sedang meng 
gelora semangat dan keberani- 
annja. 

Aikan tetapi apa sebabnja per. 
tjakapan2 dilakukan dengan iba- 
hasa Madura, penulis sampai 
kimi belum lagi mendapat kete- 
rangan, tetapi jang terang ialah 
bahwa memang pertjakapan jg 
dilakukan oleh pelaku2 tari ini 
dengan bahasa Madura terde- 
ngar lantang dan galak. 

Dan "Beksan Trunodjojo” ini 
djuga lazim dikenal dengan na- 
ma ,,Beksan Lawung”, karena 

ta ELAMA 3.bulan jang achir2 
X# ini telah diexport dari pela- 
buhan Semarang sedjumlah 140 

ton kulit sapi, kerbau dan kam- 

bing. Belum terhitung jang di- 
angkut dengan kendaraan ber- 
motor. 

Dari tjatatan tsb. tidak diper- 
oleh keterangan kemana kulit 

itu dikirim, Tetapi, menurut ke- 

terangan dari kalangan peda- 
gang kulit, belakangan ini djum 
lah” export kulit keluar negeri 
nampak lemah dan kalau ada, 
itu hanja untuk menutup kon- 
trak jang dibikin oleh pedagang 
kulit disini dan pedagang jg ada 
diluar negeri. Selesainja nanti 

kulit akan beredar didalam ne- 
geri guna mentjukupi kebutuhan 

ternjata 
kini sudah mulai berkembang 
itu, 

Perindustrian kulit. 
Djawa Tengah banjak meng- 

hasilkan kulit sebagai hasil ter- 
nak jang dipotong seperti sapi, 

| selama setengah.tahun pertama 
tahun ini ada 51.000 lembar ku- 
lit, kerbau 64.000 lembar, kam- 

bing 155.000 dan domba. 41.000 
lembar. 
Beberapa waktu jang lewat 

kebanjakan kulit jang masih 
mentah jtu dikirim keluar negeri 
utk dimasak, tetapi berhubung 
berkembangnja perusahaan pe- 
njamak kulit di Djawa Tengah   ini tindakan jang sedemikian itu 
tidak diperlukan lagi, Ditempat2 

barus dihindarkan, dan 
apat menimbulkan suasaha” 

melatih diri dan menarikan bek- h 

(Ipphos). 

dalam tari ini penari2 memain- 
kan sendjata lawung, sebangsa 
tombak jang udjungnja tidak ta. 
djam, 

Memupuk semangat ke- 
pradjuritan, ketangkas- 
an dan "napas kuda”. 

Dalam zaman Gijanti” itu- 

pun, telah dikenal orang adanja 
tatihan2 kepradjuritan misalnja 
dengan permainan "watangan” 

jang diadakan pada hari2 ter- 
entu dialun2. Dengan mengen- 

rai kuda, bersendjatakan wa- 

Te (sebangsa tombak) dengan 
diramaikan dengan bunji2an ga- 
melan, para pradjurit dan per- 
wira melatih diri dengan usaha 

Inilah jang merupakan #Inspi- 
rasi dari pentjipta "Beksan Tru- 
nodjojo”, permainan ,,watang- 
an” jang seram dan berbahaja 
itu digubah mendjadi suatu ta- 
ri Dahulu, bila tari ini diper- 
tundjukkan dipendapa Kepatih- 
an pada upatjara perkawinan 
agung, para penari turut dalam 
arak2an pengantin dengan me- 
ngendarai Kkudanja dengan men- 

dapat kehormatan pajung 'kebe- 
saran. 

Apakah pentjipta tari ini ber- 
hasil, tidaklah dapat disangsikan, 
karena sampai Kini ternjata di- 
antara tjiptaan2 jang sedjenis 
seperti ,,Beksan Guntursegoro”, 
,Beksan Tugu Waseso” dll, tari 

inilah jang terberat dan jang 
paling sesuai dengan maksud- 
nja. Tidak sadja dibutuhkan ke- 
ahlian dalam tari menari, tetapi 

terlebih2 ketangkasan dan ,,na- 
pas kuda” merupakan sjarat 
mutlak, karena memang diper- 
untukkan bagi latihan kepradju-   

  

ritan. 
(Bersambung hal. 3). 

Produksi dan per- 
dagangan kulit 

di Dj 
Jang diexport banjak kekurangan ? 

ateng 

seperti Kedu, Tegal, Rembang 

dan Solo terdapat banjak peru- 

sahaan2 penjamak kulit rakjat 

jang setiap harinja menghasil- 
kan ratusan “lembar kulit ma- 
tang. 

Dengan dasar ini maka belum 

lama berselang jang berwadjib 

telah membuka paberik penja- 
mak kulit jang pokoknja men- 

didik penjamak2 kulit rakjat itu 
untuk mentjapai hasil kwalitet 
penjamakan jang lebih baik lagi: 

Belum diketahui hasil paberik 

penjamak kulit di Magelang, te- 
tapi njata perusahaan2 rakjat jg 
ada di Kedu, Tegal, Rembang, 
Solo dll, itu kwalitetnja sudah 

memadai djenis ,,Javahox” dan 

jang dapat dipergunakan untuk 

bahan2 zool, lapisan, tas dsb.nja, 

Perdagangan kulit. 
Selain itu, faktor jang menje- 

babkan kurangnja export keluar 
negeri menurut keterangan, ia- 

lah terbukanja perdagangan an- 
tara RRT dengan negeri2 diluar 

blok Sovjet, misalnja . dengan 
Djepang. Negeri2 imi dulu dikata, 
kan banjak mendatangkan kulit 
dari Indonesia, tetapi berhubung 
terbukanja hubungan dagang de 
ngan RRT, jang djuga mempu- 

njai export kulit, mereka lalu 

mendatangkannja dari situ, 
Kurangnja export kulit ini bu 

kan berarti bahwa harga kulit 
didalam negeri lalu djatuh sama 
sekali, Malahan mendjadi baik, 

mendjatuhkan'« lawan2nja dari | 
| pelana kuda. 

laksanaannja didesa2 dan njata 
peraturan lama, jalah I.G.O. 

(Inlandse Gemeente Ordonnan- 
tie) masih benar2 melekat dim 
peraturan jang berlaku didesa2, 
dengan masih hidupnja ' soal2 

rodi, pantjen, kerig desa dll.nja. 
Suasana jang demikian itu 

menjebabkan adanja kesulitan2 
jang dihadapi, terutama bilama 

na diantara golongan masjara- 
“kat didesa itu terdapat orang2 
jang telah mengetahui perobah 

an zaman. 
Tentang adanja model desa ia 

terangkan, bahwa ini masih dja 

uh dari apa jang dimaksud dlm 
U.U. 22/48, sedangkan untuk 
seluruh 'Djawa Tengah hanja 

ada sebagian ketjil dan tidak 
berarti. Selandjutnja ia kemu 
kakan tentang  kesulitan2 dlm 
pelaksanaan rapat2 desa itu jg 

sebenarnja hasilnja sukar untuk 
diterima oleh pihak atasannja, 

karena tidak memenuhi sjarat 

jang semestinja. 
Untuk mengatasi itu di Ba- 

njumas dan Ambarawa pernah 

ditjoba diadakan ,,Badan Per- 

musjawaratan Desa” jang ke- 
uangannja diambilkan dari Kas 
Desa. Tetapi usaha serupa jang 
dilakukan di Kendal mendapat 
tentangan, karena dianggap 

menjalahi peraturan. 
Seperti diketahui, untuk pe- 

laksanaan otonomi desa seksi A. 
pernah mengadjukan usul mosi- 

nja, dan untuk itu perlu diada- 

kan penindjauan seperti diatas. 

Seksi D. 
didikan. 

Anggauta Atmowijoto selaku 

wakil seksi ID. jang mendapat 

tugas menindjau soal2 pendidik 
an, antaranja disekitar status 
KPKB (Kursus Pengantar Ke- 

wadjiban Beladjar) jang hingga 
kini belum ada ketentuan nasib 
nja, terangkan, babhwa menu- 

rut rentjana, KPKB akan di- 

djadikan S.R. VI tahun, tetapi 

dalam instruksi bulan Oktober 

jang lalu, diterangkan, bahwa 

soal itu baru merupakan per- 

siapan. 
Pusat hanja memberikan te- 

naga seorang guru pada ' tiap2 
KPKB, dan pengadjar2 lainnja 

terdiri dari murid2 tingkat ter- 

tinggi dari Kursus tersebut. Dlm 

soal alat2nja tdak terdapat dja- 

minan. 
Di Djawa Tengah terdapat 

682 KPKB jang muridnja lebih 

kurang 8.000, jang - Menurut 

rentjana setelah tamat mereka 

itu akan mendjadi guru pada 

Periberartasan' iBute: Slunufio ros 

Untuk melandjutkan sebagian 

pembangunan gedung2 S.R. di 

Djawa Tengah, Atmowjjoto sa- 

rankan, agar supaja Propinsi 

Djawa Tengah memberikan ba- 

gian otorisasi sebesar Rp. 4.000. 

000.— jalah sebagian uang dari 

Otonomi Propinsi jang — baru2 

ini diterima dari pemerintah pu 

sat sebesar Rp. 11.000.000.—. 

soal pen- 

Padjak atas tanaman 

gula. 

Kemudian sidang mendengar- 

kan 'laporan2 dari Panitya 

,Enclave Ngawen Imogiri dan 

Kotagede” pekerdjaan2 selama 

setahun oleh DPD dan Panitya 

Penghasilan Propinsi. 

Untuk menambah penghasilan 

Propinsi, Panitya tersebut me- 

ngadjukan saran untuk memu- 

ngut bea pemakaian air pada 

perkebunan dan memungut ha- 

sil gula untuk tiap2 tanaman 

tebu Tha, sebanyak 1 kwintal 

gula. Dengan djalan itu tiap2 

tahun diharapkan sekurang2nja 

dapat diterima Rp. 10. Lg, 000.— 

  

apalagi berhubung Disnbi ai 

nja kebutuhan, misalnja dari pi- 

hak militer dan kepolisian jang 

tidak sedikit djumlahnja meme- 

San guna perlengkapan2nja. Ba- 

rang2 ini sekarang tidak lagi 

didatangkan dari luar negeri. 

Selama minggu2. jang 'achir2 

ini harga kulit ,,matang” dipa- 

saran Djawa Tengah rata2 : ku- 
lit sapi Rp. 22.50  sekilogram, 

kerbau Rp. 10,—, kambing Rp. 
12,— sedangkan 
mentah” masing2 Rp. 18,— 
Rp. T,— dan Rp. T,— sekilo- 

gramnja. 
Ketjuali djenis kulit tersebut 

Djawa Tengah djuga sedikit ke- 
luarkan kulit kuda dan ular jg 
semata2 untuk bahan2 barang 
mewah sadja dengan harga ra- 
ta? Kp 9,—. . sammpal Rp. "1,00 

sekilogramnja. 

Hasil bahan makanan 
Djawa Tengah. 

Menurut  tjatatan jang ter- 
achir, selama tahun ini Djawa 
Tengah menghasilkan bahan ma 
kanan sebanjak 5.593.500 ton. 
Dari hasil sebanjak itu padi 
2.624.000 ton : djagung 439.000 
ton : ketela pohon 2.038.000 ton: 
katjang tanah 49.500 ton, ke- 
tela rambat 373.000 ton dan ke- 
delai 70.000 ton. 

Dibanding dengan hasil tahun 
1952 jl. hasil bahan makanan ta- 
hun ini lebih unggul, ketjuali 
hasil djagung dan katjang tanah 
jang merosot. 

Angka2 tersebut tahun jl. ia- 

lah : padi 2.503.000 ton, djagung 

564.000 ton, ketela pohon 1.899. 
000 ton, katjang tanah 51.000 
ton, ketela rambat 361.000 ton 
dan kedelai 60.000 ton. 
Selama tahun 1953 ini terda- 

pat tanaman padi seluas 47.700 
ha jg rusak akibat hama tikus, 
babi hutan, sundep, mentek, dan 
akibat? dari bahaja bandjir dan 
musim kering. — Ant,   

An Aa 
3 $ 

kalau masih . 

AA Ea TN 

  

BUNG KARNO AKAN DI 
MINTA BITJARA 

Dimuka umum. 
Mengenaj rapat umum jang 

akan diadakan digedung Negara 

pada hari Sabtu jad. sebagai 

atjara kundjungan Presiden Su- 

karno di Jogjakarta, lebih lan- 

djut didapat kabar, dari Panitya 

19 Desember, bahwa pada rapat 
itu akan diadjukan sebuah petisi 
jang ditanda tangani oleh Ik. 40 
organisasi massa kepada Presi- 

den. Maksud petisi itu jalah me- 
minta kepada Presiden supaja 
mengutjapkan pidatonja dimuka 
gedung Negara, karena rakjat 

nja. 
Nana hubungan ini untuk 

mentjegah salah faham, maka 

perlu didjelaskan, bahwa Pani- 
1 19 Desember jang sudah ba- 
njak disebut2 itu tugasnja hanja 
melulu untuk kepentingan rapat 
umum ini sedang penjambutan 
kedatangan rombongan Presiden 
diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

MENTERI YAMIN 
DITUNGGU 

Hari ini ditunggu kedatangan- 

nja di Jogjakarta Menteri PP 

dan K Mr. Moh, Yamin dengan 

isteri. Kedatangannja ini untuk 
menghadiri Dies Natalis U.N. 
Gadjah Mada dan pula pembuka- 
an stupa Prambanan. Menteri 

Yamin akan bermalam di Kali- 
urang. Berhubung dengan itu 
maka oleh Djawatan Kebudajaan 
Kementerian PP dan K mulai 

kemarin telah diadakan persiap- 
an-persiapan. 

USAHA MENDAPATKAN 
BANTUAN PEMERINTAH 

PUSAT 
Ada kemadjuannja ? 

Baru2 ini sdr. Prodjohandoko 
selaku utusan dari Pemerintah 
Kotapradja Jogjakarta telah 
mengundjungi Djakarta dengan 
maksud mengadakan pembitja- 

raan mengenai beberapa soal jg 
masih harus diselesaikan dgn 
Pemerintah Pusat, Kepada ,,KR” 

sdr. Prodjohandoko  menerang- 
kan, bahwa dalam pembitjaraan 
dengan Kepala Desentralisasi 

Keuangan sdr. M. Siregar, 
Pia saran supaja pihak 

Kotapradja terus memperdjoang 
kan permintaannja kepada Ke- 
menterian Keuangan, karena 
Kementerian Dalam Negeri tlh 
pula menjatakan persetudjuan- 
nja atas permintaan itu. 

Tentang air minum dan sumur 
boor dinjatakan oleh sdr. Pro- 

djohandoko, bahwa kini telah 

kan, seperti mitsalnja pipa2 dls. 
Mengenai pembitjaraannja ten- 

| tang skantor| Balaikota - jang: di- 
rentjanakan akan dibangun itu, 
diterangkan, bahwa Pusat meng. 

hendaki supaja Kotapradja me- 
njusuli surat permintaannja dgn 

dasar objek baru dan beaja jang 
telah ditetapkan, jaitu 1.5 djuta 
rupiah. Apakah uang ini nanti 

merupakan pindjaman atau sub- 
sidi, belum dapat didjelaskan. 

Selain itu menurut sdr. Prodjo- 
handoko soal pabrik es itu da- 
pat pula diadjukan dengn dasar2 

dan sjarat2 jang tjukup untuk 
tahun 1954. 

KONPERENSI PII DAERAH 
JOGJA 

Komisariat Daerah PII Jogja 
karta memutuskan konperensi 
PII Daerah Jogjakarta jang ke 
VI akan diadakan di Bantul pa 
da tanggal 18 — 19 Pebruari 5t 
jang akan datang, Jang akan di 
bitjarakan ialah pertanggungan 

djawab daerah, langkah kedepan 
menghadapi kongres PI ke V di 
Kediri, dan pergantian pengurus 

| Komisariat Daerah PII Jogjakar 
ta tahun 1954 — 1955. 

Untuk menghadapi konperensi 
| tersebut, telah dibentuk panitya 
pusat jang diketuai Oleh sdr. Abd. 
Mannan HA, wk. ketua sdr. Abd. 
Ganie Adam, dan  penulisnja 

sdr. Abu Bakry Asrib dan sdr. 
Jahja Mangun, bendahara, sdr. 

Sjarkawi, M. Dachlap S. dan sdr. 
Abd. Gafar, bag, usaha: sdr. Ab 

dullah Sani H., Mar'i Effendi, 
dan sdr. Nasifah, pembantu2nja 

sdr2 Chairani, Husin Nefarin, Ba 
gijo, Djubaidah dan Muljono. 

PENGGEDORAN DAN PE 
NGANIAJAAN 

Harj malam Selasa tanggal 
15 Desember jang lalu rumah Ke 
pala Djapen kabupaten Sleman 
sdr. Wirjoprobo jang tinggal di 
desa Djetis. Suruh (Ngaglik, Sle 
man) telah didatangi 15 orang 

kawanan pendjahat bersendjata 
pentung, sendjata tadjam dan be 
berapa sendjata api. Setelah be 
berapa diantaranja masuk ru- 
mah, mereka terus menudju ke 
kamar tidur tuan rumah dan me 

maksa memberikan harta benda 
nja, Sdr. Wirjoprobo jang hen- 

dak melawan, kemudian dipukuli 
sampai pingsing. Setelah para 
pendjahat dapat menggondol be 
berapa potong kain batik, pakai 

an dzn tas uang, mereka melari 
kan diri dengan melepaskan be 
berapa tembakan, Sdr. Wirjopro 

bo jang ketika itu bangun kemba 
li terus mengedjar pendjahat2 
jang lari itu, tetapi diluar ru- 
mah masih ditunggu oleh 5 ka 
wanan pendjahat lainnja. 

Perketaian terdjadi, dan sdr. 
Wirjoprobo mendapat tusukan di 
bagian lehernja, sehingga luka 
parah dan perlu dibawa ke ru- 
mah sakit Bethesda, Setelah ke 
tahuan oleh penduduk desa pen 
djahat2 tadi dikedjar dan kare- 
na ketakutan, barang2 jang di 
gondol tadi ditinggalkan  dite- 
ngah2 djalan diluar desa dan te- 
rus menghilang. Hingga berita 
inj ditulis sdr. Wirjoprobo masih 
dirawat diBethesda.     

Pan RA 
A" 1 5 

sudah kangen melihat wadjah: | 

dipesan barang2 'jang dibutuh-: 

  

ka “sin Diniana : 
x DPK Kota Pradja, di Ngadi. 

Winatan 5, djam 10.00. 
&k Wajang kulit Pantjasila, di 

Gedung Negara, djam 19.00. 

x Sepakbola GAma — Garni- 
zoen, di Kridosono, djam 16.30. 

x Base-Ball Gama — Res. 13, 
di Kridosono, djam 08.00. 

x Basket Ball Putri Gama — 
Shin Shun, di Pathook dj. 16.00, 

x Perajaan Natal Sekolah 
Minggu, di Grredja Klitren Lor 
34, djam 15.30. 

Kk Perajaan Natal SMP ut 
Bopkri, di Geredja Klitren Lor “ 
34, djam 19.00, 

IKATAN GURU SEKO. 
LAH RAKJAT" 

Berdiri. 

Pada tanggai 13 Desember '53 
jg lalu, telah dilangsungkan re 

Ipat anggauta ,IGCVO” bertam 

pat di Balai Kota (Ngabean.5) 
Jogjakarta, dikundjungi oleh nga 
orang anggota. 
Dalamerapat dibitjarakan, ten - 

tang: a). Mosi jang dimadjukan 
kepada K. D. »PGRI” Daerah VII 
di Jogjakarta, dan b). Akan di 
rojirnja dari PGRI dua orang pe 
nanda tangan mosi. 

Rapat mengambil keputusan de 
ngan suara bulat, diantaranja : 
Merobah nama ,IGCVO” djadi 
»Ikatan Guru Sekolah Rakjat" dj 
Singkat ,,IGSR”, : 
Mengesjahkan Anggaran Da- 

sar dan Anggaran Rumah Tang.. 
ga ,IGSR”. 2 

Mosi jang bermaksud menghen 
daki hapusnja SR III, tetap ber 
laku, akan dikerdjakan oleh , IG 
SR”, langsung kepada jang ber 
wadiib, tidak melalu PGRI. 

Pilihan Pengutus Pusat ,IGS 
R”, ditetapkan Oleh rapat, bahwa 
Pengurus IGCVO langsung me- 

ngemudikan ,IGSR'' mendiadi 
Pengurusnja. Djika perlu boleh 
ditambah, dan diserahkan kepa- 
da kebidjaksanaan Pengurus. 

KURSI PNI DI DPR KOPRA 
LOWONG 

Berkenaan dengan kepindah- 
annja sdr. A.G. Surjokusumo ke 
Sunda Ketjil, maka kursi PNT di 

DPR Kotapradja Jogja lowong 

satu. Menurut kalangan jang 
berdekatan dengan partai PNI 

kursi tadi akan diisi oleh sdr. 
Hertog atau sdr. Sudarso. Jang 
belakangan ini adalah salah se-- 
orang anggauta PNI baru. 

Siapa jang akan mengganti ke : 
tua fraksi PNI di DPR tadi be- 

lum ada kepastian. Nama2 jang ' 
disebut2 ialah sdr2. Daan 
Hertog atau Sudarso. 

LOKO DIESEL BARU Di 
JOGJA 

Harj ini terus ke Djakarta 
Harj ini DKA - mengadakan 

perdjalanan pertjobaan lokomo- 
tip diesel CC Z00 dari Surabaja- 
Jogjakarta-Djakarta. Kereta, Api. t 

tersebut tiba di Solo. djam OI: 
dan dj Jogja djam 10.09 pagi ini. 
Lokomotip diesel ini ditjoba... 

menarik suatu rangkaian jang 

beratnja 475 ton dengan ketje . 

patan 90 km. sedjam. 

PROF. DRS. RADIOPUTRO 
Sekretaris FakultitSPE, 

Menurut surat putusan Men- . 

teri PPK, terhitung mulai tang- 
gal dimulainja “tahun kuliah 
1953/1954, telah diangkat seba- 
gai sekretaris pada  Fakultit 
Sastera, Pedagogik dan Filsafat 
Universitit Negeri Gadjah Mada 
di Jogjakarta. 

Selandfutnja, sdr. Abas Rek- 
soatmodjo dosen pada Fakultit 
Kedokteran Chewan di Jogja-.. 
karta, terhitung mulai tanggal 1 
Nopember 1953 diangkat mendja 
di pegawai tinggi diperbantukan 
dan diberi tugas sebagai dosen 
memberi peladjaran dalam ilmu 
urai chewan piaraan pada Fakul 
tit Kedokteran Chewan UNGM 
di Jogjakarta. P 

PEPERIKSAAN PERKARA 
MESUM 

Mulai djam 12.45 siang kema 
rin Pengadilan Negeri Jogjakar 
ta telah memeriksa” perkaranja 
terdakwa Th. KA dengan pintu 
tertutup. Dalam pada itu sama 
sekali ada 8 orang saksi. 4 Orang 
saksi telah datang. Peperiksaan 
berdjalan terus. 

Nonton mana ? 
JOGJAKARTA. 

SENI SONO: ,,/The Narrow Mar- 
gin”, Charles Mc PN Marie 
Windsor. 

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

RAHAJU: Lutung Kasarung”, 
Tien Sutopo, Nurhasanah. 

SOBOHARSONO: ..,Lovely To 
Look At”. Kathryn Grayson, 
Red Skelton. 

LUXOR: ,,Mustapa dengan tjin- 
tjin Wasiatnja" , film Indo- 
nesia. 

REK: .Bloodhounds of Broad- 
way”, Mitzi Gaynor, Scott 
Brady. : S3 

MURBA: ,,/Thian Tze Ti Ji Hao”. 
WETAN BETENG: ,,The Family 

Secret”, John Derek. 
WAJANG ORANG NGESTT 

RAHARDIO: 1 Petruk ke- 

langan petel”. 
KETOPRAK #EriruDo TOMO: 

,Erlangga”, (Bb. Kauripan). 

SURAKARTA. 
SRIKATON: "Elizabeth is 

@ueen”. 
INDRA: ,,/The Four Poster”, 

Rex Harrison, Tilli Palmer. 
STAR: »Elghting 69th”, James 

Cagney, Pat brien. S 
SRIWEDARI: ,/Principeng”, Fir- 

linda Cortes, Elvira Reyes. 
,Selamat tinggal Kekasili- 

ku”, Leopoldo Salcedo, Ly: 
dia 'Montanez. 

REX: Captain America” I, Dick 
Purceli, 

DHADY: ,Roar of the Crowd”, 
Howard Duff. 1 

UP   (Perobahan- dapat terdjadi), 
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(4 Dengan ketjepatan tsb, maka 
— djarak Sem 

samping perhubungan Djakarta 

oh 

. Sebelum mulai melakukan tugas 

disebabkan 

2P 

    
Semarang — Jogja jang | 

ini ditempuh dalam tempo 3. 
djam dengan lok biasa, nantinja 
“ ditempuh dalam tempo 1'2 

— 'Selandjutnja dari DKA Pusat 
didapat keterangan, bahwa di-. 

      

— Bandung dan Djakarta — Su. 
rabaja melalui Semarang dan 
Jogja, djuga direntjanakan per- 
uhungan Semarang — Jogja 

dan Surabaja — Malang dgn 

emarang — Jogja akan didja- 

lankan 5 kali sehari, jalah lima 
kali-berangkat dam Semarang 
dan lima kali "berangkat dari 
Jogja, Untuk perhubungan Sura. 
baja — Malang akan didjalan- 
kan 8 kali sehari, baik berang- 
kat maupun datang. 

(0 Pendidikan masinis. 
Untuk mendjalankan lok-die- 

sel itu sebenarnja tjukup se- 
orang sadja. Tetapi untuk men- 

djaga halangan dan kesukaran 
jang menimpah diri masinis, Mi- 
salnja sakit atau tjapai, maka 
ditempatkan dua orang masinis. 
Selama kereta berdjalan, masinis 
selalu memegang handle. Apa- 
bila handle itu terlepas dari ta- 
ngannja, lok itu berhenti sendiri. 

nja, lebih dulu para masinis akan 
mendapat didikan selama 1 th, 
bahkan para pemimpin (masinis 
kepala) dikirim ke Amerika utk 

mendapat didikan. 

Penumpang dan pengang- 
| kutan barang. 
Djumlah penumpang Kereta- 

api waktu" sekarang ini, 3096 
lebih banjak dari pada sebelum 
perang. Tetapi djumlah pengang 
kutan barang, merosot 1709c 

ka dibanding dengan masa se 
au perang. Kemunduran ini 

terganggunja kea- 

manan di beberapa daerah, ter- 

utama daerah Djawa Barat. 

Dengan demikian maka penda- 

patannja hanja tambah sedikit 

daripada sebelum perang, sedang 
pengluarannja lebih besar. Se- 

benarnja DKA tjukup dengan 
tenaga buruh 60.000 orang, te- 
tapi sekarang Apa buruh/ 

pawai ada 70.000 orang. Ini 
berarti" IHAK 'tertaka 101900: 
orang, belum soal pengangkatan 
pegawai/buruh, jang dulu dag- 
gelder, sekarang mendjadi pe- 
gawai/buruh tetap atau amte- 

nar. Demikian Ir. Kosasih. 

: Gerbong baru. 

Disamping membeli lok-diesel 

DKA djuga pesan gerbong baru 

untuk penumpang, sedjumiah 

298 buah terdiri dari 120 buah 

gerbong kelas III, 100 buah, 
gerbong kelas II dan 78 buah ger 

bong kelas I. Gerbong2 baru itu 

ketjuali diatur setjara modern, 

djuga diperlengkapi dengan ki- 

pas angin dan lampu listrik. 

Tiap gerbong kelas III mempu- 
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njai tempat 102 tempat duduk, 

sedang untuk kelas I dan II di- 

gabungkan mendjadi satu ger- 

Seng ame2 mempunjai 12 dan 

48 tempat duduk. Gerbong ini 
dipesan dari Nederlang, Peran- 

tjis dan Austria. Kini 30 buah 
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gerbong baru telah tiba di 
nesia. Lia ae 

La Kekurangan tenaga ahli. 
Achirnja Ir. Kosasih mene- 

om 
    

rangkan bahwa : motie . f jang 

rusak 4096 dari djumlah semua 
dan DKA tak dapat melaksana- 
kan memperbaiki kerusakan2 
itu, karena kekurangan tenaga. 
(ahli. Oleh karena itu terpaksa 
mendatangkan tenaga ahli dari 
Juar negeri. Mungkin dalam tem 
025 tahun lagi kita akan mem | 

'Ipunjai tenaga ahli jang tjukup, | 
hal ini tergantung perkembang- 
an peladjar2 kita tiap tahun. — 
(Ker). f 

GEROMBOLAN USMAN 
| BALO 

Kembali kehutan sesu- 

dah — memperlengkapi 
perbekalannja ? 

— Dalam waktu belakangan ini 
semakin kuat kabar? jang me- 
njatakan, bahwa gerombolan 
Usman Balo jang belum lama 
berselang diberitakan telah me- 
njerahkan diri pada tentara di- 
daerah Pare-Pare, telah melari- 
kan diri kembali kehutan dgn 
anak-buahnja. 

' Menurut kabar? tsb. ia telah 
turut membawa sedjumlah uang 

dan bahan? makanan jang diberi 
kan untuk perbekalannja dalam 
rayon2. 3 

Ketika ditanja kebenaran be- 
rita itu Perwira Pers Kapten 

  

mentar apa2. — Ant. 

KARET DIPROTES | 
| Mobil tutup mulut. 

Kegelisahan samakin ber- 
' tambah besar di Indonesia. 
| Demikian berita2 jang di 
muat oleh surat? kabar Be- ' 
landa, menurut Van der 
Werff & Hubrecht. Kita 

sungguh pertjaja, bahwa di 
'Nederland kegelisahan ter- 
hadap Indonesia telah ber- 
.'tambah besar, tetapi bukan 

i di Indonesia, kata kantor ma 
ikelar tersebut. 
Selandjutnja Van der Werft 

$ heranannja tentang reaksi2 

jang terdjadi achir? didunia 
Barat mengenai maksud In- 

) @onesia untuk mendjual ka- 
retnja kepada RRT. y 

Menurut Van der Wertf, : 
seluruh dunia Barat protes, 
ketika tersiar kabar, bahwa 
Indonesia mentjoba mendju- 
al karetnja kepada RRT. 
Tetapi pada bulan Nopem- 
ber jang lalu Inggeris setja- 4 
ra kontan telah mentjabut 

kembali larangan atas ex- 
H port mobik ketjil ke RRT 

dan seluruh dunia Barat tu- 
tup mulut. 

Inggeris tahu benar? peri- 
bahasa : 

,Meten met twee maten'" 
(jaitu bersikap berat sebe- 
lah) dan seringkali praktek 
ini didjalankan oleh Inggeris. 
Demikian Van der Werff & 
Hubrecht darj Amsterdam. 

Ant. j       

KONGRES PERTI DI 
MEDAN 

Partaj politik Tharikat Islam 
jang berpusat di Bukittinggi 
akan melangsungkan kongresnja 
jang ke-8 dikota Medan pada 

tanggal 28 sampaj 31 Desember 
jang akan datang. 
Kongres ini akan dihadiri oleh 

Ik. 350 orang utusan dan penin- 
djau2 dari tjabang2 dan ranting2 
diseluruh kepulauan Indonesia 
dan Malaya, para chalifah, mur-   

Rahasia tidak mau memberi ko- | sjid serta wakil2 dari rumah su- 
lluk setempat. — Ant. 

  

»Beksan 

Benar lamanja tari ini hanja 
45 menit jang terdiri dari dua 
babak, sehingga penari2 utama 
menarikan masing2 kira2 25 me- 
nit sadja, tetapi karena irama 
jang tjepat. berkali2 berubah2 
dengan tjepat sekali pula dan 
tiada waktu untuk Kg Dag 

Pp: sedjenak, maka waktu 2c 
merititu sudahlah.tjukup berat. 
dan tak heran kalau tenaga dan 
napas segera habis. 

Dengan iringan gamelan jang 
memainkan gending2 ,,Roning 
Tawamg” dan ,,Bimo Kurdo” ter 

masuk ,,gangsaran” dan ,,sese- 
gannja”, lagu2 utama untuk ta- 
rian gagah jang penuh sema- 
ngat, disertai bunji bedug jang 
memekakkan telinga, irama 
jang sebentar2 berubah dengan 
tjepat sekali dan begitulah sete- 
rusnja, tertjiptalah suasana per. 
Gjoangan jang dikehendaki da- 
lam beksan ini. : 

Lebih2 'bila dipakai gamelan 
| ,Kyahi Guntursari” jg larasnja 

tinggi sekali, maka bunji ga- 
melan jang lantang itu terde- 
ngar mengumandang sampai 
djauh. Dan “karena disamping 
iringan gamelan itu djuga di- 
sertai bunji terompet dan gen- 
derang, dapatlah dibajangkan 
betapa ramainja. : 

Komposisi dan tehnik 
tari jang berat. 

Diantara tjiptaan2 Tari-Jogja     
     

KEBENTJIAN 
Dikalangdn para djuara 

#jatur sering terdjadi ada 
seorang pemain jang mem- 

“bentji pemain  lainnja de- | 

ngan amat kerasnja. Alasan 
jang sakelijk tidak dapat 
“dimengerti oleh umum, te- 
tapi adanja kebentjian itu 
njata2: dapat disaksikan. 

' Jah, mefkipun djuara tjatur, 
pemain adalah machluk bia- 

EA
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| “Sudah barang “tentu ada- 
'nja kebentjian itu amat 

djar: dengan 

bagi kaum lelaki jang banjak 
itu, tari inilah jang ada diting- 
katan teratas, baik mengenai 
komposisi dan tehnik tari, mau- 
pun mengenai banjaknja pelaku 
dan ,,funksi sosialnja”. Sedja- 

Tari-Bedojo bagi 
kaum puteri, tari ini hanja di- 
pertundjukkan pada hari2 raja 
jang terbesar. " 

.Beksan Trunodjojo” jang 
lengkap ditarikan oleh 16 pena- 
ri, dan terbagi atas grombolan 
jang bermusuhan dan terdiri 
atas: 2 botoh, 4 lurah, 4 dja- 
djar, 4 plontjon dan 2 pelawak. 
Pokak dari tari ini sesuai 'de- 
ngan maksudnja, ialah - meng- 
gambarkan dua orang "botoh”   mempengaruhi djalannja per ' 

mainan. Banjak set2 jang si 
H tatnja mengedjek - ngedjek, 
menjakitkan hati dsb. terdja 
“di dalam permainan. Dan 

| suatu edjekan dari seorang 

djua .matjamnja 
        
  ng tjatur 

| memang geniaal dan origi- 
.neel. Sungguh “ mengagum- 

| Tetapi edjekan, bagaima- 
napun geniaalnja, tinggal 

“lah edjekan, genialiteit Ie- 
| bih baik digunakan untuk | 

$ mempertinggi permainan sa 
# dja, tidak “untuk memper- 

tinggi edjekan, 
Dalam permainan masja- 

—rakat rupa2nja janz pengha 
''biSan itulah jang mendapat 
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    nilainja. Tetapi 
ng: dipertinggi mu 

| tunja itu. rasanja perlu ditin 
| djau djuga mana jang le- 
Ri Urgenea SAN La Mun nba A 

| Anehnja set2 permainan 
( tjatur, jang geniaal hanjalah 4 
$ mendjalankan set2 jang bia | 

sa. Untuk permainan jang 
biasa djuga. Entah nanti ka 
lau achlaknja sudah dido- | 
rong Oleh, sesuatu jang dise | 
but ,,kebentjian" ......... | 

  

     | pakai oleh perwira pasukan. . 

(tukang “adu djago), jang me- 
ngadu djagoan2nja  berturut2 
keempat ,,djadjarnja” jang me- 
nari dengan gaja ,,bapang” jang 
jkasar” dan ,.galak”, jang ke- 
mudian diganti dengan keemi 
.lurahnja” jang menari dengar 
gaja ,,kalang-kinantang” ng 
gagah dan tangkas. Adapun 

   
    

| £unksi (gawai) dari "plontjon” 
itu hanjalah sebagai pembawa 
luwung bagi tuan2nja, sedang 
kedua pelawak jang mengikuti 
gerak-gerik kedua botoh, selke- 

dar memberikan selingan aa 
ringan dalam tari jang berat ini. 
“Tutup kepala dari lurah, dja- 

djar dan plontjon, ialah - jang 
disebut ,,tep€n”, sematjam des- 
tar jang berhiaskan rangkaian 
bunga dibagian belakang jang 

    

  

kelat-tua, sedang botoh mema- 
kai ,,songkok”, seperti jang di- 

'Peranan2 utama dalam tari 
ini, ialah penari2 ,,lurah” kare- 
na merekalah jang menarikan 
bagian jang pokck, sedang pena. 
ri2 ,djadjar” jang mendahului- 

|nja melakukam tari jang sama 
tetapi dengan gaja jang 'berla- 
inan jang lebih ,,kasar” dan ,ga 
lak" 

Kedua botoh itu sebentar2 ber 
teriak menanjakan kepada dja-     “Wiraningrat. 

     
go2nja apakah betul sudah be- 

— (Sambungan hal. 2). 

| diantara 

'xXxor (Libya). 

berwarna hidjau, biru dan tjo- | 

Truno- 
o” 
tentu sadja didjawab dengan 
suara lantang ,,ja, berani” jang 
serentak. 

Untuk merajakan Dies 
# - Natalis ke-IV Universi- 

Karangan 

tit Gadjah Mada. 
diatas adalah 

sekedar keterangan ana | 

menjongsong ...Beksan Truno- 
@joj ang Jbilai Pa aral. mey 
lintang akan dipertundjukkan 
nanti pada tanggal 19 Desem- 
ber dipendapa Kepatihan. Pa- 
da Malam “Tari2an Daerah jang 
akan diselenggarakan oleh De- 
wan Mahasiswa Gadjah "Mada 

tari2an untuk mera- 
maikan peringatan, oleh para 
mahasiswa dari Jogjakarta akan 
dipertundjukkan djuga ,,Beksan 
Trunodjojo” atau lebih tepat se- 
bagian dari beksan ini. Karena 
jang akan ditarikan bukan tari 
ini seluruhnja jang lamanja 45 
menit, melainkan hanja bagian 
jang biasa ditarikan oleh penari 
lurah” jang Jlamanja kira2 25 
menit, dan diberi nama ,,Krido 
Warastro”- (Warastro — tom- 
bak). 

Kalau pada ,,Pertukaran Se- 
ni Tari Bandung — Solo — Jo- 
gja” beberapa waktu iberselang 
tamu2 dari Bandung memberi- 
kan kesannja akan sifat ,,mili- 
teristis” dafi tari-gagah Jogja 
dalam  ,,Beksan  Ontoreajo — 

Anggodo” (ditarikan Oleh Wis- 
'nuwardono dan Kusditardjo) 
maka dalam ,,Beksan Trunoajo- 

bis lepih djelas lagi. 
Penuh semangat, penuh dyna- 

miek, menuntut ketangkasan 
dan ,,napas kuda”, sesuai de- 
ngan maksudnja untuk melatih 
pradjurit2 muda “dari ,,Pasukan 
Trunodj0)O mah 

  

& Mulai Minggu jang lalu te 

lah terbit di Djakarta surat Ka 
bar mingguan dalam bahasa Ing 
geris ,,The Student Herald” di 
pimpin oleh M, Mustafa. 

  

"31 2 SP |... 
Dunia sana sini 
 Nederiand tak lama lagi 

akan mendapat pesawat2 ,,Neptu 
re” jang chusus dipergunakan 
untuk pengedjaran kapal2 se- 
lam, jang akan diserahkan dlm 

“(bulan ini berdasarkan program 

(bantuan pertahanan bersama, 

I- ik Sebuah pesawat dari kongsi 
penerbangan Mesir kemarin dulu 

djatuh terbakar tidak djauh dari 
Kairo dalam penerbangan ke Lu 

Lima anak buah" 

dan seorang penumpang tewas. 
:k Dua pesawat Muang Tahi 

"hari ini akan mengangkat 2000 

“putjuk senapan dari Bangkok ke 
Pnom Penh jang diberikan pe- 

merintah Thai kepada Kambodja. 
k Bangkok telah dipilih seba 
tempat kedudukan tetap dari 

Oatanibaa Urusan Makanan dan 
Pertanian PBB (FAO) untuk 
“Asia dan Timur Djauh. 
1kan pindjaman nggekta 1954 utk 

x Pemerintah RRT mengada- 
“kan pindjaman negara 1954 utk 
pembangunan, Surat2 hutang itu 
jang berdjumlah 150 djuta dollar 
| Amerika akan dikeluarkan dlm 
| bulan2 pertama tahun depan. 

x Moh. Aji Abedi, wakil de- 
wan Universitep Teheran, oleh 
pembesar2 Iran telah diberikan 
pembebasan dengan sjarat, Ia di 
tahan bertalian dengan demon 
Strasi anti pemerintah di imiver     rani melawan musuhnja, jang sitet tersebut baru2 ini, 

AR RAN Kei 

    

  

    
   
    
     

| & Hubrecht menjatakan ke- | | 

"terhadap kekuasaan kaum feo- 

jo” ini tjoraknja jang militeris- 

-an rakjat. 

Er 

  

    

in2 per 
ta RI 

Kes 
.KEDAULATAN RAKJAT" 
djalanan : 

  

  

IKERADJAAN RUMANIA DJA- 
DI REPUBLIK RAKJAT 

Kaum tani berdjuang sedjak: 1437 
(Oleh: Wartawan “KR,” Soemartono Mertolojo). 

KK EDATANGAN kita dilapangan terbang Rumania disambut 
"& oleh pemuda? Rumania dan wakil? pemuda? Iuar negeri la- 
innja, Bendera2 dari 5 Besar, serta Jain? nogara megah berki- 
bar, seolah2 mengutjapkan selamat datang. Begitu pesawat 

mendarat, kita dipersilakan turun dulu. : Stewardes telah me- 
ngerti kita, 5 orang wartawan Indonesia, jang ditunggu keda- 
tang: 
lagu W.E.D.Y. Beberapa gadis 

a. Tepuk tangan terdengar. Kemudian disusul suara 
Rumania serta beberapa pemuda 

mengerumuni kita, Seorang gadis memberikan karangan bunga 
kepada ketua rombongan. Wartawan? telah menunggu kesem- 
patan untuk bertanja, didekat kita. Tapi kesempatan diberikan 

| lebih dulu kepada wartawan? foto, jang mengambil bar kita 
didepan pesawat terbang, 

Kebanjakan jang mendjemput: 
terdiri dari gadis2 Rumania, Da- 
lam hatiku timbul pertanjaan. 
Dimana pemuda2nja ? Segala 
sesuatunja jang melajanj gadis2. 
Djurwbahasa kita djuga seorang 
gadis. Mereka itu mahasiswa 
puteri dari beberapa fakultit. 

Pertanjaan tersebut baru be- 
berapa hari di-ibu kota Ruma- 
nia, Bukares, dapat terdjawab. 
Jaitu keterangan 3 orang dok- 
ter, jang 
perbandingan djumlah 
prija dan wanita 4 : 7. 

Apa jang kulihat sekeliling 
lapangan terbang dan rasakan 
hanja suasana festival. Roman 
muka jang 'berseri2 dan kesi- 
bukan panitya menjambut ke- 
datangan kita dapat disaksikan 
tidak hanja pada sa'at itu sadja. 
Selama kita dinegara baru imi 
wadjah berseri2, simar mata 

orang 

gupan djiwanja akan mengor- 
bankan dirinja untuk menjem- 
purnakan negaranja dan mem- 
perdjuangkan perdamaian serta 
persaudaraan dunia dapat kuli- 
hat dikalangan angkatan muda 
Rumania. Mereka itu pernah 
mengalami betapa berat pende- 
ritaan dan sengsaranja negara- 
nja didjadjah dan djadi medan 
peperangan modern. Rakjat Ru- 
mania jg sedjak dulu tih berdju- 
ang untuk melepaskan dari pe- 
nindasan2 kini mulai dapat me- 
rasakan hasil perdjuangannja. 

Sedjarahnja. 

Republik Rakjat Rumania jg 
aChir2 ini bersedia mengadakan 
hubungan dagang dengan Repu- 
blik Indonesia perlu djuga dike- 
tahui sedjarahnja setjara sela- 
jang pandang. Negara 'baru ini 
Sanggup mengirimkan hasil2 in- 
dustri misalnja alat2 untuk tam 
bang minjak, alat2 listrik, me-/ 

sin lokomotip, mesin truck, ba- 
han2 tekstil dM. 3 $ 
| Sedjak 11.000, sebelum, Mar. 
sehi Rumania dikuasai oleh ka- 
um feodal. Negara feodal ini 

mulai mengadakan serangan2 
terhadap bangsa asing, teruta- 
ma terhadap bangsa Turki. Tapi 
kedudukan didalam negeri ka- 
um feodal mendapat perlawanan 
dari kaum tani. Kaum tani jang 
menghimpun kekuatannja pada 
tahun 1437 mengadakan pembe- 
rontakan terhadap kekuasaan 
kaum feodal. Dengan segala tin- 
dakan kaum feodal menindas 
dan berusaha memadamkan ka- 
um tani jang tetap memperdju- 
angkan nasibnja. Meski mereka 
dapat ditindas, tapi pada tahun2 
1524 dan 1784 kaum tani meng- 
adakan gerakan pemberontakan 

dal. Oleh kekuasaan ini gerakan 
dari kaum tani tersebut digagal- 
kan. Usahanja tidak berhasil me 
madamkan sama sekali sema- 
ngat memperbaiki keadaan rak- 
jat jang ditindas. Maka pada 
tahun 1821 kaum tani menga- 
Gakan perlawanan terhadap ka- 
um feodal dan bangsa Turki. Ka 
rena kekuasaan feodal waktu 
itu berkompromi dengan Turki 
para . petani tidak berhasil de- 
ngan gerakannja itu. 

Kapitalisme hidup 
subur. 

Pada achir - tahun 1800 dan 

permulaan tahun 1900 sesudah 
perlawanan2 itu gagal kapitalis- 
me dapat hidup subur. Keadaan 
dalam negeri Rumania jang 
masih pintjang ini menimbulkan 
revolusi 'bordjuis pada tahun 
1848. Dalam revolusi ini kaum 

bordjuis bersatu dengan tuan 
tanah. Persatuan mereka itu ti- 
dak membawa hasil, melainkan 
berkapitulasi terhadap Turki. 
Maka gagallah revolusi itu. 

Kedudukan Rumania memang 
sulit. Dalam peperangan Rusia 
— Turki pada tahun 1877 Ruma- 
nia mendapatkan kemerdekaan- 

menerangkan bahwa | 

“klas buruh, 
"1921 tepat pada Hari Buruh, bu- 

jang mengandung penuh kesang | 

  nja atas bantuan Rusia. Tapi ke. 
merdekaannja itu dikutik2 oleh 
negara2 imperialis Eropa. Meli- | 
hat gelagat sematjam itu, ma- 
ka timbullah gerakan2 dikalang- 

Antara lain tahun 
1892 muntjul gerakan sosialis, 
Dibeberapa tempat timbul ge- 
rakan buruh jaitu pada tahun 
1900. Tudjuh tahun kemudian 
muntjul gerakan tani jang ter- 
besar dalam sedjarah Rumania 
melawan feodalis kaum feodal. 
Kaum tani menuntut tanah, 
hak2nja. dan perbaikan nasib. 
Dalam gerakan ini 11 orang me- 
ninggal, karena mendapat siksa- 

an dan kekedjaman pihak pe- 
merintah. Pihak pemerintah te- 
rus memperkuat kedudukannja. 
Sesudah perang dunia I kaum 

penindas Rumania dengan ke- 
kuasaam sendjata mengadakan 
perebutan daerah Sovjet Uni ba 
gian Barat Bessarabia. Antara 
perang dunia I — II kaum pe- 
nindas tersebut terus menerus 
mengadakan serangan terhadap 
Sovjet Uni. Pemerintah Ruma- 
nia memberanikan diri bertin- 
dak demikian, karena menjan- 
darkan backing dari kaum ka-     pitalis bangsa asing (jang men- 

dapat bantuan pemerintahnja 
masing2) jaitu dari USA, Ingge- 
tis, Perantjis, Djerman jang 
menguasai tambang2 minjak ta- 
nah, bank, “dan padjak2 pun 

“ada ditangan mereka, Dalam ne- 
gara setengah djadjahan ini hi- 
dup dan penghidupan kaum bu- 
ruh djelek. 

Sesudah revolusj 
Oktober. 

Sesudah revolusi Oktober di 
Rusia, maka pengalaman? revo- 
lusi tersebut didjadikan pela- 
djaran dan merupakan dorong- 
an bagi gerakan kaum buruh 
Rumania. Lahirnja Partai Ko- 
munis Rumania, PKR, jg akan 
memberikan pimpinan kepada 

baru pada tahun 

lan Mei. Partai ini djadi ang- 

  

persatuan buruh imi adalah meru 
pakan persiapan untuk mendja- 
tuhkan kliek Antonescu. Proses 

ini dipertjepat dengan kemenang 
an tentara Sovjet Uni dikota 

Iassi jang terletak diperhatasan 
wilajah Rumania dan Kiev, So 
vjet Uni. Pada.sa'at itu kaum ko 
munis berhasil mempersatukan 
rakjat Rumania, Dan tanggal 23 
Agustus 1944 diadakan perebut 
an kekuasaan dari Djendr. Anto 
nescu ketangan pemerintah rak 
'jat. Dalam bulan September 1944 
pemerintah Rumania menanda 

: tangani perdjandjian gentjatan 
. sendjata dengan Sovjet Uni. 
idjak itu Rumania bersama2 de 

  
gauta Komintern. Perkembang- | 

Se 

ngan Sovjet Uni mengadakan per 
lawanan terhadap Djerman. 

Sistim  keradjaan 
dilebur. 

Kabinet Rumania jang dipim- 
pin olh PM Sanarescu seorang 

kapten reaksioner, dan dari ka 
langan kaum bordjuis, tidak men 
djalankan demokrasi dan tidak 
melaksanakan perdjandjian gen- 
tjatan sendjata Rumania - Sovjet 

Uni. 
Kabinet ini mengharap dam 

menunggu interventie dari pi- 
“hak Inggeris dan Amerika Seri 

kat. Perebutan kekuasaan terdja 
di. Kekuasaan pemerintahan ma 
sih dipegang orang2 reaksioner. 
(Radescu). Gerakan massa jang 
dipimpin Oleh partai Komunis 

dan himpunan tani tidak menghi 

  

Bekas pendjara pemerintah keradjaan Rumania tempat beberapa 

pemimpin komunis 

Museum. 
»lisimpan”. Kini pendjara ini didjadikan | 

& “— Isantapan jang enak bila digo 

an partai ini disebabkan adanjaraukan tekanan2 pihak reaksio 
perlawanan terhadap kaum op- 
portunis, .jang-berdjalan terus- 

menerus,.serta setjara militant,,| : 
Perlawanan pihak pemerintah 

jang bersekongkol dengan ka- 
um kapitalis asing mengadakan 
tindakan2 terhadap PKR. Bebe- 
rapa orang pimpinan dan ang- 
gauta partai komunis ditang- 
kapi dan dimasukkan pendjara. 
Achirnja karena kedjengkelan- 
nja pemerintah mengumumkan 
pada tahun 1924 PKR dinjata- 
kan sebagai partai terlarang. 

Aksi2 tetap terus 'berdjalan 
meski dari pihak pemerintah 
selalu mengadakan tindakan2 
jang merugikan rakjatnja. Ge- 
rakan pemogokan “dan demon- 

strasi2 jang terdapat antara ta- 
hun 1924 — 1933 jang terbesar 
dan menggemparkan ialah pe- 
ristiwa Cliwits merah, jaitu pe- 
mogokan kaum buruh kereta- 
api di Chergeo. Pemogokan itu 
dipimpin oleh Gheorghia. 

Kalau pada tahun 1933 Djer- 
man dibawah pimpinan Hitler, 
maka ketika itu Rumania dipe- 

gang oleh orang2 reaksioner dan 
mengadakan likwidasi Partai 
Komunis Rumania, Tindakan 
pemerintah reaksioner itu telah 
didahului dengan terbentuknja 
front anti-fasis jang dipelopori 
oleh PKR. Front ini dalam pe- 
milihan diparlemen pada tahun 
1937 mendapat kemenangan. Na 
sib negara Rumania tidak ma- 
kin baik, tapi sebaliknja. Pada 
th. 1940 Rumanra diduduki peme 

rintah fasis Djerman. Djend. An. 
tonescu, seorang fasis, menjeret 
rakjat Rumania dalam pepera- 

ngan melawan Sovjet Uni, Wak 

tu itu partai komunis jang masih 

dapat melandjutkan perdjuang 
an menentang maksud2 itu, Ma 

ka dibentuklah front demokrasi 
dan anti-fasis. Partai komunis 
dan partai sosialis jang mengala 

mi.perdjuangan berat berhasil 
membentuk suatu front buruh pa 
da tanggal 1 Mei 1944, Front 

  

  

ner, Dengan terang2an mereka 
mengadakan pembagian tanah, 

Tanggal. 6 .Maret....i945 radja 

Michael atas desakan rakjat ter 
paksa menjerahkan kepertjajaan 
kepada himpunan tani untuk 
membentuk kabinet. Tanggal 22 
Maret 1945 peraturan perubahan 

agraria diumumkan. Waktu itu 

Sovjet Uni menjerahkar daerah 
Waichiel Wania jang telah dibe 

baskan dari fasis Djenman ke- 
pada Rumania. Hubungan diplo 

| 
| 
Lan 

pada gambar ini tidak djauh 

masi antara kedua negara ini ke 

mudian diadakan. : 

Nopember 1946 diadakan Ppemi 

lihan. "Front demokrasi nasional 

mendapat kemenangan. Pemerin 
tahan baru ini menjetudjui usu? 

PKR jang berupa nasionalisasi 
'bank2, mengganti dan memperba 
iki keuangan negara. Manju de 
ngan komplotannja mengadakan 
sabotase dalam pelaksanaan nasi 
Onalisasi perbaikan ekonomi, 

bank dan berusaha  membatal 

kan penggantian Mata uang. Ma 

nju djuga “mengadakan hubung 

an denga Inggeris dan Amerika 
Serikat dalam usaha mentjapai 

maksud2nja. Tapi karena rahasia 

nja. terbongkar, jaitu mengada 

Kan pemberontakan didalam ne 

geri Rumania, maka dia ditang 

kap. Sedjak itu pemerintahan di 
pegang oleh klas buruh dan rak 

jat pekerdja. Bulan Desember 
1947 sistim  keradjaan  dile- 
bur. Lahirlah Republik Rak- 

jat Rumania. Tahun 1948 
partai komunis dan. sosialis 

dilebur djadi partai Buruh, Par 
tai ini membentuk front persatu 

nasional, jaitu terdiri dari 
Partai Buruh, Himpunan Tani, 
Persatuan Rakjat Hongaria, dll. 

Bulan Maret 1948 diadakan pe 
| milihan umum. dan kemenangan 

|diatuh ditangan Front Persatuan 
|Ne'sional. iSedjak itu Republik 

Rakjat Rumania makin kuat. 

BELALANG ADAKAN 
L.. INVASI 

Di Pnom Penh. 

Hingga fadjar menjingsing ha- 

ri Selasa banjak orang berkeru- 
munan di sekitar lampu2 dan pe- 
nerangan lainnja. Mereka me- 

nangkapi belalang jang setjara 
besar2an melakukan invasi di 

Pnom Penh. : 
Rakjat Kambogja tidak marah? 

atau merasa djengkel mendapat 
serbuan belalang itu. Bahkan 

sebaliknja mereka merasa sangat 
senang dan gembirg, karena be- 
lalang itu baginja merupakan 

  
  

reng. 
Dan hari Selasa mereka ber- 

santap dengan belalang goreng 
sebagai teman nasi jang utama. 

Tak Mena UR G (eOuren Ni ahurT 

  

— Persatuan Sekolah Mode Jo- 
gja. PSMJ, mulai tanggal 14 s/d 
16-12 jang lalu telah mengada- 
kan udjian costumiere, coupeuse, 
guru modevak, guru corsage, 
dan tg. 25-12 jang akan datang 

mengadakan pameran dan pen-   djualan pakaian dll keradjinan 
tangan di Ngabean 12. 

  

Beternak..... buaja 
dan ular 

ETERNAK sapi, kambing, ajam dan sebangsanja adalah 
soal biasa dalam kehidupan manusia. Tetapi tidak demikian 

halnja dengan Suleiman Natar, Ia djuga mempunjai "ternak", 
hanja jang dipeliharanja ialah buaja dan ular? sawah. 

Suleeman Natar seorang dari 
Malaya tetapi telah hampir 18 

tahun lamanja menetap di Kota- 
radja, Ia disebut pawang buaja. 
Selama ja berada dikota Ren- 
tjong itu telah lebih 580 ekor 
buaja jang ditangkapnja dengan 
tangannja tok, tanpa sendjata 
apa2 dari Kali Atjeh jang me- 
ngalir dipusat kota. Dan bukan 
itu sadja  pekerdjaannja,  Di- 
samping itu dibelakang rumah- 
nja ia membuat kandang untuk 
beternak buaja dan ular. Berma- 

tjam2 besar buaja jang dipeliha- 
ranja ditempat itu, Dari jang 
baru menetas hingga sampai jg 
dua meter pandjang. Djuga ular 
sawah jang Gdipeliharanja, ada 

jang sudah sepandjang 5 meter. 
Untuk  menundjukkan bahwa 

akal melebihi kekuatan binatang 
buas, ular jang sepandjang 5 me. 

ter, jang pada hakekatnja sudah 
bisa menelan babi, dengan mu- 
dah dengan tangannja ia keluar- 
kan dari kandang dan direng-   

gangkannja dengan kedua belah 
tangannja sambil mentjekek 

pangkal kepala ular tsb, untuk 
dipertundjukkan kepada orang2 
jang datang kerumahnja, Meme- 
gang ular dengan sebelah tangan 
dengan tidak ngeri akan dibelit 
Ular itu, apalagi kalau ular tsb. 
pandjang 5 meter dan bisa sudah 
makan babi, adalah pemandang- 

an jang mengerikan bagi orang 
jang tidak biasa melihatnja, Bagi 
Suleiman sebaliknja hal ini ada- 
lah soal basa sadja. 

Djadi pawang buaja dan be- 

ternak ular bukan sadja  mem- 
beri perasaan takdjub dan chid- 
mat penduduk Kotaradja kepada 
Suleiman, karena dengan adanja 
pawang inilah dapat dikatakan 
Kali Atjeh sudah hampir habis 
dari gangguan buaja, tetapi hal 
ini bag, pawang itu dan keluarga 
merupakan nafkah hidup jang 
lumajan. Seekor buaja atau ular 
sawah jang tjukup besar berhar- 
ga sampai Rp. 500,—. Ant. 

Pemandangan salah satu park dikota Bukares, ibukota Rumania, 

Lihat bangunan? jang masih bertjorak kuno. "Tram jang nampak 

Tea 3 
Gn F t 

   

     

   
bedanja dengan tram Djakarta. 

#3 
HARIMAU ' PWI — BAN- 

TENG PWI 5 — 2 
Kesudahan “pertandingan se 

pakbola antarg XI Harimau PWI. 
dan XI Banteng PWI kemarin jg 

dilakukan dengan ,,hebat” dan 
Serem” itu adalah 5 — 2 utk 
Harimau. 

Pasangan kedua belah seperti 

telah terberita dalam ,,KR" sini 
tjuma pendjaga gawang Ngati- 
djo dan Sugijono selama pertan 
dingan masih berdjalan berkat 
kompromi, masing2 bertukar 

tempat. Djadi Ngatidjo ikut Ha 
rimau dan Sugijono ikut Ban- 
teng. 

ROCKY MARCIANO TER 
BANG KE DJEPANG 
Rocky Marciano djuara tindju 

dunia Kelas Berat jang kini se- 
,dang mengadakan tour exhibi- 
. tionnja ke Asia Tenggara baru2 

ini telah menjelesaikan tournja, 
untuk Pilipina. Di Manila sendiri 

ia telah menggemparkan peng- 

gemar2 tindju disana jang ber- 
djumlah 20.000, dalam pertan- 

dingan exhibitie selama 3 ronde, 

kemarin malam. 

Selandjutnja ia akan terbang 

menudju Djepang dimana ia 
akan mengadakan pertandingan 

jang serupa, dimuka penggemar2 
nja di Djepang dan djuga dimu- 

ka serdadu2 pajung Amerika jg 

kini sedang berada disana. 
Dalam perdjalanan menudju 

Djepang dengan pesawat udara 
ia disertai managernja Al We'l 

dan pelatihnja Charlie Goldman. 
— Ant 

  

|ASIAN GAMES: 

|PANITYA ,,FOND ASIADE 
Tugasnja kumpulkan 
uang Rp. 2.000.000,—. 

Panitia ,,Fonds Asiade” jang 

diberi tugas oleh Komite Olym- 

piade Indonesia mengumpulkan 

uang guna beaja pengiriman 
atlit2 Indonesia ke Asian Games 

| M jang akan diadakan dalam bu. 
lan Mei tahun depan di Manila, 
dalam rapatnja baru2 ini dista- 
dion Ikada telah memutuskan 
untuk segera mengadakan usa- 
ha2 sebagai berikut: 
Dalam bulan ini djuga menga- 

dakan pertundjukan Cabaret 
Hongkong jang ditunggu keda- 
tangannja di Indonesia pada tg. 
22 Desember jad. Pertundjukan 
tsb akan diadakan pada tgl. 24 
Desember  digedung. bioskop 

Orion, Djakarta Kota. 
Selandjutnja dalam bulan Dja 

nuari, bila undangan Perbasi da- 
pat diterima oleh - rombongan 
basketball ,,The Harlem Glob- 

betrotters”, akan diadakan 6 per 
tundjukan exhibition di Djakar- 

ta, jang hasilnja akan disum- 
bangkan kepada ,,Fonds Asiade” 

Usaha jang terbesar akan di- 
lakukan Panitia ,,Fonds Asiade” 

bersama2 dengan Ikatan Motor 
Indonesia dalam bulan Pebruari 

atau Maret iala mengadakan 
suatu auto-rally disertai sweeps. 

take. Djuga dalam usaha pe- 
ngumpulan2 uang untuk beaja 
pengiriman rombongan Indone- 
sia nanti itu akan diadakan per- 

tandingan2, seperti sepakbola, 

basketball, dan lain2 jang dapat 
menghasilkan uang utk gFonds 
Asiade”, dan sudah barang teri- 

tu djugas akan dimintakan s0- 
kongan sukarela dari masja- 

rakat. 
Sebagaimana diketahui, untuk 

beaja pengiriman rombongan 
Indonesia ke Manila itu nanti di 
rentjanakan beaja sebanjak 2 
djuta rupiah, termasuk ongkos2 

training centre, perbekalan, dan 

Oongkos2 pengangkutan dari tem 

pat masing2 peserta. 
Dalam rapat semalam itu tlh 

pula diangkat Oey Kim Son se- 
|Taku Wk. Ketua Panitia ,,Fonds 

Asiade”, — Ant. 
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INSPECTOR 
MC KENLIE 
CONTINVES 

His 
ACCOUNT 

OF THE 
pouBLE 
MURDER 
MANY 

YEAR5 A60 
AT BITTER 
SPRINGS 
TRADING 
POST! 

ee 1 

  

  

lasannja 

Ingatan 

TOUR MEMORY IS EXCELLENT, 
INSPECTOR, BUT 50 FAR 1T MAS 

ADDED LITTLE TO TMESE OLD REPORT, 

Inspektur Mc. Kenzie meneruskan pendje- ha 

tentang pembunuhan atas dua 

orang beberapa tahun jang lampau diru- 

mah penukaran Bitter Spring. 

tuan memang bagus betul, 
Inspektur, tapi itu hanja sekedar tam- 

  

YES SIRI: LAME MOOSE ADMITTED 
THE MURDER ARROKS KERE AVS...! 

7 0w ABOUT THIS ARROW J8 
THE OME THAT KILLED REA 

   
Rp 

    

      

      

(. BUT IL LOSE GLIVER 7 XOUR OM HOPE 15 TO | 
AND BOW AT. MORSE J) FIND THIS MY TA/CAL 
TIRAPER 5 (AMP TRADER (SHOW US 

HNERE HE CAMPED 
Sa PA 

  

bahan sadja untuk laporan jang lama 

ibu, Silakan terus batja ! 

Mba ja tuan ! Dan Lame Moose 
mengatakan, bahwa panah jang 
buat "membunuh itu adalah kepu- 

njaannja. 
— Bagaimana tentang panah ini ? 

Panah jang memhumuh. kudamu ! 

Lena tapi saja telah menjerahkan 
tempat panah dan busur dipon- 
doknja pedagang itu! 
Satu2nja harapan bagimu hanja, . 
mentjari pedagang jang adjaib 
itu. Tundjukkanlah dimana pon- 
dokan. arang itu, 
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Itu saran bu Mangun jang bi- Hn aan Ten diantaranja 18.10 Pengadjian Al @ur'an fu : OT 1 Suara Sdr. akan ,,DISIMPAN,, (DI-TAPE atau DIREKAM) | KENALNJA. 

ajak Ken Pes Penaupat «KA oleh H. Bochari — BROADWAY terlebih dulu di R.RI: Setjodiningratan 8 pd. TG. 26 —27 , 

Mbah Nur tjotjok 1007c. Dan ran. Tn 18.30 Dikala sendja dengan (Technicolor Broadway musical) DESEMBER 1953 DJAM 9.00 PAGI. 198-12. 

katanja mudah2an mbah Nur | Atas kiriman ini kami utjap- Kwartet Koch starring: : Sesudah itu baru TG. 1 DJANUARI 1954 DISIARKAN me- 

puteri batja saran tsb. Sebab | Kah banjak terima kasih, an Ona sunan ek ita be £ MITZI GAYNOR. menuhi angkasa ! 
selama ini terlalu keras ikatnja, |” ——— | 19.40 ea ma Tranisen “Glen 6 « SCOTT BRADY. Djadi tidak aneh sdr. pun bisa dengar suara itu dirumah. | MULAI MALAM INI 

: hingga mbah: Nur tidak bisa) 4 Kemarin siang Menteri Per | Ba Nak Apik Teks INDONESIA —— 17 TH. Kepada jang belum, lekaslah mendaftarkan untuk ik 3 ul : 

Ke area: pi Umar oa Bie rias Epi Ale berang “BA mess | serta kepada : Film INDONESIA. 
P abis das “sih mata KE- | ki telah berangkat Ke SW 5 5 Pn leh 4 
2 randjang ! untuk urusan dinas. .. ditunggu 20.30 Mara Ta Ser ya ra 5 Ne ln » MUSTAPA dengan 

j x 1 'kedatangannja kembali di Dja , 1 1G 5 : Ra "4 jalan Pengurakan — Jogja atau AP 

7 : | HAN Yebaatan an 21.15 Siaran Tritunggal: Malam 1 , £ TJINYJ! 
e Png Mara sea 1 ar Harta, 20 Desember Manasuka oleh ORJ, ROS, BLOEDDRUK aka Palang Merah Indonesia ia NTJIN WASIATNJA 
2 ar biki sin epaks sa AS 3 A 2 j “12. : cusuman 14 — Jogjakarta. djakla, Ia 1 ", 

5 di Kalimantan Barat, Tetapi H ARSA PASAR dim TOSEINYA AN aj ANN SANA ee Me 2 Pn - Ie sHoaJanarta. TN Ba put tab suara NG 

F gerombolan monjet, kata sk. ' en RU AAA Dh : ketawa dari MUI Ban 

Indonesia Berdjuang: | Mu Pa NG 53. Galotat:s LEBU SAN NON, DL PRT NK g An en na 
Penduduk pinggir kota Pontia. karat 121. Rp. 30— Ta Ke | MIL NUDJUM 1 MMA TAG KRGRANAS 

nak diserang habis2an. Sampai | Emas 22 karat 181: RP.” 1,245 Rajuan siang oleh O.R-J. Aa Sa kang Te 

kepada makanan? dim rumah, | Perak | agan Na ai SN Dead BOLEH. MAKAN: GARAM bt. (Asrrorooe) PROF, ALAHI coourrisr) 

"Bu i 2 Te uk hn 230 jan Bes aa donk Pesanan SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 20 th. t ktek” SA papa o 
akan main... Ah an TS TN 5 17.05 Dari anak? oleh NN ll SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 20. th. berprakte 7 . 2 

Kalau gitu ,,gerombolan mo- AN 3 » : 5 Aan Aa | Pa : & Manja ut gn K 2 2 di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DELHI. Jang Pindah alam at: 

njet” ini harus ditambahkan ». tuton ,, Kekar St | 47.05 Dari anak2 oleh Kanso RA bisa kasih Advies pada tuan punja penghidupan dengan A hee y AN “ 

dalam daftar perkumpulan ter- |» Ka 2 : kan as 275 1740 ratna Pan 1 tube Rp. T-: 1 blik Rp. 16,- ilmu Hindu astrologie (wetenschaplijk horoscoop). jang sudah 5 pot cek J. yan Gor kom & Co. sm 

larang jang dibikin  pemerin- Kentang 1 "1050/1745 Varia Djawa Tengah ongkos kirim Rp. 1,-. liwat dan jang akan datang seperti buku jang terbuka, Lodji Ketjil 1 

toh Marah ini. : Oka md kena 4 2 5 0,25 | 18.00 Pengadjian Al @ur'an oleh 4 : Consult Rp. 15,—. (Rahasia disimpan). Haa 

sa Ba Pa Ken en 10,25 | Satin 2 He ja Nan aa Pusat Pendjualan Tidak mengadakan surat-menjurat (correspondentie). mulai tgl. 21-12-1953 

"lemen, | mbitjara- : Hg 2,35 |18. eni karawitan o "sas 25 : A3 2 3 aA - 

kan rentjana undang? itu nanti. Pe an 3 NG 225 | 19.30 Sekitar Pulau Harapan Toko ,,ASTAGINA sampa at ta 8 md dim, Pinda h ke 

en Aa en ana Hotel . GARUDA" Kamar No. 17 -- Jogja. Malioboro No. 89 — Jogjakarta. 
6 Ketan Pa 11) 235 2030 The Moon Islanders dbp. PN an SA AA na IN BB (muka Hotel GARUDA). 
2 “ an BA | Supaka 5 SLS LS SRI SSL LGSSSS SSS SSP KF SPSSG SG SGP OGGGOGG 

k Djagung Patin 4 An 121.15 Manasuka musik Tritung- : N. V. Pharm. Hvg. 

. rawajam Ane OB Biang “1 |. MENJIAMBUT T AHUN BARU 1954 150-12 J. van GORKOM & Co. 
2 “3 itik 3 » » , - : 2 

menanam 

F : Bgn Pa Pe SEMARANG 

5 PS A : si kambing/ $ | Gelomb.: 16-05 — 120,48 M. Sebentar lagi kita akan menjambut Tahun Baru 1954. Bagi para pembatja dan pengusaha A A K 

E: 2 " 2 1 domba: L.:55, ar | 18,00 — 19,00 Siaran Angkatan ' kami buka kesempatan untuk menjambut dengan memasang adpertensi dalam Harian nggur 2 nggur 

| . | 0K7 bi Ian ita se Perang KEDAULATAN RAKJAT". : 

Ki na SN Lek. » 10— |1230 Untuk Kaum Wanita » : (TJAP POTRET DAN 5 KOLESOM 

E Pergerakan kaum Wanita Se-| kemiri kupas — 1kg. » 3,50 | 13.15 Siteran Siang oleh Kara- ADAPUN TJONTOH DAN ONGKOSNJA ADALAH SBB.: 1. ANGGUR OBAr KOLE- 
dang sibut berusaha agar SuPa- | Kopi W.LB. (bd) 1,» 10,— | witan Studio dbp. Pak Lu- : SOM, Ini Anggur Kuat ter- 

ja PP 19 tahun 1952 akan 2 bubuk Naat aan dor rah Wongsosaputro Pa. bikin dari Tjampuran 
but kembali. Heran saja meli- rah | sinden: Mardularas sol M, 5 1 : 

hat nama2 Pemimpin pergerak- Pen Nan 1,» 3— |17.05 Lagu kanak? Dongengan NEO EM, nan Pe aa ga Ng 
an ini, oleh karena mereka te- rawit Ka an S1 anak2 oleh Pak Tono 'taranja Kolesom all 'Obat 

lah ternama dalam perdjoangan | yadah putih 1, 18,50 13.15 Pengadjian dan adzan Rp. 10 Rp. 20:— 2 Pi Etawa untuk 

untuk memperbaiki nasib kaum | miengkeh ambon 1.» 90— | oleh Zer: Ma Tan ? T : aa : ing Lag u 

Wanita. Heran saja, karena Sa-'| Asam kupas 1, » 2 — |19.15 Tindjauan Mingguan da. an h IA pe etabuh 

ja rasa njonja2 pemimpin itu ' Brambang BEN 3 22 Ekonomi € Gan darah. Ini Anggur pun 

kurang mengerti akan soal PP | pawang 1, . 10,50 1930 Peladjaran Gending oleh tjampur dengan sarinja 

19 itu. Sebab kalau mereka | rumbar Watu Pak Kotjo Buah Anggur jang terpilih. 

sungguh2 berdjoang untuk per- | Gopra 1,» 1,95 |20.30 Mimbar Islam oleh Kantor 
Amat baik bagi lelaki/pe- 

baikan nasib kaum Wanita, Pe- | Trasi da an AN Ore Penerangan Agama 1 koloni X 40.mM 2 kolom” X 40 mM rempuan jang berbadan 

raturan itulah jg seharusnja di- | Kelapa 1Ibtr. ,, 0.55 21.15 Siaran Tritunggal Malam 7 P3 3 2 lemah, Kurang darah, mu- 

tuntut oleh mereka itu, dan bu- | Garam kristal, 1kg. ,, 045, Manasuka oleh O.R.J., ka putjet, air muka ke- 

kan utk mentjabut peraturan itu, .. tamper Ai 2. 0,50 R.O.S. dan Tossema lihatan tua dan lesu tidak 

Ini kalau mereka berdjoang un- » briket Ia Bana 0,35 
“bersemangat, kaki tangan 

tuk nasib kaum Wanita umum- | Gula pasir : PA ana En IR Rp. 35— Ya “dingin, bua pinggang sakit, 

Pe nja dan bukan hanja memen-|” | batu An Tab j ' tulang linu, kepala suka pu- 

: tingkan nasib Istri Pertama! » kelapa Ie Aa a . sing, bernapas “pendek, 

EA Mengapa saja 'berani bilang | Teh B.O.P. Ne ak urat sjaraf lemah, sema- 
pa demikian ? Ialah Su sar Rakjat Tbk. ,. 0,55! Hg kei Ha .  ngat laki2 kurang. Paras MOIN GLi 3 ie 

£ peraturan itu adalah suatu per- | Minjak tanah 1. ,, 0576: Mr ASP AE hn : : si perempuan kelihatan tua, Bl Ia Bi 

6 lindungan bagi 'kaum Wanita,| ,, kelapa Tana ag TNBU THAT WONDERFUL Penjerahan teks adpertensi ditunggu dikantor pusat selambat”-nja tgl. 26 - 12 - 1953. dll. Penjakit kelemahan. s £ 

2 karena didalam peraturan itU Ikan asin/gereh 1kg. ,, 5,— URGE Diluar Jogja, teks adpertensj dapat djuga disampaikan pada agen atau tjabang kami Ta ini Anggur dalam Pan ng an tentu 

e termasuk djaminan bagi kaum | Kentjur En “T dit Tuz ekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan perem- 

5 wanita jang mendjadi istri ke-2, | Djae Ke TS » Pabean ag puan, tua atau muda. 

3 atau 4. Dan mereka itu mere Klembak Pe Ko apa (20 th. Century Fox). 285 TATA - USAHA 2. ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 

t an Be Na Na ae Pa F5 | an Na Tai 2 5 2 3 aa rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 

E2 aa , : 1» Virginia. Sen 2 St s : ti 2 / ? Bi Pa : kak 

temipatnja njonja2 pemimpin itu | Gambir kembang 1 ,. ,, 11,— | utamanja, dapat dikatakan ber Har Lan so KE DA ULA FA N RAKJ 2 1 1 2G Pen eat PN 2 ta 1 Bea 
Fe & Sg apa - 2 5 '» 2 : 5: SE aa : Na - 7. £ 

£ menuntut ditarik dan Seeanuts » pesagi AI ». 7,25 | hasil menguasai Ligas jang yana TUGU 42 — TELP. 901 sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 

nja kembali peraturan itu. Te Areng 1, ', 0,50 |rahkan pada mereka. Masing2 JOGJAKARTA. dalam kandungan tinggal waras 

ir. i ta-mata perlin- | « a i : i seb: Br Taylor seorang r 2 Aa aa Ana AR Ke Ka 2 5 : Tua 

Bana ai Sauri be ANNNG: Ne Sa Lea Ra AA Sa | SS SOOSLAOLBUOLO LOL OOTER OTO LLO LO LLLLLA HEGELOIISSISSAG 3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum 

gi kaum laki2 so'al itu tidak | Sarung tjap F | bagai gadis tjantik jang kaja. Ne rn Dan aksudan Dersalas ASar tinggeinja darah Aga 

akan memanaskan atau mendi- : Nasib 1 sa 5 2 . - badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat, 

: : : Si : s—| Perhubungan kedua remadja ai k diadi bah ai ibu, d 
nginkan. Jaitu, bagi mereka | Kain batik No.1 1 ln 3 r muka mendjadi segar, menambah air susu ibu, dan 

adanja peraturan itu tidak meng iitap Pt Tantan apat Pe Ta menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jg 

untungkan “sedang ditjabutnja Blatjo 1 a s 2 | ena ae 2 NA : 25 - s na beranak ini Anggur SENG HWA sangat 

peraturan itu tidak akan meru- |... II 2 2 “s0 5 3 : j : pudjikan, ' 

gikan. Terbuktilah 'polygamie | popelin polos “e -4.50 dang TAN! Naa ana , : 4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Ini Anggur Obat 

jang “sudah ada  semendjak | pike akan Pe Bia Mar Pn y lean Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur 

manusia hidup didunia. Hanja | Kain piama Ku Ian Ka PA bi emak turun- menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
Nana , ad 7 1 , punjai isteri, Pernjataan itu 

5 5 

peraturan polygamie ini mem- | Poplin kembang 1 , 5 Patnntakan dhuha haldra dalam jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 

beri tempat jang terhormat | Kastup Lp 3 BE dandoafu perkara Mean Oam tata dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 

bagi kaum isteri ke2, 3 atau | Kamhar 1,» 3825| untuk membuka keadan jg se- Kopa nenjaki KhcumaHek: (Hongsiep atsu Sosok) baak 
1 4 karena aa isteri jang | Mori tjap Nogo L,, ',,  9— | benarnja, soal mereka tetap me- 8 ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
- sah, jang dikawiM oleh si lelaki | Mori tjap Unto 1 4— 'rupakan Soal honcat "untuk ko 5 | lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu, 

3 dan tidak mendjadi gundik atau | Sabu tjap tong 1bd. ,, 0.90! ran jang ada Ondakari itu F 3 6 nanti kelihatan mandjurnja, dan 8 botol SEMBUH sama 

: maitresse jang ada didalam ma-| ,, Sulighk 1, , 1170| Melihat film ini kita akan me Fa : en, 
t sjarakat jang tak membolehkan |  , . Lux Ka ar DE Mitat kemboslag Babe Maman ah : 2 te 4 Terdapat di Toko? OBAT dan Toko2 P & D diseluruh IN- 

3 polygamie. Apakah keadaan dpr » Kolibrita 1,, ,,  1,— | da waktu? libur. Keindahan alam 53 aa , Pe Ah 
# mikian lebih baik untuk - kaum | Ikan asin/ us nja jang dilukiskan diatas dekor OBAT KUAT GESINDJEL 'MANIK 2 Agen Jogja: TEK AN TONG, Petjinan 81. $: 

Wanita. bandeng 1kzx 17.50 3 . . ka » £ 1 ' PA tea r « 

Ai as aan eng LB. 17,50 | sesuai dengan lukisan djalan tie Ng Rumah Obat ,MALAYA", Balapan 15. 32-12. 
Dj Manan an Me , taso | itanja. Tjuma isi tjerita itu sen TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 

x , er Bah yani oa 20 diri 6 3 . - 

3 na adanja PP 19 oleh 'karena po- | Ikan asin/balur' It pena Pan ng Ken Aan MENDJELMA SAMPAI SEKARANG 

. Pa iu Peanaie pan Katjang kulit “1, ,, 120 ini diputar di ,,RAHAJU" LEBIH DARI 30 TAHUN, TELAH MEN- 

wa timbulnja PP 19 itu adalah - DAPAT BERIBU - RIBU PUDJIAN DARI R di b k « 

karena kebutuhan dalam masja- . MEREK: JANG TELAH BERHASIL a ja Oo at uat 

rakat jang dalam hukumnja ti- r . M E R A N E A ANG 
| 

dak menjalahkan polygamie. «! MAKAN OBAT INI, V I R A N Oo L 

F4 Pertjajalah, kaum lIaki2 jang : z R sa : 3 2 . : 5 2 " 
3 TN Aja £ Kidney pills adalah sebagai obat buat , 

) berwatak polygaam tidak akan |H P k h d Pp bi TA NP na Ne & 
3 P terhambat dalam langkahnja tersurat apharan an ener itan Hen kuat an nana Ho asean Viranci extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah NM. 

$ karena ada atau tidak adanja Pa Es en Dan Kana as Hampa BA sjawat (Impotensi sexusi swakte), Alasan penjakit badan 

peraturan jang melindungi na- Dari tgl. 2 JANUARI sampai tgl. 8 JANUARI '54 Sarah Ne an Bi han lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 

sib kaum Wanita Nee : Pan blakang sakit, mata lamur, kuping berbunji, da posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, #8- 

“Oleh karena itu, saja harap harian ,KEDAULATAN RAKJAT" dan Madjalah ,,MING- 4 dan lekas tjape, bongsiat (mmmpi mengeluarkan ring semutan mate kurang terang, penjakit pikiran (zenuw) 
Gubap benak Hana Io GU PAGI" bersama-sama Toko Buku ,KEDAULATAN manik) sering kentjing, tidak kemauan na an Tidak bisa tidur: dalam tidur sering takuti sakit pinggang, 5 

5. mengerti apa jang #ebenarnja RAKJAT” Jogjakarta, akan mengadakan pameran persu- en Mn Pan Nb ethatai djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

Ki - kepentingan mereka sendiri dan ratkabaran dan buku?. . ega satu kali makan sadja Su tanggung 1007p berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 

| tidak hanja “akan turut sadja , : @S1 seba ta Harga 1 botol Rp, 20,— : Djuga ada sedia lain? obat jang 

K karena tak berani tidak Dalam pameran jang mengenai persuratkabaran akan Joseph's Hospital rumah sakit jang paling besar mandjur, 

ya turut dan saja do'akan mudah- dipertundjukkan surat?-kabar dan madjallah? jang sudah di Eropah, telah mentjoba mempergunakan obat Pil Gembira istimewa buat laki ..oroocooooco”#o... Rap, Hip 

$ mudahan peraturan itu tidak pernah terbit di Indonesia. Begitu pula harian? dan ma- ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

: akan ditjabut kembali demi ke-! djallah? luar negeri. : : nja telah berhasil baik dengan memuaskan. Maka KOPULIDAn (oo nedeb ane racnne an tayansasmesanana sena saneasassananen mg Bb, 

FI .  pentingan kaum wanita sendiri. | : oleh sebab itu tiap rumah sakit Men nagah. an Sa Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ma.ccoooc#oo#oowW og 10,— 

£ Nj. 3. Pena ana Selandjutnja akan dilukiskan dengan gambar? tjara SA op aR Mn eniata sung TANDA , Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 
5 : : Ge Ke ». beri £ “ 5 - : anonseenandanannatanaanangnnana nan KennaNnana nan ganan  anananann 

Na : membuat dan mengirim berita sampai mendjadi su- penjakit buah pinggang. Obat Puder bikin hitam rambut tanggung Ndak -. 
KONPERENSI GMKI ratkabar. ini telah pula dibuktikan oleh Tuntur 2 Gram PN aan & 19, — 

AA Pa AA Ra, Na membuat klise dari potret mendjadi lukisan ma- 29.000 thabib ternama diseluruh daak Gatal BO Be 00 Ketam ” sk 

ia Be aan ben MR Wa unta jalah. : dunia dan oleh orgaan ilmu ke- Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......... 10, — 
Mulai hari Senen tgl. 21 sam , , tabiban di Roma. telah dipudji- " » 

pai tgl. 27 Desember jad. Gerak- Djuga akan dipertundjukkan buku? tentang pers & #| kan sebagai satu rupa obat nj Bee sesudah terima uang, tambah 

5 an Aganpanya. Nan Indone- journalistiek. AL APU "Z| untuk bikin kuat gegindjel dan aa Sea UAN 

f sia (GMKI) akan melangsung- | 5 5 “g & 5 5 5 :2| melahirkan manik. “Telah men- ABIB WAHID MAWN — Tamblong 49 — Bandung, 

. kan konperensi nasioanl di Jo- 3 Mengenai penerbitan akan dipertundjukkan buku? peladjar- dapat medaille mas besar dalam $ : 
'gja. Konperensi tsb akan diha- an Lan ilmu pengetahuan untuk sekolah rendah sampai tentoonstelling obat hospital. “TOKO SOLO, Dji. 8 

diri utusan2 seluruh tjabangnja, sekolah tinggi. 6 Perhatikan sewaktu membeli , Dji. Sosrowidjajan No, 5 — Jogjakarta 

jaitu dari Medan, Djakarta, Ba : | | obat ini merknja terdjaga, hati?- WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran Na Jogja, 
dung, Jogja, Surabaja. | Agar pameran itu dapat berhatsil dengan baik, kami ber- lah djangan sampai kena obat TOKO Junior, Djl, Malioboro 93 — Jogjakarta, 

Untuk persiapan2 jang perlu, harap bantuan saudara? Pemimpin? Penerbitan, sukalah tiruan atau palsu. ' Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

kdjen GMKI, nona Mr. Tine | kiranja mengirimkan kepada kami dengan pertjuma buku?, BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO OBAT " .. TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja, 
ransz akan tiba hari Djuwat | suratkabar, madjallah, jang saudara terbitkan, masing - DAN WARUNG DISELULUH INDONESIA, Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja, 

ini dari Djakarta dikota ini. masing 3 ex. "4 » THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

LULUS UDJIAN GAMA | : teen indahaa House, Nonongan No. 77 — Soto, V Na an He Naa an ananan : KR Dn He 
Lulus udjian Fakultit Sastra, en TP Ka Na Se an Toko Obat ENG NJAN HO, TAY AN HO » ENG TAY Tin Paksaan Lena Na 

Ped “ik dan Filsafat Universi Ha 181 Na 5 Ie ang. 

4 Nu Tah Mada Sebelumnja kami mengutjapkan bar'jak terima kasih, PETJINAN No. 75 - NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 
tit Negeri Gadjah Mada, G Sen 
Propaedeuse : 2 5 , T DJOKJAKARTA Ketandan No, IL s#. Solo. SHANGHAI Pp D smarang. 

Bacc. Pendidikan Djasmani : . BADAN PENERBIT | “ Pdasamasasa ) UNIVERSAL STARS Bodor Aa Besemarang, 
sdr, Arma Abdoe'llah Bace, Sas f Dili "" | Eh T HAPPY Alun? 1 g — Bemarang. 

“Ttm ts Se » Kedaulatan Rakiat oko un? 19 — Kudus 
tra Timur : sdr. Cornelius Salom 5 23 u ja » 8 Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja, " "B 
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