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. kawinan, kaum wanita dapat 

seumumnja terdjamin. Itu ada- 

   

| orang Sridedari pada pagi 

  

    

WANITA 
H ARI ini kita Nusa 

seperempat: abad Kesatuan | 

Pergerakan Wanita Indonesia. 
Perdjuangan wanita kita tidak- 
Jah bisa dipisahkan dari pada 
perdjuangan untuk  mentjapai 
kemerdekaan Indonesia dan 
mempertahankan serta mengisi- 

nja. 

nja dengan pergerakan2 Tainnja. 
Selalu mendapat tekanan, lang- | 
sung atau tidak, dari peraturan? 
dan tindakan pemerintah kolo- 
nial itu. 

Tidak sedikit kaum wanita 
Indonesia jang masuk pendjara 
karena aktip dalam (Shoe 
Ingat sadja akansS.K. Trimurti 
dan wanita lainnja jang telah 
mengalami tutupan dalam bui 
beberapa kali. - 
Memang tiap2 gerakan, apa- 

lagi dalam dunia politik, mempu 

njai konsekwensi jang besar. 
Sahan2 bisa ditahan dan ditun- 
:#6! Jan kemudian dihukum. 

t".ageri manapun djuga de- 

mikian halnja. Kita ingat misal- 
nja perdjuangan kaum wanita 

di Inggeris dalam abad jang la- 
lu, jang menuntut perbaikan 
nasib dan persamaan hak. Tidak 

sedikit dari mereka jg mendapat 
Siksaan. Tetapi mereka berdju- 
ang terus, sebab kalau tidak, 
tjita2 untuk perbaikan nasib 
dan tuntutan hak sama itu tidak 
akan bisa berwudjud, seperti jg 

dialami sekarang. 

Banjaklah jang bisa dilaku- 
kan oleh kaum wanita. Mereka 
merupakan tiang dalam pemba- 
ngunan negara kita pada waktu 
ini dan dimasa jg akan datang. 
| Pendidikan anak2 sebagian 
terbesar adalah ditangan mere- 
ka. Djika ini dilakukan dengan 

baik, maka kemerosotan moral 
jang timbul pada waktu ini di- 
negeri kita, dengan pelan2 akan 
bisa habis. 

Djuga dalam 

  

lapangan per- 

Kaum wanita kita pada za- | 
man- kolonial dulu tidaklah be-' 
bas dalam geraknja, seperti hal-.| 

  

HARIAN UMUM 

  

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT »KEDAULATAN RAKJAT" Pa LP, eh 

  

  

   

N “ Ea 

M 

an, Kementerian Kehakiman. 

Hari Minggu jang lalu, Men- 
teri dengan rombongannja kanar 
bali di Djakarta. 

Menteri Kehakiman mene- 
rangkan bahwa  penindjauan2   

  menjumbangkan tenaga - dan 
pikirannja, agar nasib wanita 

lah sekedar tjontoh2 sadja. Ma- 
sih banjak lagi masalah aa 

.me-     
- perdjuangan 

dalam perbaikan nasib kaum 
wanita itu adalah perdjuangan 

politik. Karena itu dengan sen- 
Girinja kaum wanita mau tidak 
mau seberapa”dapat harus me- 
nerdjunkan diri dalam lapangan 

politik. Hingga dengan demikian 
dapatlah mereka setjara demo- 
kratis berusaha dalam mentja- 
pai tudjuan dan tjita2nja. $ 

Sadar akan hal itu, kaum wa- 
nita Indonesia dimasa jang akan 
datang akan lebih memperkuat 

kesatuannja. Sebab dengan itu- 
lah dapat lebih gampang ditja- 
pai hagil2 jang lebih baik untuk 
kemadjuan wanita kita, untuk 
perbaikan nasibnja dan perbaik- 
an masjarakat Indonesia seluruh 
nja. 
, Kita mengutjapkan : Selamat 

berdjuang. 

Se 

— Peringatan 4 abad Perge 
rakan Wanita akan diperingati dj 
Solo pada tanggal 22 Desem- 
ber dengan mengadakan ra- 
pat umum digedung Wajang 

hari 
dan pada malam hari diadakan 
mlam gembira bertempat dige 
dung pertemuan- Sekolah Sin 
Min. — Kor. 

keberbagai daerah itu dilakukan 
sesuai dengan tugasnja ,,untuk 
menormaliseren hukum revolusi 

dan menegakkan negara hukum" 

Diwaktu revolusi Kementerian 
Kehakiman tidak memgang pe- 

ranan dan kini kementerian itu 

mengalami masa peralihan ,,dari 

hukum revolusi kehukum nor- 
maal”, 

- 

Tugas kementerian - ke- 

hakiman. 
Tentang tugas kementeriannja 

Mr. Djody menjebutkan- selain 
menegakkan sehingga ada pe- 
ngakuan gezag, djuga membuat 
tafsiran terhadap undang? kolo- 
nial atas dasar. nasional dan 
membuat undang2 baru. 
Mengenai keadaan kependja- 

raan Menteri mengatakan bah- 
Wa sekarang keadaannja sudah 
melampaui ,kapasiteitnja, jaitu 

kira2 150 persen dari keadaan 

dan perlengkapannja djika di- 
bandingkan dengan. ,djumlah 
penduduknja”. 

Kekurangan alat2 pe- 
njelesaian, 

Salah Baaa sehabnjs aurat 

    

Menteri karena masih banjaknja 

tahanan2 lama jang 'tidak atau 

belum sempat dibawa kepenga- 
| dilan. Menteri menjatakan bhw 
olehnja tlh dikeluarkan instruksi 

Kepada hakim2 supaja segera 

menjelesaikan perkara prang2 

jang sudah ditahan lama dan 

memerintahkan supaja terhadap 
tahanan2 jang kira2nja hanja 

akan dapat dihukum paling lama 
setengah bulan tapi sudah di- 

tahan kira2 setahun, dilakukan 

penahanan diluar pada waktu 

tunggu putusan hakim. 

Ditanja apa sebabnja sampai 
terdjadi hal2 demikian Menteri 

mendjawab sebabnja antara lain 

'kekurangan tenaga hakim, alat2 
kendaraan, kekurangan peru- 

mahan buat pegawai kehakiman 

dan kedjaksaan. 
Karenanja menurut Menteri 

Kementerian Kehakiman seka- 

rang sedang mengusahakan pe- 

nambahan tenaga, alat2 kenda- 

raan, perbaikan perumahan pe- 

gawai2 dan menambah djumlah 

rumah2 pendjara, 

Tentang pemilihan umum. 
Mengenai pemilihan umum 

menteri kehakiman Mr. Djody 

Gondokusumo menerangkan, bah 

wa seluruh badan penjelenggara 

"pemilihan dari pusat sampai ke- 
San Spa an dea ta- 

  

M dekan Penerangan : : 
  

M 
ta pada umumnja, dan golongan 

dihadiri a.l. oleh SP Paku Alam, 

sipil dan militer setempat. 

Menteri Penerangan mengata- 
kan, bahwa politik mempunjai 
objekt jang mengenaj keseluruh 

an hidup kita: air, lampu, beras 
dll jang mendjadi kebutuhan hi- 
dup kita sehari2 sesungguhnja 
adalah objekt2 politik. 
iDitanjakannja: Apakah kepas 

sifan itu harus diteruskan jang 
terang merugikan buat negara 
dan masjarakat kita seluruh-       nja? 

Lean ane ma mesem amir 

  
Ini dia 2 kesebelasan jang hari Minggu 20 Des. jang lalu 

saling berhadapan, Kesebelasan veteran GAMA terdiri dari pa- 

ra dosen dengan S.P. Sultan (keeper) dan S.P. Pakuatam seba- 

gai centervoor (gamb, atas). Kes. PWI kring Jogja, jang mes-. 
dapat dikalahkan oleh lawannja, kipun masih NN an ta 

& pe Dik tasya na “ 
(Gambh, KR 2) 

Djangan djauhi 
politik 

Kaum Kristen harus tarut aktip 

ENURUT pendapat saja, kaum tua Kristen Indonesia pas 
sif dalam pergolakan politik, hingga merugikan negara ki 

Kristen pada chususnja”, demi 
kian Menteri Penerangan, Dr. F. Lumbantobing dalam malam re. 
sepsi Konperensi Gerakan Mahasiswa Kristen Indoresia jang di- 
langsungkan semalam di BPK Gondokusuman Jogjakarta, jang 

(karena Sri Sultan berhaiang- 
an), Prof. Ir. Johannes jang mewakili presiden UN Gadjah Ma- 

da, Sugarda Purbokawatja, kepala djawatan Pengadjaran kem. 
PPK jang mewakili Menteri MohYamin, mena pembesar? geredja, 

Menurut saja, demikian“men- 
teri selandjutnja, hal itu tidak 
boleh diteruskan. Kaum muda 
Kristen Indonesia djangan hen- 
daknja mengambil tjontoh itu. 
Tapi harus turut aktip dalam po 
litik, djangan didjauhi. 

8 Bijbel dan @uran. 
S.P. Paku Alam menjatakan, 

bahwa persoalan2 jang dihadapi 
oleh GMKI tidaklah lepas dari 
masallah2 jang dihadapi masja 
rakat Indonesia  seluruhnja. 
Oleh karena itu hendaknja ma- 
hasiswa2 Kristen bahu-memba- 
hu dan tolong-menolong dengan 
golongan lain , tintuk berusaha 
bagi kemadjuan negara kita. 
,Djanganlah jang satu men- 

djauhkan diri dari jang lain, ka 
rena hal jang demikian itu ti- 
daklah meringankan beban kita 
bersama”, kata Paku Alam. 

Disiteernja pendapat seorang 
sardjana jang mengatakan, bah 
wa dasar dari pada Kkebudajaan 
itu ialah Bijbel dan @uran, Dan 
untuk mengetahui sedalam2nja 
pikiran2 jang terdapat dalam 
Bijbel, sebaiknja orang menje- 
lami @Guran. Dan sebaliknja. un- 
tuk mengetahui kwalitet dari 
pada @uran, orang lebih dulu de 

ngan hati terbuka harus menje- 
lami Bijbel. 

Pada achirnja S.P. Paku Alam 

hasiswa turut berusaha sedapat2 
nja untuk memberantas, seti- 
dak2nja mengurangi kemerosot- 
an moral jang disana sini dine- 
geri kita ini timbul. 

Setelah Prof. Johannes, Dr. 
Wijoto (sebagai wakil geredja2 
Jogjakarta) dan ketua Dewan 
Mahasiswa UN Gadjah Mada, 
serta wakil Pengurus Besar GM.. 
KI memberikan kata sambutan- 
nja, maka dipertundjukkan be- 
berapa tari2an daerah2 Indone- 
sia. 

Resepsi tersebut dibuka de- 
ngan pembatjaan Al Kitab dan 
doa, djuga ditutup dengan doa. 
Koperensi GMKI jang dihadiri 

utusan tjabang2nja dari Medan, 
Djakarta, Bogor, Jogjakarta, 
Surabaja dan Bandung akan ber 
langsung selama satu minggu,   
  

Oa apn aa aapnan 

" WARTAWAN KONT RA 

Kn dai ke 
kam normaal 

Pemerintah bertindak 
konsekwen $ 

ENTERI Kehakiman Mr. Djody Sabtu jang lalu tiba kem- 
bali di Bandung setelah mengadakan perdjalanan penindjau- 

an didaerah Tjiamis, Tasikmalaja dn Garut. 
Kantor? pengadilan negeri, kantor? kedjaksaan, rumah? pen 

Gjara tempat? tawanan telah ditindjaunja disamping mengada- 
kan pembitjaraan2 dengan pedjabat2 jang ada dalam lingkung- 

Menurut menteri, pada bulan | 
Djanuari telah dapat dimulai 
dengan pendaftaran pemilih, jg 
harus selesai pada tanggal 1 Ma 

ret 1954. 

Tentang pemulihan keamanan | 
dikatakan, bahwa soal ini ter- 

masuk pokok2 jang pertama 

dalam program pemerintah, Ka- 

rena program itu telah disetu- 

Gjui oleh parlemen, maka peme- 
rintah melaksanakan program 
itu dengan konsekwen, walaupun 
harus memakan beaja jg besar. 
Keterangan itu diutjapkan 

menteri kehakiman didepan ke- 

pala2 djawatan dan wakil2 par- 

tai politik di Tasikmalaja, 

Sementara itu menteri tsb. 

menerangkan, bahwa sebelum 

hari Natal ini, 61 orang tawan- 
an dari apa jang disebut ,,RMS” 

" bawah 

  

  akan dibebaskan dari Nusakam- 

BALAI KOTA 

Sebagaj salah satu atjara pe- 

ringatan 3 th. DPRDS Kota Be- 
sar Semarang, Djum'at sore jbl. 

| di Stadion diadakan pertanding- 
an sepakbola djago-tua antara 
kes. KBS lawan kes. Wartawan. 

Dalam susunan kes. KBS nam- 
pak Walikota, Djamhari D.P.D. 
dan (Mangkupranoto anggauta 
D.P.R. K.B.S. Pertandingan ber 

“| djalan dibawah hudjan deras, 

tapi pemain2 terus nekad ber- 
Gjuang. Wasitnja dua orang, se- 
paro lapangan sebelah utara di- 

pengawasan wasit Dr. 
Rustamadji ketua DPRDS KBS, 

separo lapangan lagi sebelah se- 
Aka diawasi oleh Sunarjo seba- 

hun ini sudah akan terbentuk. ' gai wasit. 

Pertandingan berachir 1 - 0 utk 
KBS. Selama pertandingan ga- 
wang PWI terus dikuntji, sehing 

ga pendjaga gawang  Sukrisno 
djatuh bangun penuh . lumpur. 
Sebaliknja pendjaga gawang 

KBS Subardij sekretaris, pensiun 
an sadja. Bola tidak pernah sam 
pai di tempatnja. Tapi ketika 
waktu mengaso tiba, Subardi 
mendjadi katisen, karena berdiri 
tegak di bawah hudjan selama 

4 djam. 

Pertandingan berachir setelah 
pihak penonton bertreak bubar. 

Wasit lalu meniup sempritannja 
tanda pertandingan habis. (Kor). 

  

bangan. Menurut menteri, mere- 
ka itu bukanlah pengikut2 jang 

aktief, melainkan hanja terbawa 
bawa. Mereka ini kemudian akan 
dikembalikan ke Maluku, 

  

Order Harian KSAD 
  

K 

| ember TAB, kita mendapat Manan, 
ibukota pada waktu itu. 

Angkatan Darat. 

selang ini. 

warna tjorak dan bentuknja.   

mengandjurkan, Supaja para ma 

lam negara hukum. 

Perwira bintara peradjurit, 

o 

AD mengalami 
rintangan? 

Djauhilah perbuatan2 a nasional 
EPALA Penerangan Angkatan Darat kemarin mengumum- 
kan order harian pid KSAD jang ditudjukan kepada per- 

Wira, bintara dan peradjurit, jang bunjinja antara Iain sbb.: 
Tahun jang silam, 19 De- 
Hebat dengan PN En 

Satu tahun jang silam tanggal 19 Desember 1952 senja me- 
nerima beban untuk memimpinmu sebagai pedjabat Kepala Staf 

Berhubung dengan kedua saat itu maka 19 Desember '53 
saja pandang perlu untuk menjampaikan orcpr harian sbb.: 

Pertama saja sampaikan hormat kepadamu untuk segala 
sesuatu jang telah kamu tupaikan selama lima tahun jang ber- 

Kedua saja utjapkan terima kasih atas kepatuhanmu ke- 
padaku selama satu tahuan jang terachir ini, Namun masih djuga 
Angkatan Darat harus mengalami rintangan? jang beraneka 

Pada achir?2 inipun timbul kesukaran? jang meliputinja. 

Entah karena salah faham, entah karena apa. 
Jang djelas ialah kenjataan. Fimerintah dengan saja, pim 

pinanmu sedang menjelesaikannja dengan tjara jang lazim da- 

Makanja tenanglah engkau peradjurit, bintara, perwira. 
Djauhkanlah dirimu dari maksud? dan perbuatan? jang 
menjimpang dari djalan hukum dan disiplin, karena djika 

tidak demikian & nasionallah maksud dan perbuatanmu itu. 
Djagalah nama gelarammu sebagai Tentara Nasional Indonesia 

jang membawa perlambang kepatuhan, ketaatan dan disiplin, 

KSAD minta kepertjajaammu penuh. 

  
butannja. — (Gambar: 

KANAN —.—mnng 

  

Bebulan 
- Eitjeran 

  
Dalam dan Luar Kota. 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

LANGGANAN 3" 

Si an anik ERD klarm 

use. j3 , 

ADPERTENSI :   
  

TAHUN IX. — NOMOR 29! 

  
. Upatjara penjudahan restau ratie Tjandi Prambanan dibuka oleh Nj. Sukarno dengan meng 

gunting pita (kiri). Gambar kanan menundjukkan waktu Presiden Sukarno mengutjapkan sam. 
»K,R”). 
  

Menurut sumber2 Djepang jg 

Tajak dipertjaja, naskah terachir 
dari rentjana pembentukan ba- 
dan tadi telah disampaikan kepa 
da pemerintah Djepang oleh pe- 
djabat2 jang bersangkutan. 

,Perserikatan Asia” jang di- 

rentjanakan itu atas perintah 
perdana menteri Shigoru Yoshi 

da pada bulan Djuni jang lalu, 
akan mempunjai tugas menga- 
dakan penjelidikan2 dan pene- 
rangan2 guna menghilangkan se: 
setiap sjak- wasangka dinegara2 
Asia bahwa kerdja-sama ekono- 
mj dengan Djepang mungkin 
akan menudju kearah agresi 
ekonomi oleh negeri ini. Badan 
tadi akan mendapat subsidi is- 
timewa dari pemerintah dan 
nanti akan menarik kedalamnja 
kebanjakan dar: badan2 serupa 
itu jang hingga kini diusahakan 
oleh perhimpunan2 partikelir. 

Menurut sumber? di Tokio, 

faktor terpenting jang mendo- 
rong pemerintah Djepang untuk 
memutuskan pembentukan ba 

dan demikian itu jalah adanja 
sjak-wasangka jang masih men 

dalam dibeberapa negara Asia 
terhadap usaha? Djepang untuk 
mengadakan kerdjasama dila- 

pangan perekonomian dengan 
mereka 

»Rentjana Ito”. 

Suratkabar Djepang jang ber 
bahasa Inggeris ,,Nippon Times” 
dalam tulisannja pada hari Sab   tu kemarin sementara mendesak 

  

BREBES 
Pentjulikan, pembumahan, 

(Oleh wartawan ,,K.R” sendiri) 

Mn jang terdengar semalam ternjata tembakan di 
Seulimeum, 30 km. dari Kutaradja. Serangan ketjil-ketjilan 

kurang. 

Menurut taksiran tentara 

tinggal 400 putjuk lagi, Terhi- 
tung bren jang masih ada dipu- 

njai mereka, Meriam Djepang 

sudah djatuh ketangan tentara.” 
Amunisi pun sudah kurang. 

' Komandan? pertempuran me- 
reka tinggal 90 orang. Terbagi2 
memimpin pasukan masing2. 
Total kekuatan mereka kira2 
ada 1.000 orang, Kaum ulama jg 

dipihak gerombolan ada 40 
orang. Tetapi ulama jang pen- 
ting sekali, seperti anggauta 
Perti, 'Teungku Hadji Hassan 
Kraeng Kale tetap tidak terbawa 
mereka, Ini satu keuntungan be- 
sar, karena ulama ini harganja 

sama dengan 1 divisie ! 

PunTeungku Hadji Agus Sa- 
lam Meuraksa, ajah Dr. Ridwan 
jang gugur pada permulaan re- 

volusi di Bandung, tetap pada 
pihak Pemerintah, Demikian 

pula Teungku Lam U dan Teung 

ku Dahlan, kedua2nja anggauta 

Masjumi. Semua yulama ini tidak 

membenarkan tindakan Teungku 
Daud Beureueh, 'Teungku H. 

Mudawali anggauta Pertai di 
Meulaboh pun tetap membantu 
Pemerintah, 

Perhubungan kereta api.   Perhubungan kereta api ter-   

jang tidak merugikan tentara. Memang fase sekarang ini sudah 
serupa dengan keadaan di Tegal — Brebes : 
menghindari vuurcontact. Sebab 

pihak gerombolan 
sendjata sudah banjak ber- 

putus-putus. Disana-sini rel per- 

nah dibongkar 12 Buah djem- 

batan dirusak. “Tetapi DKA. tlh 
memperbaiki semua. rel dan se- 

dang memperbaiki djembatan2. 
Dari 510 km, rel kereta api 

Ole — Lheue — Besitang jang 

sudah djalan kira2 2/3-nja. Dari 
Arukundo — Besitang — sudah 
djalan: Dibeberapa tempat lagi 
sudah pula beres. Tetapi trajek 
Kutaradja — Sigli (di Atjeh Pi- 
die, pusat gerakan 'Teungku 
Daud Beureueh) belum djalan. 

Mula2 sudah didjalankan sam- 

pai Sigli sendiri, tetapi tanggal 
13 bulan jl. kereta api ditjegat. 

Masinis disuruh turun. Lengan- 

nja kena peluru. Pihak gerom- 

bolan berkata : ,,Sudah dikasih 

tahu tidak boleh kerdja dengan 

Pemerintah Nica!” 
Sedjak itu kereta api belum 

lagi djalan, Tetapi kepala DKA 
sdr. Chatib tgl, 10 Desember tlh 
menjatakan kepada staf keaman 
an civiel serta tentara, setiap 

waktu sanggup  mendjalankan 

kereta api trajek Ole — Lheue, 
asal dikawal, 

Perhubungan telpon 

dan bus, 
Perhubungan telpon pun ter- 

bengkelai, Banjak kawat jang 

KEADAAN SEPERTI TEGAL- 

pembakaran 
putus. Kotaradja tidak dapat 

telepon dengan Medan. Malah 
dengan Tangkengon jang sudah 

kembali ketangan kita pun tidak 

dapat langsung, Harus estafette 
via Tangse, jang sudah kembali 

ketangan kita pula. Perhubung- 

an Kotaradja — Medan didja- 

lankan dengan radio. Itu mung- 
kin sebabnja seminggu jl. ter- 

djadi tembak-menembak satu 
kilometer dari gedung RRI, te- 
tapi sudah termasuk lingkungan 

kota, Tentara telah menghalau- 

kan pihak gerombolan, 

Tjamat belum- dapat 

keluar kota. 

Gerombolan sudah  terhalau 
dari kota2. Pemerintahan pun 

sudah tersusun sampai keting- 

kat tjamat. Tetapi tjamat sukar 

dapat keluar kota. Hanja 14 harj 
sekali dengan dikawal pula. 
Dengan demikian perhubung- 

an dengan imeum (kepala mu- 
kim) dan keutji (kepala kam- 
pung) belum lantjar, Terutama 

perhubungan dengan mukim dan 
kampung jang tidak ada pos 

tentaranja. 
Untuk dapat melaksanakan 

systeem seperti jang dilakukan 
oleh tentara di Tegal — Brebes 

— Tjilatjap, jaitu penjebaran 
kompos2, memerlukan lebih ba- 

Pan tentara. 

Tindakan? pembalasan, 
Jang sekarang amat berat 

hidupnja ialah penduduk mukim 

dan kampung jang djauh dari 

pos tentara, Sebab tindakan   pembalasan geromholan amat 

radikal,   

Pp EME gan Djepang telah menjetudjui sebuah rentjana 
tentang pembentukan apa jang disebut ,,Perserikatan Asia” 

dengan maksud untuk mempergiat kerdja-sama dilapangan eko 
nomi antara Djepang dan negara? tetangganja di Asia, 

kepada Djepang serta negara2 

Asia jang menuntut ganti keru- 
gian perang supaja mereka mau 
mempeladjari dengan lebih sek- 
sama lagi apa jang disebut ,,Ren 
tjana Ito” untuk mengusahakan 
penjelesaian masalah ganti keru 

gian perang. 

Rentjana tadi jang diadjukan 
oleh Noborumi Ito, bekas kepala 
Dewan Penerangan kabinet Dje 
pang semasa perang, pada po- 
koknja menghendaki supaja Dje 

pang mengadakan suatu konpe- 
rensi umum mengenai masalah 
ganti kerugian perang dengan 
Philipina, Indonesia, Birma, Viet 

DJEPANG AKAN DIRIKAN 
»PERSERIKATAN ASIA” 

Sebuah badan utk mempergiat kerdjasama 
ekonomi dengan negara2 Asia 

nam dan pemerintah2 lainnja jg 
bermaksud mendesak pembajar- 
an ganti kerugian perang dari 
Djepang disekitar satu medja 
konverensi, dengan ikutnja be- 
berapa negara ,,netral” lainnja, 
mungkin Amerika Serikat dan 
Inggeris. 

Dikemukakan oleh harian ta- 
di barwa perundingan2 bilateral 
untuk beberapa lama ini telah 
dilangsungkan dan persetudju- 
an2 tentang pengangkatan ka- 
pal2 telah tertjapai dengan Phi- 
lipina, Indonesia dan Vietnam, 
tetapi pihak2 jang berunding te 
lah membentur tembok batu 
mengenai persoalan pokok ten- 
tang beberapa djumlah ganti ke 
rugian dan selama beberapa wak 
tu Djepang harus membajar ke   peda masing2 negara”. — UP. 

sIjorak baru” da- 
lam pertahanan 

Amerika 
Titik-berat akan diletakan pada 

pertahanan udara 

RESIDEN EISENHOWER telah menjetudjui program per- 
tahanan Amerika untuk tahun 1955 dengan ,,tjorak baru” 

jang antara lain akan berusaha mengurangi djumlah perbelandja 

han militer dgn 5 biljun dollar dibandingkan dengan 43 biljun 
dollar pengeluaran? militer jang ditaksir untuk tahun padjak 
sekarang ini. 

Menurut sumber2 jang menge. 
tahui di Washington, Eisenho- 
wer djuga telah menjatakan per 
setudjuannja terhadap sebuah 
rentjana djangka pandjang jang 
bertudjuan untuk mengurangi 
djumlah anggota angkatan da- 

rat, laut dan marine Amerika 
dengan 600.000 orang, dan seba 
gai gantinja akan memperkuat 
angkatan udara Amerika hingga 
137 ,,wing” selambat2nja pada 
pertengahan tahun 1957. 

Beberapa perintjian dari,pro- 
gram pertahanan baru itu kini 
masih harus . dikerdjakan sebe- 
lum diadjukan kepada Kongres 
tahun depan. Djumlah perbelan 
djaan seluruhnja untuk tahun 
padjak jang dimulai pada bulan 
Djuli 1954 nanti ialah antara 38 

dan 39 dollar, 
Untuk hadapi kemung. 
kinan serangan atom. 

Rentjana pertahanan djangka 
pandjang jang sekarang menda- 
pat persetudjuan Eisenhower itu 
menundjukkan adanja perobah- 

an tekanan dari pasukan2 darat 
jang besar kearah kekuatan uda 
ra berikut sendjata 2dan siasat- 
nja jang diperlukan untuk meng 

hadapi kemungkinan terdjadinja 
suatu serangan atom terhadap 
Amerika. 
Menurut rentjana ini jang te- 

lah disusun oleh gabungan ke- 
pala2 staf Amerika dibawah pim 

  

Beberapa hari jl. seorang pe- 
dagang duren telah dibunuh. Sa- 
lahnja ? Karena abangnja mem 
beri minum kepada tentara jang 
patroli ! 

Pun bagi pegawai? negeri jg 
berumah diluar kota keadaan 
sekarang sukar, Pindah kekota, 
rumah tak ada. Tetap tinggal 
dikampung ?  Nasibnja tidak 
berketentuan, 
suatu hari ada pegawai negeri 

tidak nampak masuk, dua ke- 
mungkinan jang ada: ia telah 
mendapag4 bentjana, atau ia ter- 
bawa kehutan, 

Kutaradja 9 Des, 1953, 

Maka kalau pada : 

pinan menteri pertahanan Char- 
les Wilson, pasukan2 dari ang- 
katan darat, angkatan laut dan 
tentara laut (marines) Amerika 
mulai tahun ini berangsur2 akan 
dikurangi hingga djumlah 600. 
000 jang akan dikurangi itu su- 
dah akan tertjapai pada perte- 
ngahan tahun 1957. Tekanan 
nanti akan diletakkan pada 
kekuatan diudara, jaitu jang me 
liputi pula kesatuan2 “angkatan 
udara jang tergabung dalam ma 
sing2 s angkatan  bersendjata. 

Anggota2 angkatan udara A- 
merika jang kini berdjumlah ki 
ra2 950.000 orang itu tidak akan 
dikurangi, sedangkan tundjuan- 
angkatan udara jang tadinja di 
tentukan 120 ,,wing” akan ditam 
bah mendjadi 137 ,,wing” untuk 
ditjapai pada tahun 1957. — UP. 

  

PYRAMIDE BARU 
DIKETEMUKAN 

Harian Mesir ,,Al Ahram” di 

Kairo mewartakan bahwa dinas 
archeologi Mesir telah menemu- 

kan sebuah Pyramide baru dari 
dinasti kedua para Pharao Mesir 
.Pyramide ini dalam keadaan 

jang sangat rusak. Luasnja ada 
12.9000 meter persegi. Tempat 
diketemukannja ialah kira2 20 

mil disebelah Selatan Kairo, di 

Sakkarah, — AFP, 

  

muan? tanja Pres. Sukarno ke 
pada salah seorang Pamong Pra 
dja waktu menghadiri upatjara 
di Prambanan hari Minggu jl. 
Meski orang tsb. tahu, bahwa 

dia dkk .tida k mendapat 
giliran pembagian djamuan, per. 
tanjaan tadi didjawabnja 3: 
»Mungkin belum tiba gi- 

a? 
»Tah, sabarlah” kata Presiden,     xx Apa sebab tidak terima dja- 
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“Badan Pemelihara Sekolah 
(BPS) Magelang pada tgl. 27-12 
jad. akan mengadakan konpe- 
rensi jang akan Ta kun- 
@jungan wakil2 -rantingnja dlm 
Naa dan agan Kan, Sek. trap 

  

mad pe 7 
kemadjuan Badan tsb. f 

Konperensi itu akan didahului 
dengan resepsi jang akan men- 

dapat kundjungan para undang- 
an, dimana akan diuraikan ri- 
wajat BPS selama 3 tahun, ka- 
rena konperensi itu, bermaksud 
djuga memperingati. berdirinja 
BPS selamg, 3 tahun. — - (Kor). 

KLATEN 
PENTJURI DIBAKAR? 
Balai pengobatan Kabupaten 

Klaten hari Sabtu jang lalu tlh 
menerima dari tjamat Djuwiring 

penjerahan seorang majat jang 
sudah mendjadi arang. Majat 

itu adalah majat seorang berna 

ma Njono dari desa Meger. Njo 
no ketangkap dj desa Djuwiring 
pada hari Djum'at djam 3 malam 
pada waktu ia sedang. mentjuri 

padi disawah, kemudian sni 
kar” oleh Ta banjak. 

Apakah ia sebelum dibaker ia 

disakiti lebih dulu, belum dapat. 
diperoleh keterangan, tetapi 
lam pada itu dapat diduga, bah 
wa ia dibakar masih dalam kea 
daan hidup, ternjata ketika yang 
gorokannja dibedah guna pem 
riksaan didalamnja jergapat. Na 
njak abu. — Kor. 

STATUS RUMAH SAKIT 
—.. TEGALJOSO 
Rapat anggauta SB Kesehatan 

Tjabang Klaten untuk . memper 

kuat resolusi para ar uta SB | 

jang bekerdja pada rumah sakit 
Tegaljoso, sebagaimana kita ka 
barkan baru2 ini telah menjetu 
djui dengan suara bulat, resolusi 
diambil over oleh tjabang. Reso 
Jusi akan dikirim ke pemerintah 
pusat, dilampiri riwajat singkat 

  

&. 

  

adanja RS Tegaljoso, antara lain : 
sbb. 

Pada antara tahun : 1914. — 
1918 KCM mempunjai keuntung 
an besar dari gula dan tembakau. 
Sebagian dari keuntungan ini 
sedianja akan dibagikan kepada 
para petani kontrak. Uang terse 
but tidak i dibagikan, karena 
residen dan ' suhunan Surakarta 
memberi pertimbangan supaja jg 
itu dipergunakap untuk mendiri 
kan RS, mengingat belum adanja 
jajasin RS di Klaten. 

Berdasarkan pertimbangan ini 
maka dim th. 1927 telah selesai 
Gibuat RS Tegaljoso dgn penje- 
lenggaraannja diserahkan kepada 
Zending, jang pada waktu itu di 
ketuai Oleh Dr. Scheurer. Berhu 
bung dengan itu RS dinamakan 
Dokter Scheurer Hospitaal — 
Disamping itu berhubung be 

yum SARAN status jang tegas. itu 
buruh kesehatan RS Tegaljoso 
merasa dilanggar nama baiknja, 
antara lain karena : 

1. Adanja praktek partikelir 
jang didjalankap oleh dokter jg 
didjalankan bersama-sama dgn 
dinas rumah sakit. 

2. Adanja perbedaan pelajaan 
terhadap penderita jang datang | 
berobat: ada perderita jang ha 

rus antri dengan nomor urut dan 
jane langsung betemu dengan 
dokter sendiri, hingga mengaki 
'batkan adanja rasa ketjewa di 
kalangan masjarakat. 

3. Adanja perbedaan djaminan 
perawatan antara jang mampu 
dengan jang miskin: dan 4. Ada 
nja tidak diselenggarakan pem 
berian uang lembur serta honora 
Hg jang Tn hak Sanga 
22 Kor, 

SEMARANG 
PM ALI DI SEMARANG 

YK. “ana Opposisi Sehat. 
P3 Minggu malam di pendopo Ka 

bupat elah dilangsungkan per | 
temua: ara PM, Ali Sastro- 
br Manga pembesar? dae 

epala Dijawatan, wakil2 

    

organisasi dll:nja Pertemuan ter | 
sebut dilakukan setjara rombo- 
ngan terdiri 15 orang. :Dalam ke 
terangannja kepada pembesw2 | 
daerah, kepala2 -djawatan dan 
wakil2 organisasi didjelaskan, | 
bahwa pemerintah pusat meng | 

  

hendaki hubungan lebih rapat 
dengan daerah dan hal ini selalu 
diusahakan. 

- Pemerintah pamit tidak hayat 
adanja opposisi, Setet oba Pen 

- 

   
5 4 . pang 1 » 

ranting2nja.” Diuga Png (teri j 

g 1 ak 
rima Pimpinan Kepolisian Propins Sulawesi 

. Kepala Kepolisian Negara R. Sukamto. 
Kepala Polisi Prop. Sulawesi jang lama R. Saleh Sas- 

«  menanda-tangani timbang terima tersebut dengan di- 
saksikan oleh Kepala Kepolisian Negara dan Kepala Polisi Prop. 
Nana Jang. Lo. Ted PAN Ren aan — (IPPHOS). 
  

. 

Suara pembatja : 
  

ETELAH saja membatja tu 
lisan berkepala ,,ROBAH- 

LAH SISTIM  PEMBAGIAN 
RICS” dalam surat kabar 

  

“Path: yaru2 ani Sikamalah kei: 
nginan hati saja untuk turut me- 
mikirkar atau menindjau - ten- 

tang hal itu. 
Mengingat bahwa kepentingan 

cambrics atau mori harus selalu 
dipikirkan oleh Pemerintah ka- 

| rena mori itu sangat.dibutuhkan 
oleh Perusahaan2 Batik jang se- 
bagian dipegang oleh- bangsa 

| kita sendiri dan terutama seba- 
gian besar rakjat kita masih 
membutuhkan memakai kain ba 

'tiknja. 
Mengingat akan kepentingan 

Mori itu memang seharusnja Pe- 

merintah harus dapat menguasai 
tentang masuknja mori, begitu- 
pun djuga harga dan pembagian- 

nja kepada perusahaan2 batik. 

jang sungguh2 berkepentingan 
(djangan sampai ditrima oleh 
tangan jang.tidak berhak). 

Sebaiknja Pemerintah harus 
| dapat selalu berusaha, agar har- 

ga mori itu,selalu stabiel, sjukur 
dapat mengusahakan turunnja 

harga sampai serendah2nja, agar 

rakjat dapat mudah dan murah 

membeli kain batiknja. 
Akan tetapi bagaimana Peme- 

rintah dapat melaksanakan hal 
pengharapan “diatas itu, 
ada tulisan2 seperti jg berkali2 
pernah saja batja dalam surat 

kabar ,,KR” dan svrat2 kabar 
  

ini adalah negara demokras.. Te 
tapi hendaknja opposisi itu Cisa 
Jurkan setjara sehat untuk men 
tjapai kemakmuran negara dan 
rakjat, untuk stabiliteit” pemerin 
tahan dan untuk persatuan tena. 
ga. Djanganlah melakukan oppo 
sisi jang hanja bermaksud meng 
gulingkan kabinet dan perpetjah 
an. 
Kedatangan PM di Semarang 

itu adalah rangkaian perdjalan- 
an keliling di Djawa-Tengah un 
tuk mendapatkan kesan2 atau 
laporan dari pemerintah daerah 
dan wakil2 organisasi rakjat. 
Kesan2 ini akan digunakan Sse- 
bagai bahan untuk menjempur- 

nakan pemerintahan. 
« Hari Senen ini PM menerus- 
kan perdjalanannja ke Solo, pa- 
da hari Selasa ke Jogja dan ha- 
ri Rebo kembali lagi ke Sema- 

rang terus terbang kembali ke 
Djakarta. — (Kor). 

. PANITYA PEMILIHAN 
UMUM : 

Ta Untuk kotapradja Se- 
| marang dilantik. 

Senen pagi dj 10.00 di ruang 
Balaikota telah dilakukan pelan 
tikan Panitya Pemilihan Umum 
“Kotapradja jang dilakukan oleh 
Walikota. Anggauta pemilihan 
Umum itu terdiri 6 orang dari 

partai?, jalah Nj. Banon (PNI), 
Sudarsono (Masjumi), Martosa- 
rono (PIR), Ridwan Sudiro (PS. 

IT), Sudjiran Trunokarsono (P- 
KI) dan. Sutarmo Surjodiardjo 
(Murba).   
tor di sebuah ruangan dari Ba 

“lai Kota. — (Kor). 

PURWOKERTO 
'OVERSTE BACHRUN 

&.. MENINDJAU 

'negoro Letkol Moh. Bachrun 

daerah Purwokerto. Dalam rom 

den dan Bupati Banjumas. ' 
Selama . penindjauannja itu ia 

menerima laporan darf kepala 
PDM -.di Purwokerto terutama 
sekali mengenai ketjamatan Gu- 
melar Dibentangkan bahwa da- 
|erah tsb belum dapat dikatakan 
aman benar dan rakjat mema- 
kan gaplek, 
Dalam “kata  sambutannja 

Overste menjatakan kegirangan 
|nja bahwa rakjat dan tentara 

bekerdja erat dalam usaha me- 
mulihkan keamanan. Diharap- 
kan seterusnja supaja pihak ten 

| tara nanti djangan turut tjam- 
pur atau mempengaruhinja dja- 
lannja pemilihan umum, Selesai 
di Purwokerto rombongan Pang. 
lima Div. Diponegoro menertis-   kan perdjalanannja ke Tjflatjap 
Ban maksud SUN “Kor, 

| 

: Panitya tersebut djuga berkan ' 

“ Baru2 ini Panglima Div. Dipo- |: 

menindjau PDM dan BODM di- | 

bongannja ikut serta a.l, Resi- | 

21 entang aka 
an cambrics 

(mori Sa 
: detanya tentang pembagian cam- 

brics ? 1 

pembagian cambrics seperti jang 
saja batja dalam sk. ,,KR” baru2 

ini. Djika ditindjau setjara se- 
pintas-lalu tulisan itu, seakan2 

hanja sebuah berita sadja, akan 
tetapi djika ditindjau .sedikit 
mendalam, saja rasa seperti ada 
kelangsungannja dari tulisan2 
mengenai hal pembagian cam- 
brics jang sudah lalu. 

Adanja “persatuan PPRBP 
(Persatuan . Perusahaan Batik 
Bumi Putra) di Jogjakarta (pun 
djuga koperasi rechtspersoon), 

jang sekarang mendjelma men- 
Gjadi PPBI (Persatuan Perusa- 
haan Batik Indonesia) itu sangat 
baik tudjuannja dengan anggar- 
an dasarnja jang serba lengkap. 
Langkah mempersatukan kaum 
perusahaan batik ini disusul oleh 
perusahaan? batik dilain kota 
seperti di Solo, Ponorogo, Peka- 

|longan. Tasikmalaja dan lain2- 
nja. Malahan sekarang sudah 
ada GKBI (Gabungan Koperasi 
Batik Indonesia) jang tudjuan- 
nja mempersatukan Persatuan2 
Koperasi Batik seluruh Indone- 

'sia. Memang, «- memang meng- 
ingat andjuran Presiden kita 
Persatuan itulah satu2nja sen- 

..Ojika..djata. nntuk-menghadapi layans: 

njataannja apa jang “dinamai 

persatuan itu, batjalah kembali 
tulisan2 dalam surat2 kabar me- 
ngenai pembagian cambrics itu, 
seakan2 malah timbul perseli- 
sihan diantara jang berkepen- 
tingan, seakan2 ada jang merasa 
kurang pembagiannja, seakan2 
ada jang merasa berhak meng- 

import sendiri, dan jang sungguh 
mengherarkan ada jang 
tinggal diam2 tidak merasa men 
dapat kelebihan terhadap pem- 
bagiannja. 

Sekianlah tindjauan saja me- 
ngenai pembagian cambrics, mu. 

dah2an dapat membawa perobah 
an dan ketegasan Pemerintah 
kearah kebenaran dan keadilan. 

Maka menurut pendapat saja 
lebih baik, bahwa dalam hal pem 
bagian cambrics ini, karena me- 
mang kepentingan rakjat, supa- 

ja 10070 tetap ditangan Pemerin 
tah. Monopoli sematjam ini perlu 
Pemerintah harus mengimport 
mori dan mendjalaikan pemba- 
gian jang seadil2njs, pun djuga 
mendjalankan pemeriksaan jang 
seteliti2nja dan sedjudjur2nja. 

Seperti jang telah. berdjalan 

ini, pembagian mori seakan2 su 
dah ditangan Pemerintah, ter- 
utama djika kita mengingat 
akan pengumuman dalam ,,KR”" 
pada tanggal 14-12-53 jang ber- 
kepala ,PERATURAN PEMBA- 
GIAN MORI”, jang telah didje- 
laskan bahwa “penetapan tjatu 
bukannja koperasi-grosier jang 
menetapkan. 

Akan tetapi masih ada jang 

tidak langsung tjara memeriksa 

nja seperti halnja misalnja di- 
kalangan PPBI. Anggau'ta PPBI 
diperiksa oleh PPBI sendiri (ter 
diri atas panitya jang dengan 

-sendirinja adalah orang2nja dari 

  

   

    

   

   

Sekarang muntjullah lagi hal 

. Akan tetapi bagaimanakah 2 
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BERDJASA 

Selagi a anggauta mi- | 
liter dari Asrama ,.Sapto | 
Argo” di Sumawono, Amba-' 

"Yawa (Semarang) mengada- 
kan latihan menembak, disu. 
dut lain berada Kusno se- 
dang memotong rumput. 
(Mendadak ia berhenti be- 

kerdja sebab terkedjut men- 
dengar. suara ,,tok” dalam 

| sakunja. Setelah" diperiksa 
| ternjata sebuah  korek-api 
sudah hantjur oleh sebuah 

pentu jang masih panas. 
“-Rupanja Kusno terkena 

IK peluru njasar tetapi sebelum . 
mengenai badan, telah terta- 
han oleh korek-api jang 
ada dalam sakunja dan ia 
tinggal selamat tidak apa2. 
“Ab,     

perusahaan PPBI djuga), djadi 
| Pemerintah tinggal” menerima 
laporan dari PPBI dan tinggal 
menetapkan tjatunja, 

Ini djika dipandang setjara 

sepintas-lalu memang ada baik- 

nja, akan tetapi bila ditindjau 
sedalam - dalamnja adalah  ti- 
dak 'tepat. Bagaimana Pemerin- 
tah dapat mengetahui jang se- 

benarnja, djika tidak mendjalan 
kan pemeriksaan sendiri, lebih2 

seperti halnja diatas itu, seakan? 
dapat dikatakan ,,penerima tja- 
tu dipersilahkan periksa keada- 
annja sendiri ?” 

Makanja, Pemerintah harus 
dapat menetapkan ketegasannja 
sendiri, menurut dasar2 Peme- 

rintah jang sudah ada, dan se- 

“baiknja kepentingan mori harus 
dapat dimonopoli Pemerintah 
seperti halnja dengan monopoh 

garam, Pemerintah harus dapat 

mendjalankan pengawasan jang 

keras, harus dapat mendjalan- 
kan pembagian jang seadil2nja, 

mendjalankan pemeriksaan lang 

sung jang seteliti-telitinja dan 
sedjudjur2nja untuk menetap- 
kan tjatu pembagian. 

Sekianlah. 

Me Tp 
MR Ra h PI 

(Mariana Hari Ibu: 
  

1.500 Murid S.R. 
adakan pameran 

olah 
ERTEMPAT di stadion Kridosono kemarin pagi tidak ku- 

"rang dari 1.500 murid sekolah ra 'jat Jogjakarta mengada- 

kan demonstrasi olah raga dengan menggunakan bendera? ke- 

tjil merah dan hidjau jang diusahakan oleh panitya Peringatan 

Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita. 

Atjara itu merupakan salah 
satu dari rangkaian atjara2 pe- 
ringatan jang diadakan sedjak 
beberapa hari jang lalu. 

Selain dari itu, kemarin siang 
di stadion diadakan pula perlom 
baan kasti di-ikuti oleh anak2 se 
kolah ra'jat dengan disediakan 
piala2 sedangkan  serombongan 
murid2 lainja mengadakan de- 
monstrasi gerak badan (stan- 
den). 
Suasana meriah sekali dan ri 

buan anak2 sekolah ra'jat mem 
bandjiri stadion untuk melihat 
teman2rija jang mengadakan pel 
bagai permainan. 
Dalam pada itu sebagai atjara 

kelandjutan, kemarin sore di 
museum Sonobudojo diadakan 
pameran hasil keradjinan ta- 
ngan dan pekerdjaan tangan pa 
ra murid sekolah serta pameran 
makanan sehat dil jang penting 
untuk kaum ibu dalam rumah 
tangganja. 

Atjara hari ini : 
Dalam pada itu hari ini mu- 

lai djam 10.00 di Demangan akan 
diadakan upatjara peletakan ba- 
tu pertama Gedung Persatuan 
Wanita jang diusahakan oleh Pa 
nitya Pusat Peringatan Seperem 
pat Abad Kesatuan Pergerakan 
Wanita Indonesia dan menurut 
rentjana akan dikundjungi pula 
oleh P. M, Mr. Alisastroamidjojo 

dan Wakil PM I Mr. Wongsone- 
goro. 

Sore harinja pada djam 16.00 
di aloon2 utara akan diadakan 
rapat umum dan menurut rentja 
na PM Ali akan diminta pula   U.P. Prapto. untuk berbitjara dan Kemudian 
  

D 
Tn Sa tahun depan 

Gjaran jang ke-3 pada tanggal 

Sampai pada kursus jang di- 

tutup pada tanggal 15 Desember 

jbl. para siswanja terdiri dari 
tamatan atau keluaran berba- 
gai2 sekolah jang tidak sama 

nilai pendidikannja. Ada dari 
SMA, ada dari SMP tapi jang 

sudah berpraktek sedikitnja 5 
tahun, - adapula keluaran SGB 
atau SGA dan jang sederadjat 

dengan mereka, sedang lamanja 

kursus I tahun sadja. Tapi mulai 
1954 lamanja kursus akan diper 

pandjang mendjadi 2 tahun, dan 
jang akan diterima masuk hanja 

mereka tamatan SMA sadja. 

Selama 3 tahun jl. kursus baru 

selalu dimulai tiap tanggai 10 
bulan Djanuari. Tapi kursus ta- 
hun 1954 akan dimulai pada tgl. 

I Agustus. Dengan diadakannja 
perobahan2 itu akan ditjapai sa- 

tu imbangan diantara teori dan 

praktek supaja para siswa men- 

dapatkan pengalaman2 dari prak 

tek mendidik Pe seluas- 
iuasnja. 

Kursus Penilik Pendidikan Ma:   
  

diadakan upatjara berachirnja   Maurenbrecher, — Ten « 

  

Bertempat d HR nterian Perta anan bim lama berselang telah 

sia dengan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Mr. Iwa, Kepala? 
Staf, Ketua M.M.B. Kolonel Maurenbrecher dil, Gambar » 

| - kenang-kenangan dari Menteri Pertahanan 

Missi Militer Belanda di Indone- 

Tanda 

Kolonel 

:. petai jang T Ba daa Kan Aa pada 'para abiturientennja. 

  kepada 

249 Orang keluar- 
an K.P.P.M. dim 

» tahum 
Tahun 1954 diadakan perobahan2 jg 

efficifnt 

ARI sdr. Sukotjo, Direktur dari Kursus Penilik Pendidikan 
Masjarakat di Jogjakarta kita endapat keterangan bahwa 

(1954) pada Kursus tersebut 

efficient dan akan 

  

Para Siswa K.P.P.M. Jogjakarta tamatan dari tahun pela- 
15 Des. jang baru lalu sebelum 

kembali ketempatnja masing2 dari seluruh kepulauan Indonesia 
Tar, bersama Direktur dan Guru? untuk kenang-kenangan 

(Gambar K.P.P.M.). 

sjarakat itu sedikit demi sedikit 
telah mulai berkembang dan 
ada buahnja . Diseluruh Indone- 
sia ada 80.000 buah PBH kursus 
Pengetahuan Umum (KPU) ting 
katan A atau B jang pertama 
untuk katjamatan, sedang jang 

kedua untuk kabupaten2 dan 
jang djumlahnja 1100 buah dan 
lebih djauh kursus2 Ibu, kursus2 
untuk kader wanita, kursus2 ke- 

masjarakatan bagi orang2 de- 
wasa (KKOD) dan lain2nja, se- 
muanja itu dapat dikatakan ada 
lah buah dari pada KPPM tsb. 

Sembojan daripada Djawatan 

Pendidikan Masjarakat adalah 
»Oleh masjarakat untuk Masja- 

rakat”, dengan tudjuan mem- 
bangun goodwill dan peradaban 

untuk mendidik diri sendiri dan 
masjarakat kearah kemadjuan 

dalam segala lapangan jang se- 
suai dengan deradjat Negara 
jang merdeka. 

Pada tahun 1951 KPPM telah 
menghasilkan tamatan 143 

orang, pada tahun 1952 108 
orang dan jang baru2 ini ialah 
jang terachir (1953) 46 orang 

atau selama 3 tahun 297 orang. 
Djumlah itu hanja separoh “dari 

pada djumlah jang dibutuhkan. 
Mereka itu akan dipekerdjakan 

sebagai kepala penilik Djawatan 
Masjarakat ditiap ketjamatan. 

Perlu ditambahkan, bahwa mu 
lai th: 1953 kepada pendjabat2 
inspektur ditiap2 propinsi dan 
kepala inspeksi ditiap kabupaten 

dan kawedanan dari Djawatan 

Pendidikan  Masjarakat diberi- 
kan tugas beladjar- di U.N. Ga- 

djah Mada selama 2 tahun untuk 
menjempurnakan “ pengetahuan- 
nja dilapang kemasjarakatan 

dan pendidikan. Sebagai pertjo- 

Ibaan telah ditugaskan 16 orang. 
Adapun siswa2 KPPM itu ber- 

asal dari seluruh kepulauan In- 
donesia. Mereka semuanja di- 
tempatkan diasrama Bausasran 

agar supaja dapat digembleng 
kearah kesatuan jang erat dan 

sehat berdasarkan saling harga 

menghargai, 

1 tanu 
va 

berikan . 

  

raga 

akan diadakan pawai dari 
aloon2 utara ke gedung DPR Da 

erah dan kembalinja ke aloon2 
utara akan melalui gedung Ne 
gara. . 
Malam harinja mulai djam 

19.00 di gedung Negara akan di- 
adakan resepsi dimana akan ber 
pidato Ketua Panitya Pusat Nj. 

Srie Mangunsarkoro dan Nj. Mr. 
Maria Ulfah Santoso dari Kong- 
res Wanita Indonesia. 

RAPAT PLENO D.P.R. 
DAERAH ISTIMEWA 

JOSJAKARTA 
Bulan Desember 1953. 

IL Hari Kemis tgl. 24-12-53 
djam 10.00 (rapat istimewa). 
Atjara: 
1, Pidato peringatan hari ulang 

tahun ke II D.P.R.D. oleh Ke 
tua DPRD. 

2. Sambutan Menteri 
Negeri. 

3. Sambutan Kepala Daerah. 
II. Hari Senen tgl. 28-12-1953 

djam 10.00. 

Atjara: 
1. Menjusun keanggautaan Panji 

tia Formasi (putusan pleno 
tgl. 2-12-1953). 
Sdal penjerahan otonomi ke- 
pada Kotapradja | Kabupaten 

(bahan menusul). 
NI. Hari Selasa tgl, 29-12-53 

djam 10.00. 
Atjara: 

Melandjutkan soal penjerah- 
an otonomi kepada Kotapra- 
dja / Kabupaten. 

IV. Hari Selasa tgl, 29-12-”53 
djam 19.00. 
Atjara: 

Meneruskan soal penjerahan 

otonomi kepada Kotapradja / 
Kabupaten. 

Bilamana pada tgl. 29-12-1953 

malam soal tsb. diatas djuga be 
lum dapat selesai, maka rapat 
akan Gdilandjutkan pada hari 
Rebo tgl. 30-12-1953 djam 19.00. 

Selandjutnja perlu diketahui, 

bahwa pada rapat peringatan 
ulang tahun kell 'D.P.R.D. tgl. 
24-12-53 itu, selain instansi2 
Pem. Daerah, djuga akan diun- 
dang : “Menteri Dalam Negeri, 
Gubernur dan Ketua D.P.R.D.S. 

Prop. Djateng, Res. Kedu dan 
Surakarta, Kepala2 Daerah dan 

Ketua2 D.P.R.D.S. Kabupaten2 

  

Daiam 

2 aa 

jang berbatasan dengan Depo" 
Istimewa Jogjakarta. Lulu. : 
iMalamnja pada djam 20. 00 di 

adakan wajangan ketjuali dgn 

maksud tsb. diatas, djuga untuk 
lebih mempererat hubungan an. 
tara anggauta2 D.P.R.D. dengan 

instansi2 pemerintahan (Daerah 
dengan menjadjikan djamuan se- 

kedarnja. 

LULUS UDJIAN SEKO- 
LAH MUZIK 

Telah lulus udjian pada Seko- 
lah Musik Indonesia di Jogjakar 
ta pada tangzal 21 Des 1953 jl.: 

Gustini Mud, ketingkat I bag. 
Vocaal: Isgandhi, ketingkat I hg. 

Vocaal: Eko Muljani, ketingkat I 
bag. Piano. Suhaimi Nasution, 

7 & 

Mean pp & K ME- 
#NGUNDJUNGI K.R. 

Moh, Yamin, Menteri 
pp" € K beserta njonja kemarin 
bagi mengundjungi kantor Ha- 
van , Kedaulatan Rakjat”, Da- 

“lam pertjakupan, Mentri menun- 
djukkan mbi raannja, tentang 
maksud Ke akan mengadakan 
pameran persuratkaburan dan 
penerbitan pada permulaan Ja- 
data “Tn Yamin merasa sa. 

se tak dapat turut 
menghadiri pembukaan pamer- 
n itu nanti, berhubung sudah 
3 rentjana lain, tapi beliau 
aa diusahakan agar sdr. Huta 
2 Sekretaris Djsnderal PP & 

apat akilinja dalam pem 
bukaan pameran itu. 
Gen an Itu, menteri berkenan 

mengund. jungi ruangan To- 
Lo SK.R dan membeli 
buku? Ya Puluh buku2 terutamas 
Hap. ng mengenaj kesusas- 

Hari kemari In djuga menteri 
Yamin beserta njnja bertolak ke 
Djakarta 
auto. lengan berkendaraan 

P.P. Kn O.J. BERAPAT 
ung Expra djl. Gondo- 

Ph kemang sore diadakan per 
dari Pera lantara para anggauta2 
Be ra Satuan Pengusaha Oto- 
membina! ta dengan maksud 

Olla: TA an usul dari pihak 
Intas AA i perobahan lalu 
Raina jalan jang diliwati oleh 
Kata raan2 otobis jang masuk 

seba TA itu dalam rapat ter- 
mangan bjarakan djuga usul 
kongre pengiriman utusan ke 
ngangkat Tpenj (Organisasj Pe- 
ina ai an Nasional Indonesia) 

akan diadakan di Malang 
dalam m 
bulah D GAB Yam terachir dari 

TJERAMAH P.K.I. 
2 SEDAJU 

Kab. Bantul. 
Pada - 17 Desember 1953 

djam 20, Nababan Tu pat di Balai 
Kelurahan Argomuljo, Kepane- 
telah aju, Kabupaten Bantul 
PKI. diselengarakan tjeramah 
K1. 1500” 08 dikundjungi oleh 
a orang diantaranja ter- 
apat para Wanita. 
Hadlir Iirin 

sa berdiri di- 
luar halaman rumah karena 

  

    
   
   
   

     

   

   

Mn telah padat. 
“3 Pa buruh, ben 

Gam 

lambang party turut 
“11, ii ruangan. 

| jg diuraikan oleh 
itu mengenai ,,Pro- 

  

bea 1 Weramah diadakan 

s0Lo— JOGJA P.P. 
DAN BROMFIETS 

23 Angi luta diantaranja 5 wa. 
bit daya SKS, (Persatuan 
tin Ku Surakarta) di 

Ipin Oleh Sdr. A. Slamet Dja- 
telan hari Minggu jang” lalu 

. mengunjungi . Jogjakarta 
ykendaraan sepeda kum- 

- Dij 
oleh 3 SB, AA 

disambut 

) 
dtan Sepeda Ber- 

2 ERA 
ane Mer ae Dana dalam 
Sa tar kota Jogja- 

pian 

  

    

Gjam 4 sore rombongan 
meninggalkan Jogja dan 

  

  ketingkat I bag. Piano dan Mar- 
gono, ketingkat II bag. Piano. 

Kembali Ice . Pemakaian ben "3 rata2 tiap2 'sepeda kumbang 
ntuk ber ja ini hanja 214 

liter atau Ongkos hanja Rp. 2,75. 
  

  

Pemilihan umum 
di Minahassa 

buntu 
Dapat diatasi dengan tindakan tegas 

pemerintah pusat 

ENGENAI kebuntuan dalam -soaj 
DPRD Mimahassa, berhubung 

183” jang menghendaki diba 

disiap 

tindakan tegas, 

Tindakan tersebut misalnja 
dapat dilakukan dengan tjara 
memberi kemungkinan pemilih- 
an itu dilakukan diluar djangka 
waktu jang sudah ditetapkan | 
oleh P.P. 32 jang seperti diketa- 
hui sudah mesti selesai pada 
1 Djanuari 1954. 
Dalam pada itu keinginan pi- 

hak blok ,,13” dapat diadakan | Ian 
dengan djalan memberi kesem- | di 
patan pentjalonan pada aliran2 

dan golongan2 jang merasa ti- njai 
dak mendapat kesempatan me- |1 
madjukan tjalon. Untuk ini tju- 
kup kalau diadakan fasal2 tam- 
bahan dengan tidak usah meng- 
adakan perubahan2 luar biasa 
pada P.P. 32 jang sudah dikelu- | jang 
arkan itu. 
Sebab menurut Madjid untuk 

ersiapan emilihan sekaran 
RS sudah than Rp. 150. O00 
dari djumlah lebih kurang Rp. 
200.000, — 
nja. 

jang tidak ketjil bagi pihak2 jg 
bersangkutan. 
Tentang perkembangan2 poli- | 

tik didaerah Minahassa sedjak 

timbul masalah ,,Kepala Daerah 
Minahassa Tangkilisang” dite- 
rangkan sbb.: 
Mulanja keributan itu: timbul 

sekitar persoalan Kepala Daerah 
Minahassa, tetapi sesudah Men- 
teri Dalam Negeri memetjat 
Tangkilisang dan mengeluarkan 
P.P. 29 jang menjatakan DPRD 

harus dibubarkan dan diadakan 

kan, menurut keterangan ! djid 

daerah Minahassa, dapat Aiter” Oleh 

jang diperuntukkan- | 
“Sehingga kalau diadakan | 

pembatalan, ini berarti kerugian | 

umum untuk 
adanja tuntutan pihak blok 

n jang sudah 
bagian politik 

pemerintah dgn suatu 
, 

Baba pat baru, keributan 
Han soal bubar tidak 

Pihak blok ,,12” 
2 - perlu dibubarkan 

tt dari sudut po- 
blok ,,13” me- 

perkataan bubar dim 
k dapat diterima, 

aan adalah pilihan 
ng dari rakjat. Walaupun 

pertentangan 
belah pihak mempu- 

an jang sama 
ketegangan 

harus mela- 

      

   

     ini, kedua 
i jae, 

di & Minahang Naa 

“Tang achiri kekeruhan 
itu, parlemes tjampur tangan 

pada achirnja pemerintah 
nelahirkan P,P. 39. Diantar anja 
perkataan bubar jang mendjadi 

e Sah suatir Tan itu dirubah 
imat jg dapat 

meredakan keadaan, jaitu DPRD 
5 2 Ah dibubarkan tapi 

n dari segala tugasnja 
“terbenmtn DPRD baru. 

alan api kembali muntjul perso. 
TA Ni jaitu blok ,,13” me- 

talkan pentjalonan 
h. Sehingga dengan de- 

mikian pembentukan DPRD jg 
mesinja rampung 1 Dja- 
diadak 54, tidak mungkin lagi 
ti an Menurut djangka wak 
San dak Pn Dan 

pat ditembus 
dengan djalan sikap tegas dari 
pemerintah pusat, seperti dika- 

   

    

   

( 
   

  

      
Apa dan Un ka 
Kk Rapat raksasa, 14 abat 

rakan wanita di Aloon? ' 
ra, djam 16.00. 
Sandiwara modern, di CHTH, 
djatm 19.00. 
Perletakan batu pertanga 
»Gedung Persatuan Wanita”, 
di Demangan djam 11.00. 
Pameran, di Sonobudojo, 
djam Y7 — 20.00. 
Pawai, dari Aloon2 Utara, 
djam 17.00. 
Resepsi 4 Abad Kesatuan 
Pergerakan Wanita Indone- 
sia, di Gedung Negara, djam 
19.00. 

Perajaan Natal S.R. VI Bop- 
kri Klitren Lor dan Demang. 

“an, di Geredja Klitren Lor 84, 
pagi. 

Perajaan Natal S.R, VI Bop- : 
kri Gondolaju, di Geredja 
Klitren Lor 84, petang. 
Perajaan Natal Tenaga? Per 
rusahaan Batik, di Wetan Be 
teng no. 4, djam 16.00. 
Perajaan Natal Sekolah Ming 
gu, di Geredja Ngupasan 21, 
djam 17.00. 
Perajaan Natal P.W.K.L, @i 
Geredja Mergangsan 54, 
petang 

  

IKATAN MOTOR JOGJA- 
KARTA BERDIRI 

Antara Ikatan Sepeda Bermo- 
tor dan Persatuan Sport Sepeda 
motor Jogjakarta telah ada kata 

sepakat untuk mempersatukan 
dua organisasi motor tersebut 
mendjadi satu organisasi £ 
nama I.M.J. (Ikatan Motor.» o- 
gjakarta), jang akan mempunjai 
tiga bagian, jalah bagian2: sepe- 
da kumbang, sepeda motor dan 
otomobiel, 

Peresmian fusi akan diadakan 
pada tgl. 23 Desember ini ber- 
tempat di gedung wajang orang 

di aloon2 pada- djam 8 malam 
dan di saksikan oleh I.M.P. 
(Ikatan Motor Priangan) jang 
sedang berada di Jogjakarta. 
Dengan pelaksanaan . fusi. 3 
maka di Jogjakarta hanja 
satu perkumpulan pemilik 2 
penggemar kendaraan bermotor, 

jalah: IL.M.I, 

PANITYA PEMILIHAN " 
KOTAPRADJA- 

DILANTIK 
Kemarin siang di Balaikota 

Jogjakarta itelah diadakan pe- 
lantikan dan penjumpahan ter- 
hadap 6 anggauta Panitya Pemi. 
lihan Kotapradja Jogjakarta jg 

dilakukan oleh walikota Mr. Su- 
darisman Purwokusumo sebagai 
wakil dari Gubernur Djawa Te- 
ngah, karena dalam pemilihan 
umum jad. daerah Istimewa Jo- 
gjakarta termasuk dalam kies- 
distrik Djawa Tengah. 

Walikota sendiri jang duduk 
dalam panitya pemilihan itu Se- 

bagaisketua, tidak, Glantik . - dan 
disumpah. 

Seperti diketahui wakil ketua 
panitya pemilihan jalah sdr: St- 
diardjo, sedangkan ar ganta2- 
sdr. Prodjohandoko, uarli, 
Nj. Hadiprabowo, sdr. Sugiarto 
dan sdr. Darmojiwono. .. 
Mereka itu duduk tidak me- 

wakili party masing2 tetapi se- 
bagai perseorangan. Dalam pi- 
dato pelantikannja Walikota me 
njatakan hendaknja mereka be- 
kerdja dengan penuh kedjudjur- 
an, mengingat panitya pemilihan 
itu penting sekali artinja seba- 
gai Gasar2 bagi pelaksanaan 
pertumbuhan demokrasi, 5 
Menurut Walikota, tugas pa- 

nitya jalah mempersiapkan dan 

menjelenggarakan pemilihan 
umum untuk konstituante dan 
parlemen. 

Dalam pada itu menurut Wali 
kota, panitya pemilihan itu ha- 
xyus pula menentukan tentang 
Panitya2 pemungutan suara di 
kemantren2. 
Tentang panitya mantan 

pemilih akan diserahkan kepada 
kemantren2. Kemarin siang tlh 

dilantik, panitya Pemilihan Kota 
pradja mulaj.dengan rapatnja 
untuk menentukan langkah2 pe- 
kerdjaan jang akan ditempuh. 

Tetapi tentang beaja2 rapat2 
dan pekerdjaan sementara wak- 
tu belum ada beaja diterima dari 
Gubernur Djawa Tengah, pani- 
tya akan meminta bantuan ke- 
pada DPD Kotapradja. 
  

Nonton mana ? 

JOGJAKARTA. 2 

LUXOR: ,Alice in Wonderland”, 
REX: Destination Gobi'', Ri: 

chard Widmark, Judy, Dann. 
SENI SONO: ,/Tarzan's Desert 

Mystery”, Johnny Weiss, 
muller, Nancy Kelly. TAS 5 

INDRA: ,,Affair in” Trinidad”. 
Rita Hayworth, Glenn: Ford. 

|RAHAJU: ,The damned don't 
Cry", Joan Crawtord, David « 
Brian. 

SOBOHARSONO : Entre it heu- 

res et minuit”, Louis Jouvet, 
Madeleine Robinson, 

MURBA : Hua Lian Goan”.. 
WETAN BETENG: ,Key to the 

City”, Clark Gable,. Loretta 
Young. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

»Erlangga”, (Bb. Ka BRA 

SURAKARTA. 
SRIKATON : ,,Spoilers of. the" 

plain”, Roy. Rogers, 
INDRA: ,Bullfighter and: the 

Lady”, Robert Stack, Joy 
Page, 

STAR: ,I Confess”, Montgo- 
mery Clift, Anne Baxter, 

SRIWEDARI: Teresa", Na 
U.P.: ,,Serpanj of the Nile", 
REX: Green Heli, John, Ho- 

ward, Alan Hale, 
DHADY: ,,Asmara Murni”, A.N,     takan di 4s ha atas, kata Madjid, Alcaff, E. Zaenah, 

(Perohahan dapat terdjadi),    
  

  



    

    

    

  

aga 

-09.00 Neta 12-58 jl. bertempat di Deca Park telah diadakan rapat 
2 dana genapnja 25 tahun gerakkan wanita Indonesia Sesudah rapat diada- 

Y asi menuntut supaja selekasnja diadakan undang? perkawinan dan mem- 

Naa Uninag2 PP No, 19 tahun 1952. 
Gambar z Presiden Sukarno ketika berpidato dihadapan demonstran2. — 

. 

| .KEDAULATAN RA RAKJAT" 

Tn MIA Na Ia 7 TE Ne Mn Ia Pen ENI TPA "1 

    

Atjeh 
Tidak dapat menindjau keluar 

Kotaradja 

R OMBONGAN wartawan, jan g terdiri dari Asa Batagih (Pe- 
mandangan, Djakarta), Wonohite (Kedaulatan Rakjat Jo- 

gjakarta) dan Manuhua dari Pedoman Rakjat Makassar, setelah 
Ji hari di Kotaradja telah kem bali ke Medan 

Para wartawan tersebut jang 
seperti diketahui diutus oleh 
Kementerian Penerangan untuk 
menindjau Atjeh, meskipun telah 

, mendapat lajanan jang memuas 
kan dari Koordinator Penerang- 

an Atjeh, tidak dapat menindjau 
keluar Kotaradja dan selama 7 
hari hanja berkeliling didalam 
kota sadja. 
Kurangnja alat2 perhubungan 

dan pengangkutan, disamping 
masih seringnja terdjadi gang-   

   

    ((PPHOS). 
  

Angg. bel. "52 & 53 dim DPR (V): 
  

Upah buruh 
" Ahem 

ar- 

supaja 

|  dinaikan 
Indonesia samber keuntungan kapital 

E, “.£ Bi gp 

Djoko Sudjono (Sobsi) meng- 
andjurkan program djangika pen | 
dek jang diharapkan dilaksana- 
kpn oleh Pemerintah, jaitu : 
Potongan persekot Lebaran di 

: angan buruh negeri supaja | 
dihentikan 'semendjak 1 Oktober 

1 1953. 
| Peraturan2 jang membatasi 

atan pegawai baru jg 
idak boleh melebihi bezetting 

4 15 Nopember - 1952 termaksud 
am Surat Edaran P.M. Wilo- 

si 203 Nopember 1952 dan Menteri 

san Pegawai Suroso April 
11953 supaja segera ditjabut dan 
segera menjelesaikan inpassing, 
herschikking, herwaardering dan 
pengangkatan pekerdja2 tetap 
Mendiadi pes: 2 Sangka negeri dan di- 

t PGP Peratirati2 bajar me 
ji mek ba pekerdjaan Pa- 

“hitia Gadji Baru termasuk Kke- 
haikan minimum gadji pokoknja 

F supaja segera dilaksanakan. 
Pelaksanaan kenaikan upah 

buruh “diperusahaan? partikelir 
dan buruh perusahaan2 Peme- 
rintah jang tidak digadji menu- 
rut PGP. Kenaikan upah menu- 
yut perbandingan djumlah upah 
minimum sekarang dan indeks 
harga bahan2 kebutuhan hidup, 
'semestinja setjara adil dan lajak 
berdjumlah 5045 daripada upah 
bjanuari 1953. . 

Penghentian semua bentuk 

massa-ontslag, karena meluas- 

nja. pengangguran akan lebih 
menambah kemerosotan tingkat 
hidup kaum buruh dan rakjat 
dan menambah kekeruhan ma- 
sjarakat. 

Pentjabutan UU Darurat No. 
16/1951 jang merupakan perko- 

sgaan terhadap kemerdekaan hak 
hak serekat buruh dan hak2 de- 
mokrasi jang didjamin oleh UU 
  

      SENI BRAMA “ GAMA 
ASRAMA MAHA- 

SISWA" 
Saja sungguh heran 'bertjam- 

pur terkedjut melihat advertensi 
Seni Drama Gama ,,Asrama Ma- 

hasiswa” dimana nama saja ter- 
tjantum sebagai pemimpin san- 
diwara tersebut disamping nama 
Sdr. Hercutanto, Ini tiada lain 

karena saja: sama sekali tidak 
pernah memberi pimpinan dalam 
pertundjukan 'jang diselenggara- 
kan oleh kawan2 Gama tersebut. 
Dan dimana saja dan Seni Dra- 

ah ma sangat sekali erat bergan- 

denga n, maka soal pimpinan dan 
barang” jang dipimpin saja pan- 

Aa sesuatu jg ernstig, 

Eat boleh dibuat main2 atau 
sekedar utk memenuhi reklame 
sadja. . 

Kalau kawan2 Gama atau si- 
“apa sadja memang sungguh2 
menzhendaki pimpinan saja dlm 

lapangan Seni Drama, saja tidak 
keberatan mentjurahkan tenaga 
dan fikiran saja bulat2 mulai 

| darj awal hingga achir. Ini me- 

mang kewadjiban saia sebagai 
' artist drama jang sedikit banjak 
telah ada pengalaman, maupun |) 
Sebagai pegawai Pemerintah jg | |, 
“ditugaskan mengasuh dan me- KK 
.ngembangkan Seni Drama, atau- 5 
pun sebagai pengasuh Sekolah 
Seni Drama & Film. 
Untuk kesungguhan kerdja 

dalam lapangar Seni Drama pa- 
da chususnja dan kesenian pada 

“— umumnja tenaga dan fikiran sa- 
ja senantiasa saja sediakan bagi 

siapa sadja jang membutuhkan. 
Selandjutnja Sdr. Hercutanto 

dan kawan2 Gama lainnja, sela- 

mat bekerdja kearah kesempur- 

ngan Seni Drama, 
SRI MURTONO, 

Ma na AT 

raksasa 

Dasar Sementara. R.I. 
Sudjono menerangkan, bahwa 

dalam Nota Keuangan tidak di- 
singgung sama sekali tentang : 
apakah barang2: modal jg telah 
dibeli oleh Pemerintah, jang se- 
karang merupakan kerugian mo 

dal itu, masih ada kemungkinan. 
nja untuk dipergunakan, kapan- 
kah menurut rentjana Pemerin- 
tah barang2 tsb bisa digunakan 
seluruhnja, dan berapa persen- 
kah jang sama sekali tidak da- 
pat dipergunakan: 

Kementerian mana sadjakah 
jang tersangkut dalam pembe- 
lian barang2 jang sekarang me- 
rupakan barang timbunan itu, 
Tn usaha Pemerintah untuk   meng: ngetahui akal pembelian 
aran “betu lakukan se- 
en djudjur berdasarkan ke- 

inginan2 baik untuk. pemba- 
ngunan, atau adakah tanda2 la- 

in, misalnja hanja karena ter- 
tarik oleh besarnja komisi2 jg 
akan didapat dari pendjual, 
atau, jang lebih penting lagi, 

adakah kemungkinan2 ,,sabotase 
€konomi dari negeri2 imperialis” 
jang mendjual barang2 tsb. 

Mayor Polak (PSI) menge- 

mukakan, bahwa tindakan Peme 

rintah harus ditudjukan pada 
kemungkinan2 ekonomis, dan 

segala sesuati itu membutuhkan 
planning jang mendjadi pokok 
segala kebidjaksanaan. Maka di. 
adjukannja Rentjanag Anggaran 
Belandja oleh Pemerintah jang 
dulu itu, menurut pembitjara, 
adalah merupakan usaha jang 
Sungguh2 untuk membikin plan- 

cidenteel. 

Siauw Giok Tjhan (SKI) 

mengharapkan agar kabinet se- 
belum. achir tahun 1953 menga- 

djukan anggaran belandja tahun 
1954 agar dalam sedjarah nanti 
kabinet Ali akan ditjatat seba- 
gai kabinet jang mentaati Un- 
dang2 Dasar. 
Mengenai anggaran belandja 

pembitjara berpendapat bahwa 
belum tampak usaha untuk me- 
likwidasi ekonomi kolonial dan 
menggantinja dengan struktur 
ekonomi nasional karena 9044 

dari hasil2 negara didapat dari 
padjak2 jang dihebankan kepada 
rakjat. 
Mengenai masalah ' modal 

“asing, pembitjara berpendapat 
bahwa kita tidak boleh meng- 
gantungkan perkembangan eko- 
nomi dinegara ini kepada modal2 
asing tersebut, jang dalam prak 
teknja akan meminta hak2 kon- 
sesi dan ini berarti mentjampuri 

Menpan 

(iusan dalam kita sendiri. 
Mengenai masalah minoriteit, 

Ipembitjara usulkan supaja pe- 
merintah membentuk suatu pani. 

longan peranakan jang tjakap 
untuk menjelidiki soal minoriteit 
ini dan seterusnja panitia tsb 
Gapat pula menjelidiki soal2 'su- 
ku bangsa. 2 

I.J. Kasimo (Katholik) ber- 

pendapat, bahwa anggaran be- 
landja tahun 1952 dan 1953 ini 
tidak dapat dipakaj untuk me- 
ngudji kebidjaksanaan Pemerin- 
tah Ali Sastroamidjojo ini, ka- 
rena ja diperbuat bukan oleh ka. 

binet ini. : 
Mengenai nota keuangan, pem 

bitjara njatakan dapat menjetu- 
djui pokok2 jang tertjantum di- 
dalamnja itu. 

Lebih  landjut embitjara 
menginginkan keterangan Peme 
rintah mengenaj investment-po- 
hey jg telah' direntjanakan itu. 

Berbitjara mengenai politik, 
pembitjara katakan, bahwa dim 

menghadapi pertumbuhan nega-   

ning guna mengganti tjara2 pe- 
ngeluaran improvisatoris dan in- 

  

ra demokrasi jang masih muda 
ini, terdapat partai besar jang | 
berpengaruh jang hendak main 
gagah2an, sehingga dengan se- 
dar atau tidak sedar dapat mem 
pengaruhi pertumbuhan demo- 
“krasi jang muda itu Kepada ke- 
adaan baik atau 

  

memang . tidak mentetudjul 'po- 

btik keuangan jang didjalankan 
oleh kabinet Wilopo, dan karena 
rentjana anggaran belandja di- 
oper oleh kabinet sekarang, ma- 
ka keritik?nja ditudjukan kepa- 

da pemerintah jang sekarang. - 
'Pembitjara menjatakan, bah- 

wa ja tidak setudju dengan lang 
kah pemerintah untuk mendjadi- 
kan Indonesia anggauta IMF 
(Dana Moneter Internasional) 
karena menurut pendapatnja pa- 
da dewasa ini merugikan Indo- 
nesia. 
“Tidak setudjunja pembitjara 

terhadap politik deficit-spending 

jang meskipun andaikata didja- 
lankan dengan sadar dan perhi- 
tungan untuk memperbesar pro- 
duksi, ialah karena politik se- 
demikian untuk negara2 agraria 
mengandung bahaja besar ke- 
inflasi. Poljtik deficit-spending 
menurut Jusuf hanja tjotjok bu- 
at negarasindustri. 

Untuk mendjalankarr politik 
ekonomi, menurut Jusuf penting 

sekali diketahui berapa besar 
pendapatan nasional. Dan sam- 

pai Kini orang belum tahu bera- 
pa besar pendapatan nasional 
Indonesia, ada jang menaksir 
Rp. 50 miljard setahun, ada jg 
hanja Rp. 6 miljard, sedang Dr. 
Sumitro menaksir Rp. 17.7 mil- 
jard dalam tahun 1950. Berhu- 
bung dengan itu pembitjara 
mengandjurkan supaja Biro Pe- 
rantjang Negara dan Kantor 
Statistiknja diperlengkap. 

Sutarto Madisudibjo (Katho- 
lik) mula2 menjesali lambatnja 
dibitjarakan A.B. 1952/1953 dan 
mengharapkan A.B. 1954 dapat 
selekasnja diselesaikan. Pembi- 
tjara mengeritik bahwa belum 

| kelihatan tindakan2 pemerintah 
untuk melaksanakan program- 
nja jang mengenai ekonomi. 
Mengenai pendidikan pembi- 

  

tia jang terdiri dari anggota go- 

| guan2 keamanan diluar Kotara- | 
dja, tidak memungkinkan para 
wartawan itu untuk menindjau 
Keluar kota. 

Mengenai alat2 perhubungan 

itu dapat dikatakan selandjut- 
.nja, bahwa perhubungan antara 

Kotaradja keluar kota adalah sa 
ngat sulit. Perhubungan darat 
antara Kotaradja sebagai ibuko 
ta kabupaten Atjeh Besar de- 

'ngan Sigli disebabkan masih ada 
gangguan dari pihak gerombol- 

an telah terputus untuk umum. 

Sedangkan perhubungan dengan 
djalan laut, tidaklah tetap, ber- 
hubungan hal ini tergantung de 
ngan kapal2 tentera atau polisi. 
Pemerintah sama sekali tidak 

mempunjai kapal untuk membu 

ka perhubungan antara Kotara- 

dja dengan Sigli. Perhubungan 

dengan kereta api djuga terpu- 
tus antara Kotaradja sampai ke 
Lho Seumawe, sesudah timbulnja 
aksi gerombolan l.k. sebulan jg 
menembaki kereta api dekat Si- 

lemeum. — Ant, 
  

FILM TTG. PERLEDAKAN 
BOM - H 

Akan dipertundjukkan 
kepada umum di A.S. 

Pemerintah A. S. berharap 
akan dapat melepaskan untuk 
dipertundjukkan kepada umum 

pada permulaan tahun depan se. 
buah film tentang perledakan 
Gahsjat sebuah bom zat air, jang 
dalam musim rontok tahun 1952 

telah meneggelamkan sebagian 
Gari atol Eniwetok di Pasifik, 
demikian didapat kabar di Was- 
hington pada hari Sabtu. 

Film ini pada permulaan ming 
gu jl telah dipertundjukkan ke- 

pada para wali kota A. S. jang 
telah berkumpul di Washington 
untuk mengahdliri konperensi 
mengenaj pertahanan sipil. Film 
memperlihatkan perledakan per- 
tama didunia dari 
bom (Eh : i 

Menurut kalangan jang ber- 
kuasa perledakan tadi mempu- 
njai kekuatan sama dengan per 
ledakan 5 djuta tnt. Film tadi 

semula pandjangnja kira2 1 aj 
pertundjukan tetapi Komisi Ga 
naga Atom A.S. telah memo 

nja hingga mendjadi kira2 Eri 
menit pertundjukap mengingat 
alasan2 keamanan, dan flm jang 
telah dipotong ini ialah jang di- 

pemandhakan mepada parg wali 
kota A. 

RADIKAL SOKONG 
LANIEL 

Sampaj kemarin malam, pemi 
han presiden di Perantjis be 
lum ada kepastiannja. Hingga 
Galam pemilihan babak ke-7 PM 

Joseph Laniel (Independent) ha 
nja memperoleh 397, sedangkan 
Marcel-Edmond Naegelen (Par- 

tai Sosialis) memperoleh 306. 
Sementara itu, blok Radikal, 

telah memutuskan untuk menjo 
kong kepada Joseph Laniel. 

Seperti diketahui, suara mut- 
lak jang dibutuhkan dalam pe- 

milihan presiden itu ialah 465 
suara. — RD 

  

  

tjara memudji kemadjuan jang 
pesat dengan mengemukakan 
angka2 bertambahnja murid 
S.R. jang 7 Gjuta dan Landjutan 
1 kali djumlah sebelum perang. 

Tentang perguruan partikulir 
pembitjara minta supaja di Ke- 
menterian PPK dibentuk suatu 
bureau jang chusus untuk me- 
mimpin perguruan2  partikulir 
dan kepadanja diberikan angga- 
ran jang tersendiri. 
Mengenai Kem. Agama, pem- 

bitjara berpendapat bahwa su- 
sunan organisasi di Kementerian 
tersebut belum sebagaimana mes 

| tinja. 
  

GET ALL THE 
MUST 

sebuah 

  

KOMPETISI PSIS |. 
Saptu sore di Stadion telah 

bertanding TCS melawan Poris 
berachir 3 — 1 untuk TCS. Wak 
tu istirahat stand 0 — 1 untuk 
Poris. Dengan Kemenangan ini, 
kedudukan TCS bertambah ku- 
at untuk mendjadi djuara lagi. 
Minggu sore djuga di Stadion, 

Polisi berhadapan dengan SSS 
dan menderita kekalahan 1 — 6. 
Waktu mengaso stand masih 1 
— 4 untuK SSS. — (Kor). 

sEPAK BOLA SEGI TIGA 
Berkenaan dengan ulang ta- 

hun pertama “dari Ps. CHTH, 
maka di Kridosono akan dilang- 
sungkan pertandingan sepak- 
bola segi-tiga dengan atjara sbb: 

  

Tgl, 25/12-53 XI POLINE — 

P3. CE, 
Te, 26/12-'53 GARNIZOEN — 

Ps. C.H.T.H. 
Ta 27/12-'53 XI POLITIE — 

GARNIZOEN 

Untuk pertangipaaai, disedia- 
kan piala. 

SINJAR DJUARA TJATUR 
GAMA 

Seperti: telah diumumkan utk 
merajakan Dies Natalis ke IV 
U.N.G.M.  (Universitit Negeri 
Gadjah Mada) diadakan tourna- 
men tjatur merebut piala bergi- 
lir. Diantara 14 orang jang ter- 
daptar sebagai pemain sebagai 
pemenang2 untuk 1953 jalah : 

No. 1. Sdr. Sinjar, mahasiswa 
(pemegang . wisselbeker U.N. 
G.M.). No. 2 Sar. Sarjono (Pe- 
gawai U.N.G.M.). 

  

No. 3. Sar. Sutojo mahasiswa 
U.N.G.M.) : 

PERTANDINGAN SEGI 
TISA 

Insident dim pertanding- 
an jang kedua? 

Berturut2 pada tgl. 18, 19 dan 
20 Desember 1953 jang lalu di- 
lapangan militair Magelang te- 
lah dilangsungkan pertandingan 
sepakbola segi-tiga, jang diusa- 
hakan oleh  fihak Kepanduan 
Rakjat Indonesia setempat. 
Pada pertandingan tgl. 18-12, 

maka Kes. Polisi — Amongraga. 
(POLAR) bertanding dgn kes XI 
Garnizun jg hingga achir pertan 
Gingan stand 2-1, dan pada hari 
jang kedua tgl. 19-12 kes. PO- 
LAR. melawan Kes. TNH. de- 
ngan stand 0-1. 

Pada hari ketiga tgl. 20-12 ber 
tanding Kes. T.N.H. versus Gar 
nizun dengan stand 2-1. 
Menurut keterangan, pada per 
tandingan hari jang kedua tgl. 
19-12 keadaan agak ribut kare- 
na sebelum pertandingan bera- 
chir, terdjadi suatu insident an- 
tara penonton dengan fihak ang 
gauta dari POLAR, jang kemu 
dian mendjadi suatu pergulatan 
antara penonton dengan anggo- 
ta POLAR jang hendak memi- 
sah pertengkaran itu, waktu pe 
main dari POLAR jang sebenar 
nja bertengkar itu sempat meng 
hindarkan dirinja dari serbuan 

penonton. 
  

. « . 

Dunia sana sini 
xk Robert A. Milikkan, seorang 

pemenang Hadiah Nobel “untuk 
ilmu :physika, Saptu jl. telah 

meninggal dunia di San Mario 

(California) dalam usia 85 th. 

x Pembesar2 Djepang meng- 

harapkan, bahwa A.S Walter. 
Robertson akan memberi per- 

tolongan suka mendjadi peran- 

tara dalam perundingan Korea 
Selatan — Djepang jang terpu- 
tus sedjak 21 Oktober jl. 

x Pengadilan Militer Iran, tih 
menunda keputusan perkara 
Mossadeg jang sebelum itu tlh 

akan mendjatuhkan keputusan- 
nja atas perkara tersebut Ming- 
gu sore kemarin dulu. 

x Pembom B-29 A.S., telah 

djatuh terbakar ketika hendak 
mendarat disebuah pangkalan 

udara, A.S. didekat Nagoya 170   
mil barat daya Tokio. 

  

KING Ta THE ROYALMOUN TED (1) 
THE TRAIL OF THE COMET" 

/ IM AERAID THINGS LOOK PRETTY 
BLACK FOR US, KING. 

ON THAT $OK 
SOME REASON BEHIND H/5 DETERMINA 

ID PLACE mg BLAME 

  

  

baran. 

'HASIL2 OLAH RAGA 
Dies Natalis ke IV 
Ganga Uh 

Hasil2 pertandingan2 Olah-Ra 
ga pada dies natalis Universitit 
Negeri ,,Gadjah Mada” jang ke- 

IV diselenggarakan oleh bagian 
Olah-Raga Dewan Mahasiswa 
Universitit Negeri , 
da” pada tanggal 17, 18, 19 dan 
20 Desember 1953, adalah sbb.: 
Sepak - bola : 
Garnizoen Jogja — IOMA. 2- 

"IR Or), 
  

2 
| Garnizoen Jogja — GAMA 1-1 

1 IOMA — GA: 1- 

Comb. IOMA - — Comb. Jogja 
0—2. 
Pemenang2 ditetapkan dengan 

loting : 
Pemenang I : GAMA. Peme- 

nang II: IOMA. Pemenang III: 
Garnizoen. 

Base . ball: 
GAMA -— Res Inf. 13 35--13 
IOMA —, Res. Inf. 13 12-8 
IOMA — GAMA 8-12 
Volly - ball Putra : 
Pemenang I.: IOMA (Ban- 

dung). Pemenang HI:  SGPD. 
Pemenang III : Mobiele Brigade. 
Volly-ball Putri : 

t 

BEKERDJA ! 

Pertandingan hari jang k€ti- 
“ga dapat berdjalan sampat bu-4 Wartawa

n2 penin- : 

| Hocky Putra 3 

Gadjah Ma- 

  

  

     
Pemenang 1: SGPD. Peme- 

hang H- Pervos. Pemenang FE: 
GAMA, 

Bond Jogja — IOMA. 1-1 
| IOMA “—— GAMA kah 

Hocky mix : 
IOMA. — GAMA 2-1 
Basket-ball Putra : 
Chin Shen — GAMA 

Chin Shen — IOMA 
GAMA. — TOMA 
Basket-ball Putri : 

38 - 6 
26-18 

       

Chin Shen — GAMA 15-11 
Chin Shen — IPPI 19-7 
TPPI — GAMA 5-11 
Soft-ball : 
SMA| 4-10 
SGPD — GAMA 19 - 20 

| Badminton : Single putra : 
Pemenang I: Willy Tan Kin 

Gie (HESP). Pemenang II : Ra- 
hardjo' (Fc. Kedokteran). Peme- 
nang HI: Fran Harsono (Fac. 
Technik). : 

Kraton loop : 

Pemenang I : Sumadijo (Spar. 
ta). Pemenang II: Ramino (S.' 
G.A. Negeri). Pemenang UI: 
Gardjianto (Sparta), Pemenang 
IV : JP. Djaswadi (Perseorang- 
an). : 
Sepak-hola Tambahan : 
GAMA II — Staf Pegawaj Uni- 
versitit Negeri Gadjah Mada 
0-4. 

k RADJA OBAT KUAT x 

  

OBAT JANG TELAH TERSOHOR DISELURUH DU AI | 

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLA TJEPATNJA OBAT INI 

57-19 | 

  

— HALAMAN 3, 

| FAKULTIT AGAMA 
Dari Perguruan Tinggi 
Islam. 

Telah tiba di Djakarta, H 
Bahrum Djamil dan H. Rivai Ma 
naf masing2 ketua dan anggota 
Dewan Pimpinan Perguruan 
Tinggi Islam Indonesia Medan 
dengan maksud akan . mengun- 
djungi Kementerian PPK dan Ke 
menterian Agama. 

PTII Medan mempunjaj fakul- 
tet hukum dan ilmu masjarakat 
jangstelah dibuka sedjak 7. Dja- 

nuari 1952, dan pada tanggal 7 
Djanuari 9954 akan dibuka pula 
fakultet agama. 
Dalam hubungan ti H. Bah- . 

rum Djamil telah diterima Men- 

teri Agama K.H, Masjkur, jang 
menjatakan 'kebesaran hati atas 

adanja kelak fakultet agama se-, 
bagai landjutan pengadjaran ting 

gi bagi peladjar2 tamatan Ma- 

drasah Atas (aliah), Menteri 
mengharap dapat hadir Ha 
pembukaannja kelak, — Ant. 

RALAT : 3 
:4Jang duduk dalam DPT Ple-' 

no SBPI Jogja sebanjak 17: 
orang, diantara sdr. Sugijono 
4Taman Siswo) bukan anggauta, 
DPT Pleno, seharusnja sdr. Su- 

diran. (Industria). 

    

- SUN 

  

  
MAC. 

  BO TEDAPA sana kau harus me 
'nangkap lagi Lame Moose ...... 
sebelum dia melakukan kedja- 
hate Jagi Bgn dan kau ha- 
rus menghindari komisioner 
Bronson, dia hendak mendjadi- 
kan kita sebagai sasaran! 

  
—Saja kuatir, 

akan menjusahkan kita, King, 
— King saja akan membantu seku 
    

bahwa keadaan 
    

— Tjarilah keterangan? 'sebanjak 
mungkin tentang Bronson, Mac 

. dia tentu mempunjai alas 
an untuk menjalahkan. kita. 
ancam. 

  

kurang, buah pinggang lemah, rambut aa SEA rontok, rambut 

"SENKESIN” adalah duwa ma- 
tjam: ,SENKESIN” MASCULI- 
NUM untuk LELAKI dan "SEN 
KESIN” FEMININUM untuk 
PREMPUAN. Obat ini sangat 

adjaib untuk menimbulkan dan 
menjimpan tenaga, utk memper- 
kuatkan darah, buah pinggang, 
otak, tulang dll. Telah terbukti 
diseluruh dunia kemustadjaban- 
nja obat ini untuk memperkuat- 
kan tubuh manusia. dan untuk 
menjembuhkan penjakit2 atau 
kelemahan2 seperti. berikut: 
tubuh lemah karena dimasa da- 

lam kandungan atau sesudahnja 
dilahirkan. tidak dapat tjukup 
pemeliharaan, muka putjat, ti- 
dak napsu makan, otak lemah, 
semanget kurang, malas beker-.. 
dja, bekerdja lekas tjape, selalu 
berpenjakitan, kekuatan tulang 

lekas putih, telinga 
berbunji napsu kurang, wadja muka lekas tua, perempuan datang “bulan tidak tjotjok atau 
waktu datang bulan merasa sakit, keputihan, perut s4kit, peranakan dingin, lama .tidak 
dapat bunting, dll. Sesudahnja makan obat "SEINKESIN”, penjakit2 atau kelemahan2 jang 
tersebut diatas pasti lenjap. 

  

SESUDANNJA MAKAN OBAT 

"SENKESIN” 
Kalau tidak bernapsu makan, 

djadi napsu makan. Kalau tidak 

bersemangat, djadi bersemangat 

Gan kerdjanja pun effisien, 
Kalau wadjah muka putjat,.wa- 

djah muka djadi bersemu keme- 
rah-merahan. Kalau buah ping- 
gang lemah, buah pinggang dja- 
Gi kuat. Kalau darah dan tena- 
ga kurang, darah dan tenaga 
djadi tjukup. Kalau paras muka 
lekas djadi tua, paras muka 
djadi muda kembali. Kalau se- 
lalu berpenjakitan, penjakitnja 
pasti lenjap dan kesehatan da- 

pat terpelihara. 
Kalau tubuh lemah dan lesu, tu- 
buh djadi kuat dan segar kem- 
bali. Kalau. orang perempuan 
datang bulan tidak tjotjok atau 
tjotjok dan rasa sakit lenjap. 

  

waktu datang bulan merasa sakit, datang bulan pasti 

TABLET ,SATOBEN” TJAP KUTJING 

1RaDe “Ane 
REGISTERED 

Hons. 
Tete sioblets nwolor 
Oltar manis iisee tinas   

  

ISTIMEWA UNTUK MEMBASMI KUMAN?2 
RATJUN DARAH 

Tablet ,,SATOBEN” dapat menjembuhkan penjakit2 seperti terse, 

but dibawah ini: 

Serupa kusta, 

kulit dan daging beng! 
penjakit kotor, kulit melembung mengandung air, 

kak, kulit berasa seperti digigit semut, kulit 

baal atau hilang perasaannja, kulit gatel, kurap, bisul merah, bi- 

sul, djahat, muka panas, kuping merah, rambut dan bulu rontok, 

hati takut dan bergontjang, anak baj, dapat ratjun dari kantong - 

anak, kantong anak djadi busuk, tulang sakit dan lain? penjakit 

beratjun. Kalau sesudahnja memakai lain obat tetap tidak ber- 

hasil, pakailah tablet »SATOBEN', 

lenjap. 

ditanggung penjakitnja 

  

ROMAR'S EMISSIN TABLETS 
OBAT PENJAKIT KELUAR MANIK JANG 

BOLEH DIPERTJAJA. 

ROMAR'S EMISSIN.- adalah sedjenis obat mustadjab untuk me- 
njembuhkan penjakit keluar Manik baik dalam mimpi maupun 
dalam sedar dengan atau tanpa terasa dan penjakit tidak bisa 
tidur. Kalau dihinggapi penjakit keluar manik disertai penjakit 

tidak bisa tidur, tjobalah makan satu botol dan buktikanlah ke- 
mandjurannja pada itu malam djuga. Kekuatannja obat ini jalah 
dapat menetapkan hati, menentremkan pikiran, memperkuatkan 
buah pinggang dan membikin pokok tubuh djadi tegap. Penjakit 
keluar manik, tidak perduli jang sudah lama atau baru, dapat di- 
sembuhkan dan pasti tidak kambuh. Dinasehatkan makan dalam 

Map SLEEPLESSKEIS, 
SERKECILY NARMLESS 
(RD Ik COWE ORPITY 

ita WATU: 

  

  

: sebulannja 2 atau 3 botol guna memelihara badan, dengan demi- 
kian, bukan sadja penjakitnja tidak kambuh akan tetapi sema- 

ngetnja djadi bergelora. 

    
  

OBAT ,SELOVER” 
T.. (OBAT LUAR) : 

Beruntunglah suami-isteri jang hidup dalam suasana kegembira 
an dan selalu merasa berbahagia. Apa rahasianja? Banjak suami- 
isteri tidak dapat hidup beruntung, tidk dapat menikmati Ngga, 
biraan penghidupan, karena saleh satu fihak tidak mempunjai - 
daja penarik dan berbadan lemah. Pokok jang utama dalam 
penghidupan suami-isteri jalah tubuh jang sehat dan kuat. 
Untuk mendapat keberuntungan sedjati keberuntungan jang se- 
Ne dimi liki oleh setiap orang jang Da lekaslah 

SENG NJAN HO Agen : 
1 Petjinan No. 15 — Jogjakarta. 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO2 OBAT DISELURUH INDO- 

NESIA. 

Pa mang 

TOKO OBAT   
 



   

    

   

    

    

   

     

  

1g pe a diaslih satu 
.adtorang pe mood saban 

bawa masih 
an Lala Dana tiga 
Pata Ibunja po ker tahun. 

  

  

an PN 
“Ibu lagi mentjari 

. Supaja perut terisi. 

Begitu sja'ir mbah Nur, tepat | 
|pada hari ulang tahun seperem- 
pat abad Gerakan Wanita Indo- | 

jar oran anita w Nila 
mi anarak 

1 2 

  

  

JOGJAKARTA 
, PERSATUAN LARASATI" 

DIBERI TJERAMAH 

. Panitya Gerakan Pekan Sosial 

kemarin dulu sore telah meng- 

Bu. adakan pertemuan dengan para 

Ek anggauta ,,Persatuan Larasati” 

8. jaitu suatu perkumpulan jang 
t baru sadja didirikan oleh Pani- 

tya Penegak “Kesusilaan R.K. 
Sosrowidjajan Kulon, jg diketuai 
oleh sdr. S. Hadisumarmo. 

ngurus dari pada ,/Persatuan La. 

rasati” tsb ialah Ketua 1 dan 2 
Sdr.2 Mursinah dan Parmi. Pe- 

— nulis 1 dan 2 Sdr2. Suharni dan 
“Tjui Lan Nio. Anggauta2nja ter 

diri dari pada perempuan? nakal 
di Sosrowidjajan. Dalam perte- 
muan itu telah diadakan tjera- | 

- mah oleh Panitya jang pokoknja 
memberi andjuran2 supaja me- 
reka itu kembali ketengah2 ma- 
sjarakat seperti sediakala, Per- 
Iu diterangkan bahwa maksud 
dan tudjuan dari pada ,,Persa- 

tuan Larasati” tsb. ialah untuk 
“mengadakan perbaikan moreel | 
maupun materieel dari pada para j 
anggautanja. 

: Pertemuan itu mendapat kun- 
djungan tidak KANG: dari pada 
40 wanita, 

“1 ND. TJABANG BANTUL 
3 5 PROTES KERAS o 

S o 

“Party Nadhatul Ulama Tjab. 
Bantul telah menerima surat | 

1 st Kantor Panitya Pemilihan 
$ Umim Kab. Bantul, tentang tu- 
rutan pengangkatan Anggauta 
Panitya Pemilihan Umum Kab. 
Bantul dari Gupernur jateng 

| dengan suratnja no, 28/1953 ter- 
. tanggal Semarang 28“ II - 1953. 

    

Ta 

an landjutan dari P.O.R. keI 

|rajaan 40 th. .Muhamadjjah. 

  

|wenreri perBURUNAN : 

| Medan. 

Ipaja disalurkan 'kepada partai2 

Pe- | haru 

AR MUHAM. | J 
MADIJAH ADAKAN 

POR IL 
Mulai tgl. 20 s.d. 25-12 di Jogja 

karta dilangsungkan Pekan 
Olah Raga ke-II Peladjar Mu- 

| hammadijah Jogjakarta, atas 
inisiatif para peladjar sekolah | 
landjutan Muhammadijah, dan 
diketuai oleh sdr, Mappearo K. 
dari S.M.A. II Muhammadijah- 
Jogjakarta. - 

Pekan Olah Raga ke-II ini 

  

ahun jl. jang diadakan pada pe- 

. Pengikut2nja pada perlomba 
an ini terdiri dari sek. Landjutan 

Y Atas sertassek. Landjutan Per- 
: n 8 sekolah rakjat di 

SL A.A 

S8, DJANGAN TJAM- 
. PURI SOAL2 POLITIK 
Menteri Perburuhan Prof. 

(S.M, Abidin telah mengadakan 
tjeramah dalam satu pertemuan 
dengan wakil2 serikat buruh di 

Dalam tjeramahnja itu Men- 
| teri andjurkan kepada serikat2 | 
| buruh supeja mendjadi kuat, dja | 
(| nganlah hendaknja mentjampuri 

| lapangan politik. Dalam hubung. 
an ini ia andjurkan supaja seri- 
kat2 buruh seharusnja menguta- 
makan perdjoangannja dilapang 
an sosial dan ekonomi, sedang- 
kan soal politik, sebaiknja su- 

Ijat tidak Ta 
| mogokan itu 'akan memberatkan 

.kepe Ah 1 
AN 

    

kepentingan? umum. 
Disamping itu Menteri djuga 
Aa pula kepada seri. 

t2 buruh supaja soal2 remeh | 
jang bisa diselesaikan didaerah 
djangan dibebankan kepada Pu- 

| sat, hingga dengan demikian Pu- 
sat lebih mempunjai waktu utk 
menjelesaikan persoalan2 jang 
besar. — Ant. 

DISAMBAR pETIR 
Setelah mengetahui tanda2 

akan hudjan, sdr. Mokamad 
Marjan dengan 2 Sanga “anaknja 
serta menantunja engachiri 
pentjangkulannja tanah di tegal- 
nja, semuanja pulang kerumah. 
Dengan ta' tersangka2 setelah | 
sampai di sebelah desa Kedung 

| Klepu, Ketjamatan Manjaran, 
| Sdr. Mokamad Marjan disambar 
petir hingga tewas seketika itu 

| djuga. Kepala sebelah kiri ha- 

ngus dan rambutnja terbakar. 
Anak serta menantunja berdja- 

2 

mukanja antara 100 m. 

3 , . 

Radio 
JOGJAKARTA 

RABU 23 DESEMBER 1953. 

Gelmp.: 42,25, 59,2, 127,6 M. 
12,30. Hidangan beberapa ork. 

  

'ak- (17. 15 mt Djawa ai 
- 118.05 Pener angan rakjat oleh 

| 18.18 

lan lebih tjepat dan berada di- | 

Djawatan Penerangan — | 
Kota Besar Ska. Sa 
Seni karawitan oleh S.R. 
Kasatrijan dbp. Pak At- 
mokesowo. . 

Ruang pengetahuan dng. 
uraian Nj. Sk. Soemarman 
ttg. paedagogie. 

Timbangan Film, 
Irama Maluku oleh Gema 
Saparua dbp. Sdr. Tossy. 
Aneka warna oleh Orkes 

Bunga Mawar dbp. Sdr, 
Suprono. 

SEMARANG. 

Gelmb.: 76,05 — 120,18 M, 
Siaran A.P. 18.00 — 19.00 | 
Timur dan Barat hid. 
Tossema, Biduan: Dar- 
manto, Radna & Benny. 
Dendang Teruna dbp. 
Hadi 
Taman Kusuma 
Pak Djangkung. 
Ruangan C.P.R.A.D. 
Hidangan Corps Mobrig 
Djateng dbp. S. Salamoni 
Siaran Penerangan: 

Inspeksi Sosial Djateng. 
Orkes Studia Djakarta 
dbp. Saiful Bahri. 

Indonesia Menjanji 
Hiburan Malam hid. O.K. 
Kembang Katjang dbp. 
Sutardi. 

19.15 

19.45 
20.30 

21.20 

12:05 

14.00 

17.05 -asuhan 

18.00 
18.30 

19.15 

19.30 

20.30 
22.20   besar. 

14.00 Krontjong siang oleh O.K. 
Puspa Kentjana dbp. Su- 

“rachman. 
17.00 s#Taman Kepanduan oleh ' 

KI. 

    
  

Diharap segenap wanita da 
minat, mengundjungi : 

a. Perletakan batu 
di Djl. Balapan, 

Seper 

Sean 

Sudah soda 

n masjarakat jang mempunjai 

pertama Gedung Persatuan Wanita 
ditepi djalan raja ke Maguwo hari SELASA tgl. 22-12-1953 djam 10.00 PAGI. b. Rapatumum HARI IBU, hari SELASA tel. 22 -12-53 djam 16.00 dj alun- -alun Utara. t 

Perggrakan. Wanita Indonesia 

politik. Ditegaskannja bagi seri- | 17.45 Muljono dengan pianonja. kat2 buruh in feite soal politik | 18.10 Pendidikan agama Islam bukanlah funksinja bahkan, de- untuk anak2 oleh bu 
mina Mibajeri Perburuhan, ge- Anies. 

rakan buruh akan lumpuh apa- 5 j 1 
Na —na mentjampuri Tn Pn an 2 Png 3 
soal2 politik. Selandjutnja dika- , 2g Baar aan Montana, Tn dr 11940 Tn cs. diwaktu ma- 
perdjoangannja serikat? buruh " S . aa akan supaja 20.15 Pusparagam oleh IKSJ: 
mendapat simpati dari rakjat. dbp. Sukimin. Bid: Mudji Oleh karena itu, menurut Men Wwarti, Djauhari, Suminah. 
teri. tiap2 tuntutan buruh2 itu Lagu2: Hiasan njiur me- haruslah pula mentjerminkan ke . lambai Kr..Padiku dll. 5 pentingan rakjat. hal mana ber- | 21.30 Ketoprak Mataram oleh 
arti bahwa dalam mengadjukan Kel. Kes. Djawa studio Jg. tuntutan2, kaum' buruh haruslah Waranggana : Djumirah, insjaf bahwa rakjat djangan di- Tongo. 
rugikan dengan tuntutan? itu. Tjerita: Dewi Sakuntala. Oleh karena itu, kata Abidin SURAKARTA. lagi, maka#tiap2 pemogokan jg Gelmb.: 41,38:90 130 M. akan dilakukan haruslah ditim- | 1203 Klenengan dari Puro M.N bang semasak2nja apakah dgn ! 17.05 Bu Nies dng. anak2nja. 

Pengumuman 

PANITIA 
empat Abad Kesatuan 

PN TAN 

  

Public Enemy......... 1 

  

   
-— 

DI:1017 19. 211 

Premiere: 
Seeing is believing !!! 
The strangest story ever to 
come out of the war. 
TOP SECRET until now !! 
nDESTINATION GOBI' 

(color by technicolor) 

S.barring 

Xx RICHARD WIDMARK. 
x JUDY DANN, 

(Miss Hong Kong) 

x DON TAYLOR. 
Teks INDONESIA —— 138 TH. 

  

    

   Main diam: 2- TI. 

To Night : 

»THE DAMNED 
DONT CRY:« 

with 

x JOAN CRAWFORD 
sk DAYID BRIAN 

x STERE COCHRAN. 

Warner Bros' wide-open 
story of the Private Lady of'a 

   

| 

| 
| 

  

  
anccuR WANITA 

  

1 
Kepada pembesar2, instansi2, badan2, 

.“266-12. 

  

dengan 

  

nga Tn PA Ta Ta Ta Pn Ts 

UTJAPAN TERIMA. KASIH. 

orangan, teristimewa penghuni dari asrama2 di Dj. Batana-, 
warsa 30 dan 82, Dj. Merapi 2, 4, dan 14 Jogjakarta serta 

dokter SARDADI, jang berhubung dengan wafainja suami / 
ajah kami 

HERNOWO 
di Dj. Merapi 10 Jogjakarta, telah memberikan bantuan baik 
jang berupa moreel maupun materieel dan menghantarkan 

djenazah sampai dj pemakam?2n kami utjapkan terima kasih 
banjak, 

Semoga Tuhan Jang Maha Esa membalas djasa2 jang jelan C 
ber han, 

Jogjakarta, 22 Dalan 1953. 

NJ. HERNOWO dengan keluarga. 

  

TELAH MENIKAH ANAK KAMI: 

".R. JUSMAN Hs. MANGUNDIWIRJO 

Rr. SITI SUDARINAH SOERJOSOEPONO 
pada tgl. 19/20 Desember 1953. 

  

Mengaturkan banjak - banjak terima kasih atas perhatian 
Tn. /Nj.'/ Sdr. sekalian serta bantuan jang berwudjud apa- 

pun djuga, baik tenaga, fikiran, Pena an benda, pada waktu 
perkawinan anak kamj tersebut, 

M. MANGUNDIWIRJO. 
(Toko ,,SEMERU”) 

Ngampilan 42 — Jogja. 

  

familie2 dan perse- 

    

  

  

AHLI NUDJUM 

(ASrROLOoo) PROF, ALAHI occvrrisr) 
SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 th. berpraktek 
di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DELHI. Jang 
bisa kasih Advies pada tuan punja penghidupan dengan 
iImu Hindu astrologie (wetenschappelijk horoscoop) jg sudah 
liwat dan jang akan datang seperti buku jang terbuka, 

Consult Rp. 15,—. (Rahasia disimpan). 

Tidak mengadakan surat-menjurat (correspondentie). 

Djam bitjara 8 —1, 4 — 7. 

Hotel , GARUDA" Kamar No. 17 — Jogja. 
  

  

ET ANN 

  

" HALAMAN 4, 

  

   

  

  

| SOBOHARSONO MALAM INI —— Dj. 53159. 

ANTARA DIAM 1! DAN TENGAH MALAM” 
(ENTRE 11 HEURES ET MINUIT) 

Dengan: LOUIS JOUVET — MADELEINE ROBINSON. 
, . 

Seorang detektip dapat membongkar komplotan pembunuhan 
dengan ....... rupanja jang mirip sekali dengan wadjah si 

korban, Achirnja hadiah untuk  se-umur hidup diterimakan 
kepada Pengusut dan Pembunuh. 

17 TAHUN keatas, —— 
268-12. 

Teks BELANDA. 

  

263-12. 

Pengumuman 
Dipermaklumkan, bahwa pada hari2 tsb. dibawah : 

DJUMAHAT, 25 December 1953 Hari Natal Ke 1- 
SAPTU , 26 December 1953 Hari Natal Ke 2. 

KAMIS , 81 December 1953 

DJUMAHAT, 1 Januari 1954 Tahun Baru. 

Kantor?: 5 

BANK INDONESIA 
BANK NEGARA INDONESIA 
BANK SURAKARTA MAB. 
INDONESIAN BANKING CORPORATION Ltd. 

DITUTUP UNTUK UMUM. 

Perlu diterangkan, bahwa INDONESIAN BANKING 
CORPORATION Ltd, pada tanggal 2 PANGKARA 4 1954 
ditutup pula. 
Hendaknja jang berkepentingan maklum adanja. 

  

    
  

TT IN TA Pan 
LL LA UN U 
SELERA NM LE LAN 
"DATANG BULAN, KEPALA - 
PUSIWG, PEK TAY, PINGGANG, 
LINU, MINUM INI ANGGUR — 
KESEHATANNYA BERTAMBAH, 
ENAK MAKAN: HILANSKAN -— 
IYAFAI PAN SELALU MEM- 
BAWAK KEBRUNTUN GAN. 

  

ANSAN YOK PANG Party Nadhlatul Ulama Tjab. BAGAIMANA AKU MEN AB AR SELALU MATINEE 

Bantul setelah batja surat tsb. 
menjatakan, protes keras terha- 
dap susunan Panitya tsb, dima- 
na Party Nadhitul Ulama seba- 
gai partai Pemerintah tidak di- 
aan duduk di dalam panitya, 

in “tidak mentjerminkan aliran2 
jang hidup dalam masjarakat 
kab. Bantul. 

2 Tindakan jang demikian di- 
@nggapnja tidak bidjaksana, ti- 

“» dak adil dan tidak demokratis. 
| -. Kah U. menghendaki susunan 

anitya tsb. ditindjau kembali, 

4 an dimintanja Party Nadhitul 
is Ulama ikut serta duduk dalam F5 

te Panitya Pemilihan tsb. 
K 

| IS.P.I. BERDIRI DI JOGJA 
£ Ikatan Seni Potret Indonesia, 
"ISP, dalam kongresnja ke: 1 

di Jogja pada tgl. 20-12 jl. ber- 
tempat dikantor Penjuluh Per- 
buruhan Malioboro 18 telah me- 
mutuskan membentuk pengurus 

» pusat jang berkedudukan di Jo- 
gja. Ikatan tsb berazas kesenian 
dan bertudjuan menanam rasa 
tjinta senj potret dikalangan | 
warga negara Indonesia dan me- 
melihara dan ne na mu- 
tu seni tsb. 1 

Susunan pengurus pusat IspI 
adalah sbb. Ketua sdr. Bratho, 
Wk. ketua sdr. Prodjowirojo, se- 
kretaris sdr. Tjokorde Rake Dhe 

rana, bendahari sdr, P. Sudarmo, 
pembantu umum nj. “aa Su 

  

3 : “ di Sekolah 

Pengadjaran Bahasa djilid I 

beri manfaat kepada sdr.2 

BAHASA 

oleh: Karim Hali 
x 

kan tjontoh2, seperti: 

— agenda dil, 

“ oleh: 

15” sedikitnja Rp. 1,50 . 

Dan masih sedia: Wadjanan     mantri. 

    

Na: Dsn 1 

  

Langganan Baru 
: Mulai tanggal 23 Desember 1953 ,,KEDAULATAN 
| . RAKJAT" menerima langganan baru. 

Pembajaran diperhitungkan mulai 1 
Dengan ng A3 R. ” dilakukan dengan Kerana 

gs Sean eaaaken gunting disini 

  

# 

  

mendjadi Ta »K, aa 

@ 

: Alamat 

   

   

  

“to. La 

Permintaan Mendjadi Langganan | 

i PM na Jth: Adm. Harian ok RP 

' Mulai bata 23 Tn 

Mena Ten 

Bonnananaaa senana anakan 

FOaa, Djanuari 

sococonsanunnuanagna ....... 

Kephgu 

Tugu # — Jogja, 

1733 harap saja ditjatat! 

Kenaanenankunnunanusang ana a ana anaa 
x 

— Tanda tangan :   

oleh: Nj. Pakasi — Soepartinah Rp. 5.50 
K dalam buku ini banjak petundjuk2 bagi pe- 

Jadjar2 tjalon guru, dan djuga banjak mem- 

jat, jang masih kurang pengalamannja da- 
— lam pekerdjaan tsb. s 

INDONESIA PRAKTIS 
untuk Kursus Pengetahuan Umum dan guru? P.B.H. 

buku ini dimaksud guna melatih tjara meng- 
gunakan bahasa dalam kehidupan sehari2 da- 
lam bentuk-bentuknja jang tertentu. Isinja 

terutama mengemukakan dan membitjara- 
Surat menjurat, kara- 

nganjpidato, berita surat kabar/berkala, pe- 
ngetahuan tentang Administrasi, buku kas, 

NEGARA KITA 
Karim Halim 

bukw batjaan untuk memahirkan memba- 

tja bagi kawan2 jang tammat kursus mem- 
batja dan menulis. Isinja sekadar pengetahu- 
an tentang Negara Kita Republik Indonesia. 

Pesanan luar kota tambah ongkos kirim 

Toba 17 TH. —— Djam: 10.60 

  

Guru di Sek. Rak- 

m “Rp: 6 —   
Rp, 5,— 

  

“Em: aan 
Pel It AI 3 

Agen Solo: 

KAPASAN 216-220 SURABAIA TILE 837 U. 
"BISA VAPAT BELI DISEGALA TOKO? VAN RUMAH OBAT 

Toko SENG MO, Toko HAY TJIANG, Toko NAM, 
Toko PODJOK, Toko FOE, Toko Obat ENG TAY HO, ENG 
THIAM HO dan DJIN SENG HO. 258-12.   
  

  

Radja obat kuat 

VIRAN O L 
Viranol extra strong buat laki? jang kurang tenaga lemah 
sjawat (Impotensi sexuel swakte). Alasan penjakit badan 
lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 
posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 
ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 
Tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 
djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 
tanggung 10075 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 

» Harga 1 botol Rp, 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang 
mandjur, 
Pil Can istimewa buat laki2 ...coooooooooooooo Rp. 18y— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
keputihan Pe AN Ng Pil aencooro.ococecosocooo HW 2S, — 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ...occooooocoo&d 1075 
Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 1. 

Swakanau Nan an ee an cmn o neon sama snrodunenadansenguna sa oconetena “a yang 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak 
Yuntur 2 GTAM ...oodecoorencecantanann nana sencsnnsooooi ag IG,— 
Minjak Gatal Rp. 6,— Zalp Exeem ...ecoooooo dg 107— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......... g M— 
Obat dikirim sesudah terima uang, i 
engkos kirim 1055. 1 sa 

TABIB WAHID MAWN -—- Tamblong 490 — Bandung, ' 
Agen? : 

TOKO SOLO, Djl. Sosrowidjajan Ne, 5 — Jogjakarta, 
WARUNG MOELJO, Dji. Judonegaran 17 — Jogja. 
TOKO Junior, Djil. Malioboro 93 — Jogjakarta, 
Taka, Obat ENG TAY HO, Petjinan 58. — Jogis,.. 

3 TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja 
Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 15 Jogja. 

THAY AN TJAN Petjinan 66 —- Jogja. 
Eindabad House, Nonongan No. 77 — Solo, 
Tako Obat HOK AN Djl. Raya 114 — Magelang, 

- ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 
- NGO HOK Ba ia Uh aan En 

Semarang. 
2 SHANGHAI Pasar Djohar 43 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 
Multi Sports, Kaliasin 7 — Surabaja. 

A 

8 

  

  

KONTAK SENI ——   

Sungguh Kedjadian..... 
seorang pemilik lukisan BRO- 
THO, mengatakan kendor usaha- 

nja demj lukisan .tadj diambil 
temannja. Minta ganti baru di- 

tolak, karena lukisan bukan se- 
rupa djimat jang mengan- 
dung occulfis .....i. me dan 

Oobatisme (oecultis . ...... me). 

Seni - Rupa ,,BROTHO" 
Menduran 19 Dk.   
  

  

  
  
  

Toko Buku ,,K.R.” 
TUGU 42 — TILP. 901 

JOGJAKARTA, 

Na No. 10 — 11 

  

SENTOR 

F GM nek 

  

TAPAL GIGI 

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiars: 

dan ketawa berseri'.. 

berkat PRODENT 

tapal gigi jang 

| paling baik!,       
  
    meja Irsnyak bau ) 

  
Tube sedang Rp. 1.75 

    

   
   
     
    

  

Tube sangat besar Rp. 2.50 
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"sssssesees terutama kalau digoreng dengan 

Delfia tjap Gadjah. Sebab Delfia disaring dengan 

istimewa, hingga bersih 

  

dalam kaleng dari 1 dan 2 kg, 
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“2 Wgp, #KEDAULATAN BABIAR | 

BA ML MUA P1 MA SN Sena MUAT An PAN Os 

dan djernih. Inilah 

djaminan untuk rasa asli 

masakan Njonja! 

DE LEFTLA 
Dyjaminan rasa asli semua masakan. 

DEL.53-4x140-B. 
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