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“DALAM DJABA TANNJA 

JANG DIKEMUKA- : 
JANG DI- 

BESAR DALAM SEGALA KALANGAN MAUPUN 

adalah kewadjiban, dan merde- 

ka adalah tanggung djawab. 
Selain ini telah memberi kata2 . 

sambutan djuga Kepala Kepo- 

lisian Propinsi Sulawesi, wali- 

kota Makassar dan wakil ketua 

DPR kotabesar Makassar. 

ae NJA GOODWILL JANG | 
133 1 RSEORANGAN UNTUK “MEMBANTU MENGEMBALIKAN KEUTUHAN 
2 ANGKA PERANG. 

2 k njata- | 'renanja diserukan, supaja ber- | menjatakan, bahwa 
$ f 2 | sama2 mempersiapkan diri guna | 

3 “4 £ | menjelesaikan persoalan jang 
SN SY"G. Subroto telah mele-. timbul dalam kalangan angka- 
: 4 / takkan djabatannja sebagai Ie tan perang dewasa ini, demi ke-' 
“ko nglima Tentera Terr. 1 ..| pentingan negara dan bangsa.” 

. Dalam hubungan ini dikemu- Dapat ditambahkan djuga, 
kakannja sendiri pertanjaan, si- | bahwa rentjana Kdlonel Bam- 

    

   

  

   

   
   

   

   

   

   

apakah jang telah membebaskan 
Kol, Gatot Subroto dari djaba- 
tannja itu. Achirnja Kol. Bam- 
bang Sugeng mengatakan, bah- | 

| wa Kolonel Gatot Subroto masih 
“tetap dalam djabatannja sebagai 
panglima Tentara Terr. 7 

: Mengachiri pertjakapannja de- 
- ngan Pers, KSAD Kol. Bambang 

: Sugeng menjatakan, bahwa se- 
telah ja mendjabat kedudukan j ig 

sekarang ini, bermatjam-ma- 

tjam harapan disampaikan ke- 
padanja. Berhubung dengpagian 
diperingatkannja pula, Da 

      

  

  

“epafin da buah 
- hower 

Dalam merajakan hari? Natal 
ini Bulabeiaajesny anget La .mo- 

: turun dk didunia 
“Hap orang men dapat pakain 

Bahwa pada suatu ketika, da- 
mai akan datang, dan setiap 
orang akan terhindar dari rasa 

| “takut, itu semua orang jakin. 
Tapi kapan ? Bahkan tidak se- 
dikit mendjadi apatis, ber-masa 
bodo. Sudah begitu lama perang 
dunia kedua berachir, toh. per- 
musuhan terus berlangsung di 

“Indo China. Peperangan di Ko- 
rea sudah lebih dua tahun, tidak 
habis2nja. Di Malakka, di AP 

ka dan ditempat2 lain. 2 

Harapan hari Natal tadi Bid 
bah dengan ' suatu pernjataan 
dari. pemimpin Rusia, Josef Sta- 
lin, jang ingm djuga akan per- 

damaian. Perang (antara Rusia 
dan Amerika) bukan tidak bisa 
dielakkan katanja dan ia setu- 
dju berunding dgn. presiden ter- 
pilih Amerika Serikat, Eisenho- 
wer untuk mengurangi kete- 
gangan dunia. 
Meskipun - kita tidak terlalu 

“gembira menjambut pernjataan 
Stalin tapi itu bisa “dihargai. 
Djustru pada perubahan peme- 
rintahan di Amerika pada bulan' 

“ Eisenhower "untuk mentjoba 

mengachiri perang Korea. 

Langkah 

  

pergi kemedan 
untuk melihat dengan mata ke- 

pala sendiri situasi disana. Da- 
lam kampanje pemilihamnja ye 
ru2 ini ia mendjandjikan ke 
ibu2 Amerika, bahwa Alas Ana 

mereka akan diusahakan 
gera 
dengan mereka, 

Pada itu dapat ditambahkan 
pernjataan  Winston COhurchul 

dalam kampanje pemilihan . th. 

  

temui Stalim. 
Sampai sekarang belum di- 

laksanakan, mungkin ada sesu- 
atu tekanan dari pihak pemerin- 

tahan Truman, Atau mungkin 
pula, meskipun Churchill mene- 

  

pa 

  

mui Stalin untuk mengurangi 
ketegangan, hasilnja toh akan, 

' kurang, karena peranan Ingge- 

an sen | Da 
untuk membitjarakan. soal2 in-. 

Djanuari jad. Dihargai, mengi- | 

ngat djandji dan usaha djenderal | 

pertama kearah Ag: 

ibu telah dilakukannja : id sudah 5 

perang Korea | 

se- . 

bisa bergabung kembali | | 

jang lalu di Inggeris : saja akan | 

“bang Sugeng semula untuk -me- 
nindjau keadaan didaerah Pare- 
pare, dibatalkan untuk segera 
kembah ke Djakarta guna ' mie- 
injelesaikan soal2 jang penting, 

sesudah perdjalanan penindjau- 
an ke Makassar ini. 
-Akan tetapi dalam waktu jg 

singkat Kol. Bambang Sugeng 
akan kembali lagi ke Makassar 
untuk menindjau sendiri keada- 

Yan didaerah Parepare itu. 'Kema- 
rin KSAD telah terbang kem- 
bali ke Djakarta. 

Sipil - tentara 
bertemu. 

Mengenai kedatangan KSAD 
Kolonel Bambang Sugeng di 

# 

“ Makassar kini dapat diberitakan 
| “Ilebih landjut, bahwa kemarin 

“dulu pagi ia telah mengadakan 
sebuah rapat tertutup 

ra perwira dari Komando: 
“Titer Kota Garnizoen Makass 

tern, sedangkan malamnja di- 
selenggarakan suatu malam 

perkenalan dengan wakil2 par- 
tai, organisasi serta orang2 ter- 
kemuka lainnja dikota ini. Ma- 

jam perkenalan jini dihadiri anta- 
ra lain oleh gubernur Sulawesi, 
Kepala Polisi Propinsi, walikota 
Makassar dan sedjumlfh para 

perwira, sedangkan kepala Staf 

TT-7 jang terganggu keseha- 

tannja, diwakili oleh Letnan 

-Kolonel Dr. Sumarno, jg dalam 
sambutannja menjampaikan u- 

tjapan selamat atas nama Ku- 
mando TT-7 kepada KSAD jang 
baru. « 

| Selandjutnja telah be ud 
pula gubernur Sulawesi Sudiro, 
jang sesudah ' mengemukakan 

bahwa suatu tugas jang berat 
sedang menunggu KSAD, meme- | 
sankan kepada seluruh bangsa 

Indonesia dengar sembojan jang 

adalah sbb. : 

pertentangan ini. 

| kalian bersama keluargamu,   

  

  ris dalam keadaan dunia "pada 
waktu ing tidaklah sebesar se- 
belum. perang dunia jl. Ia tidak 

merupakan faktor jang g menen- 
tukan lagi. 

esar sekali kemungkinan 
“nanti, perdana menteri Inggeris 
ini dalam  kundjungannja ke 

SEL setan       

bagi, Churehiti turut por 

ower, kalau djadi di- 

  

       
     
       

» di Amerika dalam aa 
dekat, serta Pen 

    
   

b baik djenderal 

        

LN Tenan per- | 

Bg pertemuan antara Statin | $ 

Tn negara dan : 

   
    

     
    

   

   

      
        

    
      
   

     

  

        

  

   
   

  

     

      
    

   

    

  

dengan 1 

5 2 

| Sugeng dengan 

Adapun malam pertemuan dan 

ramah tamah tersebut dikuntji 

oleh KSAD Kolonel Bambang 
sebuah pidato 

| singkat, dalam mana ia meng- 

harapkan do'a dan restu dari 

| jang Maha Kuasa untuk mem- 

| beri, kekuatan kepadanja. 
|katakannja pula, 

Di- 

bahwa seba- 

| gai KSAD, oleh umum banjak 
| diharapkan untuk  menjelesai- 

| kan soal2 jang kini sedang di- 
. hadapi. — RM. 

  

Mr. Pan : 
KE SURABAJA 

Mr. Wongsonegoro ketua Pa- 
nitya Negara untuk Urusan 
Hak2 dan kewadjiban2 para Re- 
siden tanggal 27-12 ditunggu 
kedatangannja di Surabaja. 

kali Kediri, kemudian dj Bondo- 
woso dan achirnja - di Pameka- 
san, dalam Se Sei dengan ke- 
pala2 daerah keresidenan, . Ant. 

  

Ba cealaureat Technologi 
Pada Fakultit Tehnik 
U. N. Gadjah Mada. 

Pada Bagian Kfmia Fakultit 
Tehnik Universitit Negeri Ga- 
djah Maga di Jogjakarta terhi- 

tung mulai tg. 19 Desember '52 
diadakan “Xingkat peladjaran 
Baccalaureat Technologie. 

Susunan mata peladjaran 

laureat Technologie tersebut 
akan ditetapkan menurut ke- 
tentuan dalam pasal 9 Peratu- 
ran Pemerintah no. 37 tahun   

| — Pesan K.S.A.P. pada hari — 
Natal 1952 . 

Bertepatan dengan hari Natal, 
Angkatan Perang Djenderal Major Simatupang -telah me- 
njampaikan pesanan melalui tjorong radio jang ditudjukan 
kepada anggauta2 Angkatan Darat, 
Angkatan Udara, jang merajakan hari Natal ini. Pesan itu 

Hari Natal adalah lambang tjita2 perdamaian dan per- 
Saudaraan, suatu tjita2 jang memberikan harapan dan me- 

rupakan tjahaja dalam dunia jang penat Kenapa dan 

. Semoga perajaan hari Natal ini dapat memperkuat dalam 
hatimu sekalian, tjita2 perdamaian dan persaudaraan, se- 

hingga dalam pekerdjaan dan pergaulanmu sehari - hari, 

saudara? masing? dapat memberikan sumbangan jang ber- 

harga untuk menegakkan perdamaian dan persaudaraan di- 

tanah air kita dan didunia umumnja. 

Saja utjapkan ,,sselamat hari Nata?” kepada saudara? se- 

. Demikian pesan K.S.A.P. menurut Ant. 

1950 tentang Universitit Nege- 
| ri Gadjah Mada. — Ant. 

semalam Kepala Staf 

Angkatan Laut dan 

berdjuang. 

Dinjatakan, bahwa sekitar 

Jurusan i Djawa. Timur |. 
sendiri telah pernah diadakan ' 
'pembitjaraan2 jaitu pertama 

“ isihan 

-bagi tingkat peladjaran Bacca- | 

“ 

Gibernur Sudiro: Tugas berat menunggu KSAD 
# OL- BAMBANG SUGENG, ATAS PERTANJAAN2 
KAN PERS DI MAKASSAR MENJATAKAN, BAHWA KESAN 

. PEROLEHNJA SELAMA BERADA KL. 30 DJAM DI MAKASSAR IALAH, ADA- 

  

BEGAL BERAKSI 
Baru2 ini mobil AB. no: 1717 

dalam  perdjalanannja kembali 
dari Semarang menudju ke Jo- 

gja didekat  Bedono.  Djambu 

(Daerah Ambarawa) telah di- 

berhentikan oleh 3 "orang jang 

bersendjatakan 1 stengun dan 
2 pistol. Sesudah berhenti, mobil 

digledah dan barang2 jang ada 
didalamnja “oleh 3 orang tsb. 
dirampas. Perampokan ini ter- 
djadi pada djam 12 siang, dima- 

na, sedang waktu itu terdapat : 

beberapa bakul2 jang sedang 
berdjualan dan berdjalan. 

2 Orang penumpang mobil 

tersebut tidak diganggu. Ke- 
rugian ditaksir sebanjak Rp. 
1500, —. : 

. Matruksi “Mentari 
Mukarto 

Memperkuat utusan di 
konperensi Cairo, 

“Dalam keterangannja kepada 
“harian ,,Pemandangan” Menteri 
LN Mukarto menjatakan bahwa 
pada hari Selasa jang lalu telah 
dikirimkan instruksi kepada du- 

ta Indonesia di Bagdad, Mr. 
Tirtawinata, supaja  memper- 

|kuat utusan Indonesia dalam 
konperensi negara? Asia - Arab 
di Cairo. Konperensi Cairo itu 

akan membitjarakan tindakan? 
bersama negara? Asia- Arab 
terhadap politik Perantjis di 

Tunisia dan Marokko. Hari Se- 
lasa itu djuga kementerian EN 

Indonesia telah mengirimkan in- 
struksi kepada  utusannja ke 

konperensi Cairo tersebut, su- 

paja membantu perdjuangan ke- 

merdekaan tiap2 bangsa 

terdjadjah dengan sikap Indo- 
nesia dalam sidang umum PBB 
jang lalu. 

  

Menteri Pertahanan 
Ke Semarang dan 
Jogja. 

Tanggal 24-12 djam 09.35 di- 

teri Pertahanan 
Buwono telah tiba di Sema- 

nudju ke Jogjakarta. Di Kali- 

Gubernur Budiono, Wakil Pa- 
nglima Divisi Major Selo Ali, 
pula sementara pembesar dari 
daerah istimewa Jogjakarta 
jang wmendjemputnja dengan 
mobil. — Ant.   

  

“Mfahdhestar Guardian Weekly : 

»Asia merasa 
menganggap. | 

sebagai alat" 
ADJALLAH Inggeris »The Manchester 
kly” dalam induk karangannja jang berkepala 

and after” (Korea dan sesudahnja) 
Serikat di Asha menjatakan, bahsva keterangan? jang dikelu- 

arkan di Washington tentang maksud, untuk menjuruh orang? 
— Asia bertempur angan orang? Asia, telah enakan ba- 

“kedjelekan. . 

M 

njak 

Tiap anak sekolah di India jg 
telaf 'membatja' buku2 jang di- 
tulis oleh pengarang Macaulay 
akan ingat tjerita tentang per- 
tempuran jang dilakukan antara 

orang2 berkulit tjokelat mela- 
wan orang2 berkulit  tjokelat 
dipantai Coromandel -dan per- 
tempuran tersebut disebabkan 
tidak lain karena adanja perse- 

antara Radja Prusia 
dan Radja Perantjis. 

Orang? Asia mentjegah 

perselisihan. 
Kata Manchester Guardian 

Weekly, pada waktu ini orang? 

Asia sangat berhati-hati dan 
berdjaga-djaga, djangan sampai 
mereka sama mereka saling 

bertempur karena perselisihan 
orang? Barat, 

Disamping itu kini orang2 

Asia mentjurigai politik Ameri- 
ka Serikat jang telah memilin 
Djepang sebagai sahabatnja. 
Orang2 Asia mempunjai keper- 
tjajaan, bahwa orang2 Djepang 
dalam hatinja tidak akan beru- 

  

| 

hwa Amerika 
ereka hanja 

Guardian Wee- 
»Korea 

tentang politik Amerika 

deh 

tudjuan, tapi sebagai alat utk 
mentjapai tudjuan Amerika Se- 

rikat. 
India tidak netral? 

Mengenai politik bebas jang 
didjalankan oleh PM India Neh- 

ru dikatakan oleh Manchester 

Guardian Weekly, bahwa salah 
belaka kalau orang menjangka, 
bahwa PM Nehru atau pemeria- 

tah India dengan bersembunji 
mempunjai simpati terhadap 

komunisme : salah pula kalau 

orang menjangka bahwa orang? 

India dengan tegas? mendjalan- 

kan politik netralitet dengan 
tidak pakai tawar menawar. 

Tudjuan jang pertama dari 

New Delhi ialah bahwa mereka 

terang2 hendak  mempertahan- 
kan perdamaian. Berbagai tak- 

tik mereka mungkin kurang 

bidjaksana, tapi politik mereka 

adalah didasarkan kenjataan 

dan mereka menolak pendapat 

  

jang Naa balon ge ata eta 

sertai seorang adjudannja, Men : 
Hamengku : 

rang dari Djakarta untuk me- : 

banteng, Menteri disambut oleh : 

    

dia sepenuhnja untuk menemui 

masalah Korea, 

Pernjataan Stalin itu termak- 
tub dalam djawaban terhadap 
salah satu dari empat matjam 

pertanjaan jang diadjukan ke- 

padanja oleh koresponden  di- 

plomatik ,,New York Times” 

James Reston. Pertanjaan2 Res- 

ton dan djawaban2 Stalin diki- 

rimkan dengan perantaraan du- 

tabesar Sovjet di Washington 
Georgi N, Zarubin, 

  

    

   

   

          

   

Stalin sedi 
Perang bukan tak dapat dielakkan 

JENDERALISSIMO Josef Stalin telah menjatakan kepada 
surat kabar Amerika ,,New York Times”, bahwa ia berse- 

  

“ Metatah “ 
Etjeran . 

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolomsRp. 0.80 

LANGGANAN : 

Dalam dan Luar Kota, 

s..c.c.oXc.o. Rp Il,— 

Ki) see 39 . 

  

  

  

ia Lai 

presiden - terpilih ' Amerika 
Dwight Eisenhower dalam suatu usaha untuk  menjelesaikan 

ngurangi ketegangan dunia de- 
wasa ini ? 
Djawab : Kami dapat menje- 

tudjuj usul ini, 
4. Tanja : Apakah Stalin sSu- 

ka bekerdja- sama dalam  su- 

atu langkah diplomatik baru jg. 
bertudjuan untuk mengachiri 

perang Korea ? 
Djawab : Ja, oleh karena So- 

vjet Uni ingin supaja perang 

di Korea diachiri. 

: Akan dipeladjari. 

New York Times” menam- 

bahkan, bahwa djawaban2 Stalin 

itu dapat diharap akan dipela- 
djari dengan seksama. oleh djen- 

deral Eisenhower dan pembantu- 

pembantunja. 

Selandjutnja ,,New York 
Times" mengumumkan pula, 

bahwa menurut djurubitjara Ge- 

dung Putih pemerintah Ameri- 

ka untuk sementara ini tidak 

akan ' mengeluarkan sesuatu 

statement resmi mengenai dja-   
SPA LIN. 

Saja bersedia, 

4 Pertanjaan. 

1. Tanja: Pada waktu per- 

mulaan tahun baru dan pada 

saat suatu - pemerintahan baru 
sedang mengoper kekuasaan di 
Amerika Serikat, apakah Stalin 

masih berpendapat bahwa  So- 
vjet Uni dan Amerika Serikat 

dapat hidup berdampingan de- 
ngan damai ? 

Djawab : Kami tetap berpen- 

dapat, bahwa perang antara 

Amerika Serikat dan Sovjet Uni 
tidak dapat dianggap sebagai 

suatu hal jang tak eat. di- 

elakkan. 

2. Tanja : Nnak jang me- 

nurut pendapat Stalin merupa- 
kan sumber2 dari pertikaian J9. 
sekarang “mengeruhkan dunia 
ini? 

Djawab : Tiap tempat dimana 

tindakan2 agressif dari politik 
sperang dingin” terhadap Sovjet 
Uni sedang dilakukan. 

3. Tanja: “ Apakah  Stalin 

akan “menjetudjui diadakannja 
pembitjaraan2 diplomatik dgn. 
wakil2 dari pemerintahan -baru 
Eisenhower “guna mempeladjari 

kemungkinan untuk mengada- | 

kan pertemuan antara dia sen- | 
diri dan djenderal Eisenhower | 

jang dimaksudkan untuk me-! 

  

waban2 Stalin. — AFP. 

Terserah kepada 
Bisenhower. 

Para penindjau diplomatik 

asing jang ada di Moskow, hari 

Kemis jang lalu menjatakan 

tentang  tanjadjawab antara 

PM Sovjet Uni Stalin dan war- 
tawan harian Amerika ,,New 
York Times”, bahwa sekarang 

giliran Dwight Eisenhower “utk 

menjatakan pendapatnja. 

Kata kalangan2 tadi, andai- 
kata" Eisenhower  menjatakan 

sanggup pula. untuk mengada- 

kan pembitjaraan dengan Sta- 
lin, maka dalam tempo beberapa 

minggu sadja pertemuan ini 

mungkin dapat dilaksanakan. 
Dikatakan pula, ketika soal 

ini timbul waktu tahun 1949. 
Stalin mengatakan bahwa ke- 

sehatannja tidak mengidzinkan- 
nja untuk bepergian ke Wa- 

shington' disarankannja supaja 

pertemuan ini dilangsungkan di 

Moskow atau Warsawa ataupun 

  

aa Be 

         
              

EISENHOWER 

No comment 
  

  

NAGUIB TERIMA KUN- 
DJUNGAN MAH: 
MOUD FAWZI 

Menteri luar negeri Mesir 
jang baru, Mahmoud Fawzi, 
ketika hari Rabu jang lalu 
tiba dari London, hari Kemis 
jang lalu mengadakan pembi- 
tjaraan pandjang-lebar dengan 

P.M. Naguib. 
Fawzi sebelum pengangka- 

tannja tadi djadi duta besar di 
Inggeris. Diperoleh keterangan, 

bahwa & akan menjusun s 
buah laporan jang djelas ba- 
gi pemerintah Mesir, tentang 
pendirian Inggeris mengenai 
segala soal jang masih bergan- 
tung, antara kedua negeri ini. 
— Ant. - AFP. 

      

s6. 

    

MAKKI AKAN UNDUR:- 

  

  

KAN DIRI : 
Darj Panitia Minjak 
Iran. 1 

Hussein Makki, telah meng- 
adjukan permintaan kepada 
perdana menteri Iran, Moham- 
mad Mossadegh, untuk meng- $ 
undurkan' dirj dari panitia mi- 1 
njak Iran. 

Dikatakan bahwa Makki te- 
lah berselisih - paham dengan 
seorang anggota lain dari pa- 
nitia tersebut. Kinj belum lagi 
diketahui apakah Mossadegh 
akan menerima baik permin- 
taan Makki itu. Ant. AFP. 

      

  Praha. Kemungkinan djuga 
Berlin. — UP. 

Eisenhower : ,No 

comment”, 

“Djenderal Eisenhower hari 

Kemis tidak mau memberi ko- 

mentar mengenai keterangan 

Stalin jang menjetudjui diada- 

kannja pertemuan dengan dia 

dengan maksud meredakan ke- 

gentingan internasional. 

Eisenhower menerangkan ke- 

pada para wartawan, bahwa ia 

tidak dapat mengatakan apa2 

mengenai pernjataan Stalin itu. 

AFP, 
  

  jang menjatakan, bahwa terha- 

dap Tiongkok harus dilakukan 

perang salib. 
Pada umumnja sikap Inggeris   bah. Mereka berpendapat, bah- 

wa kalau Djepang pada suatu 
saat telah dapat melemparkan 
pertalian persahabatannja  de- 

ngan Amerika Serikat dan ber- 

'main dengan kemauannja sen- 

diri, maka kesulitan2 baru akan 

timbul, 
.Asia merasa, bahwa Janeeta     

  

    

  

   

Serikat dalam memilih sahabat2- 
nja memberikan perhatian le-, 
bih banjak pada soal apakah 

pemerintah negeri? tersebut me- 

miliki pandangan jang betul? 
anti-kominis daripada pada soal 
apakah pemerintahan? tersebut 

dapat diterima oleh rakjat di- 

negeri? tadi atau tidak. 
Inilah jang merupakan pokok 

ketjurigaan Asia terhadap 

Amerika Serikat. Asia merasa 
bahwa orang2 Amerika meng-   anggap mereka tidak sebagai 
  

DPRD JOGJA- 

Pemadangan wak- 

tu Wk. Kepala Da. 

erah. S.P, Paku- 

Alam menjampai- 

   
   

utjapan sela 

matnja. 

(Gamb, Djapendi). 

kan 

   

  

   
      

  

        
    

  

   
    
     
      

      

     
      

KARTA 1 TH. 

Lamr: 
Kon. B3 kansasah Ganoatat tag 

Ya Kum Pel AU 

banjak mempunjai persamaan 

dengan pendapat India itu. 

Mungkin pemerintah India tam- 
pak agak ketjewa dengan ada- 

nja penolakan Rusia dan Tiong- 

|kok terhadap “usul India me-. 
ngenai Korea di PBB, tapi po- 
kok dari politik sebagai jang 
didjalankan oleh India harus 
terus dipertahankan. 

Kesempatan baik untuk 
Amerika. 

Kesempatan jang baik sekali 
bagi Amerika Serikat untuk Ga- 
pat menarik negara2 non-komu- 
nis di Asia kedalam barisannja 

adalah dengan djalan memusat- 
kan perhatian pada konperensi 
politik sesudah dilakukan per- 
letakan sendjata sebagai jang 
diusulkan India dalam PBB itu. 
Kalau betul2 ini mendjadi keja- 

kinan, hal . itu dapat menudju 
“kepada lebih adanja harmoni 
| antara Barat dan Asia Tengga- 

ra, Demikian The Manchester 
Guardian Weekly. — Ant. 

  

HARI NATAL DI 
MAGELANG 

Baik oleh penganut2 Agama 
Katholiek, maupun Agama Ke- 
risten Iainnja seperti protestant, 

maka Hari Natal tahun 1952 
djuga diperingati oleh mereka 

dengan mengadakan upatjara 
sembahjang digeredja2 masing2 
dalam kota Magelang dan se- 
kitarnja. 
Kaum Katholiek dalam peri- 

ngatan itu, djuga mengadakan 
pertundjukan toneel pada tang- 
gal 23-24 Des. untuk kanak2 
bertempat disebuah gedung de- 
kat geredja serta untuk orang2 
tua. ) 
Djuga seminarium Minus Mer. 

tojudan, selatan Magelang, telah 
mengadakan peringatan djuga, 
antaranja mengadakan pertun- 
djukan toneel mengambil . la- 

kon petilan dari Nara ge- 
redja,  WKORY An aneka 

| 
| 

  
aa! Kebudajaan Indonasa 

Ajetengcaharnb ai 

  

Laksanakan tjara pensiunan 
pegawai jang tetap 
Djangan pakai ,,kontjo" systeem 

| ERHUBUNG dengan anggaran belandja bagi Pemerintah 

Daerah Istimewa untuk tahu n depan sempit sekali disebab- 

kan karena pengurangan anggaran belandja Pemerintah Pusat 

| kalangan Gabungan Sarekat Buruh Daerah Istimewa Jogjakarta 

mengemukakan pendapatnja, ba 

tjari memperbanjak penghasila 

luaran harus dihemat sekali. 

Diseluruh Kota Jogjakarta 

kini terdapat kira2 3000 pega- 

wai pemerintah daerah jang 

bekerdja di Djawatan2 dan 

Kantor Pusat Daerah sendiri. 

Dari djumlah sebanjak itu kira2 

200 orang sudah masuk daftar 

untuk dipensiun, diantaranja jg 

benar? harus dipensiun 90 orang. 

Karena diantara orang2 jang 

harus dipensiun tenaganja ma- 

sih diperlukan, maka sampai 

sekarang pegawai jang dipensi- 

un baru beberapa orang. 

Sekarang jang mendjadi soal, 

apakah orang2 jang sudah ma- 

tang pensiun itu benar2 diper- 

lukan tenaganja lagi, ataukah 

karena soal2 perseorangan atau 

“kontjo” dari pihak2 jang ber- 

kuasa, ini harus mendjadi per- 

hatian. Sebab djika diperhati- 

kan, djumlah jang sebenarnja 

matang untuk pensiun dan kini 

bekerdja terus tidak sedikit, ti- 

dak kurang dari 50 orang. 

Keadaan jang demikian ini 

tidak dapat dipertahankan. 

Orang2 muda jang mungkin 

ketjakapannja lebih baik dari- 

pada mereka sedikit sekali ha- 

rapannja untuk memperoleh ke- 

dudukan jang baik dikemudian 

hari. 
Dengan demikian, pengeluar- 

an uang tiap tahunnja tidak 

dapat dikurangi, karena gadjih 
pegawai masih tetap seperti 

biasa djumlahnja. 

Dalam pada itu dinjatakan, 

bahwa belum lama ini Gabung- 

an Sarekat Sekerdja Pamong 
Pradja Daerah Istimewa Jogja- 
karta telah mengadjukan reso- 
lusi kepada Pemerintah Daerah 
jang pokoknja supaja memper- 

tjepat soal pensiun untuk pegas 
wai2 jang sudah waktunja di- 
pensiun, memberi .tempat kepa- 

  

  

  

hwa disampingnja usaha men- 
n dari daerah sendiri, penge- 

da tenaga2 muda jang tjakap 
ditempat jang sewadjarnja dan 
meneliti benar2 dalam menggu- 
nakan tenaga2 jang matang un- 
tuk dipensiun dalam djabatan2 
jang masih diperlukan.  Dian- 

djurkan supaja djangan mereka 
ini diberi gadjih seperti dalam 
dinas aktip, tetapi dengan tjara 
lain, jaitu uang harian atau ho- 
noyarium bulanan. Dengan de- 
mikian anggaran gadjih pega- 

Demikian kalangan Gabungan 
Sarekat Sekerdja Pamong Pra- 

dja Daerah Istimewa Jogjakarta 

kepada kita. 

PEMIMPIN REDAKSI 
KIAU PAOU" 

Dihukum 3 bulan 

pendjara. 

Pengadilan Tinggi di Djakarta 
sudah mengeluarkan putusan 
atas perkara K.C, Liem K.P. pe- 
mimpin redaksi harian ,,Kiau 
Paou"jang terbit di Palembang, 
jang pada beberapa bulan jang 
lalu minta appel atas putusan 
Pengadilan Negeri Palembang 
terhadap dia, 

K.C. Liem K.P, sebagai telah 
dikabarkan didakwa telah meng- 
hina dan mentjemarkan nama 
baik ketua Pengadilan Negeri 
Palembang berdasarkan KUHP 
artikel 310 j.o, 311 untuk Pe- 
ngadilan Negeri Palembang men 
djatuhkan hukuman dua bulan 
pendjara pada pesakitan. 

Keputusan Pengadilan Tinggi, 

  
jang disampaikan padd pesa-. 
kitan, jaitu tiga bulan Pena 
— Ant, ' 

wai akan kurang, dan akan | 
nampak keadilan dikalangan pe- 

gawai. 

BANGSA2 ISLAM SU- 
PAJA BERSATU 

Menghadapi Perantjis. 
Anggota Front Nasionalis 

dalam. Madjelis Iran, Jalali 
Moussavi, pada hari Kemis ji. 
berseru kepada semua bangsa 
Islam di Afrika Utara dan Ti- 
mur Tengah, supaja bersatu 
menghadapi Perantjis berhu- 
bung dengan politik jang di- 
djalankan oleh negeri ini di Tu- 
nisia dan Marokko. 
Menurut Moussavi, Perantjis 

kini sedang menggunakan prin- 
Sip? jg sama di Afrika Utara se- 
bagai jang telah didjalankan 
oleh Inggeris di Iran, dan ia 
menegaskan perlunja perlawa- 
nan terhadap apa jang dina- 
makannja komplotan2 Inggeris 
dan Perantjis itu. Ant. AKP. 

VAN FLEET TETAP 
PEGANG” 
Komando di Korea. » 3 

Kementerian angkatan darat 

Amerika Serikat mengumun- 
kan, bahwa  Djenderal James 
Van Fleet, komandan - tentara 
Amerika di Korea, dan Letnan- 
djenderal  Manton Eddy, ko- 

mandan tentara Amerika 'seri- i 

kat di Eropa, akan tetap mela- ' 

kukan dinas aktif sampai 81 ! 

Maret tahun 1953. Ant. UP. 

"DJALAN RAJA STALIN'" 
DI BERLIN 

Menurut koresponden "Prav- 
da” di Berlin, P. Naumov, usa- 
ha pembangunan di Berlin (Ti- 
mur) terutama dipusatkan pa- 
da djalan raja Stalin, akan te- 
tapi ketjuali itu djuga dibagi- 
an2 lainnja dari ibukota Djer- 

man ini, 
K4mpung2  “proletar” di 

Berlin kini sudah mulai dile- 
njapkan dan sebagai penggari- 
tinja untuk 'tahun'j.a.d. ini 
akan didirikan 1400 tempat 
tinggal apartemen, 2 buali ses 
kolah, berpuluh2 toko, bebera- 
'pa taman bermain bagi kar 
nak2, sebuah gedung istirahat 
Ibagi kanak2,, sebuah tempat 
gymnastik dan tempat2 tjutji 
pakaian buat umum, jang les 

  

  

    

taknja ditepi atau didekat djas 
Ant.    

  

    
lan raja Stalin. ass. 

     

& Anak baji laki2 umur 17 bt 

     
   

dari keluarga ' Jo Tjoen. Lim, 
di Djatinegara, kemarin ana 
dibawa lari oleh babunjanda: 
ditawarkan dgn. harga Bp, 20 
Oleh rakjat babu diserahitc 
kepada.polisi dan baji kini gudtitu 

dikembalikan dalam keadatii Sex 
tamat 

       



      

   
   

  

    

    

      

        
      

   
   

  

    

  

   

  

      

    
     
           

'nuhi sjarat2 ' bank-technis, te- 
tapi sipeminta mempunjai Ke- 

| sanggupan baik dan harapan ba- | 

  

   
    

   
    

     

    

     

  

   
   

    
    

   

      

    

    

    

    

      

   

   

    

      
      

    
     

  

   

  

    
    

     
   
   

  

    

   
    

  

    

     
   
     
    

  

   

    

    

   
   
    

    

  

    

   

   

   

     

     
   
     

   
    
    

   

      
       

    

   

        

disaN ajasan Kre- 

ada (selain ank Peredaran) 

'adalah : 1. Bank Industri Nega- | 
“ra, 2. Bank Negara Indonesia, | 
3. Bank Rakjat Indonesia, 4 
'Bank2 Desa dan Lumbung2 De- 
sa, dan 5. Jajasan Kredit. La- 

| pang usahanja sbb.: 
| Bank Industri Negara mem- 

beri pindjaman pada perkebu- 

nan dan perindustrian jang Me- 

Bank Negara Indonesia membe- 

| ri pindjaman import, export dan 

pindjaman djangka singkat bu- 

“at perdagangan 

£ Rakjat In Y 

ri pindjaman kepada pedagang? 

- ketjil dan menengah, industri | 

'ketjil dan menengah serta pin- 

djaman2 jang Te sosial. 

Bank2 Desa dan Lumbung2 De- 
| sa memberi pindjaman aa | 

: tjukup mempunjai 
ajamirtan, tetapi mempunjai ke 

angg dan keahlian dalam 

spangan2 usaha jang akan di- 

-September 1952 bertam- 
jadi Rp.160. djuta, da- | 

1951 memberikan “kredit 
2p.130 djuta, dalam tahun 1952 | 

(sampai achir September) mem- 
berikan kredit Rp.250 djuta. Da 

tambah dengan Rp.100 djuta. 

- Bank Negara Indonesia mo- 
dalnja sbb.: 1950 Rp.35 djuta, 
1951 Rp.215 djuta, 1952 (achir 

| September) Rp. 3.40 djuta. Sam- 
“pai achir Nopember 1952 bank 

' ini memberikan pindjaman2 bi- 
asa Rp.290 djuta, disamping 
membelandjai pembukaan letter 

  

haan bangsa Indonesia berdjum- 

lah Rp.321 djuta. La 
.. Bank Rakjat Indonesia ber- 

' modal ditahun 1950 Rp.27,3 dju- | 
ta, ditahun 1951 mendjadi 
Rp.57,3 djuta dan kini mendjadi 

— Rp.207,3 djuta, dengan membe- 
“ rikan kredit sbb.: 1950 Rp.110 

ajuta, 1951 Rp.310 djuta, 1952 
(achir September) Rp.385 dju- 

“ta. Ditaksir pada achir 1952 

' pemberian kredit dari bank ini 

| paling sedikit Rp.600 djuta. 
| Bank Desa dan Lumbung2 De- 

- sa sampai permulaan, tahun 

1952 tidak mendapat perhatian 

| langsung dari pemerintah, tapi 

dilajani oleh B.R.I. Pindjaman. 

“jang diberikan oleh Bank Desa 
'dan Lumbung2 Desa kepada 

"petani ditahun '50 Rp-3:30.000,— 
“ditahun 1951 Rp.28.582.000, ta- 
'hun. 1952 (achir September) 
Rp.29.829073.-—.. Dalam bulan 

“Agustus 1952, pemerintah me- 

ngambil keputusan untuk | aju- 

“sa membangun kembali Bank 

karena perang jang 

bekerdja lagi, djumlah 2700 

'Bank Desa dan 4000. Lumbung 

Desa. Untuk keperluan itu telah 

   
    

      
    
   

  

disediakan — tambahan modal 

Rp.60 djuta, dan ditahun 1953 

1 Rp:100 djuta, 
tanja Rp.160 s 

ngan perintjian sbb.: Yam 

ogat untuk Bank Desa ! 

  

    
   

  

    

    

     

    

       
   

  

   
     
   
    

  

   
     

  

1 Politik perdagangan peme- 

      

- | tara koperasi2 
'ada, maka diusahakan meng- 

dengan para pedagang exportir 

“Indonesia membe- | 

of credit dari pelbagai perusa- | 

ea dan Lumbung2 Desa jang | 
lalu tidak | 

ng | peri. 

pat 

jang dapat dise- | 
| atas dasar kope- 

si Perdagangan. 

tingkatan jang 
nggi harus diusahakan 

perusahaan2 atau harta- 

. dan sebagainja. 

Perdagangan N asional. 

disesuaikan dengan ke- 
Indonesia sebagai nega- 

agraria. Untuk memperkem- 
bangkan perdagangan barang2 
export hasil rakjat maka di- 
usahakan supaja saluran perda- 
pang barang2 tersebut seluas- 
uasnja diurus produsen sendi- 

“ri atas dasar koperasi. Semen- 
export belum 

  

hubungkan koperasi2 produsen 

Indonesia." Dengan djalan pem- 
'berian kredit, dapatlah perhubu- 
ngan itu diperkembangkan men 
djadi perusahaan export Indo- | 
'nesia. Disamping itu perlu di- 
hidupkan kembali exportcontra- 

| bagai 

| derniseernja, 
1 |djalan2 dan perbaikannja, teru- 

serusahaan2 In- | aja perbaikannj 

  les jang mengawasi kwalitet ba 

diexport dan mem- 

  

Nak 
   

     

    

  

diserahkan kepada usaha nasi- 
onal partikulir dibawah pengd- 
wasan pemerintah atau peme- 
rintah dapat pula ikut serta se- 

pemegang saham. Ren- 
tjana2 tentang ini jang akan 
atau sedang dilaksanakan ber- 
batas ada kemungkinan2 keu- 
angan negara dan persediaan 
tenaga ahli serta alat2. Selan- 

| djutnja diichtiarkan menambah 
djumlah perahu2 dan memo-| 

pun pembikinan 

tama diluar Djawa, dilandjut- 

kan. — Ant. 

LIBURAN SEKOLAH 
DAN KURSUS2 

Sambil menunggu peraturan 

liburan jang resmi bagi seko- 
lah rendah, sekolah2 landjutan 

dan kursus2 jang sederadjat 

utk tahun peladjaran 1952/1953 

Kementerian P.P. & K. mene- 

tapkan sbb.: 

a. Liburan Sekolah Rakjat utk 
triwulan jang ke NI dimulai 
pada tanggal 15 Pebruari 
dan berachir pada tanggal 22 
Pebruari 1953) lamanja S8 
hari. : 1 
Liburan Sekolah? Landjutan 
dan Kursus? untuk 
ke II dimulai pada tanggal 
18 Djanuari dan berachir 
pada tgl. 1 Pebruari 1953: 

lamanja 15 hari. 
Sekolah? latihan mengikuti 
liburan sekolah landjutan 
jang organisatoris dan admi- 

nistratip tergabung dengan 
sekolah latihan itu. — Ant. 

  

D 
7? 

Maka tidaklah mengherankan 
bila Kongres tersebut, ternjata 
mendapat kundjungan 58 wa- 
kil2 dari 10 Propinsi seluruh 
Indonesia. Demikian -ketera- 

| ngan sdr. Rachman Talib jang 
telah terpilih mendiadi Wk. 
Ketua I ,,ORPENI” (Organisa- 
si Pengusaha Pengangkutan 
Nasional Indonesia) — dalam 
ongresnja di Jogja baru2 ini, 

atas pertanjaan ,,K.R.” tentang 
kesan2nja. AA 

Langkah? jang perlu di- 

dehulukan. : 
Dikatakan seterusnja, bah- 

| wa setelah 3 hari berkongres, 
maka tampaklah adanja kema- 
uan jang baik dari segenap 
Pengusaha Kendaraan Bermo- 
tor diseluruh Indonesia untuk 
memperdjoangkan — kesempur- 

inaan pengangkutan pada 

umumnja, e 
Menurut Rachman Talib, di- 

|antara keputusan2 jang diam- 
bil jang penting ialah: Menjo- 

kong Pemerintah atas beleid 

Kementerian Perhubungan da- 
lam pedoman perizinan bisj 

truck jang dikeluarkan Peme- 

rintah dan membentuk pani- 

tya2 untuk pendirian Bank dan 

Asuransi, serta untuk persia- 
pan menerbitkan Madjalah. Per. 

lu djuga diketahui, bahwa Or- 
ganisasi tersebut berbentuk fe- 

deratie jang terdiri dari gabu- 

ingan dari Bond2 Perusahaan 

Pengangkutan Nasional, dan 

'Pimpinan Pusat terdiri dari 

Ketua Umum: sdr. Prawoto- 

.sumodilogo, Wk. Ketua I. sdr. 

Rachman Talib, Wk. Ketua II 

sdr. Sutarto, dan dibantu oleh 

beberapa Komisaris2 jang di- 

| ambil dari Propinsi2. 
'Dalam pada itu dikemuka- 

SURAKARTA 
: 1.680 MURID K.P.U. 

LULUS 
Dalam kwartal ketiga tahun 
ini sedjumlah 1.680 murid2 

| KPU, landjutan telah Tulus da- 
Jam udjian jang diselenggara- 

.kat di Surakarta. ' 
Bertepatan dengan Harj Ibu 

jang baru lalu, oleh Pendidikan 

Masjarakat diadakan pertemu- 

an2 di 5 Katjamatan untuk mem 

tersebut. — (Kor) 

”700/, DJALAN2 KOTA 
EP . Jang rusak sudah 

(0. diperbaiki. 
Dalam suatu pertjakapan Ke- 

pala Djwt.. Pekerdjaan Umum 

'Kotabesar Surakarta, A. W 

| Gani menerangkan, bahwa ren- 

Itjana perbaikan dalam tahun 
1952 djalan2 dalam kota Solo jg 

rusak, kini sudah 7074 jang da- 

diselesaikan. :, 

“Diantara djalan2 jang sudah 

   

      
  

  

  

  
        

   
    

    
   

  

    

   

   

    

     
      

    

selesai dikerdjakan ialah : 
1 Djl. Djebres - Djurug de- 
ran beaja Rp. 465.000,. 2. Djl. 

ngkrah - Kali Wingko Rp. 
009 3. Djl. Nonongan - Ga 

Rp. 189.500,. 4, Ljl, Ke- 

nidan - Sorogenen,  Ketimur 
i Djagalan 
muka pemotongan Ghe- 

mn Rp. 111:000,- dan djalan Ke 
“Rp. 46:000,. 5. -Djl. Kom- 

plang . Gremet Rp, 50-000,-” 6. 

41 Le “PT - Djembatan 
1 Rp. 167.000,. termasuk 

perbaikan djalan Kaba- 

Menudju kesempurnaan 
| pengangkutan 

. Kesan2 kongres pengangkutan nasional 
IKA ditilik dpri sudut perkembangan umum perekonomi- 

an nasional, maka inisiatip 
motor dj Jogja untuk mengadakan Kongresnja jang baru sa- 

1 dijangsun sungguh adalah gangat tepat dan penting 
sekali 'artinja. Dalam hal ini, terutama bagi daerah kami di 

Sumatera — Selatan sungguh? mendapat sambutan jang ha- 

Pengusaha2 Kendaraan Ber- 

kan pula, bahwa planning pe- 
kerdjaan jang perlu didahulu- 
kan, ialah melaksanakan agar 
sektor dalam perekonomian ha- 
rus dipegang oleh bangsa Indo- 
nesia sendiri, sesuai dengan 

anggaran dasar R.I. Untuk itu, 
kita banjak memerlukan ba- 
han2, terutama mengingat pu- 
la dalam soal kekurangan ka- 
pital, : 

Djumlah bis dan truck. 
Achirnja dinjatakan lebih 

djauh, bahwa djumlah kerda- 
raan bis2 di Indonesia adalah 
sebagai berikut: Sumatera 2450, 

lawesi 310, Sunda - Ketjil 140, 
dan di Maluku 30 buah. 

Dan djumlah truck2 jakni. 

untuk Djawa - Barat 3.000, Dja 

wa-Tengah 2.300, Djawa- Ti- 
mur 5.100, dan bagi daerah 
Djakarta sendiri ada 4.000 buah 

truck, belum lain2 daerah jang 
belum masuk laporan. 

  

50 BUS PENGANG- 
KUTAN PEGAWAI 

Tanggal 27 Desember dibeng- 

kel Djawatan Lalu Lintas Da- 

rat dan Sungai didjalan Angka- 

sa Kemajoran Djakarta akan di 

adakan peresmian pemakaian 

bus2 untuk para pegawai peme- 

rintah di Djakarta sebanjak 50   
Ikan oleh Pendidikan Masjara- 

erangan mengenai hari 

dan keutara. 

buah, Djumtah bus2 tersebut di 

butuhkan untuk mengangkut 

1.700 pegawaj negeri dari dan 

kekantor, sedang 

tjadangan. : 
Bus2 tersebut mulai dipergu- 

nakan utk kebutuhan pengang- 

kutan tersebut diatas pada tgl. 

5 Djanuari 1953. — Ant. 

      

jang diharapkan 

an selesai. 
dj. Totogan 

2 bulan lagi 

baikan djalan2 kota jang besar2 

selesay akan diteruskan dengan 
perbaikan djalan2 ketjil (bin- 

nenwegen). 

Perbaikan gedung? dan 
pembpatan djembatan. 

perbaiki Pasar Besar jang ki- 
ni masih berdjalan terus dengan 

beaja Rp. 519.000,- dan gedung 
Poliklinik di Gading dengan be- 

aja Rp. 43.700,— jang sekarang 

sudah selesai. Untuk perbaikan 

balcon gedung bioskoop Sriwe- 

dari telah dikeluarkan uang Rp. 

TON 

Dua djembatan besar telah si- 

ap dikerdjakan dalam tahun ini 

djuga, jaiah djembatan Bajan 
dengan ongkos Rp. 93.000,- dan 

djembatan Dewutan dengan be- 
laja Rp. 60.000,-. « 
| Assainering jang dikerdja- 

kan di Kauman untuk menge- 
Juarkan air hudjan memakan 
beaja Rp. 440.000, termasuk dju 
ga beaja perbaikan assainering 
di Kawatan — (Kor). 

PERTEMUAN KADER 
KEWANITAAN 

“Di Balaikota Surakarta ba- 
ru2 ini telah diadakan perte- 
muan dengan kader2 Kewani- 
taan sebanjak Ik. 160 orang jg 

| telah dilatih di Katjamatan2 se- 

lama 10 hari tentang Kewanita- 
lan, jang diadakan oleh Inspek- 
isi Pendidikan Masjarakat, 

Dalam pertemuan tersebut   
    

liburan 

Djawa 650, Kalimantan 25, Su- 

3 buah bus 

lainnja disediakan sebagai bus2 

  

baikan dj. Tirtojoso dengan be- 

aja Rp. 115.000,-, begitu djuga 

Menurut rentjana sehabis per 

NG PAN TAPE AT Len Ne Me 

  

  

  

“ "BAMBANG HARUS 
WASPADA 
Pengaruh Simatupang 

'rus SE Ola negara, se-| lumpuh. 
| dang perhubungan lainnja dapat Suara pers di Surabaja dan 

| Semarang tentang diangkatnja 

| Kolonel Bambang Sugeng seba- 
| gai pendjabat KSAD antara lain 

sebagai berikut : 
“ SUARA RAKJAT (Surabaja) 

|adaan sekarang sukar kiranja 
mengadakan pilihan jang “lebih 
tepat dari pada ini. Ia termasuk 
“orang jang ,,bersih”, dan teru-. 
| tama menarik orang pendirian- 
nja bahwa penjelesaian sesuatu 
sekitar persoalan « A.P.: bela- 
kangan ini harus tunjukan te. 
rutama kepada utuhnja kembali 

| tentara Kita. : 
— Ia akan harus sangat waspa- 
da terhadap orang2 politik baik 

jang mungkin akan mentjoba 
menungganginja, ataupun jang 
akan mentjoba mendjadikannja 

bulan2an serangan  politiknja. 
| Penting pendirian jang kabarnja 
dianut olehnja, bahwa segala 
persoalan dalam tentera harus 
dibereskan dalam kalangan in- 

tern tentera sendiri. 

TROMPET  MASJARAKAT 
(Surabaja) menulis, bahwa su- 
ara2 sekitar orang2 jang seka- 
rang telah atau akan dibebaskan 

menjetudjui atas angkatan Ko- 
lonel Bambang “Sugeng, dan 
djustru inilah merupakan suatu 
permulaan jang baik, apalagi 
ia adalahyKetua Ikatan Perwira. 
Djika masih ada djalan lain su- 

paja Bambang Sugeng " tidak 

penghabisan. Sebab dalam kea- 

daan seperti sekarang sebetul- 

nja kita djustru perlu sobat dan 
saudara dari pada menambah- 
kan permusuhan. 

Dengan keangkatan KSAD 
baru, sendirinja berarti lumpuh- 

tupang atas Angkatan Darat, 

demikian Trompet Masjarakat. 

SUARA MERDEKA (Sema- 
rang) : Pengangkatan jang baru 
pemangku” — djadi belum pe- 
nuh KSAD — itu, menundjuk- 

kan betapa hati2nja pemerintah 
mendjalankan segala usahanja 

untuk membereskan peristiwa 

17 Oktober.dan segala akibat2- 

dakan jang hati2 itulah pu 
jang menundjukkan beta 

rumpil segala pekerdjaan 

njelesaian itu. 

TANAH AIR (Semarang): 

Sekarang orang tinggal menung- 
gu akibat apakah jang akan 

terdjadi atas pengangkatan itu? 
Apakah itu akan berarti penje- 

lesaian ataukah “malah menam- 
bah ketegangan belumlah orang 
bisa mengatakannja. 1 

SIN MIN (Semarang) : 
ta pengangkatan itu agak me- 

lapangkan dada. Terutama djika     

  

  

menjatakan, bahwa dalam ke- | 

mempergunakan tindakan jang | 

nja pengaruh Djenderal Sima- 

nja jang timbul karena itu. Tim- |. 

   

Beri: | 

KEDAULATAN RAKJAT 
ae 

sief Ibu kota Kabupaten. 

Dalam pernjataan tersebut 

oleh sidang didesak pada jang 

berwadjib, agar segera menetap- 

kan sedikit2nja seorang dokter 
kabupaten jang dapat melajani 
penduduk didalam . dan diluar 
kota setjara dinas, serta men- 
desak djuga, agar. Pemerintah 

Pusat mengadakan Peraturan 

jang dapat menarik para Dokter 

| partikelir setempat, supaja su- 

| ka membantu pekerdjaan Dok- 
ter Pemerintah melajani keper- 
luan masjarakat. 

Djuga memutuskan menjata- 

'kan adhaesi terhadap putusan 
DPRD Kab. Ngandjuk ttg. 28-4- 

1952 dan Modjokerto ttg. 16-10- 

1952, dlm putusan mana dinja- 

takan persetudjuannja DPRDS 
Kab. Magelang terhadap putu- 

San2 DPRD? Ngandjuk,. Modjo- 
kerto itu tentang pemberian 
crediet kepada kaum petani dan 

pelaksanaannja. 

Mosi2 tersebut telah dikirim- 
kan kepada pelbagai bagian jg 

bersangkutan dari Pemerintah 

Pusat dan Djateng serta Parle- 

ment. 
Pelbagai mutasi. 

Ketjuali itu, dalam sidang 

| tersebut djuga diambil pelbagai 

'keputusan sebagai berikut : | 

1. Menetapkan berlakunja 

dan Pekerdja Daerah Kab. Ma- 

gelang, Stbl. tahun 1948 No. 
104, tentang penggantian bea 

berobat. 

2. Menetapkan berlakunja Mu- 

tatis Mutandis bagi Pegawai 
Daerah Kab. Magelang, Peratu- 

ran No. 23 tahun 1950, tentang 

pemberian tundjangan istimewa 
kepada djanda dan anak2 Pe- 
gawai Negeri jang meninggal 

dunia dalam dan karena keada- 
an jang luar biasa. 

3. Menetapkan 

Daerah Kab. Magelang, Peratu- 

ran Pemerintah No. 8, tahun 
  

dilihat dari suatu segi, bahwa 

dalam kalangan Angkatan Da- 
rat tanpa kepala staf, tidak 

mungkin akan berdjalan seba- 

gaimana mestinja.- Selandjutnja 

boleh diharapkan KSAD Kolo- 
nel Bambang Sugeng jang dike- 

| nal sedjak selaku gubernur mi- 

“liter akan dapat mendjalankan 
pelita dalam bilik jang Pegang   

WILAJAH DJAWA TENGA 

gelap ini. 
- 5 

  

Dengan disaksikan oleh KSAP, KSAU, KSAL, para ko mandan Teritorium dan 

korpsdiplomatik, maka p ada tg. 22-12-1952 jl. bertempat di Istana Merdeka Dja- 

: ' karta telah diadakan pelantikan K.S.A.D. jang baru, Kol. 

dilakukan oleh Presiden selaku Panglima Tertinggi. 

Peer: 

  

antara lain didjelaskan tentang: 

Dalam tahun 1952 ini telah di. 

  
1. Asas tudjuan Pendidikan Ma 

—. sjarakat, 
Kewadjiban masjarakat da- 
lam pembangunan. 
Methode untuk memberj pe- 

ladjaran P.B.H., 
Soal2. jang bersangkut pa- 

ut dengan tugas wanita da- 
lam mentjiptakan masjara- 
kat baru jang aman, adil 
dan makmur. — (Kor). 

2. 

3. 

2 

MAGELANG 
KONPERENSI P.D.M. 
“JOGJA — KEDU 
Konperensi routine dari ang- 

gauta2 Perwira Distrik Militer 
daerah2 Jogja dan Kedu, akan 
dilangsungkan pada tanggal 1 
Djanuari bertempat di Mage- 
lang. Konperensi tersebut akan 
dipimpin oleh Kapten Hardjo- 
kusumo, kepala bagian V re- 
simen 13 dari Jogja. Sehabis 
konperensi akan diadakan per- 
lombaan olah raga untuk mere- 
but piala beredar. — (KR). 

PERTUNDJUKAN UN- 
TUK AMAL 

Atas usaha Tjong Tiong Kwee 

dengan dibantu oleh CHRH, Ma 

gelang, pada tanggal, 29-30 De- 

sember j.a.d, digedung ,,Pantja- 
Warsa” akan diadakan pertun- 
djukan Tari2an Timur jang pe- 
mainnja terdiri anak2 sekolah 
Lung Hwa dari Semarang, 

Pendapatan pertundjukan tsb. 

seratus persen akan disum-   

bangkan kepada pendirifn Seko- 

lah Tionghoa di Magelang. — 
£ (KR). 

PENGHAPUSAN DJAWT. 
PERKEBUNAN 

Sub Perwakilan Kedu. 

Didapat keterangan mulai pa- 
da tanggal 1 Djanuari 1953 Dja- 
watan Perkebunan Sub Perwa- 

akan dihapuskan. Semua peker- 

djaan jang berhubungan dengan 
djawatan tersebut. diatas lang- 
sung oieh Perwakilan Djawatan 
Perkebunan Provinsi Djawa Te- 

ngah Semarang. — (KR). 

KEBUMEN 
INJEKSI BERAS 

Dalam 'beberapa hari ini te- 
lah diterima kiriman. pertama 
beras luar negeri dari Jajasan 
Urusan Bahan Makanan” Se- 
marang, untuk injeksi di Kebu- 
men sebanjak 10 ton dan se- 

bagai permulaan untuk daerah 
Gombong dan Karanganjar. 

Harga beras ini paling rendah 
Rp. 180,— dan paling tinggi Rp. 

220,. per kwintal. Masing2 pen- 

djual, jang terlebih dulu harus 
mendapat idin dari U.B.M: ha- 
nja diperbolehkan — mengambil 
untung dari tiap2 kwintal Rp. 
10,—, Dengan adanja injeksi 
beras tersebut harga beras se- 
karang paling tinggi Rp, 3,- se 
kilogramnja dan diharapkan 
akan dapat lebih rendah lagi. 
Menurut perhitungan umum, 

  
  

Tenaga2 dokter dibutuhkan 
“ Pelbagai keputusan DPROS Magelang 

ETJUALI telah memutuskan tidak akan mentjabut kembali 
Peraturan Pemberian uang djerih pajah 

DPD dan Wakil Ketua DPRD Kab. Magelang seperti telah kita 
Siarkan dalam »K.R.” beberapa hari jang 

DPRDS Kab. Magelang jang berlangsung 8 hari berturut? pada 
tgl. 22,23 hingga 24 Desember 1952 telah mengambil 
san djuga menjatakan adhaesi terhadap mosi 
mas mengenai tenaga dokter untuk daerah? Kabupaten, inclu- 

Mutatis Mutandis bagi pegawai, 

  
berlakunja | 

“| Mutatis Mutandis bagi Pegawai   

kilan daerah Kedu di Magelang 

untuk anggauta? 

lalu, maka Sidang 

keputu- 

DPRDS Banju-   
1952, tentang pemberhentian da- 
ri pekerdjaan untuk sementara 
waktu dan pemberhentian dari 

djabatan negeri sambil menung- 

gu keputusan lebih landjut (ba- 

gi Pegawai Negeri). 4 

4.. Menetapkan berlakunja 
Mutatis Mutandis bagi Pegawai 
Daerah Kab. Magelang, Pera- 
turan Pemerintah No. 15 tahun 
1951, jang mengatur penghasi- 

lan Pegawai Warga Negara jang 
tidak atas kemauannja sendiri 

diperhentikan dengan hormat 
dari pekerdjaannja. 

5. Menjatakan adhaesi terha- 

dap mosi DPRDS Banjumas me- 

ngenai “tenaga dokter untiik 
daerah kabupaten, inclusief Ibu 

Kota Kabupaten dan mendesak, 

agar menetapkan sedikit2nja 

seorang Dokter Kabupten jang 

dapat melajani penduduk di 

dalam dan diluar kota setjara 

dinas, serta mendesak, agar 

Pemerintah Pusat mengadakan 
Peraturan jang dapat menarik 
para Dokter partikulir setem- 
pat, supaja “dapat membantu 

pekerdjaan Dokter Pemerintah 
melajani keperluan masjarakat. 

(Kor.). 

Surakarta menanam 28000 ha 
padi Bengawan 

, 
ENURUT keterangan padi Bengawan Solo adalah djenis 

padi jang paling banjak ditanam 
karta. (Luas tanah? jjang ditana mi dengan padi B.S. itu tidak 

ha. jang kelihatan baik. kurang dari 28.090 

Sementara itu didaerah Sura- 

karta terdapat 10 kebun bibit 
padi B.S. masing2 luas 4 sam- 

pai 5 ha. Menurut rentjana tiap 

desa akan diusahakan adanja 
kebun bibit sematjam itu. Se- 
suai dengan perkembangan2 de- 
sa dewasa ini djumlah kebun 
bibit akan ditambah paling se- 
dikit seluas 600 ha. 

Rentjana untuk memperba- 
njak kebun bibit itu akan meli- 
puti djuga dikalangan petani2 
terkemuka  didaerah2 (zaad 
telers) dengan tjara mengan- 
djurkan kepada mereka untuk 
menjediakan sebagian ketjil 
dari sawahnja sebagai kebun 
bibit. Zaad telers ini terdapat 
didaerah2 Sragen dan Wono- 

giri, 

    
Bambang Sugeng, 

(IPPHOS). 

  

mengingat mulaj adanja patje- 
klik sekarang ini, harga 'beras 

tentunja sudah bisa meningkat 
sampai Rp. 3,50. Dalam Pada itu 
pengeluaran beras (injeksi) un- 
tuk daerah2 lainnja sedang diu- 
sahakan. .— (Kor), 

KLATEN 

PEMILIHAN LURAH JG. 
KATJAU 

Telah terdjadi di Kebon- 

arum, Klaten. x 

Meskipun pada umumnja rak- 

jat diplosok2 itu sebagian be- 

sar buta huruf dan buta penge- 

tahuan, tetapi mereka tidak bu- 

ta perasaan. Terutama didalam 

hal pemilihan Lurah desa, sung- 
guh mereka mengetahui siapa 

jang patut mendjadi Lurah se- 

suai dengan keinginan mereka. 

Tetapi meskipun demikian rak- 
jat djuga tidak dapat melepas- 

kan dirinja dari pengaruh2 pa- 
ra djago Lurah jang ingin men- 
duduki kursi Lurah tersebut. 

Hal ini terdjadi di Kl. Merbung 

Ketjamatan  Kebonarum, Kla- 
ten. 

Pada tanggal 16-12-52 di KI. 
tersebut dilangsungkan pemili- 
han Lurah dan diselenggaraKan 

oleh sebuah panitya dengan 

tertib, Menurut tata tertib da- 
ri fihak atasan, pemilihan dipim 

pin oleh Wedono. Dari 13 orang 
jang wmendjagokan diri, jang 

mengikuti udjian hanja 12 
orang sedang jang lulus hanja 
4 orang sadja. Sebelum pemili- 
han dapat dilaksanakan salah 

satu orang dari empat orang 

  

  djago jang lulus itu, ternjata 

  

EXPRES SURABAJA- || 
BANDUNG Di- | 

TEMBAKI 
Kereta api expres Sura- 

baja- Bandung tgl. 24-12 
kira pukul 15.30 antara Wa. 
rungbandrek dan Malang- 

bong telah ditembaki . ofeh 
gerombolan '' .bersendjata 

hingga mengakibatkan se- 
orang tentara mendapat lu- 
ka berat dan seorang anak 
Tionghoa mendapat luka2 
enteng. Dikabarkan 'bahwa 
tentara dari kereta aapi 
telah mengadakan tembakan 

balasan sehingga tembakan 

dari pihak gerombolan da- 
pat berkurang dan kereta 
api bisa djalan terus. Di 
Tjibatu diadakan pemerik- 

saan atas akibat, serangan 
tersebut. Expres itu tiba di 

Bandung 2 djam terlam- 
bat, — Ant.       

TAHANAN ALIM ULA- 
MA | 

15.000 Orang di Djawa 

Tengah? 
Menurut Kantor Urusan Aga- 

ma Djawa Tengah didalam wi- 
lajah itu ada 15.025 orang alim- 
ulama, baik jang tenaganja ti- 

dak terikat maupun jang teri- 
kat sebagai pegawaj kantor, jg. 
ditahan oleh jg berwadjib karena 
perkara? SOB. Dari sebanjak itu 

8,766 sudah dikeluarkan. 
Tjatatan tersebut diketahui 

sampai achir Oktober sehing- 

ga dapat diduga djumlah me- 
reka jang masih ditahan hing- 
ga TP sudah 'banjak kurangan. 
— Ant. 

  
disawah? daerah Sura- 

Bibit pohon buah?an di- 
perbanjak. 

Lain dari pada itu didaerah 
Surakarta terdapat 22 ha. ke- 
bun bibit pohon buah2an, jaitu: 
4 ha. di Kab. Sukohardjo, 7 ha. 
di Kab. Wonogiri, 3 ha. di Kab. 
Karanganjar, dan masing2 214 
ha. di Kab. Klaten dan Bojolali, 
selain kebun bibit di Tahudan 
jang ada. : 

Perlu ditjatat bahwa didae- 

    

he separo dari kawasan pen-- 

ata eng . membunuh Ko- | 

| Kabupaten Sleman. Tsel 
keterangan, bah — 

wa salah, seorang pembunuh | 1 
| tersebut, Pn 3 

| pendjaga 

| 

      

  

Peminuh Komandan 
Muda Polisi Asir 

. Tertembak, mati. 
Beberarya Hari berselang te- 

lah @ikabarkan, bahwa, lebih 

mandaip Muda Polisi Asir, telah 
gapat ditangkap 

Kini. didapat 

  
jang ? bernama Dj. 

aa Panu glua 

(Magelang), hari Kemis jan 
batu MAP Mm mati | 5 4     

    
  

tawanan2, berhubung 

terdakwa Dj. tersebut mentjo- 

ba untuk melarikan diri, pada 

waktu mandi. Setelah beberapa 

kalj diafakan ”sommatie” "Dj. 

tidak djuga tunduk kepada pe- 

rintah, maka pe : Talu me- 

lepaskan tembakan, hingga 

Dj. seketika itu dijuga menemui 

adjalnja. Setelah diadakan pe- 

periksaan, juga oleh -tabib 

maka majat kemudian diserah- 

kan kepade ahli - warisnja. 

STUDIE EXCURSIE PE- ” 
MUDA TANI" 

Kantor Urusan Gerakan, Tani 

Daerah Jogjakarta bersama2 de- 

ngan Badan Coordinasi Kemak- 

muran Kabupaten Bantul tang- 

gal 1 Djanuari jad. akan menga. 

dakan studie excursie Taman 

Pemuda Tani dengan mengun- 
djungi desa Pertjobaan Karang- 

modjo (Gunung Kidul). Selain 

itu pada tanggal 31 Desember 

jad, K.U.G.T. tersebut akan. me. 

langsungkan pertemuan tutupan 

tahun bertempat di pendopo ka. 

bupaten Bantul dimulai djam 

10 pagi. 

DJIWA MELAJANG 

    

Baru2 ini telah terdjadi ,pem- 

bunuhan jang sangat ngeri.ter- 

hadap dirinja seorang pemuda 

bernama Djemingin Ik. umur 23 

tahun asal dari desa Wanudjojo 

Kl. Srimartini Kap. Pijungan. 

Adapun  pembunuhnja ialah 

Suwardi Ik. berumur 18 tahun 

djuga didesa tersebut. Sebab2 
Dj. dibunuhnja karena ia .mem- 

bela kawannja untuk meminta 

batery jang ditjuri oleh Suwardi 

tersebut. Seketika itu S. , jang 

kedjam itu menjembunjikan di- 

ri dan esok harinja diketemu- 

kan dalam sebuah kuburan. Ki- 
ni sipembunuh telah ditangan 

polisi. 2   rah Surakarta luas tegalan ada 
158.900 ha., tanah tandus 28.000 
ha. dan tanah setengah tandus 

| 52.500 ha. — (Kor). 

- AHLI BERAS DI 
se DJAKARTA- 

Dalam perdjalanannja keliling 
dunia untuk memperkenalkan 

kepada bangsa2 jang menanam 
padi tjara2 baru untuk memper- 
baiki nilai beras (,,Malekizing” 

rice-processing) M. Yonan Ma- 

lok kinj telah tiba di Djakarta. 

Malok 'aslinja berasal dari 

Iran dan telah lama mendjadi 

warganegara Amerika dan di- 
akuj sebagaj ahli dalam soal be- 

:ras. Sistimnja untuk memper- 
baiki nilai beras jang disebut 
,»Malekizing” rice - processing 

itu adalah suatu tjara bagai- 
mana zat2 makanan dan nilai2 
jang penting jang terdapat pa- 
da beras tidak hilang atau ber- 
kurang setelah digiling men- 
djadi beras, pula berasnja tidak 

banjak petjah2 pun tahan lama. 

Sistim ini telah digunakan de- 

ngan memuaskan dinegeri Ame. 
rika Sarekat, Brazil, Burma, 

Siam, Taiwan dan Filipina. 
Kedatangan Malok di Indo- 

nesia djuga atas andjuran Duta 

  

    

Besar Indonesia di Amerika 
Serikat, dan ia akan membitja- 
rakan sistimnja itu dengan 
pembesar2 Indonesia jang ber- 

sangkutan. Pula ia akan menga 
dakan tjeramah dan pertemu- 
an pers tentang sistimnja itu 
diantara hari2 Natal dan Ta- 

hun Baru jad. — Ant. 

La aa en aa NAN Aa AAL 

sudah bukan penduduk Kl. Mer- 

bung lagi, sehingga djago ting- 

gal 3 orang. 

Tetapi setelah pada hari itu, 
sesudah Wedono memberi pen- 

djelasan tentang tjara - tjara 
pemilihan dan anggota D.P.D. 

Kabupaten memberi ketera- 
ngan jang tjukup djelas, tim- 

bul pertanjaan2 dan usul2. Usul2 
tersebut sesungguhnja tidak da- 

pat diterima, diantaranja : 

1. Supaja djago boleh ikut 

dalam pemilihan, meskipun ti- 

dak lulus dalam udjian. 
Supaja jang lulus tetapi ter- 

njata bukan penduduk disitu «0 

leh turut. 

3. Supaja dilaksanakan pemi- 
"Jihan 3 orang djago jang meme- 
nuhi sjarat2 sadja. 

Dengan demikian pemilihan 
tidak dapat dilaksanakan, ka- 

rena keadaan mulai katjau. 

Perdebatan tidak hanja dila- 
kukan oleh fihak penduduk de- 
ngan Pemerintah sadja, teta- 

pi dari penduduk golongan ke- 
satu, kedua dan ketiga timbul 
perdebatan satu sama lain, bah- 
kan keluar perkataan2 jang se- 
rem2 dan tantangan2. 

Mengingat suasana jang tidak 
mengizinkan, maka oleh jang 
berwadjib pemilihan ditunda. 
Perlu diterangkan . bahwa dari 
rakjat jang berhak memilih se- 

banjak 862 orang, jang datang 
hanja 440 orang. 

Dengan demikian rakjat Mer 
bung belum mmempunjai Lurah, 

dan uang jang dikeluarkan un- 
tuk djaminan sudah terlandjur 
tidak sedikit, — (Kor),   
menurut keterangan jang sjah | 

WIRANINGRAT ANG:- 
GAUTA DPRD JOGJA 
Dengan surat Penetapan jang 

ditanda tanganj oleh SP. Paku- 
Alam selaku Ketua Kantor Pe- 

Daerah Istimewa Jogjakarts 
tertanggal 27 Desember .1953 
(hari ini), KRT Wiraningrat, 
pegawai pada Djawatan Peme- 
rintahan Umum Daerah: Isti- 
mewa Jogjakarta, diangkat men 
djadi anggota DPR Daerah Is- 
timewa fraksi SSPP, menggan- 
ti anggauta KRT Labaningrat, 
jang kini mendjabat sekretaris 
I DPR Daerah. 1 
Demikian keterangan jang ki- 

ta peroleh dari KP 3 Daerah 
Jogjakarta. 

SIAPA KEHILANGAN 
BUNGA MELUR? 

Telah diserahkan kepada re- 

daksi sebuah kitab batjaan ,,Bu- 
nga Melur” I“jang diketemukan 
oleh salah seorang sdr. dite- 
ngah2 djalan. HN 

Barang siapa jang berkepen- 

tingan dapat berhubungan de- 
ngan redaksi. : 

MADJALAH ,,WEDYA" 
AKAN TERBIT 

Didapat kabar, bahwa mulai 

bulan Djanuari 1953 akan terbit 

Madjaiah Pendidikan ' .,WE- 
DYA”, jang dipimpin oleh: sdr. 
M.A.W. Sardjono. Isinja antara 
lain, soal2 Paedalogie, Bahasa 

Inggeris, Bahasa Perantjis,. Il- 
mu-Hukum, Ilmu-Ekonomi, Ta- 
ta-Negara, dan lain2, jang kese- 
muanja bersifat pengetahuan 
Adapun madjalah tersebut ter- 

Ibit tiap2 tanggal 1-11-21 se- 

tiap bulannja. 

KURSUS GURU SEKO- 
LAH TEKNIK PERTAMA 
(K.G.S.T.P:) BERAKSI 
Pada, tanggal 25-12-52 jang 

lalu diruangan STM Jogjakarta 

diadakan rapat dari para Kur- 

sis KGSTP terdiri dari. Guru2 

STP, ST, STM. jang dipimpin 

oleh KETUA UMUM Sdr. DJU- 

WARI (Guru STM), jg. memu- 

tuskan menoiak kursus tersebut 

disamakan dengan Sekolah: Tek 

nik oleh Inspeksi Pusat Penga- 

djaran Teknik P.P.&.S. Kepala 
STM Sdr, Stambulkolopaking. 
menjatakan akan membubarkan 
kursus tersebut bila KGSTP ha- 

nja dipersamakan dengan ST 

dan akan meletakkan djabatan- 
nja sebagai kepala. NA 

Aksi tersebut dibantu oleh 
Persatuan Guru Teknik Indone- 
sia (PGTI), 1 
  

H # & 

Tontonan malam ini 
SOBOHARSONO: ,,Madness Of 

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

SENI SONO: ",Pertempuran di 

Surabaja”. 8 
REX: ,/The African @ueen” 

Humphrey Bogart, Katha- 

rina Hepburp. ' 
LUXOR: ,,The el”, Richard 

Robert, Barry Kelly. 
RAHAJU: ,,Devil's Doorway”, 

Robert Taylor, Louis Cal- 
hern, 

INDRA: ,,Djuwita”, P, Ramlee, 
Kasma Booty. " 

Waj::7 Orang di gedung Lekra: 
"WIDJAHARKO”   

oleh Polisi : ti 

Ngluar 

KARENA BATERY” ? 3 . 
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— Pjug Sa kepada kesu. 

“'pula dari - 

        

    

         
     

        

     

     

   
     

  

      

   
   

  

    
    

          

   

  

   
        

    

   

    

   
   
   

  

system aan Na untunh 
inggi mena berlainan dgn 

skolah landjutan.- 

  

   
   

  

litan sosial umumnja pada ma- 
sa ini. 
Maklumat PPK itu Ai 

. suatu keinsjafan dari hasil jang 

“minim setelah Pemerintah mem 
berikan beasiswa dengan tidak 
meneliti lebih dulu, sjarat2nja 

|. untuk mendapatkan bea terse- 
: | “but. Ditahun2 jang lampau kita 

mendengar, bahwa sudah ba- 
|“ njak bea dikeluarkan dengan 

'tidak menentukan . sjarat2 
“umum jang lebih teliti. Lagi | 

“Kementerian jang 
bersangkutan hampir tidak 

“lada, Maka pun peladjar jang 
“telah lama. menerima bea,dari 

| "Pemerintah, sedikit jang men- 
tjapai kemadjuan. Sebab disam- 

2 beladjar dengan ongkos 
tah, waktu jang ada 

masih dipergunakan untuk pe- 
kerdjaan lain, guna menambah 

"keperluan hidup. Maka dengan 
" sendirinja tempo untuk bela- 

5 medan djar berkurang. Achirnja lam- 

batlah kemadjuan jang diharap- 

ikan itu. 
“(Selain Gari itu kabarnja ada 

. dua kementerian jang memberi. 

1 Si ikan bea pada satu orang). 

'Menurut pendengaran kita 
kalah satu Kementerian jang 
melakukan kontrole dengan te- 
liti ialah Kementerian Dalam 
Negeri. Selalu ada pertanjaan2 

HE btn peladjar Ikatan Dinas- 
.hja, sampai dimana kemadju- 

“San2 dalam menempuh tentamen. 
Maka menurut pendengaran ki- | 
-tajdari kalangan inilah jang 
kedapatan beladjar jang diukur 
Aan Sebab Kementerian 

3N Hg ovodins lekas memerlukan te- 
naga jang sudah mempunjai. 
dasar teoretis jang sangat di- 

    

N uudinan bun 

'insidentil, 

   

   

topi. 

'Supaja tidak 

  

t lekas Yapat Na hasil 

Maen bes- 

tuurder. Tindakan inj adalah 
tergantung kepada Sekdjennja 
jang rapat hubungannja dgn 
erguruan tinggi. Tapi tjara 

jelidikan sematjam ini baru 

    

an2 jang mengirimkan tenaga 

Sudah sepantasnja para Sek- 
djen memperhatikan hal ini, 

Nanik keperluan kementerian 

  

dan djawatannja serta untuk 
mentjapaj efficiency jang se- 
baik2nja. Lagi pula kita hen- 
dak menarik perhatian Peme- 
rintah djuga dalam mengirim- 
kan tenaga mudanja jang be- 
ladjar keluar negeri. Terbukti, 
bahwa mereka jang termasuk 
tjakap disekolah landjutan di- 
dalam negeri, sedikit bisa mer- 
tjapai hasil baik diluar negeri. 
Misalrja mereka jang dikirim 

“ke Nederland. Seorang teman 
di Nederland pernah menga- 

“barkan kepada kita, bahwa pe- | 
ladjar dengan beasiswa ada jg 
diwaktunja ada kuliah tinggal. 
dirumah, karena mengalami ke- 
sulitan bahasa. Maka terpaksa- 
lah hanja mereka jang paha:m 
sadja jang mengikutinja. Sete- 
lah sampai dirumah mereka 
melandjutkan peladjaran tadi 
pada kawan2nja. Tentang soli- 
AM etaia kita harus angkat 

Begitu djuga tentang 
enerzinja. . Tapi sudah barang 
tentu hal ini kurang effektif. 
Dalam hal ini perlu soal ketja- 
kapan bahasa diperhatikan. 

Ne manuaang 

tempo dansua: 

Maka sebagai penutup dapat 

diambil kedimpulan: 

Pertama: penindjauan sja- 
rat2 itu perlu jang lebih Juas, 

baik jang mengenai studen ba- 

ru, maupun jjang lama, dan le- 
bih prinsipkl. 

Kedua: Kontrole jang terten- 

tu waktunja perlu lebih men- 

Dengan begini kiranja dapat 
dikemukakan suatu plan jang 
diikutj oleh peladjar, hingga 
Kementerian, Djawatan jang 
lekas membutuhkannja, dapat 
memetik hasil menurut djang- 

ka rentjana.   uang dapat effektif. 

     
  

Harap maklum adanja. 

' 302-12 

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

Kepada chusus para ex anggauta Pasukan Peladjar 
“,IM.AM.” Be 17JUI jang belum menerima ,,Surat Tan- 

Haa Demobilisasi? dari M.B.A.D. Staf A, diberi 
agar segera berhubungan | mengambilnja. di K.U.D.P. Sub 
Rayon XIV dja Kantor Karesidenan Banjumas di Purwo- 
kerto, dengan menundjukkan surat keterangan dari bekas 

: kesatuannja atau dari K.U.D.P. Rayon setempat. 2 

Purwokerto, 22 Desember 1952. 

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

t.t.d. 

  

tahukan 

Kepala 

di Purwokerto. 

ia belum prinsipiil, be- 

|lum meliputi seluruh kemente- 
Hp 
buat menambah dasar teorinja. 

Dan pengeluaran | 

1 

te     (Manung Sunardi). 
  

... - PERHATIKANLAH 

para langganan dan umum. 

Barang” 

KRAMERIJEN. 

SAKSIKANLAH !! 

329-12. 

tt. 

OBRAL BESAR" 
MULAI TG. 27 - 12 - 1952 SAMPAI TG A2 

Telah tiba saiitnja apa. jang dalam 1 tahun ditunggu oleh 

MENDJUAL DENGAN : HARGA JG. RENDAH SEKALI. 

Semua barang kami djual OBRAL untuk memenuhi para . 

langganan dan umum jang telah 1 tahun menanti-nanti. ' 

tersebut antara lain : 
WOOL 100x, IMITATIE WOOL, BEMBERG CHIF- 
FON dan BEMBERGZIJ dari segala matjam kwaliteit, 
KAIN? DJAS dan TJELANA dari matjam? Katun dan 
Zijde, SARUNG2, KAIN? PANDJANG, KEMEDJA2, 

Malioboro 15c — Jogjakarta. 

PERHATIKANLAH !!! 

- 1953. 

a.l. 

LEKASLAH DATANG !! 

Toko Singapore   

| dian 

Hadiah. Natal “jang 

menggembirakan ? 
. Kedutaan Sovjet di Wa- 

shington, telah mengumumkan 
|djawaban2 Stalin atas perta- 
njaan Jamey Reston, tanpa ko- 
mentar. 
Sementara itu, kalangan res 

mi di Roma (ibu kota Italia) 

mengatakan, bahwa kesediaan 
Stalin untuk  membitjarakan 

soal meredakan kegentingan in- 
ternasional dapat merupakan 
hadiah Natal jang menggembi- 

Irakan kepada dunia djika, be- 
nar2 Stalin hendak berunding 

| dengan kemauan baik, 
Di Paris dalam pada itu ha- 

rian "Le Monde” tulis, bahwa 
soal pertemuan tingkat tinggi 
antara Sovjet Uni dan Amerika 
Serikat telah memperoleh ke- 
madjuan oleh djawaban2 Stalin 

“itu dan mengemukakan hara- 
pan, bahwa Inggeris dan Pe- 
rantjis akan diadjak djuga 
Gjika pertemuan tingkat Cinggd 

Pr itu djadi diadakan. - Ant. 

PESAWAT2 MIS PIHAK 
UTARA : 

Menjerang sampai dekat 
Seoul. 

Djuru bitjara angkatan uda- 
ra A.S. dj Timur Djauh meng- 
umumkan, bahwa 41 buah pesa- 
wat MIG-15 Korea Utara pada 
hari Kemis jl. telah mengada- 
kan serangan sampai dekat 
Seoul, ibu kota Korea Selatan. 
Dikatakan selandjutnja bah- 

wa pesawat2 MIG tadi kemu- 
terbang kembali kearah 

Manechuria dengan tidak meng- 
adakan pertempuran melawan 
30 buah pesawat Sabre, jang 
dikirim untuk menghalaukan 
serangan pihak Utara itu. — 
Ant. - UP. 

PAUS DIMINTA TJAM- 
PUR TANGAN 
Dim. perkara Rosenberg. 

. Wakil perdana menteri Djer- 
man Timur, Otto Nuschke, te- 

  

'lah mengirim kawat kepada 
Paus Pius ke-12, dalam mana 
Paus diminta mengadakan tjam 
pur tangan untuk mentjegah 
pelaksanaan hukuman mati, jg 
didjatuhkan atas diri Ethel dan 
Julius Rosenberg. 

Seperti diketahui, Rosenberg 
suami isteri telah didjatuhi hu- 
kuman mati di A. S. berdasar- 
kan tuduhan melakukan pe- 
kerdjaan mata2 dalam hal ra- 
hasia-rahasia sendjata ay — 
Bah - AFP.- 

  

Untuk. KATJ AMATA : 

h. KASOEM 
JOGJA — BANDUNG — SOLO. 

321-12. 
  

  

  

  

   

  

Untuk wanita jang suka 

mengantuk rasa 

malas. Djamu ini memper- 

baiki perut,. menambah- 

kan nafsu makan, bikin 

segar dan kuat badan. 

untuk wanita 

   
dan 

  

        

     
Istimewa      

  

jang kasi minum susu pa- 

da aggkpi (meneteki.) 

Tr 
ee AA 
Malioboro 35 — Jogja. 

  

            
       

          
  

      

“Suka Duka: 

« 

Tgl. 28 DESEMBER 1952 

320-12 

— INDIA ADJUKAN' 

! Inggeris, supaja pada Hari Pe- 
nobatannja pada bulan Djuni 

  
Kranggan Barat 128, Semarang. 

  

  

"3 Nomor penutup tahun 1952 dar dala meneifidiak 
Tahun Baru. 1953 : 

“Da 

  

— JOGUA. 

- ha dan Siapa DOCTOR JUSTIN. SIHOMBING. 
Ephorus H.K.B. P. 

3 SEORANG BUDJANG. 
: 1 “Gelap — Kampung Gelap. 
# Spionase di Kutub Utara, 

£ Harry James, suami Betty Grakle, 

# Pemuda - pemudi di Tapanuli Selatan, 
- "Si Djagur dan Setomi. 

Dan lain-lain. 

  

   

  

PROTES 
Kepada Pakistan. 

Pemerintah India, 

djukan protes kepada peme- 
rintah Pakistan terhadap seru- 
an2 berperang melawan India 

berkenaan dengan soal Kash- 
mir, demikian diberitakan di 
Karachi hari Kemis jl. 

Menurut sumber jang lajak 
'dipertjaja, dalam protes itu dt- 
gugat induk karangan harian 
"'Dawn” pada tanggal 19 De- 
sember jl. jang antaranja me- 

njatakan, Pakistan harus ber- 
.perang dengan India djika tak. 
tertjapai penjelesaian jang me- 
muaskan tentang Kashmir se- 
telah perdebatan terachir da- 
lam Dewan Keamanan PBB. — 
Ant, SAR 

  

HARI LAHIR ALI 
— JINNAH 
Dirajakan diseluruh 

, Pakistan. 
Hari lahir mendiang "@uaid- 

i-Azam” Muhammad Ali Jin- 
nah, pentjipta negara Pakis- 
tan, -harj Kemis jl. telah diraja- 
kan diseluruh Pakistan. 

Gupernurdjenderal. Ghulam 
Muhammad mengatakan anta- 
ra lain dalam pidatonja, bahwa 
watak Ali. Jinnah jang luhur, 
kedjudjurannja, kebidjaksana- 
annja serta keras kemauannja, 
akan selalu mendjadi obor bagi 
segala bangsa jang menghadapi 
berbagai2 kesulitan dalam per- 
djoangan mereka untuk men- 

PEMILIHAN LANGSUNG 

  

menga- | 

KT D2 TEATAN KAKJAT 

DI IRAK 2 

Pada tanggal 17 Djanuari 

j.a.d. akan dilangsungkan hari 
pemilihan diseluruh Irag. 

Untuk pertama kalinja di 
Irag, akan berlaku sistim pe- 
milihan setjara langsung.  O- 
rang laki2 jang berumur lebih 
dari 20 tahun akan memilih 
134 anggota. parlemen, dianta- 
ranja 6 jang mewakili golong- 
an penduduk Kristen. 

Dua pertanjaan. | 
“Para penindjau politik kini 

sedang menghadapi 2 perta- 
njaan : : 

1. Apakah “partai? politik, 
setelah dibubarkan ketika tang 
gal 24 Nopember jl. itu, akan 
mengadjukan tjalon2 sesudah 
pendaftaran dan sesudah disah- 
kan oleh kementerian dalam 
negeri, dengan nama2 baru? 
Ataukah para tjalon akan men- 
daftarkan diri sebagai tjalon 
jang Independent? 

2. Akan ditarik kembalikah 
undang2 berlakunja hukuin mi- 
liter sebelum pemilihan dilang- 
sungkan ? Ant. - AFP. 

  

10 ORANG DIBUNUH 
MAO2 

. Pada malam. hari Natal ka- 
um Mau2 telah membunuh 10 
orang Afrika suku bangsa Ki- 
kuyu diantaranja terdapat se- 
orang wanita. Seorang dfiru 
bitjara pemerintah menjata- 
kan, bahwa pembunuhan ini 
adalah jang terbesar jang di-   tjapai sesuatu jang baik, mu- 

la dan abadi. Ant. AFP. 
lakukan oleh kaum Mau2 da- 
lam semalam. — BBC. 

  

Pesan Hari Natal ratu Inggris 
Kepada seluruh 

Ratu ELIZABETH UI dari 
mengutjapkan pesan Hari 

tjorong Radio BBC, dan “aga kam kepada 
wealth. 

Diserukannja kepada segala | 
bangsa didalam Commonwealth 

1953 mereka berdo'a, semoga 
Tuhan mengeruniainja dengan 
kebidjaksanaan dan kekuatan 
untuk melaksanakan segala se- 
suatu jang akan didjandjikan 
Ratu Elizabeth dengan sung- 
guh2, dan semoga Ratu Eliza- 
beth. dengan setianja mengabdi 

kepada Tuhan dan rakjat Com- 
monwelth, sepandjang. umur- 
nja. 

Ratu Inggeris berdjandji 
akan berusaha sekeras2-nja un 
tuk melandjutkan pekerdjaan 
dan. tjita2 mendiang ajahnja 
dan neneknja. 
Dikatakannja, bahwa segala 

kesulitan jang dihadapi Com- 
monwealth, akan dapat diatasi 

  

  

PHOTO - SERVICE : 

Tugu kulon 31. 

Ongkos membesarken 
groot) 

Djocja : 

Rp. 10,— ampat postcaris. 
» 10— dua 13 x 18 cm. 

» 15— dua 18 x 24 cm. 
» 20,— dua 24 x 30 cm. 

1951 

“(ver- 
paling murah seluruh   

27 Desember   

1952 
  

    

MAU DIDJUAL: 
Rumah dengan tanahnja 300 m2. 

di Djeron Beteng Jogjakarta, 

Surat - menjurat pada s.k. 

KEDAULATAN “ RAKJAT 
No. 327-12 

  

  

  

BOEKHOUDEN A B, 
STENO, TIK. 

Setiap waktu, begitu bajar 

peladjaran mulai. Begitupun pri- 
vaatnja. Tiap bulan udjian prak- 
tik resmi. ' 

di Kantor - Cursus. 

. DARMO" 
Djl. Pathuk 23--9, Tilp. 289. 

commonwealth 
Inggeris, hari Kemis jl. telah 

Natal, jang disiarkan melalui 
seluruh. Conmon- 

, 

apabila “semangat usaha jang 
berani, ialah sifat orang mu- 
da, tetap dipegang teguh. 

3 Pesan Trygve Lie. 
Sementara itu, sekretaris 

djenderal PBB Trygve Lie, da- 
lam pesan Hari Natal menjata- 
kan pula, bahwa Perserikatan 
Bangsa2 selama tahun baru 
nanti akan berusaha sekeras2- 
nja untuk menambah kompe- 
tensi PBB sebagai organisasi 
internasional jang mempunjai 
persatuan se-erat2-nja. 

Trygve Lie jang berbitjara 
dimuka staf sekretariat PBB 
menjatakan, bahwa organisasi 
PBB sekarang menghadapi ba- 
njak masalah2 jang disebabkan 
Oleh usianja jang muda dan 
adanja ketegangan dunia. — 

Ant. - AFP. 

LEAVING FOR SOLO 
"AHLI NUDJUM (GWAMIA) 

PROF. ALAHI 
SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. 
praktek di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DEL- 

HI. Mendjawab setiap pertanjaan dari 
Tuan/Nona/Njonja. Kesehatan, kekajaan, 
pergian promosi, pengadilan, 

Hotel , GARUDA" 

Olah-Raga 

Solo — Malang 4— 2 
Pertandingan sengit, kekuatan seimbang 
ERTANDINGAN sepak bola merebut kedjuaraan PSSI 
th. 1952 dilangsungkan kemarin dialapangan ' Tionghoa 

Surabaja antara kes, Persis (Solo) dengan kes. Malang. Ke- 
adaan lapangan kemarin itu sangat betjek, karena hudjan 'te- 
rus-menerus. turun. Oleh karena itu penonton pun SANSOh | sedi- 

kit. Susunan barisan kedua kesebelasan masing2 sbb.: 

PERSIS : k 
Suradi K 

Tjien Boen Peng Tjiang 
Suradji Sutomo Liong Ho 

Sumedi Kok Bie Darmadi Suharto Pa Hang 

3 
Oen Han Dawali Jan Ling Subagijo Sudarmo 

Kiem Sioe Bram Kwee Ramelan 
Biau Tjan  Kasno' 

Murs anjoto 
MALANG : 

Diluar. dugaan pertandingan 
antara kedua kesebelasan ini 
sangat seru dan sengit dan ba- 
ik sekali. Kekuatan boleh di-     

  
sebagainja. Consul Rp. 10.——. Djuga ada sedia spesial obat- 

nja kurang tenaga en linu (Rahasia disimpan). 
Tidak mengadakan surat menjurat (cerrespondentie). 

Djam bitjara 8 — 1. 4 — 4 

katakan seimbang. Terutama 
barisan 'penjerangan Solo ' de- 
ngan trio Kok Bie - Darmadi - 
Suharto pada permainan ke- 
marin itu nampak sangat kesit 

dan tjepat, sehingga keeper 
Mursanjoto tidak djarang meng 
hadapj saat2 jang berbahaja. 
Dipihak Malang nampak team- 
work Sudarmo, Sudibjo dan 
Jan Ling dibantu Sleh Oen Han 
sangat rapi dan teratur, Pun 
keeper Suradi tidak djarang 
harus berdaja wupaja mengha- 
  

' PEROBAHAN SIKAP 
KREMLIN 

Mengenai djawaban Stalin: 
atas pertanjaan wartawan Ja- 
mes. 'Reston, harian ”New 
York Times” selandjutnja me- 
njatakan, bahwa djawaban itu 
melihatkan perobahan sikap jg. 
njata oleh Kremlin. 

Sikap baru itu adalah" sa- 
ngat beda dengan sikap delegasi 
Sovjet dalam PBB, Andrei Gro- 
myko, baru2 ini, demikian surat 
kabar tersebut jang achirnja 
memberitakan bahwa 4 perta- 
njaan itu diadjukan kepada 
Stalin pada tanggal ?8 Desem- 
ber jang lalu. — Ant. -. AFP. 

  

HARI NATAL DI BETHLE- 
HEM & DARUSSALAM 
Ribuan ummat Kristen, ter- 

diri dari orang2 bangsa Arab, 
Inggeris, Amerika, Perantjis 
dan  bermatjam2 lagi, hari 
Kemis jl. bersembahjang dan 
berziarah ke Darussalam dan 
Bethlehem, tempat kelahiran 
Nabi Isa. 
Dengan segala ketulusan ha- 

ti mereka berdo'a agar supaja 
didunia ini bersemarak perda- 
maian dan kebadjikan terhadap 
sesama manusia. — Ant. UP. 

Astroloog Occultist. 

Lebih 20 tahun ber- 

hati sanubari 
perusahaan, be- 

perkawinan, pertjintaan dan 

  Kamar No. 14, Jogja, 264-12. 

  

   

  

BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 
KURANG DARAH 

TERBIKIN OLEH:   Sedjak th. 1930. 

Tgl. 26/12 -- 27/12-52 udjian. 
323-12 

  

  

1000 PEMBELI 
mendjadi 

1000 LANGGANAN 

Djamu Ngeres Linu terus mene- 
rus membikin tiap Pembelinja 
mendjadi Langganan jang tetap. 
Ini disebabkan oleh karena Dja- 
mu Ngeres Linu, dan djuga lain? 
djamu keluaran Njonja Meneer, 
dapat membuktikan kemandju- 
rannja. Belilah satu bungkus 

DJAMU NGERES LINU 
(20) 

Satu bungkus Rp, 0.50. 

Mintalah Daftar Harga 1952. 

PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

TU 
(LN AN) 

HO Kel   

  

Agen Djokja: Petjinan 78, Tugu 
Kidul 4, Ketandan 4, Lem- 

pujangan wangi 80, Keme- 

tiran Kd. 18A, Kintelan 94. 
Agen Magelang: Djalan Tidar, 

Patjinan 96 -- 13. 
Agen Solo: Tjojudan 141, Nga- 

peman 15, Djalan Slamet 

Ryadi 394, Djl. Pasar Nu- 

sukan 4, Djl, Pasar Kliwon 
142, Widuran 67, Djl. Mesen 
177 dan Djl, Gading Kd, 170,         

IE KIM TIE 
bahannja sukar didapat dan 

Agent. 

     

   

  

Anggur obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 

mahal harganja. Ini adalah 
berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 
kurang darah dan sebagainja. 
anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemicalien Handel 

JE KIM TIE" 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp, U, 19 dan U, 1816. 

Surabaja, 

KIAN GWAN Afd. Import, 
Solo R. Obat ,JUNON” Djl. Slamet Rijadi 162. 
Djuga bisa dapat beli di semuanja Toko Obat Tionghoa 

dan P. & D, di seluruh Indonesia. 

Pudjian ta' berguna, karena 

71-12, 
  

  

   
laukan serangan2 dari barisan 

penjerang Malang. 
Sesudah 10 menit bermain 

Suharto jang mendapat umpan 
baik dapat meloloskan diri da- 
ri pertahanan Malang dan de- 
ngan sendirian berhasil men- 
djebolkan benteng Malang dan 
stand - menmdjadi  1—0 untuk 
Solo. Permainan sesudah goal 
jang pertama itu tetap seim- 
bang. Serang menjerang ter- 
djadi oleh kedua pihak. Tetapi 
harus diakui bahwa barisan pe- 
njerang Solo karena kesit dan 
tjepatnja itu sering dapat me- 
nerobos benteng pertahanan 
lawannja. 10 Menjt kemudian 
Darmadi dapat umpan. dari 
Suharto dan dengan tembakan- 
nja jang keras dan djitu un- 
tuk kedua kalinja djala Malang 
bobol dan stand mendjadi 2—0 
untuk Solo. Pertandingan ma- 
kin keras. Malang ganti me- 
njerang dan 4 menit kemudian 
Oen Han berhasil membalas 
dengan hoekschot, stand. bero- 
bah mendjadi 2—1. Sesudah 
itu benteng Solo terkurung dan 
serangan2 Malang makin seru, 
tetapi sampai istirahat stand 
tetap 2—1 untuk kemenangan 

Solo. 
Sesudah istirahat. 

Dalam pertandingan babak 
ke-II Malang mulaj giat me- 
ngadakan serangan2 terutama 
Sudarmo, Subagijo dan Jan 
Ling berusaha keras untuk me 
ngurangi kekalahannja. Seba- 
liknja Solo pun giat menjusun 
serangan. Kekuatan tetap se- 
imbang, Kemudian pada suatu 
ketika 'Subagijo dapat mem- 
pergunakan suatu umpan dari 
temannja dan dengan tembak- 
an jang amat keras bola ma- 
suk kedalam djala Solo. Stand 
mendjadi 2— 2. Semendjak itu 
pertandingan bertambah se- 
ngit. Dipihak Solo Kok Bie dan 
Darmadi nampak berusaha ke- 

ras untuk menambah kemena- 
ngannja. Kok Bie dengan 
schijnbewegingnja sering dapat 
menipu barisan pertahanan 

TOKO 
TUGU 29 

  

   

sang 

  

  

nIMEXI 
ALAMAT JANG DIPERTJAJA UNTUK SERVICE 

REPARASI SPEDA BERMOTOR 
DENGAN MONTIR2 DAN ONDERDIL LENGKAP. 

VICTORIA — AVADA — ALPINO dan lain-lain 

TERROT SCOOTER jg.istimewa.murah harganja 

Merarik MALAMAN: at 

     
   

  

Malang sedang” Darmadi ka 
ngan larinja jang tjepat itu s 
ring menerobos 
lang. Goal jang ketiga ditjetak 
oleh Darmadi sesudah dapat 

lolos dari kufingan barisan ber 
Sesudah itu Islakang lawannja. 

Malang kelihatan kurang ke 
kuatannja. Serangan2 tidak be 
gitu berbahaja lagi dan pe 
hanannja pun kendor. Tetapi 
keeper Suradj boleh, dikatakan 

benteng Ma- 

at baik permainannja, se- 

     
    

   

       

          
         

      
hingga tembakan2 dari lawan- 

| nja jang berbahaja tidak ya 
rang dap t @ihalaukan. Be 

'rapa menit sebelum Na aan 
san umpan dari Darmadi da- 
pat ditangkap oleh, "keeper 

Mursanfoto dengan baik, teta- 
pi karena litjinnja bola mru- 
“tjut dan menggelinding dalam 
djaring. Stand mendjadi 4—2 
untuk Solo. Sampai achir stand 
tidak berobah. 

Sore ini akan berhadap- 
hadapan kes. Persibaja dengan 
Persib. 

MEREBUT DJUARA 
KASTI 

Untuk distrik Kalasan. 
Nanti tanggal 29 dan 30 bu- 

lan ini, bertempat dilapangan 
Raden Ronggo Kalasan, akan 

diadakan pertandingan kasti 
bagi2 murid2. sewilajah Penilik 
Sekolah Kalasan. Akan madju 
-dalam gelanggang pemenang2 
dari.6 kelompok jang baru2 ini 
telah selesai mengadakan per- 

tandingan2. dimasing . masing 
kelompokannja. 

  

BULUTANGKIS : 

HASIL PERTANDINGAN 
KEDJUARAAN BULU- 

TANGKIS s 
Se-Indonesia dalam 
ronde pertama. 

Pertandingan bulutangkis un- 
tuk. merebut kedjuaraan PBSI 
se-Indonesia, telah dimulai tg. 
25-12-1952 jl. dengan memberi- 

kan hasil pertandingan2 terse- 
but sebagai berikut : 
Djakarta — Makassar 
Palembang — Bogor 
Pekalongan — Jogja 
Besuki — Madura 
Surabaja — Semarang 
Priangan — Banten 
Malang: — Djambi - 
Tjirebon — Banjumas 

S
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w
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Lampung — Pontianak 
Madiun — Solo . 3-4 

Pertandingan2 tersebut ada- 
lah pertandingan regu, dima- 
na tiap regu mengeluarkan : 
2 single dan 1 double putera. 

Hasil 
rangan puteri adalah : 
Herly The (Priangan) — Ong 
Hong Nio (Semarang) 2-11, 
5-11. Lie Tien Nio (Bogor) — 
Tjoa Hon Nio (Djakarta), 5-11, 
3-11, Kwee Tjoe Nio (Solo) — 
Joane” Sjamsudin (Makassar) 
11-6, 11-3. $ Ant. 

ALA ena 

” JOGJA 

mna 600 

  

  

Tuan2, njonja2 | nona2! 
hiasan dari emas 

hari tua jang akan datang. 

84-12 

TJONG GWAN 
Toko Mas Tjong Tik Siong 

Muka pasar no.:1la, Telp. no. 635. — Jogja. 

Kami sedia ber-matjam2 per- 
22 krt. Djual dan beli intan 

menerima pesanan, pembikinan halus dan memuaskan, ong- 

kos ditanggung ringan, harap tuan2, njonja2 /nona2, silah- 

kan berhubungan guna mendjaga pada beribu-ribu wanita 

Kabar Menggembirakan 

dan berlian, 

  

temponja, lekas tjapai, 

tambah 104, 

Rp. 25,—, 

AGENTEN : 

agen2 lagi. 

  

| PUSAT   
PIL SEXANOL 

Tak usah kita djelaskan sedih dan susah hatinja lelaki 

lemah, sebab beliau merasa sendiri bahwa 
NJA. semingkin hari semingkin kurang, kurang puas, pendek 

djengkel hati dan zenuwen 
rasthenie). PIL SEXANOL tanggung atasi segala matjam 
KELEMAHAN LAKI, isi santar2 sjahwat jang sudah ko- 
song dan tambah tenaga. Sebotol Rp. 20,— 

RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM! 

ATOM HAIRDYE 
Kwaliteit Istimewa Tanggung tidak LUNTUR 

Harga per doos & 3 gram Rp. 10,— 5 gram Rp. 15,— 10 gram 

Rumah Obat ,,KARUHUN” 
Maison ,,AROR” Kaliasin 19: 
Baliwerti 29: Ie Djin San Kembang Djepun 15 dan 
Toko REDJO Ps. Besar Wetan 11 di Surabaja.Ba- 
linese Art Works D€n 'Passar Bali, 

: »DC PHARMA” Djl. Ternate No. 12, Bandung. 

KEKUATAN- 

(neu- 

Ongkos kirim 

Djokjakarta 
Tabib Abdulhamid 

.Masih  tjari 

pertandingan perseo- 
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sa UPN 

  
. Kita dapat terhindar dari 

kaju-kaju itu! 

  

"TAILKIND, THOSE TIMBERS WERE ROPED - 
TOSETHERFA DELIBERATE MLIKRDER TRAP 
GET ME TO THE DOCK —- HLRRYI THEY, 
MAY GIVE USA, CLLIE TO THE 4g 

Trs, 

1014 

db by Sepi Slesi inget, Ine   

& Syadikate, Inc 

  

    

WE ye GOTTA, G£T THOSE LOGS pp 

anang OFTHE ROYAL MOUNTED (14), 
" an Na ang aa € 

Pe THERES YP 

  

"— Tawwind, kaju2 itus diikat 
satu. sama lain! Suatu akal 
untuk membumuh kita ! Mari 
kita menudju ke dok. 

lekas ! Barangkali kita dapat 
menemukan pendjahat2 itu. 

— Akal kita tidak berhasit, sp basa ! Bantutan 
aku! Kita harus menjingkir kan kaju2 itu! ! 

      

      



   

  

   

  

    
    
      
        

  

       

         

          

     
   

perhatian anggauta2 
Ur, | Purwokusumo      

              

       

  

   

  

   

  

     

  

         

  

   

   

    
    

    

    
   

  

   

  

   
    

   
   

  

     

    
   

  

    

    
     

     

   
   

    

     
          

        

    
   
     
    

    

   
   
   

   

      

    
   

   
   

  

hitanga: Me BOR 

   
  

  

  

PIL | PDIP Is! | 
Z. K2 

BN KN 

rdiri sedjak tahun 1932. 
BUKA: 

GI djam 8 sampai 13. 
7 diam 16. » “18. 

F Tutup — Djum'at B Buka. 

   

  

  

TG UNGU »: 
Ta 

Kisah dari seorang sergeant B0U 
djago tindjt digeladag kapal Mn m 

: Aa ga mendjadi beroej na Un 
VYUH ADU na Ye        

0 TNUNDERBOLI, 

    

   

| rika jang berada dip 
| dapat kita lihat disini 
NA ana dengan 

| “gedung-gedung, dj 

itrailleur, 

      

  

tr Bio S1 
MS” 

  

  

14 Ls, WaNDY 

PAGI jam 10.00 

w ALDRON " 

Ta Amerika dari 
statki suka dukanja 

ngan finm doomkowTAah” :3 

tin 'Technicolor). 
Penghidupan serta aksinja dari satu fighter sguadron Ame- 

u Corsica dimedan perang Italia- 
daan njatanja. » 

pemboman? kereta api, 
batan2 dapat kita lihat dengan djelas. 

| MELULU GUNA UMUR 13 TH. KEATAS. 1 8830-12.     

  

    
  

Sa“ DJUALBELI HL PET 
| 2 TUBY KIDUI. 2p. JO     
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| Pendjahit & 
$ Penatu 

ACHIR ag ! SUuDA 

   

sil, tetap Ma berfaedah. 

DEKAT. 
Judonegaran MAS INTEN BERLIAN, berbahagia Rumah- Tanggamu. 
78 Telp. Jk... Berikanlah Tn Berharga Guna "Anak Tjutjumu. 

853. : Pasar Mas 22k T JONG'"' Malioboro 37 

je iyaa Djual & Beli. " Jogjakarta. 

. 8.30 - 13.00. AI 
116.30 - 20.00 amat untuk Njonja / Tuan, aa memilih dengan berha- 

339-12. 
    

    
  

Wates Blok E 17, Magelang. 

II FOERA L 

  

. Djuga 
menerima 
Pe OED “Dokter SAMALLO 

1 PAPER x keluar kota dari SENEN 29 Des. '52sJd SAPTU 3 Djan. '53 
: $ £ diwakili oleh .. 

. Hari Minggu 1 - 2 
TUTUP. sa 2 Dokter SOEKANWO 

1 “ 4 » t : "3 : 

  

Dalam BOTOL BARU 
Mudah Memegang Botolnja 
Mpdah Mengambil Isinja 

KWALITETNJA sama 
ISINJA sama 
ZEGELNJA sama 
untuk mendjaga pemalsuan: 
(seperti botol lama) 

1 
Tuan akan menjukai Brylcreem da- 
lam botol jang baru dan bagus ini, 
jang mudah dipegang dan mudah 
diambil 'isinja. Sesungguhnja bung- 
Kusan jang baru ini, ialah pengganti 
jang baik dari botol besar jang 
biasa. Dan Tuan mengetahui, bah- 
wa Tuan mempunjai Brylereem se- 
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se 

— PATJINAN (F3 — TELP, 854 - — JOGJAKARTA. 

  

& « « 

“Pemberian Tahu 
Telah berdiri pada tgl. 8-12--52 dengan acte Notaris No. 6 
hubungan Bank:- “dengan 

BANK NEGARA INDONESIA, 
. Persekutuan Sero: Perseroan Pemborongan / Perindustrian 

“2 GSEMBILAN” N.V. ”» 
dengan alamat untuk sementara di GUNUNGKETUR IA 
II / 196, JOGJAKARTA. 
'Mempunjai jabang? di Djakarta, Semarang dan Surabaja. 
Sanggup menerima pekerdjaan-pekerdjaan : 5 x 

aa Advies-Adv les» 

2. Ontwerp: 
.3. Begrooting, 
4. Menjelenggarakan 

bangunan : 
a. Gedung?) 
- Djembatan dan ' 

Bangunan air, 

55 Meubel dan bekleeding:” Y 
Y — 6. Djual beli bahan-bahan bangunan, 
Diharap dengan hormat jang berkepentingan suk Mika Dakeaa SONG etek P gan a berhubu- 

  
pekerdjaan2 (memborong) 

HI 

  
      

  

  

  

   

    

  

   
   
   

     

  

   
   

   

  

   

  

   

   

   
    

      

    

  

   

    

   
    

    
  

              
  

' Toro KOH I NOOR 

   

BESAR 
(SETAHUN 

SEKALI) 

MULAI INI 

HARI 

tol. 2712-4952 

sampai 

tgl. 11-14-1953 

Berhubung . penu- 
tupan buku tahun 

ini, Maka kesempa- 
tan jg baik ini agar 
di gunakan untuk 

menguntungkan pa- 
ra lengganan dan 
umum maka kami 

mengadakan 
OBRAL dengan 
Besar... Besaran. 
Harga? Kami tu- 
runkan - sehingga 
mendjadi sangat 

rendah sekali!!! 

« 

836412 

  

      

    

   
    
   

    

  

Speda? Laki | Perempuan special 'Speda? jang berkwalitet 
tinggi diantara merk? jang terkenal: : 
FONGERS ukuran (22 dan 24inch.) — SIMPLEX — GA- 
ZELLE — HUMBER — KALEIGH — HIMA — VESTING 

HERCULES — PHILLIPS — JUNCKER — BATAVUS dan 
masih banjak lain - lainnja. 
Djuga bersedia onderdi?2? lengkap harganja pun 
Sasikanlah sendiri tentu memuaskan : 

Menunggu dengan hormat. 

Toko Sep eda BAN TJHING LIONG 

murah. 

  
  

  

326-12. PATJINAN No. 141 — JOGJAKARTA, 

Panitya Gedung ,,L EK RA” 
Memperkenalkan 

KESEBELASAN WAJANG ORANG SOLO 
terhimpun dalem EKO BUDOJO 

Main sementara waktu di alun-alun utara Jogjakarta : 

Hari Saptu tgl... 27 Desember 1952 mempersembahkan 

tjerita: »WIDJANARKO" 
sebelumanja disertai Extra? modern. 

Setiap malem dimulai djam 19.30. 301-12.   
  

IN Ancur Ona 

   
PERAMPUAN 

EA, Ghan You 

7 PERAMPUAN 
BUAT PAN MUDA 

IN 
ing 

  

              

Nana KH ES 

ADA 2 2g P3 Aa t $ 7 w 

Aedes A SA $ 

1 

Na a 

: 9 BISA 
RX TTA BELI Di ah 

“ MANA: |” 

  

      

    
    

  

  

   

  

   
   

     

    

        

  

   
   
    

       

   

  

djati karena segelnja mentjegah Fi Men ag 
pemalsuan,  Mempunjailah  senan- 
tiasa sebotol Brylcreem —. itulah 
tjara satu?nja untuk rambut bagus 
dan berkilat. Mintalah Brylcreem — 
obat rambut jang sebaik-baiknja 

: dalam bungkusan jang menarik. 

BRYICREEM — oscar RAMBUT JANG  SAMPURNA 

|Vulpen Parker P. 51. PENGUMUMAN £ 1 

Baru datang Vulpen PARKER P.51 stellan dengan origi- Pada tanggal 29, 30 dan 31 Desember 1952 

neel doos, kleur kompleet. Lekas datang dan saksikan sen- Kantor- dan Gudang B.P.K.R. tidak melajani 2 

diri Vulpen model jang paling terbaru. Harga dan tamu, derhubung dengan Tutupan Tahun Buku. 

Service pasti melawan. B 

PD. KR. 
. 

, 

Radja Horloges Djl. Tandjung 65 — Melp. 140 

"— Jogjakarta —— 

35-12. 
JWELIE 2 1 Semanan JUWELIER Ik 1G HORLOGER aan 

Ba 
»UTJAPAN TERIMA-KASIH”. 

Xx, 2 Kepada sardara2, keluarga R.S. Panti Rapih, teman2 Guru: 
Tea Pa. LAN TO TO S.M.P. ITE. SMA. "A/T, SR. VI Wanatjatur, segenap pela- 

Jogjakarta djar S.M.-P: I dan III, siswa S.M.A., K.G.B., dan para Ma- 
| 332-12. hasiswa, dan terutama R.K. Bumidjo serta saudara2 jang 

S3 gi MENARA GRAN TEE telah memberi sumbangan, pada wafatnja ibu kami jang 
$ 3 e 

x |H tertjinta : R. Ngt. S. PRONODIHARDJO 
“PERHATIAN ! : PERHATIAN! | al Ba 9 Ma an ab yaa bu 

5 7 | ang dimakamkan di dr a hari Rabu Pahing tgl: 
' TAHUN BARU 1 DJANUARI 53 AKAN TIBA: 2g SI enam 15.30: : 
“Kami telah bersedia untuk: Tuan?/Njonja? dan Nona-Nona Jogjakarta, 26 - 12 - 19522 

R. Sudargo Bandung. 
R. Soegito Jogja 

R., Sardjito » , 

R. Sarwoko 5 3 
R, Poernomo Sidi - OP
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k
 

  

PENGUMUMAN 
N. V. "BANK MASJARAKAT JOGJAKARTA” 

  

Dalam bulan Januari 1953, akan dibuka rentine2-naM 

BAGIAN PINDJAMAN MINGGON di Kemantren2 : 

1. Dea dja R. P. Prodjosentono Gowongan Lor 
3j168. (bekas Kemantren Djetis lama). 

ac Lada SUMAN, dja R. P. Sastroatmodiprono 
Klitren Lor 12, (bekas Kemantren lama), 

dan berikutnja dilain2 Kemantren jang perlu diadakan. 

Jang berkepentingan mulai sekarang dapat minta blanko 

permintaan pada alamat2 tersebut diatas,” untuk diisi 
seperlunja. 

334-12. : DIREKSI:   
Oo RP en S.52-4- 135.8 

Saja memakai 

1 
Tjontohlah saja! Sebah 

menghemat bahan 
» Pakaian dan uang! 

   

  

1 333-12. gi 1 Terima kasih, : ANGGUR SOM YONG (Anggur Kuat untuk laki2): 
g Sa . DIREKSI... Anggur obat ini tidak bedanja sebagai Pedang buat 

AA AE EN EA seorang Samurai. Dengan minum Anggur kuat ini, Ea : 
Sa £ H3 $ : badan jang tadinja lemah, djadi bertenaga lagi. Tegas- Pakatin an H de 

2 aan 2 : rak? lekas mat dengan pakaian 

Me HARGA TETAP. Pe nat kojak sebab ditjuji anak sebah gp dengan 
|. BANTULAH PALANG (Ata) La Oa Nan ANGGUR OBAT PEREMPUAN (Obat kuat): Dengan dengan sabun biasa, sabun Tjap Tangan! SP 8 
| MERAH INDONESIA Gx Y-Rp 10,50 minum Anggur Obat ini, segala gangguan penjakit bu- s 

ja Pe 5 Vergkt, Gx Gl Rp 2 at orang perempuan seperti: datang bulan tidak tjo- D b Hemat jang bidiak L 
« : 2: NONE Kera 1375 tjok, dapat bulan perut sakit, kepala sering pusing, engan sabun biasa pakaian jang idja sana, kalau 

Segala pesanan diberi mata berkunang, kaki tangan linuh dan pinggang sa- lekas kojak! Maksud hemat Njonja menfjutji dengan sabun 
an : . EXTRA kit, itu semua dapat disembuhkan, dengan engeluaran Tjap Tangan, jang dapat dipertj ata! 
aru Tjepat dan memuaskan. ANGGUR TONIC: Lelaki atau perempuan, tua mau- peng uang-itu N jaj 

S1 : Foto Servite T RLP”S pun at tidak ada halangan minum Anggur Tonic sebaliknja Njonja menderita AN b jofja akan merasa, betapa halus 
. AN Kumetir Tor 80” ini. Segala kelemahan tubuh seperti: tidak gumbirah 9 usahnja itu 7 

: 328-12 Petjinan 85 Tokis bekerdja, selalu tjapai, tidak napsu makan, susa ti- lebih rugi, sebab pakaian lekas 1 Han : k paruh segala (jutjian 31 
1 Djanuari 1953.: Kk . an dur, suka marah, kurang darah dan terutama bagai kojak karenanja. Ini berarti ! "Ns jang ng sampai kepada 11 

ini pengiriman 5 : orang jang baru sembuh dari sakit, Anggur Tonic ini . an 1 
5 ro —— : merupakan satu penolong jang besar. bukan menghemat! jang halus, 

SA Aam an aah : 2 ANGGUR ANTHAY (Untuk perempuan Hamil): Baik " : : 
: MODE VAK CURSUS sekali untuk Wanita jang lagi hamil. Selain dapat me- 

: ja bulan Januari 1953. 1” nguatkan tempat peranakan dan memberi dzat2 kehi- 
: | Pendaftaran mulai sekarang. dupan bagi bibit jang masih dalam kandungan, djuga 
: Buku? lengkap. Djilia T Rp. 15,- penting bagi sang ibu karena Anggur Anthay ini da- 
: Djilid TT Rp. 17,50, penuh gam: Pan djuga menjegarkan badan dan menjegah bahaja 
: aguguran. 

da gann ri jurken: Telah: ANGGUR SENG HWA (Untuk Perempuan habis ber- 
! RING" Male (rta »VERKLA- salin): Chasiatnja Anggur ini: membikin bersih da- 3 » 
sg Tari h, 1961, Buku rah jang kotor, bikin bantjar air susu dan menjegah 
: agian Lelaki Rp. 10,- semua segala demam (meriang) jang sangat dikuatirkan Tetap keras 
: gang ongkos kirim 10. bagai seorang ibu jang baru melahirkan anaknja, sampai sisanja 

Ke MA ahok Pn Naa ANGGUR? OBAT KELUARAN PABRIK SHAN jang teracbirl ie Oo Sean Meh 3 YOU DIBAWAH PENILIKAN SEORANG AHLI, 
Uu anu An Sab iih ( AN 5 PUSAT PENDJUAL: Toko Obat YEN AYX, —- Petji- 

# pl 3 Ketr-: Cursus JUNIOR nan 130 MALANG. AGENT UNTUK. SURABAJA: buatan UNILEVER, 
tanda tangan aa ADA ana 36 — Jogja. Be ai Pesapenkali 4, Tilp. 3455 U. DAN PADA sab , | h e. : Le -12 $ A TOKO2 OBAT DAN TOKO P. & D, seluruh un jan i "40 : 1 : Indonesia, jang paling hemat untuk segala. tjutjian! , 

PAN AN AN m K 5 1 KPI e 

t 

- Same am KANAN #EEDAULATAN RARJAT" 1922/5718 04, 4,




