
      

  

   

     
   

     

  

    

   

    

: pihak pemerintah, 

  

   2 
, Ant. 1 

.nja 
Orang ,,berpakaian seragam ke 

. Giseret- oleh 

  

TJANA NASIONAL 

waktu 3 tahun tentu 

nasional itu. Dem 
omo, ketua umum      
Indonesia 

P.RI, di Surabaja. 
. “mengemukakan ke- 

ta selama ini dan tidak adanja 
   kedudukan ? negara 

nasional tertentu dari 

Menurut Bung Tomo, sedjak 
negara kita diproklamirkan pada 

45 tak pernah diadakan ren- 

| tjana nasional itu, sehingga kita 

. orang2, djuga pemimpin2 kita, 

  

enanjakan : ,,Kita tak menge- 
mau dibawa kemana?” — 

  

NOTA MALAYA KEPADA 
2 INDONESIA - 

/A Tentang perompakan 

  

Men 
oleh d/ Singapura, pemerintah 

| Malaya telah menjampaikan se- 
buah, nota kepada pemerintah 
Indonesia, prihal peristiwa perom 
spakan jg terdjadi diselat Malaka 
'ketika harj Selasa tgl. 22 Des. 

  

jang lalu. 
. Seperti diketahui, sekelompok 

(kapal nelajan jang berasal dari 
.Tanjong Sepat, di Selangor, Ma 
laya, telah ditahan Oleh sebuah 
kapal ketjil partikelir jang dina 
iki 4 orang bersendjata, diantara 

menurut nelajan2 tadi 3 

polisian Indonesia”. 
8 Kapal nelajan ditahan dan 

kapal  badjak 
tadi, kesebuah desa diwilajah In 
Gonesia, dan baru dilepaskan kem 
bali dengan pembajaran uang 

tebus $ Starits 2.000. — AFP. 

| RABU 30 DESEMBER 1953 

ng pemuka2 kita | 
LA. harus disiapkan. 

u.sudah dapat dipakai | 
. untuk melaksanakan | 

ikian | 

pada resepsi pembukaan kon 

yut keterangan jg diper- 

9. 
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Wakil PM tidak katakan pi- 
hak mana jang bersalah dan 
mana jang benar, tapi ia sesal- 
kan kenjataan adanja perten- 
tangan itu jang menjebabkan 
Major Saleh Lahade menjebe- 
rang kepihak gerombolan. Da- 
lam hal jang demikian ini Ma- 
jor Saleh Lahade dapat mema- 
.djukan persoalan jang menimpa 
Girinja kepada pihak atasan. 
Laporan resmi kini masih ditung 
gu dari Makassar, demikian. — 
Ant.. . 

Lahade inspeksi bataljon? 
Dalam pada itu menurut in- 

terlokal 
Djakarta semalam, Menteri Per 
tahanan Mr. Iwa Kusuma Su- 
mantri telah membantah keras 
berita2 jang mengatakan bahwa 
Major Saleh Lahade dari Staf 
TT VII telah melarikan diri ke- 
hutan dan menggabungkan diri 
dengan gerombolan2 pengatjau 

di Sulawesi Selatan. 
Menurut Mr. Iwa, Major Sa- 

leh Lahade kini tetap berada di 
posnja di Makassar. Diakui me- 
mang benar bahwa baru2 ini ia 
pergi ke Pare2, tetapi k€pergi- 
annja itu untuk memeriksa Ba- 
taljon disana. 

Bambang temui Sukarno. 
| Usaha  selandjutnja daripada 
'penjelesaian soal2 sekitar AD 
akan dilihat dari kenjataannja 
nanti jang tentu pasti akan da-   

  

Ia Peristiwa terbu- 
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j3 Tai BE g 

Seorang Naa dan 3 orang ai ji ditahan 
AP ENTANG berita pembunuhan atas diri H.A, Zaini Satibi 
2 pada tanggal 2/3-12-1953 jl. dan djenazahnja diketemukan 

orang sekira djam 23,30 didjalan Victory dalam kota Tjilatjap, 

dapat 
menahan 4 orang jang dituduh 

diwartakan lebih djauh, bahwa fihak polisi kini t2lah 

ada sangkut-pautnja dengan 

'peristiwa pembunuhan itu. Diantara 4 orang itu terdapat se- 

.. Menurut keterangan dalam 
pemeriksaan pendahuluan tsb. 

. “telah mengakui sebagar pembu- 
» muhnja, tetapi tempat dia me- 

2d 
Kep “beri djawaban atas pertanjaan2 

ukan pembunuhan itu, hing- 
ga berita ini ditulis 27/12 dia 
aah tetap gelap, Dalam mem 

   

  

jang mengenai soal tempat, se- 

jalu tak berkententuan dan ber- 

“laku sebagai orang. jang men- 

derita sakit ingatan, hingga hal 
“itu menghambat lantjarnja pe- 

meriksaan. Dari beberapa sum- 

| ber dalam pada itu didapat ke- 

'terangan, bahwa M. tsb telah 

pernah menderita sakit gila. 
Sementara itu dapat diterang 

kan ' pula, «ia adalah bekas 

KNIL. 2 
- Dalam pemeriksaan ia mengaku 

'bahwa perbuatannja itu adalah 

karena ,,perintah” 

“tersebut diatas jang kini dita- 

han, tetapi ketiga orang ini me- 

njangkalnja dan tidak tahu-me | 

'nahu tentang. pembunuhan itu. 
M, melaporkan diri 

. karena berkelahi. 

“Tentang djalannja penang- 

kapan atas diri M. dapat ditu- 

sebagai berikut : 
Pata tanggal 3-12-1953 

djak pagi2 benar waktu lepas 

subuh, sepasukan  bersendjata 

jang terdiri dari Tentara, Ba- 

risan Perintis, Polisi Negare 
serta C.P.M. Te Aa 

dan Kagpung sekitar djalan : 

Victory dan melakukan pengge-| 

Hedahan2 dalam rumah diseki- 
tar tempat tersebut. S3 

Kendaraan dan lalu-lintas hing- 

' yenanja. Pada waktu itu de- 

ngan tiba2 MM. dengan sangat 

' meminta kepada pendjaga agar 
“diperbolehkan berdjalan kata- 

“ nja akan melaporkan diri ke- 

kantor polisi karena pada ma- 

“Jam harinja-ia berkelahi mela- 

'wan 3 orang jang tidak kenal 

dikompleks pabrik pemintalan. 
“Permintaan M. diluluskan oleh 

kan penjelidikan, ternjata, bah- 
wa pada tgl. 2/3-12-1953 (Rabu 

malam) dikompleks pabrik pe- 
“ mintalan tak ada peristiwa per- 

. 'kelahian. Para djaga malam la- 
atau 

mendengar ada perkelahian di- 
innja tidak mengetahui 

| kompleks tersebut. 
— Hal ini menimbulkan tjuriga 
gai pihak polisi dan erbera. 
bahan pengusutan. Dugaan 

si mendekati kebenarannja se- 
“telah diketahui bahwa luka pa- 
da tangan M,, jang katanja ke- 

aku, ternjata karena bekas 
sendjata tadjam, Demi: Ito 

SA 

  

    

     

dari hadji2 

se- 

ga hampir dj. 10.00 terhenti ka- | 

djaga malam pabrik pemintalan nama M, dan 3 orang 
haaji berasal dari wilajah Ketjamatan Kawunganten. 

kian pula luka2 jang terdapat 
pada badan alm: Zaini Satibi 

disesuaikan dengan pisau jang 
terdapat pada M. tidak berseli- 
sih tentang ukurannja, pun 
uang jang terdapat pada ter- 
dakwa banjak berlumuran da- 
rah, hingga uang2 itu untuk 
penjelidikan lebih Jandjut oleh 
pihak polisi dikirim ke Djakar- 

ta. Sekalipun M. mengaku akan 
mendapat upah Rp.1000,— dari 
hadji2 jang ditahan itu, namun 
hingga kini hadji2 tersebut te- 
tap menjangkalnja memberi pe- 
rintah serta upah. 

Dapat diwartakan, bahwa M. 

waktu diantarkan kesumur, ka- 

tanja akan mandi, telah men- 

ari atau tida 
Vongso sesalkan ia lari 

tan : Iwa bantah ia kehutan 

wartawan "KR” dari 

   

ENTANG peristiwa ,larinja” Major Saleh Lahade dari TT 
N oihak pengatjau dihutan? di Sulawesi Selatan, dite- . 

yana Da Ta Mr. Wongsori2goro, bahwa peristiwa itu 
| adalah ditimbulkan oleh pertentangan perseorangan dan mungkin 
sekali dengan Panglima Warrouw. " si 

“ 

tang, demikian keterangan Pd. 
KSAD Kol. Bambang Sugeng 
ketika ia keluar dari Istana se- 
telah bertemu dengan Presiden| 
Panglima Tertinggi untuk Ik. 
setengah djam lamanja kema- 
rin. 

Tidak diperoleh keterangan 
apa jang dibitjarakan dengan 
Presiden | Panglima Tertinggi 
itu, tapi diduga tentunja perte- 
muan tersebut mengenai penje- 
lesaian soal2 didalam AD, ter- 
lebih2 setelah sekarang men- 
djadi positip tetapnja Kol. Bam 
bang Sugeng mendjabat KSAD. 

Atas pertanjaan bagaimana 
penjelesaian penangkapan2 jang 
baru2 ini dilakukan terhadap 
perwira2 Menengah MBAD atas 
perintah Panglima TT III, KS 
AD tidak mau memberikan kete 

rangan dan hanja mengatakan, 
soal itupun akan dapat dilihat 
daripada kenjataannja nanti, 

Achirnja Kol. Bambang Su- 
geng menerangkan, bahwa da- 
lam kedudukannja sebagai Pd. 
KSAD ia hanja sebagai pelak- 
sana daripada langkah2 kebi- 
djaksanaan Pemerintah. 

Kol. Bambang Sugeng setelah 
menemui Presiden|Panglima Ter 
tinggi lalu menemuj PM Mr. Ali 
Sastroamidjojo digedung De- 
wan Menteri. 

Sementara itu dari kalangan 
jang mengetahuy didapat kete- 
rangan bahwa selambat?nja da- 
lam achir minggu ini di Djakar- 
ta akan dilangsungkan rapat 
antara Panglima? Divisi serta 
komandan? resimen dengan Pd. 
KSAD. 

Keterangan Wk. PM I 
Mr. Wongsonegoro. 

-. Atas pertanjaan Wek. PMI 
Mr. Wongsonegoro - menerang- 

k tentang perkembangan ter- 
Bea Tentu penyelesa 
an persoalan didalam AD bah- 
wa kepada Pd. KSAD telah di- 
serahkan kebidjaksanaan dan 
kekuasaan untuk menjelesaikan 
soal tersebut, . meskipun tidak 
dengan mandat penuh. : 
  

  
tjoba untuk membunuh diri de- 
ngan terdjun kesumur itu tetapi 
malang baginja, karena sumur 
dalam keadaan dangkal, pen- 
djaga dengan tjepat dan mu- 
dah menariknja Keluar, 

Selain dari pada itu diwarta- 
kan pula, bahwa waktu djena- 
zah H. A. Satibj diketemukan, 
didekatnja terdapat sebuah 
djam tangan Ellection jang ter- 
putus talinja, jang diduga mi- 
ik sipembunuh, karena djam 
tangan sikorban masih melekat 
pada lengannja, hingga benda 
tersebut merupakan bahan pen- 

ting untuk pengusiran lebih 
landjut. “3 

Sebagai diketahui, waktu hi- 
dupnja alm.: itu mendjabat 
kepala Djawatan Urusan Aga- 
ma merangkat wakil ketua DP 
RDS kabupaten Tjilatjap dan 
sebagai ketua  Muhammadijah 
serta Masjumi 'Tjabang Tjila- 
tjap, — (Kor). 
  

Panitya 

s 
djosuroto (SSPP), 
Tani), Sukotjo (Partai 

Setelah susunan itu diterima, 

maka timbul perkembangan ba 
ru dengan usulnja Sdr. Prodjo 

'tersebut dibentuk pula Pemban 
tu tetap. Terhadap usul ini tim 
bul 2 pendapat, jang satu tidak 
menjetudjui 
tetap itu, dengan alasan bahwa 
itu akan mengurangi keleluasan 
panitya dalam mendjalankan tu 
gasnja. Oleh karena itu pihak jg: 
tidak menjetudjuj ini menjaran 
kan supaja Panitya dalam mela 
kukan pekerdjaan nanti dapat de 
ngan seerat2nja mengadakan 
“perhubungan dengan jang dipan 
dang perlu, Sebaliknja pihak 
jang “menjetudjui berpenda- 

Ipat bahwa pembantu tetap itu 
nanti akan dapat mengikuti se- 
gala persoalan dengan tiada di 
beri hak suara Tapi dengan 

demikian pekerdjaan Panitya 
akan lebih tantjar dan ringan. 
"Dalam pembitjaraan kemarin ke 
dua pihak tetap mempertahan-   

| Sidang DPRD Jogja: 

terbentuk . 
Tugasnja: menjusun pemerintahan 

Daerah dan pegawai: 

ETELAH 2 hari berturut2 mengadakan sidang, maka 

DPRD kemarin telah berhasil membentuk Panitya Formasi 

terdiri dari sdr. Wiwoho-Ketua, sedang anggotanja jalah : Pro- 
Prodjoprakoso (PNI), Sastrosekarto (Buruh 

Katholiek), Kusumobroto (PIR), Achid 

Masduki (Masjumi) dan Fachruddin (Masjumi, “sebagai secre- 

taris ditundjuk sdr. Pringgokusumo Kepala Kantor Urusan Pe- 

gawaj Daerah Istimewa Jogjakarta. e : 

suroto supaja' disamping Panitya | dulu apakah dalam prinsip Pem 

adanja pembantu | 
| woho supaja diadakan richtfor 
| masi jang meliputi Kotapradja 
dan kabupaten2, tidak dapat di 

| de facto dan de jure sudah oto- 

|DPRD ikut tjampur mengurus 

kan semalam untuk menetapkan 

  
kan masing2, sehingga sukar di-Pemerintah Daerah, 

Formasi   
dekatkan satu sama lainnja. Ke- 
mudian atas usul Sdr, Sumarto 
jaitu supaja sidang menetapkan 

bantu tetap itu disetudjui atau 
tidak, achirnja sidang menerima 
usul sdr. Prodjosuroto tsb. 
Djuga atas usul Ketua sdr. Wi 

terima oleh sdr. Wazirnuri, de- 
ngan alasan bahwa Kotapradja 

noom, sehingga keberatan kalau 

soal2 jang dalam kompetensinja 
Kotapradja. Achirnja atas usul 
sdr, Sumarto sidang dilandjut- 

tugas dari Panitya tsb. 

Adapun tugas jang telah di 
| tetapkan, oleh sidang semalam | 
itu, jalah : 1. merentjanakan su- 
sunan Pemerintah Daerah, dan 
2, merentjanakan susunan pega 

'watan penerangan, 

k? . 

Pemerintah tetap mengawasi 

djalankan sesuai dengan sa- 
luran2 hierarchis biasa. Bahwa 

Kol. Bambang Sugeng akan te- 

tap memegang djabatannja itu 

adalah sesuaj dengan djiwa dag- 

order jang dikeluarkan untuk 

memperingati tgl. 19 Desember 
jang lalu, jakni hari peringatan 

Kesan2 Atjeh : 

an? 

agama? 50Y6 ' 

gauta kepolisian menjerahkan   
kan oleh para pembatja. 

Djawabnja: karena pemberon 

takan digerakkan oleh PUSA 

atau Persatuan Ulama Seluruh 

Atjeh ! i 

Tetapi djawab ini membangki: 

kan pertanjaan baru pula: apa 

sebab Pusa dapat menggerak 

kan anggauta2 pamong-pradja, ' 

kedjaksaan,: djawatan agama, 

djawatan penerangan dan Kepo- 

lisian hingga sekian banjaknja? 

— Karena para pegawai jang 

telah ikut pemberontakan itu 

semuanja adalah anggauta Pu- 

sa! 
Anggauta Pusa? Bukankah Pu | 

'sa itu persatuan ulama? — Me-- 

mang, tetapi jang djadi anggau : 

ta bukan hanja kaum ulama sa 

dja, melainkan djuga orang 

sa. Orang jang bukan ulama.: 4 

“Jah djuga pemuda2 jang tergas 

bung dalam organisasi kepandu 

an. Pendeknja: nama ,,Pusa” ti 

dak sama dengan djenis anggau 

tanja, Persatuan Ulama Seluruh 

Atjeh, apabila benar2 hanja per 

satuan kaum ulama, paling ba- 

njak anggautanja hanja dapat 

mentjapaj- djumlah 90 orang. Se 
| bab di Atjeh kira2 ada 90 orang 
jang patut memakai gelar ula- 
ma. Tetapi djuga pengikut kaum 
ulama djadi anggauta. Z 
Maka dengan. demikian Pusa 

dapat mempunjai 
kalangan “pamong-pradja, ke 
djaksaan, djawatan agama, dja 

kepolisian. 

Malah djuga dikalangan pers. Se 
orang wartawan terkemuka di 
Atjeh, menurut bukti2, sekarang 

ini djadi penjelenggara dinas pe 
nerangan pemberontakan Tgk. 
Beureu-ih, 

Kedudukan Ulama maha- 
penting. : 

Bagi orang luar tjerita ini 
aneh  kedengarannja. Orang 
mungkin bertanja: Bagaimana 

kedudukan ulama? Ini perlu di- 
djelaskan. : 

Sang ulama dimasjarakat A- 
tjeh mempunjai kedudukan jang 

luar biasa Ada dua sebab jang 

mendjadi dasar. Pertama : ka- 
rena ulama terpandang mendja 

di pengganti rasul. Jaitu, — kita 

Citeer sebuah: pernjataan jang 
dikeluarkan oleh “ulama besar 
Krueng Kale jang berdiri pada 
pihak Pemerintah dan menen- 
tang gerakan Tgk. Beureu-ih: 

sekarang ini Rasul sudah tidak 
ada dan hanja ulamalah jang da 
pat memberi petundjuk kepada 

ummat Islam! : 
Adalah suatu kenjataan: ula 

ma di Atjeh dipudja-pudja dan 

dita'ati oleh pengikutnja. (Sama 
dengan keadaan dibeberapa dae 

1 HARIAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT ,,KEDAULATAN 

tindakan2 didalam AD'jang di- 

bi ma 

pengaruh di: 

penjerbuan Belanda ke Jogja, 
jang a.l. diserukan supaja ang- 
gota2 AD seluruhnja mendjaga 
nama TNI jang mendjadi  lam- 

disiplin. Te 
| Pemerintah pertjaja kepada 

| kebidjaksanaan Pd. KSAD di- 
dalam semua soal2 AD. 

Ditanjakan bagaimana pan- 
dangannja terhadap soal  kea- 

|manan waktu ini Mr. Wongso- 
negoro mengatakan, bahwa pa- 
da umumnja keadaan keaman- 
an adalah baik terketjuali be- 
berapa kedjadian- seperti upa- 
"manja dengan penembakan KA 
baru2 ini di Djawa Tengah jang 
merupakan “titik-hitam"”.  Un- 

tuk kepentingan usaha penjele- 
saian keamanan ini Mr. Wong- 
sonegoro besok tgl. 7 Djanuari 
1954 akan mengundjungi Kali- 
mantan Selatan,   

15”, Pegawai djawatan 

bedil dan berpihak kepada pem- 

berontak? Kenapa banjak rakjat ikut serta? Kenapa anak2 mu- 

da berani menubruk bajonet? — Pertanjaan? ini pasti dikemuka- 

rah di Djawa sekarang dan Ke 
dudukan guru di Djawa-dulu: 
ingat tjerita Dewa Rutji). 

Sebab jang kedua ialah: ber 

'lainan dengan kaum feodal (uleti 
'balang- atau Teuku), kaum ula- 

ima sebenarnja tidak pernah ker- 
Idjasama dengan Belanda. Dan 
Belanda atau Ulando-keph€ ada 
lah musuh turun - temurun 

orang Atjeh. 
Seperti diketahui, saudara2 ki 

ta di Atjeh sebenarnja tidak 

pernah 10070 tunduk kepada Be 

landa. Sekalipun usaha pacifica 
tie Belanda sudah berhasil, tiap2 
bulan Ramadhan masih sadja se 

'mangat perlawanan meletus: disi 
ni opsir Belanda dibunuh orang, 
disana. kontrolir ditusuk dengan 
rentjong. Tjonto jang masih ter 
Kenal di Kutaradja: kolonel Go 
senson, komandan tentara  Be- 
landa dj Kutaradja sampai sa'at 

Djepang datang, pada suatu ha 
ri dibatjok mukanja oleh pendu 
duk. Sipenjerang mati tertem- 

bak, tetapi baginja mati bukan 
apa2. Sebab ia telah menjerang 
ulando-kaph€e, dan dengan demi 

kian ia telah membuktikan di- 
rinja pedjuang agama: ia sja 
hid, dan ia naik sorga mendapat 
Hadiah bidadari Ain Almardiah. 
Ini bukan isapan djempol Snouck 
Hurgronje dan Zengraaf, melain. 
kan kenjataan! 
Maka bagi rakjat banjak 

sang ulama adalah symbool per 
lawanan rakjat (Isyam) terha 

dap Ulando-kaphe. 
Tgk, Beureu-ih 

besar. 
Diantara ulama2 Tgk. Daud 

Beureu-ih “adalah ulama amat 
besar. Ia pandai pidato, baik ba 

hasa Atjeh maupun bahasa In- 

donesia. Didjaman Belanda sen 
diri ia sudah ditakuti. Kata Dr. 

Piekaar dalam bukunja, Atjeh 

en de oorlog met Japan: ,,Apabi 
la Tgk. Beureu-ih pidato, dari gu 

nung2 berpuluh ribu orang tu 
run kekota untuk mendengarkan 

pidatonja”. Orangnja tidak be 
sar. Selalu ramah-tamah, djuga 
terhadap Belanda. Maka orang 
jang baru berkenalan dengan 

dia, tidak akan menjangka ia 
dapat menggerakkan massa un- 
tuk melakukan perlawanan, de 
mikian selandjutnja Piekaar, se 

orang pegawai B.B, dalam buku 
nja itu (penerbitan 1948). 

Teuku contra Teungku. 

Pertentangan Teuku contra 
Teungku memang sudah lama 
terasa di Atjeh. Teuku djadi pe 

gawai pemerintahan Belanda. 

Teungku dalam hatinja tetap 
bermusuhan dengan Belanda. 
Anak2 Teuku mudah masuk 

ulama 
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Dr. Soedarsono (kanan, berdiri), ketua delegasi Indonesia untuk 

pembajaran kerugian perang ke Djepang, berdjabat tangan dgn 
menteri luar negeri Djepang, Katsuo Okumura, sesudah di ke- 

menterian luar negeri di Tokio. dilakukan penanda-tangan per- 

.djandjian untuk pengangkatan |kapal2 diperairan 
if sake «Mondiana). | 

Indonesia, 

  

bang kepatuhan, ketaatan - dan 

    

“ 

RAKJAT." (ANSGAUTA  S. Putih 

  

-. 
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Dalam dan Luar Kota, 

« Sebulan ......... Bp. 1l,— 

S 3 Etjeran ss... .. .....y3 0,60 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 
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DJERMAN BARAT 
Memukul eksport Inggris 

K ONPERENSI para menteri keuangan dari negara? Com- 
monwealth Inggeris jang akan diadakan di Sydney pada 

tanggal 8 Djanuari jang akan datang, akan membitjarakan 
soal persaingan hebat dalam pasar? Inggeris dari pihak negara? 
seperti Djepang dan Djerman Barat. 

Djepang telah memperbesar 
eksportnja ke Timur Djauh, 

Asia Tenggara dan Timur Te- 

ngah, dan Djerman Barat kini 

banjak mengeksport ke Afrika 

Selatan, India dan negara lainnja   

| Rp.   

jang merupakan pasar Inggeris. 

ULAMA PENGGANTI RASUL 
Teaku tidak difjintai rakjat 
Pemuda tidak tertarik utk pulang 

(OLEH : WARTAWAN “K.R." SENDIRI). 

PA SEBAB 15”, pegawai pamong-pradja ikut pemberontak- 

157, Pegawai kedjaksaan? 

Pegawai penerangan? Apa sebab 100 orang ang- 

sekolah. Mudah mendapatkan 

djabatan. Anak orang kebanjak 

an sukar dapat masuk sekolah. 

Sukar mendapatkan djabatan. 

Maka dalam pertentangan Teuku 

— Teungku itu kaum muda dari 

kalangan rakjat kebanjakan ten 

tu sadja mendapat alasan untuk 

berpihak kepada Teungku. 

Selandjutnja, di Atjeh ada 

groot-grondbezit: kaum Teuku 

punja tanah jang luas2. Pun ka- 

um Teuku banjak penghasilan- 

nja, sebab selain punja tanah 

dan pegang djabatan B.B., se- 

ring berniaga pula. 

Hal ini tentu tidaklah memper 

besar sympathie rakjat keba- 

njakan terhadap kaum Teuku. 

Proses ke-Indonesian be- 

lum sempurna di Atjeh. 

Satu faktor lagi jang patut di 

perhitungkan ialah: didaerah 

&tjeh proses ke“Indonesiaan be 

lum selesai. Maksud kita: kare 

na kurang perhubungan Atjeh 

dengan daerah2 Igin, paham ke 

bangsaan Indonesia terutama se 

kali didukung oleh pemuda2 

Atjeh jg sudah beladjar atau me 

rantau keluar daerah. Tetapi su 

sahnja, djustru pemuda2 itu dja- 

rang jg suka kembali ke Atjeh. 

Sebabnja: karena kedudukan 

mereka tidak dapat baik, terben 

dung oleh kaum Teuku. Kedua: 

karena didaerah Atjeh sendiri 

kaum muda sukar dapat menge 

mukakan pendapatnja: Pendapat 

umum seakan-akan dimonopolie 

oleh kaum ulama (Ingat wanita 

muda Atjeh pakai slack jang 

dilapangan terbang Lho' Nga 

dekat Kutaradja ganti pakaian). 

Satu isjarat dari Tgk. 

Beureu-ih tjukup. 

Itulah dasar2 jang menundjuk 

kan kuatnja kedudukan kaum 
ulama didaerah Atjeh. Jang me 
nundjukkan, bahwa mereka pe 
gang kuntji peri keadaan di 
Atjeh. Dan ditengah-tengah ma 
sjarakat Atjeh itu Tgk. Daud 

Beureu-ih merupakan centrale 

figuur jang utama kedudukan 

nja. Satu isjarat dari padanja 
sudahlah tjukup untuk mengge- 

rakkan sebagian besar masjara- 
kat Atjeh. 'Kemana, terhadap 

siapa? Itu agaknja soal secun- 
dair. Tetapi kalau Tgk. Beureu- 
ih berkata: Ulando-kaphe me- 
njerang Atjeh! " massa di 
Atjeh sudah tidak dapat dita- 

han2 lagi. 

| nanda-tangani 

  

Walaupun persaingan itu ter- 
utama memukul eksport Ingge- 
ris, namun hal itu merupakan 
soal bagi seluruh daerah sterling, 
karena  Inggeris merupakan 
bankirnja. 1 @ 

Pakistan dan Djepang misal- 
nja telah mengadakan perdjan- 
djian dagang, dalam mana kapas 
dan bahan2 mentah lainnja dari 
Pakistan telah ditukar dengan 
kain tjita, mesin2 dan barang 
modal lainnja dari Djepang. Dan 

India pekan jang lalu telah me- 
suatu perdjan 

djian dengan gabungan Krupps- 

Demag untuk mendirikan pabrik 
badja dj India, 

Sebuah missj dagang Inggeris 
jang baru sadja kembali dari 
perdjalanan penindjauan dj Ti- 

mur Tengah telah memberitakan 
bahwa banjak barang Inggeris 
telah terdesak oleh barang? ne- 

geri lain jang dapat mendjual 
barangnja dengan harga lebih 
murah. 

Dalam konperensi jang akan 

diadakan di Sydney itu, menteri 

keuangan Inggeris, Richard 

Butler, akan menerangkan para 
rekannja dari negara2 Common 
wealth Inggeris dengan tjara 

bagaimana harus menghadapi 
persaingan tersebut. 
Konperensi itu jang diketuai 

oleh Butler akan berlangsung 

selama satu minggu dan akan   

Xx 

dihadiri oleh menteri2 keuangan 
darj Australia, New Zealand, 
Kanada, Afrika Selatan, India, 

Pakistan, Lanka dan federasi 
Afrika Tengah jang baru, Rtr,' 

  

KEGIATAN GERILJA DI 
KWANGTUNG 2 

Harian Hongkong "Kung 
Sheung” mengabarkan, bahwa 
ketika tgl. 22 Desember jang 

lalu telah terdjadi keributan di 
Wanglik, kabupaten  Tunkin, 
Kwangtung. 2 

Dikatakan bahwa ,,petani? jg 

lapar menjerbu gudang? bahan 

makanan”, hingga pasukan? 
RRT terpaksa bertindak dengan 
sendjata, menurut harian Hong 

'Kkopg tadi, lebih dari 80 orang 
telah tewas dan sesudah itu ,,le 
bih dari 100” pemimpin kerusuh 
an tadi ditembak mati, — UP, 

PEMBERSIHAN2 DI 
MAROKO 

Pembersihan polisi jang diper 

keras setelah terdjadinja peledak 
an2 bom dikota ini baru2 ini jg 
telah mengakibatkan matinja 19 
orang, hari Senin jang lalu telah 
dilakukan di 3 buah kota Marok 
ko jang terpenting! 

Polisi dalam pada itu mengu 

mumkan bahwa di Fez mereka 
telah dapat membekuk ara jang 
mereka namakan ,,gerombolan2 
teroris' jang katanja terdiri dari 
anggota2 Partaj Istiglal, partai 

kemerdekaan. Di Marrakesh me 

nurut pengumuman itu djuga 
telah dibekuk : organisasi jang 

serupa. — UP. 
  

Serbuan Ho ke | 
Mekong 

Move terkuat dalam th 1953 

ENURUT kalangan? di Saigon, keuntungan terbesar bagi 

Djenderal Vo Nguyen Giap, panglima besar tentara Rep. 
'Deinokrusi Vietnam, ialah bahwa- ia sekarang: dapat-bergerak 
dengan leluasa, dalam waktu jang dibutuhkan oleh Djenderal 
Navarre, panglima besar Perantjis di Indotjina, utk mengerah- 

kan tenaga manusia dan sendjata guna menggempur mereka. 

Para penindjau di Saigon-un- 
tuk sebagian menjangkal adanja 
kemungkinan bahwa pihak Viet- 
nam Ho terlalu memperluas pe- 
njebaran tenaganja.. Mereka ke 

mukakan bahwa garis2 perbekal 
an tentara Vietnam Ho di Laos 

melalui daerah2 jang ,,penuh de 

ngan gerilja Merah”, jang telah 

memberi bantuan kepada tenta- 

ra itu, 
Kalangan2 tersebut tadi tidak 

membantah bahwa garis2 perbe 
kalan melalui darat ada pula ke- 
untungannja, walaupun bagi pi 
hak Perantjis pesawat2 terbang 
bisa melakukan sebagian besar 

darj pekerdjaan ' mendatangkan 
perbekalan. 

Para penindjau tadj menegas- 

kan, bahwa gerakan kilat pasu 
kan2 Djenderal Vo kesungai Me 
kong ini, mungkin sekali adalalt 
move pihak Vietnam Ho jang 
terkuat dalam tahun 1953. 

Tapi, kata mereka, Djenderal 
Navarre ,,sudah tentu akan ber- 

gerak dengan tjepatnja, untuk 
melenjapkan kemenangan2 Ko- 
munis ini”. 

Laos harapkan bantuan. 

Perdana Menteri Laos Pange 
  

Rentjana mobilisa- 
si mengumpul- 

| kan modal 
Tiap penduduk supaja sokong Rp. 10,- 

HPN pertjakapan dengan anggota BPP Mr. Kasmat 
didapat keterangan, bahwa pokok kesulitan jang dihadapi 

Badan Perentjana Perindustrian jang diketuai oleh Kepala 

Daerah S. P. Sultan, jalah soal modal. Usaha2 BPP untuk me- 

mindjam modal dari Pusat sampai sekarang belum mebawa 
hasil. Diakui oleh Mr. Kasmat, bahwa remang dalam hal modal 
ini kita tidak boleh terlalu menggantungkan diri pada bantuan 
Pemerintah Pusat, tapi sedapat mungkin barus berusaha sendiri, 

Dengan alasan tsb., maka hari 
Senin tgl. 4 Djanuari 1954 jad. 

inn BPP akan mengadakan si- 

dang untuk membitjarakan ke- 
mungkinan diadakan mobilisasi 

penduduk untuk mengumpulkan 
modal guna keperluan perindus- 

trian didaerah ini, Mobilisasi jg 

akan direntjanakan itu dimaksud 
kan, supaja tiap penduduk di 
Jogjakarta ini memberi sokong- 

an Rp. 10—. Dengan demikian 
maka dapat diharapkan bisa 
dikumpulkan uang paling sedikit 

10.000.000.— mengingat 
djumlah penduduk Jogjakarta 

ada 2 djuta orang. 
Dengan modal inj dapat mit- 

salnja nanti ditiap2 kabupaten 
diadakan electrische installatie. 

Tapi untuk mendapatkan modal 
sebanjak itu tentu sadja diper- 
lukan persjapan2 jang sungguh2, 

  

Mengenai rentjana mendirikan 
pabrik gula didaerah ini dite- 
rangkan, bahwa soal itu pun | 
kinj terbentur pada soal modal. 

Menurut Mr, Kasmat, buat .pen- 
dirian sesuatu pabrik diperlukan 
modal paling .sedikix Rp. 80.000 
000,—, jaitu buat mesin2nja sa- 
dja “-Rp.. 30.000.000,—. Dan 
pergedungan dll. Rp. 50.000 
000,—, Dari mana modal seba- 
njak itu akan didapat, masih 
harus ditjari djalan. Tetapi se- 
bagai langkah pertama oleh BPP 
kini direntjanakan untuk mem- 

perbaiki pabrik . besi. Perbedij 
dan pabrik tjerutu Taru Mar- 
tani, Untuk keperluan ini me- 
nurut perhitungan sudah diper- 
lukan beaja Rp. 10.000.000,—, 
Rentjana lain jang akan diada- 
kan jaitu pabrik tapioca di Gu- 

nung Kidul, Se 

  
  

  

ran Souvanna Phouma mengata- 
kan dalam sebuah pesanan jang 

disampaikan kepada kedutaan 
Laos dj Bangkok, bahwa peme 

rintah Laos, ,,dengan bantuan te 
man2nja” akan terus berdjoang 

dengan kemauan jang kukuh, gu 

na memelihara kedaulatan, ke- 
bebasan dan kemerdekaan kera 
djaan Laos. 
Dengan perkataan ,,teman2”, 

PM. Laos maksudnja 35 negara 
jang telah mengakuj Laos. Dika 

takannja bahwa pemerintah La 
os pada waktu ini hanja minta 

bantuan ekonomi dari Muang 
Thai. 

Seterusnja P.M. Laos mengata 
kan, bahwa negaranja kini-se- 
Gang mengalamj serangan dari 
pasukan2 teratur Vietminh, jang 
bermarkas di Vinh (Vietnam te- 
ngah). — UP. 
Sementara itu wartawan BBC 

mengabarkan, bahwa karena de 

Sakan pihak Ho Chi Minh ini, pe 
merintah Muang Thai memper- 
luas keadaan darurat dalam 3 
propinsi lagi, hingga kini selu- 
ruhnja telah 12 propinsi berada 
dalam keadaan tersebut, 

UNDIAN DJAKARTA 
Undian uang di Djakarta jang 

ditarik kemarin al. sbib 
Rp. 100.000 — 312672 Ljakarta. 
Rp. 50.000 — 179491 Bandung. 
Rp. 25000 — 70389 Bandung. 
Rp. 10.000 — 45156 88823 156982 
248355. — Ant. 

KONGRES KE - III 
»SAKTI" 

Dari tg. 17 — 20 Djanuari '54 

di Bogor akan diselenggarakan 
Kongres ke III Sarikat Tani In- 
donesia ,,/Sakti”, 

Resepsi dan sidang2 akan 

bertempat di Gedung Nasional 
Bogor. Demikian menurut Sia- 

ran ,,Panitya Kongres” jang di 
ketuai Somawidjaja. — Ant. 

  

  

  

TELPON REDAKSI 
Diumumkan bahwa untuk 

'sementara waktu, sampai 
ada pengumuman lagi, kini 
redaksi ,,K.R.” mompergur 
nakan telpon jang bernomor 
901. Harap jang berkepen- 

' tingan mendjadi tahu. 
Redaksi ,K.R.” 

x Keadilan terhadap kaum la- 
ki? disalah satu bioskop Jogja- 
karta: disamping tulisan dengan 
huruf besar? jang berbunji: Di- 

larang Merokok, terdapat pula 
tulisan: “ DILARANG MAKAN 
BERba pet Tahta Karaan 
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PERSAINGAN DJEPANG/
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K3 emiirka nu w 1 4 “ata 
f s dah PSA maa 

anu 3 

ana d ebkan akan 

tiangkan pula Getagu sidang 
nas ea — 

   "sedang dilakukan 

  

(adalah untuk jang pertama kali. 
Menurut keterangan kepala Dja- | 
watan Pertanian Kedu Prodjo- | 

  

sugito produksi rami itu akan di- 
buat bahan pakaian. Karena In- 
donesia sendiri belum 

pang. — Kor. 

Ba 
Disediakan Rp. 1.438.750. 

Sampai achir tahun ini Dja-| 
 watan Pengairan daerah Kedu | 
telah mengeluarkan uang seba- 
njak Rp. 1.438.750,— guna tina 
pemeliharaan biasa | bang 
nan2 serta slokan pengairan 1 
merintah. Bangunan ini me 

areal pengairan tehnis 57594 
ha., setengah tehnis 12.972 ha. 
dan 7477 ha. pengairan liar. 

Untuk pekerdjaan penahanan 
bahaja 'bandjir disediakan uang 
sebanjak Rp. .30.750,— : 
kan bangunan2 dan slokan2 - 
merintah Rp. 577.000,—.. 1 

slokan2 pengairan desa jang su- | 
dah rusak telah di 

     
  
  
  
  
   

   

— sar bagi mengembang 
: Kanaan sosial pada masjarakat, 

2 Ne | Ra aa 

Menanam rami aa ia 
nanaman ini bagi daerah Kedu 

mempunjai | 
pabrik bahan pakaian. Hasilnja 

nanti wang ata ke Dae 

       

n | an air minum di kelurahan Mun- 

  

  

  

an KN 
Lenka untuk 

  

   

  

   

      

   

      

   

    

    an Aero £ tsp, dilaku- 
| ne .oelalni: Kantor Perekonomi- 

U: “daerah Kedu dan | 
arapai sejalan baru dua | 

orang jang telah memadjukan 
permintaan jakni dari Purwore- 
Ta “dan Wonosobo. Kedua per- 
n an itu telah diteruskan ke- 

apa jang 'berwadjih di 
Na Kor. 

  

   
  

(tan sosiAL BAGI 
. DALANG 

Untuk mendapatkan | batu da 
kan penge 

   

| Oleh Kementerian Sosial 
sadj: diadakan kursus2 

i desa2 bagi orang2 jang h 

ngaruh, tetapi sekarang ini 
gkat kepada para dalang 

Albar kursus2 djuga sema 
tjam itu disertai dengan ilmu pe 

Galangan seperlunja. 
“Sebagai pertjobaan mulai tgl. 

27-12 untuk daerah karesidenan 
Surakarta telah dibuka kursus 

| jang pertama bertempat di Gon 
| dangwinangun, Klaten, jang di 
ikuti oleh 120 orang dala 

Kursus itu lamanja 2 hari 3 

malam dan pada. penutupan be 
'sok pada tanggal 30-12 mulam, 
oleh salah seoranw kursis da 
lang wanita akan diadakan de 

| monstrasj pertundjukan wajang 
'kulit dengan tjeritera: ,,Sampur 
naning urip sampurnaning pati” 
di Gondangwinangun. 

: Para peminat dari Jogjakarta 
dan Surakarta jang ingin meng 

     

  

     

  

Jogjakarta pada Djawatan Bim 
Ibingan dan Perbaikan Sosial 
| Tugu Kidul 46, dan Surakarta 
pada kantor sosial setempat. 

(KLATEN 
DEMONSTRASI PEMBUAT 

AN AIR MINUM 
Untuk kedua kalinja dalam 

daerah sen panan Klaten, pada 
tanggal 26 jang lalu Kahar dari 
Li. aboratorium Kesehatan di Jo 
gja telah mengadakary demons- 

trasi pembuatar persediaan air 
o- (minum di kelurahan Sidoredjo 

ketjamatan Kemalang, disaksi 
'|kan Oleh Dr Mangundiningrat 

dari DKR Karesidenan Surakar 
ta, bupati Mochtar dil. 
“Tjara pembustan persediaan di 

lakukar dengan tjara jan sama 
sebagai kita kabarkan mengenai 
demonstrasi pembuatan persedia 

     du-beberapa waktu jang lalu. 
Kor. 2 

  

  

   

        

     

   

an rasanja memang perlu, 

an Haa i'mengapakah mere- | 
ut supaja PP. 49 idi- 

Kabut kembali ? UU Perkawin-. 
—.an belum keluar dan nasib ka- 
| um wanita belum ada perobah- 
“an: mengapakah suatu peratur- | 
an jang melindungi nasib naa) 
wanita ditolak oleh mei 

"Tak mengerti saja “djalan 
kiran pemimpin? kaum war 1 
itu! Sebelum kita minta diha- 

   

  
? | puskan suatu peraturan perlin- : 

.dungan bagi kaum sesama wa- | 
nita, kita. harus Pan 

1 polygama Mi lehkan o! 'hu- 
kum aan Aha Islam, Diboleh- 

dan tidak Mending 
han Pa dibolehkan 

    

  

  
   

  

Sekali lagi Pp Pp 19 
(Oleh: Nj. Gi SJAHROEZAH - — SALIM). "1 

: : 
ERGERAKAN kaum wanita 
telah mengadakan demonstrasi 0 Djakarta untuk menun- 

bat supaja uu Mania an Gikeluarkan dan PP: 19: 

dibawah pimpinan Perwa 

Iiangiin isebagian ketjil jang 
mendjalankan  polygami oleh: 
karena kejakinannja, bahwa itu 
tidak ada salahnja. Akan tetapi 
melihat keadaan, memang ka- 

salnja diwaktu isteri pertama 
tak dapat mengurus rumah tang 
ga dan keluarga karena sakit. 

| Dan lain2 sebab lagi ! 
Hanja njonja2 kaum intettak 

jang 'mentjela polygami, jaitu 
selama mereka itu djadi isteri 
pertama, Sebaliknja, banjak dju 
ga diantara kaum wanita intel- 
Jek jang tidak takut kawin dgn 
'laki2 jang sudah beristeri. Se-. 
sudah kawin atau waktu mau 
kawin, mereka menuntut supaja 
“isteri jang pertama ditjerai, ka- 
Irena mereka anti-polygami. Apa 

olygami itu su- | 
1, Lelaki 

kah itu baik ? Menurut hemat 
“saja, isteri pertamalah jg boleh 

a menuntut tjerai, kalau dia tidak 

      

    

23 sudi di-madu, Akan tetapi kalau 
|dia tidak mau minta ditjerai, 

n |saja rasa tidak usah terdjadi 
ka | pertjeraian. Itu jang harus di- 

  

   
   

  

ang! aru bangun dan sadar tidak | 

3 aah, salah ! 

    

| kannja. 

perdjoangkan, supaja djangan 
“dapat isteri pertama ditjerai 
'begitu sadja, ikalau dia tidak 

'Tampaklah terang, bana ba- 
k diantara pemimpin2 per- | 

akan wanita belum memi- 

    

   

  

- | kirkan soal itu sedalam?2nja. Su- 
latu hal jang sangat menjedih- 
kan, “oleh karena rakjat kita j 

apat pembimbing jang dibutuh 
Pemimpin? itu masih 

2 terlalu terpengaruh oleh keadas     
    

an mereka sendiri, karena dika-. 
. jangan mereka polygami adalah 
(suatu momok jang mengintip | 
dari setiap sudut penghidupan 

ereka, Djadi jang dipikirkan | 

  

  

“(kan nasib kaum Wanita. 
Sedin hatiku, melihat nama? 

    
   

ia | isteri pembesar? negara kita 
'a2 dalam . demonstrasi 

hadliri pertundjukan itu dapat 
“meminta surat undangan untuk 

dang2 polygami harus ada. Mi- 

     

  

aa nasib mereka sendiri, bu- | 
| dorongan mobi 

    

   Duta Bona” Saut Ii. 
don Dr. Subandrio telah tiba di di- 
lapangan hang tang 
   d Anne 
Gubernur Sulawesi 1 inden an 
Residen . Burhanuddin. 

     Pe 'kedatangann, 
     

    

  

5 ani me 

entang kemadjuan2 pe- 
sat jang sedang berkembang di- 

“(seluruh daerah, tapi harus me- 
njaksikan dengan mata sendiri. 
Ditanja tentang tanggal pa- 

tokan pembukaan Kedutaan In- 
ja di Moskow dan sebalik- 
nja Kedutaan Besar Sovjet Uni 
di Indapesia. dikatakan, bahwa | 
soal pembukaannja sudah pasti, | 
tetapi siapa orangnja jg akan | 
ditundjuk pemerintah dan ka- 
pan Wwaktunja belum diketahui. 

Saja sendiri jang disebut2 da- 
lam surat-kabar selaku tjalon 
Duta Besar di Moskow belum 
mengetahui. Tapi jang saja ke- 

kita dan Sovjet Uni sedang 
rundingkan pengangkatan Duta 
Besar jang dimaksudkan, kata 
Subandrio, 

- Ditanja selandjutnja keun- 
tungan njata apa jang kita per- 
oleh dari pembukaan Kedutaan 

|di Moskow selain pelaksanaan 
'politik bebas, oleh “Duta Besar 
Subandrio dikatakan ! 

— komposisi dari djaman kolonial 

“| keluar negeri kita ingin meng- 

Dalam pertjakapan, Baba” 
| subungan dengan hana a2 tsb. 

ah sama dgn 
lain2 dae | 

getahui da- |. 
keadaan. Kita tidak | 

engar sadja dari la- | 

| tahui sekarang oleh pemerintah, 

! Tn menurut an 
kalau didalam rogeri kita 
mengadakan pengluasan 

merdeka, maka djuga 

  

agan orientasi disemua nega- 
ra? "jang ada didunia ini”. 

sekarang jang sedang adakan 
hubungan Gengan negara2 blok 
Timur dikatakan, bahwa soal 

itu mungkin leh negara2 Ero- 
'pah Barat dianggap suatu ke- 
djadian . sewadjarnja, karena 
mereka djuga mempunjai per- 

    

Perantjis akan Hinahul 

    
  

entah Semak itu tidak dipan- 
dang sebagai suatu sikap jang 
'tjondong pada negara2 blok Ti- 
mur, didjawab tidak. 
Y Subandrio lebih djauh menga- 

takan, mungkin sekali dengan 
terpilihnja Presiden baru Peran- 

'Coty, "akan timbul 
baru “dalam politik    

  

   

    

| agongeda usaha? pemerintah 5 

Esidang DPR Kotapradja Jogjakarta:      

Pembelian Hotel 

  

ruda dan pendi. 
 pjam paberik es 

Tidak dilandjutkan 

5 IDANG DPR Kotapradja Jogjakarta hari Senin malam 
jang lalu setelah mendengarkan laporan? Panitya Pembe- 

“Jiap Hotel Garuda dan Panitya Pendirian Paberik Es Kotapra- 
dja Jogjakarta, telah memutuskan tidak melandjutkan mem- 

| beli Hotel Garuda serta menghentikan rentjana pendirian pa- 
berik Es, 

Keputusan seturuhnja adalah 
sbb.: 

1. Terhadap pembelian Hotel 
Garuda. 

. Usaha pembelian komplex Ho 

tel Garuda dihentikan, Panitya 
nja dibubarkan. Tetapi usaha 
untuk mendapatkan gedung Ba- 
laikota dilandjutkan sedangkan   ae terutama dalam soal 

penjelesaian soal Indo China. 
'Pertanjaan bagaimana panda- | 
ngan? negara? Eropah Barat 
terhadap “bolitile Amerika Seri- | 
kat di Timur Djauh jang kita | 
lihat seakan2 hendak ganti ke- | | 
dudukan negara2 EBropah Barat, | 
didjawab oleh Duta Besar Su- | 
bandrio, bahwa dalam soal ini | 
belum ada suatu kristalisasi dan | 
belum ada perumusannja. Umum | 

| 
| 

| 

| 

nja masir diliputi oleh perasa- 
an2 anti-komunis. 
Dapat diwartakan, Duta Be- 

sar Subandrio djuga merentja- 
nakan mengadakan perdjalanan |   ke Sumatera. — Ant. 

memutuskan 

untuk mengusahakannja ' itu 
asa Kotapradja .menjerahkan 
pelaksanaannja kepada DPD. 

2. Terhadap pendirian Pabe- 
rik Es. 
Usaha untuk mendirikan pa- 

|berik Es tidak dilandjutkan, de- 
mikian pula Panityanja dihu- 
barkan. 

Sebab2nja usaha? di- 
hentikan, 

Sementara itu sebelum sidang 

terlebih 
keterangan 

sesuatu 
dulu didengarkan 
masing2 panitya. 

Panitya Pembelian Hotel Ga- 
ruda menjatakan, bahwa sebe- 
narnja rentjana pembelian kom- 

  

I 
dinasnja ke Sumatera Tengah 

| antara Peaan dan Muaro. 

Menurut - Ir. Kosasih, disitu 
selain terdapat beribu2 potong 

|rel, djuga terdapat 12 buah 1lo- 
komotip jang keadaannja seper- 
ti dibiarkan dan dengan sendiri- 
nja sudah berkarat. 

Rel2 dan lokometip2 itu 10 

tahun . jang lalu diangkut oleh 
'Djepang dari berbagai tempat 
dj Djawa|Sumatera untuk mem 

buat djalan kereta api baru ba- 
gi keperluan. perangnja, tapi 
karena tidak lama Kengan 
'Djepang menjerah, maka rel 
dan. lokomotip2, itu San ja. dipa-. 
kai sebagian sadja dan sebagian 
besar lagi masih tertumpuk. Ki- 
ni tempat2 itu sudah mendjadi 
hutan. 

" Menurut Ir. O. Kosasih, pada 
umumnja rel2 jang kinj tertaym- 
'puk dihutan itu masih dapat di- 
pergunakan, akan tetapi ukur- 
annja terdiri dari berbagai ma- 
tjam. Kalau ada kesan, bahwa 
rel2 dan lokomotip2 itu dibiar- 
ikan  tertumpuk begitu sadja 
Gan ditunggukan sampai men- 

djadi besi tua, adalah tidak 
benar, karena pihak DKA sen- 
diri sudah lama merentjanakan 
pengangkutannja, tetapi tidak 
dapat dilaksanakan karena ti- 
dak ada biaja. .' 

Rel2 dari luar negeri 
: harus dilas dulu. 
Ir. O. Kosasih menerangkan, 

“bahwa dibengkel stasiun Mang- 
garai memang bertumpuk be- 

| berapa ribu potong rel jang se- 
lama ini didatangkan dari luar 
negeri. Rel2 itu sebagian besar 
didatangkan : (dipesan) dari 
Djerman dan sebagian lagi dari 
Amerika Serikat. Dari dua ne- 
geri itu DKA membeli bebera- 
pa ribu ton rel, diperuntukkan 
pengganti rel2 di Indonesia jang 
sudah tua, “tapi sebelum -dipa- 
sang harus dilas dulu sehingga 
tiap potonghja nanti merupakan 
'suatu potongan jang pandjang- 
nja kira2 50 meter dan jang 
sudah datang sekarang umum- 
nja hanja berukuran antara 13 
sampai 17 meter. 
“Menurut Ir. O. Kosasih, se- 

babnja harus dilas dulu ialah 
'supaja djalan kereta api di In- 
donesia lebih "enak" (jang se- 
karang ada djuga rata2 50 me- 
ter) dan supaja dengan demi- 

  

itu, sebab saja rasa mereka se- 
benarnja harus memikirkan aki- 
batnja bagi kaum wanita sen- 
diri, kalau berhasil tuntutan utk 
mentjabut P1 itu, 

Hanja kaum. wanita jg akan 
memikul akibat itu, sebab per- 
“aturan itu mengenaj tundjangan 
“bagi djanda?2, sedangkan bagi 
kaum laki2 sama sekali tidak 

berpolygami berdjalan terus ! 
'Negara kita adalah negara 

demokrasi dan kalau hanja ter- 
dengar suara jang menuntut 

pentjabutan PP. 19 itu sadja, 
sedangkan suara jang tidak se- 
pendapat dengan mereka tidak 
“terdengar, maka akihatnja da- 
pat merugikan pihak jg tidak 
setudju dengan “kaum demon- 
strasi 'itu. | 

Penerangan tentang isi dan 
maksud jang sebenarnja harus: 
disebarkan, karena sekarang 

YA diterangkan seolah-olah | 
PP. 19 itu membuka djalan bagi 

semua orang untuk berpolyga- 
mi: suatu anggapan jang salah: 
sama sekali ! 

Sebab peraturan itu bukan 
untuk  berpolygami, 

kan satu djaminan bagi   

Ribuan rel dan lok 
tertimbun di 

hutan 
Akibat pendudakan ami 

R. 0. KOSASIH, kepala bagian traksi/matericel| bengkel? di 
Balai Besar DKA telah tiba di Bandung 'dari perdjalanan 

mimeriksa keadaan tumpukan rei2 jang kini “ega dihutan? 

merobah keadaannja. Jang akan | 

dan salah satu tudjaannja ialah 

kian material tainnja akan le- 
bin terpelihara. Mesin2 las se- 
dang disiapkan, diantaranja se- 

buah sudah selesai dan akan di- 
tempatkan dj Lahat, sedang se- 

"buah lagi sedang disiapkan. 
Ir. O. Kosasih menerangkan, 

sebab apa rel2 jang didatang- 
'kan dari luar negeri itu tidak 
memakai ukuran seperti jang 
diperlukan di Indonesa (50 me- 
ter), jaitu karena kesukaran 
dalam pengangkutan2. 

Lokomotip2 pun sesuai 
— dengan konstruksinja. 

entar lokomotip2 Krupp: 
dan Diesel jang ' didatangkan 
dan sebelum dipergunakan. ha- 
rus direvisi dulu dan memakan 
ongkos . banjak, Ir. O. Kosasih 
menerangkan, bahwa  ,,sepan- 
Gjang riwajat SS dan DKA, ti- 
ap lokomotip baru tidak ada jg 
begitu datang dari paberik te- 
Trus dapat dipergunakan dengan 
sempurna”. 

Ir.. O.. Kosasih menamakan, 
bahwa setiap lokomotip - itu 
mempunjaj »Kkinderziekten” ma | 

sing2 dan menurut jang sudah 
dialami, baru dalam tempo an- 
tara 2 sampai 10 tahun keadaan 
lokomotip2 itu dapat sempurna. 
Sekarang kekurangan2 jang di- 
dapat ditiap lokomotip.itu sege- 
ra dapat lebih nampak, karena 
DKA memang kekurangan lo- 
komotip, sehingga hampir ti- 
dak ada lokomotip jang dapat 
diperbaiki dibengkel dalam wak- 
tu jang tjukup diperlukamnja. 

Lokomotip2 Krupp jang di-' 
datangkan itu adalah sesuai de- 
ngan “pesanan "jang telah dise- 
Suaikan pula dengan petundjuk2 
dari pihak  DKA-dan memang 
sudah ,,geconstrueerd” - untuk 
baan di Indonesia. Kalau keada- 
an baan DKA, sekarang nampak 
djelek, itu bukan (Karena rusak 
Oleh 1ok2 Krupp, 'tapi memang 
karena onderhoudnja tidak sem |: 
purna, satu dan lain hal karena 
kekurangan biaja djuga. "Gua 
tractie-eenheid lokomotip2 “dari 
Krupp itu sudah dapat dinjata- 

| Membantah keterangan, bah: 
wa baan di Indonesia hanja ber- 
kekuatan 12 ton sedang loko- 

.motip2 itu berkekuatan 1314 ton, 
Ir. Kosasih katakan, bahwa loko 
motip2 di Indonesia sekarang 
berdjalan diatas baan jang ke- 
kuatannja rata2 15 ton, ketjuali 
dibeberapa djembatan jang me- 
mang dianggap suatu rintangan 
besar. 

Mengenai djumlah barang2 jg 

sudah dipesan oleh DKA dari 
luar negeri (Djerman, Negeri 
'Belanda dan Amerika), Ir. O. 

Kosasih menerangkan, bahwa 
pesanan2 itu ialah berupa: 
1000 buah gerbong barang, 100 
ibuah gerbong penumpang, 100 
'buah lok Krupp, 27 buah lok 
Diesel (semuanja pesanan dita- 
hun 1951) dan rel2, sedang pe- 

sanan ditahun 1952 ialah berupa 
298 buah gerbong buat penum- 
pang kereta2 tjepat dan eks- 
pres. Semua itu menurut Ir. O. 
Kosasih berharga tidak lebih 
dari 1 miljard. Jang masih  di- 
tunggu kedatangannja sebagian 
lagi ialah rel2 dari Amerika dan 
5 buah lok Diesel. — Ant. 

.   

"PEMBANGUNAN SEKO- 
“LAH PELAJARAN 

-. Di Semarang selesai. 
.Dengan mendapat kundjungan 

idari pembesar2 sipil dan militer 
'Djawa Tengah dan pemimpin2 
rakjat, telah dilangsungkan - di 
Semarang upatjara ,.perletakan 

batu terachir” dari bangunan 
Sekolah Pelajaran Semarang jg 

Djawatan Pelajaran Pusat. -- 
— Ant. 

(| iawatan oleh M. Pardi kepala 

LULUS UDJIAN 
P.T.A.L.N. 

Telah lulus dalam udjian Kan- 
didat seorang: Mahasiswa Per- 
guruan Tinggi Agama Islam Ne- 
geri bernama: .H. A.' Timur 
Djaelani, dan tudjuh mahasiswa 

dalam udjian Propaedeuse ber- 
nama : Achmad Azhar Bs, AA. 

Karim Halim, Abdul Mudjib, 
Musa Suratman, Sjafaat, Djar- 
run Anwar dan Bustaman N. 

PENJUMPAHAN PANITIA 
PEMILIHAN 

Tanggal “21-12 bertempat di 
Ambarukmo, Jogja telah diada 
kan penjumpahan para anggauta 
Panitya Pemilihan Kap. Sleman. 

Sdr. Martoprawegjo (PNI) me 
rangkap Wakil ketua, sdr. Ali- 
asan (Masjumi). sdr. Hardjosugi 
to (Gerindo)' sdr. RHS. Darmo 

wardojo (PKRI) sdr. Sabarsono   kan sangat baik”, 'kata Ir, O. 
Kosasih. sh 
  

dan Prodjosutirto (PIR), dan 

sdr. Suwandi (Parkindo), 
  

  

wa menolak mogok, maka telah 

hadap suatu peraturan jang mel   kaum wanita jang djadi ,,kor- 
'han” polygami, 

wa ee basa na belum lulus udjian? dalan tahun 

1x 

  
tatkan namanja untuk tahun peladjaran b4: 

  

Mahasiswa kedokteran Universiteit Abon jang sedang mogok 
, berdiri dimuka gedung, jang atas perintah pemuka mereka 
ditatup untuk mentjegah kerysuhan2. Ketika beberapa mahasis- 

terdjadi insiden? ketjil. Maha- 
siswa itu mengadakan pemogokan tiga hari sebagai protes ter- 

arang para mahasiswa mentja- 

, kalau mereka 
jang lalu, — (Mondiana). 

'rintah propinsi Djawa Tengah. 
| Selama tahun 1953 koperasi te- 

ingahan 1954 pesanan itu akan 

'kekuatan mesin 16 pk, ketje- 

plex hotel Garuda itu untuk 
perusahaan kota dan Balaikota, 
tetapj karena ternjata usaha2 
itu terbentur kepada soal ke- 
uangan, maka terpaksa dihenti- 
kan. Pemerintah Pusat sukar 
sekali untuk diminta bantuan- 
nja memberikan pindjaman mo- 
dal dan untuk pembelian kom- 
plex tsb. 
Berhubung dengan itu Pani- 

tya berpendapat, djika pembeli- 

an itu diurungkan, maka seka- 
rang harus diusahakan adanja 
perluasan gedung Balaikota sa- 
dja jang urgen sekali untuk ke- 
lantjaran pekerdjaan sehari2 

bagi pemerintah Kotapradja. 
Subsidi kepada Kementerian 

Dalam Negeri supaja diperdju- 
angkan untuk perluasan Balazi- 
kota jang sekarang. 
Mengenai Laporan Paberik 

Es dapat dikabarkan, bahwa Pa 

keras dengan melalui pelbagai 
djalan. Semula direntjanakan 
paberik itu sebagai perusahaan 
atas modal tjampuran dengan 

pihak partikelir, tetapi ternjata 
kurang mendapat perhatian da- 
ri masjarakat, 
Kemudian diusahakan untuk 

mendirikan paberik itu seratus 
persen atas modal nasional jg 
besarnja Rp. 1.500.000,—. Teta- 
pi ternjata pula usaha itu ter- 
paksa kandas karena sukarnja 
memperoleh pindjaman modal 
darj Pemerintah Pusat. Usaha 

pindjaman kelain2 instansi su- 
kar sekali dan djika mungkin 
bunganja akan sangat tinggi. 

SEKOLAH PERKEBUNAN 
MENENGAH ATAS 
GERAKKERDJA 

Dapat perhatian Men- 

teri Pertanian. 
Beberapa hari jang lalu telah 

berangkat dari Jogjakarta ke 
Djakarta beberapa orang sebagai 

delegasi daripada Sekolah Per- 
kebunan Menengah Atas dari 
Gerakkerdja untuk mengadakan 
pembitjaraan dengan Menteri 
Pertanian. 
Dalam pembitjaraan itu Men- 

teri menjatakan besarnja perha- 
tian atas usaha Gerakkerdja jg 
ikut.serta .m 
merintah untuk memperbanjak 

tenaga2 vak dalam lapangan per 
kebunan. Menterj akan mengusa- 

hakan memberi bantuan atas 
kekuatan Kementeriannja. 

Dalam pada itu kemarin be- 
rangkat pula ke Djakarta Ke- 
pala Sekolah tersebut atas un- 
dangan Menteri dan besar ke- 
mungkinannja bahwa pembitja- 

-raan itu disekitar usaha2 me- 
njempurnakan Sekolah Mene- 

ngah Perkebunan Atas 'tsb. 
Sekolah itu didirikan kira2 

dua tahun jang lalu, tetapi sam- 
pai sekaranm belum menerima 
subsidi darj Pemerintah Pusat. 

nitya menjatakan usahanja jg | 

  

   

  

   

    

   

          

hap Djum'at (Tahun Jen 1954) 
tanggal 1 Djanuari 1954 diatur 
seperti pada hari ,,/Minggu”. 

KIRA2 20 ORANG AKAN 
UTJAPKAN SELAMAT 

TAHUN BARU 
Melalui R.R.I. 

Atas usaha Palang Merah In- 
donesia . tjabang Jogjakarta, 
umum dapat mengutjapkan sela- 
mat tahun baru melalui tjorong 
RRI Jogjakarta dengan sekedar 
memberi sokongan kepada Pa- 
lang Merah Indonesia. 

Menurut keterangan, “sampai 
sekarang sudah ada 20 orang 
jang menjatakan akan mengu- 
tjapkan selamat tahun baru itu. 
Sebenarnja djumlah itu masih | 

menundjukkan, bahwa masjara- | 

Inja 1512 meter, 

|Apa Ba Wanita 
bk Pe DPRD Jogjakarta di 

Malioboro 18 djam 19.00 m -. 
djutkan pemandangan umum 
dan djawaban tentang otonomi. | 

x Pertemuan antara DPD/Wk, 
Panitya Otonomyj dengan anggo- 
ta DPD Horan Makriton mede- 
bewind keamanan, di Kepatihan 
hari ini. 2 

R.S. BERSALIN & KANAK2 
DI MANGKUJUDAN 

Pekerdjaan pembikinan Ru- 
mah Sakit Bersalin dan Kanak? 
dari Kem. Kesehatan di Mangku 
juday Jegjakarta, kini telah ma- 
dju pesat dan dapat diharapkan 
akan selesai pada nanti bulan 
Maret 1954. Luas rumah sakit 
tsb. kira2 1500 meter pesegi, pan 
(djangnja 80 meter sedang lebar- 

Dibagian bela- 

kang pada kanan dan kiri masih 
ada ruangan masing2 besarnja 
30 x 7 meter. Biaja untuk itu 
jang telah dikeluarkan oleh Kem 

ehatan kl. Rip, 175.000.— dan 

   

  

  kat belum dapat ' menangkap 
akan faedahnja siaran tahun ba- 

ru nanti, sebab dengan satu dua 
kalimat sadja, nama orang jang 

disiarkan atau mungkin perusa- 
haannja akan dikenal tidak ter- 
batas didaerah Jogjakarta sadja. 

Palang Merah Indonesia meng 
harapkan akan tambahnja para 
peminat untuk mengutjapkan se- 
lamat tahun baru melalui RRI 
itu. 

KEPUTUSAN KONGRES 
KE | SEBDA JOGJA- 

KARTA 

Dalam Sidang Konggresnja ke 
I Sebda Tjabang Jogjakarta jg 
diadakan pada tanggal 26 s.d. 27 
Desember jang lalu, jang dikun 
djungi oleh 8 basis organisasinja 
mewakili. 1829 anggauta, DPP 
SEBDA, SOBSI Tjabang Jogja 

karta dan Tjabang2 SEBDA — 
Kulonprogo dan Gn. Kidul, telah 
memutuskan membentuk Pengu 
rus Baru. 

Dewan Pimpinan Tjabang Ple 
no terdiri dari 23 orang. Dewan 
Pimpinan Tjabang, dengan susun 

an sbb. Sekretaris Umum I dan 
IT sdr. Marwie, dan sdr. Wedo- 
martojo, Sekretaris Org. I dan II 
sdr. Tondosudarsono, dan sdr. 
TjokroSumarto, Sekretaris Pen. 
I dan II sdr. Marjunani, dan sdr. 
Aris Munandar, Sekretaris I 
dan TI sdr. Kartiharsojo dan 
sdr Tukiman. Sekretaris Perben: 
I dan II sdr. Tondodihardjo dan 

sdr. Sumarman. dan sdr. Sjambu 
dy. , 

Resolusi jang di keluarkan al. 

sanggup melaksenakan dengan 
djudjur semua keputusan2 kong 

gres Besar SEBDA Seluruh In 
donesia jang ke IV, memperkuat 
Tuntutan Umum SEBDA, membe 

narkan dan menjokong tuntutan 
SB Kecthewanan Tjabang Jogja 
karta, ' menjokong pernjataan 
DPP SBKA jang menentang ada 

nja. pensiun (paksa -jang. ' berben 
tuk affoeiing jang diventjanakan 
oleh DKA, memperkuat Pernjata 
an DPP SEBDA dan Sentraal 
Biro SOBSI tentang UU Serekat 
Buruh jang terang2 setjara tidak 

langsung Pemerintah akan ikut 
tjampur persoalan2 intern Sere 
kat Buruh, menjambut dengan 
hangat atas terbentuknia Badan 
Permusjawaratan Buruh/Pega 
wai Neveri di Jogjakarta, jang 

bisa lebih mendjamin berhatsil 
nja tuntutan2 Kaum Buruh Pe 

| merintah didalam memperdjoang 
kan nasib dan supaja adanja Wa 

kil Sobsi duduk dalam DPR Kota   pradja. 
  

. kinan 
& 

B 

sih sebanjak Rp. 191.000.—. 

Koperasi itu didirikah dalam 
bulan September 1950 atas an- 
djuran Djawatan Perikanan La- 
ut Pusat Djakarta, Sebelum pe- 
rang dunia kedua banjaknja pe- 
rahu2 nelajan dipulau Djawa jg 
memakai lajar ada 40.000 buah 
dan sehabis peperangan ini di- 
taksir hanja ada  sedjumlah 
25.000 buah. Disamping usaha 
memperbanjak kembali djumlah 
perahu, maka koperasi itu ber- 
tudjuan mempertinggi deradjat- 
nja perikanan laut di Indonesia 
dengan djalan modernisasi alat2 
penangkapan ikan dan membe- 
rikan pendidikan kepada nela- 
jan. 

Modal pertama dari koperasi 
itu didapat daripada uang muka 
atau voorschot pihak pemesan 

sebanjak 40” darj djumlah har 
ga pesanan. Jang diterima men- 

djadi anggauta adalah mereka 
jang mempunjai bakat dan mi- 
nat besar dalam pertukangan 
pembikinan perahu dengan ti- 
dak dipungut uang saham, 

Djumlah buruhnja. 
Menurut tjatatan, koperasi 

pembikinan perahu perikanan 
laut itu sekarang 'ini telah mem 
punjai 390 orang buruh dengan 
gadji menurut peraturan peme- 

lah mengerdjakan 37 buah pe- 
rahu dan diduga dalam perte- 

selesai seluruhnja. Perahu2 itu 
dibuat menurut beberapa type, 
misalnja type M. dari 6 ton dgn 

patan 5 mil sedjam. Type M2 
darj 17 ton, MA dari 5 ton dan 
MW. dari 4 ton, dengan keku- 

:hu2 bermotor 

Koperasi pembi- 
peraha 

Djuwono 
ERDASARKAN angka? resmi 
waktu menindjau dabrah Pati, selama dua tahun jg sudah 

»Koperasi Pembikinan Perahu Perikanan Laut” Djuwono telah 

dapat membuat 58 perahu bermotor dengan keuntungan ber- 

jang dapat dikumpulkan 

8, 415 dan 5 mil sedjam masing- 
masing. Untuk keperluan ini 

mesin2 telah didatangkan dari 
Djerman, Djepang dan negeri 
Belanda. Diduga mesin2 dapat 
tahan 15 tahun atau lebih ter- 
gantung dari tjara pemelihara- 
an dan pemakaian. 

Keuntungan belum di- 
bagi?kan, 

Hingga saat ini koperasi tsb 
belum pernah membagikan ke- 
untungan berupa uang tunai 
kepada ' anggauta2nia. Semua 
keuntungan dimasukkan kem- 
bali sebagai modal perusahaan, 
sedang tiap2 anggauta semen- 
tara ini hanja menerima tanda 
turut pegang andil koperasi. Di- 
rentjanakan agar dalam waktu 
50 tahun dapat terkumpul mo- 
dal sebanjak Rp. 50.000.000.—. 
Dalam pada itu, sekarang se- 
dang diusahakan supaja kepada 
para anggauta koperasi tiap2 
tahun dapat dibagikan 10 atau 
157 dari djumlah keuntungan 
bersih. Koperasi tsb tiap2 tahun 
membutuhkan bahan2 kaju ti: 
dak kurang dari 1300 M3, besi 
dan Kuningan 16 ton, lawe dan 
tjat 2V5 ton. Satu kesukaran jg 
kini sedang dihadapi oleh. kope- 

rasi untuk memoderniseer pera- 
itu, ialah keku- 

rangan tenaga ahli teknik. Lain 
pengisalang ialah belum adanja 
aliran listrik ditempat perusa- 

haan itu, Pihak koperasi pada 
tahun 1951 sudah mengadjukan 

permintaan dengan persetudju- 
an kepala daerah setempat dan 
membajar waarborgsom sehe- 
sar Rp. 23.000.— tetapi hingga 
kini pihak Aniem belum berse-   atan cnasing2 mesin 60 pk, 20 pk   "dan 15 pk dengan ketjepatan 

. 

dia memasang aliran listrik jg 
telah dibutuhkan itu, 

pekerdjaan pembikinan R.S:. tsb. 
Lang Hn rakan oleh 4 pembo- 
rong ang gambarnja dibikin 
Uteh Denata Gedung2 Negeri 
| dari Kem. Pekerdjaan Umum & 
Tenaga. 
, Rumah Sakit jang kini sedang 

dalam penjelenggaraan itu hanja 
merupakan sebagian ketjil sadja, 

hingga dapat dipastikan bahwa 
dihari kemudian akan diperluas. 

RUMAH SAKIT GADJAH 
MADA DI NAGAN 

Pembikinan an Mae 
nuari j-a.d, | 

Sebuah rumah sakit ' | Gagjah 
Mada akan didirikan di Nang 
wilajan Nagan Jogjjakar' dan 

untuk keperluan itu tela -dida- 
pat sebidang tanah dari "(pala 
Daerah Istimewa Jo Tarta 
juasnja 4.190 meter perseg 5 Me- 
nurut rentjana masih diperlukan 
tanah lagi seluas 1200 meter'iper- 

R!S. tersebut sama sekali akan 

ada 5400 meter persegi. 
Rumah sakit itu akan terdiri 

dari 8 ruangan (zaal) dari ma- 
sing2 19 X 7 meter dan “akan 

mempunjai satu tingkatan (ver- 
dieping). Pada front depan terun. 
tuk kamar2 dokter dan laborato- 
rium besarnja 44 X 16 meter. 

Pekerdjaan pembikinar akan di- 
mulai dalam bulan Djanuari jad. 
Uang untuk pendirian itu sudah 
ada Rp. 1.860.000— sedang 
gambarnja sedang disiapkan oleh 
Djawatan Gedung? Negeri dari 
Kem. P. & T. 

UDJIAN MASUK sEKo. 
LAH PERUSAHAAN 

TANI 
Tanggal 21-12 jang lalu .ber- 

tempat diruangan belakang ge 
dung”Ambarukmo, telah diada 
kan Udjian: bagi anak2 beridja- 
zah SR VI untuk mengikuti ma 
suk Sekolah Perusahaan Tani di 
eka 5 Progo) yastayar 

Dari 194 anak jang Inebds tar 

kan, datang mengikuti udjian ter 
sebut 166 anak, diantaranja 2 
anak ditolak karena “dipandang 

kurang “umur, sedangkan dari 
kab. Slemap hanja membutuh 
kan 5 anak. 

Udjian jang diberikan al. ber 

hitung, 'bahasa Indonesia dan 
pengetahuan umum. 
Kemudian jang Tulus dalam 

udjian tersebut sdr2. Turut, 
Sarono, Wijono, Muljono dan 

Djasmin. 
Sebagai reserve diadjukan 2 

anak jaitu sdr, Rubikin dan sdr. 

Sukirman. 

IMOSIRI” TERGENANG 
AIR 

Akibat hudjan lebat 
Minggu jang lalu sebaga ae 
Imogiri tergenang air, hingga 1 
meter tinggi. Ala:2 Fumah tang- 
ga dan kantor banjak jang men 
ajadi basah. Beberapa keiuarga 

terpaksa menjingkir kelain tem 
pat. Buku2 Pendidikar Masjara 

kat jang disimpan di kantor'Dja 
pen Imogiri DK. rusak, karena 
rak-nja rebah. — Sg. 

PANITYA PEMILIHAN KA- 
BUPATEN BANTUL 

DILANTIK 
Hari Selasa tanggal 22 Desem 

ber, bertempat di kantor Bupati 
PP Bantul telah dilangsungkar, 
pelantikan anggota2 Panitya Pe 
milihan Kab. Bantul. Pelantikan 
didjalankan Oleh Bupati PP dan 
KUA, sedang Djawatan2 - lain 

serta partai2, organisasi Jainnja 
ada jang diundang. — Sg. 

Nonton mana ? 
JOGJAKARTA. 

INDRA: Angel on my Shoul- 

der”, Paul Muni, Anne 
Baxter. 6 S3 

RAHAJU : ,The Keys.of the 
Kingdom”, Gregory Peck, 
Thomas Mitchell. 

SOBOHARSONO : ,,Peter Pan” 
LUXOR : ,,Radja Sehari”, -D. 

Harris, Sa'adiah. 

REX : ,,Shane”, Alan Iadd. 
SENI SONO : ,,Peter Pan”, 
MURBA: ,,Chin Mung Chi”, 
WETAN BETENG : ,,The Lion 

Hunters”, Johnny Sheffield. 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

,Padjar Prono”. (Babad Ka- 
uripan). 

SURAKARTA. 
P.! Treasure of the Golden 
Condor”, Cornel Wilde Con- 
stance Smith. k 

SRIWEDARI: , Affair in Trini- 
dad”, Rita Hayworth, Glenn 
Ford, 

SRIKATON: . Federal Agenta 
versus Under World Ine”, 
Kirk Alyn, James Dale, 

REX: ,,Sagur the 13 th, Sultan. 
DHADY: Radja Sehari”, Du 

Harris, Saadiah. . 

U, 

STAR: ,,Where's Charley”, 
Ray Bolger, Allyn MeLeerip,   INDRA: »Hung Njian Tze, 
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segi hingga luas lapangar untin...' 

TR 
   



  

   

  

   

  

   

    

      

    

g Thiek Yuen, Smg 2.02.9 
. “Sudjiati, Jogja 

4. Sri Murni, Smg. 
400 meter (gaja bebas put 

2.23 
era) :    

  

    
   

     

    

    

   

    

LT 4 detik 
1, Tan Gang Seng, Smg. 641.15 | 
2. Oei Tjien Oe, Smg,  7.12.2 
. Hardiman, Jogja 7.29 

marto, Solo 1.38,6 

Pa. detik 
- Oey Tjioe Oe, Smg. 140 

“O0nny Juwono, Smg. 1.40 
| “Sthran, Jogja Tn beta 
/ Winarto, Jogja 1.42.85 

1. (gaja punggungsputeri):    Sutjiaty Jogja 3.048 
3.05. 

(gaja bebas puteri) : detik 
8 Jogja 2.43 

2, Semarang 2AT 
Estafette 4 X 40 meter, 

(gaja bebas puteri) : 
1. Semarang 
2. Jogja x 0 144.25 
3. Surakarta 145.7 
Lontjat indah (berenang) : 
1, Iman Subroto Smg. nilai 
2. Iman Pribadi, Smg. nilai : 

. 3. Setijasmo, Solo nilai 
4. Suratno, Semarang nilai: 
Polo-air (ditiadakan). 
Siapa Djuara Berenang ? : 

detik 
1.442 

168 

65 

Pa
 

No. 1 — Semar nilai : 59 | , 
No. -2-— TOR ama Na es | Pengurus dari Federasi Sepak- "S.M.P. 
No. 8 — Surakarta” nilai: 17 | bola Vietnam untuk — menemui 
No. 4 — Kedu nilai: 5 (Pengurus PSSI  menjampaikan 

- Tanggal 28-12-1953. | Undangan untuk mendatangkan | 1 
HAND-BALL : ae Sena kes. PSSI ke Vietnam buat me- | 2 

» Regu. Regu — stang | ngadakan beberapa pertanding- | 

Magelang — Jogja — s4—3j|an sepakbola dalam “triwulan |, 

Surakarta — Semarang 3 —1| Pertama dari tahun depan. 2. ST.N. 
Ia 

aa Regu 

Jogja — Semarang 

Sipa djuara? ? 4 
No.1. Regu Magelang, 
Regu Surakarta, No. 3. Regu 

: Jogjakarta. F 
» VOLLEY-BALL (PUTERI): 

£ : Tanggal 2712-1953. 
are Magelang — Semarang 12— 15 

: 8-15 
Jogja — Solo 15—8, 5—5 

“Spa Tanggal 28-12-1953. 

15—9 | 
253 15—13 

Solo — Magelang 10—15, 815 
2 Siapa djuara? : No. 1. Jogjakar- 

ta, No. 2. Semarang, No. 3. Ma- 
gelang. 5 : 1 
VOLLEY-BALL (PUTERA ) : 

$ Tanggal 27-12-1953. 

  

Jogja — Semarang 

ttp
 

3 

: ..«Semarang — Banjumas 10 —15 
Ta e 15—6 
(001 Magelang — Solo 15—1, 15—7 

     

   

Tanggal 28-12-1953. 

  

Jogja - 'ekalongan - 15—1 
BN 15— 4 

Semarang — Magelang 15—8 
, & 15—11 

:g . Jogja — Semarang 12—15 
3—15 

Pekalongan — Magelang 3— 15 | 

  

Siapa djuara2 : No. 1. Sema- 
rang, No. 2. Jogjakarta, No. 3. 
Kedu (Magelang). FA 
BASKET-BALL: 

Tanggal 28-12-1953. 
Semarang — Jogja 58 —28 
Solo — Magelang ' 33—27 
  

(
R
B
 

         4 ga 

AL MINTA 
KONGAN 

Peristiwa jang menggelisahkan 
penduduk Klaten dan sekitarnja 
'agaknja akan berulang kembali. 
Jaknj permintaan sokongan jang 
tiada setahu dan seizin dari Pe- 
merintah Daerah (karena ter- 
njata tiada memakai tjap dari 
kabupaten, ketjamatan dan ka- 
lurahan) terdapat disana-sini. 

SO s0. 2 

13 Na a Djuara2: 1. Orkest Pela- 

: (kan lagu2: La Cumparsita, Lem- 
bah Ngarai, 

3 Akom, (gaja punggung putera): | 

:60 | 
56 | ts 

Tanggal 29-12-1953. | Direntjanakan oleh pihak Viet. 
Taka stand | nam supaja Mean “tsb. 

- Magelang — Surakarta «7 | dapat diadakan dalam bulan Ma- 
Bea 50 ret tattud 1954 Tiga pertanding: 

tan dimaksudkan akan diadakan 
No. 2 |di Saigon, dan 1 di Pnom-Penh. 

EA 

- 160 ahli hukum India. 

  

meter, 
a 2.80 mete : 
| Tanggal 28-12-1953 malam. 

ajar Jogjakarta dg. nilai: 550.04, 
2. Orkest Peladjar Solo — 506.65, 
3. Orkest Peladjar Semarang 

1,--, 4. Orkest Peladjar Pe 
kalongan — 356.65. 
Keterangan: Jogja menghidang 

Rusia. 
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        tu da la gedung? pada Constitution Fair di Bang- 
uangthai jang paling menarik perhatian, adalah paviljoen 
“Pembuatan gedung tersebut menelan beaja 60.000 dollar 

' Amerika. Sesudah penutupan Fair tersebut pada 19 Desember, 

Sedung itu akan dihadiahkan kepada pemerintah Muangthai. 
(Mondiana), 

  

Wanita dan Ku- 
nang2. v 

Solo menghidangkan lagu2 : 
Bintang menjepi, Alam impian, 
Valentino :dan Begin the be- 
guine. ke 
Pekalongan menghidangkan : 

Senjum, Too Young, Ever True 
even more dan Penni tjiptaan 
Sumardi. 1 
Semarang menghidangkan : 

' Paduan kasih, because of you, 
malam tiada berbintang. 

. PORKSLA SELESAI 
Di kantin Magelang kemarin 
malam telah diadakan upatjara 
pembagian hadiah2 pada para 
pemenang (djuara) Porksla ke 
III jang diadakan di Magelang 
Malam itu djuga dipergunakan 
pula sebagai malam perpisahan 

“SMP. 

NN
 

kh
 

  

dari Vietnam seorang anggota 

NN
. 

NH
 

1 

Dalam bulan Mei tahun 1954 
menurut official Federasi Sepak- 
bola Vietnam itu akan datang 
di Saigon kes. Rapid dari Aus- 

tria, dan menanjakan djuga apa- 
kah pihak Indonesia bersedia 
menerima kes. Austria itu di In- 
Gonesia. TAK 
Undangan dan tawaran Fede- 

rasi Sepakbola Vietnam itu kini 
sedang dipertimbangkan. 

Melihat rentjana kes. PSSI di 
tahun j.a.d. sudah penuh, maka 
kemungkinan besar undangan 
itu ditolak, atau bila dapat di- 
terima djuga, tentunja sekemba- 
inia dari perdjalanan ke Eropa 

dalam bulan September. — Ok- 
tober, kes. PSSI singgah di Sai- 
gon. — Ant. 

   

  

   .. , . 8 : 
Dunia sana sini 

xk Sir John Kotelawala, P.M. k 
Lanka, telah diundang untuk me 

ngundjungi Amerika Serikat, 
k Ramon Magsaysay, presi- 

den terpilih Pilippina harj. ini 

  

    

wakilnja.. Pa 
Kk Dr. Rajendra Prasad, presi- 2 sg 

den India kemarin dulu membu 5 
ka konperensi internasional ah- 
112 hukum di New Delhi, dihadiri 
oleh 40 utusan luar negeri dan 

  

xK Aunerin Bevan, pemimpin 

sajap kiri partai buruh Inggris 
jang kini mengundjungi Mesir, 
kemarin menemuyj presiden Na- 
guib. : Se lg 4 

.x Nasrollah Entezam, duta- 
besar.Iran di Washington kema 
rin dulu tiba di Teheran untuk 

mempbitjarakan hubungan antara 
negerinja dan Amerika Serikat.   

Pp ERTANDINGAN sepak bola dan volley ball pada peri- 
n 

sebagai berikut. 

Tanggal : 2090-12-53. 

Hasil2 pertanding- 
an ulang tahun 

gatan Ulang Tahun Ke XI S.T.N. Jogja telah berhasil 

Sepak Bola. menit stand masih tetap tetapi 
setelah diadakan 3 tendangan S. 
M. Bopkri jang mendapat keme 

Pe PAP TPA nangan. 

—KEDAULATAN RAKJAT" 

  

  

p ENNIS: ma "SEKIb 

TAN LIEP TJIAUW DJUA 
RA INDONESIA 
TAHUN 1953. 
Mengalahkan Ketje Soe 
darsono dalam finale de 
ngan 6-2, 6-1. 

Tan Liep Tjiauw telah berha- 
sil keluar sebagai djuara single 
dalam tournament  kedjuaraan 
Indonesia jang diadakan sedjak 
beberapa harj di Malang, menga- 
lahkan Ketje Soedarsono dalam 
finale jang diadakan pada tg. 
2712 dengan angka 6 — 2,6 —1. 

Sebelum itu dalam semi-finale 
Tan Liep Tjiauw mengalahkan 
Soeparis dengan angka 6 — 3, 
6 — 8, sedang Ketje menang 
dari Gan Koen Hie dengan angka 
1 —5, 6 — 3. Pertandingan fi- 
nale antara Tan Liep Tjiauw dan 
Ketje berlangsung hanja dalam 
waktu 1 djam, dimana pukulan2 
forehand drive dan spreiding di- 
sepandjang base-line dari Liep   

  

Tjiauw membikin Ketje kewa- 

' lahan. 
Pertandingan .single — wanita 

antara Nj. Tan Liep Tjiauw dan 

Nj. Gan Siauw Kie dari Sema- 

rang dihentikar pada sore 6 — 7, 
6 — 8 disebabkan hudjan turun. 
2 Anita 

  

PEREBUTAN DAVIS 
CUP 

Kesudahan hari pertama. . 
Pertandingan “hari pertama 

dalam perebutan kedjuaraan Da 

tis Cup antara regu Australia 
dan regu Amerika jang berlang- 
sung kemarin distadion Koojong 
Melbourne membuat kedudukan 
1 — 1, demikian UP. Dalam 
pertandingan itu Ken Rosewall 

darj Australia dikalahkar dalam 
straight-set oleh Tony. Trabert 
darj Amerika dengan angka 
3 — 6 4 6, 4 — 6. 

Sebaliknja pemain Amerika 
Seixas dapat dikalahkan oleh 
pemain dari Australia, Lewis 
Hoad dengan angka 4 — 6,2 — 

  

  

Tanggal :.25-12-53. 
IV. SMP. 

S.M.P. Nas. 

S.T.N. T.D, Bintaran 8 — 0. 
Tanggal : 21-12-53. 

. S.M. Bopkri I DD. Gadin o 
» 

I2 —0. 
. S.M.P. Nasional SPGM 2 — 0. 
Tanggal : 26-12-53. - 

.SPNASM, Bopkri 1 3 — 0. 
. SM.-P, IV SMP, Nas, 0 — 2. 

Tanggal : 28-12-5353. 
. S.M, Bopkri I S.M.P. IV 0—2. 

2—1. 
S.M. Bopkri I lawan T.D. Dje 

tis setelah-diadakan verlong 7,50 
  

Dengan demikian djuara dari 
Sepak bola ke I S.T.N. dan ke II 
S.M.P. Nasional. Ke III S.M.P. 

PGAL 2—0, 2. SMP IV TD Dje 

tis 2—0, 2. SMP HI STN-1-—2 
T2.: 23-12-53. 1 SMP I SMP 

Nasional 2—0, 2. STN SM Bop 
kri 1 1—2, 1, TD Gading Bebas. 

Tanggal : 24-12-53. , 
1, SMP IV STN 2—0, 2. SMPT 

SM Bopkri 1 2—0, 1. TD Gading 
Bebas. 

Tg. 25-12-53, 1 TD Gading S 
MPI 0—2. : PN 

7 MATA AI TE ASN Mati 

memberi 
indah pada rambut 
gah keringnja kulit kepala, - 

BRYLCREEM 
jap jang 
an mentjes 

RVLCREEM 
“untuk Rambut Bagus dan Baik 

6, 3 — 6, sehingga keadaan beru.- 
bah mendjadi 1 — 1. 

Pertandingan antara Xaverius 
sebelum para pengikut kembali Akar TA era Vi dengan Pengharapan, “boleh di- 
ketempatnja masig2. . S.MEP. T.D. Djetis 0 — 1. Volley Ban. katakan Xaverius sore kemarin 

Verslag tentang hasil2 pertan Tanggal : 22-12-583. REA Ne MPA 1 | Iebih 'banjak memperoleh ,,ha- 
idingan lainnja kita muatkan (1 SMP.IV SGBI 3— o./ 118: 2012”53. 1 SMP IV STPI | diah Sinjo Kolas". Sedjak mula 
penata War : 2 |2/SM.P.I S.M.P. IT 4 — 1, Tidak datang, 2. TD Djetis SM | bertandingan Pengharapan Su- 

: 5 Tanggal .: 23-12-53. P.”V2-0, 1. SMP NI TD Bin: | dah berhasil mengurung terus 
SEPAK BOLA: 3 a3 Ha Na S.M, Bopkri aa Na STN SMEP 2—0. benteng Xaverius, tetapi sajang 

| aa ena i idak datang. g.: 21-12-53. 1, SMP-Piri S | tidak dapa I O B 
INDONESIA MENDAPAT 2. SMP. V. SPGM. 1— 2 sia I TA 2. SMP Nasional STP Be Ta Na 2 

UNDANGAN DARI : 6 1 2—0, 1, T.D.Gading. S.P.GM, | verius adalah hasil serangan ba- £3 3 VIETNAM $ : Tanggal 2 aa 53. 2—0. 2. STN PGAL tidak da- lasan jang sekali2 didapatnja. 
Ba Pl : ane S.M.P: Piri S.T.N. 0 — 5. | tang. Hingza pertandingan tersebut 

“— Telah datang di Djakarta S.M. Bopkri I T.G. Djetis 1—1, Tg.:22-12-53. 1. SM Bopkri Tj berachir dengan 2 — 1 untuk 
Xaverius. — Ant. 
  

'. 26-12-”53 1. TD Gading S. 

MP IV 0—2. 3 
Tanggal : 28-12-53 1. SMP I 

SMP IV 0—2, 
Dengan demikian djuara Vol- 

ley ball dalam Peringatan Ulang 
tahun Ke XI STN Jogja adalah? 
ke I SMP IV, ke II SMP I dan 

| ke III TD Gading. 
  
SES UYA PALA 

   

  

TJILATJAP T 
WANITA DEMAKRAAT: 

“BERDIRI 
Atas usaha PNI ranting Maos, 

dengan dikundjungi oleh wk. 
PNI Tjabang dan ..Wanita 

Demokraat Indonesia tjabang 
Tjilatjap jakni sdr. Sugeng Tir- 
tosiswojo dan Bu Samsuridjal, di 
Maos Dalan en Ak tjabang Wa 
nita Demokraat Indonesia di 

Maos dengan susunar pengurus- 
nja sebagai berikut: 

Nj. Ibnu, penulis I Nn. Tumi- 
ngah, penulis II. Nn. Sukarsiti, 
bendahari I. Nj. Ngusman, ben- 
dahari II. Nj. Roso. — (Kor). 

RP. 550.000 UTK. SALU- 
RAN PENGHUBUNG 

Oleh Djawatan Pengairan tlh 
diselesaikan pemibikinan saluran 
penghubungan dari desa Kuripan 

| sampai kewilajah Ketj: Tjilatjap 
Untuk penjelesaian pekerdjaan 

tersebut, Pemerintah “telah me 
ngeluarkan biaja sebesar Rp. 550 
ribu dan dengan selesainja pe 
kerdjaan itu, tanah seluas & 200 
Ha, dapat menerima pembagian 
air jang tjukup. — Kor, 

  

   KEBUMEN 

terdiri dari : 

| (PNI), Sdr, Hardjosaputro (P 

| Sdr, 

Ketua Nj. Suprapto, ketua II' 

WONOSOBO 

  | dakan2 jang perlu dengan tjevat, 
| misalnja pembarakan dll. — Kor, 

  

   
   

PENJUMPAHAN: PANI- 
TYA PEMILIHAN 

Di kantor kabupaten oleh Bu- 
pati Kebumen sebagai Ketua 
Panitia Pemilihan Kabupaten tih 
dilakukan penjumpahan atas 
anggauta2 Panitia pemilihan jg | 

Sar. J, Subagiono sebagai Wk. 
Ketua (Masjumi), Sdr. Sutowo 

SI), 'Sdr. Salmon (Parkindo), 
Sudarmedi (PKI), Sdr. 

Afandi (NU). — (Kor). ' 

LONGPEST DI WONO- ' 
'SOBO? 

Dari fihak resmi Kedu.di Ma- 

gelang diperoleh keterangan, 
bahwa didua tempat didaerah 
kabupaten Wonosobo achir ming 
gu ketiga bulan 12 ini, telah 
terdjadi peristiwa secundaire 
longpest, dimana dua orang me- 

ninggal. Dua orang itu, adalah 

didesa Kalidjadjar, ketjamatan 
Wonosobo (perempuan).  Fihak 
Djawatan Kesehatan Kedu dan 
Wonosobo terus melakukan tin-   

Rp.. 3.250,— UNTU 

| ketjamatan 

      
ZORG SOSIAL 

Oleh Kantor Sosial Wonosobo 
| kini telah dimulai mengeluarkan 
|uang sokongan sebesar Rp. 250,- 

kepada onganisasi sosial di tiap2 
dalam wilajahnja, 

Djumlah ketjamatan dalam ka- 
bupaten Wonosobo ada 13 buah. 

Bantuan tersebut dimaksudkan 
seba Gang sosial untuk Ke 
ipentingan penduduk desa . jang 
'memerlukan bantuth, 
|organisasi2 itu duduk sebagai 
anggauta saudara2 Lurah dan 

Tjarik setjara perseorangan dan 
mereka ini pernah ikut dalam 
Kursus Tjepat Pamong Desa Gi- 
mana diberikan pula peladjaran2 
mengenai 'arti dan budjuan s0- 

sial, — Kor. 

  

x Menurut Kepala Djawatan 

Pekerdjaan Umum Sigli, kerusak 

an2 djembatan didaerah Atjeh 

Pidi, akibat gangguan keaman- 
an, kini telah selesai diperbaiki. 
Djembatan2 jang diperbaiki itu 

berdjumlah 39 buah. Dengan di- 
perbaikinja djembatan2 itu, per- 
hubungan antara Sigli dan Atjeh 
Utara dapat dilalui oleh konvoi. 

  

   

tersebut diatas pasti lenjap. 

  

k RADJA OBAT KUAT x 

  

OBAT JANG TELAH TERSOHOR DISELURUH DUNIA ! ET Ea 
TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLA 4 TJEPATNJA OBAT INI 
BEKERDJA ! 

   

#5 

   

  

   

  

"SENKESIN” 
-SESUDAHNJA MAKAN OBAT 

Kalau tidak bernapsu makan, 

  

2 e S 

kurang, buah pinggang lemah, rambut kurang karena rontok, rambut 
berbunji napsu kurang, wadja muka lekas t : 
waktu datang bulan merasa Sakit, keputiha 
dapat bunting, dll. Sesudahnja makan obat 

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

adjaib untuk menimbulkan dan 

kuatkan darah, buah pinggang, 
otak, tulang dil. 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- 

1 / menjimpan tenaga, utk.memper- 

2.5 dak napsu makan, otak lemah, 

semanget kurang, malas beker-w 

dja, bekerdja lekas tjape, selalu 
berpenjakitan, kekuatan tulang 

lekas putih, telinga 
ua,.perempuan datang.bulan tidak.tjotjok atau 
n, perut sakit, peranakan dingin, 
"SENKESIN”, penjakit2 atau kelerhahan2 jang 

lama tidak 

  
Gjadj napsu Makan. Kalau tidak 
bersemangat, djadi bersemangat 
dan kerdjanja pun effisien., 
Kalau wadjah muka putjat, wa- 

djah muka djadi bersemu keme- 
rah-merahan. Kalau buah ping- 
gang lemah, buah pinggang dja- 

di kuat. Kalau darah dan tena- 
ga kurang, darah dan tenaga 
Gjadi 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 

a 
datang bulan tidak tjotjok atau Waktu datang bulan merasa sakit, datang bulan pasti 

  

    

  

   

  

    
     

Io SENKESIN 
i (MASCULINUM   

  

jang” murni 
ang menguatkan, perlu untuk ram- 
ut bagus dan sehat. : 

“akan dilantik dj Manilla, beserta TTARENA KARENA | 
3 an kesenangan berganda, oleh ka- 

BRYLCREEM 
mengandung minjak? 
dan alam dan bahan? 

  

  

BRYLCREEM 
memberi rambut Tu- 

an rena rambut selalu 
rapi 'dan rambut 
sehat untuk sela- 
manja - ialah obat 
rambut jang sam- 
purna, 

BRVLCREEM -— 
   Bangeneen      
  

    Meskipun tjaranja agak berlain- 
an dengan jang dahulu atau 
tiada semata2 minta sokongan, 
tetapi pada hakekatnja  setali 
tiga uang djuga. An Nee Na 
aendjualan buku2, kalender, , 

kuwih2 atau lauk-pauk, dengan 
  

harga jang berlipat-lipat, Na 
ngah dipaksakan k 
rapa keluarga jang 
Katanja hanja men 

sadja, tetapi djika di 
jang serupa antjama. 
kan, hingga achirnja terp: 
orang membelinja, meskip 
rasa takut dan ta' rela. 

RX lah tidak hanja sekali s 
3 bahkan hampir tiap2 p 

hari) ada. Ada jang meng 
dirinja dari Jogja, dari Kediri, 
dari lain tempat. 2 

Maka guna menghindarkan 
rasa gelisah jang menimpa para 
penduduk Klaten dan sekitarnji 
itu, penduduk sangat menghar 
kan, tjampur-tangannja 
bantuan dari iang berwadjib, 
(oa WINARNO, Klaten, 

   

“ 

    

  

THE TRAIL OF THE COMET" 

  

KING OF THE ROYAL MOUNTED (23 
  

    

    

77 HARDLY LOOKS LIKE 
THE WORK OF LAME 
MOOSEL 

    

    

   

   

    

   
     

  
    

  

      

   

    

   
     

    
   

hat ini, Bronson, surat ini diting- 
“galkan “oleh pembunuhnja si. Bart, 
Hampir tidak menjerupai perbuatan 

   
      
nja Lame Moose ! 

Lg 

  

   
    

. Serupa dengan jang ada pada lain? 
(korban... jang pada Charlie berbu- 

PEN aa dnatka jang pada Ed berbunji : 

   SAME A5 ON THE OTHER VICTIMG, CMARLIES 
READ: “THE FIRST KEDSKIN BITES ME K 
DU/ST ».. AND ED'5 WAS "THE SECOND un Pa 
NOW BARTS “THE TMR Bun P MERE G 
IHEYARE.. OUT I STILL THINK MOOSE) H3 

THEY RE EVIBENCE,! 

  

   

      
                    
    

  

   

  

  

   
Naas “ 

Produred »y Stephen Stcunger, Ine 
Copyrighe 1953 by King Peatures Syndicate, Ing 
Word 4,   4 

  

Jang Kedua... sekarang pada 
Bart: "Jang ketiga”. Inilah surat2- 

Ta nja..sentapi saja mengira, bahwa " 
1. Moose itu adalah pembunuhnja ! / $ 

ILL TAKE TMESENOTE 5.     

     
— Saja akan bawa surat2 ini sebagai 

bukti ! Mudah2an saja bisa.menahan 
Orang itu... 
disalah satu tempat, 

TWISM I COULD PLACE TANS 
MAN. IM SURE IVESEEN Dt 
HIM SOMEWMEPEI KA 

  
. Saja pernah lihat dia 

tjotjok dan rasa sakit lenjap. 
  

  

  

TABLET ,,SATOBEN” TJAP KUTJING | 
ISTIMEWA UNTUK MEM 

RATJUN DARAH 
Tablet ,SATOBEN” dapat menjembuhkan penjakit2 seperti terse. 

but dibawah ini : 
Serupa kusta, penjakit kotor, Kulit melembung mengandung air, 

kulit dan daging bengkak, 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 bajj 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. 

BASMI KUMAN? 

ditanggung penjakitnja I 

  

ngetnja djadj bergelora 

    
  

ROMAR'S EMISSIN TABLETS 
OBAT PENJAKIT KELUAR MANIK JANG 

BOLEH DIPERTJAJA. 
ROMAR'S BMISSIN adalah sedjenis obat mustadjab untuk me- 
njembuhkan penjakit keluar manik baik dalam mimpi maupun dapatkan 
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 : pen 
buah pinggang dan membikin pokok tubuh djadi tegap. Penjakit TO 7 
keluar manik, tidak perduli jang sudah lama atau baru, dapat di- 
sembuhkan dan pasti tidak kambuh. Dinasehatkan makan dalam 
sebulannja 2 atau 3 botol gina memelihara badan, dengan demi. 
kian, bukan sadja penjakitnja tidak kambuh akan tetapi sema- 

OBAT ,SELOVER” 
—. (OBAT LUAR) ) 

Beruntunglah suami-isteri jang hidup dalam suasana kegembirs 

an dan selalu merasa berbahagia. Apa rahasianja? Banjak suami- 
istri tidak dapat hidup beruntung, tidak dapat menikmati kegem 
biraan penghidupan, karena salah satu fihak tidak 
daja penarik dan berbadan lemah, 
penghidupan Suami-isterji jalah 
Untuk mendapat keberuntungan sedjati keberuntungan jang se- 
harusnja dirailiki oleh setia 
pakaj , SELOVER”, 

Agen : TOKO OBAT ENG 

Petjinan No. 15 — Jogjakarta. 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO2 OBAT DISELURUH INDO- 
NESIA. 

B3 

tubuh 

p orang jang bersuami-isfri lekaslah 

  

BELiagit RE 

  

mempunjai 
Pokok jang utama dalam 

jang sehat dan -kuat. 

NJAN HO 

y   
1 

 



    
    

    

   

  

     

   

  

   
    

   

     

  

“13.15 Tionghoa modern? 
1245 Musik Perantjis 

  

14.00 Eddy dkk 

  

        

    

Lagu2 Tionghoa dbp 

2230 Tjerita malam oleh Sa 
(00. du dan Rini 

Ak “3g 

gia.|  KEMIS, 31 DESEMBER 

  

  

RABU 30 DESEMBER 1953 
$ JOGJAKARTA, 

Gelmb : 42,25 — 59,2 — 127,6 M. 
06.10 Bonangan Pagj : 

) Tjlempungan Pagi 
Taman Kepanduan 
Piano Sore 4. 
Peladjaran Lagu Djawa 
Polisi dan Masjarakat 

Orkes Hawaiian 
Ketwa Sebentar 
Ruangan Djapendi Jogja 
Setengah djam di Solo 
Permintaan Pendengar, . 

x -£ 

Ka SURAKARTA. 
“Gelomb.: 41.38 — 90.7 — 123 M. 
06.03 Buddy Clark dap Marjorie 

$ Scott. 
06.45 Ratna, Nien dan Himawati 
07.45. The Jerry Allen Trio 
12,03 : Klenengan dari Puro MN 
17.05 Bu Nies dengan anak2nja 
1745 Varia Djawa Tengah 
17.55 Rajuan puteri SKP 
18.20 Mistiek & kebudajaan oleh 

Prof. Mr. Tirtodiningrat 
19.30 Irama tango dan bolero 

  

117.45 Mens ilan 
. 118.35 Taman Harapan B: 

m- |19.40 Krontjong Nonstop 
oel | 20.30 Kenangan Tahun 1953 

21.15 Mimbar Islam 

123.20 Menjongsong Tahun 

:F20.30 
| 23.30 

D0 JOGJAKARTA 

4.00 Hidangan Siang 
7,00 Gelanggang Podomoro 

1 Al @Guran 
Bangsa 

  

21.30 Malam Gembira 

5 1954 : 

2330- Untuk Tahun Baru 
4.00 Siaran Pn na 

Baru 
- 

| SURAKARTA 
AM 
Gederan pagi oleh Mardi 

Gending 
“Genderan pagi oleh Mardi 

Gending 
Benny Gosdman dengan 
Orkesnja 
Musik salon , 
Rajuan siang Oleh ORJ 

dbp Suwandi 
Sehneider @uartet dil 
Evwlyn Knight 
Conga dan rumba 
Siaran kanak2 F- 
Rajuan sore oleh OK Se 
derhana : 
Irama @uartet Koch 
Mimbar Islam 

Panggung gembira 
Lembaran jg lalu disusun 
oleh H Tjokrojudo 

23.66 Kata sambutan Residen 
31 Desember : 

1 

06.03 
075 
12.03 

12.30 
12.45 

13.45 
14.00 
14.30 
17.05 
18.15 

19.15 
19.50 

SEMARANG 

Dari pulau Dewata 
Perry Como & The Fonta 
ne Sisters 
Dendang Melaju 
Untuk kaum wanita 
Siteran siang oleh Kerawi 

06.10 
06.45 

07.30 
12.30 
13.15 

an Studio 
20.30 Suara istana dbp George ' 5 

    de Fretes 
: £ 21.20 Klenenzan manasuka oleh PENERIMAAN BARU 

2 z Karawitan Studio PE. E: 3 Au 
P F. SEMARANG. Auto Monteur rb. ke XII 
£ | Gelomb.: 16.05 — 120.48 M. dimulai 5 JANUARI 19545 

..07.10 Orkes Promenade Boston |: 
0. 9 dbp Arthuur Fiedler 

07145 Lagu2 Sumatera 
12.15 Orkes Krontjong M Sagi 

   

    

  nYacoub's College' 
Ik... Ngabean 59 at 

    

  

    

1 

     

              

    

  

  
  

Mungkin Sdr. takut masuk 
angin bila keluar rumah. Musim Hudjan 

Tetapi kalau Sdr. keluar menudju | UXOR untuk. menjak- 

2 233 

sikan D. HARRIS mendjadi Radja Sehari 
tentu tak akan masuk angin. 

Karena dari mulai hingga achir Sdr. akan selalu KETAWA. 

Ketawa ........ ja... Ketawa inilah obat mustadjab untuk 

menjembuhkan : MASUK ANGIN —PENING KEPALA — 

PILEK — MALARIA DINGIN BADAN 

DAN LAIN - LAIN. 

IKUTILAH nasehat dari Dokter Malaya, 34712. 

PENGUMUMAN 
Dipermaklumkan, bahwa J. A. VAN ALTENA telah 

meletakkan djabatannja sebagai Kepala Bagian Tehnik dari 
Perusahaan Besi Daerah Istimewa Jogjakarta. : 

Semua jang dikerdjakan olehnja, jang bersangkut paut 
dengan ,,Perbedij”, setelah pengumuman ini adalah diluar 
tanggung djawab Perusahaan. 

Hendaknja Djawatan2 Pemerintah, 

    

  

Kantor2 Dagang 

  

  

  
No. 1288715 101522 dan 137631 

SARUNG TENUN : 
No. 112152: 109896 dan 95192 

| KEMEDJA (Shirt) 
129263, 692675 104148, 
110582: 4824: 121146, 
11047175 109373, 931517, 

146547, 
79916: 
15693: 

TAPLAK MEDJA : 
No. 90124, 136319 dan 617557. 

TJITA KEMBANG : 
No, 1489275 133969: 

1301935 85361, 
121111: 
1491796: 

HANDDOEK : 
No. 1258305 1444075 

955315 124124, 
1332475 
13123: 

TAS SEKOLAH : ' 
No. 101315: 1317294: 

10182: 36762: 
1464173, 
105808: 

HIMALAYA BISCUITS : 
No. 1058623 81558 dan 139462. 

Perusahaan Sabun dan Roti 

se? 
Lodjiketjil 26 — Jogjakarta. 

  

N.B. Pemegang COUPON jang 
nomernja tjotjok dengan salah ' 
satu nomer tersebut diatas, 

Perusahaan Besi 

3   bsa 
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Sole “distributors F 

    
“OBRAL! 'OBRAL!! 

bau ea alih 

ngganan Baru 
u: RAI ya menerima lan gganan baru, 

mbajaran diperhitungkan mulai 1 Djanuari 
N 

  

  24 2 

  

: ma Mendjadi Langganan 

gn ntu Kepana 

. Tugu 42 — Jogja. 

lai tanggal 31 Desember 1953 ,KEDAULATAN 
1954. 

unting disini 4... 

2 

: Be aan Adm. Harian ,,K. R,” 

al 31 Desember 1953 harap saja ditjatat 

, na. Ne R8 : " 

1 ? 2 $ 8 S 

K3 KT On ee Ne ka Pm en seh uh ain 

   “Tanda tangan: 4 

2 aa 1 ska 

PANIAEp ERA ENG KOES NA 
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n
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“ “ 
senaonganananooig ) : 

     
     

Me ae 

N.V,. LE. TELS & Co's Handel M 

Kundjungilah, berbelandjalah barang-barang baru dari Pabrik? 

»WEMCO”, ,TOOTAL” dan lain-lain jang termashor diseluruh 
dunia dengan harga jang amat RENDAH SEKALI. - 

         ij. g 

OBRAL!!! 

Toko KOH 1 NOOR 
Patjinan 113 — Telp. 584. 

-—— Jogjakarta. mg 

  

  Udjian sudah dekat 

) Atlas 

|| Sekolah Landjutan 
KINI SUDAH 

SEDIA. 

Harganja Rp. 35,— 

Penerbit 

.DJAMBATAN N. V." 
Djalan Nusantara 15 

Djakarta 

    

dan chalajak ramai mendjadi maklum adanja. 

Jogjakarta. 

  

dapat dikirim pada alamat 

kami jg kemudian kami akan 
kirimkan hadiahnja pada si- 
“pengirim. Para pemegang 
'COUPON setempat, dapat di- 
ambil dipabrik kami. 
Tempo untuk mengambil ha- 

diah2 kami tunggu sampai tgl. 
16 Djanuari 1954, dan hadiah2 
jang ta' diambil-dalam waktu 
itu, mendjadi milik KAMI. 

Hekbara san en aana renang 

Jogjakarta, 24 Desember 1953. 

Daerah Istimewa     DIREKSI :     

      

Keputusan jang bidjaksana dalam tahun ini : 

Beli lot PERSIT-Sweepstake 

sebanjak-banjaknja. | 
28112 | 

    

  

Radja dari semua Obat Kuat jaita 

VIRANOL 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala 

matjam penjakit, seperti : Buah Pinggang, Djantung, Urat 
Sjaraf Otak (BRAIN), Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IM- 
POTENTIE SEXUEL ZWAKTrE) ini Pil menambah darah, 
Sungsum dan manik. Baik buat orang jang bekerdja di Kantor. 
Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak hantjur, 
Sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka 
putjet, kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang 
terang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa tidur, dalam 
tidur sering takut-takut, sakit pinggang, djantung berdebar- 
Gebar, buat itu kita bikin PIL VIRANOL jg tanggung 100x5 
berhasil dan mudjarab, harga 1 botol Rp. 20,— servo... 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki plesir ......... Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

. Keputian dan sakit pinggang |... 2 Rd — 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki plesir eat 2». 10.— Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka 

PANU Kukul. Djerawat dan Kekolotan 
E Rp. 20, &,, 10.-— 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak 
| Juntur 2 gram Rp. 10— 5 LTAM webensekncananaan ». 20.-— 

Minjak Gatal Rp. 5.— Zalp EXZEeM menecancnnnnaaan 3» 10,— 
Minjak bikin rambut pandjang dan memukau 3 10-— 
Sae Di Ken TAN AT EMME AA » 10— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ... ,, 50.— 
Obat kentjing manis botol Kketjil ..........o....... 9. 25 — 

idem PANEN AA” Aa WR aU » 50.-— 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu L.oooo&KK.. 1 283 — 
Obat kentjing nanah, darah botol besar 3 50.-— 

idem Dotol Metyla Selayar » 25,— 
Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 075. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Bandung. 
Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 
diseluruh INDONESIA, 
Agen? : 

TOKO SOLO, Dji. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 
WARUNG MOELJO, Djl. Judonegaran 17 Jogja. 
TOKO JUNIOR, Djil. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja. 

TEK AN TONG, Petjinan 81 Jogja. 
n ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 

Zindabad House, Nonongan No. 17 — Solo. 
Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 

ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 
NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 

Semarang. 
& SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun? 15 — Kudus. 

BNN ANE NAN LT PB SO BASN NRA | 

” 

” 

”   
Bh       

KLAMBU SUDAH DJADI : Harga Seri. A 

          Toko EUROPA Semarang, Toko OBRAL Djogia | 

! PENGUSAHA : 

Harga Seri. B 

  

  

       

      
   

      

  

  

- PEN Me 2 - 7 T TT Ti 
. (: 

Aa s1 mah mena aa va tA , : tera $ aa 

& Us Nat . : TAK ka 
Kn cw | (onar man KEDAWLATAN RAKJAT de esa Naga : € HALAMAN“: sensasi HAN MN LN men Ta Na Sanam panen Anna 

17. an pi oleh | PENERANGAN PEMILIH- .. » Mentjari ' I sai $ Sdn 1 ah 4 x Pr 5 : Ari Pp A 3 IU: 

Mor ebay | 2. AN UMUM Penarikan ga MULAN rani 13 
18.30 Hidangan Martha Kwintet |. L3 . |. seorang S ai $ n 3 S bh h 10. AB Mena ada Untuk Anggota AP. | coupon -hadiah | Seni Jono dan . Soboharsono. 

Pak Kotjo. ' Bertempat di kantor PDM Ban “naaisler" 1 2 St au MR BAN Maika ' an |. PI OBO Uh MATINE djam 10.30, 
2045 Kenangan film Hindustani | hu, baru? ini oleh Djapen kat. |». Gg Ng Moe on OA on 
21.15 Menaeaa ' “baru (Bantul telah diberikan penerang | yg (pendjahit y 1 AN Ra . 

5 Oleh Wali ' 20.0 fan tentang Pemilihan Umum. Da | , . ? " HE 

21.30 Krontjong a Id Tos | Jam penataan Tersebut hadir na At wanita) na —, u SEGALA UMUR. LA, 
“. sema : 0. segenap staf PDM dan BODM jang ber- «NYA I ana na 

22:20. Bantal Tanya Men Mang Ya MEN Fa Pe a MESIN DJAHIT-KAKI | pengalaman. Ns Rn u z 2 0 kt will live in your heart forever! TN 

HW Sai aa. NO No. 189186» 3 | dg Siti Pa KS | 

PL NUN ae aura ls Gan Koo Aa || 85 an teh . SE NAGA A 3 RADIO PHILIPS (Bin) No. 8995 DJL. PAKUALAMAN Zi JOGJA tb Meera Haa dan na 

Poo PONERTODIN |. BAGI JG. TABAH DEWASA. : 341-21, ui Naa Kena at masi 

"TEPAUL MUNI Pa Bata se TO ti N No, 91976 d 3 s : Sg 
: : dalam: 5 $ & Pa "2 te, PANTJI SUSUN No. 64238 2 
“ANGEL ON-MY SHOULDER 

35 

dibantu dengan: ANNE BAXTER. SEPEDA KANAK2: No. apn 3 Aa 

Drama Besar ......... Hystirisch «...... Kedjadian jang dapat dan No. 12 | KEUNGGULAN 8 Se Hn Da 

terdjadi dalam Negara kita djuga ......... Siapa jang ketjil TAS ATOOM : No. 149857 @ LEBIH SEDAP 3g Naga ECHNICOLOR, Aje 

hati disijogakan djangan melihar film ini ......... Dapatkah dan No. 116525 @ LEBIH HALUS SA World! $ Ka ea si MAN 
“ orang jang mati hidup kumbali???? Cet @ LEBIH MUSTADJAB R TES Oi ba 

NGERI ......... SILAHKAN membuktikan sendiri NI! : : & bs Sk “ 
. Djam : 5 — 115 & 915. 245.12 KAIN BATIK : 1 ANA Sa 

UN Naa 

NJONJA MENEER 
DJL. DEMAK 129 TILP. 611 

  

Agen2 DJOKJA : 
Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 

Lempujangan Wangi 80, Ke- 
metiran Kidul 18a, Kintelan 

94, Tugu kulon 54. 

Agen2 SOLO: Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl. Slamat 
Rijadj 394, Pasar Nusukan 4, 
Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Kidul 

170. 
Agen2 MAGELANG : Djl. Tidar 

2, Petjinan 96, Djl. Raya 13. 
63-12. 

  

  

Toko Buku 4, A TOO Mm” 

Bintaran Lor 8. 
— Jogjakarta. — 

339-12 
ERA KAN ERA ANE IRR 

  

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

Ta' lebih mahal dari pada penge- 

luaran saudara sehari - hari. 
Keringanan jang berarti, untuk 

mereka jang kekurangan waktu 

atau tenaga. 

Rm. ESKODA 
Bintaran Lor 12A — JOGJA. 

(Kidul Luxor).     

- Pa 

ti 

        

    

SEMARANG an 2 aa 2 : 
: : H0 Bu lm Ke 

2 | : Sesuaj dengan keputusan K.P.H. tgl. 15-6-'53 No...1806 Kk 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900,11 Kp /s41. 18 
SEMARANG. k $ 344-12. 

Petjinan 78, | ea 5$5—. 2 

| Dari: Purwodinatas Barat No. 3 

SEDIA. | Kotakpos 19, — Semarang. 

DELACH no: 2 3—4/I Tilpon: Smg. 1791. 
PICCOLO no. : 43—44—45. (|| 338-12 3 5 

LIBELLE no. 1 454647. smmeornaan. 
ba naa TS 

  

    

      

   
    
    

     

  

           

   

     

      

    

     
   

  

    
   

   

  

    

   HARGA KARTJIS Untuk pertundjukans: 
sebelum djam 18.00 HARGA BIASA. Uh 

sesudah 18.00 HARGA NAIK shbh.:: 
KLL. Rp Aldo 3 aa 

” 

  

    

  

2-TM/26 40242 

  

  

1 Mulai dengan tanggal 1 Djanuari 1954 alamat dari 

| kantor kami akan diubah. - s 

Mendjadi: BODJONG 114, Semarang 
(Gedung B.P.M. ruangan atas) 

N. V. STAND A1D- VACUUM SALES COMPANY 

Ta" 

| . 

e RA 

g “ 

    

           
Menghaturkan diperbanjak terima kasih. 

Kepada sekalian Bapak2, Ibu2, Saudara2 dan handai tolan, 

atas perhatian, bantuan luar dan batin serta pengiriman 

karangan bunga, pada wafatnja suami dan ajah kamj jang 

tertjinta: 2 
RADEN SOEGEKG 

(Residen pensiun) 

pada hari Saptu wage, tanggal 26 Desember 1953, - di 
Semarang. 1 

Jang berduka-tjita : 
Raden Aju E. SOEGENG, Semarang. 
Keluarga Mr, R. f ardjono, Djakarta. 

5 R. Soedarto, ” 
An R. Soeroto, 5 5 
3 R. Sapandi, Semarang. . 

R. Soetardjo, 

R.r. S, Koesoemaningsih, 2 
R.r. Koestidjah (Poppy), Djakarta. 

7 43-12 Bapindo 

  

ER.53-3:149”8, 

kailah Erasmic Bril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula! 
Erasmic sedap baunja dar 

Aa 
  

dak membuat rambut 
djadi lekat, 

Erasmic memperindah rambur Tuan, 

  

  

    £ 21 Hang —) 
Pe 

TJATATLAH DALAM AGENDA TUAN ! 

Toko “YUNG AN” 
PATJINAN 103 — TELP. 690 — JOGJAKARTA, 5 : 

PERSEDIAAN LENGKAP: ALAT2 6 BUKU KANTOR DAN MATJAM2 t 
KERTAS. HI |     

TETAP GEMBIRA ....... KALAU KESEHATAN DAPAT TERDJAMIN ? PAKAILAH !! 
Harga Seri 

AW ban 

Ukuran untuk umum Kw.: Japan 2 Benang Kw.: Japan 1 Benang Kw.: Europa No. 1 Kw.: USA Ko'ak2  Kwaliteit baik, 
No. 1 190 X 230 No.1 Rp. 103,50 No.1 Rp. 69,— No 1 Rp. 184,— No, 1 Rp. 161,— No. 1 Rp, 40,25 
No. 2 160 X 220 | NOB4 ap Depak NO un OnbU Nor 2 dalam No, 21 a30 Noken “Sana 

Nora 10 X 210 KP sah Non Su re eau NO 0 ie D NO. Bet, 3 No 3 nan la2 2D NG de 23 Ora 
No. 4 120 X 200 Mk NO. di Gasa No. 4 16, — No. 1 DbibU No 4 "120, 7be OA Magi 20 PI 

No.5 90X 190 NO Duka 10100 Noble 14026 No! 50 “Ibas No, 5. 0 tOs,9U NON Dung H0 Aa & 
KERO BUNDAR / OVAL 2 

Solo, Toko | SEMARANG 

:B Harga Seri. K SPREI SUDAH DJADI, 

  Pekalongan, Toko ASIA Pasar Magalingi 3 
  

L Rp #KEDAULATAN BABIAN 1539 | 58 10016 , 
T 

Ne Pal, Ya 4 Ga RR wi yah 
Hsasike  


