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M karang, maka Kongres 
sanakan dalam idee jang 
mikian pendapat Partai Kebangsaan Ind 
Pendapat ini disampaikan kpd. 

S. Suradiredja, Ketua Pengurus Besar 'Parki. 

Diterangkannja lebih djauh, 

bahwa dalam keadaan seperti 

sekarang ini, pelaksanaan Kong- 

gres Nasional 1 

sia itu malahan 'hanja 
mengakibatkan keadaan 

akan 
lebih 

  

“buruk lagi dari pada sekarang. . | 

Bukan sadja ,,forum” jg akan 

mendjadi kabur, tapi djuga si- 

pengikutnja tidak mungkin | 

bisa diperhitungkan terlebih du- 
lu. Bahkan akan merup: su- 

atu gelanggang tempat adu ke- 
kuatan antara dua pihak jang 

“selalu bertengkaran karena de- 

ngan masing? mengerahkan ba- 

risan?2-nja sendiri jang hingga 
kini tidak mendapat kesempatan 

turut-serta dalam Parlemen. 

“Dengan demikian akan timbul 

pertentangan jang lebih merun- 

tjing dari pada sekarang, oleh 

karena pertentangan sekarang 

ini sudah mendalam sedemikian 

rupa sehingga pada hakekatnja 

“merupakan perebutan kekuasa- 

'an, demikian jang' dikuatirkan 

“oleh Parki. ih ang 
Selandjutnja - ditegaskannja, 

bahwa selama perebutan kekua- 

saan ini belum dapat dipetjah- 

| kan terlebih dulu, maka Kongres 

(Rakjat jang ingin diselenggara- | 

“kan itu hanja merupakan me- 

dan baru dimana orang melan- 

“Dari tempat jang sudah tentu 

batas peraturannja (reglemen-. 

tair, parlementair)/ menurut hu- 

kam, sebagaimana demikian 

halnj “Parlemen seka- 
n belum represen- | 

ja ak sena 
fee 

    

   

   
  

  

    | tentangan itu akan be : er : 
lapangan dan status jang kabur, 

baik dalam arti politis maupun 

juridis. 3 Fe ng 

Oleh karena itu Kongres Rakx- 

jat dalam suasana sekarang le- | 

bin baik ditunda. Demikian ke-: 

| lapangan dan satus jang kabur, 
Susadiredja. — Atite 3 

| 84 Partai organisasi 
dukung kongres. 

|. SENIN 7 PEBRUARI 1955 

  

    ah pertentangan, 

ENGINGAT ida sak dan psychologis se- 

| kekurangan 

| pertemuan bersama untuk mem 

“Pemerintah Nepal 

'tah tersebut menerima baik un- 

'ka jang akan diadakan di 

dung nanti. Diterangkan ba 

  

  urut Parki 

Rakjat tidak mungkin dilak 
mendjadi idam2an kita, de 

onesia (Parki). arki) 
pers di Bandung oleh 

'sjumi, Partai Katolik, Parindra, 
Permai, Partai Buruh dan BPI. 

na 

F 
“3 

: AKADEMI PENDIDIKAN 
GURU 

Akan berdiri 
Makassar. 
sangat terasanja 

tenaga guru dan 
belum adanja sekolah tinggi pen 
didikan guru tingkat Akademi 
dipropinsi Sulawesi, maka oleh 
Pemerintah Propinsi Sulawesi 
kini sedang direntjinakan untuk 
membuka sebuah akademi pen- 
didikan guru. Untuk melaksana 
kan maksud itu pihak2 jang ber 
Sangkutan telah mengadakan 

an di 

: pa Berhubung 

bitjarakan bangunin gedung ba 
gi akademi tersebut. 

NEPAL AKAN KUNDJU- 
—. NGI KONF. A.A. 

3 kemarin 

mengumumkan, bahwa Pemerin- 

dangan untuk mengambil bagi- 

an dalam konperensi Asia Afri- 
Ban 

hwa 

HARIAN LMUM 

. 

  

   
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT — (ANGGOTA S.P.S) 

  

D terpaksa meninggalkan stadio 

baja berachir dengan angka 4- 
karena pertandingan jang sengit 

itu, maka beberapa kali pemain? 

monstratiep dalam pertandingan, 

Dilihat dari sudut permain- 
an, harus diakui pula bahwa da- 

lam soal tehnik dan taktis pe- 
main2 Grasshoppers memang 
djauh lebih unggul. Teamwork 
dan bal-controle mereka sangat 
sempurna, sehingga memaksa 
barisan belakang terutama kee- 
per Mahry bekerdja mati2an. ' 

Diluar dugaan orang, keeper 

Mahry, seorang debutant baru. 
dalam pertandingan jang berat 

kemarin itu mempertundjukkan 
permainan jang sangat menga- 

gumkan. Banjak tembakan2 jg 
sukar dan modjok dari penje- 

rang2 Grasshoppers dapat  di- 

yan dengan djitu dan klem- 
ast. Dipihak Persibaja dapat 

dikatakan, bahwa semangat ber 

main nampak besar, terutama. 
dalam babak pertama. Serang- 

an-serangannja dilakukan se 
tjara tjepat dan seru, sehingga 

barisan belakang. Grasshoppers 
agak tertjengang dan mendjadi 

katjau, serta gugup. Tetapi se-   
undangan jag berasal dari 

'Sampai di Nepal. 

6 Pe- : buat Persibaja bukannja ringan. 

'merintah Indonesia itu telah, 

rangan2 dari. pihak lawanpun 

Pasangan kedua pihak adalah 

sebagai berikut : 

  

  

  

“Tie Kiem   Sementara itu aapat kita ka- | 

barkan, bahwa atas usaha sua- 

. tu panitia jang didukung oleh 

5 partai, jaitu PNI, PSII, NU, 

dan PKI, di Semarang telah di- 

jangsungkan rapat jang dikun- 

Pai alah, wakil2 dari 84 par- 

tai dansorganisasi massa. 
Rapat chusus membitjarakan 

andjuran Presiden Sukarno ten- 

“tang Kongres Rakjat Indonesia. 

“Setelah menindjau  setjara 

mendalam arti dan pentingnja 

# 

Kongres Rakjat tersebut, sidang | 

' memutuskan: “1. mendukung 

“terselenggaranja Kongres Rak- 

jat Indonesia, 2. mendesak pa- 

| nitia pusat agar ' kongres ter- | 

sebut diselenggarakan ' sebelum 

Konperensi Asia - Afrika. 

Selandjutnja didirikan tjabang 

panitia sementara di Semarang 

jang terdiri dari wakil2 partai 

PNI, PSII, NU, PKI, Parkindo, 

U 

dan S. Wahjo dari Djawatan 

karta. 

" Dari 1366 penebak jang ma- 
suk ada 45 orang jang betul. 

Pihak direksi ,,KR”" sdr. Sa- 

mawi menjerahkan - tjara2 pe- 
ngundian kepada wakil dari Ke- 
"pala daerah dan polisi, lalu diada 
kan sedikit pembitjaraan untuk 
mengatur undian itu: Kemudian 
usul dari sdr. I. Kadarwaitoel 
(K.R.) diterima, jaitu menggu- 
nakan 2 doos jang masing2 ber- 
isi 45 gulungan kertas. 1 Doos 

berisi 5 gulung jang bernomor   
PIR (Wongsonegoro), PRI, Ma- “1, 2, 3, 4, dan 5, serta 40 lainnja 

  

       
     

  

. Gambar diatas : Sdr. Wijardjo, a 
2 

Be
ta
 

    

    
    

hadiah I, Rp. 8.013,50 — Rp. 
2.166,15. 

1 Wergopernoto 

i Batlid dan mowalili xi Wikndikah ranadjadi "ana        
  

" 

5 Aa KIEM TJING,. ... sdr. Wer 
wah gulungan kertas hadiah, .. « 

2... NOM Tn Sdr. S. Wahjo (DPEKN) tjatat : Lie Kim Tjing 

   menarik kertas nama, terbatja $ 

.... dengan gembira berteriak : 

807,35. (jaitu 1075, padjak — 

atas permintaan direktur ,,KR” 
jang datang sebagai wk. Kepala 
pula Kepala Daerah Istimewa 
ketua pembukaan pool, 

  

ool sepak- bola: 

Hadiah sitarahn ja Rp461 0,25 : 

— No.2 H. Amir, no. 3 Sobri, no. 4 Tomo Soegirin 

|. dan no. 5 Gito Sukanto. 

'—Undian jang-betul 45 lembar. 

5 Hari ini dikirim dengan poswesel. 

NDIAN Pool sepak-bola jang diselenggarakan oleh ,,Ke- 

daulatan Rakjat” antara kesebelasan Grasshoppers lawan 

PSSI Harimau jang dilangsungkan tanggal 4 Pebruari jang lalu 

distadion Kridosono Jogjakarta, jang berachir dengan 5- 0, te- 

iah dilakukan hari Sabtu tanggal 5 Pebruari diruangan Direksi 

»Kedauiatan Rakjat”, disaksikan oleh sdr. Wargopernoto peba- 

gai wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta merangkap wakil 

Djawatan Sosial Daerah Istimewa Jogjakarta, dan sdr. Wijardjo 

Ke .olisian Daerah Istimewa Jogja- 

Nm
em
en
na
n 

ker
as 

gopernoto tarik dan batja ad 

# 

kosong. Sedangkan doos lainnja 

berisi 45 gulungan jing berisi 

£ormulier nama2 penebak 5 — 0 

untuk kemenangan Grasshopper. 

Djalannja undian. 

Doos jang satu dipegang oleh 

wakil dari kepala daerah Sdr. 

Wargopernoto, sedangkan doos 

lainnja (nama2 penebak jang 

betul) dipegang oleh sdr. Wijar- 
djo dari polisi. 
Pengambilan dilakukan satu- 

satu, djadi apabila wakil dari 

kepa'a daerah mengmhil satu 

guiung dari doos satunja, ber- 

sama itu wakil polisi mengam- 
bil pula satu, djadi satu kali am 

bil 2 gulung dari 2 doos, lalu di- 

buka bersama-sama. 

Mereka jang beruntung. 

Setelah undian selesai, maka 

mereka jang beruntung adalah : 

1. Sdr. Lie Kiem Tjing, Sun- 

doro 18 Jogjakarta. 
2. Sdr. H. Amir, Judonegaran 

16 Jogjakarta. 

3. Sdr. Sobri djx SMP III Ne- 
geri Padjeksan Jogjakarta. 

4. Sdr. Tomo Soegirin, Polowi 
djan 64 Jogjakarta. 

5. Sdr. Gito Sukanto, Djl. Pa- 
sarkembang 8 Jogjakarta. 

  
Tjatatan lengkap. 

Djumlah uang masuk seluruh 
nja Rp. 6830,— (Enam ribu de- 

lapan ratus tiga puuh rupiah). 

Sesudah dipotong penggantiin 
ongkos administrasi (54) dan 
fonds2 ' Korban  Kekatjauah 
(10x) PSIM (5x) dan PMI 
(54), maka djumlah jang diba- 
gi untuk hadiah ada Rp. 5122,50 
(Lima ribu seratus duapuluh dua 

50/100 rupiah ditentukan dalam 
surat idjin dari Pemerintah Dae 
rah Istimewa Jogjakarta, ha- 
diah pemenang dipotong padjak 
10x. Djadi jing harus diterima 

bersih kepada pemenang2 ada- 
lah : 

Hadiah 1. Rp.'2776,15, hadiah 
II Rp. 922,05, hadiah III Rp. 
461,03, hadiah ke-VI dan ke-V 

masing2 4 Rp. 230.51. 
Hadiah dikirim, dengan pos- 

wesel. 1 5 
Lain - lain. 

Poswesel tebakan'jang datang 
nja dikantor Redaksi ,,KR” le- 
wat dari hari Sabtu djam 12.00 

siang Sabtu 5 Februari dikem- 

Wasit van Yperen banjak diprotes 

ENGAN rasa ketjewa panduduk Surabaja kemarin sore 
n Tambaksari setelah pertan- 

dingan sepakbola besar antara kes. Grasshoppers lawan Persis 
3. Ketjewa dan kurang puas 
itu kemarin berlangsung agak 

katjau dan onsportief. Onsportieviteit ini terutama ditimbulkan 

oleh pihak Grasshoppers jang dalam pertandingan kemarin itu 

banjak mengadjukan protes . terhadap tindakan wasit Van 

Yperen, jang beberapa kali terpaksa memberikan peringatan? 

terhadap pemain? Grasshoppers. Karena kekurangan tidak puas 
menundjukkan sikap jang de- 

sehingga menimbulkan edjek- 

an dari publik jang berpuluh?2 ribu djumlahnja itu. 

Kes. Grasshoppers : 
Elzener 

Hussy Schmidhauser 

Martinelli Frozio Vetsch 
Vonlanten Hagen  Baliaman 

Jager Vuko 
Oo 

Tiong Mo Thiam Gwan 
Mustamu Nanlohy San Liong 
Sian Liong Sidi Sidik 

Tjai Hie Ferdinandus 
Mahry 

PERSIBAJA : 

Babak pertama. 
Permainan babak pertama di- 

buka dengan serangan2 jang 

serba tjepat dan teratur dari ke 

dua pihak. Dalam menit jang ke 
4 Mahry dalam bahaja, jaitu 
waktu senterpor Grasshoppers 

Hagen dengan keras melepas- 
kan tembakan. Tetapi untung 
tembakan itu menjentuh mistar- 
dan keluar. Djuga pihak Persi- 

baja terus berusaha melakukan 
tekanan terhadap. benteng Grass 

hoppers.. : , 
Dalam suatu serimmage. di- 

muka ' benteng . Grasshoppers, 

back Hussy melakukan pelang- 

garan, sehingga didjatuhi hir- 
kuman penalty. Tembakan .ini 

dilepaskan oleh San Liong dan 
masuk. Stand 1- 0 untuk Persi- 
baja. 

Sesudah kekalahan ini Grass- 

'hoppers mempertinggi . tempo || 
permainaninja, tetapi Persibaja- |” 
pun makin bersemangat. Ini ter 

bukti, bahwa dalam tempo 2 

menit sesudah penalty itu, Nan- 
'ohy dengan tembakan jang ke- 

ras dapat mendjebolkan benteng 

Grasshoppers, stand mendjadi 
2 —0. j 

Mulai onsportief. 
Sesudah stand 2-90 itu, per- 

tandingan - makin keras tani 
kasar. Terutama-pihak Grasshop 

pers kelihatan. sekali tidak 

sportief. Sikap ini disebabkan 
oleh tindakan? dari wasit Van 
Yperen jang memang kurang 

memuaskan itu. Rupanja seba- 

gai protes Jerhadap tindakan 
wasit itu, beberapa pemain dari 
Grasshoppers dengan seno di» 

melakukan pelanggaran?, sehing 
ga perlu diperingatkan. 
Sementara itu pertandingan 

terus berlangsung dengan se- 
ngitnja. Disatu pihak Persibaja 

jang telah mendapat voorsprong 

2-0 itu makin bersemangat, se- 
dang Grasshoppers dilain pihak 

berusaha keras untuk membalas. 

Dengan susah pajah pihak 

Grasshoppers tidak berhasil 
membalas, karena tembakan2- 

nja tidak tepat, sedang keeper 

Mahry memang baik sekali. 
Tetapi suatu tembakan dari 

Vuko jang dilepaskan dari dja- 

rak djauh tidak terduga2 masuk. 
Stand berobah mendjadi 2-1. 

Goal pertama dari Grasshoppers 
ini menimbulkan semangat jang 
lebih besar untuk  menjerang, 

dan terbukti djuga. Sebab 5 me- 

itu, half kanan Martinelli dari 
djarak djauh dapat memasuk- 
kan bola disudut atas. Goal 
Martinelli ini menimbulkan pro- 

tes, karena tidak terang apakah 
betul2 masuk ataukah tidak 

Sampai disini orang mendjadi 

bingung dan ragu2. 
Karena belum ada kepastian 

dan pula wasit telah menetap- 

kan, bahwa bola itu masuk, ma 

ka pertandingan dilangsungkan. 

Untung tembakan Martinelli 

tadi dipotret. Sambil menunggu 
djadinja potret, maka diumum- 
kan, bahwa untuk sementara 

goal Martinelli itu dianggap ma- 
suk, stand mendjadi 2 - 2. Publik 
makin mengedjek wasit Van 

Yperen, dan pertandingan makin 
merosot, karena nafsu dari ke- 
dua pihak agak kurang baik. 

Meski demikian Persibaja tidak 
putus asa dan usahanja untuk 
menambah kemenangananja ber 

hasil djuga, jaitu waktu Tiong 

Mo dengan sendirian dapat me- 

Elzener, stand mendjadi 3-2. 
Tiga menit kemudian peluit ber- 
bunji: beristirahat. 

Persibaja kehabisan 
nafas. 

lik. Rupanja pihak Persibaja te 
lah kehabisan nafas dan telah 
dikerahkan semua dalam babak 
pertama tadi. Ini terbukti bah- 

wa Persibaja dalam babak ke- 
dua itu terkurung sekalr dan 
dalam keadaan mempertahan- 
kan diri,     balikan, k dm Sebalikni 

  

1x K abuda hn 

  

nit sesudah goal jang pertama | 

masukkan bola kedalam djala 

Keadaan babak kedua berba- 

"8 
ek 

rasshoppers menang tipis 
Persibaja bukan lawan enteng 

Stand 4 — 3 untuk Grasshoppers 

ii merobah taktiknja, jaitu menge 

irahkan barisan tengah dan mu- 

Ikanja kemuka dan memantjing2 

"barisan belakang Surabaja su- 

paja madju. Tetapi taktik ini 
“diketahui oleh pihak Persibaja, 

“sehingga dalam menghadapi se- 
'rangan2 Grasshoppers jang ber- 

'tubi2 itu, semua pemainnja di- 
kerahkan kebelakang untuk 

mempertahankan diri. 
Kira2 dalam kwartier perta- 

'ma, banjak pemain2 Persibaja 
“telah memegang pinggangnja, 

"tanda mereka sudah pajah. Me- 
mang taktik Persibaja ini agak 

berhasil djuga, karena dengan 

demikian serangan2 Grasshop- 

Ners tidak dapat  didjalankan 

Kiengan tepat. - 
" Sementara itu sesudah diada- 
kan penjelidikan, maka ternja- 

    
   

  

kepada publik, bahwa goal jang 
ditjetak oleh Martinelli dalam 

babak pertama tadi betul2 ma- 

suk dan sjah. Publik mendjadi 

'xetjewa. 
Pada suatu ketika Gaston Von 

lanten protes dan terpaksa wa- 

sit Van Yperen memberi peri- 

ngatan kepadanja. Sebentar ke- 
prudian 2 pemain muka dari Su- 
abaja mendapat sakit kramp, 

sehingga pertandingan perlu di- 

hentikan. 
Pada suatu serangan jang tje- 

bat, Vonlanten lelos dan dengan 
seorang diri memasakkan bola 
kedalam djaring Mahry, stand 

' 

| 

ta dari pihak resmi diumumkan | 

PROF. SARDJITO DI 
PAKISTAN 

Prof. Dr Sardjito wakil! Indo 
nesia ke-konpereasi kei'rmms» 

dunia jang ke-VII di Pakistan 

(Sevent Pakistan Science Con- 

ference) bertempat di Swapra- 
dja Bahwalpur teah berbitjare 
dalam seksi geologi dan geogra- 
phy tentang seni pahat di Indo- 

nesia. 
Seni pahat, kata Prof. Sardji- 

to, telah mentjapai tingkat ter- 
tinggi diwaktu djaman Hindu, 
tetapi telah musna sama sekali 
dalam djaman kolonial Belanda, 

ketjuali dipulau Bali. Sesudah 
kemerdekaan di Indonesia ba- 
njak terdapat orang2 jang men- 
tjipta berpedoman kepada sen: 

pahat purbakala dan pexerdjaan 
mereka jang didorong oleh ke- 

mauan mentjipta dihargai dise- 

luruh dunia. Demikian Prof. Sar 

djito. 

“Di Karachi Dr Sardjito telah 
mengadakan tjeramah2 tentang 
ilmu ketabiban di Indonesia dan 
perkembangan jing ditjapai 

Universitit Gadjah Mada sedjak 
revo.usi sampai sekarang jang 

sangat mendapat perhatian pe- 
nuh dari hadirin. Demikian beri- 
ta Antara dari Karachi. 

  

PERDJALANAN GARCIA 
KE ALT. 

Wakil presiden merangkap 
menteri LN Fiipina, Carlos P. 

Garcia menjatakan, bahwa ia 
telah menunda kundjungan good 

will-nja ke Asia Tenggara dan 
negara2 Asia lainnja berkenaan 

dengan .kundjungan resmi PM 
Pakistan, Mohammad Ali, ke 

Filipina pada achir bulan ini. 
"Menurut rentjana semula, Gar 

cia akan memulai perdjalanan 

keliling itu segera setelah kon- 
perensi Seato di Bangkok ber- 

  

  

1 

HARGA LANGGANAN. 

(Tiap Sapta GRATIS Madjallah 
uanak- kanak ,, KAWANKU ”) 

  

Dalam dan Luar Kota. 
Sebulan ?. .....«.« « Rp. 13,— 
Etjeran .......... 0,66 ” 

Damat 

ADPERTENSI : 
milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

TAHUN X — NOMOR. 110 

319 lawan 213. 

Karena kawan? separtai. 

Kekalahan Mendes-France ini 
terutama disebabkin oleh kare- 

na sebagian dari kawan2 separ- 
tainja (Sosialis Radikal) menen 
tangnja dan menjokong Rene 

Mayer, pesaing Mendes France 

jang terbesar didalam Partai So 
sialis Radikal. k 

Djatuhnja pemerintah Mendes 
France ini pada umumnja di- 

inggap mengatjaukan rentjana2 
versendjataan kembali Djerman 

dan pembentukan Uni Eropa 
Barat dan menjebabkan orang 

mempersoalkan kembali perta- 

njain, sampai dimana Perantjis 
dapat mendjaiankan suatu pera- 

nan jang effektif didalam perse 

kutuan pertahanan Barat. 

Coty adakan ,,hearing”. 

Setelah menerima permintaan 

berhenti perdana menteri Men- 

des France, presiden Coty sege- 
ra mulai mengadikan ,,hearing” 
untuk mengusahakan pemerin- 

»h baru, 
Pertama-tama Coty mengada 

kan permusjawaratan dengan 

ketua madjelis rendah dan me- 
nurut rentjana, ia kemudian 

akan mengadakan pembitjaraan 

dengan ketua senat. 
Lalu Coty mengadakan per- 

temuan dengan pemimpin2 par- | 

tai politik. 
Bonn terkedjut. 

Menurut berita United Press 
dari Bonn, Gjatuhnja Mendes   achir. — UP. 

Pemerintah Perantjis djatuh- 
Rentjana persendjataan Djerman 

bisa katjau 

ERDANA menteri Perantji s, Pierre Mendes France, Sabtu 

petang dengan resmi 'mengadjukan 
kepada presiden Rene Coty, setelah pada pagi harinja mengalami . 

kekalahan diparlemen mengena? politiknja mengenai perobahan 

ketatanegaraan di Afrika Utara dengan 

permintaan berhenti 

perbandingan suara 
Tea 

kan pemerintah Djerman Barat, 
bahkan beberapa orang pembe- 
sar dalam hubungan ini menjata 

kan kekuwatirannja, kilau2 pe- 
ristiwa jang diluar dugaan ini | 

dapat mengurungkan terwudjud 
nja persendjataan kembali Djer- 

man Barat. 
London menjesal. 

Di London baik golongan Bu- 
ruh maupun golongan Konserva 

tif menjatakan penjesalannja 

atas djatuhnja pemerintah Men- 
des France jang se'ama ini telah 

berhasil menguasai pendapat 
umum di Ingergis. 
Kalangan Partai'Buruh dlm 

pada itu menjatakan, bahwa di 
hari-hari jang akan datang ini 

bekas perdana menteri Mendes 
France akan dapat memimpin 
suatu gerakan sajap kiri baru 

jang akan mengimbangi peme- 
rintah, suatu hal jang sedjak ta- 

hun 1944 belum pernah terdjadi' 

di Perantjis. 
Ramalan Tokyo. 

Kalangan politik di Tokyo ber 
pendapat, bahwa perkembangan 
jang akan terdjadi di Eropa se- 
bagai.akibat djatuhnja pemerin- 

tah Mendes France mungkin 

akan bertjermin didalam politik 
Amerika Serikat dan Sovjet Uni 
terhadap Asia. Dikatakan, bah- 
wa perkembangan ini mungkin 
akan merobah sikap A.S.. dan 

Sovjet Uni terhadap Djepang. 
Mendes France mulai mendja 

bat Perdana Menteri pada per-   
France telah sangat mengedjut- | tengahan bulan Djuni 1954. 

    mendjadi 3 93, Ti 

Tekanan das oppers makin | 
diperkeras, s pemain? Per- 

sibaja makin tjape. Dan 4 me- 
|nit sebelum pertandingan ber- 

'achir, Ballaman jang mendapat 
mipan dari Jager, berhasil men ' 
tjetak goal ke-4. Dengan angka ' 
4 — 3 untuk kemenangan Gras- 
'shonpers, maka pertandingan jg 

u kemarin itu berachir. 
““Ktjara di Djakarta. 

Sementara itu menurut Sekre 

'ariat PSSI, kesebelasan Gras- 

shoppers masih akan mengada- 
kan pertandingan 2 kali lagi di| 

Djakarta, jaitu pada tg. 8 Fe-: 

|bruari besok melawan PSSI “ 
ruda dan pada tg. 

| 

        

  
an 

?SSI Banteng. ht 

sar2 jang menjatakan, 

Aalam kesebelasan Garuda itu 

ikan dipasang pemain2 seperti 
Witarsa dari Bandung, Ramang 

dari Makassar, San Liong dari 

Surabaja, dan lain2nja. 

WK. PRESIDEN MOH. 
HATTA 

Kundjungi pameran RRT. 

Dengan disertai Duta Besar 

RRT Huang Cheng Wakil Presi 

den Moh. Hatta telah mengun- 

djungi pameran hasil2 kesenian 
dan keradjinan RRT dipaviljun 

Hotel des Indes. Djakarta. 

Wk. Presiden tampak mena- 

roh perhatian besar pada ba- 

rang2 keramik dan patung2 atau 

ukir-ukiran jang terbuat dari 

pada porselin tanah liat dan ga 

ding itu. — Ant. 

  

"tahanan 
9 Februari bahwa setiap serangan fihak Ko | Moskow, 

berhadapan dengan kesebelasan munis terhadap pulau Tachen se 

Kabirnja kesebelasan ' PSSI | dur pasukan2 Tiongkok Nasio- 

taruda itu akan'disusun dari pe | nalis tersebut dilakukan akan di 
i 

—ain2, baik“ jang tutut dilatih | anggap sebagai gangguan atas 

baru2 ini di Djakarta, maupun | tugas armada Amerika. Kepada 

'ang tidak turut, karena berha- | pasukan2 Amerika telah diberi 
'smgan datang, seperti San Li- | perintah supaja sedapat mung- 
ng dan Sidhie. Djuga ada ka- |kin menghindari serangan Ko- 

bahwa | munis dan boleh bertindak ka- 

|'au memang perlu bagi siasat. 

    

  

| memberikan Suatu ,,surprise” ke 

PULAU TACHEN DIKOSONGKAN 
Serdadu-serdadu Kuomintang mengungsi 

Persoalan Taiwan makin meningkai 

K 
APAL2 perang Amerika Serikat dan Tiongkok Nasionalis 

kemarin berlajar dari Taiwan untuk melindungi pengung- 

sian pisukan2g Tiongkok Nasronalis dari 
taknja tidak djauh dari daratan Tiongkok. 

tersebut mengawal kapal? Tiongkok Nasionalis jang akan meng- 

angkut 14.000 pradjurit dan orang? premah. 

patanFacher jang ie- 
| 

2 | 
Kapal2 Amerika | 

| 
| 

Seorang penasehat Kemt. Per | pada negara2 Barat dgn meng- 

Amerika menjatakan, 

lama- gerakan penarikan mun- 

Tidak ada tanda2, kemana pa 

sukan2 Tiongkok Nasionalis da 
ri pulau Tachen itu hendak di 

tempatkan selandjutnja: 

Amerika Serikat telah semufa 
kat untuk membantu Tiongkok 

Nasionalis untuk mempertahan- 
kan wilajah2 jang dikuasai jang 

'oleh Amerika dianggap sangat 
penting bagi pertahanan Tai- 

wan. Pengumuman Kem. L.N. 

Amerika menjatakan harapan- 

nja, bahwa langkah2 demikian 
itu akan dapat menghentikan 

serangan2 Komunis dan adanja 

perdamaian di Pasifik Barat. 
Molotov undang Hayter. 

Menteri luar negeri Sovjet 

Uni, Vyacheslav Molotov, telah 

  

Soal imigrasi di Pilipina: 
  

menghadapi djalan buntu it 

rangkan, bahwa Delegasi In 

imanda-tangani persetudjuan 

Keterangan itu berbunji Sbb. : 

Delegasi Indonesia menudju 

ke Manila setelah mendapat 

green light” dari pemerintah 

Philipina utk. menanda-tangani 

suatu perdjandjian atas dasar 

penerimaan oleh kedua belah 

pihak rentjana perdjandjian se- 

. Iperti diusulkan oleh Delegasi 

Tehnik dari kedua Negara jang 

telah berunding beberapa bulan 

jang lalu. 

Setibanja Delegasi Indonesia 

di Manila ternjata bahwa dian- 

tara executive dan senat disana 

terdapat perbedaan pendirian. 

Apabila perbedaan pendirian ini 

tidak dapat diselesaikan, maka 

seer oleh senat, sekalipun sudah 

ditanda-tangani. 

Untuk mengadakan kesempa- 

tan menjelesaikan perbedaan 

pendirian itu, Delegasi Indone- 

sia bersedia berunding dan me- 

nerima beberapa perubahan asal   
Sikap delegasi kita atas 

instruksi Pemerintah 
Jang menolak amandemen substansieel 

ENTANG djalannja perundingan diantara pihak Indonesia 

dan pihak Philipina jang baru? ini dilakukan di Manila, jg 

u, Kementerian Luar Negeri mene- 

donesia menolak amandemen? Sub- 

stansieel jang dikemukakan oleh pihak Philipina dan tidak me- 

tsb. atas instruksi pemerintah. 

perdjandjian tak akan diratifi- 

sadja tidak substansieel. Untuk 

maksud ini Delegasi Indonesia 

memperpandjang kediamannja 

di Manila dengan tiga hari. 

Perundingan antara Delegasi 

kedua belah pihak selama tiga 

hari ini sebenarnja mula2 sudah 

berhasil. Pada hari Kemis tg. 3 

Pebruari persetudjuan telah di- 

tjapai dan segala sesuatu telah 

siap untuk penanda-tanganan 

perdjandjian pada djam 4 sore 

hari itu. 

Akan tetapi pada saat jang 

terachir sekali oleh pihak Phi- 

lipina tiba2 diadjukan perubah- 

an baru, jang sifatnja substan- 

sieel. Usul perubahan baru ini 

tidak dapat diterima oleh pihak 

Indonesia, karena akan merubah 

bentuk dan inti sari perdjandji- 

an, sehingga achirnja perdjan- 

djian menghadapi djalan buntu. 

Menimbang djalannja kedjadi- 

|undang duta 

“RRT terhadap 

besar Inggris di 

Sir William Hayter. 

dan kuasa usaha India. 
Menurut kalangan tersebut, da 

lam pertemuan2 jang diadakan 

sendiri2 itu telah dibitjarakan 

masalah Taiwan. 
Molotov djuga menerima kun 

djungan duta besar RRT jang 

baru untuk Sovjet Uni, Liu 

Hsiao. 
Perkembangan? diplo- 

matik di London. 

Dalam pada itu telah terdja- 

di perkembangan2 diplomatik di 

London mengenai masalah Tai- 
wan jang oleh UP disimpulkan 

sebagai berikut: 
"1. Menteri Luar Negeri An- 

thony Eden telah menjatakan si 

kap keras dan peringatkan, bak 

wa. pemakaian kekerasan oleh 
@uemoy, Matsu 

dan Tachen akan membahajakan 

perdamaian serta keamanan, dja 

di dengan demikian menimbul- 
kan ,,kegelisahan internasional”. 

2. Para P.M. Commonwealth 
telah adakan pertemuan dengan 

PM. Winston' Churchill dan 

Mmempeladjari kemungkinan2 un- 

tuk menghentikan tembak-me- 
nembak di Taiwan melalui sa- 

luran2 diplomatik rahasia atau 

suatu konperensi sematjam kon 

perensi Djenewa jl. Inggris ser- 
ta India setudjui konp. sema- 

tjam itu. 
3. Kuasa usaha RRT, Huan 

Hsiang selama seminggu ini te- 
lah dua kali kundjungi Nehru di 
Balai India, sebentar setelah si- 

  

2 MIG — 15 DITEMBAK 
DJATUH 
Insiden udara diatas 

laut Kuning. 

United Press mengabarkin da 

ri Tokyo, bahwa pesawat2 Sa- 

brejet F-86 dari angkatan uda- 

ra Amerika Serikat telah me- 

nembak djatuh 2 buah pesawat 

MIG-15 diatas perairan interna- 

sional sebelah barat Korea. 3 

Menurut berita itu, pesiwat2 

-TG dulu jang menjerang dan 

kemudian dibalas oleh pesawat2 

Sabre-jet, sehingga 2 buah pe- 

sawat MIG tersebut tertembak 

diatuh. 

“Pesawat2 Sabre tersebut ada- 

lah sebagian dari kesatuan pe- 

sawat2 pemburu angkatan UGda- 

ra ALS. jang baru2 ini dipindah- 

kan dari pangkalan2 di Djepang 

« kepangkalan-pangka
lan di Korea 

Selatan. 

Pertempuran udara itu kata- 

nja terdjadi setelah 4 buah pe- 

sawat MIG mentjoba menjerang 

pesawat pengintai RB-45 jang 

sedang mengadakan penerbang- 

an pengintaian diatas Laut Kit- 

ning dan kemudian disergap oleh 

pesawat2 Sabrejet tsb. — UP. 
  

PANITYA  PENJOKONG 

PEMILIHAN UMUM 
Dalam tapat wakil? keluarga 

murid SR, — S:MA. Muham- 

madijah telah berhasil dibentuk 

.Panitya Penjokong Pemilihan 

Umum Peladjar Muhammadjjah 

Jagjakarta”. Maksud dan tudju- 

an Panitya ini ialah berusaha 

mengumpulkan uang sebanjak?- 

nja dari semua keluarga pela- 

djar (murid?) selokak? Muham-   dang PM2 berhenti dan sebelum 

Nehru adakan pidatonja. Perte- 
muan itu berlangsung selama 30 

menit. 
Pesan Hammarskjoeld 
kepada Chou. 

Selandjutnja dari PBB dibe- 

ritakan, bahwa. sekdjen. Dag 

Hammarskjoeld telah mengirim 

kan pesan pribadinja kepada PM 
Chou En Lai berkenaan dengan 

undangan PBB kepada Peking 
supaja kundjungi DK mengenai 

gentjatan sendjata, demikian di. 
umumkan malam Saptu. 
Menurut kalangan jang menge 

tahui hingga kini belum lagi 
ada djawaban dari Chou. 
  

diaman Delegasi Indonesia di 

Manila dengan tiga hari adalah 
sesuai dengan  kebidjaksanaan 
dan dapat dipertanggung dja- 

wabkan. 
Achirnja perlu ditegaskan, 

bahwa antara Kementerian Lu- 

ar Negeri dan Delegasi selama 
waktw perundingan ada hubung- 
an erat dan persesuaian paham 
sepenuhnja. 

Karena itu sikap Delegasi un 
tuk menolak amandemen? sub- 
stansieel “dan tidak menanda- 
tangani ' perdjandjian tersebut 
adalah atas instruksi pemerit-   an-kedjadian seperti tersebut di 

atas, maka perpandjangan ke-   tah, chususnja Menteri Luar 

Negeri, — Ant. 

madijah dalam wilajah Kotapra- 

dja Jogjakarta, jang kemudian 

akan diserahkan kepada KAPU 

untuk membiajai perdjuangan 

ummat Islam dalam pemilihan 

umum kedua memberi penerang 

an kepada rakjat umumnja, dan 
ummat Islam chususnja raenge- 
nai pemilihan umum. Kedua 
usaha ini akan diadakan sampai 

selesai pemilihan umum. 

Susunan Panitya tsb. terdiri 

dari ketua umum sdr. Tanzili 
Muchtar, sekretaris sdr. Muham 

mad Hasjim T,, bendahari sdr. 

Maisarah dan Uswatun Hasanah. 

Bagian Keputrian diserahkan 
kepada peladjar? Puteri jang di- 
beri hak otonomi jang luas utk 

menjusun pengurus dan menga- 
tur rentjananja, tetapi tetap 

dalam lingkungan Panitya ini. 

T ARUIE 
mei I fan      

“ Pada pertandingan Grass- 
hoppers — Harimau di Krido- 
sono Djum'at jl, sedang puluh- 
an ribu orang memusatkan per- 
hatiannja kepada permainan, 
seorang wanita muda sibuk tjari 
hubungan dengan sekretaris 
Grasshoppers, “sebab ajahnja se- 
bangsa dengan barisan Belalang, 
jaitu orang Swiss.   

2 wd
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: “ketika | 

  

Kab. Sragen, 

upatjara 'perletakan Di perta- 
ma dari pendirian Rumah Sakit 
Kab. Sragen. 
Upatjara ini disaksikan “oleh 

utusan dari instansi2 sipil dan 
militer. j 

Apabila rumah sakit jang se- 
dang didirikan ini nanti selesai, 
berarti Sragen wmempunjai 2 
buah rumah sakit. 

Purworedjo 

. DEMONSTRASI (an 
yRAHAN TERNAK 

Di Purworedjo telah diadakan | 
demonstrasi pemerahan susu 
.ternak seperti sapi, kerbau. dan 

' kambing. Demonstrasi ini dise- 
lenggarakan oleh Panitya Per- 

baikan Makanan Rakjat dengan | 
tudjuan salah satu langkah un- 
tuk mentjapdi Ye dakkN ma 
an rakj 33 

Dikabarkan, Bap Babe" 
si ke-II Ikatan Penderiti Tja- 
tjad Indonesia na Djawa 
Tengah baru2. mi Semarang 
antara lain telah mengambil se- 

da Panglima Divisi Dipon 
agar supaja alat2 pendi n R 
habilitasi Centrum Semar 
termasuk pertjetakan dan ge- 
dung pendidikan Penderita Tja- | 
tjad di Semarang terus tetap di 
pergunakan dan pelaksinaannja 
diserahkan kepada " ,Jajasan 
Djenderal Sudirman Pembina : 
Penderita Tjatjad”, jang telah 
diakui dengan akte notaris itu. 

Sebuah statemen jang diambil 
dalam konperensi terse an- 
tara lain mendesak Pemerint: ih 
supaja segera mengeluarkan 
Undang2 Rehabilitasi Penderita 

    

Tjatjad,- dan peraturan2 Un- 
dang? Penderita Tjatjad jang | 
tidak berstatus bekas TNI. — 
Ant. 

Wonosobo - 

KORBAN | TANAH 
LONGSOR - 

Karena hudjan lebat baru2 ini 

terdjadi 2 buah peristiwa ngeri 

dalam Kabupaten Wonosobo, jg. 

memakan korban djiwa tidak se 

dikit. Tanah b'ok Banjuanget du 

kuh Lamuk desa Be hh 
tumalang, setjara esar2an te- 

lah ln dan menimbun se- 
buah gubuk ketjil hingga tinggi 

tanah 70 M. dan menjeret dalam ' 
djarak 25 kedalam sungai K. 
Tengah. 8 orang pekerdja jang 

sedang meneduh dalam . gubuk 

tsb. menderita luka2 berat 4 
orang dan lainnja tidak dikete- 

mukan bekas2nja. Menurut du- 

gaan mereka dibawa hanjut arus 
sungai jang mengalir dengan de. 

Lana 

Selandjutnja tanah pekarang- | 
an didukuh Benggeran desa Bu- 

2 Sedang di- | 
dan 

sdr. Amat logi politiknja itu, selama da- 

tuh Kalikadjar. 
angkut, sekonjong2 gugur 

sa Ag Nan 
tahro: Karena tidak sempat me- | 

| dapat menghindarkan 
» Ibandjir. Kini di Djawa Tengah 

   

  

   

   

          

   
   

    

1 | sar. Martodibtojo. Penulis I sdr. 
IS. Hadisurjanto.. penulis II sdr 

m | Atas usah: 
| Permusjaw: 

p. untuk mengikuti andjuran Pre- ! 

    

   
   

ti (Siketahui adi 

Gn tahu” 

     
    

  

   

  

   

  

   

    

   

    

   

  

   

   

   

    

     

    

   
   

     
    

   
     

    

     

    
    

      

    

    

  . PASAR NAIK 
Pegat “kartjis   

1 9x djika dibanding 
igan penghasilan pendju- | 

“kartjis tersebut 
lalu. 

ada Rp. 513.899,92. Pada tahun 
1954 naik mendjadi Rp. 561.505, 

. Sebabnja kenaikan itu jalah 
rkat usaha pihak2 pasar ser- 
akibat dihilangkannja harga | 

jang hanja 5 sen dengan 
apkan “edikitanja 10 sen. 

|Banjumas 

5 KAPAL KERUK 
Untuk menggali sungai? 

— jang dangkal di Djateng. 
| Didapat kabar, bahwa oleh Pe 

(| merintah Pusat tidak lama lagi 
akan dikirim ke Djateng 5 
buah kapal keruk sebagai per- 

| Ilengkapan jang diperlukan oleh 
| PDjawatan Pengairan Djawa Te- | 
'Ingah. Keima kapal keruk tsb. 
akan dipergunakan untuk meng 
gali sungai2 jang dangkal dida- 
erah Djawa Tengah, sehingga | 

bahaja2 

telah ada 2 buah kapal keruk jg 
“ditempatkan dikeresidenan Pe- 
kalongan. 
Lebih djauh diperoleh kabar, 

bahwa untuk mentjegah bahaja 
Ibandjir telah disediakan beaja 

Ingun bendungan kali Sempor 
dan memperdalam sungai Telo- 

mojo, jang keduanja terletak di 
“daerah keresidenan Banjumas. 
— Ant. 

Sukohardjo 

PGRI BERPENGURUS 
BARU 

| Baru2 ini P.G.RI. Sukohardjo, 

jang mempunjai 104 orang ang- 

.gota, dalam rapatnja a.l. memu- 

“tuskan pembentukan - pengurus 

baru jang udjudnja sbb : Ketua 

| sdr. Mangunhutomo.. ketua T 

' keuangan “sdr. man Soepardi. 
komisaris sdr. Nj Titisudarti. 

Sutedjo. 
  

P.N. 
n “Nasidhaly 

siden, di Kab. Sukohardjo telah 

dapat dibentuk Panitija Pembe-- 

»-basan Irian-Barat, jang susunan 

pengurusnja Sbb : Ketua Wakil 

dari PN.I. Wakil ketua Wakil 

dari P.R.I. Secretaris Wakil da- 
ri Parkindo. Bagian Aksi Wakil 

dari P.K.I. Bagian Penerangan 
Wakil dari Partai Buruh. Bagi- 

'an Perlengkapan Wakil dari Par 
“ai Murba. 

BERBITYARA tentang hak 

turut ) sertanja pegawai? 

negeri dalam. kehidupan poli- 

tik, 'pihak resmi pada sekreta- 

“riat kantor Gubernur Djawa Ti- 

mur menerangkan atas perta- 

(njaan, bahwa Menteri Dalam 

Negeri Mr Sunarjo telah me- 

|imandang perlu memberikan per- 

|ingatan? tegas kepada pegawai? 
(negeri | jang “ bekerdja dalam 
|tingkungan Kementerian Dalam 
| Negeri, mulai dari Gubernur2. 

| Residen2, Walikota? hingga pe- 
gawai? administrasi umum la- 

innja dari tingkat bawahan, de- 

(ngan suratnja tg. 10 Djanuari 

1955 jl. 
Tindakan Menteri tersebut, di 

katakan sebagai tindakan jang 

setepat?nja pada waktu ini. 

Pemerintah insaf. 

Selandjutnja menurut - peri- 
ngatan Menteri Sunarjo, se- 

suai dengan pasal2 19 dan 20 da 
ri UUDS RI, pemerintah insai” 
sepenuhnja hahwa untuk kesu- 

buran penghidupan demokrasi 
didalam negara, setiap orang — 
termasuk pegawai2 negeri — su 

. dah sewadjarnja mempunjai ke- 
' bebasan untuk giat mengambil 
| bagian dalam kehidupan politik, 
memilih sesuatu aliran politik 

|dan bebas mendjalankan daja 
upaja untuk mewudjudkan ideo- 

  
  

lam hal itu ia tidak melanggar 

loloskan diri, seluruh badannja “ sesuatu peraturan atau ketentu- 

an No tanah hingga (mati se an jang telah ditetapkan oleh 

Pres (Kor). 

Karan ngo F4 
-PENGAIRAN DESA DI- 

. Sejalan Pra et AAN Tn 
'Guber jang “ditudjukan 

aa kabu 
Teh Aa Pe ata 

  

   it peke 
an penga iran, 
dil, Untuks 

Rp. 157.000,-: B 

  

perbaik 

aten2 mengenai pem- | 
yairan desa, maka | 

n kab. Ka- 
anjar Der Yna disiapkan 

r pembangun 
“bendungan? | sebaik?nja mendjalankan pera- 

u Ta Panfannn 

pemerintah. 

| . Paham maki. 
kia Seiandjutnja, dalam mendja- 

lankan  pekerdjaannja sehari? 
pegawai negeri terikat kepada, 
Undang2, Peraturan2 Pemerin- 
tah, instruksi2 dan lain2, jang 

a|sudah atau “akan ditetapkan 
'oleh pemerintah disamping dju- 
ga terikat dengan isi sumpah 
djabatannja. Oleh karenanja, 
maka sebagai pegawai negeri 
wadjib dengan taat dan dengan     
|turan2 itu dan melakukan pe- 
kerdjaan ce kg ditugaskan kepa- 

  

TA seenak, akan da- danja oleh Pemerintah. 

    
ajah sets 5 Ie Ah 

kanan KARTJIS | 

ditahun2 | 

a tahun 1953 hasil dari 28 

uah pasar seluruh Karanganjar | 

Rp. 2.500.000,— untuk memba- ! 

    

  

( Degan |bar 

- 

Apaan dabukn 
wa? , 4 
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Te aga ini, Tea Jajasan Pra 

nerangkan, bahwa oleh Jajasan 
Pra Juwana kini sedang diren- 

dervacantie Kolonie” di Klakah 
Surabaja mendjadi suatu "Boys 
Towr' :$ 

|. Dalam bwan Maret jang Sa 
| datang di Djakarta akan dilang- | 
sungkan rapat pleno Pengurus | 

,Pra Juwama", | 
5 guna merundingkan penjempur- 

dipasar | 
Karanga jar dalam tahun 1954 

Pusat Jajasan 

naan organisasi dan menentu- 

dilaksanakan... — Ant. 

PRODUKSI TEH DI soto 

rangkan bahwa dalam tahun '54 
jbl. produksi teh diseluruh ka- 
residenan Surakarta ada 1.335, 36 
ton. Produksi tersebut dihasil 
kan dalam tanah seluas kl. 2009 
ha, dan jang terhitung luas ia- 
lah dikabupaten Klaten, « Suko- 
hardjo, Bojolali dan kota besar 

Surakarta. 

Selandjutnja diterangkan ban 
wa perusihaan2 tanaman tem- 
bakau virginia pada umumnja 
didaerah “Surakarta itu masih 
Gjauh terbelakang. Sebabnja jg 
terutama ialah karena kurang 
sempurnanja dalam soal ga 
djaan administrasi. 

KELUARGA DR 

Juwana Pusat, 'Samsuridzai, me | 

tjanakan untuk merubah ,,Kin- ! 

(kan langkah2 jang perlu aer 

Pihak jang mengetahui mene- 

ENURUT An tara” 

  
  MURDOWO 

Adakan malam 
perpisahan.   ta2nja, para dokter dan orang2 

| terkemuka setempat, oleh Him- 

|punan Budaja Surakarta telah 

| diadakan pertemuan perpisahan 
| dengan keluarga Dr Murdowo 
| bertempat digedung Sasono 
Suko. 
Dalam pertemuan perpisahan 

| tersebut memberikan sambutan 

' Dr Suharso, Ketua Lekra dan 
Walikota Surakarta Moh Saleh 
jang selaku pula wakil residen 
Surakarta. - 
Dalam pertemuan tersebut Nj. 

Dr Murdowo menerima sebuah 
bingkisan jang berisikan soal2 

kebudajaan sebagai kenangZan. 
Pertemuan itu ditutup dengan 

bermatjam2 pertundjukkan se- 
ni-tari dan seni drama. Seperti 
diketahui kini Dr Murdowo, be- 
kas ketua Himpunan Budaja Su- 

rakarta telah berada di London 
untuk mendjabat atache kebuda- 

: yaah - sana 

Peti : 
TANDA. GAMBAR PALSU 

DISITA 
Pihak Kepolisian kabupaten. 

Pati baru? ini telah mensita se- 

Ba 193 buah tanda2 gam- 
atau tanda2 ana 

Nanda ek ut jang salah jg 
aa Aa aobaa 'itustelah tersiar 

didaerah tersebut... 
Pendjualan tanda2 gambar pe 

milihan umum itu dilakukan 

oleh para tengkulak, sedang pe- 

nerbitnja dan pentjetaknja be- 

lum diketahui. Adapun maksud 

disitanja gambar2 itu oleh pihak 

polisi itu untuk mendjaga, agar 

supaja djangan sampai menim- 

bukan kekatjauan dengan tan- 

da2 jang benar. 

    

Menteri D. n. ) Pb 

Pegawai negeri tak boleh 
 Gantangkan pelaksanaan tugasnja 

“kepada sesuatu paham politik 

i 

- Dengan demikian, maka da 
lam mendjalankan tugasnja se- 
bagai pegawai negeri, ia tidak 

boleh menggantungkan pelaksa. 

naan tugasnja kepada sesuatu 

paham politik ataupun menda- 
hulukan kepentingan sesuatu 
golongan/partai politik, melain- 
kan ia wadjib berdiri diatas se- 
mua partai atau golongan. 

Oleh sebab itu, menurut Men- 
teri Sunarjo, sudah sewadjarnja 

apabila Pemerintah mengambi! 
tindakan jang tepat kalau ter- 

njata seseorang pegawai. negeri 
didalam mendjalankan peker- 
djaannja mempergunakan ideo- 
logi politiknja atau kepartaian- 
nja untuk mempengaruhi hu- 

bungan antara sesama pegawai, 
atau mempergunakan keduduk- 
annja itu untuk menekankan ke 
partaiannja itu kedalam masja- 
rakat. Sebab keadaan demikian 
itu bukan sadja akan merugi- 
kan sekali kepada lantjarnja 

fdjalan roda pemerintahan pada |! 
umumnja, melainkan  djuga 
akan mengakibatkan berkurang 
nja kepertjajaan rakjat kepada 
Pemerintah dan alat2nja sehing 
ga akan memerosotkan kewiba- 
waan Pemerintah. 

Demikian Menteri Sunarjo, 
jang selandjutnja menjatakan 
dalam peringatan itu, bahwa 
dengan tidak mengurangi hak 
pegawai negeri untuk turut ser- 
ta dalam kehidupan politik, pe- 

| merintah memperingatkan bah- 
wa apabila pegawai negeri da- 
lam menunaikan tugasnja telah 
mendahulukan kepentingan go- 
longan/partai politiknja dari pa- 
da kepentingan negara dan ma- 
'sjarakat, berarti bahwa fa telah 

| bertindak bertentangan dengan 
kedudukannja sebagai pegawai 
negeri. Dan dengan demikian ia 
terpandang telah mendjalankan 
Ba jang kurang pada 

patnja, sehingga atas diri- 
nja dapat didjatuhi hukuman 
djabatan seperti jang dimaksud 
kan oleh PP no. 11/1952. Demi-   kian Menteri Sunarjo, menurut 
pihak resmi tadi. —- Ant,         

Dengan dihadiri oleh anggau- | 

Semaun bergambar 

Kusumasumantri, jang bernama 
Soviet 

$ 

Dengan  adanja berita terse- 
but diatas dan hasratnja untuk 

pulang” kembali ke Indonesia, 
maka bagi sdr Semaun kesem- 
patan ini adalah sebaik2nja un- 
tuk dapat melaksanakan keingin 
annja itu jang telah ditjobanja 
sedjak dia mendengar kabar pro 
kiamasi kemerdekaan Indonesia. 
Pada tahun 1945 itu Semaun 
mentjoba meldlui Iran Gan Irak 
kembali ke Indonesia. Tapi mak 
sudnja gagal, karena ditangkap 
dan menerima tuduhan djadi ma 
ta2. Atas: bantuan sdr. Imran 
Rasjidi di Bagdad Semaun Kk 
bali ke Moskau. 3 

Semaun kini-bekerdja dikann 
tor siaran Radio Moskou. Dia 

dibantu oleh Igor mengatur si- 
aran dalam bahasa Indonesia. 

Ketika wartawan ,,K.R.” datang 
dikantor siaran Radio Moskgu 
sir. Semaun sedang mengambil 

tjuti dan tinggal dipesanggrah- 

an dekat Baikal. Menurut Igor 
sesungguhnja kabar akan keda- 
tangan putera ' Indonesia sudah 
diketahuinja an ingin sekali 
dapat berdjumpa. Tapi perhi- 

tungannja meleset untuk dapat 

bertemu. Dia selalu dirundung 

rasa rindu, kalau mendengar 

siaran - siaran radio dari In- 

donesia. Kalau dia ajumpa 

orang Indonesia dengan hangat 

disambutnja. Dipeluknja erat2. 
Kebiasaan sematjam inipun ber 
laku diseluruh negara2 demokra 

   
1 

jang setjita2. 

Semaun sudah 28 tahun ada di 

1926. Kini keluarganja terdiri 
dari seorang isteri bangsa Rus, 
seorang anak laki2 Rono jang 
kabarnja masih menuntut pela- 
djaran diperguruan tinggi Mos- 
kou dan telah berkeluarga djuga | 
dan dikaruniai seorang anak, 
laki2 Miscbka namanja, umur 
3,5 tahun. 4nak  Semaun jang 
perempuan, Iljena baru berumur 
Ik. 6 tahun. 

Seperti dketahui sar. Semaun 
selama di Sovjet Uni - pernah 
mendjabat wakil Perdana Men- 
teri III dari negara bagian Ta- 
djikistan. 

Kalau ketika Mr Iwa Kusuma 
sumantri kembali ke' Indonesia 
isterinja Anna tidak ikut serta, 
apakah isteri Semaun jang seka 
rang inipun djuga demikian hal- 
nja ? Tentu tidak dapat ikut 
sertanja seorang isteri wargane- 

Majat hidup 
Kira2 djam 11.30 pak 

Matsumo jang kerumah di 
Kepandjen, Malang, baru2 
ini telah ' meninggal dunia 
akibat sakit panas jang su- 
dah berhari2. Meninggalnja 
Matsumo menjebabkin ke- 
Tuarganja sibuk memberita 
hukan pada sanak keluar- 
ganja serta tetangga2nja jg 
tidak lama kemudian sams ' 
datang untuk membantu pe 
nguburan djenazah pak Mat 
Sumo. 
Tetapi diam 15. 30, djadi | 

sedjam kemudian. djenazah 
Matsumo bergerak2 dan 
membuka tutup kain putih- $ 
nja jang sudah dibuat me- 
nutup djenazahnja itu. Ke- 
mudian ia duduk. Keluarga 
dan tetangganja jang hadir 
ditempat tersebut selain he 
ran djuga banjak jang me- 
rasa” takut dan kewatir se- 
hingga. dalam sekedjap ma- 
ta seluruh Kepandjen gem- 
par. Demikian tulis ,,Java 

J1 Post”.         
  

permintaan partai 
sdr Semaun untuk ditjalonkan sebagai anggauta Konstitu- 

ante dan Dewan Perwakilan Rakjat diterima. Kabar ini menim- 
bulkan pertanjaan?. Terutama Semun jang kini masih ada di 
'Moskou itu seorang tokoh pendiri partai Komunis Indonesia, di 
harapkan tentu akan memihak 
bukan pendirian politik »Murba?, 

hal ini membenarkan berita it 
kepad $ : 

  

—— KEDAULATAN BAKAT 

. Semaun kapan ln lndonesia? 
“Dia. sedia ditjalonkan 25 Murba ” 

Isteri bangsa Rus, anaknja 2 

,»Murba” kepada 

  

pada pendirian politik P.K.I. dan 

rimanja permintaan partai tsb. 
bungan ini pihak P,K.I. belum 

  
dengan « naknja perempuan jang masih 

berumur kl. 6 tahun. Wanita di sebelahnja itu adalah nj. 
seorang 

Iwa 
Anna, warganegara 

Uni dan kini masih ting gal di Moskou. 

gara Sovjet Uni jang kawin de- 
ngan bangsa lain tidak dapat 
didjadikan ketentuan, sebab ke- 

tika seorang wartawan Amerika 

Serikat jang puluhan tahun 
bekerdja dr Moskou “akan me- 
ninggalkan ' 'Sovjet Uni diapun 

dapat membawa kenegerinja 

,baik isteri maupun anaknja. 
“Kabar tentang kepastian keda 

tangan sdr. Semaun di Indonesia 

Nana Sebayang belum ada. 

Pihak partai ,,Murba” dalam 

  

PRESIDEN. SUKARNO 
AKAN KE JOGJA 

LAGI 4 1 
Diperoleh .....angan, bahwa 

dalam pertengahan bulan ini 

Presiden Sukarno besar kemung 

kinannja akan datang di Jogja 

karta lagi dan maksud jang uta 

ma untuk menghadliri pertemu 
an para panglima Divisi se-Indo 
nesia jang “ menurut rentjana 

akan dilangsungkan dalam bu- 

lan ini djuga di Gedung Negara, 

Jogjakarta. 
|. Kundjungan Presiden itu ka 

| rena djabatannja sebagai Pa- 

nglima Tertinggi Angkatan Pe- 
rang RI tetapi tentang kepasti 

an tanggalnja belum ada keten- 

tuan. 3 

RAMAIKAN 

Dengan pertundjukan? 

umum. 
Mulai Sabtu malam jang lalu 

dan menurut rentjana pada ti- 

ap2 malam Minggu berikutnja, 
aloon2 Selatan jang sekarang 
ini merupakan salah satu daerah 

2. 

dan Kesenian Kotapradja Jogja 

film terbuka untuk umum. 

rah selatan dari kota mendapat 

kesempatan djuga untuk meng 

hibur diri dengan hiburan2 jang 
pertjuma, sambil mengusahakan 

agar aloon2 selatan mendjadi pu 

sat keramaian dalam kota seper 

ti aloon2 utara sehingga kera- 

  
' majian kota dapat dibagi-bagi. 

Pertundjukan2 film jang di 
usahakan itu adalah kerdja sa- 

ma dengan Djapen kotapradja 
dan selain itu dengan tjara ber 
giliran akan . diusahakan pula 

pertundjukan2 sandiwara. 
Dalam pada itu, bantuan pi- 

hak RRI Jogjakarta untuk Ba 

dan Kesenian ini antara lain ia 

lah, bahwa beberapa siaran2 
ujon2, ketoprak dan dagelan jg | 

dari | kebetulan dilangsungkan 

dalam Ngabean, sebelah barat 
aloon2 selatan, diperbolehkan 
djuga untuk dilihat oleh umum, 

sehingga tempat2 hiburan per- 

tjuma bertambah. 

» Menurut keterangan Ketua Ba. - : 2 2 | jang dapat dipakai dalam pabe- | 
riknja untuk mengurangi biaja | 

dan Kesenian Kotapradja sir. 

Judaningrat usaha meramaikan 

aloon2 selatan itu djuga paralel 

dengan usaha pihak Kotapradja 
sendiri untuk segera dapat mem 
bangunkan sebuah schouwburg, 

jang digunakan djuga untuk ke   perluan kesenian2 ra'jat. 
  

HMI 8 tahun : 

  

nan 

Islam SEE way of life 
Pp 

rakatan”, 

Jogjkarta tgl. 5/2 malam jl, 

ganisasi.   
si rakjat terhadap orang2 asing | 

Sovjet Uni, jaitu sedjak tahun | 

  

mewa Jogjakarta Muhammad 
i Mawardi, Kepala Djaw. PP & K 

|D»a. Jogjakarta, KRT Notojudo, 

Kepaia Djaw. Agama  Daeran 
Istimewa, K.H. Muhammad Fa- 

rid Ma'ruf, Dosen PTAIN, K 

| Muhammad Thahir Abdul Mwin 
| gan lain2. 

Selandjutnja oleh sdr. Mah- 
muddin dinjatakan, bahwa  da- 
sar dan tudjuan jang teah dipi- 

(ih dan dirumuskan HMI akan 

| benar2 didjalankan dan merata 
| keseluruh djiwa anggotanja. Ke- 

| mudian diterangkan tugas dan 
fungsi HMI ditindjau dari bebe- 

| rapa sudut. 
Fungsi HMI sebagai pendu- 

| kung dasar Islam, jaitu Islam se 

| bagai suatu ,,way of life” seha- 
rusnja tetap mendjadi dasar da- 

ri segala matjam gerak dan 
' langknh seorang muslim, dan 
seluruh anggauta HMI adaiah 
Muslim jang seharusnja mendja 

di pendukung Islam. 
Kemudian oleh sekretaris H 

MI Tjabang Jogjakarta sdr. Mu- 

hammad Nurzain dibatjakan ri- 
| yajat HMI selama sewindu, ja- 

itu sedjak berdirinja tg. 5-2-47. 
Kemudian oleh ketua umum 

HMI Tjabang Jogiakarti sdr. 

: Busthamel Arifin K. diresmikan 

berdirinja ,,Kulliah Islamijah” 

ig akan mulai tjeramah2nja (ku! 
|liah) pada bulan Maret jad., dgr 

rtang dibatjakan 

  

guru tetap Kijahi Muhammad 
Hasbi Assiddigi. 

Sambutan2 diberikan oleh wk. 
Kepala Daerah Sri Paku Als: 
jang karena berhalangan - da- 

oleh panitya 

serta oleh Wali Kota Jogiakaria 
jang djuga dibatjakan oleh se 

orang wakil, karena berhalang- 

an datang. 
Resepsi ini diramaikan dgn 

malam gembira dengan pertun- 

diukan berbagai ' kesenian da- 
Terah. 

HAK EKSPOR GULA 
Hanja pada eksportir 

nasional. 

Untuk tahun 1955 Indonesia 
akan mengekspor gula lebih ba- 
njak dari pada djumlahnja jang 
diekspor pada tahun 1954 jang 
hanja berdjumlah 200.000 ton 
itu, dan berapa djumlahnja dgn 
angka pasti belum dapat diper- 
kirakan, demikian keterangan 
Sudarso Direktur Nivas. 
Mengenai afnemers untuk gu- 

Hadir dalam resepsi tersebut . 
a.l. anggauta DPD Daerah Isti- : 

ADA waktu ini HMI merajakan ulang tahua-nja jang ke 

VUI berarti HMI telah berusia sewindu. 
memilih ,,Islam” sebagai dasarnja, dengan tudjuan ,,hendak me- 

njempurnakan perkembangan rohani dan djasmani dari maha- 

siswa Islam, dalam memenuhi fungsi Universiter dan kemasja- 

demikian sdr. Mahmuddin Noor, ketua I. ,, 

Mahasiswa' Islam” (HMI) Tjabang Jogjakarta memulai menjam 

paikan amanat Pengurus Besar HMI Djakarta dalam peringatan 

ulang tahun HMI ke VIII jang dilangsungkan digedung Negara 

HMI jang telah 

jang mendapat perhatian besar 

dari keluarga HMI “aan Jogjakarta, wakil? partai dan or- 

  

“Ja kita, dikatakannja bahwa di- 

tahun 1954 adalah negeri2 Dje- 
pang, Birma, Singapura dan 
RRT. Untuk tahun 1955 ketjuali 

negeri2 tersebut permintaan im- 
por gula jang djuga per.u diper 

ngah. 

Selandjutnja dikemukakan, 
bahwa dalam ekspor gula peme- 
rintah hanja memberikan  ke- 
sempatan pada eksportir2 nasi- 

onal, dan meliputi seluruh Indo- 
nesia. — Ant. 

  

ST. SJAHRIR' MUNTJUL 
DI PALEMBANG 

Sudah tiba di Palembang dari 

Djakarta pemimpin umum Par 

tai Sosialis Indonesia St. Sjah- 

rir. 
Ia akan berbitjara dalam ra 

pat umum dilapangan Hatta. 
Sjahrir akan berada di Palem 

bang sampai fanggal 9 Pebruari, 

untuk seterusnja menudju Pa- 

dang. — Ant. 

H 

Procedurenja ialah, bahwa si- 

dang terlebih dulu besok akan 

mendengarkan pendjelasan2 da 
1 Fraksi Buruh Tani jang te- 
telah mengeluafkan statement- 
nja keluar dari Front Statement 
bersama, demikian djuga pendje 

lasan dari Front Statement ber 

sama sendiri, dan setelah itu ba 
ru akan  dibitjarakan tentang 

usul keputusan 

dkk mengenai penggantian ang- 
gauta DPD Susanto. 
Menurut, usul itu ialah peng- 

gantian itu didasarkan kepada 
ranglijst jang ada berdasarkan 

Statement bersama jaitu sdr. H. 

Sumarto dari Fraksi Katho- 
lek. 9?   Dalam  pertjakapan dengan 

ce 

ALOON2 SELATAN DI- 

jang sepi dalam kota, oleh Ba | 

karta mendapat pertundjukan2 | 

Maksud jang pokok ialah me | 
ngusahakan agar penduduk .dae | 

Himpunan | 

hatikan datang dari Timur Te- : 

Penggantian anggauta 
DPD Susanto 
Dibitjarakan besok 

ARI Djum'at jang lalu Panitya Permusjawaratan. DPRD 

telah mengadakan rapatnja dan telah menetapkan, bahwa 

atjara sidang untuk hari Selasa besok ialah sekitar penggantian | 

anggsuta DPD Susanto sebagai kelandjutan daripada diterima- 
nja usul mosi Nooralitjahjopuspito beberapa waktu jang lalu. 

Prodjosuroto | 

'BKPK TERIMA COSTUUM 
VOETBALL DARI IR 
GT. P. MUH. NOOR, 

Dikabarkan bahwa baru2 ini 

Badan Kerdjasama  Peladjar . 

ta telah menerima sumbangan 

dari Ir Gusti Pangeran Muham 
mad Noor Djakarta berupa sepa 

sang Costuum Voetbal, sebuah 
fluit, sebuah bendera besar dan 

ketjil untuk kesebelasan pela- | 

djar Kalimantan di Jogjakarta. 
Sumbangan diatas ini diantar 

kan sendiri oleh putera beliau 

sdr. Arifin Noor. Dipesankan 
agar di Jogjakarta disusun suatu 
kesebelasan Peladjar Kalimantan 

jang kuat, agar nama Kaliman 

tan tetap harum ditengah2 ma 
sjarakat dan beliau tetap tjinta 

Gan ingat kepada peladjar2 Ka 

limantan dimana sadja mereka 
limantan sendiri. 

PEKAN KEAMANAN DI 
SLEMAN   

| naan pekan keamanan didaerah 
| kapanewon Mlati, Sleman baru2 

|imi telah diadakan latihan meng 
| hadapi serbuan dari gerombo- 
| lan pengatjau bersendjata. Da- 

| lam latihan itu jang ikut selaku 
| gerombolan pengatjau ialah dari 

| anggauta Kepolisian, P.D.M., dan 
| D. P3, sebanjak 27 orang. Djam 
(01.00 anggauta Pendjaga Kea- 
| manan Desa sibuk mendjalan- 
| kan tugasnja sebagaimana mes- 

| tinja. Mereka ini membunjikan 
kentongan (titir) dan melapor- 

kan kepada pos Kepolisian, dll. 
Suasana desa itu sebentar gem- 

par, karena ke ributan mengha- 
dapi ,,serangan gerombolan pe- 

ngatjau bersendjata”.  Sete'ah 
penduduk diberi tahu tentang ke 
adaan jang sebenarnja mereka 

limantan dan kepada pulau Ka- 
kembali tenang. 

PERABOT 
Ke luar negeri. 

R. Sigid Suwandhi Wiriodi- 

ningrat, pemimpin perusahaan 
industri perabot rumah tangga 

,Keradjinan Indonesia”, Jogjakar 
| ta, telah berangkat ke Amerika 

Serikat untuk mengadakan pe- 

nindjauan selama 8 bulan diba- 

| wah penjelenggaraan bersama 
| Djawatan Perindustrian dan 
FOA. 

Wiriodiningrat akan mempela 

djari setiap tingkat produksi pa 
brik2 untuk menetapkan mesin? 

produksi dan menghasilkan pe 

rabot rumah tangga jang lebih 

baik kwalitetnja. 

Wiriodiningrat adalah salah 

seorang diantara serombongan 
pemimpin2 perusahaan2 industri 

ketjil partikelir jang telah dipi- 

lih oleh Djawatan Perindustrian 
untuk mempeladjari tjara2 pro 

Guksi dan pimpinan modern dlm 
“ndustri2 diseluruh Amerika S6 
rikat, Eropah Barat dan Dje- 

pang. Sekembalinja ke Indone- 
sia, rombongan tersebut akan 

| memodernisasikan industri2 In- 

| donesia, sehingga mereka dapat 
| bersaingan dengan pesaran2 du- 
(nia dan setempat. 

| KONPERENSI ULAMA2 
Baru2 ini telah dilangsungkan 

oleh Sjurijah Nahdlatul Ulama : 

Tjabang Bantul Konperensi Ula- 
ma2 sedaerah Kab. Bantul di 
Krapjak, jang .dihadiri oleh 53 

  

orang. Telah diputuskan a.l. 
mempererat hubungan antara 

Ulama), tjara mengatasi krisis 

achlak dan memperhebat da'wah 

ke-Islaman serta 
Umum. 

WAKIL FOA PROF HU-: 
BERT SERAHKAN 

Sedjak beberapa hari ini bera 

' da di Jogjakarta wakil dari Foa 
di 
kundjungannja terutama ditun- 

djukkan kepada objek penanam 

an tembakau. Pada umumnja ta 

mu ini sangat puas dengan usa 

ha2 penanaman tembakau hara 
pan bahwa dihari depan akan 

memuaskan hasilnja. 

Hari Sabtu Prof. Hubert 
itu mengadakan perkenalan de- 
ngan Kepala 

tan Hamengku Buwono di Kepa 

tihan dan telah menjerahkan 
bibit2 tembakau Virginia jang 
ia datangkan dari Amerika. 

Disanggupkan, bahwa bibit2 
tembakau itu seluruhnja akan 

berupa 20 matjam, sedangkan 

jang telah diserahkan baru bebe 
rapa matjam sadja. 

kalangan fraksi Buruh dan Ta 
ni diperoleh kesan, bahwa situ- 

asi pemilihan anggauta DPD se 

rang lain dengan dulu. Anta- 
ra lain dikemukakan, bahwa du 

lu belum ada fraksi NU kare: 
na masih tergabung dalam frak 
Si Masjumi. Dan apakah seka- 
rang fraksi NU itu akan meng- 
gabungkan kepada Front State 
ment bersama atau tidak belum 

diketahui. Keadaan sekarang ini 
tidak mudah ditetapkan bahwa 
Sumarto harus mendjadi peng- 
ganti Susanto dalam DPD. 

Fraksi 'buruh tani sendiri 
akan tetap  memperdjuangkan, 
agar mereka mendapat kursi da 
lam DPD. Demikian kalangan 

Kalimantan” (BKPK) Jogjakar- | 

PEMIMPIN PERUSAHAAN 

pemilihan | dengan diantarkan oleh utusan 

Bibit2 tembakau Virginia. : 

Indonesia Prof. Hubert dan | 

Daerah Sri Sul- | 

HALAMAN 2 . 
$ 2 

LULUS UDJIAN" 
GAMA 

Jang telah lulus udjian-udjian 
ulangan dalam bulan Djanuari 
“jang lalu ialah sbb : Doktoral Il 

   

| 

Civil Bagian A: Soetedja Satia- 
atmadja. Kandidat Civil: sdr2 

R. Harsojo Dirdjosubroto dan 
Sardjono Prodjowatjono. Propa- 

| edeuse Civil: sdr? Sulaiman, Gu- 
Isiawan, Walujo dan Burhan Saa- 
| rin. Propaedeuse Kimia: sdr. 
| Jusmadji. Farmaci Djie Siok Nio 
urtuk. Candidatus Pharmacie, 

ate Soedarman Candidatus 
Pharmacie, Farmasi $. Koes- 

manto untuk Candidatus Phar- 
maciae, Kedokt. Soetjipto untuk 
Propaedeusis, Farmasi Sirad At- 
modjo untuk Candidatus Pharma 

ciae, Ked. Gigi Rr. Lieke Indie- 
ningsih untuk Propaedeusis, Ke 

dokt. Soeskandari Affandi utuk 
Propaedeusis, Farmasi Moerti- 
ningsih Darmoatmodjo, untuk 
Propiedeusis dan Kedokt. Poe- 
diastoeti untuk Propaedeusis, 

CHAMIM KE DJAKARTA, 

H.W. KEMBALI 
Sabtu 5 Pebruari 1955: jl. tlh. 

berangkat ke Djakarta. untuk 
menghadiri Konperensi ,/Perse- 

rikatan Organisasi2 Pemuda Is- 
lam Seluruh Indonesia” (POR- 
PISI) sdr. Chamim Prawira, Ke 

tua II Pengurus Besar ,/Peladjar 

Islam Indonesia” (PII) 'Jogja- 

karta sebagai wakil PII,: jang 

diadakan di Djakarta pada hari 
Minggu 6 Pebruari 1955. 

Atjara utama dalam Konpe- 

rensi ini jalah memilih Presiden 
(Ketua) dari ,International As- 

sembly of Muslim Youth” (IAM 
Y) jang oleh Kongres Pemuda 
Islam sedunia di Karachi Pakis 
tan jang lalu dengan suara akla 
masi dipertjajakan kepada Indo 
nesia. t 

Tjalon2 untuk Presiden ini ha 
nja 2 orang jaitu sdr. H,A. Ti- 
mur Djaelani dari Pengurus Be 
sar PII dan Imran Rosjadi dari 
GP Anshar. 

Selandjutnja dikabarkan bhw 
telah kembali di Jogjakarta sdr2 
Amir Hamzah Wirjosukarto dan 
Abdullah Adnan, Ketua Umum 
dan Ketua II Seksi Luar Negeri 
Pengurus Besar PII setelah me 

nindjau Daerah dan Tjabang2 
PII di Kalimantan Selatan jg. 

memakan waktu Ten 3 minggu 
lamanja. 

PENGURUS BARU KUR- 
SUS KADER MUHAM- 

MADIJAH 
Dalam rapat anggauta, ,,Kur- 

sus Kader Muhammadijah” Jo- 

gjakarta jang diadakan pdda ha 

ri Djum'at 3 Pebruari 1955 jg. 
lalu telah diputuskan untuk me 
milih pengurus baru untuk perio 

de 1955 ini dengan susunannja 

terdiri dari, Ketua sdr. Muham- 

mad Hasjim T., Wakil ' Ketua 
sdr. Tusin Djaelani, Sekretaris I 

dan II sdr2. Achmad K. dan Has 
nawi, Bendahara T dan fE sdr2. 
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ramah sdr2. Abdulrahman dan 
Muhammad Zaini, Bagian Ke- 

panduan sdr2. Binhadi, Djainuri 

dan Sumitro, Pembantu? sdr2. 
Sidi, Badjuri dan Ilham. 
Kursus Kader ini diadakan 

oleh Pusat Pimpinan Muham- 

madijah Madjlis Hisbul Wathan 
(HW) sedjak 14 Pebruari 1952 
dan diadakan pada tiap2 malam 
Djum'at, dan latihan Kepandu- 

an tiap2 hari Djum'at dan Ming 
gu. 

PERSIAPAN2 S.G.A. 
S.K.P. S.M.A. 

Nj. Sukadi directris Pendidi- 
kan Wanita Daerah II Surabaja 

  
|PP. dan K. Daerah Jogjakarta 

| baru2 ini telah dapat menindjau 

di Wonosari Gunungkidul. Mak- 

|sud dari pada penindjauan itu 

untuk merundingkan dengan 

|Panitya Persiapan S.M.A.4S. 
(GA. S.K.P. dan S.K.N. Worlo- 

sari mengenai akan dibukanja 
SIK.P. pada tahun 1955. 

Dalam pertemuan itu telah 
didapat kata sepakat , 

tempat perumahan S:K.P,, oleh 

Panitya disediakan dibekas ge- 
dung pendjara Wonosari disebe- 
lah timur alun2 Wonosari: pe- 
rumahan S.M.A. dan S.G.A, di- 
bekas rumah. kontrolir, sedang 

|baru (disebelah barat alun2). 

Perumahan untuk direktur di- 

bekas rumah kantor kapanewon 

Wonosari, Biaja rumahnja kini 
sedang dipeladjari oleh Panitya 
tsb. dan kemudian akan: dila- 
porkan kepada Kepala: Daerah 

IX untuk Gian gsungkan: aon 
Pemerintah Pusat. 
Selandjutnja menurut nj. Su- 

kadi S.KJP. dalam face pertama 
akan dibuka selama 2 tahun, jg. 
masing2 kelas akan memuat 30 

butuhkan 3 jaitu 2 untuk ' klas 

peladjaran teori  dan-1- untuk 
tempat praktik, fase kedua di- 

ladjarannja akan disesuaikan 
dengan keadaan tempat itu. 
  

Nonton mana ? 
SOBOHARSONO : Lili", Leslie 

Caron, Mel Ferrer, 
SENI SONO: ,The Scarlet 

Spear”, John Bentley, Mar- 
tha Hyer, 

LUXOR : Huang Chien: She 
Chien”, 

RAHAJU : , Forbidden”, Tony 
Curtis, Joanne Dru. 
SORE. ,/The Woman in the 
Window”, Edward G. Ro- 
binson, Joan Bennett, 

Lada, Leo Genn. 
MURBA : ,,Tjit Kiam Sip Sam 

Hiap”, ke IJI. 
WETAN BETENG : Jolson singa 

agian”, Larry Parks..   itu. 
Hum 

KETOPRAK TRIMUND 
»Retno Kuning” 

" 

Jt 

bahwa" 

S.K.N. disebelah Utara mesdjid 

Sri Sultan Hamengku Buwono. 

orang, sedang ruangan jang dim 

REX : ,Circus Clown Tani 
E. Brown. "19 

INDRA : ,,Paratrooper”, Alan 

  

| ABDULLAH A. DAN AMIR Untuk pertama kah pe'aksa- : 

  

Ibrahim dan Jazir, Bagian Tee 

  

tambah djadi 4 tahun jang pe- 

     



   
    

| Imaha besar artinja bagi bangsa 

    

   

  

| dihari kemudian. Tidak boleh di 

sangkal, bahwa mereka masih 
emerlukan pendidikan jang   

s2 |lebih landjut. Akibat dari sis- 

          

£ u | tim pendidikan jang intellectu- 
alistisch dan verbalistis, pemu- 

|da2 tadi djiwanja selalu diliputi 
keinginan untuk memasuki se- 

1 Dae Teen jang memberi pendidik- 

  

an umum, dan oleh karenanja 
“| mereka memasuki SMP jang di 

| dirikan dikampung2 dan didesa- 
“desa, dengan tidak disadari, apa 
|kah buahnja atau hatsilnja dari 
pendidikan ini. Keinginan terse- 

  
an but harus disalurkan kearah la- 

    

gate, sana aa Mn 
Has deyaa teratur dan 

1 uu, mereka akan me 

ntuk, tidak akan ter- 
2 . Pendidikan kait ? 

  

    

      

    

   

    

    

   

   

nata bertanggung 

ab atas kesedjahteraan ma 
“akaiat San. tanah air, atau de: 
ngan istilah lain mendjadi ma- 

: jang berani hidup. Berani 
| hidup untuk kepentingan diri 
sendiri dan untuk kepentingan 

& | Mungkin ada perlunja diben- 

'tangkan disini — agar diketa- 
'hui oleh umum — bagaimana- 

(“7 (kah sifat? anak2 kita dalam 
3 masa peunaA ini : Masa per- 

|. alihan ini merupakan masa jg 
| tidak tenang. "Kekuatan anak2 
| kelihatan meluap2, jang men- 
| tjari saluran. Mereka melaku- 

“ kan banjak hal, jang tidak ba- 
ik. Kasar tindakannja dan tidak 
tahu - akan batas2, dan tidak 
'mempunjai kasih sajang. Ba- 
“hasa mereka kasar. Keberanian 
mereka berlebih2an, dan sukar" 
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1 pun demikian terli- 
5g | hatlah dalam gedjala2 tadi peng 

has | harapan2 baik untuk hari ke- 
“#5. mudian. Prof. Ostwaid menjata- 

kan demikian : Perhatikanlah 
» anak2 jang kelihatan nakal itu. 

- Itu adalah orang2 untuk kemu- 
dian hari. Pernjataan ini me- 

mang benar. Masa liar ini me- 
: yupakan mata rantai dalam ke- 

.  'hidupan pemuda. Gedjala2 itu 
$ |. semua merupakan timbulnja ke 
| ! .  sadaran atas diri pribadi, dja- 

.Gi atas perasaan diri pribadi, 
| atas "Haku”-nja. Dalam perio- 
de ini sangat diperlukan : pim- 
pinan, jang kuat, sadar dan da- 

. pat menjelami djiwa anak. : 
An 2 jang mengindjak alam 

i pada ungumnja 
am. SLP: (SMP. STP | 
SGB dsb). Mereka masih | 

mendapat pimpinan dari guru2- 
nja, jang berkewadjiban menja- 
lurkan kekuatan hidup, jang 
Pena itu, kearah jang baik. 

, K (kesusilaan, keindahan, 
: : kebetinha dan pekerdjaan jang 
uh tertentu (beladjar ilmu, beladjar 

mempergunakan tangan daa 
kakinja, beladjar bekerdja lahir 
batin), untuk membentuk wa- 
tak dan kejakinan. Pengharap- 

e 'an ini akan lebih besar, kalau 
£ 5 sistim pendidikan kita tidak in- 

tellectualistisch dan verbalis- 
“tisch seperti jang kita alami se- 
'karang ini. Kalau kita berani ' 
dan dapat merubah sistim ini, 
sehingga anak2 kita dapat be- 
ladjar sendiri, mengadakan pe- 

njelidikan sendiri terhadap se- 
| suatu soal, jang harus dipela- 

| Gjari (tentu sadja dibawah pim 
pinan guru), sehingga anak da- 

£ t mengalami sendiri dalam 
““ mentjari pengetahuan, dan me- 

nanggung djawab atas tugas, 
jang diberikan kepadanja, dan 

“ bahan2 peladjaran diambilkan 
dari kehidupan jang njata, dja. 

|“ di mengenal kenjataan2 hidup, 
““' maka lebih diharapkan, bahwa 
(' anak2 kita kelak akan mendjadi 

Orang, jang berani hidup, oleh 

karena mereka akan mentjintai 
kehidupan jang njata. Dengan 
sistim ini anak2 kita akan ter- 

“ bangkit  kemauannja, untuk 
“ “mengadakan penjelidikan, dan 

' berbuat, dan bertanggung dja- 

» “wab, dan djiwanja mendjadi 
“2s praktis, tidak “hanja theorisee- 

: ren sadja. 
Selandjutnja kalau mereka 

meneruskan peladjarannja ke 
s2..SMA dan sudah berumur -—- 
210116 tahun, djadi sudah ada da- 

: 200 lam periode puberteit, atau akil 

» balig, sudah mendapat latihan 
Lan selama 3 tahun, untuk bekerdja 

20 sendiri (beladjar sendiri), dar 
» mengenal rasa tanggung dja- 

.wab. Dalam periode ini mereka 
mulai merenungkan nilai2 ke- 

' budajaan, dan memperlihatkan 
| bakat2nja jang tertentu: Ke- 

E aah kesusasteraan dan ke- 
F han, dan djuga ke Tuhanan. 

|. Dan gedjala2 inilah jang akan 
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bab dengan djalan ini mereka 
akan menemukan 

| mereka sampai kepada "ke- 
un hidup”, untuk kehidun- 

an selandjutnja. : 
Soal kami sekarang ialah: 
agaimana halnja dengan 

“anak2 kita tamatan S.R., jang 
. tidak menerima pendidikan le- 

jut, Menurut pendapat 
n, San baru mere 

“meraka sudah dewasa. 
arti Cultureel belum, 

4 harus #meridi- 

Tb 1” (zelfopvoeden): 
g dibawah asuhan la- 

: Ta lebih tua 

    
    

      

nga" | 

m | kasan, sebagai 
« |jang makin lama makin sukar 

menetapkan nasib mereka, se- | 

"Haku”-nja 

ai | manusia, 
ig Ingandung protein jang sangat 

- Iin Mereka harus diberi pendi- 
dikan, jang menghidupkan dji- 

wanja dan tangannja, djadi me- 
miliki ketjerdasan dan ketang- 

bekal hidupnja, 

dinegara kita ini. Kedua? sjarat 
tadi harus disertai pula kebera- 

inian hidup (levensmoed),- jaitu 

berani berdjuang, untuk meng- 
atasi kesukaran dan kesulitan. 
Untuk ini anak2 kita memerlu- 
kan pendidikan — atau latihan, 
untuk mengembangkan kekuat- 

an kemauannja (wilskracht). 
Ini dapat ditjapai dengan latih- 
an bekerdja, dan pendidikan 
Gjasmani jang teratur sebaik2- 
nja, dan dipimpim oleh guru jg 
ahli. 

« Kami merasa sjukur, bahwa 
Kementerian PPK sudah mulai 
berusaha untuk mentjukupi ke- 
pentingan anak2 kita tadi. Dan 

menetapkan daerah Jogjakarta 
sebagai tempat pertjobaan jang 
pertama. 

Dengan STP jang telah ada, 
akan digabungkan "Sekolah Ke 
radjinan Negara”, jang lama- 
nja 1 tahun dan memberi pendi- 

dikan praktisch kepada anak2 
tamatan SR VI, jang tidak lulus 
udjian SLP. Mereka akan me- 
nerima latihan : menukang, me- 

nganjam, membuat keramik, me 
njamak kulit. Ada baiknja di-' 
tambahkan disini, bahwa anak2 
kita memerlukan latihan me- 
mintal dan menenun. 

Kami pernah bertjakap2 de- 

ngan seorang pengusaha mebel 

di Klaten, bahwa dalam perusa- 
haannja dikerdjakan djuga pe- 
muda2 tamatan SR VI. Dalam 
latihan 1 tahun mereka telah 
dapat membuat mebel jang ti- 

dak kalah kwaliteitnja dengan 
buatan bangsa lain. Ini suatu 
bukti, bahwa anak2 kita mem- 
Ta Pena 

Dokter Marzoeki: 
Nu 

  

  

    

pran tjeramahnja ten- 

: tang perbaikan makanan 
rakjat di Purwokerto baru? ini 
| dokter Marzoeki dari DPD Pro- 
pinsi Djateng menerangkan, 
bhw masaalah makanan rakjat 

kupnja. Zat2 makanan jang ba- 
njak mengandung vitamine se- 
perti protein (putih telur), le- 
mak, hydrat arang dan mineraal 

sangat mempengaruhi terhadap 

pertumbuhan “tubuh manusia, 
| terutama sekali bagi anak2 mu- 
da sewaktu badan/tubuhnja ma- 
sih selalu tumbuh. 
Bandingkanlah anak2 dari pa 

| ra terpeladjar atau orang2 jang 

mampu lainnja jang hidup di- 
kota2 dengan anak2 dari petani 

jang hidup serba kekurangan di- 
Gesa2/pelosok. 

. Pertumbuhan - tubuh anak2 
dari orang2 terpeladjar dan 

orang2 kaja dikota2 tentu lebih 

baik djika dibandingkan dengan 
anak2 dari petani jang hidupnja 
sehari2 serba kekurangan. Dan 
anak2 dikota2 pada umumnja 

'badannja lebih besar dari pada 
orang tuanja, karena ia tjukup 

mengandung vitamine. 

| Bandingkan besarnja badan 
antara orang2 jang sudah ma- 
dju “dinegeri2 luaran dengan 
Kita, demikian djuga menu dari 
makanan mereka. Bagaimana 
keadaan badan athleet2 kita 
dengan athleet2 luar negeri 
waktu menghadapi perlombaan2 
“olah raga di olympiade Helsinki 
A1. Demikian dokter Marzoeki. 

|. Pemerahan sapi, kerbau 
1 '& kambing. 1 
Selandjutnja dokter Marzoeki 

menerangkan, bahwa mengingat 
adanja kepadatan penduduk di 
Djateng (jang terdapat pendu- 
duknja diseluruh Indonesia) se- 
dang hasil produksi masih be- 
tum” dapat mentjukupi kebutu- 
Ihan dan perbaikan makanan 

akjatnja. Dinjatakan betapa 
'pentingnja djika rakjat di Dja- 

   

|merahan sapi, kerbau & kam- 
“bing  pemeliharaannja, tentu 
akan besar djuga hasil dan man- 
faatnja terutama untuk perbai- 
“kan makanan rakjat. 

Menurut tjatatan dalam tahun 
1952 di Djateng terdapat 
853.445 ekor sapi, 713.341 ekor 

| kerbau, 657.496 ekor domba dan 
1.933.700 ekor kambing. Djika 
ternak2 itu diperah dan harga 
air susu dari perahan itu Rp: 
2,— seliternja, setahunnja akan 
menghasilkan tidak kurang dari 
Rp. 500 djuta : ini menurut per- 
kiraan setjara kasar sadja. 
Diterangkannja, betapa man- 

faatnja air susu dari hewan 
terhadap pertumbuhan tabah 

karena banjak me-   
  

V MD EKA 
(Oleh : S. Bradjanagara). 

Satu hal lagi, jang perlu kami 
kemukakan disini, kalau mere- 
ka telah mempunjai bekal un- 
tuk hidup, djanganlah mereka 
hanja ingin mendjadi kaum bu- 
ruh. Dalam latihan harus dibang 

kitkan tekadnja, untuk hidup be 

bas, dalam arti mendjadi ”zelf- 
standige bedrijf leiders” : Bera- 
ni hidup sendiri. Agar supaja me 
reka sungguh2 siap, untuk hidup 
merdeka, anak2 kita harus men- 
dapat latihan berorganisasi, um 

pama Mengadakan productie 
kooperasi, mentjari . pasafan, 
dan menjelenggarakan pendju- 

alan barang2 jang dibuat oleh- 
nja. Latihan ini mungkin me- 
merlukan waktu I.k. 1 tahun pu- 
la. Sudah barangtentu latihan 

|tambahan ini memerlukan bia-   ja. Akan tetapi kami pertjaja, 
bahwa pengeluaran biaja da- 
pat dipertangung djawabkan, se 
bab masarakat akan memiliki 
anggota2 baru jang dapat me- 
rintis kemadjuan baru. 

Para pengusaha nasional — ha 
rus memberi kesempatan kepa- 
da pemuda2 ini untuk perkem- 

bangan bakat2nja. Kita sedang 
membangun "ekonomi nasional 

kita harus dapat mentjukupi ke 
perluan kita sendiri (sandang, 
pangan lan papan). Bagi anak2 
kita harus detraceer djalan? ba- 

ru, untuk dilalui kearah "beram 
hidup setjara bebas”. 

Untuk menjelenggarakan pen 
didikan, seperti diuraikan terse- 

but diatas harus diperbanjak 

sekolah2 kader, jang tjakap 
memberi pimpinan kepada. seko- 
lah2 tersebut diatas (STP — 
ST — SIM — SMEA SM 
Kooperasi, — Sekolah Pendidik- 
an Guru pekerdjaan tangan, — 

SM Pertanian, — SM Perche- 
wanan). 

Sebagai tambahan dapat di- 

kemukakan, bahwa anak2 kita 

perlu djuga mendapat latihan : 

pertanian, perkebunan, perikan- 
an, perchewanan dan ambach- 
ten jang belum disebutkan di- 
atas. 
Berhubung dengan uraian di- 

atas, maka nampak suatu ur- 

gentie untuk mengadakan "in- 
tegrale vernieuwing , dari sistim 

pendidikan dan pengadjaran ki- 

ta. Konggres Pendidikan jang 
baru lalu di Jogjakarta mengu- 

sulkan, supaja hal ini dipetjah- 

kan oleh suatu ”Panitia Nega- 
pa”   

Ada auak menjusu sapi 

perlu mendapat perhatian setju- 

dengan makanan jang banjak 

teng ini suka mengerdjakan pe- 

Mudahmudahanlah. 
2 

— Rakjat bingit idsi memerah 
TI 

dibutuhkan bagi pertumbuhan 
tubuh manusia. 

Tiap2 orang jang beratnja 60 

kg. akan membutuhkan protein 

60 gram seharinja. Djadi tiap2 

berat badan 1 kg. membutuhkan 

protein 1 gram. Kebutuhan 60 
gram protein setiap harinja itu 

jang 15 gram berasal dari he- 
wan, sedang jang 45 gram lain- 
nja berasal dari tumbuh2an. 

Tjita2 kearah perbaikan maka- 
nan rakjat jaitu kita harus me- 

ngatur menu makanan rakjat 
jang disesuaikan dengan 'kea- 

dasn masjarakat setempat. 
Lebih landjat dokter Marzoeki 

menerangkan, untuk menggiat- 
kan adanja gerakan pemerahan 
sapi, kerbau & kambing pemeli- 
haraan rakjat ita pihak jang 
berwadjib harus suka membeli- 
nja hasil pemerahan itu, umpa- 
ma Rp. 2,— tiap Hiternja. Air 
susu tersebut dapat - diberikan 
kepada anak? sekolah atau ru- 
mah2 sakit setempat dengan 

tjuma2. Dengan demikian makin 

lama rakjat kita akan susu min- 

ded dan mengerti akan keman- 

faatan air susu dari hewan ter- 
hadap pertumbuhan tubuh ma- 

nusia, sehingga tiap2 orang 
akan selalu membutuhkan air 
susu setiap harinja guna kepen- 

tingan djasmaninja. 
Anak orang menjusu 
sapi. 

Dalam tanja. djawab, salah 
seorang ibu jang hadlir dalam 

tjeramah itu menjatakan, bagai- 
manakah dengan adanja kedja- 

dian didesa Kedjawar (Purwo- 
| kerto) baru2 ini, jaitu : seorang 

anak jang menjusu sapi setjara 

langsung ? Anak tadi kabar- 
nja berumur & 2 tahun. Setelah 

ia tidak menjusu lagi kepada 
ibunja, anak tadi lalu menjusu 

kepada. sapi pemeliharaannja 
seperti halnja dengan anak sani 

biasa jang menjusu Kepada in- 
duknja. 

Mendjawab pertanian ini 

dokter Marzoeki menerangkan, 

bahwa, hal itu tidak begitu 
membahajakan asal sapi jang 
disusuinja itu sehat. 

Selandjutnja dokter Marzoeki 
menjatakan, kalau anak jang 
menusu Sapi didesa  Kedjawar 

Djawatan Pertanian Prop. Dja- 
teng agar kedjadian tersebut da- 
pat difilmkan. 

  

GEDUNG RUMAH SAKIT 
4 BARU 

Dengan ongkos 
1.500.000,—. 

Oleh Djawatan Kesehatan se- 

tempat kini telah direntjanakan 
membangun gedung rumah sa- 

kit baru di Wonogiri dengan ren 
tjana beaja Rp. 1.500,000,—, la- 
manja direntjanakan 3 tahun. 

2. 
  itu masih, is akan minta kepada ' 

an apa" 

kebab te 

1 1G y / 

el 
OLAH-RAGA POLISI Sea 

MOBRIG DJATENG 

Susun kesebelasan. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
oleh Koordinator Inspektur Mo- 
hrig Djawa Tengah kini sed 
diadakan seleksi untuk m 
sebuah kesebelasan sepak! 
untuk digabungkan dengan 1 

satuan Sepakbola Indonesia 

marang. Oleh pihak Peng 
“PIS.ILS. hal ini sudah mendapa 

persetudjuan. 
Lebih djauh dikabarkan, bah- 

wa kinipun sedang direntjana- 
kan untuk mengadakan Pekan 
Ketangkasan Mobrig seluruh 
Indonesia jang akan berlang- 
sung di Bandun pada tahun 
1153 dan meliputi pelbagai ma- j 
tjam perlombaan keolahragaan 

seperti menembak, patroli, rin- 

tangan, kompas-lopen dll. Menu- 
rut rentjana pekan ketangkasan 

itu akan diikuti oleh Ik. 400 
orang peserta atau 30 & 40 
orang dari masing2 propinsi di- 
seluruh Indonesia. 

  

   
    

  

   
   

  

HASIL PERTANDINGAN 
ULANG TAHUN I.P.P.I. 
Hasil pertandingan olah raga 

untuk memperingati Hari Ulang 

Tahun ke 7 I-P.P.I. Tjabang Jo- 
gjakarta jang diikuti oleh pelgk 
djar2 S.M:P./'S.M.LA. dan seba 
gian dari Fac. putra dan putri, 
dan diselenggarakan mulai tg. 
3-2-1955 Pena dengan 10-2- 
1955 adalah sbb. 

Pada tg. : 3-2-'55. 

Volley putra tingkat S.M.P. : 

1. T.D. Gading X T.D. Wirogu- 

nan dengan hasil: 2 — 0. 
2. SM.K. X SMEP. Negeri 

dengan hasil: 2 — 0. . 
3. S.M.P. Bopkri X P.TM. de- 

ngan hasil: 1 — 2. 
4. S.M.P, Mahasiswa X SM.P. 

Mataram dgn. hasil: 0 —2. 
Volley putri tingkat S.M.P. 

dan S.M.A.: 
1. TD. X S.G.A. Bopkri dengan 

hasil : 0— 2. 

2. SGP.D. X S.M.A. Mochama- 

|-perti 

RAKJAT 

Olahraga tindju di Thai: 
  

Radja turut aktip 
Tjara kuno kini modern 

(Barat) 

@Gueensberry. 

OKSEN setjara Thai asli lebih banjak persamaannja de- 
ngan pentjak kita daripada dengan boksen tjara modern 

jang peraturan2-nja telah ditetapkan oleh markis 

Satu perbedaan dengan pentjak adalah bahwa 
boksen Thai asli itu dipertontonkan kepada umum didalam ge- 

langgang dengan memungut bajaran pula, persis seperti boksen 

Barat. 
dan menggigit. 

Kira2 25 tahun jang lalu ra- 

dja Thai, baginda Prajadhipok 
dan adiknja, pangeran Presac- 

hatra, turut tjampur untuk me- 
modernikan boksen Thai. Kedua 
orang bangsawan itu semasa 

muda beladjar di Inggeris, dan 
disanalah mereka beladjar ke- 
nal dengan olah raga tindju se- 

jang diatur oleh markis 
@ueensberry. Sekembali ditanah 
air, mereka mulai bekerdja. 

Pada waktu itu memang su- 
Cah ada pertandingan2 adu tin- 
Gju gaja Thai, jang di-organisasi 

oleh seorang bangsawan Thai. 

Seorang guru tindju Inggeris 

sterdampar” di Thai dan meli- 
hat djuga pertandingan2 itu. Na 

manja James Ruck. Dia segera 
mendapat perhubungan dengan 

baginda serta adiknja, dan me- 
reka bertiga bekerdja mati2-an 
untuk menghapuskan ,,savate”, 
jaitu adu tindju gaja Thai, dan 
mengganti dengan boksen. Ruck 

memberikan demonstarsi2, me- 

ngadakan tjeramah2 dan bertin 

dak sebagai wasit didalam per- 
tandingan-pertandingan demon- 

strasi. Ia mengorganisasi per- 

tandingan2 antara petindju Thai 

lawan petindju Tiongkok, Indo- 
nesia dan Singapura. Tetapi 

selalu didalam sengitnja pertan- 

dingan petindju2 Thai lupa” 

peraturan2 Barat. 
Ruck terpaksa harus men- 

diskwalifikasi mereka ini. Per- 
nah terdjadi ini dilakukannja di 

turut2. Penonton tidak terima, 

|dan ia dilempari dengan batu, 

kaju: pendeknja apa Sadja jang 
ada, sehingga ia harus mentjari 

perlindungan pada polisi. 
Tetapi lambat laun timbul   dijah dengan hasil: 0 — 2 

(WO). | 
3. SMP. IPPI. X Fac. Ke-| 

dokteran |” dengan hasil: | 
2 — 0 (WO). 

4i SMA. All Xx SM.PL IV 

dengan hasil: 0 — 2 (WO). 
Volley putra tingkat S.M.LAL : | 

1. S.M.A. Gajam Xx Taman 

Madya Gading dengan hasil : 
0 — 2. 

2. S.M.LA. Nusantara X S.Ma. 
Crisna Barata dengan hasil : 
2 — 0. : “ 

3. S.M.LA. Pendidkan X S.M. 21 
C. dengan hasil : 0 — 2. 
S.G.A. Bopkri X S.M.LA. Wis- 
nu dengan hasil: 2 — 1. 

Sepakbola. Tingkat S.M.P. : 
1. SMP. PTM. X S.M.P.:Ma- 

taram dengan hasil : 0 — 6. 
2. S.M.P. Terbantaman X S.M. 

P. Nasional dengan hasil : 

1 — 2. 

Pada tg. 4-2-1955. 
Volley putra tingkat S.M.P.: 

1. SM.P National X S.M.P. 
Bopkri dengan hasil: 2 — 1. 

2. S.M.P. Crisna Barata X 
S.M.P. IP.P.I. dengan hasil: 

  

H
k
 

2 — 0. , 
3. SMP. IV. X S.G.B.I, dengan 

hasil : 2 — 0 (WO). , 
4. S.M.P. Terbantaman X S. 

T.N. dengan hasil: 0 — 2. 

Volley putri tingkat S.M.P. 

dan S.M.A.: 
1. SM.LAJ:L. X S.M.A.C. dengan | 
“hasil: 2 — 0 (WO). 
BNSIMAIBA.. X -SM.P. P.TLM: 

dengan hasil: 2 — 0 (WO). 

2 SM PPP X S.M.P. AV: 
dengan hasil: 2 — 0 (WO). 

Volley putra tingkat S.MLA.: 
1. SKA. Mochamadijah X S. 

M.A. Indonesia dengan hasil: 
1 —2. 
S.M.A. Budaya X Fac. Ke- 

dokteran dengan hasil : 2 — 

0 (Wo). 3 
3. SMAB.I. X SM.LA.LI. dgn. 

hasil: 2 — 0. 
4. SG.P.D. X Taman Madya 

dengan hasil: 5 — 0 (WO). 
Sepakbola tingkat S.M.A. : 

1. S.MLA. Budaya X S.M.A.B.I. 
dengan hasil : 5 — 0 (WO). 

2. S.M.A. Mochammadjjah II. X 

  

S.M.LA. Wisnu: 4 — 3. 
3. S.M.LA.C. X S.M.A. Gajam: 

5 —0 (WO). 
4. SM,A. Indonesia X S.M.A. 

Pantjasila : 0 — 2. 

ATLETIK :     
DJUARA CROSS-COUN. | 

TRY JG. LALAI | 

Djuara cross-country  Belgie 

Lucien Hanswyck dalam perlom- 
baan lari ,/Cross de nier' 1953 

jang berusaha dengan sungguh2 
telah mengalami kesialan. Demi- 

kian dinjatakan dalam ,,World 

Sports”. Pada waktu itu ia ma- 
sih berada dikamar pakaian Kke- 
tika perlombaan dimulai. De- 

ngan demikian ia tidak dapat 
ikut bertanding. 
Kemudian dalam masa olah- 

raga jang baru lalu, dalam per- 
lombaan jang sama ketika pistol 

tanda start dibunjikan, sekali 
lagi Hanswyck masih berada 
dikamar pakaian. Tapi kali ini 
ia tetap turut bertanding djuga 
dan berangkat belakangan, hing 
ga ia hanja dapat menduduki 
ke-6. Pertandingan itu dime- 
nangkan oleh Mike Maynard 
dari Inggeris. 

(Dapat ditambahkan, djustru 
perlombaan itu  diselengggara- 
kan oleh perkumpulan dari Han-'! 
swyek sendiri. — Ant. i 

    
aa   

| tempur 

djuga petindju2 Thai jang ber- 

dengan gaja modern. 

Malah salah satu dari mereka 
turut serta merebut djuara ban- 
tam pada achir tahun 1954. Ia 
bernama Chamrern Songkiraf. 

Sajang ia tidak berhasil didalam 
pertandingan terachir melawan 
Robert Cohes jang kini meme- 

gang gelar djuara dunia ukuran 

bantam. 
Apa jang tidak dapat dihasil- 

kan oleh Ruck, baginda Praja- 

dhipok beserta adiknja, ini da- 

pat dilakukan 
jaitu mem-populer-kan olah ra- 
ga tindju gaja modern. Sukses2- 

nja sebagai petindju modern sa 

  

  

GADIS DAN PEMA- 
IN2 OLAHRAGA 

Pemain2 dari Perkumpu- 

ian Sepakbola Profesional 
dari Nancy jang pada tiap 

kundjungan ke Marseille 

untuk kompetisi tahunan 

selalu menginap dihotei des 

Deux Mondes, kali ini me- 

ngalami penerimaan jang 

lam dari pengurus hotel 

tsb. Pengurus hotel tersebut 
mempersilahkan pemain2 itu 

supaja menginap dilain ho- 
tel jang letaknja hanja be- 

berapa ratus meter dari ho- 

Lei tersebut. 
Berhubung dengan kedja- 

dian itu wakil ketua per- 

kumpulan tersebut jang da- 
tang di Marseille bersama 

.pemain2 itu menanjakan 

kepada pengurus hotel, apa- 

kah ada terdjadi hal2 de- 

ngan kesebelasannja. 

Pengurus hotel mendja- 
wab : ,,Sama sekali tidak 

ada apa2, saja berbuat hal 

ini adalah untuk kepenting- 
an tuan. Sebab dihotel ini 

sekarang ada gadis2 ,,ijsre- 

vue” dari Wiena dan mere- 

ka itu adalah tjantik2. Hal 

itu dapat memberi penga- 

ruh jang buruk Tan pe- 
main2 tuan”. 
»Tuan telah Tn baik 

sekali bagi kita”, demikian 
kata wk. ketua pengurus 

| sepakbola itu jang  selan- 
djutnja menanjakan : ,,Tapi 

apakah pengurus2nja tidak 
dapat menginap disini ?”. 

— Ant. 

  

    

dalam empat pertandingan ber-” 

oleh Songkirat, . 

Menjepak diperbolehkan, malah dulu djuga menggaruk 

ngat besar, sehingga namanja 
mendjadi pudjaan seluruh Thai. 
Apa lagi ketika ja masuk men- 

djadi anggota kepolisian, penga 

ruhnja mendjadi besar sekali di 

atas lapangan olah raga tindju. 

Pertandingan merebut djuara 

bantam dihadiri djuga oleh ba- 
ginda radja. Kemudian untuk 
pemenang Robert Cohen, diada- 

kan suatu resepsi 
chusus. 

Kini bertindju modern sudah 
masuk pada bangsa Thai. Mes- 
kipun begitu savate djuga tidak 
hilang. Disamping pertandingan 

tindju modern, savate masih sa- 
dja dipertundjukkan, dengan 

menarik djumlah penonton jang 

tidak kurang banjaknja. - 
— (Antara Features). 
  

15 GROSIR TEKSTIL DJA 
WA TENGAH 

Menerima Ik 225.000 

meter tekstil. 

15 Grosir tekstil Djawa 'Te- 

ngah telah . menerima. barang2 
tekstil dari berbagai tiorak da- 

|ri IPP Djawa Tengah sebanjak 
Ik. 225.000 meter, Oleh mereka 
kemudian dibagikan kepada pen 

djual2 etjeran jang telah diten 
tukan, dan bila pendjualan etjer 
annja dimulai belum diketahui. 

Lebih djauh didapat pendjelas 

an, bahwa tekstil2 tersebut di- 
salurkan kepada masjarakat ha 

nja mela'u toko2 pendjual etjer 
an, demikian pun pembagian2 
jang diselenggarakan oleh Pu- 
sat Koperasi Pegawai Negeri 

sakan diusahakan dengan mela- 
lui toko2 jang akan ditundjuk. 
Pembeli jang akan mendapat 
bagian hanja menerima kupon 
dari koperasi. — Ant.   

  
sia, misalnja, hormone, 

ning telor. Pembikinannja 

ilmu pisah 

kesehatan. Ini obat dapat 

rena dimasa dalam 

rambut lekas 

terdiri dari dua matjam : 

Agen: Toko   
  

keradjaan y 

  

RADJA OBAT 

»SENKESIN” adalah terbikin dari bahan? 
besi (baik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), vitamin 

didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

dan ditanggung tidak mengandung sama sekali bahan? jang berbahaja untuk 

menjembuhkan penjakit atau kelemahan? seperti berikut : 

dan urat sjaraf lemah, darah kurang, wadjah muka putjat, wadjah muka kelihatan lekas 

tua, penglihatan dan pendengaran, kurang, badan kurus, gegindjel kosong, tubuh lemah ka- 
kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, 

semangat lemah, malas bekerdja, tidak napsu makan, sehabisnja sakit tetap lemah, orang 

perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan berasa sakit, rambut rontok, 
djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak dapat anak, pinggang 

belakang meluang, selalu merasa lesu dan kesel, tidak dapat tidur, diwaktu hawa udara di- 

ngin tangan dan kaki pun dingin, dll. 

Kedutaan Italia sediak tangami 

Diakarta. Tampak Mr Subardio 

DJOWO - DIPO ASLI 
Proklamirkan diri. 

Baru2 ini bertepatan dengan 

hari Sabtu Pon, jalah hari jang 

terpilih oleh golongan Djowo 

Dipo Kuno Asli, sekira djam 9 
hingga djam 10 pagi, telah di- 
langsungkan arak-arakan dari 
aliran Djowo Dipo Kuno Asli, 

jang pengetuanja adalah Nur- 
tjahja al. P. Subani dari Djodi- 

pan wetan. Arak-arakan itu ada 
lah merupakan pemberitahuan 

pada umum jalah bermaksud 
.proklamasi” berdiri kembali ali 

yran (agama) Djowo “Dipo Asli 

tersebut. Pada arak-arakan itu 

sebagai satu simbul jang menda 
pat penghormatan dan dimulia- 
kan adalah patung Whisjnu, jg. 

pada waktu itu di-arak keliling 
Ga am kota. 

Dalam arak-arakan itu berdja 

lan dengan baik. 
Selandjutnja dapat dikemuka- 

kan, bahwa dalam arak-arakan 
itu terdiri dari penunggang ku- 

Ga sebagai pelopor, kemudian 2 

ekor kuda tari, (djaran djoged), 
hermatjam2 djaran kepang baik 

dengan angklung, model Pono- 

rogo dan lain2, Pandawa, Kres- 
na dan Semar, Gareng, Petruk, 
dua tjikar memuat lesung dan 
wanita berpakaian seperti orang 

Tengger dan sebagainja. Disam 
ning itu diuga berpuluh dokar 
dan betjak demikian pula arak- 

(arakan itu diperbesar dengan 
  

  

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

  

Italia telah melihat-lihat gamba r 

hadlir dalam pameran tersebut. 

HALAMAN 3 

    
  

  

  

Menteri Luar Negeri Sunarjo d engan diantar oleh Duta Besar 

noster jang dipamerkan oleh 

2 Februari '55 di Balai Budaja 
dan. Mr Iwa Kusumasumantri 

FPPROS). 

barisan berdjalan. 
Dalam arak-arakan itu djuga 

dibawa sembojan2  diantaranja 
mint. agar aliran atau jang me 

reka sebut agama itu mendapat 
pengakuan. Sembojan2 lain jg. 
maksudnja ,,sudah tenggelam 

500. tahun timbul. kembali”, 

,akan mati djadi urung” dan 
'ain2nja. Menurut kepertjajian 

aliran tersebut bahwa apa jang 
mereka namakan Djowo Dipo 
Asli itu sudah 500 tahun terlupa 

dan akan mati, TEA ditim- 
' bulkan lagi. 

Lebih djauh dapat dikemuka- 

kan, bahwa aliran tersebut dju- 

ga mempunjai tjara mengawin- 
kan sendiri dengan tidak perlu 
ke naib atau geredja, dan ong- 

kos kawinnja hanja Rp. 0.25,— 

dan bila tidak mampu tidak usah 
bajar. Demikian keterangan jg. 
dapat diperoleh wartawan kita 
dari pengetahuan aliran terse- 

but. 
Dapat pula dikemukakan, bah 

wa aliran itu adalah berlainan 
dengan agama Budi Djawi 

Whisnu, jang telah iama berdiri 
didaerah Nurtjahja, jang me- 
nurut pengakuannja masih ke- 

turunan Brawidjaja, dan semula 
pengetua aliran tersebut djuga 
mendjadi sa'ah seorang dari to- 

koh aliran (agama) Budha Dja 
wi Whisjnw di Malang, tetapi 

achir2 ini telah memisahkan diri 
Gan mendirikan aliran terfsebut.   —(SM). 

    

  

jang dapat melantjarkan tumbuhnja tubuh manu- 
dan ku- 

otak 

sakit, 

8 

Para pemakai harap suka perhatikan kotaknja, gambar dari 2 monjetnja dan perkataan 

»SENKESIN”, agar djangan sampai kesalahan beli barang tiruan 
»SENKESIN” Masculinum untuk orang lelaki dan ,SENKESIN” 

Femininum untuk orang perempuan. 

»SENKESIN” adalah 

» “ 

Obat ENG NJAN HO, Petjinan 15 —— Jogjakarta. 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH INDONESIA. 

MERK ananN 
  

» THE FINE, ARTS "' 
MANDRA KE AHLI SIHIR (16) 
  

      
        

  

  THOSE TWO THUGS 
HAVEN'T STIRRED 
OUT OF THEIR 
APARTMENT FOR 
THREE DAYS. 

  
Ig Bandit2 itu suda tiga hari 

ini tidak keluar dari tem- 

patnja. 

-- Mereka masih ditahan ! 
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MOSAUITOES--EXPECT US TO WALK 
OUT AND LEAD 'EM TO THE PITCHERS. 

  

LOOK AT THE COPS --THICKERN Xl 

  

  

      
--. Lihat tu bolisi2 Li age 

dang tangkap njamuk 
tunggu kalau2 kita ke- 

luar dan menundjukkan Iu- - 

kisan2nja kepada mereka. 

Hb dan 

  

  

WHY, SURE, MISTER || HE WANTS TO 
KERN. WE'LL BE MAKE A DEALI 
GLAD TO COME AT LAST! 

  

DOWN AND TALK 
WITH YOU. 

    
se a Mengapa, tentu, tuan Kern. 2 

Kita suka sadja turun dan 

bitjara dengan tuan. 

Dia mau akur-akuran sama 

kita, 

ya 

       

    

  

A- 

da NAN aa Ta NE UK 

KERNS YOU CAN”T IL I HAVE TO!ALL 
GIVE IN TO THOSE JI THESE LEGAL 
CRO DELAYS --1 

PTWANT atv 

nrerrjerah Kern, djangan 
kepada bandit2 itu. 
Terpaksa! Kalau menuruti 

aturan bisa “terlambat 
saja tidak ingin lukisan?ku 
hantjur, 

“ik



  

- 

   

Ibarat orang naik gunung, 
tenaga dan napas mesti dihemat, 
Tapi » Persibaja seperti orang 

muda jang belum punja penga- 
laman. Mesti naik gunung ja 
naik, lari, lari, napas habis . 

Baru 3 kali naik gunung, tenaga | 
sudah lemas, napas sudah am- 
blas. : 1 

Tenaga dan napas dihemat, sam- 

pai permainan habis bisa 4 kali 

naik gunung, artinja 4 kali bi- | 
kin geak sa 5 

Wahai kawan Surabaja, he- 

Masih dua kali lagi Belalang 
bertanding. Lawan Garuda sa- 

SENIN 7 PEBRUARI 1956 

“Dongengan Utk Kanak2:   ma Banteng. Itu Garuda sama 
Banteng djuga diandjurkan he- 
mat napas dan Tenaga. Supaja 

| bisa menang, djangan mandeg 

ditengah djalan. Ibarat mau ke 

Surabaja (—kemenangan), dja- 
ngan berhenti di Solo (gagal), di 

susul oleh musuh. 
Djuga Berabe andjurkan : pe- 

main? mesti betul? pikirkan ke- 
menangan bersama. Jaitu ke- 

menangan Garuda dan Banteng! 
Djangan”pikirkan sentimen da- 
erah jang bentji pusat( Dja- 
karta). Kalau kawannja orang 

Djakarta, lantas tidak mau 
ngoperi bal, umpamanja. 

Kalau begitu susah. Kalau 
Garuda dan Banteng ikut kalah, 
pemain dari daerah jang mem-   perkuat Garuda dan Banteng 

djuga ikut kalah. Ga 
Lebih enak ikut menang ke- 

timbang ikut kalah, ja toch 

0... BERABE 
SOKONGAN PAMONS 

DESA DJATENG - 
Disediakan Rp. 9 djuta. 

Didapat kabar, bahwa untuk 
sokongan para Pamongdesa dida 
erah propinsi Djawa Tengah jg. 
tidak mempunjai bengkok tahun 

  

| Puspa Kentjana, 

| coil PO AN DIVERBAL 
Karena pengaduan Mr 
Iskag. 

Goei Po An dari ,,Trompet 

Masjarakat” Surabaja, telah di 
verbal oleh Kedjaksaan berhu- 

bung dgn pengaduan Mr Iskag 
disebabkan berita dalam ,,Trome 

pet Masjarakat” jang menjebut 

“bahwa Mr Iskag telah membeli 

dan van Gorkom. Pem 
itu oleh Mr Iskag diang    

gap men iggung nama baiknja. 
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17.00 
17.40 

Suara Petang, 18.15 Ruangan 

14.10 Hidangan Siang, 

Djapen Kotapradja Jk.: 18.30 

Lagu2 Tionghoa: 18.39 Adzan 

Maghrib (gel. 127,6 M): 19.40 

Pusparemadja, 20.30 Krontjong 

Malam: 21.10 Utk. Kesedjahtera- 

an Keluarga Kita: 21.30 Dage- 

lan Mataram. 

SURAKARTA. j 

07.45 Njanjian bersama, 13.10 
Klenengan dari Kraton Ska.: 
17.00 Dunia anak2 oleh S.R. Sis- 
wa: 17.30 Ruangan. pemuda pe- 
mudi: 18.15 Dunia olah raga, 

18.30 Seni Karawitan: 19.30 Ki- 
riman dari Pulau Kelapa, 20.30 
Imbauan malam: 20.45 Siaran 

Pemerintah Daerah: 21.30 Ira- 

ma klasik oleh R.O.S.: 22.15 Ge- 
ma malam oleh O.K. Irama. 

SEMARANG. 

Siaran A.P. dj. 18.15 — 19.00: 
06.20 Genderanj 13.15 Orkes 

14.10 Radio 

Orkes Surakarta: 17.00 Taman 

Kanak2: 17.30 Ruang Peladjar, 
19.30 ,,Terang Bulan”: 20.30 Ti- 
onghoa Aselis 21.00 Dunia dan 

untuk Pendengar. 

DJAKARTA. 

06.10 Seni Sunaa Studio Dja- 

karta: 07.30 Orkes Samudera: 

13.30 Gamelan Kanoman Tjire- 
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PENGUMUMAN 
SONG - CONTEST GAMA 1955. 

Anal 
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»LUXOR“ 
MALAM INI DAN BESOK MALAM 
FILM TIONGKOK — |7 TH. keatas 

sHUANG CHIN SHE CHIEN” 
(Sumber dari Kedjahatan). 

  

   

  

MULAI 9 FEBRUARI 1955. 

P. RAMLEE — ROKIAH. 
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bon: 14.10 Orkes Radio Sema- | MEME BAP AS Re Aek ASN as 
rang, 17.00 Dagelan Mataram, Kennnennkn 

17.30 Orkes Pantja Ria: 18.30 Meme 
Orkes Pemuda Kei: 19.30 Mutu «DPD IK -: 
Ilmu dan Seni: 20.40 Sekuntum ) IS SDM 

Melati: 21.30 Orkes Hawaian UK AWAL HOLD 
Putri: 22.15 Orkes gambus Al- Djam: 10 —17— 19 — 21. 
wardah. 

£ xx 
(Perubahan? bisa terdjadi). 

BADUT x 

- CIRCUS 
nd 

         

       II IN MLS at Kan £ 

(HBO, 
NOW : — PREMIERE AGAIN. 

.. THE SCREEN'S SUPREME 

ADVENTURE IN 
SUSPENSE....! 

k EDWARD &. ROBINSON 

x JOAN BENNETT 

hk RAYMOND MASSEY 

in 

»sTHE WOMAN IN | 
THE WINDOW” 

DRAMATIC — ROMANTIC — 

MURDER ! 

Tiap PAGI MATINEE — T.B.I. 
Voorverk. & Pst. selalu ADA !! 

Tjeritera dalam Film ini, meng- 

gambarkan akibatnja PERTJIN- 

TAAN mendjadi PEMBUNUH- 

AN. IT Pa 

  

UNTUK SEMUA 
& UMUR 

Teks INDONESIA. 

Y| Untuk SEMUA UMUR 
VOORVERKOOP dj. 11 — 13. 

Sa ma en 

MULAI MATINEE Tgl. 8-2-55. 

KA Aa pe NSP NN AN ME Ru 

"& 

Kali ini sengadja kami sadjikan | 

hiburan untuk seluruh keluarga! 

  

M
A
 

ini disediakan uang sebesar Rp. | 

  

1. Voorselectie tgl. 13 Februari.1955 djam 18.00 di Terban : 

9.000.000. Sokongan 'itu teruta- 
ma untuk para Pamongdesa di- 
kota2 jang pada umumnja tidak | 
mendapat bengkok, jang djum- 
lahnja lebih kurang 2.900 orang. 

Untuk pelaksanaan pemberian 

sokongan Rp. 9.000:000 tersebut, 
Kepala Bagian Desa dari Kemen | 

terian Dalam Negeri Sugiri te- 
lah tiba di Semarang L K me 

ngadakan pertemuan dengan pa 

ra pedjabat di Kantor Gubernur |$ 
Pa una ang “bersang- 

k 
Pen 

an. — Ang. 

ME UE EL UML MA MN 

  
Taman &a. 

                

   

  

    

Dharma Putera. 

3. Pendaftaran pada -: 

a. Sdr. Ni. Sutanto 

b. Sdr. S.E. Suwarso —' 
c. Sdr. Sadarma — 

ALE ME EL UU 

“9, Finale tgl. 20 Februari 1555 djam. 19.00 di Asrama 

——. Gondokusuman 11. 

Gowongan Tengah 284. - 1 

Bumidjo Lor6 | His 5. 2 

Dewan Mahasiswa Pagelaran. | 

10 Febrtiari 1955 dan. mulai 

tgl. 10/2 undangan dapat diambil pada saudara2 tsb diatas. 

d. Sdr. Sumarjono Kantor 

Pendaftaran ditutup tgl. 

z DEWAN MAHASISWA U.N.G.M. 

2 Sena ata 
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UNTUK, MEMENUHI DESAKAN UMUM, MAKA : 

( BOKKHOUDEN A — B, 
STEN@-TIK. 

Setiap waktu begitu 

vaatnja. : 

Kantor » Cursus 

«DARMO"   
Bagian Kesenian   va 

.SUARA. «| .|sarkan pokok dari Bond jg. 

MEA AE LM 
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t bajar 

mulai: beladjar, begitupun pri--hj   
Djl. Pathook 23 —— 9, Tilp. 239. : 

Udjian tgl. 4 H-5 Pebruari 1955. 

jian Boekhoudingnja berda- 

AL LL 

MAAN ANA MUA MUA PTUN, MIE NP aa NI UN PA. NI NN Mah ALARM PAN rs ma 

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 

JOGJAKARTA. 

PENGUMUMAN 
No. 1 — 55. 

Dengan ini dipermaklumkan. bahwa 

Sdr. R. OETOJO 
Kepala Perusahaan Listrik Negara Jogjakarta mulai tgl. 1 

/ Pebruari 1955 oleh Pemerintah telah diberhentikan dari 

djabatannja dengan hormat dan menerima pensiun. 

Sebagai. Kepala Perusahaan Listrik Negara Jogjakarta 

mulai tanggal 1 Pebruari 1955 oleh Kantor Besar Perusa- 

haan Listrik Negara Surabaja telah ditundjuk 

Sdr. R. KRESNOADI 
KEPALA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 

KARESIDENAN PEKALONGAN 
di TEGAL. 

Maka dengan ini agar umum mendjadi maklum udanja 

Jogjakarta, 4 Pebruari 1955. 

"Perusahaan Listrik Negara 
Jogjakarta 
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“Bantulah P. M.). 
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Bertunangan : 

Rr. MUDJINAH — WIRJOATMODJO, Jogja 
dengan 

LULUS GATOT SUDIBYOSUMO, Madiun 

telah diresmikan (tukar tjintjin) pada tg. 5 Pebruari 1955 

djam 20.00 di Langenardjan 10, Jogjakarta. 

Aa AN Pa PAN MAY ML KAN AA AMAN TAN Aa ALA ML AAN TA Ne ANN Par A3 PAT TAN Spa PR) TAN TAAT 9 PN AN 

Utjapan Terima Kasih 
Dengan hormat. i, 

1, Jang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dan 

menjatakan terima kasih jang ta' terhingga kepada Ta- 

bib WAHID MAWN, dimana berkat dengan pengobatan 

nja jang mudjarab atas penjakit saja, jang tadinja ka- 

ki tangan dingin, lekas tjape, hingga sekarang telah 

baik. 
2. Hal ini telah lama sekali diderita,dan telah berkali-kali 

berobat kepada para dokter, tetapi pengobatan tidak 

membawa hasil jang diharapkan. 

3. Tetapi berkat dengan pengobatan Tabib Wahid Mawn,s 

penjakit tersebut telah hilang. Dan dengan ini sekali 

lagi saja menjampaikan utjapan terima kasih saja jang 

ta? terhingga kepada TABIB WAHID MAWN. : 

Semoga Tuhan menjertai segala pekerdjaan kita selalu. 

Bandung 1 April 1954. 

Hormat dan ta'zim saja 

JOHNN REFANUS SIM. 
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MASIH BERSEDIA MENDJUMPAI 
PAGI INI 

  

  

Satu?nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

djantung dam buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 

perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

angin, djantung berdebar, kaki- tangan Yingin, kesemutan, 

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapal, 

lemas, pendek napas, pusing, suka merah2 djengkel hati dan 

kusut pikiran : suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per doos 5: 

POTENSOL 
Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta daxi pendjual). » 

  

   
  Harga per @00S oo. Pa AAA WE naa ka 2:20 — 

SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) hn Doa 

PREGNOL ....... pian ketan Mapanan anna nana Hp 20— 

APHRODIN @xterhal .......o #1104 — 

DC CREAM 
| Tanggung menghilangkan tan- 

da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per doos .... Rp. 15,— 

NO-HAIR CREAM. 
Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 

Ba 20 

    

  

Ka 
DC POMADE 

Untuk menghitamkan rambut 

putih. Bukan haarverf tapi 'ha- 

nja POMADE biasa A Rp. 25,— 

Obat2 keluaran DC PHARMA 

ditanggung tida mengganggu 

kesehatan umum dan diperbuat 

dengan alat-alat Pharmacie oleh 

Achli2 Obat jang ber- idjazah. 

DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 

OBAT TIONGHOA DIMAN A42. 

DC ,,PHARMA" Ltd. 
Djl. Ternate No.12 Ban dung. 

Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

Agen? di Djawa Tengah :   djan Semarang. 

dipake. 
Per doos . .-. .. Rp. 10— 

ATOM HA!RDYE. 
Untuk menghitamkan 
putih, Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja istimewa. 
Per doos Rp. 10,—: 

Rp. 25,—. 

TorosPakistan Tugu Kulon 48B : Toko obat Tek An Tong, 

Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan , R. O. Karuhun 

Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dji Raya Mage- 

lang. Toko ebat Junon Dji. Slamet 

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 

obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 

rambut 

Rp. 15,—3 

  

   GUN 

Ryadi 162 Timuran,   

Salatiga 
MENTJARI: 

Tenaga W.N.I. untuk diangkat sebagai : 

SEKRETARIS DPRD /DPD Kota Salatiga (g01. Vjb- V/e). 

Sjarat - sjarat pengangkatan : : 

IL. Sekurang - kurangnja beridjasah S.M.A. Negeri atau 

jang sederadjat dengan itu, 

HI. Mempunjai pengalaman dalam Pemerintahan / Pemerin- 

tahan daerah sedikitnja 10 tahun. 

atau : 

IL. Sekurang - kurangnja beridjasah S.M.P. Negeri atau 

jang sederadjat dengan itu, 

HI. Mempunjai pengalaman dajam Pemerintahan / Pemerin- 

tahan daerah sedikitaja 16 tahun , dalam keadaan isti- 

mewa 13 tahun. Ea 

Sjarat - sjarat lainnit : 4 

a. Berbadan sehat, jang dibuktikan dengan surat kete- 

rangan Dokter Negeri, " 

b. Berkelakuan baik, jang dibuktikan dengan 

rangan  Polisi/ Pamong-Pradja Setempat, 

Umur paling tinggi 40 t.hun, 

Harus sanggup bertempat tinggal dikota Salatiga, 

Surat lamaran tidak beimeterai disertai daftar - riwa- 

jat pekerdjaan lengkap dengan turunan surat - surat 

idjasah, surat2 keputusan Gll., harus dialamatkan kepa- 

da Dewan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan diteri- 

ma selambat.- lambatnja tanggal 10 April 1955. 

f. Bagi jang masih bekerdja pada instansi Pemerintah, 

supaja dilampiri ,misbaarheidsverklaring” dari instansi 

jang bersangkutan. 

surat kete- 

D 
P
k
 

Salatiga, 7 Pebruari 1955. 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH 

KOTA SALATIGA 

Ketua, 

TIM. SOEDIJONO) 89-2 

Lelang borongan bahan 

makanan. 

DITJARI: 
WARGA NEGARA INDONESIA utk mendjadi Pemborong/ 

Penjelenggara bahan makanan di Pendjara - Pendjara : 

IL Daerah KEDU (MAGELANG, TEMANGGUNG, 
WONOSOBO, PURWOREDJO, KEBUMEN dan 
KUTOARDJO). : 

IL Daerah JOGJAKARTA (WIROGUNAN, WATES, 
WONOSARI) dan RUMAH PENDIDIKAN NE- 
GARA di KALIURANG. 

III. Daerah SURAKARTA (SURAKARTA, KLATEN, 
WONOGIRI, SRASEN dan BOJOLALI). 

bagian triwulan kedua — 1955 (1 April "55 sja 30 Djuni '55). 

Surat? penawaran buat tiap? Pendjara di - pisah - pisahkan 

dalam 3 (tiga) bagian : 

I. Beras | Ongkos angkutan beras, 
Il. Daging, Ikan asin, Telur asin, 

HI. Sajur majur, kaju bakar dsb.-nja. 

Penerimaan surat? penawaran, akan diadakan pada HARI? 

LELANG jani: 

IL. Pada tgl. 14 Pebruari 1555 djam 9 pagi, untuk 

Pendjara2 daerah KEDU bertempat di Pendjara 

MAGELANG. 

IL. Pada tgl. 19 Pebruari 1955 djam 9 pagi, untuk 

  

    
PERHATIAN !!! S5 OP1N PERHATIAN !!! 

SEGERA TERBIT 
BUKU KENANG2AN KONGGRES PELADJAR PEDJUANG 

SELURUH INDONESIA kn ga 

OPLAAG : 10,000 exemplaar. Tersebar selurah Indonesia. 

ISI al. Wedjangan Presiden, Pidato Menteri? P.P. & 

EK. dan Pertahanan, Putusan Konggres dl, 

dan dilengkapi dengan gambar? kenang?an 

Konggres jang sangat menarik, : 

PENTING : Bagi mereka jang akan memberikan utjapan se- 

lamat dan memasang iklan, harap berhabungan dengan Pani- 

tya Konggres : Djalan Progo Mo. 6 — Jogjakarta. — 

PANITYA KONGGRES. 

Bagian Publikasi. 

92-2     
Pendjara? daerah JOGJAKARTA bertempat di 

Pendjara WIROGUNAN (Jogjakarta). 

III. Pada tgl. 17 Pebruari 1955 djam 9 pagi, untuk 

Pendjara?2 daerah SURAKARTA bertempat di 

Pendjara SURAKARTA, 

Sebelum waktu lelang diadakan, para' peminat diminet 

lebih dulu datang ke Pendjaru2 jang bersangkutan (tersebut 

diatas), pada tiap& hari kerdja antara diam 9 — 11, umink 

memperoleh keterangan2 | pendjelasanZ . dan blanco? surat 

penawaran. 

Direktur. KEPENDJARAAN.   , 

Telah datang !!! 
ETNOLOGI (Suharto) La..o.oooo. Woo enentesasaaa Rp. 16,— 

Naga Mas IL. IL INI, IV a...... KUA AO sena DANA Pa Ge oo 

Bahasa Parwa I (Mulder) Lee eneeeenetaaaa ai oU 

Bahasa Parwa II (Mulder) 4. ee » 18— 

Kamus Ingg. — Ind, Ind. — Ingg. (Pino) » 9, — 

Porto Ma aan 154. v 

Minimum senar Rp. 1.50 

N.B. Pesan sekarang pada : 

“Kami sekarang masih sedia 

TAS LONTAR dari Bali asli 
Toko Buku sak Re 

  

  

op maat, 
lagi menurut MODEL pilihan 

Puan? Njonja? dar Butra? ada- 

lah jang paling tepat. 

p Maison 

Peranan GADJAH MADA” 
Her BIA PENDJAHIT 

       

  

  & PENATU 
OGJA. 3 
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DIDJUAL MITRA 
Dengan NN nat : membuka pada 7 Februari 

2 rombongan pagi dan sore. 

BOEKHOUDEN A. 

DJUGA pada Udjian Bond 

October 1954 dari , MITRA” 

LAGI LULUS 10076. 

Pendaftaran di : 
Bintaran Wetan 11. 

N.B. Dari ,,/MITRA” telah 

4 kali Udjian berturut- 

turut lulus 10079. 

TRUCK DODGE 3!/» TON 

a. Keadaan baik (Rijdkiaar). 

b. Surat2 lengkap. 

c. Traject lengkap. 

— Harga Rp. 35,000,— — 

Harap hubungan dengan 

Dj!. Sundoro No. 19. 

91-2   

  

  

RADJA OBAT KESEHATAN BADAN : 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala matjam penjakit seperti: Buah pinggang, Djan- 

tung berdebar - debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). 

Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di kantor dan jang 

suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

dan (glends). Alesan penjakit : badan lekas tjape, makanan 

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 

penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 

ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 

bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin : PIL VIRANOL jang 

tanggung 10076 BERHASIL. : 

Harga 1 botol Rp. 20,— 

Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. : 

Badium Viranol Tonic Pills. menambah darah ... Rp. 30:— 

Pil Istimewa .....oooo—ooooooo None a bag Pn denagn PA » 18,— 

Minjak Istimewa ......ooooooooma Kanan LO, — | 

Pil ViraMin oo. PA ah sh nata nata 25, — 

Pil Wanita untuk wanita tUA .....oooooo.oooo » 30,— 

Salp Tjantik, menghilangkan hitaman di muka | 

panu, kukul djerawat No. 1 Rp. 20—, No.2 ,, 10— 

Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam ,, 15,— 

Sultana Figure Cream, membikin bagus badan ... , 30— 

Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntu " 

2 gram Rp. 10,— dan 5 2TAM ....... sn nama” Men Baal 

No Hair Powder, menghilangkan rambut ......o.....im 10, — 

Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ...... ». 10,— 

Minjak Telinga, kurang mendengar ....oocoWooo.o. » 10,—- 

Salp Wasir (ambeien) La... keasang rana Cebinavaba as LUperan 

Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ...... sewa 10, — 

Pil Diabetes (sakit gula) ...... ahaneeane Tk eikaos endugi una 80, — 

Pil Entjok Linu2 oo Dan dnesadOka sanak PeNN eka ». 25,— 

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 169. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 

diseluruh INDONESIA. 
» 

- 

TOKO SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 

Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 

Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 15 — Jogjakarta, 

WARUNG MOELJO, Djl: Judonegaran 17 — Jogja 

Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogjakarta. 

TOKO JUNIOR, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 

Zindabad House, Nonongan No. 77 — 8olo. 

Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 

Tokv Obat THIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang. 

Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 

Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — ,, 

Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang. 

Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus.           
 


