
    

    

   

Hg
 

  

# 

ie 

Na
 

Sa
 

    

# 

. Pembebasan tugas ini adalah | 

  

384 

  

diantara sedjumlah Lk. 
pada tgl. 71-12-1953 kemarin pagi sekira djam 08.30 telah menga- 

  dakan pemogokan, mereka itu berkumpul didepan diman 
Kantor S.M.P. tersebut setjara teratur, jang diterima oleh Guru 
aa Panahan. tersebut Sar. Hadisaputra serta guru? lainnja. 

  

H: 4 R US TE GAS 
3 kn GAN daki £ Te 

njak djawatan pemerintah | 

dan partikelir sudah mendjadi ra 
hasia umum dinegeri kita ini. Ki 

ta “dengar dan lihat saban hari 

    

Pemimpin dari Keluarga Mu- 
ria SMP 2 tersebut, jaini suatu 

h djar2 SMP 
itu, ialah Sar. Supandi, an. pa- 
|ra peladjar berada dibela- 
kangnja, Pe Na Kepada Gu 
ru Kepala tersebut, bahwa para 

: murid jang @jumlahnja ada 384 
(itu, mulai saat al 7-12-53 
itu, tidak mau lagi mengikuti pe 

  

tidak sedikit pegawaj jang men- hladjaran bahasa Inggeris, jang 
dadak sontak djadi kaja Pada 
hal melihat kolom gadjinja sebe 
tulnja penghasilannja hanja tju | 
kup untuk keperluan hidup. 

Ada usaha. untuk mentjoba 

membersihkan korupsi itu, pa- 
ling sedikit - menguranginja. 
Alat2 pemerintah bertindak me- 
nangkap dan menahan orang 
jang ditjurigai meiakukannja. 
Lalu diperiksa, kemudian dihu- 
kum, kalau ternjata memang be 
“tu pegawaj itu melakukan per 
buatan jang tidak halal itu jang 

- semata2 menguntungkan diri sen 
“diri, dan merugikan ajawatan| : 

negara. 
Pembersihan dikementerian 

PPK waktu ini, jang membebas | 
“Kan dua orang pegawai tinggi, 
“adalah salah satu usaha kearah 

itu: Kepala djawatan perlengkap 

ari dan bangunan kementerian 
tersebut, tuan Atmodipuro serta 
wakilnja, tuan M.J. Suparman, 

telah dibebaskan dari tugasnja. 

  

suara2 sa: merisinjaleer tuan 
Atmodipuro ini, jang kabarnja ' 

dalam tempo jang singkat bikin 
villa ja: gus, Serta punja md 
bil prive. Dari mana ia dapat 

uang sebanjak itu, tidaklah be- 
rapa djelas bagi Kita, Tapi te- 
rang, bahwa ia kedapatan ku- 
rang djudjur dalam melakukan 
tugasnja. Itulah sebabnja ia di- 
periksa dan diselidiki Oleh pani- 
tia tadi. 
Jang hendak kita kemukakan, 

ialah, bahwa adalah kurang ie 
pat tindakan pemerin terha- 
dap kedua orang itu. Sebab su- 
dah terang mereka melakukan 
kesalahan, tapi masih ditem 
kan dibagian lain dik 1 
PPK, meskipun dikatakan untuk 
sementara. 
Mengapa keduanja tidak terus 

dipetjat? Dan segera ditahan da 
lam tahanan? Apakah belum tju 
kup bukti2 jang didapat oleh pa 

  

    

  

“ nitia tersebut untuk melakukan 
tindakan pemetjatan -. Kei 
hanan? 

Hal ini kita Tantan, stadate 
untuk mendjaga dikemudian ha- 
ri, agar terasa oleh orang2 dan | 
pegawai2 jang berbuat tjurang. 

bahwa pemerintah memang be- 
tul2 mengadakan tindakan ke- | 
ras. Apa jang dilakukan terha | 
dap tuan2 Atmodipuro dan Su- 
parman ini menimbulkan kesan 
jg kurang baik atas keadaan ma 
sjarakat kita. seolah2 Pe Pan 
mereka ereng sadja. 3 
Makin tegas pemerintah ber: 

tindak dalam soal2 ketjurangan | 
ini, makin terasa oleh rakjat ba | 
njak harga dan nilainja. Siapa | 
jang betul2 ternjata korup, ti- 

dak ada alasan sesungguhnja un | 
tuk tidak memetjat dan mena- | 

   hannja. Dan ini merupakan sua 
tu pendidikan pada seluruh rak 
1 Ta 

PUTUSAN SSKDN: | 
SUDIRO TERPILIH 

KEMBALI 
' Sebagai ketua Ss.K.D 

. Kongres Serikat Sekerdja Ke | 
“ menterian Dalam Negi $ 

ngenai soal2 ekon nasi 
gawai negeri dari otonomi. 

dikeluarkan 1 Strikat Se- 
kerdja dan ditetapk can serta di- 

  

Alap re peraturan gadji | 
sebagai organi- 

aktip dalam | 
. pemilihan” umum SERA kon- | 
 stituante dan D.P.R. Pu 

  

baru, S.S.K.D.I 

sasi tidak akan     

  

  

ruh 

bung dengan keadaan supaja da 
lam waktu 1 bulan mengadakan 
kongres darurat, Kongres djuga | 
menjetudjui beleid pengurus be 
sar lama serta 
kpn 

  

   

  

Ba bagai ketua umum 

    

Djanu Ismadi, Kun-    

      

   
    

su 

: 2 

: hukuman berat kepada 
|nja dengan tiada memfikir- 

(na guru Wanita Skl. 

   

      

   
    

  

     

  

. Ta 'keridaraan 
“Antara lain diputuskan mende IS 

sak Pemerintah sup Pa segera | b 

seluruh Indonesia berhu- 

memilih Sudiro 

anggauta2-nja | 

diberikan oleh seorang guru wa- 
| nita bernama Skl. dari SMP itu, 
kareng beberapa sebab termak- 
tub dalam surat protes mereka, 
jang kemudian diserahkan kepa 
da Guru Kepala. ' 

Apa sebabenja. mereka 
mogok ? 9 

Atas pertanjaan wartawan 
K.R mengenai isi surat protest 
itu, Guru Kepala S.M.P, Hadi- 
saputro menjatakan, bahwa si- | 
kap para murid itu berhubung- 

an dengan tindakan guru wani- 

itu dalam itjara menga- 
a jang sering memberikan 

murid- 

  

  

     

kan factor2 -“paedagogisch, se- 
hingga karena banjak waktunja 
jang dipergunakan oleh murid jg 
mendapat hukuman itu untuk 
mengerdjakan strafwerk itu, ma 
ka mereka ta' mempunjai tju- 
ki p waktu untuk mernfiki 
eladjaran2 lainnja, dimana pela 

uh: Jainnja itu terdesak. .Me. 

j b. 

  

   
    

     

  

    

     memb awa Pn jang dinarankan 
pun peladjaran bahasa Inggeris 
jang diberikan oleh guru wanita 
itu djuga tidak membawa ban jak 
hasil pula.: 
-Djuga disebutkan, bahwa gu- 

ru wanita itu sering djika ma- 
rah memperg unakan tangannja, 
sedang utjapan2 jang tidak di- 
iharapkan, sering keluar djuga 
jang menjakitkan hati simurid, 
maupun orang tua murid, setelah 
“murid ini mentjeritakan hal ich 
wal itu pada : orang tuanja 

Beleid Guru Kepala, 
sambil tunggu putusan 

20. Inspeksi, 

Tioiokekrang rotest itu, dima 
itu djuga 

datang, maka djalannja teratur, 
sehingga ta' terdjadi hal2 jang | 
merugikan, Atas beleid guru Xe 
pala, mulai hari tersebut guru 
wanita itu Gipersilahkan pulang 
tiada memberi peladjaran lebih 
dahulu, sampai ada keputusan 

| darj Inspeksi PPK “Djateng. 
Hari itu djuga, Guru Kepala 

tersebut mengetok kawat ke In- 
Speksi melaporkan hal itu, de- 
ngan harapan agar Inspeksi se- 
gera mengirim utusan ke Mage- 
“Jang, untuk menjelesaikan hal 
itu, karena menurut Sdr. Hadi- 
'saputro, maka Inspeksilah jang 
Competent untuk memutuskan 
aa itu, Mulai pagi tersebut, 

thd seorang. 
pemarah? | 

MURID SMP. 1 Ngeri Meta di Djalan Boton 
. 420 murid dari Sokolah tersebut, 

Djakarta Senen jl. dikatakan 

“dan bertanja #pakah hakim pes 
ngadilan.nogeri D arta Tan 
punjai konpetensi i meng adili per. 
karanja ini dan a/ perkara2 
sematjam ini bukan djadi tugas 

      

guru wanita itu bertinggal diru- 

mah sambil menanti putusan di 

atas, dimana dalam beberapa ha 

1 ian diharap kedatangan utusan 

speksi itu di Magelang. 

Muria? dengan tenang 

“ ARIAN U M UM 
p DITERBITKAN OLEH BA JAN | PENERBIT sKEDAULATAN RAKJAT" (ANEGAUTA Bas 

  

  

| Oleh Menteri   , melandjutkan peladja- 
ran, “T : 

Setelah mengadakan protesi 
itu, para peladjar dengan te- 

nang memasuki kelas masing2 
untuk melandjutkan peladjaran2 
nja. Diantara 420 peladjar SMP 
II Negeri itu, maka jang ikut da 
lam protest itu ada 384 orang, 
sedang jang 36 murid bersikap 
blanko. Perlu diketahui, bahwa 
djumlah guru dari SMP itu jang 
mempunjaj 12 klas parallel, ada 
12 orang, inclusief guru wanita 

tersebut, dimana jg mengadjar 
bahasa Inggeris ada 2orang. 
Bagaimana putusannja terha- 

dap peristiwa itu, masih kita 
tunggu perkembangan? selan- 
djutnja, “demikian tulis warta- 

wan KR dari Magelang. - (Kor). 

ANGGAUTA DPR DI 
MUKA HAKIM 

Karena djual mobil 
prioriteit, 

Anggauta parlemen M. Adma. 
laannja jang 'diutjapkan “diha- 
dyns (Masjumi) dalam pemibe- 
dapan sidang pengadilan negeri 

  

Kana Agung guna 

nen.M. Adma- | Ta dapa. 
Natan nogery -Djakarta atas 
dasar tuduhan mendjual mobil 
prioriteit merk ,,Plymouth” Ike- 
pada-pertjetakan ,/De Unie” Dja 
karta jang dalam perkara jini 
mendjadi terdakwa kedua -dan 
diwakili W.J. Stiphout, dgn tidak 
seizin Pani'ya Utama. Pem- 
bagian Kendaraan Bermotor. 
Perkara tersebut dimadjukan 

djaksa Jusuf Suwondo dan Sa- 
kim jang ditugaskan memeriksa - 
perkara ini Mr. Lim. Untuk ter- 
dakwa M. Admadyns djaksa Ju- 
suf Suwondo telah memadjukan 
tuntutan hukuman - denda Rp. 
1500,— dan atau hukuman pen- 

djara 3 bl. tapi berhubung dgn 
psrtanjaan tsb. diatas maka 
Hakim Lim menganggap perlu- 
menunda sidang sampai 23 Dja- 
nuari 54 jang akan datang.— 
Ant. 

, PM CANADA KE IN. 
DONESIA - - 

Besok pada bulan Pe- 
bruari. 

— Dalam kundjungannja keti 
timur-djauh, PM Canada, Louis 
Sing Lauren akan singgah dju- 
ga di Indonesia, Pakistan dan 
India. Demikian menurut ka- 

langan jang mengetahui di La 
hore. Diterangkan selandjutnja, 

bahwa PM Canada itu, akan me 

mulai perdjalanannja itu pada 
awal Pebruari depan. 

dari. Mal 
   

    

   

  

  

Mau menjelundup 

Ha 
bak 

  

Djatingaleh telah terdjadi 

“kena tembakan dan 

1 Terdjadinja peristiwa itu de- 

ian : Pada hari Sabtu 5 De- | 
ember djam 10.00 datang sebu- 
ah taxi dari djurusan selatan 

  

| hendak masuk 'kedalam kota Se- 

  

Seperti djuga lain2nja 
jang masuk karatan 

sanad pun taxi tersebut di- 

  

   rhentikan di pos-pendjagaan 
Djatingaleh untuk diperiksa. Da 
lam taxi tersebut terdapat 7 

orang penumpang. Dalam pepe- 
riksaan itu 'ternjata seorang 'di- 
(antara para penumpang tadi, 
membawa sendjata api. Semen- 

  

“Itara polisi melakukan peperik- 
saan, tiba2 seorang penumpang 
lagi melepaskan tembakan de- 

rus lari, Untung tembakannja 
tidak mengenai sasarannja. Ia | 
terus dikedjar oleh polisi dan 
tembak-menembaik terdjadi, Ta- 
pi pengatjau dapat lolos dalam 
semak2 dan hingga sekarang 
belum didapat kabar lebih djauh, 

      bopranoto, Serimin Sa 
“Suntarsono: A 

Tiga orang grom- 
bol 

ARI SAPTU pagi job. dimuka pos-pendjagaan polisi di 

antara tiga orang anggauta geronibolan pengatjau dengan 
pihak polisi. Achirnja seorang ketangkap, 

lainnja melarikan diri, hingga seka- : 
2 . rang belum didapat keterangan lebih djauh, 

| kalinja dan pengatjau itu tewas. 

| pengatjau itu membawa sebuah 

ngan repolper Vickers dan te- | 

anggauta Polisi Islam Indonesia 

| di Djawa-Barat melalui Sema- 
rang.       Ken RN maa aa Mana 

tau Ig gas itu seorang penga- | 

perlawanan |. 

am 
dim kota Semarang 

pergulatan dan tembak-menem- 

djibannja dua 

Selandjutnja dilantik djuga Let. 

Pertahanan pada 

| Overste Z. Lubis mendjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. 
4-11-1953 jl, telah dilantik 

Kol, Sapari mendjadi Asisten 

KSAD II dan Let. Kol. Abimanju mendjadi Assisten KSAD 1. 

Gambar dari kiri kekanan : 

KSAD L — (IPPHOS). 

seluruh Indonesia di Malang jang 

. 

''Kominike itu sebagai berikut : 

1, Berdasarkan hasil pemerik- 

saan pada tingkatan pertama 

oleh panitia Mr. Soedardjat jg 

disebut panitia Menjelidik Kedju 

djuran Pegawai2 Kementerian 
PPK, maka Menteri PPK telah. 

membebaskan dari tugas kewa- 

orang pegawai 

tinggi dari Djawatan Perleng- 

kapan dan Bangunan, jaitu : 

Atmodipuro dan .M. J. Soepar- 

man dan sedjak kini dipekerdja- 

kan untuk sementara. waktu di- 

djutnja terhadap kedua orang 

pegawai tinggi itu telah “dise- 

ra'.kan kepada instansi Kedjak- 

saan dan Keuangan Negara. 

“Dengan segera Djawatan Per- 

lengkapan dan Bangunan akan 

direorganisir, sehingga mendjadi 

depot persediaan pada masing2 

Djawatan dilingkungan Kemen- 

terian PPK. 

Selandjutnja Panitia Mr. Soe- 

Gardjat itu akan meneruskan pe- 

kerdjaannja. 
2. Untuk memperbaiki penger 

tian peladjar2 sekolah rakjat | 

jandjutan tentang koperasi, ma- 

'ka Kementerian PPK telah me- 

njiarkan suatu sajembara dgn 

maksud untuk mendapat buku? 

jang akan dapat meresapkan dji 

wa mendirikan koperasi dika- 

langan rakjat. Buku2 jg telah 

diterima baik oleh suatu panitia 

nanti akan disebarkan dikalang- 

an sekolah rakjat/landjutan jg 

sangat membutuhkan peladjar-   an2 disekeliling soal 'koperasi 

tersebut. 

Pemenang2 sajembara | itu | 

akan mendapat hadiah darh se- | 

lain dari pada itu djuga akan | 

menerima uang djasa dari tje- | 

takan2 buku jang akan dise- 

lenggarakan atas nama peme- | 

rintah. 

Panitia pemeriksa saj ambara 

itu diharapkan akan dilindungi 

atas permintaan orang2 jg ber- 

minat penuh atas koperasi dan 

jang telah ditsrima cleh Kemen- 

terian PPK ole'r Drs. Moh. Hat- | 

ta, jang telah mendapat gelar 

Bapak Koperasi pada Konperen. 

si Koperasi di Bandung. 

3. Dari tanggal 9 sampai dgn 

17 Desember tahun ini akan ber 

langsung dikota Malang konpe- 

rensi Inspeksi Sekolah Rakjat 

seluruh Indonesia dibawah pim- 

pinan Kementerian PPK. 

Selain akan mendengarkan pe- 

lapuran tentang kegiatan peker- 

djaan penilikan sekolah, djuga 

akan dibitjarakan diantaranja 

tentang kemungkinan memper- |   seorang lagi tewas 

awas polisi dan terdjadi per- 
gulatan ramai. Pengatjau men- 

| fjoba merampas sendjata polisi, 
“tetapi polisi lainnja mendahului 
menembak jang mengenai paha 
pengatjau. Meskipun suda' men 
“dapat luka, pengatjau itu masih 
melakukan perlawanan, sehing- 
ga pihak polisi terpaksa mele- 
paskan tembakan untuk kedua 

Seorang pengatjau lagi lalu 
ditaham dan diperiksa lebih dja- 
uh. Hasil peperiksaan ternjata, 

repolper Colt dengan pelurunja, 
2 gwvanat tangan dan sebuah tas 
berisi pakaian dll. 

IDari peperiksaan selandjut- 
nja dapat dikabarkan, bahwa ke 
tiga orang pengatjau itu diduga, 

jang hendak ' mengadakan hu- 
bungan dengan gerombolannja   Adapun 4 orang lainnja ada- 
Jah penumpang biasa, — — (Kor). 

lengkapi buku2 peladjaran jang : 

setjara tjuma2 akar disampai- 

kan untuk kegunaan murid2 se- 

kolah rakjat seluruh Indonesia. 

Atas undangan Kem. P.P.K., 

maka konperensi itu djuga akan 

dihadiri oleh Kementerian2 Pe- 

nerangan, Agama, Dalam Nege- | 

ri, Keuangan dan Pekerdjaan 

Umum dan Tenaga, DPR. Seksi 

E, Wakil PGRI dan Pers. — Ant. 

  

PENDIRIAN P.K.I.: 

PANITYA PEMILIHAN 
TAK USAH DIUDJI 

PKI berpendapat bahwa ber- 

dasarkan perimbangan kekuatan 

jang ada sekarang, panitya pe 

milihan umum Indonesia jang 
sudah dilantik oleh Presiden ti 
dak usah diudji lagi, 

Tapi diharapkan kepada pe 
merintah pusat supaja mengawa 

si agar panitya2 daerah dibentuk 

atas dasar jang lebih demokra- 
tis dan lebih mentjerminkan pe 

rimbangan kekuatan didalam ma 
sjarakat. 
PKI menghendaki supaja apa 

jang telah terdjadi di Djakarta 
berkenaag. dengan pembentukan 

Lembaga K 
JI Kom Rataviassch G 

j van Kunstan en We 

  
    
    

   

LT TANPA Maan 
Cebudajzan ! Indonesia 

enootschap 

CG t 

Hang lappen" 

Let. Kol- Z. Lubis Wakil KSAD, Let. 

Kol. Sapari Asisten KSAD II dan Let. Kol. Abimanju Asisten 

Pembersihan di 
Kementerian 

PPK 
“EMENTERIAN PPK mengeluarkan 
pembebasan tugas terhadap dua orang pe gawai tinggi pada 

Djawatan Perlengkapan dan Bangunan PPK, 

sajembara dari Kementerian PPK untuk karangan mengenai 

koperasi dan tentang akan adanja konperensi Inspeksi S. R. 

kominike mengenai 

tentang adanja 

akan membitjarakan kemung- 

kinan memperleng sapi buku? psladjaran untuk S. R. 

  

: Ad nitya2 pemilihan kabupa ten de 
ngan tidak turut sertanja. satu 
rangpun dari PKI tapi dengan 

$ ang - orang Masjumi didalam 
tiar2 panitya itu, harus dikorek 

si dan tidak boleh diulangi lagi 
didaerah2 lain. Demikian ketera. 

-ngan DN Aidit sekdjen CC PKI 
“kepada pers - mengenai panitya 
pemilihan Indonesia. : 
“.Selandjutnja Aidit mengemu 
kakan bahwa. setelah pz itya pe 
milihan Indonesia. dilan Pre 

bagian Perundang2an Kemente- | sjden, ada suara2 jang mau ic 
“Nian PPK: Penjelidikan setan: #ficemiandomon pad "nndang2 

pemilihan umum dengan ihaksud 
agar anggauta panitya pemilih- 
an Indonesia ditambah djumlah- 

nja. 

Aidit menarik kesimpulan dari 
adanja usaha? ini bahwa kini 
sedang dilakukan usaha2 untuk 
mengatjatkan panitya pemilih- 
an Indonesia dan denga n demiki 
an menjebahkan persiapan? pe- 
milihan umum djadi tidak lan- 

tjar. Demikian antaral ain kete 
rangan Aidit kepada pers. Ant. 

  

KEPOLISIAN DIBAWAH 
P.M, 

»Suluh Indonesia” mendapat 
keterangan dari kalangan jang 
dekat dengan Pemerintah, bahwa 
status polisi untuk sementara te- 

. tap dibawah “Perdana Menteri 

sambil menunggu ketentuan2 

lebih landjut jang akan diatur 
berdasarkan perobahan2 dasar 
hukumnja, jang persiapannja 
memerlukan tempo tidak sedikit. 

Sebagai telah dikabarkan, pi- 

|hak ,,Persatuan Pegawa, Polisi 

RI” pernah menjatakan pendiri- 
annja jang disampaikan kepada 

|.pers, bahwa mereka tidak menje 

tudjui konsepsi Menterj Kehaki- 
man Mr. Djody Gondokusumo jg 
kepada pers telah menjatakan, 

bermaksud untuk menempatkan 
kepolisian dibawah Kemeaterian 

| Kehakiman. 

     
         

    

    

   

DR. SUDARSONO KE 
DJEPANG LAGI 
Untuk pengangkatan Ka- 
pal Djepang sediakan 

$ 612 djuta. 
Dr, Sudarsono, kepala bureau 

penerangan dari Kem. L.N. jg 
pada hari Rebo jang akan da- 
tang akan bertolak ke Djepang, 
menjatakan, bahwa keberang- 
katannja ke 'Djepang itu ialah 
guna mengadakan pembitjaraan 
dengan pihak jang bersangkut- 
an mengenai masalah menaikkan 

kapal2 jang tenggelam diperair- 
an territorjal Indonesia, jang ma 

Ina Djepang akan mengangkat- 

nja, Dikatakannja bahwa hal itu 

baru terlaksana, apabila telah 
“mendapat persesudjuan dari ke- 

dua pihak. Kini sedang diadakan 
penjelidikan terhadap kapal2 itu 

dimana letaknja. 
Selandjutnja Dr. Sudarsono 

menerangkan, bahwa jang akan 
didahulukan ialah kapal2 jang 
menghalangi pelajaran kita. Un 

tuk melaksanakan itu diduga 

Pem, Djepang akan mengeluar- 
kan beaja Ik. 614 djuta dolar 
Amerika, Dari sedjumlah itu ba 

gi kita akan mempunjaj Gevisen 
diluar negerj 2 djuta- dollar 
Amerika. Adapun keberangkatan 
nja ke Djepang itu disertai de- 

ngan secretaris djendral Kem. 
Kehakiman Mr. Besar, Mereka 
akan tinggal disana selama 1 

  

minggu. — RD 

PERISTIWA 17 OKT. 
DAN A.P. 

Dirundingkan oleh . Ali, 
Wongso, Arifin dan Su- 
prapto. 

'Djam 12.36 kemarin PM Ali 
Sastroamidjojo mengadakan per 
temuan selamn satu setengah 
djam lebih dengan wakil PM 1 
Mr. Wongsonegoro, wakil PM IT 

taxaa 
dan Djaksa Agung Suprapto. 

Menurut kalangan: jang bia- 
sanja mengetahui didalam per- 
temuan tersebut dibitjarakan 
soal penjelesaian peristiwa 17 
Oktober dan persoalan jang mer- 
ngenai Angkatan Perang dewa- 
Sa INI, 

Pertemuan tadi belum sampai 
kepada. penetapan penjelesaian 
jang bulat dan pembitjaraan ini 
akan dilandjutkan lagi. — Ant. 

  

2 KAPAL TENGGELAM 
Peaa $ 170.900 

untuk Singapura pada Rabu jl. 
tenggelam didepan pantai Suma 
tera Tengah. Anak buah kapal 

diri. 'Tenggelamnja kapal itu 

disebabkan disergap angin badai 
Sumatera jang hebat. Muatan ka 
ret itu seharga Ik. 170.000 dolar 

  

Amerika, —- RD. 

PERWAKILAN INDONE- 
SIA DI ROMA 
Mendjadi kedutaan besar. 

Pemerintah2 Italia dan Indo- 
nesia telah memutuskan, untuk 
menaikkan perwakilan mereka 
masing2 di Djekarta dan di Ro-   ma mendjadi kedutaan besar. — 
Ant. 

  

PM Vietnam setu- 
dju saran Ho 

Chi Minh 
Pp ERDANA Menteri Vietnam, Nguyen Van Tan, mengatakan 

hari Minggu, padalah suatu kesalahan jang besar sekali 
djika usul pemimpin Vietminh, Ho Chi Minh, jang ditudjukan 
kepada Perantjis ditolak setjara automatis, akan tetapi setiap 
perundingan dengan fihak Vietminh untuk mengachiri peperang- 
an dj Indo-China harus “Gisertai dengan djaminan? jang lebih 
sungguh? lagi”. 

Perdana Menteri tersebut jang' , 
kemarin dulu tiba di Saigon da- 
ri Paris dimana dia mengun- 

djungi sidang Dewan Tinggi da- 
ri Un: Perantjis. 

-. Bersama? melawan 
Komunismi 2 

Nguyen Van Tan mengatakan, 

»kita semua menghendaki per- 
damaian untuk mengachiri pe- 
perangan jang sudah 7 tahun 

lamanja membawa banjak ben- 
tjana bagi Vietnam dan banjak 
korban 'bagi Perantjis, Soalnja 
bukanlah karena saja pertjaja 
sepenuhnja kepada Vietminh, sa 
ja sendiri tidak dapat beladjar 
untuk mempertjajai Vietminh. 
Djika Vietminh betul2 meng- 

hendaki perdamaian, maka Viet. 
minh harus membuktikan ini. 
Maka saja kira, perundingan 
hanj dapat dilakukan djika di- 
Heaiklean sjarat2 dan djaminan2 
jang sungguh2. Maka njata se- 
kali, Kita tidak dapat memper- 

m
e
w
a
h
 

  

  
Kemen Stan, PP Ba aan 

kenanankan selama perundingan 
ini Vietminh diberikan kemung- 
kinan untuk membangun keku- 
atan peperangannja. — AFP. 

  

STRATEGI DI TIMUR 
DJAUH 

Amerika Aviation Daily” 
di Amerika menuliskan, bah. 
wa Rusia kini merantjang- 

kan “untuk menempatkan 
pangkalan2  “udaranja, di 
Khabarovsk (Siberia), 1.400 
km, di Utara, Seoul, diseme- 
nandjung Sachalin dan dise- 
menandjung Kamsjatka, 950 
km. di Timur Sachalin, 

Landasan udara itu melu- 

lu untuk pesawat2 pembom 
type Tug.- 75 dengan enam 
'baling2. 

(Antara Features).     

Zainul Arifin, Menteri Pertahan- | 
an Mr. Iwa Kusuma Simantri | 

Dua kapal dari Singapura jg 
memuat karet dari Palembang 

tersebut berhasil menjelamatkan. 

  

“on PERENSI Bermuda 

pada masa ini. 

Minggu j.l. mengatakan bahwa 
para menteri luar negeri 3 Be- 

sar telah mengacsiri perunding- 
an mereka mengenai djawaban 
terhadap nota Sovjet. 

Mereka. sedang mengadakan 

hubungan “dengan PM Konrad 
Adenauer dari Djerman Barat. 

Sidang antara Churchill, Ei- 
senhower dan Bidault — Laniel 
masih terus sakit pilek — ke- 
marin membitjarakan masallah 
Korea dan Timur Djauh, sesu- 
dah utusan Perantjis itu meng- 
utarakan pendapatnja mengenai 

soal Eropa. 

Masaalah Tentara Eropa. 
Setelah merundingkan rentja- 

na nota djawaban Kepada Sovjet 
itu, Eisenhower, Churchili dan 
Bidault kemudian membitjara- 
kan masalah Tentara Eropa, jg 
merupakan soal jang sulit. 

Seperti - diketahui, Perantjis 
telah menuntut djaminan- dari 
fihak A. S., bahwa pasukan2nja 
tak akan ditarik kembali selama 
masa 50 tahun. Dalam pada itu, 
dari fihak . Inggeris, Perantjis 
menuntut supaja ikut serta da- 
lam EDC . (Buropean Defence 
Commity) suatu mperdjandjian 
pertahanan .jang akan berlaku 
untuk waiktu 50 tahun. 

Belum dapat diketahui hatsil 
dari pembitjaraan masaalah per 

tahanan Eropa itu. 
Lord Izmay ohserver. 

Sementara itu. diwartakan, 
bahwa sekretaris djenderal NA 
TO, Lord Izmay, pada hari Sab- 

tu telah tiba di Bermuda. 

Sebuah 'komunike resmi hhari j 

semangat 

LANGGANAN 1 Bata 
  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ........ Rp. Il,— 
Etjeran sc ...W... 0 » 0, 

ARENA : 
  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

TAHUN IX. —« NOMOR 279 

  

KONPERENSI BERMUDA 
— BERACHIR 

Djawaban atas nota Sovjet diteruskan 
ke Pjerman Barat 

telah diachiri . kemarin malam. 
Presiden Eisenhower akan terbang pagi ini ke New York 

untuk mengutjapkan sebuah pidato. dimuka sidang umum PBB 

atas undangan sekdjennja, Dag Hammarsjkold. Diduga ia Bisen- 

hower akan mengemukakan soal penada jang dihadapi dunia 

£ 

: Kepada persia mengatakan, 
bahwa .kedatangannja di Ber- 

muda itu jalah sebagai seorang 
Observer. 

  

isteri Njonja Elena Malenkov, 

dari perdana menteri Rusia tam- 
pak digambar jang diterbitkan 

oleh Chicago Sun-Times, Madjal- 
lah ini menerima gambar itu dari 
seorang langganan, jang mene- 

rangkan, bahwa foto itu telah 
dimuat dalam ' harian Swedia, 
Ljusman Onsdagen. Harian itu 
menulis, bahwa gambar itu dja- 

tang diketemukan dan authen-   tik (Mondiana), 

  

Pp untuk membubarkan 

Inggeris”. 

Pada waktu pasukan2 itu da- 
tang, kaum demonstran melari- 

Kan diri, terketjuali 10 orang 
jang telah ditangkap itu. 

Berita lebih landjut menjata- 
kam, bahwa pemerintah kini me- 
nempatkan pasukan2 sebanjak 
8 truck dipasar tersebut, untuk 
mentjegah timbulnja keributan2 

lagi. Djuga kedutaan Inggeris 
didjaga oleh pasukan2 sebanjak 

2 truck. 
UP mengabarkan bahwa Hus- 

sein Makki bekas wakil Perda- 
na Menteri dan Ketua Komisi 
Nasionalisasi Industri Minjak 

Iran menurut keterangannja ke- 
pada UP telas mengrim surat 
kepada PM F. Zahedi didalam 

surat mana ia mentjela sekeras- 
kerasnja maksud untuk mem- 

perbaiki kembali hubungan di- 
plomatik dengan Inggeris dan 
memperingatkan bahwa ia (Za- 

hedi) akan diadili rakjat atas 
perbuatan2nja itu karena tidak 
lebih dulu minta pendapat par- 
lemen. 

£ 

Masih makan tempo. 
Kementerian luar negeri AS 

merasa optimistis, bahwa dibu- 
| kanja kembali hubungan2 diplo- 
matik antara Inggeris dan Iran 
akan membawa penjelesaian per 
sengketaan masaalah minjak an 
tara kedua negeri itu. 

State department menjambut 
dengan gembira berita? itu, da- 

lam pada itu menjatakan, bah- 
wa masih akan memakan bebe- 

| rapa waktu, sebelum pembitja- 
raan? penjelesaian itu dapat di- 
mulai.   

mmmmonamn 

CHON TUDUH AMERIKA 
Menghambat Konp. Pa- 
litik Korea 

Perdana Menteri merangkap 
Menteri LN RRT Chou En Lai 
dalam statement Senin jang Ia 
lu memprotes resolusi jang te- 
lah disetudjui PBB. Resolusi itu 
tentang ,,keganasan” jang kata 
nja dilakukan Korea Utara ter- 
hadap tawanan? perang. 

. (Dalam statement jang disiar- 
kan oleh Radio Peking Chou se- 

Ilandjutnja menuduh bahwa Ame 
rika sedang berusaha mengga- 
galkan konperensi perdamaian 
tentang Korea jang hendak. di- 
adakan itu supaja keadaan di 
Timur Djauh dan Asia Timur te 

gang 
Menurut Chou tawanan perang 

PBB sendiri dapat memberi ke- 
terangan bahwa mereka menda 
pat perlakuan baik di Korea 

Utara, 
Menurut Chou maksud lapor- 

an Amerika tentang ,,keganas- 
an” itu adalah untuk mengham 
bat Ikonperensi “politik tentartg   Korea memperbesar persendjat 

— Demonstrasi? di 

“Iran 
Makki peringatkan P M Zahedi 

ASUKAN? telah dikirim kepasar Teheran pada hari Minggu, 

demonstrasi 
kembali hubungan? diplomatik Iran dengan Inggeris. Telah 

ditawan 10 orang damonstran jang berteriak-teriak "hantjurlah 

terhadap dibukanja 

  

an kembali Djepang dan memper 

luas pangkalan2 imiliternja di 
Asia, 
Pemerintah dan rakjat Tiong- 

kok kini siap untuk kerdja sama 
dengan semua pemerintah dan 
rakjat jang tjinta damai untuk 
menentang usaha jang bertudju 
an merobah PBB mendjadi alat 
guna melaksanakan politik pe- 
rang Amerika. dan untuk me- 
ngembalikan PBB kepada teni- 

| patnja jang ditentukan oleh pia 
Bana, demikian Chou, — UP. 

PUTUSAN JANG BAIK 
Sekitar Konperensi 4- 

. Besar j.a.d. 

  

Perdana menteri Djerman Ba- 

ray Konrad Adenauer menjata- 
kan bahwa putusan Amerika, 
Inggris dan Perantjis jang diam 
bil di Bermuda untuk menjetu 

Gjui usul Sovjet untak mengada 

kan Konperensi 4-Besar itu ada- 
lah suatu ,,putusan jang baik”. 
Sementara itu.pemimpin par- 

tai oposisi Sosial Demokrat 

Erich Ollenhauer djuga menjata 
kan bahwa apabila benar ada 

putusan demikian itu, maka Ini 

adalah ,suatu hal jang baik se- 
kali”. 

D Berlin, walikota sektor So- 

Vjet dari Kota tersebut Friedrich 
Ebert, dalam  suratnja kepada 
presiden Djerman Timur Wil- 

helm Pieck jang diumumkan pa   

  

da Sabtu malam menjatakan bah 
wa konperensi 4-Besar jang me 

murut rentjana akan diadakan di 
kota Berlin itu akan ,,membawa 

kewadjiban2 politik jang baru 
bagi rakjat Djerman Timur”. 
Ebert selandjutnja menjatakan 

Dalam suratnja walikota 
Elbert selandjutnja menjatakan 
bahwa ia akan ,,berusaha, sega- 
la2nja untuk mendjamin bahwa 
konperensi jang akan diadakan 
diibukota Djerman, dimana Ten. 
tara Rusia telah menghantjur- 
kan sisa2 terachir dari Fasis Hi” 
fler itu, akan dapat bethasil, 
dan harus meletakkan dasar un 
tuk pembangunan kembali per- 
satuan Djerman dan untuk per- 
damaian dunia jang abadi”, — 
AFP, 
  

  

x Dalam suatu SMA di Jogja, 
seorang murid tampil kemuka se 
telah selesaj ulangan : ,,Kita se- 
ka harus solider dan kerdja 
NA LIAR Popo... 

udh Aa   
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. Dua orang tsb. 

  

| dia 1 
inja dinjatakan, ' 
dan chabar boho: 

riwajat 

   

    

  

   

    

     

  

   
    
   

ukaan baru rumah setu parti- | 
Kelir. : 

            

ka pengusul kemudian menja- 

.takan mentjabut kejanan usul 
Pan 3 ai en ora “as 

Nm Putera na 
tjabang Solo akan mengada- 

'kan konperensi jang ke-3 di Ka- 
ranganjar untuk membitjarakan 

, Tank Merta   
   
  

si bensin tentara jang tera 
| dan bekerdja setjara Pa 

Panam an, Jas ik 
   

  

-dimadjukan 

: aa apa jang | 
tan did an Sa TNAbara 

dear IAp pendjelasan, ha- 

butuh, Niana | 
5 pokok dat utk 

  

ri Setelah diadakan pemandang- : 
4 ben umum atas usul mosi itu, ma. 

        

  

   
   
   
     
    
   

      

   
   

   
   

  

   

  

   

  

   
      

    Smart ida ta korup. | 
           

        
    

   

  

   
    

      

    

   

    
    
   

   
   

    

    
   

  

   
   
   
   

    

    
    
     
   
     

  

Soma Totasi et 
kel 2 basa 

'perdjoangan 2 
ama 1 jakun, Ni 3 

Lem jg tak 

digemari rang. 
Naah Dee Bula memakaikan 

hal ini. Dik: pia orang sa 
|.ge. for jang Ba ag tem- | 

da tiap cel dibad 
ge en life pu! 

           
        
   

   lau" pad 2 
tua bek an sama dgn 

uan menegakkan negara, 
. t . belakangan ini 

| cel2 bertudjuan hid sendiri ti- 
dak perduli apakal “dalam usa- 
hanja untuk (hidup itu,-cel2 Tin 
rugi dan binasa. 

    

      

  

       

  

    

      

  

   

   

      

     
    
   

    

    

| Pendapat begini tidak benar, | 
4 kata Prof. Soekirno. Dalam pem 

Y | biakan djaringan pada umumnja | 
poker Mungkin orang mengada- 

    

   

kan kebudajaan jang dimulai 
ngan sebuah cel. Cel2 itu ti- 

dak dapat hidup sendiri, merek 
membutuhkan bantuan ce12 Tata. 
Didalam ' organisme djuga ba- 
injak cel jang dapat berkembang 
hanja djika ada cel2 lain. Cei2 
'granulosa misalnja, dapat mem- 
hi hanja cel2 hypnophyse 

   

  

melainkan 'kerdjasama. 

badan memperlihatkan kesatuan 
ang bertingkat2. Sedjumlah cel 

tertentu didalam badan memben 
lagi djaringan2 jg tertentu, 
aa Ba Maan @jaringan | 

itu tersusun dalam rang- | 
jang tertentu mendjadi 

individu. 
Jerat lagi EPA AAN ini 

sin sig dari satu badan Indi f 
ai erat Teen hing | 

    

    
    
   

    

   
    
     
    

  

   
   

  

    

     
   

     

     

   
     

schow mengadju- 

   ta 

2.8 eluarkan prolannja. Dadi 5 
disini bukan persaingan jg, ada, 

| Kemudian diuraikan oleh gu- | 
ah rubesar itu, bahwa cel2 didalam | 

kratnja semwla.- kembali. 

  

  

  

   

. bahwa tuduh: in2 pihak “eng 
I- publiken kepada : Truman 
Udan Roosevelt mengenai ke-' 

| giatan mata? am peme- 
$ 'ika.' Serikat 

  

   

     

   

  

    

   
   

    

  

   

    

    
    
    
   

  

    

        

    

   
   

berachit' 5 
: ruman Ti smbea kan" 

NN adat didepan tjo- 

  

tapi selain Truman jang te- 

. Hau (comite 'eJoe Me: 
Carthy). telah terbawa dju- 
ga Njonja Roosevelt jang 

tjukup dikenal nama baiknj jai" 
k Amerika Serikat, West- | 
Pan Pegler jaitu pener bit 
konsern koran Hearst telah | 

| memperkuat tuduhan kepa- 
da Njonja Roosevelt. 

— (Antara Man 

  

  

  

  

! Didepan engadilan $ 3 
" Tung Tribune ta Nations” | 
di Perantjis “ menuliskan, 

ah di adapkan didepan pe- $ 

  

   

| 

eka djadi, Pres | Il 

rong radio dan televisi. Te- | 

   

      

    

      

    

B 

: Sedja. k berdirinja R.I, pada 
'tangg' 1 17 Agustus 1945, maka 
2 bangsa ppovesa dengan hati jg 

suh telah mendj undjung ting- 
an m mbela 

1 laritet internasio- 
seperti pernah di- 

buktikapnja dengan nremberi- 
    

  

Pada 4-12-1953 IL telah 

rakan demonstrasi? 
di Indonesia. SHIMADSU 

o: beken dari Pamerar? 

: Pameran diadakan sampai de- 
ngan tg. 10/12 dan dalam pame- 
ran ini sudah dipamerkan iber- 

ubagai alat ketentaraan, “dari 
kalat2 besar untuk operasi sam- 
“pai kepada .alat2 tulis-menulis 
dan bahan2 perlengkapan lain- 
nja. : 5 

Maksudnja. 

Dalam pidato pembukaan jg 
diutjapkannja sebelum pita di- 
gunting, Major Pendjahitan se- 
Jaku wakil Panglima menjata- 
-kan maksud dan” tudjuan diada- 
“kannja pameran. ini jang berpo- 
“kok pada memperkenalkan per- 
|alatan dan kemadjuan teknik 
peralatan Angkatan Darat pada 
umum, dan mengadjak para pe- 
muda terutama jang masih du- 
Guk dibangku sekolah untuk me- 
ngenal tentara dengan peralatan 
|nja agar mer: eka menjadi »Imi- 

Pang Sindo” 

  

  

Pemuda jang harus 
mengganti, 

Seterusnja Major Pendjattan 
Peka nnkan sistim pendidikan jg 
€karang ini dibergunakan oleh 

Deni na Darat dalam. menudju 
2 kesempurnaan itu, Ben 

  
  

|katan evolusi jang sama dengan 
itu. Tiap djenis terbentuk dan 
tersusun menurut rentjana ai 
bangunan tertentu. 

“Prof. Soekirno seterusnja me- 
nerangkan, bahwa tiap cel dan 
tiap bagian badan jang lebih 'be- 
Sar, pada azasnja mempunjai 
hasrat untuk membentuk indi- 
“vidu jang sempurna. Hasrat ini 
dalam perkembangannja ——- “dji- 

ka tidak dipandang pengaruh 
(dari luar. —— diubah oleh cel2 
(atau bagian2 lain didalam badan. 

Kalau pengaruh Cel2 atau ba- 
gian2 lain itu belum terlalu ia- 
ma bekerdja (pada tingkatan 
embryonai jang muda), dan lalu 

disingkirkan, maka hasrat “se 

   
“Lmula kembali lagi, seperti hal- 
'nja blastomer. Tapi kalau pe- 
(ngaruh itu 'bekerdja terlalu Ia- 
ma, dan lalu dienjahkan, bagian2 
'itu tidak dapat memperoleh has- 

Hasrat- 
nja tetap berubah, ialair mem- 
bentuk sebagian sadja dari ba- 
dan maehluk jang mendjadi tu- 

faaanga, -kata “pembitjara:   
| ini, Kebanjakan mereka mempe- 

Tentang penjelidikan didalam 
ima djaringan tubuh ini, Prof. 

| Soekirno “mengatakan, bahwa 

anjarik karena terratu Moral per 
hatian mahasiswa kedjurusan 

“ladjari hal-ihwal jang mengenai 
struktuur dan physiologi cel itu 
“sekedar untuk mentjapai ting. 
(katan 'sardjana muda. “Setelah 
ini tertjapai, mereka rasa le- 
ga, Karena sudah behssidari ma- 

-ta peladjaran jang mendjemu-     kan ini, kata gurubesar itu, 

Sendjata' Angkatan Darat: jang 
| selenggarakan oleh T.T. Ii) sesuai dengan pkrintah dari KSAD. 
- Sesudah pita digunting, pengresmian 

. disambut dengan dentuman meriam 7 Kali 

kan pantun jang: djudjur dasi 

       
    
   
   

   

  

     
          

  

    

   

      

    

    

    

    

   
   

    

diadakan perundingan tai Tn: Dj. 
Pamanik Presiden Direktur FASCO dengan Tn. Shimada Direk- 
tur. SEHIMADSU SEISAKOSHU CO L /TD/KYOTO DJEPANG 
dengan maksud Agar pada waktu jang sesingkat?nja diselengga. 

alat? ,ilmu alam” untu k 
adalah satu pab 

jang membikin alat? "Ilmu alam” aan alat? ,/lmu peng 

seduruh sekolah? 
ik terbesar didunia 

getahuan”. 
.— (PPHOS). 

Ban i sendjata 
Pang darat 

. Mengadjak pemuda mengenal 
| Angkatan Perang 

Njonji Bambang Utajo, sudah digunting pita pem 
di 

"dalam djangka pendek maupun 
djangka pandjang. 

Achirnja pidato tersebut ditu- 
tupnja dengan merudjukan pada 
pemuda dan peladjar chususnja, 
bahwa banjak. diantara tentara 
sekarang, .peradjurit, bintara 
Gan perwira telah mendekati 
masa pensiunnja. Oleh karena 
itu adalah tugas mutlak djuga 

bagi pemuda2 dan peladjar tadi 
untuk melandjutkan organisasi 
dan kepentingan pertahanan ke- 
merdekaan negara, mengganti- 
kan mereka jang sudah tua itu. 

Perlu benar, kata Ka 
bernur. 

Gubernur Isa, dalam kata sam 
butan jang diutjapkannja menja 
takan antara lain, bahwa pame- | 
ran seperti inj perlu benar utk | 
memperkenalkan lebih dekat pa- 
da pemuda dan masjarakat se- 
umumnja apa Angkatan Darat 
itu, Gubernur mengambil tjon- 
tok akibat kur ang keral itu, pa- 

da usaha untuk menarik An 
da2 didaerah ini guna memasuk 
Angkatan Laut pada MEA 
achir ini, sehingga animo ketjil 
sekali. 

Dari pengalaman ini, menurut 
Gubernur, maka didupat kesan, 
bahwa masjarakat kita belum 
meresap benar akar kepenting- 
an akar Angkatan Laut bagi 
negara kita. Dan hal ini djuga 
akan. dialami Angkatan Darat, 
kalau tidak diusahakan lebih 
aktip memperkenaikannja utk 

ditjintai. Gubernur katakan, bah 
wa dewasa ini seakan2 masjaira- 
kat hanja mengenal tentara ka- 

ak2 manusia | 

Neh Teror. 
KFasis 

' Masih indjak2 hak2 manusia 
ERKENAAN dengan genap 
tang hak? manusia pada t 

akan datang, maka DPP Perbepbsi berseru kepada. segenap be- kas pedjuang bersendjata diseluruh Indonesia 
mat turut serta memperingati proklamasi tentang hak? manu- 
Sia itu sebagai warga negara dari R. KL 
hak? manusia dan azas? solidaritet internasional dari PBB. 

5 tahun per safttonln umum ten- 
anggal 10 Desember 1953 jang 

agar dengan chid- 

jg mendjundjung tinggi 

icri Ias Kanaan Komisi Perseri- 
katan Bangsa2 untuk Indonesia 
dalam melaksanakan 'tugas-ke- 
wadjibannja serta dengan 'mela- 
kukan pembelaan jang perwira 
terhadap segala usaha”jg me- 
langgar dasar2-PBB. Hal ter- 
aChir ini ternjata dari perlawan- 
an bersendjata terhadap agresi 
kolonia1 Belanda, Maupun dari 
TA jang demokratis menen- 

kembali pasukan2 kolonial Be- 
landa beserta missi milifernja 
dan menentang penundaan terus 
menerus untuk menarik kembali 
Tn Belanda dari Irian Ba- 
ra 

Peringatan 5 tahun Pernjata- 
an umum tentang hak? manusia 
pada tanggal 10 Desember 1953 
jad. diliputi oleh keadaan jang 
mengandung antjaman?2 terha- 
dap pelaksanaan? dari hak? ma- 
nusia, 
keadilan dan perdamaian, an- 
tjaman mana datang dari ge- 
romboian? teror fasis jang meng 
indjak2 hak? manusia itu   

|   
naa Dena ini IR» 

  lau ada NN Tea &tau- 

- 

2   
  Ant, 

Didalam memperingati ' genap 
9 tahun pernjataan umum ten- 
tang hak2 manusia itu nanti, 
maka DPP Perbepbsi berseru 
kepada setiap war ga-negara, 
maupun kepada setiap : penduduk 
dari bangsa? lain jang. tinggal | 
didaerah RI dan jang mendjun- | 
djung tinggi hak2 manusia dan 
Sana solidaritet internasional | 
dari “PBB, untuk lebih memper- 
tadjam kewaspadaan mereka 
terhadap gerombolan teror fasis 
tersebut, serta memberikan ban. 
tuan mereka jang se penuhnja | 

“kepada alat2 negara R.I. dalam 
melaksanakan tugas- -kewadjiban | 
mereka jang berat untuk mem- 
berantas gerombolan2 teror fasis 
itu dan memuli-kan keamanan |! 

— Ant. 

PANGLIMA TT BER- 
KUMPUL 

Membitjarakan soal reor- 
&- ganisasi A.P 

Di Djakarta kemarin telah di 

Giseluruh daerah R.I. 
  

mulai konperensi para panglima | 
teritorium seluruh Indonesia jz 
“Iipimpin oleh K.S:A. D. Kol Bam | 
bang Sugeng “Ad apun jang dibi- 
tjarakan ialah soal reorganisasi | 
dikalangan 
dan dalam angkatan per ang. — 

  

aa CPM 
Di Bandung telah dilangsuns | 

kan resepsi konp “CPM seluruh | 
Indonesia jang ke-4. Oleh major 
Sutojo Siswomihazrdjo dibatjakan. 
Surat KSAD, jang karena berha 
langan tidak dapat menghadiri 
pertemuan itu. Dalam suratnja 
itu kol Bambang Sugeng al. me 
ngandjurkan agar kembali pada 
disiplin tentara, lepas dari rasa 
paksaan.. Setelah itu berturut2 
memberikan kata sambutannja, 
wakil Panglima TT 3, Gubernur 
Djawa "Barat, walikota Ban- 
dung dan komandan CPIM selu- 
ruh Indonesia, major. Prajogo, 
Menurut major. Prajogo Kenapa 
rensi CPM itu bermaksud untuk 
menentukan langkah? untuk ma ' 
sa jang akan datang, serta me 
njelesaikan soal? jang dihadapi 
sekarang ini. — RD. 

MUR'AN BERBAHASA 
BELANDA 

Bepada Presiden Sukarno. 
Terdjemahan @ur'an jang per- 

tama dalam bahasa Belanda ti- 
dak lama lagi akan diangkut dgn 
pesawat terbang ke Pakistan dan 
Indonesia. Exemplaar jang per- ji 
tama diperuntukkan bean 
Achmadd'jah di Pakistan, dan 
jang kedua Op eruatuan Pre- 
siden Sukarno. — Ant. 

  

  

pun lainnja jang bertabrakan 
atau berdjalan keras didjalan 
raja. 

Kesan seperti ini mesti dising- 
kirkan, demikian Gubernur, 
Ant. 

  

»THANKSGIVING DAY” SEDIKIT DIADJUKAN. 
seorang anggauta republikein Congres 

dari Ohio, pada tanggal 24 November j.L, djadi sebelum hari 
perajaan sebenarnja, suatu djamuan makan, berkenaan dengan 

Tampak "digambar Njonja 

ngah? tetamu wanita terkemuka. Dari kiri kekanan : 
kongres, njonja Bolton: njonja Vijaya Lakshmi Pandit, 

Frances P, Bolton (kiri), 

»Thanksgiving. Day”. 

sidang ama PBB, njonja Y. 

Dominikan. — (Mondiana). 

A. Novikova dari republik Sovjet 
Byelo RBusiaj dr. Laili Roesad dari Indonesia, njonja FE. 

dari negeri Inggeris dan njonja Minerva Bernardino dari republik 

  

rumah dite- 

Anggaata 
ketua 

ommmet 

tang pengulur-ulur an penarikan” 

terhadap kemerdekaan, | 

Kei, Per tahanan. | 

| baik Kristen & Katholiek, mau- 

   
    PRESIDEN DI JOGJA 

HANJA SATU 
. MALAM 

Kemarin Pemerintah daerah 
Istimewa Jogjakarta telah teri- 

ma kawat dari Istana Djakarta 

jang menjatakun, 
den Sukarno akan datang di Jo- 

gjakarta tg. 19 Desember jang 
akan datang dan hanja akan ber- 

malam satu malam sadja. Tg. 20 

Desember siang hari beliau akan 
kembali ke Djakarta, 
Menurut rentjana, 

akem menghadliri . 

Presiden 

da tt, .19 Desember jad. dan upas 

tjara pembukaan tjandi Sjiwa 

di Prambanan tg. 20 Desember 

jang akan datang. 

Pemerintah Daerah sekarang 

ini sedang menjiapkan pemben- 

tukan panitya penjambutan Pre- 

siden Sukarno. 

DPD SIBUK HADAPI DPR 

PLENO KOTAPRADJA 
Kemarin DPD Kotapradja: Jo- 

gjakarta mengadakan sidangnja 

dan terutama membitjarakan 

pelbagai masalah jang banjak 
kemungkinannja dihadapi nanti 
dalam sid:nz2 pleno DPR Kota- 

pradja. Seperti diketahui, sidang 

jang akan diadakan pada ts. 14 

sampai te. 31 Desember jad. itu 

jang utama membitjarakan soal 

rentjana anggaran belandja. 
DPD sedjak beberapa hari ini 

menundjukkan kesibukannja da- 

lam menjelesaikan penjusunan 

rentjz nayanggaran belandja itu, 

PANITYA2 PEKAN 
SOSIAL 

Di Kemantren. 

Menurut keterangan Kepala 

Djawatan Sosial Kotapradja Ju- 

daningrat, rentjana pekan S$O- 

| sial Kotapradja jang akan diada- 

| kan pada tanggal 14 hingga tg. 

2 Desember jang aken datang, 

| telah disambut dengan baiknja 

Loleh kemantren2, Beberapa ke- 

| mantren telah mulai dengan 

| membentuk panitya2 pekan s0o- 

sial kemantren dan pada pokok- 

nja aken menggerakkan pula 

usaha2 dalam lapangan Sosial 

| pada pengap dimasing2 ke- 

santren, 

Dalam pada itu beaja untuk 

| pekan sosial jang direntjanakan 

oleh Kotapradja,, menurut Juda- 

ningrat telah diterima dari.Ke- 

| menterian Sosial, sedangkan un- 

| tuk pembuatan? surat2 selebar- 

Lan dan poster akan dikerdjakan 

|oleh Djawatan. Penerangan. 

| PERATURAN MINTA 
IDZIN RAPAT DI-. 
PERPANDJANG 

D engan maksud ' untuk mem- 

.perluas, “diketaluinja Peraturan 

  

ritorium IV Divisi Diponegoro, 

Lean Penerangan . Daerah 

| Istimewa Jogjakarta telan me- 

| njampaikan turunan2 Peraturan 

tersebut jang pada pokoknja di- 

| perpandjang lagi mengingat ke- 

adaan didaerah 'Djawa Tengah 

belum mengidzinkan hapusnja 

peraturan tersebut. 

“ Peraturan itu menjatakan su- 

paja party2, organisasi2 dan ba- 

dam? meminta idZin lebih dulu 

kepada jang - berwadjib djika 

hendak mengadakan rapat umum 

hukan lebih dulu kepada 

dakan rapat atau pertemuan ter. 
tutup. 

GP... ANAK TJABANG 
' DJETIS MEMPERKE- 

NALKAN DIRI 

Dengan mengambil tempat di- 
ruang belakang Panti Pemuda 
Gondolaju. pada malam Minggu 
tgl. 5/6 Desember 1953, GPII 
Anak Tjabang: Djetis dibawah 
pimpinan Sdr. ,,/Marzuki Rasjid 
“untuk pertama kalinja telah me- 
ngadak:m malam  silaturrahmi| 
perkenalan antara Pengurus Ba- 
ru GPII Anak Tjabang Djetis 

dengan anggauta2nja, undang- 
an2 jang terdiri dari organisasi2 
Islam lainnja dan instansi peme- 
rintah setempat, 
Dengan pandjang “lebar Sdr. 

Sunoto sebagai Kepala Bahagian 
Kader mengupas soal Kader itu 
dan tugas2 pemuda Islam dimasa 
ini. Dalam uraiannja Pimpinan 
Tjabang GPII Kotapradja Jogja- 

karta, mengandjurkan agar pe- 
muda2 Islam 'insjaf dan  sedar 
akan tanggung djawabnja terha- 
dap agama dan negaranja. 

Sesudah istirahat diadakan 
sambutan2 oleh organisasi2 lain- 
nja dan dari fihak Djapen Djetis. 

KAPENA MENINDJAU RU 
“MAH PENDIDIKAN 

NEGARA 
Pada tgl. 3-12-1953 j.bl. rom- 

'bongan Kantor Penerangan Aga 
ma Daerah Istimewa Jogjakar- 
“ta terdiri dari saudara2 K. H. 

Mansjur, ' Fahmi Djafar dan 
Dirdjopuspito menudju ke Kali- 
“urang untuk menindjau perkem- 
'bangan peladjaran Agama di 
'Rumah Pendid'kan Negara. (R. 

PN). 
“Oleh Bapak Direktur diterang 

kan, bahwa semua anak2 RPN 
' mengikuti peladjaran Agama, 

pun Islam. Untuk keperluan per 

ibadatan sehari-hari telah dise- 
diakan sebuah Langgar dan se- 

buah Kupel. 
Mengenai lainnja diterangkan, 

bahwa peladjaran umum jang 
diberikan adalah setingkat de- 
ngan Sekolah Rakjat dan bagi 
landjutannja “setingkat dengan 
SMP. Disamping itu pada saat2 
jang tertentu mereka diberi pe- 
ladjaran keradjinan tangan, per- 

bahwa Presi- 

Dies Natalis 

Urpiversitet Negeri Gadjah Ma- 

“dari Panglima “Tentera dan ter 

atau terbuka atau Pe na : Suhadi Sunarjo (SPF), pemban- 
f Kr . N 3 -zs 

berwadjib djika hendak menga- |tu umum sdr2. Nurhasjiim (PT 

sap 

| hipa kan diman 
Hari ini, 

(KK Penutupan Kursus Penilik 
Pendidikan Masjarakat angka- 

tan ke-8 di Kepatihan, djam 

19.00. ' 
x Perpisahan antara wWarta- 

wan?, wakil? partai dan organi- 

sasi Kerta: golongan lain dengan 
Kep. Polisi R. Sudjono Hadipra- 
noto, di Toko "OEN” djam 11.00. 

sk Pertemuan antara Djapendi 
dengan berbagai golongan, Wa- 
kil2 partai dan organisasi, scki- 
tar pengenangan kembali tang- 
gal 19 Desember, di Press-Room 

djam 18.30. 

  

  

PAMERAN PAKAIAN SE 
ASIA TENGGARA 

Sabtu tg. 5-12 jang lalu dige- 
dung C.H.T.H. Jogja telah dilang 
sungkan pameran pakaian Se- 
Asia Tenggara jang diselengga- 
rakan oleh mahasiswa dan kaum 
ibu Huria Kristen Batak Protes- 
tan, H.K.B.P., Jogjakarta. Pas 
meran pakaian jang diselengga- 
'rakan tsb, kurang berhasil sepert. 

ti jang direntjanakan oleh pani- 
tya, karena mereka menghadapi 
kesulitan2 tehnis, terutama sulit 
dalam melengkapkan pakaian2 
senegara. Akibatnja pameran pa- 
kaian Pilipina, Birma, (Malaya, 
tidak dapat diselenggarakan. 

Meski paraeran - pakaian itu 

disana sini terdapat kekurangan, 
serta wakil dari Timor (seorang 
prija) keluar dengan gerak di- 

buat2, namun pada Keseluruhan- 
ja sudah dapat: menggambar- 
kan adat susila suku2 “bangsa 

Indonesia, dan dari negara2 Asia 
Tenggara seperti India, Tiong- 
kok, Djepang. 

Jury memutuskan jang men- 
dapat hadiah pertama ialah Bali, 

ke: 2 Tiongkok, ke: 3. Timor, 
ke: 4 Toba dan ke: 5 Djawa. 

Dalam pameran pakaian tsb. 

jang dibuka oleh Nj. Wali Kota 
Jogja — Purwokusumo diadakan 
pula lelangan amal barang2 dan 
hasil keradjinan lainnja, dan di- 
meriahka, dengan musik. 

Hasil pendapatan pada pame- 

ran pakaian itu gkan diserahkan 
kepada usana pembangunan ge- 
redja H.K-B.P. Jogja, 

LK.P.M. TJABANG JO- 
JA DIBENTUK 

Untuk menggalang serta meng 
eratkan hubungan para bekas 
siswa Kullijatul Mw'allmin Al- 
Islamijah (KMI) di Pondok Mo- 
dern Gontor Ponorogo, jang kini 

telah banjak membandjiri kota 

Jogja serta duduk dalam bebera- 
pa pengurus tinggi dan -mene- 
ngah, maka pada tgl. 5-12 ma- 

lam jl. telah diadakan pertemuan 
diruang Kuliah Masdjid Sjuhada' 

jang dihadiri oleh seluruh bekas 
siswa Pondok Modern di Jogja. 
Rapat tsb. telah berhasil mem- 
bentuk Ikatan Keluarga-“Pondok 
Modern IKFM, .Tjabang Jogja 

dengan, susunan pengurus: sbb : 
Penasehat sdr2. Moh. Solihin 

(UTI) dan Imam Suhadi (PT- 
AIN). 

Ketua sdr2. Moh. 2 panudin 
(PTAIN) dan Suhadi Sunarjo 
(SPF), sekretaris sdr2. Mas'udi 
(PTAIN) dan Romadhor (PT- 
AIN) , keuangan sdr2. Achmad 

Zainuri (HESP) dan Badrun 

(PTAIN), bag: olah raga sdr2. 
Hutojo- (BI), Masjkur (HESP), 

Toha (SMA Gama), baz. sosial 

sdr2. S.A. Karim (UII), Ali Rah 
mat (SMA/A), bag, penerangan 
& publikasi sdr2. Zimamuddin, 

  
|ATN), Masjhudi (PTAIN) dan 
Muso A. Aziz (Muallimin). 

Azas dan tudjuan ikatan tsb. 
ialah kekeluargaan dalam arti 
jang seluas-luasnja, serta mem- 

bantu Pondok Modern moril mau 
pun materiil: sedang pusatnja 
bertempat di Pondok “Modern 
Gontor Ponorogo. Alamat Tjab. 
Jogja Kauman 114 Jogjakarta. 

SOKONGAN KEBAKAR- 
AN KEMAJORAN 

Telah diterima P.M.I. tjab. 

Jogja, Gondokusuman no. 14, so 

kongan kebakaran  Kemajoran 
(Djakarta) dari seorang bekas 
penduduk .Kemajoran, alamat 
Gondomanan Gm 6.61 — Jogja 

Rp, 10,— 
  

Nonton mana ? 
JOGJAKARTA. 

REX: Come Back Little Sheba” 
Shirley Booth, Burt Lancas- 
ter, 

SENI SONO: Cry Danger", 
Dick Powell, Rhonda FWle- 

ming. 
INDRA : .,,@uo Vadis”", “Robert. 

Taylor, Deborah Kerr, 
RAHAJU : ,,Possessed”, Joan 

Grawford, Van Heflin. 

SOBOHARSONO : ,,@lio. Vadis”, 
Robert Taylor, Dehorah 

Ser 
LUXOR : ,,Aloha”, Mariam, Os- 

man Gumanti, P. Ramlee. 
MURBA : ,.Ie Kwan Chu”, 
WBETAN BETENG : »San Fran- 

cisco”, Jeanette Mac Donald, 
Clark Gable. 

WAJANG ORANG NGESTI 
RAHARDJO : ,, Bambang 
Manun manonton”. 
(Kresno Kembar), 

k 
SURAKARTA. 3 

SRIWBDARI: ,/Kassan”, Amran 
Mimi, , 

INDRA: Thunder Across the 
Pacific”,  Wendell Corey, 

Vera Ralston. Yaa 
STAR: ,Cattle Town”, Dennis 

(Morgan, Philip Carey. 
SRIKATON : ,,Bulan Purhama”, 

Sofia — Rd, Endang. 
U.P.: ,Way of a Gaucho”, Gene 

Tierney — Rory Calhoun. 
REX: Marine Raiders”, 

O'Brien —- Robert Ryan, 
DHADY : ,,Djuwita', P, Ramlee 

Kasma Booty, 

Pat     tanian dan olah-raga, (Perobahan dapat terdjadi), 
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ditutup dengan ai 
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pinenkati terdjadi 
ur pernah ter- 
ea tgl. 

  

SEM Ina 2s 
GUBERNURAN puma 2 

5 sa P 
"kong ks    

ra penderita 'penijana angi 
fan didaerah keresidenan Pati, 
pihak Gubernuran Djawa Te- 
ngah bagian Sosial memberikan 

     bantuan uang sebesar Rp. 7.5 
dengan maksud sebagai tamba 

kembali rumah2 jang roboh dan 
rusak. Dalam pada itu pihak 
Djawatan : Kehutanan .memberi- | 
kan pertolo: 'kaju2 pemba- 
ngunan dengan murah menurut 
harga pemerintah. Sementara 

ita Djawatan Sosial memberikan: 
paku. 

Seperti dikabarkan, “akibat 
bentjana angin taufan jang ter- 
djadi pada tg. 16/11 jang lalu itu 
mengakibatkan 408 rumah roboh 
dem rusak jang Senapan P2 
taksir Ik. Rp. 300.000 
“dang korban manusia ialah Na 

| PEKAN LALU LINTAS 
| SPLESAP 

    

    

5 sia, Gi 
lan untuk ongkos pembangunan jang 

  

ingin aa dan surat 
an Fa “diserahkan Ke 

NN D 

terian Kesehatar “dengan bantu- 
jan Unicef dan . dibawah 
pimpinan Dr. 'Kodijat dan dimu- 
lai di Jogja pada th. 1950, kini 
telah menjuntik satu djuta 
orang diseluruh Indonesia. Pe- 
njuntikan ini dilakukan dengan 
penicillin. 4 

Usaha pemberantasan patek 
ini kini masih diteruskan dikota- 
kota dan desa2 di Djawa, Suma- 
tera, Kalimantan, $ Sulawesi, Sun. 

    

PEMAKAIAN TANAH 
AK SJAH 

    

  Akan BAN DPR 
tanggal 14-12. 

Rapat pleno Parlemen pada 
Malam Achad jl. di Stadstuin | tg. 14/12 jang akan datang akan 

Semarang diadakan upatjara 

penutupan pekan lalu Maen dgn 
Sa La : 

     

t
a
 cE
p 

tupan | : 
: pen 'Djawa Tengah dengan 
. njonja Wakil Panglima: biv. Di- 

: ponegoro, Walikota Semarang, 

Kepala Kepolisian propinsi Dja- 
“wa-Tengah, para panitya leng- 
kap, dan para pengikut perlom 

. baan, sedang musik Mobrig ikut 
meramaikan upatjara tersebut. . 
Ketua Panitya Pekan Lalu- 

Lintas, Komisaris Johnny Anwar 
menjatakan terima kasih atas | 

L bantuan dari segenap. lapi an : 
dan pihak IMS jang telah mer 

- bantu menjelenggarakan pekan 
jalu lintas dengan berdjalan. | 

Setelah Gupernur Budiono: dan | 
' Walikota Semarang memberi | 
“sambutan, achirnja Kepala Ke- 

“ polisian  Djawa-Tengah menja- 

takan, bahwa pekan lalu lintas 
di Semarang ini memang sudah 

» mendjadi program. Untuk Djawa 
Tengah, setelah Semarang, kena 

dian pekan lalu lintas enak Al 
“di Jogja dan Surakarta. gi 

— KEKAJAAN NABI su 
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Selatan mengu- Ti Afrika 

ke
mi
s 

“permidah dalam menjelidiki 

“Ftoka teki” 'kekajaan nabi 
Sulaiman jang bernilai « 
tak terhingga ba 

Ahli sedjarah itu dip 
dah-oleh sebuah arsip 
tesis tua jang diduga telah 
berumur an Penuan Ara 

  

kan an ind di" gada 
sia Selatan telah berhasil u 
tuk mempeladjari pen 
jang telah diadakan dalam 

| tahun 1452 tentang 
| Zimbabwe sebuah kota jan 
mistericus ditengah rimba 
raja Afrika, sekalipun. si: 
kota tersebut hanja berupa 
puing belaka. 1 

! Menurut Dr. Wiliam 'Punt 
H kota Zimbabwe akan merupa 
“| kan pedoman baginja dalam 

| penjelidikan2 selandjutnja 
menudju tempat mel 

padi
 M

ae
 
n
a
a
 

Se
ma
k 

3 
1
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I RESENSI? 

  

    

    

  

    
   

mumkan bahwa ia dapat di j 

“Kota | 

  nabi MANA, Punt   
kan dim periode nasrani dan 
telah diketemukan oleh pio- 
nir2 Portegis 
1452 jaitu kl. 40 tahun sebe 
lum Columbus menemukan 

  

dalam tahun $ 

benua hitam itu, — (Antara || 

membitjarakan “rentjana  Un- 
dan22 tentang larangan pema- 

kaian tanah oleh pihak jang ti- 

dak berhak. — Ant. - 
Ba RUU keanggotaan Dana 

: eter Internasionat 
“Parlemen djuga akan membi- 

fjarakan RUU jeng memungkin- 

    

kan RI mendjadi anggota Dana 
Moneter. Internasion: | dan Bak 

Internasional untuk Rekonstruk- 
si- Dam "Pembangunan, — Ant. 

tak 

DiTUNTUT KARENA 
  

  

Tom Anwar, bera Badar 
2 penanggung djawab harian "Pen 
dorong” “Medan, akan dihadap- 

kan kedepan Pengadilan Negeri 
dikota ini, dituduh melanggar ar 
tikel 155 KUHP. Tuduhan itu 
ialah karena resensi jang ditu- 
isnja dalam harian tersebut pa- 

da7 bulan jang lalu tentang san 
'diwara tjerita” ”Saidja dan A 
“dinda” karangan Multatuli jang 
dimainkan di Medan oleh Lekra 
“dan Pemuda - Rakjat dalam ling- 

ungan  perajaan Hari Buruh 
1 Mej 1953, disadur oleh Bakri 
Siregar. Dalam resensi itu me- 

  

   

6 purut anggapan pihak jang ber- 
wadjib terdapat 'kalimat2 jang 
TA Pemer intah, — 2 Ai. 

  

Ip MAN PAN 

pernur, .kepada. 

Tan 
SE URUH IN- 
    

Di Klakartet jelah didir ikan se 

“dengan :: Ketua Umum: Sdr. 
hem Ketua Hgrien: sar. 

Tjoo Wakil 
Harap Penulis: sdr. 

Tan Ne San 
“Oleh organisasi tersebut, nada 

    

    
Daa 

   

(Lnariz Me ta tanggal 23 s.d 
   7 Deser   akan mengada 

    : La ea Keeiyaraan il 

5, ai 
Djakar ta. — Ant. than 

KADER » OLAH: RAGA 

  

Untuk Ng bangikan pe 
Ingetahuan keolahragaan didalam 

dzerah Gunungkidul, maka oleh 
(Sar, Hardjodisastro Kepala Pen- 
didikan Masjarakat Kab. Gunung! 
kidul mengadakan 
raga mulai tgl. 
ber bertempat di 'BPMD Wono- 
sari, Pengikut 26 Orang pemuda 
jang didatangkan dari tiap2 kap, 

''2 orang diasramakan di BPMD 
Wonosari, 

2 Mereka diberi peladjaran teori | 
dan praktik, meliputi tjabang 
olah raga, sepakbola, volley, bad 
minton, kesenian (zerak- badan) 

'|dan lain2nja. Guru2nja didatang- 
kan darj Daerah VI bagian olah: 
raga. Setelah pulang dari latihan 
tsb. mereka diwadjibkan membe. 
zL peladjaran, olah-raga kepada 
pemuda2 dalam daerahnja ma- 
sing2 hingga tiap2 pemuda dika- 
lurahan bersemangat olah-raga. 

Sjarat2 bagi masing2 pengikut 
latihan tsb. al, tamatan SR VI, 
tidak pindah2 tempat-tinggal dan 
suka membantu kepada ketua 
Panitya Pendidikan Masjarakat 
'setempat. Beaja  direntjanakan 
akan habis “Rp. 1000.— dan ini 
ditanggung oleh Pendidikan Ma- 
Tae Kab. Gunungkidul. 

— (MS). 

Ip 

djak bulan Oktober 1953 suatu | 
Pusat Organisasi Biliard Selu- 
ruh Indonesia, disingkat POBSI 

etua Ha | 

“latihan olah- | 
sid 12 Desem- | 

jang telah diadakan pada tgl 

Gan 

Penang putusan? 'jang 
ia itu adalah sebagai berikut : 

“Kongres mengesjahkan notulen 
Kongres tahun 1952 di Surabaja 
“dengan perobahan 

'karta, serta menjetud 1 
| tahun 1953 jang Kiaun “oleh 
'PB PSSI, Disamping itu me- 
njetudjui pula beleid PB 'tahun 
1953 dengan tjatatan, 

  

'bahwa me 
| ngenai laporan keuangan “dan 
susunan laporan akan diperhati- 
“kan saran2 sebagaimana diadju- 
kan cleh utusan dari PERSIB 

  

6 Bandung. dan PSIM Jogjakarta. 
'Rentjana pekerdjaan PSSI ta- 

hun. 1954 -— 1955 disetudjui un- 
tuk didjadikan pedoman bagi pe. 
kerdjaan Pengurus Besar, de- 

ngan 'memperhatikan saran2 jg 
dimadjukan oleh Mera? ang- 
gauta. 

Kongres Inceetitajur. laporan 
Verificatie-commissie jang ter- 
diri dari utusan Djambi sebagai 
Ketua, dengan utusan2 dari Ma- 
(kasar dan Maluku sebagai ang- 

auta dan kepada 'Bendahari 
“PSSI diberikan Berikt en de- 
charge. 

Usul2 mengenai pajak ton- 
tonan, reduksi tarip pengang- 

| kutan disetudjui, demikian dju- 

|ga  trainingcentre " didaerah2, 
spontmagaziun, penerbitan “ma- 

| djallah, peraturan permainan, 
pelatih dan lapangan2 olahraga 
jang memang sedang dilakukan 
pelaksanaannja. 

Panitya Wasit dibentuk. 
Kongres menjetudjui terben- 

tuknja Panitya Wasit 'sebagai 
hasil Kongres Wasit jang di- 
“langsungkan di. Solo pada tang- 
:gal 5 dan 6-12 jb.l. dengan su- 

| sunan sbb. : Ketua: Suwandito 
(Solo): Penulis. 1 Mardanung 
(Solo): Anggauta? : $ Kuntadi 
(Semarang), Murdijat (Suraba- 
ja) dan P. Magang (Ma- 
lang). 

  
  

sehidup 
Dikampung Semajong ketja- 

.matan Sekura kabupaten Sam- 
bas kini terdapat suatu keaneh- 

an biologisch. Dua ekor he- 
wan jang berlainan djenisnja, hi- 

“dup (bergaul) sebagai ,,suami 
isteri”. 
“Binatang itu adalah: kuntjing 
sebagai betinanja. dan ajam dja- 

go sebagai djantan, Pemiliknja 
“menerangkan dengan sungguh2, 
jang djuga diakui kebenarannja 
oleh penduduk kampung terse- 

“but, bahwa ,,pergaulan” kedua 
hewan itu telah berlangsung Ia- 

ma dan disaksikan ,,perbuatan? 

'nja” jang aneh sekali. Setelah 
Giperiksa, katanja telah ternjata, 
bahwa kuntjing betina itu kini 
telah hamil. - 

$ - : Agama baru. 

' Berita jang diterimi dari Sam 
bas menjatakan, bahwa dikam- 
pung Sange" ketjamutan Telok 
Keramat kabupaten Sambas, ki- 
ni sedang berkemba 1g biak satu 
»kepertjajaan baru” jang diadjar 
“Kan oleh seorang jang tidak di 
“kenal dan asing bagi penduduk 
kampung tsb. Tiap tjalon penga 
nutnja diwadjibkan membajar 
muang muka” Rp. 50,—, sedang- 
kan ajar panggang, nasi kuning 
dan Kain putih dikatazan seba- 
gai ,,obat kuat”, katanja, mere- | 

ka jang memenuhi sjarat2 diatas 
tidak akan mempan sendjata apa 

djuapun dan akan mendjadi sa- 
ngat ,Sakti”. 

  
  

      

   

  

   

   
   

                  

       

  

   

      

   

  

| jang lalu telah pindah Ke rp 

  

        
  

Ten t an 

  

“anak bungsu da TN 
an diri Ta UMUIn, — 

Oharite Chaplin, Pe fit jang “honkeotna, 
pogara Swis. Keluarga Chaplin rupanja 

dapat segera menjesuaikan diri kepada keadaan daerah 
baru. Gambar ini dibuat dj Vijsbaan” di Lausanne, Dari kiri ke 
kanan # Michael, Geraldine, isteri Charlis Oona dan Josephine, 

keluarga tsb. Charlia sendiri djarang me- 

  

         
    

Kutjing - nm Djago 
semati 

| Mirota jang telah memenuhi 
sjarai2 diatas, kemudian dibawa. 

| melihat (menentang) matahari 
beberapa lamanja dan kemudian 
akan melihat gambar Tuhan” 
jg telah dilukiskannja lebih da- 
hulu. Bagaimana bentuk gambar 
Tuhan itu tidak didjelaskan: Ka- 
tanja apabila menentang mata: 

hari dan melihat gambar Tuhan 
'silih berganti, maka orang itu 
telah menunaikan kewadjibannja 

terhadap kepertjajaan tersebut. 
Ketika penjebar (pengadjar) 

agama baru itu dipanggil oleh 

kepala kampung dan dinase- 
hati agar menghentikan perbuat 
annja, ia mengantjam dan apa- 
bila kepala kampung menjam- 
'paikannja kepada jang berwa- 
djib, ia akan digolok. Tetapi Ia- 
ma kelamaan berita itu sampai 

djuga kekota Sambas (satu hari 

berkajuh sampan) dan oleh Kan 
tor Urusan Agama penjebar ke- 
pertjajaan baru itu diminta da- 
tang, tapi undangan itu tidak di 
indahkannja. Dan ketika Maha- 
radja Imam Sambas diberitahu 
kan dan bermaksud akan menjeli 

| dikinja, orang tersebut telah ber 
pindah kelain kampung dimana 
ia mendapat pengikut baru lagi. 
Kabarnja hingga kini ia telah 
mendapat banjak pengikut, teru. 
tama didaerah pedalaman dima- 
na penduduknja belum mengenai 
agama. — Ant. 

. KONGRES IDI 
'Di Surabaja telah dilangsung 

kan resepsi pembukaan konggres 
IDI (Ikatan Dokter Indonesia) 
jang dihadiri. pula. oleh Ment. 
Kesehatan. 

'Ment. Kesehatan Dr, Lie a.l. 
mengatakan bahwa oleh karena 
masih kurangnja tenaga dokter 
di Indonesia, 
adalah amat berat. Dikatakan 
bahwa selama 4 tahun ini Indo- 

  

| nesia hanja dapat menghasilkan 
84 orang dokter dari perguruan 

tinggi. 
Ket, IDI dim pidatonja al me- 

ngatakan bahwa pada waktu ini 
bangku2 fakultit kedokteran dil 

bandjiri mahasiswa. 
Dikabarkan bahwa Ment. Ke- 

sehatan telah Kenivali ke Dja- 
karta, 

  

dari perbatasan kedug negeri 
tersebut, sebagai hasil dari per- 

1 sepakatan jang Gisetudjui achir 

jang lalu. 
ng tahun ke-12 serangan 

ming 
xU 

| Djepang atas Pearl Harbour di 
' | peringati kemarin dipemakaman 

nasional Arlington di Amerika 
atas usaha perhimpunan bekas 
serdadu2 Amerika dalam perang 

dunia ke-2. 
»kSenator William Knowland, 

Senat Amerika menjatakan, bah 
wa penerimaan RRT dalam PBB 

| Lakan merupakan kemenangan be         

sbeberapa waktu 

jang | 

(Moridia na). 

sar bagi komunisme internasio- 
nal. « 

K Dewan Perwakilan Rakjat 
Korea Utara telah meratifikasi 

| perdjandjian ekonomi antara ne 
geri tersebut dengan RRT jang 
dikandatangani di Peking tg, 25 

Nopember jang talu, 

  

ana " aa 
na hari Minggu malam jk Pertanda di Sasonosuko telah  : 
dilangsungkan malam pergisanan dari Kongres PSSI ke-16 

sampai dengan 6-12 jang lalu. 
Hadir antara lain Sultan Hamengkubuwono, Komandan Res. 

15 Surakarta Overste Suharto serta wakil? pembesar setempat, 
Malam. perpisahan tersebut diramaikan dengan pertundjukan 

dan "Hanoman Obong” dalam 3 babak. 
telah diambil oleh Learns PSSI 

jang dima- 
| djukan oleh utusan PSIM. Tagia| 

| mempertinggi 

“Gama 

maka tugas IDI | 

“berapa negeri 

.. 1 . . 
Dunia sana sini 
Pasukan? Italia & Yugosla- | 

| via telah dimulai ditarik mundur   pemimpin partai Republik dalam | 

Selandjutnja disetuajui pula 
rentjana kerdja “dari Panitya 
Wasit jang Ibertudjuan memban. 
tu PB PSSI dalam wusahanja 

dengan djalan : 
a) Agar PB segera memberikan 

tafsiran? mengenai peraturan 
:permainan jang telan dila- 

pat “mempertjepat 
uniformiteit.- 

di-daerah2 lebih memperluas 
usahanja dalam memasukkan 
pengertian tentang Peratur- 
an “Permainan pada umum 
dengan perantaraan pers. 

Pembagian Zone dan 
waktu pertandingan. 

ta dan Bandung “untuk menin- 
Gjau kembali putusan mengenai 

pembagian Zone B. Kompetisi 
th. 1952 -—1953 dan menjetudjui 
usul Magelang untuk menetap- 
kan waktu pertandingan PSSI, 
2X 45 menit jang akan dimulai 
dengan pertandingan2 pendahu- 
luan kedjuaraan PSSI th. 1954. 

Sebagai Ketua PB PSSI di- 
tundjuk sdr. Maladi untuk ta- 
hun 1954 — 1955 dan menerima 
penetapan2 sdr.2: Kasimun se- 
bagai Komisaris Djawa Tengah, 
Murdijat untuk Djawa Timur, 
K. Panggabean untuk Sumatra 

Utara, Sinaga untuk Kaliman- 
tan dan lain2 Komisaris dari 
Sulawesi, Maluku, Sunda Ketji, 

Sumatra Tengah, Sumatra Se- 
latan dan Djawa Barat, setelah 
menerima “penetapan dari dae- 
rah masing2. 

Penetapan tempat Kongres 
tahun “1954 diserahkan pada 
beleid PB PSSI, demikian anta- 
ra lain keputusan2 dari Kongres 
PSSI di Solo baru2 ini. (Kor). 

ATJARA2 DIES NATALIS 
KE IV 

Universitit Negeri ,,Ga- 
. djah Mada”. 

Bertepatan dengan hari ulang 
tahun ke IV, maka sekretariat 
Dewan Mahasiswa disamping 
atjara resmi Dies Natalis ke IV 
pada 19 Desember jang akan 

datang, untuk meriahkan peri 

ngatap itu akan diadakan atja- 
ra2 lain Oleh keluarga Mahasis 

  

wa Universitit Negeri Ga djah | 
Mada sbb: 

Pertandingan2 setempat: £ 
(1). Volley 
(2): Soft Ba 
A3) Opentournament Badminton: 

Dengan Luar Kota: 
(1). Baseball, antara segitiga: 
Gama — IOMA Bandung — Re- 
simen Infanterie 13 (Ganizoen 
Jogja), 
(2). Sepak Bola, segitiga: 
Gama — Ganizoen Jogja — IO 
MA Bandung. - 

(3). Hocky Putera, segitiga: 
Gama — IOMA Bandung — Bond 
Jogja. 

(4). Hockey Mixed, segitiga: 

— IOMA Bandung — 
Bond Jogja. 
(5). Basket ball Putera Segitiga 
Club Jogja — IOMA Bandung — 
Gama. 
KESENIAN: 

12, 13, 14, Des. 1953 Drama Klas 
Siek: Acokawardhana oleh Kelu 
arga Mahasiswa Fakultit SPF di 
CHTH, 

17 Des. 1953 Malam Pertundjuk 
an Wajang kulit untuk Mahasis 
wa2 (sumbangan Jajasan Pan- 
tjasila) di Gedung Negara, 

19 Des. 1953 Malam kesenian 
di kepatihan. 

20 Des. 1953 Song Contest di 
CHTH. 

21. Des, 1953 Sandiwara Mo- 
dern di CHTH, 

22. Des. 1953 Sandiwara Mo- 
dern di CHTH. 

DJEPANG DJUGA TAK 
SETUDJU ASIAN GAMES 

Keluar darj Olympiade 

Internasional, 

Mesaji Takata Ketua dari Per 
himpunan Athletik Amateur Dje 

pang akan menentang setiap usa 
ha untuk pengeluaran Asian Ga- | 
mes dari Komite Olympiade In- 
ternasional, Takata menjatakan 

pada UP, ia mengerti bahwa be 
Asia jang djuga 

  

mendjadi anggota Komite Olympi 

ade Internasional, akan berusaha 
untuk membawa usul agar Asian 

mengeluarkan diri dari Games 

              

   
   

mutu kewasitan F 

'kukan oleh PSSI hingga da- 
adanja 

b) Agar PB dan Corps Wasit | 

Kongres menolak usul Djakar. 

  ' k 

AKIBAT NAMA 
SAMARAN 

“Sunday Pictorial” menu- 
liskan, bahwa. dua orang jg . 
merindukan kasih telah me- 
ngirimkan surat kepada se- ' 
buah kantor perkawinan. 
Masing32 memakai nama, sa- 
maran. Setelah 'kantor 'itu ' 
melihat gambar mereka, ma- 
ka kedua pelamar kawin itu' 
dipanggil kekantor. Setelah | 

dua pelamar itu sampai di- 

kantor, maka ,,pertjintaan” 
tak dapat diteruskan, kare- | 

“na ternjata mereka itu ber- 5 
saudara.     (Antara Features). 

  

Olympiade dan akan dikemuka- 

kan dalam sidang Badan Peker- 
dja dari Asian Games jg akan di 

selenggarakan pada tgl. 17 — 18 
Desember ini di Manila, 

Tetapi setelah Djepang dan ne 

gara2 Asia lainnja jang mendja 
di anggota Komite Olympiade In 
ternasional menentang maksud2 
tsb, maka sidang Badan Peker- 
dja Asian Games jg akan diada- 
kan itu dibatalkan. 

Tabata menjatakap sangat ber 
gembira bhw athlei2 dari Singa- 
pura telah bergiat dalam Jatih- 

  
Jan2nja untuk menghadapi Asian 

| Games jang akan diadakay pada 
| bulan Mei tahun 1954. — Ant. 

  

DJAKARTA RUGI RP. 25 
'DJUTA 

Dalam tahun 1953. 

IPedoraah” mendapat ketera- 
ngan dari kepala Djawatan Ke- 

bakaran Djakarta Raya, bahwa 
dalam tahun 1953 (sampai tg. 
412) penduduk Djakarta Raya 

telah menderita kerugian harta- 

benda sebesar l.k. 25 djuta ru- 
piah, “sebagai akibat-kebakaran2 
jang LA sebanjak 319 kali. 

JOGJAKARTA . 
PANITYA KONGRES IPPI 

Rapat Pleno Pengurus Besar 
Ikatan Pemuda Peladjar Indone 
sia jang berlangsung di Jogjakar 
ta telah mengambil keputusan 
sbb.: 

Kongres IPPI seluruh Indone- 
sia jang ke IV akan dilangsung 
kan nanti pada tanggal 22 Febr. 

s.d. tanggal 27 Febr. 1954, ber- 
tempat di kota Jogjakarta. 

: Berkenaan dengan adanja 
Konggres tersebut telah dibentuk 
sebuah Panitia jang berkewadjib 
an menjelenggarakan persiapan2 
Konggres dengan susunan shb: 

1. Ketua: Sdr Basuki Wk. Ke 
tua: sdr. Djaka Soetomo. 2. Seer. 
Umum : sdr, Suswardjo S. wk. 
Secr, Umum Hartono, 

ILULUS UDJIAN GAMA 
Hasil udjian Fakultit Hukum, 

Ekonomi, Sosial dan Politik Uni- 
Versitit Negeri, Gadjah Mada: — 
pada tanggal 2 Desember 1953 
jang lalu, jalah sbb: 
Prop. Kandida: Hukums 

Mochhammad Isa Jr, Moeljo- 
no, 

Prop. Kandidat Sosial Politik: 
Ferdinand Hutagalung, Nursim 
Ali Soewarno, Soepardj Sariokro 
mo, Muchtar Affandi, Lulus udji 
an pada tanggal 3 Desember "53: 
Prop. Bace. Sbs. Pol. djurusan 
Pemerintahan: 
Soemadi, Soemarsono Mestoko, 
Soeparmanto, Soeharto Djojo- 
soepeno, 

PERTEMUAN SEGI TIGA 
PANDU RAKJAT 

Bertempat dilapangan Kotage- 

de pada hari “Minggu tg. 612 
jang lalu, telah dilangsungkan 

y pertemuan segi tiga antara Pan- 
du Rakjat Indonesia dari Kota- 
gede, Meguwo dan Kalasan. Per- 
temuan tersebut, didatangi oleh 
kurang lebih 200 anak Pandu 
Putera maupur Puteri, Selain 
diadakan permainan2 kepanduan 
djuga diadakan pertandingan2 
olah-raga. : 

KTR. KUDP JOGJA 
DIHAPUS 

Dari pimpinan Kantor Urusan 
Demovilisan Peladjar ,,Antara” 
“mendapat kabar, bahwa menu- 
rut keputusan Menteri PPK mu. 
lai bulan iDesemiber ini kantor 
tersebut dihapuskan dan menge- 
nai Urusan bekas peladjar pe- 
djoang tersebut diserahkan ke- 
pada instansi2 jang diserahi 
oleh pisak Kenienterian PPK. 
Menurut keterangan tersebut 

djumlah peladjar demobilisan 
jang diurus cleh KUDP tersebut 
diseluruh Djawa Tengah lebih 
kurang ada 4400 orang dan se- 
bagian besar terdiri dari mana- 

| siswa dan peladjar sekolah lan- 
djutan. 

  

  

    

  
  

Rita Ling, seorang guru paha 
merasa bangga atas pekerdjaa 

  

  
t dari Farnham School of Art, 
n jang baru. Pada waktu ini ia 

mengerdjakan sebuah artja, jang menggambarkan, Kepertjajaan, 
. Pengharapan dan Kitjintaan dalam geredja Belanda baru di 

Old Broad Street, Austin Friar s, di London. Geredja itu dibuat 

untuk menggantikan geredja jang tua jang telah rusak karena 

pemboman 
pengetahuan Rita, maka ia ad 

Gatam perang dunja jang baru lalu. Sepandjang 
alah satu?nja wanita jang men- 

djalankan pekerdjaan sematjam itu. — (Mondiana). 

India tidak tjari 
persekutuan dgn 

USSR/RRT 
Apabila Pakistan 

kutuan militer 

NDIA tidak akan mentjari 
RRT apabila Pakistan dan I 

mengadakan perse- 
dengan Amerika 

persekutuan dengan USSK dan 
Amerika Serikat ' mengadakan 

suatu persekutuan militer, demikian diterangkan oleh P:K. Guha, 
information officer dari perwakilan pemerintah India di Singa- 
pura. 

Keterangan itu diberikan ber. | 
hubung tersiarnja berita dari ko | 
responden istimewa harian ,,Nan 
Yang Siang Pao” di New Delhi, 
bahwa apabila Amerika dan Pa- 
kistan mengadakan suatu pakt 
militer, India akan terpaksa 
melepaskan politik kenetralan- 
nja dan .mentjari . persekutuan 
dengan USSR dan RRT guna 
menghadapi kekuatan dari ne- 
gara tetangganja”. 

Fendirian India. 
Walaupun suatu persetudjuan 

militer antara . Pakistan dan 
Amerika Serikat tentu akan me. 
nimbulkan keadaan jang genting 
dibagian Asia jang bersangkut- 
an itu, serta akan mempenga- 
ruhi keamanan India Ssetjara 

langsung dan tidak langsung, 
kata Guha, namun ,,adalah salah | 
sama sekali untuk mengira bhw 
dalam keadaan demikian itu In- 
dia akan mentjari persekutuan ' 
dengan suatu negara besar se- 
bagai tindakan pembalasan”. 
Dugaan? demikian menurut 

Guha menundjukkan bahwa 
orang tidak mengetahui politik 
luar negeri India. Menurut ke- 
pertjajaan India satu2nja dja- 
minan keamanan 'ialah suatu 

perdamaian universeel, dan bhw 
persekutuan2 militer tidaklanr' 
merupakan keuntungan2 kearah 
maksud tadi. 

Achirnja Guha menerangkan 
bahwa suatu tawaran utk mem- 
beri pangkalan2 di Kashmir ke- 

pada Amerika Serikat akan me- 

  

al jang diwakili oleh Nj. van Est 
kepada pembeli R. Moh, Sadak 
telah dilakukan pada tg. 23 No- 

pember jang lalu dihadapan no- 
taris Mr, Tan. 

Sementara itu djuga telah Ler- 
siar kabar, bahwa Hotel Pre- 
anger pun kini sedang berada da 

lam persiapan untuk didjual. — 
Ant. 

PERDJALANAN PRESI- 
DEN MAU DISABOT 

9 Memang ada Usaha Pe- 

2 lemparan Granat keti- 

ka Pon ke-11? 

P. Harian Medan Pendorong” 
| menjiarkan berita bahwa polisi 

Medan telah menangkap seorang 
peladjar Sekolah Menengah Eko 
omi Atas Tagore bernama Bus- 

taman, sebab menurut pengadu- 
an seorang dari madjalah ,,Pe- 
njedar” Medan bernama Tk. 
Sjamsuddin kepada polisi, Bus- 

taman tsb. telah datang kepada 
nja dan membudjuknja masuk 

dalam gerakan illegal jang diser 
tai pula dengan intimidasi, dan 
dalam pada itu djuga mengaku, 

bahwa ja telah turut aktip dalam 

aksi meletakkan granat didjalan 
an untuk menjabot perdjalanan 
Presiden pada hari Minggu tg. 
20 September, jaitu harj pembu- 
kaan PON ke HI. 

Sebagai telah dikabarkan, me- 
mang pada hari itu polisi Medan 

  

  rupakan pelanggaran terhadap 
persetudjuan gentjatan sendjata | 
dan harus dilaporkan kepada 
Dewan Keamanan PBB, Dikemu | 

kakan bahwa Amerika Serikat | 
adalah salah satu negara jang | 
menjetudjui resolusi dalam De- 
wan Keamanan untuk mengada- 

kan gentjatan sendjata di Kash- 
Int. — UP, 

  

PEMBELI HOTeL 
HOMAN: 

Bukan Pemerintah. 
Berita2 disekitar  pendjualan 

Hotel Homan di Bandung jang 
tersiar sampai sekarang “belum 
nampak persesuaiannja, satu- 
sama lain masih bertentangan. 
Mula2 dikabarkan, bahwa hotel 
tsb, akan dibeli oleh pemerintah 
(Kementerian Sosial) - kemu- 
dian disebutkan lagi dibeli oleh 
kementerian. lain dgn menjebut 
kan, bhw baru2 ini Menteri Keha 
kimar Mr, Djody Gondokusumo 
Sendiri telah datang ke Bandung 
dan membitjarakan soal tsb. 

Berita selandjutnja menjata- 
kan, bahwa sebenarnja: pendjua- 
Ian "Hotel Homan itu sudah ber- 
langsung dua minggu jang lalu 
dan dibeli oleh R. Moh, Sadak, 
anggota Parlemen - dari PIR, 

telah menemukan sebuah kaleng 

berisi granat jang tidak meledak 

| dan telah berkarat. Sampai . di- 
mana benarnja pengaduan Sjam 
suddin dan pengakuan Bustaman 

Litu belum diketahui — Ant, 

BALAI PENGOBATAN 
Lembaga: psychologie 
umum akan berdiri. 

Menurut rentjama, bidak lama 
lagi di Semarang akan dibuka 
Balai Pengobatan Lembaga Psy: 
chologie Umum dibawah ' pimpi- 
nan para psycholoog Harto Di- 
ponegoro. 
Adapun LPU 'ini bertugas an- 

tara lain menjelenggarakan psy- 
chologis - di - agnostiek untuk 
menetapkan ,,school dan beroeps 

keuze” dari anak2 dan tjalon 

pegawai, tempat pendidikan ro- 
chanji bagi semua mahasiswa, 

mengkoordinasi antara perkum- 
pulan2 kebatinan, membaharui 
kesenian asli untuk disesuaikan 

dengan aliran zaman, menjiap- 

kan ,goodwill mission” untuk 

dikirim keseluruh dunia dll. Lem. 
baga serupa ini chabarnja telah 
ada di Bandung ialah Lembaga 
Psychologie Tentara jang bertu 
gas menjelidiki djiwa para ang 
gota militer dengan maksud un- 
tuk ditempatkan ditempat jang   Timbang-terima antara pendju- 

    

sesuai dengan bakatnja, — Ant. 

  

  

“THE TRAIL OF THE COMET" 

  

KING OF THE ROYALMOUN TE D (5) 
  

RON AeROn5!        
THE KOHONBES ON THE NG 
KARBATH £.BUT THEVIRE N 
A ERIENDLY TR/BE A ( 

DAN NEON 19 

  

  

Pherenpi YP anis Th ea ATK 17 
    

  

    

banjalk sekali !   sangat ramah tamah ! 

PA NON he MA Tj Ya | ta 

— Pbanah Buku Tki baa 'Kohonee, ada ' 

Kahonee mentjari permusuhan... 

tapi mereka adalah golongan 

KA ARU   

gitu ! 

J ang 

& 
MR KEKA, NA 

SE ag $ 

  

maa Raman igo ? “nubie tidak an 

-. Astaga ! Itu dia komisaris Drew... 
dihmulk dengan panah ! 

  

THE SUPERSTITIOM ABOUT THAT, Temen iuas WEL 
FOWNDEP, SERGEANT MKENLIE LT BROLEHT 
MURPER TO TOTTERING ROCK Ta 

71 

  

— Keper tjajaan terhadap komit itu sah 
benar djuga, sersan Mc. Kenzsie....., 
dan 
ot 

  

telah membawa PAN an pada 
tering Rock | | 

  

C
r
 

   
 



      

   
     
      

    

       

TRANSMIGRAN 37.500 | 
DJIWA 

Dapar diterima Toli-toli.. 
“Tentang dataran di Toli2, Sa- 

luga jang dikabarkan: dapat me- 
nerima transmigran  beribu2 
orang, lebih djauh dapat diberita. 
kan bahwa luasnja dataran itu 
kurang 16.000 ha. dan menurut 

taksiran bisa menerima ' 37,500 

djiwa transmigran. 
Belum lama berselang suatu 

rombongan dari Komando TT 

VII, dan pemerintah sipil telah 

. mengadakan penjelidikan  ter- 

' hadap kemungkinan pembukaan 
daerah itu bagi bekas2 pedjuang 
bersendjata untuk didjadikan 
Ggerah pertanian, — Ant. 

  

PENGAMBILAN BAHAN 

2 MAKANAN 
293 0 Dang NN: BPR 

Sebagai biasa, setiap bulan se 

. K5 dari pegawai Negeri di Jo 

jakarta sebagian besar me
ngam 

Si bahan? makanan dengan cre 

— hanja 4096. 

--   dit:1 bulan di Djawatan Perda- 

angan Dalam Negeri, sjang pe 

ar garaannja diurus Oleh NV j 

,BPKR” Jogjakarta f2 

- “Kalau pada bulan2 jang Iu, £ 

penjelenggaraan itu masih - me- 

ngetjewakan, ) maka pada pengam 

| bilan bulan ini keketjewaan itu 

lebih2 dapat dirasakan oleh tiap 

keluarganja- jang mengambilnja,: 

kr ae : Pang 

wer Nat 2 sudah djauh rumah 

nja dan lama menanti, kemudian 

dua, tiga hari setelah dengan 

suseh-pajah baru diperoleh ba 

han2 jang diperlukan, 
Kesimpulan: Ape da 

pat mengaturnja. i 
Kita djuga tahu, nata me 

mang tidak hannja ratusan, te- 
tapi ribuan djumlahnja pengam- 

bil jang harus dilajani aan 

satu, 
“Agar keadaan diatas segera 

dapat diatasi, maka menurut pen 
aya kami-ada dua djalan, jaitu: 

1. Mengerdjakan pembagian ti 
ap hari dalam tiap bulan ( bu- 

lan2 jang. sudah ane 10-15 
hari)j, 2. mengadakan satu atau 
lebih tempat pembagi an. 

KT 23 00 Tohiroen Kena 

      

  

NA
 

TA
. 

  

PE
N 

"THE STAR" , 
: (Paramount). 

. “Tidak segala jang ada Sai 
tjak selalu merasai kenikmatan. 3 
Demikian “pula bintang2 film 
jang termashur, Memang umum 
nja mereka ber anggapan: tidak. 
ada bintang film jang djatuh. 
Bette Dgvispun berpikiran demi. 
kian. Tetapi kenjataan jang di- 

Ke hadapinja sungguh berlainan, Pa 
E da masa kegemiiangannja ia di 
La isandjung dan dipudja umum. Ti 

-dak sedikit pula uang jang dike- 
#uarkannja untuk keperluan 
-orang 
tangnja suram, i: 

“lelang har tabendanja, Aa 

    

ditjobanja, djuga mengedjar ma- 

-pada kegagalan. Lebih2 karena 
'ia selalu hendak berbuat: sesuka 
-hatinja sendiri sehingga sering 

5: Pe PN Mana | su 

        

   

   

  

   
   

  

   

-1- waktu pembagiannja sudah |- 

17.55 

18.20 

21.20 

lain, Tetapi Tn “bin- 1 $ 

Dengan berbagai tjara pa: 

sa kemashurannja jang stelah si | 
Jam: Tetapj ia selalu tertumbuk | 

118.00 

ir | 18.15 
ini | 18,30 

19.15 

s- 119,30 

mn | 21.15 

  

“Dena 
   

  

Hah pita dilakukan 
SU ng kir Resi di 

onogiri, serta Wa- 
| xil2 dari Djawatan Peternakan 
Pusat dan Inspektur Djaw. Fe- 

“Iternakan Kechewanan di pn 

| rang. 
Taman Ternak di Haid itu 

antara lain diper lengkapi ajuga 
dengan mesin2 penetas jang m 
dern, 

Riwaiat dan usaha? reha- 
bilitasi peternakan. 

Dalam pedatonja jang diutjap 
kan oleh Dr. Hutamadi selaku 
wakil Kepala Djawatan Perche- 

Ywanan Pusat Djakarta, antara 
lain diriwajatkan usaha2 peter- 
nakan sedjak Djaman Djepang 

dan perkembangan?2nja sampai 
Sekarang 
Dikatakan bahwa di djaman 

'Djepang tampak kemunduran 
usaha2 peternakan jang sangat 
menjedihkan, sehingga rakjat ke 
kurangan makan daging. Kemu 
dian pada tahun 1947 oleh Peme 
rintah R.I. dimulai dengan ren- 
tjana usaha? rehabilitasi taman 
peternakan di Indonesia al de- 
ngan mengadakan fokstasion2 
supaja djumlah ternak dapat 
meningkat sampaj sebelum pe- 
rang. 

Pada sebelum perang keadaan 
| peternakan tinggal 6074 dan ha 

sil susu perahan pada waktu itu 
Setelah berdjalan 3 

tahun usaha2 rehabilitasi itu, ha 
silnja sudah dapat dikata mende 
kati pada keadaan sebelum pe- 
rang. 

Kalau pada waktu sebelum pe 

RALAT 
Dalam artikel ,,Siberig sum- 

ber kekuatan” dalam K-.R. tg. 7- 
12 terdapat kalimat jang salah 
zet. Jaitu dalam bagian : 

dukan baik, jang berbunji sbb. 
Selain dalam pengangkutan alat2 

kk perang itu memakan beaja tidak 
sedikit djuga masih dapat dize- 
|rilja ditengah djalan bahan ma- 

anan (duikboten). 

mom harus 
masukkan d 
kutnja. Jaitu : Karena segala ba- 
han2 industri, bahan ma- 

didaerah Siberia, maka 

  

Radio 
JOGJAKARTA 

LASA 8 DES. 1953. 

b.1 42,25 59,2 & 127,6 M.f 
12,30 Lambaian Hawaij oleh 

: Felj Mendelssehn 
13.10 

juan Bersama. 
Genderan sore oleh Kel. 

Kes” Djawa Studio Jogja. 

Siaran Utk. Angk. Perang 
Mimbar seni sastra oleh 
Lembaga Seni Sas'era 

17.00 

18.15- 
19.15 

19.40 
bernama dhbp. pak Dal. 
Bintang Radio 1953. 
Obrolan pak Besut. 
Konsert malam oleh ORJ 
Suwandi, 

20,30 
21.15 
21,30 

(0... SURAKARTA 
Gelomb. 41.38 — 90 — 159 M. 

2 1245 Irama Sunda 
13.45 Rajuan siang oleh O.K. 

“Tjepaka Putih dbp, 
Sunardi. 

11. 02,“ Dunte kanak2 oleh S. R. 
Bruderan dbp. Pak Seno. 
Varia Djawa Tengah. 
Ruangan pemuda pemudi 
Oleh S.M.A.C. Negeri 
Pak Wignjosoemarsono 
dgn. dongengannja. 
Irama Maluku oleh Suara 
Maluku dbp. Sdr. Mas'ud. 
Pilihan pendengar asuhan 
Kak Tatiek 
Klenengan Manasuka oleh 
Karawitan Studio Pes.: 

17.45 

pa 

18.30 

19.30 

, 

Nji Tambangraras, Nji 
Sarworini, Nji. Bar pjah. 

SEMARANG 

'Gelomb. 76.05 — 120.18 M. 
Siaran Angkatan Perang, 

18.00 — 19. 00 
Dendang Malaya 
Hiburan Sore hid, O.K. 
Tjahaja Bulan dbp. Lilik. 
Serba-serbi Angkatan Pe- 

rang 
Samba dan Tango 
Hidangan Irama Angk. 
Darat dbp. Hamdi Effendi 
Dunia Olah Raga 

Oleh Sudali 
Sekuntum Melati Oien 
Carry dan kawan2nja 

Ketoprak Mataram oleh 
Kel, Kes. Djawa Studio 

13.15 
17.05   

    

- Kaki Kena na £ 

  

    Ni diperuntukkan 

ngindjak ambang pintu jang 
dictaat ini sebagai penuntun, 

   

     

pada “pkangransan MA. bagian A & C dan jang 
sederadjat. Lebih2 bagi mereka jang sebentar lagi akan me- 

6: SUHARTO RIJOATMODJO 

Toko Buku ,,K. R.” 

le ih landjut, dapat kiranja 

TUGU 42, — Telp. 901 
— JOGJAKARTA.   

Kedu- 5 

Dalam kali- 

at ini perkataan bahan maka- 
ilangkan dan di- 

am kalimat -beri- 

ternjata persediaan Enfian batasi) Sekejap sadja dapat dikerahkan. 

Hidangan Kutilang berupa 

Hidangan Rombongan tak 

sebesar 

». 250.000, — 
Ka aa BA ah Daerah Kabupaten Sragen An TAN 

Aa 

1 Djawatan Kechewanan daerah Surakarta Utara, pada 
Tp jl. telah dibuka dengan resmi Taman Ternak Sragen 

jang memakan beaja Rp.250.000,— terletak dikampung Beloran, | 
kota. Sragen diatas tanah seluas 5 hektar, jaitu 

: bagan unggas dan 2”, hektar untuk 1 wrnakan Mmping 
29 hektar untuk 

(rang Hn ena pe 
meliharaannja sadja, sesudah pe 

rang usaha2 itu ditudjukan pa- 
da mempertenakkan (ateneniuan 
djumlah ternak). 

Sebagai kata penutup Dr. Hu- 

tamadi menjerukan agar usaha2 
dilapangan peternakan itu An 
djurkan pada rakjat.. 

Djumlah ternak diktiraji 
Surakarta makin tambah. 

nurut tjatatan 
Perchewanan, djumlah ternak 
diseluruh daerah Surakarta dis 
banding dengan sebelum perang 
makin tambah, 

Pada tahun . 1940 
14.308 kuda, 288.098 sapi, 

tertjatat 
136. 

ternak. 
Pada Watu #1951 

13.064 kuda, 135.130 sapi, 
tertjatat 

586. 

731.065 domba, djumlah “31.065 

ternak. K 
Pada tahun 1952 tertjatat 

13.566 kuda, 298.753 sapi, “136. 
123 kerbau, 578.559 kambing dan 

ternak. — (Kor). 

  

Baru terima: 
PHILIPS TOP TUNES HIT 

2. PARADE. Ph 

Sway/Sam- 
“my. Kaye. — 

e Tell mea Story — Jimmy Boyd. 
@ Playmates — Jimmy Boyd. 
@ Somebody stole er 

my gal .— Johnnie Ray. 
Untuk menjambut “hari “Natal 

dan Tahun Baru .209c: koerting 
buat Piringan Hitam, 
Columbia — His Master's Wokee 

Parlophone — Capitol dan 
Mercury. 

Gt 

TUGU 36.TELP 566. JOGJA 
    
    

   

   

        

ai Aa PE ATA aa 

Icgy Dancer: 

Perlu ditambahkan, bahwa me | 
dari Djawatan | 

1 molek 

109 kerbau, 587.842 kambing dan. 
57.567 . domba, djumlah 647.489 

633 kerbau, 144.432 kambing dar | 

154.452 domba, djumlah 733.011 | 

@ I believe  — Frankie . 
i Laine : 

6 Prettend — Ken Griffin. 

e Comen- Nasai — Swing and 

       

       

   

YANDA "TERIMA KASIH 

Dengan ini, kami atas nama 

Kel. R.  SINDHU PROJO, 
Singoranon No, 2, Magelang, 
menguijap diperbanjak te- 

"rima kasih atas: bantuan 

|Sdr2, baik moreel maupun 
| materieel, jang telah kami 
terima pada waktu wafat - 

| dan pemakamannja : 

R. SINDHU PROJO 
pada hari Saptu tanggal 
5 December 1953. 
Magelang, 17-12-1953. 

SOEWARTO 
' Dj: Pontjol 26 — Magelang. 

€ 110-12. S 

2 

   

    

       
      
   

  

    

         

      
     

   

  

    

    

  

      

T 

  

DICK POWELL dipendjara 
atas tuduhan palsu. Setelah 

bebas ditjarinja biang keladi 
kedjahatan tsb. 

| RHONDA FLEMING jang 
turut. menentukan 

dasar fjeritera 'kriminil ini. 

Perjelidikan jang ber- liku? 

menjebahkan tjeritera  de- 

tectief ini spannend, dari awal 

sampaj achir”! :   

  

premiere 

SENI SONO Sian   | 

| 
11412. | 

| 

| 

| 

  

  
  

BARU DATANG ! 
Radio Pesanan BIN 426A 

Rp. 1025,— 
Kamupu T.L. 20 W. — ae 

200,— 
Sedia alat? RADIO Ban 

“SIN kaDio service 

Gondomanan 87 B Jogja.     
  

  

“AHLI NUDJ Um 
(AsrR0LooG) PROF, 

-Consult Rp. 15,— 

Hotel ,,SARUDA"   
  
TAPAL GIGI, 

“Gigi bagus, gigi jang 

: butik seperti mutiara, 

dan ketawa berseri'.., 

| berkat PRODENT 
Ka gigi jang 

paling baik!         

"SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST. Lebih 20 th. berpraktek 
di INDOCHINA, MALAYA, BURMA, NEW DELHI. Jang 
bisa kasih Advies pada tuan punja penghidupan 

ilmu Hindu astrologie (wetenschaplijk horoscoop) jang sudah 
-liwat dan jang akan datang Seperti buku jang terbuka, 

(Rahasia disimpan). 

Tidak mengadakan surat-menjurat (correspondentie). 

Djam bitjara 8&—1, 4— 7. 

Kamar No. 17 — Jogja. 
aa IS EN TNI 

    

   
    
   
    

        

       . Tube sangat besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1.75 

ALAHI ocurrisry 

dengan 

  

SOBOHARSON 
3 Mena 1 : 

t - 

AUO 
ny. SEGERA MENINGGALKAN JOGJA . 

EN AA TAN LA BENER NAK SARA G5 
TELAH PULANG KERACHMATULLAH pada harj 
tanggal 4 December 1953 djam 5 sore, ajah kami : 

RADEN SINDHU PROLO 
Kepada Saudara2 dan Teman2 jang telah memperikan ban- 

tuan rockani maupun djasmani atau apapun djug 
mengutjap banjak? terima kasih. 
Semoga Tuhan Jang Maha Esa membalas budi Saudara? se- 

kalian. 
SOEDARSINY 
SOETJAHJO 
Kel. KAMARALSJAH, 

109-12. 
  

Djam 10 PAGI 

JANG BELUM SEMPAT MELIHAT . 

O 

  

16,05: 9,30" 

NE. 
8 PAKAILAH: KESEMPATAN INI. 

SIWpP RA 

  

Djun at 

a, kami 

  

  

Pindah alamat 

Mulai tg. 

sk. Re / MM. P.” Kebume 

7-12-53 alamat Agen 

Djalan Merdeka No. 40 
(Muka $ 

KEBUMEN. 

M.P, Negeri). 

Harap para langganan ,,K.R.” /,,M.P.” dikota Kebumen dan 

sekitarnja maklum. 

  
MULAI BESOK PAGI 5 TIAP HARI MAIN 4 KALI: 

Film INDONESIA tjeritera 1001 malam 

Penuh aksi dan sensasi. 

TINGGAL SATU MALAM INI. 

PAGI TIDAK ADA MATINEE. 

MARIAM — OSMAN GUMANTI 
P. RAMLEE 

A.R. Tompel — D. Harris — St. 

Tg. Perak ah. 

DALAM FILM MALAYA 

sALOH AA" 

  

| 
- 

  

  
  

Radja obat kuat P. 

VIRAN O 

sjawat (Impotensi sexuei #wakte). 

posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan din 

kekuatan gel 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 

Obat dikirim sesudah terima uang, tambah 

engkos kirim 1075. 

Agon2 : i i 

TOKO SOLO! Dj! Sosrowidjajar No 5 — Jo 
WARUNG MOELJO, Dji. 

:3 

si THAY 
Tindabad House, Nonongan No. 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN DOji. 

- NGO HOK TONG gang Pinggir1l 

Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 

Muiti Sports, Kaliasin 7 — Surabaja.   

Viranol extra strong buat laki? jang kurang tenaga lemah ? 

Alasan penjakit badan : 

lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 

ring semutan mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), 

Tidak bisa tidur: dalam tidur sering takut2 sakit pinggang, 

djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

tanggung 10075 berhatsil dan dapat 1 Mata ter 

Harga 1 botol Rp, 20,—: Djuga ada sedia lain2 obat jang Pel 

mandiur:.. 
“Pil Gembira istimewa buat laki2 se...co.ooo Rp. 15,— 2 Kajier 

TABIB WAHID MAWN — Oak 40 — Bandung, 

Judonegaran 17 — Jogja. 
TOKO Junior, Dji. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogja, 

TEK AN TONG Petiinan 81 — Jogja. 
Teko "Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 

AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

Raya 114 — Magelang. 
» ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 

Semarang. 

5 SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 8 B — Semarang. 

  

Terdjalin 12 lagu-lagu serta tarian -tarian sangat menarik. 

$ 66 mana” Tak Ma AN 

1m KEMENTERIAN P.P. dan K. 
BIRO PERGURUAN TINGGI BAG. €. 

TJABANG JOGJAKARTA. . 3 
—000— $ £ 5 

No, 001 / Peng |B.P.T. | C. Jo. |/'53. 

Berdasarkan : 

L 

gin, se- 

amanja. 

116-12,   
tersebut bertugas membantu reg 

pekerdjaan administrasi Kantor Pusat Biro Perguruan 

kz pari 

1. Surat keputusan Menteri P. P. dan K. No. 27859/Kab. 
tertanggal 30-7-1953 tentang penghapusan Kantor - 

Urusan Demobilisan Peladjar. 

Surat Keputusan Kementerian P.P. dan K. No. 47266/ 
Kab. tertanggal 24-11-1953 tentang pembentukan Biro 

Perguruan Tinggi Bag. C. Tjabang Jogjakarta, 

Diumumkan hal2 sebagai berikut : 

1 DESEMBER 1953 
Kantor Tjabang Biro Perguruan Tinggi Bagian C. 

di Jogjakarta, berdiri 

istrasi dan 

dengan . urusan 

3.. Alamat Kantor di Balaj Mangu Kepatihan TERIAK AN ta 

Keputihan “ee sesee ear an aan pennenanconassens0 LM ATT Nentnioan C Sang berkubincan 

Minjak Tangkur adjaib buat Iaki2 ..cooocoooo”oom 10— Mahasiswa? LD. P.P. 32149 di Jogjakarta. 
Salep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— & 

JAN saos essssnatennen ta rann nana aren nana nan nan annan - 19, — » 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak (Bekas Kantor K.U.D.P. Rayon III), 
Tuntur 2 Gram ....... Bean ai Naa Kanan Sin sadianeseaseansona0a Mo LO 

Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exoem seorg 10— : : 

Minjak bikin rambut pandjang dan SeMUK -.... 3 Ine Harap jang berkepentingan maklum. 

Jogjakarta, 1 Desember 1953, 

TINGGI BAG. C. 

TJABANG JOGJAKARTA, 

Koe pia las: 

(SOEDIRDJA SASTRADIPOERA) 

AHLI NUDJUM H. B. AZAD, Kotakpos 132,, BANDUNG. 
Menerangkan segala hal penghidupan 

tjintaan, perdjodohan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan be- 
rikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan pos- 
wesel Rp. 10,—. Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang 
tjotjok dan berbukti, Rahasia tanggung dipegang teguh 

rumah tangga, per- 

  

BARU TERBIT 

SOAL - SOAL 

Umu Hitung 

Differensial 
dan Integral 

disusun oleh 

Widodo Martopoespito 
Untuk S.TM. dan 
sekolah2 / kursus2 jg.   

S ngalaman. Isi dari buku terse- 

Ihun-tahun, dengan hasil "jang | 

N.memuaskan. 

“Masih sedia : 
! 

U.P, INDONESIA" N.V. 

sederadjat. 

Penjusunnja jalah “ Guru 
| S.T.M. - Jogja, jang berpe- 

'but telah dipraktijkkan berta- 

MENDJELMA 
Tebal 52 katja. Harga Rp. 6,- 

Undang-undang 
Pemilihan Umum ... Rp. 5— 

Tata Negara 

Ainenat Mandi » 45013 MAKAN OBAT INI. 
Pegangan Guru ......... IA — Romar's Kidney 

Dasar? Pend, Baru...» 9— 

Dites & Francais IL, 9,50 

“Memegang Buku 
Pung gal ai em paa 3 10,— | 

Memegang Buku dan lekas tjape, 

Berpasangan Ll ...... » 14, — 

Sarwacastra I, IU A4, 8,— 

Musik Selajang Dengan satu kali 
Pandang mana ».9— hasilnja. | 

Ilmu Bumi Indonesia Joseph's Hospital 

dan ichtisarnja. ...... » Gp — 

Harga2 diatas, ditambah ong- 
kos kirim 154, minimum 

Rp. 1,50. 
Beli banjak dapat korting. 

  
Pesanan Kontan pada : 

Patjinan 9 - Telp, 150 - Jogja. 
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   TAUKAH PEMBATJA... 

bahwa 
BROTHO Ws. menjipta sedjarah 
Tukisan 
ilham 
selesai 
Apakah 
Bandung - Bordowoso 

108-12, 

BS SRS WE Ten AE Me We Se 

  

      djauh tengah malam 
      

kuno 

dan 
pada 

itu 

dengan saluran 
perhitungan dan 
saat ita djuga ? 
namanja bukan 

modern ? 

Tunggu exposisi j.a.d. 

“Seni - Rupa ,,BROTHO" 
Menduran 19 Dk. | 

DAN     
  

LEBIH DARI 30 TAHUN. TELAH .MEN- 
DAPAT BERIBU-RIBU PUDJIAN DARI 
MEREKA JANG TELAH BERHASIL 

bikin kuat gegindjel manik dan bisa menjem- 
buhkan rupa? penjakit seperti: Zenuw lemah, to- 
yang, muka putjat, badan Kurus, pinggang pegel, 

blakang sakit, mata lamur, kuping berbunji, ba-, 

manik) sering kentjing, tidak kemauan dan lain2, 

Kemustadjabannja ditanggung dapat dipastikan. 

di Bropah, telah mentjoba mempergunakan obat 
ini pada 14.000 orang jang sakit nier dan semua- 
nja telah perhasil baik dengan memuaskan. Maka 

oleh sebab itu tiap rumah sakit diberbagai 

telah mempergunakan ROMAR'S KIDNEY PILLS 

SAMPAI SEKARANG 

pilis adalah sebagai obat buat 

bongsiat (m.mpi mengeluarkan 

makan sadja sudah kelihatan 

rumah sakit jang paling besar 

negeri 

terlebih dahulu guna mengobati 
penjakit buah pinggang. Obat 
ini telah pula dibuktikan oleh 
29.000 thabib ternama diseluruh 
dunia dan oleh orgaan ilmu ke- 
tabiban di Roma. telah dipudji- 
kan sebagai satu rupa. obat 

untuk bikin kuat gegindjel dan 
melahirkan manik, “felah”men- 
Gapat medaille mas besar dalam 
tentoonstelling obat hospital. 
Perhatikan sewaktu membeli 
Obat ini merknja terdjaga, hati?- 
lah djangan sampai kena obat 
tiruan atau palsu, 

BISA DAPAT BELI DIANTI KO TOKO OBAT 
WARUNG DISELURUH INDONESIA, 

Agen: 

Toko Obat ENG NJAN HO, 
PETJINAN No. 15 

DJOKJAKARTA 

  

D0 GLS ANN Oo MU UMK AT YG, 

  

ROMAR'S 
KIDNEY PILLS 

OBAT KUAT GEGINDJEL MANIK. 

TELAH TERKENAL DISELURUH DUNIA 

Wa
na
 

» MBMUNDORIAN PP. dan Ke 
BIRO PERGURUAN   

v 
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