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   | ka dengan para murid SMP 1 I 
t Ba 'tersebu, 

naga 

       
   

| tuk usaha memulihkan keaman- | 

| da SMP I (satu) Sdr, H 

  

    

NY TAH telah menga- 
'Gjukan kepada Parlemen 

rentjana undang2 untuk menja- | 
takan gerombolan2 pengatjau 
anna perkumpulan terlarang. 

Ini adalah landjutan dari pada | 
politik pemerintah Ali - Wongso, | 
sebagai jang dinjatakan kepada $ £ 
sidang DPR waktu PM Ali me- 
ngutarakan program" pelitiknja. | 3 
Djuga” Presiden Sukarno. dalam | 
pidatonja tgl. 17 Agustus jl. te- 
lah menjinggung2 soal tersebut. 
Undang2 ini dimaksudkan un- 

an kembali. 
Tetapi sebetulnja tanpa un- 

dang2 itu pemerintah dapat | 
mengambil tindakan jang tegas 
terhadap gerombolan manapun 

. djuga, kalau memang menggang 
gu keamanan negara dan meng- 

| aniaja penduduk jang Manis ber- 
salah. 
Dengan mengadjukan rentja- 

merintah bersungguh2 hati un- 
tuk melandjutkan usahanja da- 
lam masallah keamanan ini. Se- 
bab dengan adanja undang2 itu 
nanti, terwudjudlah dasar hu- 
kum jang kuat untuk lebih meng 
intensifkan pembasmian terha- 
dap gerombolan2 itu. 

Kiranja Parlemen akan bisa 
menjetudjui rentjana pemerin- 
tah ini dalam tempo jang tidak 
begitu lama. Karena masallah2 
keamanan ini adalah soal jang 
sangat mendesak. Mendesak ka- 
rena dibeberapa tempat timbul 
pengungsian besar2an dari pada 
penduduk, meninggalkan tempat 

nja utk - mentjari perlindungan. 
Hal ini menimbulkan per- 

soalan baru: bagaimana .me- 
ngurus tempat mereka, makan- 
an mereka, penampungan me- 
reka. 

Kita semua mengalami dan 
melihat. kesukaran dalam soal 
pengungsian sematjam ini. Ter- 
utama pwa dalam Ikesukaran 

perumahan jang terdapat Sima- 
na2 pada waktu ini. : 

Pengungsian membawa ka 
bat2 pula dalam lapangan nanah, 
ekonomi dan moral. 

Kita harapkan, sesudah ada- 
nja undang2 ini nanti Peme- | 
rintah memakai alat2nja Ba z 
tega dari pada jang dilakukan 
ampai sekarang ini. Der 
Gemikian penduduk dae 
mengalami gangguan dari ge- | 
rombolan itu bisa lambat laun 
tentram kembali mengerdjakan 
sawah ladangnja. 

Partai2 dan organisasi2, teru- 
tama didaerah2 akan bisa ber- 
djasa dalam membantu pemerin. 
tah & alat2nja “aras usaha jg 
berat ini. 

du 

  

akibat dari : 

Melanajumia dikabarkan bah- 
wa pada hari Selasa siang Pe- 

Bambang Sugeng telah menga- 
Gdakan pertemuan dengan wakil2 
PM Mr. Wongsonegoro dan Zai- 
nal Arifin di Pedjamhon. Sesu- 
dah pembitjaraan2 tersebut se- 
lesai kemudian kedua wakil PM 
itu menemui Presiden dan PM 

| Mr, Ali Sastroamidjojo. 
“Tentang ini tidak didapat ke- 

| terangan mengenai apa jang di- 
bitjarakan: didalam pertemuan2 
itu, akan tetapi dapat diduga 
ada sangkut-pautnja Lima. sa per 
soalan Kolonel Bambang Sugeng 
sekarang jang seperti diketahui 
ia telah memadjukan berhenti 
dari djabatannja. $ 

Menurut kalangan jang me- 
ngetahui rapat para Panglima 
TT dari seluruh Indonesia itu 
telah menolak permintaan ber- 
henti Pd. KSAD Kol. Bambang 

Sugeng. 
“Selandjutnja Panglima? itu 

djuga setudju atas tindakan2 
Pemerintah dalam usaha menje- 
lesaikan rangkaian persoalan ter 
sebut. 

Keterangan - lain dari 
“pihak resmi. 

Benbnkaaa itu pihak resmi 
dalam hubungan ini mendjelas- 
'kan bahwa tidak benar Pa. 
KSAD Tah, aa Su 

          

   
duk atas tindakan Pemerintah. 
Bahkan sampai pada susunan 

personalia pun telah dibitjara- 
kan pula dengan Pd. KSAD Kol. 
“Bambang Sugeng. Itulah kea- 
Gaan jang sebenarnja.     

TERBENTUK 
Dalam rapatnja jang kedua 

kalinja jang -diselenggarakan 
oleh sdr. Darjono, kepala Dja- 
pendi Jogja, di Press-room sema 
lam telah berhasil membentuk 
panitya dengan nama 'Panitya 19 
Desember.  Tudjuannja ialah 
membulatkan tekad rakjat Indo 
nesia menjelesaikan tugas tertja 

painja kemerdekaan nasional jg 
penuh. 
Rentjana panitya tersebut ia- | 

lah solama Pres. Sukarno ada di 
Jogja diminta memberikan we- 
djangan kepada rakjat didalam 

pertemuan tertutup jaitu untuk 
undangan2 dan dalam 

umum. 

Rapat semalam itu jg dikuti 
oleh kl. 18 organisasi massa dan 

-partaj telah 

matur jaitu sdr. Karkono, Banu- 
arli (Murba), Achmad (SOBSI), 

Ibnu Mwmin 
Fachruddin SBII). Formatur ini 

«lah jang selandjutnja menjeie- 
saikan tugas pekerdjaan panitya. 

emilih 5. orang for 

(PSII), dan sir. 

19 ba 

“rapat | 

segera selesai. 
Dalam waktu jang pendek 

F pemerintan akan sudah dapat 
mengumumkan tindakan2nja ba. 
gi penjelesaian peristiwa 17 

Oktober. Pada pokoknja tindak- 
an2 Pemerintah itu akan diti- 
tik-beratkan kepada usaha un- 
tuk menegakkan kembali kesa- 
tuan dan menanamkan tucht 
dan disipline dalam Angkatan 
Perang untuk memelihara ke- 
utuhannja. 

Maka itu tindakan2 setjara 
hukum jang akan diambil hanja 
ant SNN kepada mereka 
  

DUTABESAR ANAK 
AGUNG GDE 
AGUNG 

Adakan resepsi utk duta- 
besar Perantjis utk Indo: 
nesia, 

-Dutabesar Indonesia di Parte 
Mr. Anak Agung Gde Agung te- 

lah mengadakan djamuan ditem- 

pat kediamannja di Paris untuk   
Sivan Renaud, — Ant. 

mangku 'Djabatan KSAD Kol. | 

-hanja 

Soal 17 Oktober akan | 

menghormat dutabesar Peran- 
| untuk Indonesia jang baru 

jang djelas ternjata terbukti 
bersangikut-paut dengan peristi- 
wa 17 Oktober itu jang menu- 

rut keadaan sampai in 
akan: mengenai diri 

orang perwira menengah jang 
telah diperiksa Kedjaksaan 
Agung. Dan 2 orang perwira me 
nengah itu sekarang sudah di- 

| 

  bebaskan dari tugasnja semula. 
- 

  

u Bami aa berhenti 
Kabinet bitjarakan kege- 

geran di M.5.A.D. 
Pp ADA malam. Rebo Dewan Menteri telah bersidang jang 

& lain kabarnja membitjarakan tentang kegegeran 
mutasi? jang sudah dibitjarakan dalam ling- 

kungan Markas Besar Angkatan Darat. Sampai berita ini 
ditulis sidang Dewan Menteri itu belum. selesai, damkian interlo- 
kal wartawan ' ”KR” dari Djakarta semalam. 

  

USUL MosI — TANPO- 
SWAN DITOLAK 

Sidang pleno DPR kemarin te 
lah menolak usul mosi: Tanpo- 

gwan dengan suara 41 lawan 74. 

Putusan diambil setelah menteri 

kehakiman memberikan djawab 

an atas pemandangan umum ba 

bak kedua. : 

Seperti diketahui usul mosi 

Tanpogwan itu minta supaja SU 
rat Djaksa Agung pada PWI 
Djakarta tentang pemberitaan di 

tjabut. — Ant, 

Duta besar. Dr. Subandrio : 

Dunia tidak dapat: 

diperintah 
Oleh segala matjam persekutuan: 

Ni 

UTA-BESAR Indonesia di Inggeris Dr. Subandrio kemarin 

pagi dengan pesawat terbang telah tiba di Djakarta. Ten- 

tang maksud kedatangannja Dr. Subandrio hanja- mengatakan 

kepada pers bahwa ia telah dipanggil Pemerintah. 

Atas pertanjaan mengenai 
konperensi Bermuda Subandrio 
mengemukakan bahwa konpe- 
rensi Bermuda saat ini sudah 
pasti telah 'berubah keadaannja 
berhubung dengan adanja nota 
Sovjet dan Be aan damaj dari 

Ho Chi Minh. 
Sebagaimana diketahui nota 

h | Sovjet baru2 ini disampaikan 

Ta "ndk aatajateban Pabean tam 
pada pihak Barat ialah -menge- 
nai kemungkinan “diadakannja 
konperensi 4 Besar untuk mem- 
bitjarakan masalah (Djerman 
dan Austria dan nota Ho Chi 
Minh mengenai kemungkinan 
perundingan dengan pihak Pe- 

rantjis. 
Menurut Subandrio masalah2 

Timur Djauh djadi masalah ha- 
ngah pada Kopp an Bermuda 
itu. 
Tentangpersekutuani anti ko- 

munis dalam Bermuda ia belum 
dapat memberikan keterangan. 
Ia hanja mengemukakan dunia 
ini tidak dapat diperintah oleh 
segala matjam persekutuan ba- 
gaimanapun tjoraknja. 

“ Atas pertanjaan bagaimana 
pendapatnja mengenai kemung- 
kinan , konperensi 5-Besar Su- 
bandrio mendjawab bahwa hal 
itu kemungkinannja masih la-- 
ma. 

Dilapangan terbang Subandrio 
disambut pembesar2 Kemente- 
rian LN dan Kementerian Pe- 

  

aa — Ant. 

MISSI MANGUNSARKO- 
“RO DILANTIK 

Kemarin Menteri PPK melan- 
tik missi kebudajaan Indonesia 
jg akan kundjungi Muang Thai 

dan diketuai Ki Sarmidi Mangun 
sarkoro akan 'berangkat tang 

gal 23-12 nanti. ? 
Missi akan selidiki pengaruh 

agama pada kebudajaan. — Ant. 
  

Tentang 7 pemogokan murid : 
  

Telah ada penjela 
5an jang baik 

3 ikatan, t 

“(baka 

putro, pun ia | 

  

dimana ia, telah | 
aan “hasonat2nja. jang | 

   

     
     

        
     

    

kar soal Nana 

satu) itu soul 
Ta agak besar, 

pekteur P, Siagian kas 

elah tiba di Magelang dari Se- 
Pengadjaran Djawa-Tengah, Sdr, P, Sia- 
penindjauan dan pembitjaraan mengenai. 

tersiar dalam ..K.R.” tanggal 8- 12-53 jang 
m SMP IT sepert tersiar dalam 

'wan kemukakan, bahwa ,,kleine 
oorzaken hebben meermalen gro 
te gevolgen”. Karena menurut 

-pandangannja adalah soal ketjil, 
imaka soal tersebut harus dikem 

: balikan kepada proportie jang 
'sebenarnja. Ia sajangkan sekali 
bahwa karena tindakan seorang 

nja dengan murid2nja, maka pe 

ristiwa itu dibesar2-kan. 

| Baik terhadap para guru, mau 
|pun para murjd, ja harapkan ada 
hubungan jang baik seperti an- 
tara bapak/ibu serta anaknja. 

Kepada para nrurid pun ia ka 
takan, bahwa djika ada hal2 jg 
tidak baik jang tidak diharap- 
kan para murid, supaja berhu- 
bungan atau melaporkan hal itu   Wa s0al tersebut ada- 

"2. ketjil, Ta dalam 
pada gurunja atau guru kepala, 

SPN fihak Inspeksi-pun mem 

(pertjakapan itu seorang warta- 

| persoon guru dalam hubungan- 

te 

buka pintu' guna menerima la- 
poran2 darj para murid, 

8 Sudah ada penjelesaian se- 
perlunja. 

Mengenai “ kesimpulan: perte- 
muannja dengan Guru Kepala: 
SMP. I (satu) dalam mengha- 
dapi peristiwa itu ia terang-' 

Ikan, bahwa kedatangannja itu 
membawa ,,oplossing” jang baik. 
Ia ta' bersedia mendjawab de- 
ngan tegas atas pertanjaan pers, 

oplossing apakah jang dimak- 
sudkan itu, karena dalam pem- 
bitjaraan itu menurut anggapan 

nja sepandjang jang dapat kitas 
tangkap, agaknja soal itu soal 
intern, Tetapi dalam tanja-dja 
wab itu, ia selipkan djufa kata2 
»pergeseran” untuk menghindar 
kan ketegangan2, tetapi ia tidak 
menerangkan dengan tegas, ,,per 
geseran” jang bagaimana, 

Seperti telah kita siarkan tgl. 
8-12-'53, maka para murid SMP. 
I (satu) itu jang menurut tja- 
tatan djumlahnja ada 384 dian- 
tara 420 murid seluruhnja, pada 
tanggal 7-12-53 pagi telah meng 
adjukan surat protest jang an- 
tara lain ditanda tangani oleh 
sdr. Pandi (bukan Sdr. Supandi 
seperti tersiar kemarin: red.) 
jang isinja tidak menjetudjui tja 
ra2nja bertindak seorang guru 
Wanita bernama Skl, di SMP I 
(satu) terhadap murid, jang se 
ring memberikan strafwerk be- 
rat kepada murid2 dan tindak-   an2 lainnja, demikian wartawan 
KR di Magelang, — (Kor), 

sar pada: perguruan “tinggi di 
“Djakarta, 

  

PROF. DR. 'SUKARJO 
'Yelah mempeladjari | 
hartchirurgie. 

Sesudah tinggal lebih kurang | 
sebulan lamanja di Swedia dan 
sebulan di Denmark, kini ada di 
Nederland Prof, Dr. Sukarjo, ah 

li bedah Indonesia dan gurube | 

Dalam bulan Agustus jang lalu 
Prof. Sukarjo dikirim oleh peme 
rintah Indonesia untuk mempela 

Gjari hartchirurgie di Swedia dan 
Denmark. — Ant. 

| White Eagle, Rep. 

te rombotan | js 
terlarang 
RUU-nja sudah disam- 

, paikan pada DPR. 
Pemerintah telah menjampai- 

kan kepada DPR rentjana UU 
tentang menundjuk grombolan?2 

| bersendjata sebagai perkumput- 
an jang terlarang menurut pa- 
sal 169 KUHP dan mengan- 
tjam dengan hukuman setiap 
Orang jang memberi pertolong- 
an kepada grombolan itu. 

Jang ditundjuk grombolan2 
(sebagai perkumpulan jang ter- 
(larang ialah : Darul Islam Kar- 
tosuwirjo, Brigade Tjitarum, 
Divisi Bambu Runtjing, Angka- 
tan Perang Ratu Adil, Bataijon 
Arends atau Bat, Aren atau Bat. 

Maluku Se- 
latan, grombolan PUSA jang 
dipimpin oleh Daud Beursueh, 
grombolan Kahar Muzakkar, 
NIGO (Nederlandsch Indische 
Gerilja Organisatie), BSH (Ba- 
risan Sakit Hati), MMC, Tenta- 
ra Rakjat, grombolan Ibnu Ha- 
djar — KRJT dengan semua ba- 

dan Gan suborganisasinja baik 
liter maupun sibil. 
Barang siapa jang dengan 

'sengadja memberikan pertolong 
'an pada perkumpulan? jang ter- 
“Jarang tersebut diatas atau me- 
yugikan negara untuk kepen- 
:tingan perkumpulan? itu dihu- 
kum dengan hukuman pendjara 

selama2nja 6 tahun. — Ant. 

  

SEKITAR AKADEMI TEH- 
PE - NIK NASIONAL   

    

   
    

  

“Kpat kepulauan &Xita ini 

ditistua 

Dari pihak jang berkepenting. 
an diberitahukan ibahwa .persi- 

apan2 untuk mendirikan Akade- 
imi Tehnik Nasional 'berdjalan 

dengan lantjar. Kabarnja tjalon2 
imahasiswa dari pelbagai tem- 

“Sudah 
tertjatat dan dikabarkan djuga 
menurut rentjana selain diada- 
'kan kulian2 lisan, djuga kuliah2 
tertulis. Mahasiswa jang ditun- 

Pajuk oleh Kementerian2 djuga 
akan diterimanja? Menurut ren- | 

tjana pula sistim pendidikan ' 

“tehnik jang sekarang masih ber- 
"laku dimana? itu akan dirubah 

(rangan2 tenaga tehnik akan se- 
| sera ditjukupi. 

Untuk an itu se- 
“diminta. de- 

ngan PN ran Bung Karno 
dan Bung Hatta tenaga2 tehnik 
jang 9 orang 'banjaknja, antara 
lain Ir. Hudioro Sontoyudo, Ir. 

Tjokronolo, Ir. F. J. P. Raad dan 
Abikusno Tjokrosujoso.   

  
. Djawatan Perikanan 

"sedemikian rupa sehingga keku- | 

  

  

  

LANGGANAN i 

Dalam dan Luar Kota. ' 

Bebulan Me pa aa TAI Ela 

Etjeran so... 
ADPERTENSI : 

Teng Mp mei 

  

” ” 

  a 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

  

  

Missi militer te Tni Chin: 

TAHUN IX, — NOMOR 280 

ADENAUER SETUDJUI DJA- 
. WABAN BARAT PADA 

RUSIA 
Komunike pendek dari konp. Bermuda 

UDJUAN kami bersama adalah untuk bersatu dan mendja- 
min perbaikan? usaha perdamaian dan keamanan. Djika ' 

agressi dimana? kini agak reda, itu adalah hasil dari pada usar, 

ha2 dunia bebas dengan mempgang teguh politik masing2. emi- 

| kian komunike singkat jang dikeluarkan di Bermuda setelah 

pertemuan 3 Besar selesai malam Selasa kemarin dulu. 
  

WALIKOTA SUDIRO 
Disambut dengan boikot 
oleh anggota? dari Ma- 
sjumi. 

Dalam suatu sidang Juar biasa 

DPRS Kotapradja Djakarta Ra- 
ya kemarin telah dilangsungkan 

upatjara timbang terima dja- 

batan antara bekas walikota 
Sjamsuridjal kepada penggan- 
tinja Sudiro jang kemudian di- 
susul dengan pelantikan Sudiro 
oleh Menteri Dalam Negeri Prof. 
Hazairin, sebagai walikota Dja- 
karta Raya, upatjara dapat per 

hatian sangat besar sekali dan 
diantaranja hadirin tampak 
Djaksa Tinggi Sunarjo, kepala 
polisi Djakarta Raya, komandan 
militer kotabesar Djakarta. Ra- 

ya, Sebelas orang anggauta frak 
si Masjumi dalam dewan kota 

tidak tampak hadir dengan alas 

an mosi mereka jang diterima 
dewan baru? ini jang minta pe 
nindjauan kembalj pergantian 

Sjamsuridjal, tidak didjawab de 

ngan semestinja oleh Pemerin“ 
tah Pusat — Ant. 

BALAI PENDIDIKAN 
Perikanan darat untuk 

seluruh Indonesia. 
Menteri. Pertanian Sadjarwo, 

| Gubernur Djawa Barat, Kepala 
Pusat dll. 

telah hadir dalam upatjara pe- 
resmian Balai Pendidikan Peri- 

kanan Darat untuk seluruh In 
| donesia di Singapura, Tasikmala 

ja. Pada pendidikan tersebut kini 
ada 40.siswa jang datang dari 
berbagai tempat. Djawa: Barat 

| dan kemudian setelah in: 
| ditambah dengan siswa2 dari'lu 
ar Djawa. Mereka terdiri 

| tjalon2 mantri perikanan darat, 

akan 

dari 

tjalon2 guru dan pengikut kur 

sus aplikasi, — Ant, 
  

Sdr. Sudjono Hadipranoto : 

Polisi tidak boleh 
angkuh |! 

Pers dan polisi abdi masjarakat 

B ERHUBUNG dengan akan dipindahnja Kepala Polisi Negara 
Daerah Jogjakarta sdr. Sudjono Hadipranoto ke Surabaja, 

besok tgl. 10 Desember j.a.d. di Kantor Besar Polisi di Malioboro 
akan diadakan upatjara timbang terima dengan Kepala Polisi 

Negara jang baru sdr. Sumarsono dari Madiun. Sedang nanti 
malam di Gedung Negara akan dilangsungkan pertemuan per- 
pisahan dengan wakil? instansi dan lain?. 

Pertemuan perpisahan dengan 
pers telah dilangsungkan kema- 
rin siang dirumah makan "Oen”, 
jang dikundjungi selain oleh Ke- 
pala2 bagian dan Seksi2, djuga 
Kepala2 Polisi Kabupaten? Sle- 
man, Bantul, Gunung Kidul dan 
Kulon Progo. 
Dalam kata perpisahannja 

sdr, Sudjono Hadipranoto me- 
njatakan, bahwa pertemuan itu 
selain untuk perpisahan, djuga 
terutama untuk mendekatkan 
dan menambah eratnja perhu- 
bungan satu sama lain. Diakui, 
bahwa segala sesuatu itu tidak 
dapat tertjapai dalam waktu 

jang singkat. Pertemuan dengan 
pers sebagai wakil dari masja- 
rakat itu dimaksudkan untuk 
mentjari djalan bersama dalam 
usaha mentjapai tjita2. Segala 
kekeliruan jang telah terdjadi, 
baik dari pihak polisi sendiri, 
maupun pihak pers bukan me- 
rupakan sesuatu jang gandjil 
karena polisi dan pers adalah 
manusia biasa. Oleh karena itu 
perlu ditjari djalan bersama2 un 
tuk mengurangi kekeliruan2 su- 
paja perhubungan diantara pers 
dan polisi bertambah baik, dan 
nama polisi ada artinja bagi ma 

sjarakat. 
Seterusnja dinjatakan, bahwa 

kalau dua tahun jang lalu per- 
hubungan antara polisi dengan 
pers tidak begitu lantjar, maka 
kini atas bantuan pihak pers 
jang besar sekali, perhubungan 
itu lebih baik. 

Djangan tenggelam da- 
lam zelf-genoegzaamheid. 

Mengenai kritik2 jang sering 
diadakan oleh pihak pers terha- 
dap polisi, dikatakan oleh sdr. 
Sudjono, bhw . ikritik2 kadang2 
memang perlu, supajal polisi dja 
ngan sampai tenggelam dalam 
zelf-genoegzaamheid. Polisi dan 

| pers mempunjai tugas jang sa- 
ma jaitu mengabdi pada masja- 
rakat, hanja sadja tjara melak- 
.sanakannja -itu,. berlainan, Oleh-     karena itu polisi- kadanga. dahan « 

gp - Debus savot Lamostarng 
"H cam Kuonist 20 am Wates papan” 

   

  

melajani pihak pers terpaksa 
membatasi diri, karena ada spe- 
Cifieke factoren, jang memaksa. 
Ini bukannja berarti bahwa po- 
lisi itu merupakan orang jang 
angkuh atau tidak dapat dide- 
kati oleh masjarakat. Sikap jg 
demikian itu sama sekali tidak 

diharap2kan dari setiap anggota 
polisi. 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 
wa dalam dua tahun jang selam 
ini bantuan pers kepada pihak 
polisi sangat besar, jaitu 'baik 
bantuan jang berupa informasi2, 

maupun setjara berita, tulisan2 

Gdan- dengan tjara jang lain lagi. 
Sebaliknja polisi dalam 2 tahun 
itu selalu menundjukkan good- 
will untuk mentjapai sesuatu di- 

dalam melakukan kewadjiban- 
nja. 

Membaharui perhubungan. 
Sdr. Sugijono selaku wakil da. 

ri wartawan, menjatakan penje- 
salannja atas keberangkatan 

  
  

  

  

sdr. Sudjono itu, karena keda- 
tangannja di Jogja 2 tahun jang 
lampau itu ternjata telah mem- 
bawa pembaharuan perhubung- 

an antara pers dengan polisi. 
Tetapi karena keberangkatannja 
itu suatu kewadjiban, maka pi- 
hak pers pun merelakan pemin- 
dahannja. 

Setelah kata "”slamat djalan” 
dari sdr. Sugijono itu, maka 
diadakan perkenalan dengan 
pembesar2 polisi jang hadir se- 
mua itu, diantara Wik..Kepala 
Polisi jang 'baru, sdr. Tjandra 
Hassan. 

Kemudian oleh Kepala2 Polisi 
Kabupaten diuraikan tentang ke 
adaan daerahnja masing2. Pada 
umumnja keadaan dikabupaten2 
itu aman, dan hanja terdjadi ke- 
djahatan2 biasa, seperti pentju- 
rian 'ketjilah dan beberapa 
penggedoran jang tidak mem- 
punjai tendens politik. Hanja di 
Sleman keadaannja agak berla- 
inan daripada lain2 kabupaten, 
karena daerah ini termasuk da- | 
erah operasi MMC. Dikatakan, 
bahwa sampai achir bulan No- 

pember j.l. terdjadi 18 kali peng. 
gedoran, karena waktu ini, di- 
mana banjak turun hudjan dan 
kita menghadapi masa patje- 
klik, kesempatan baik sekali 
bagi gerombolamn2 itu untuk me- 

lakukan rolnja. Penggedoran2 
itu kebanjakan dilakukan oleh 

beroepsmisdadigers. 

Selain itu djuga oleh kepala2 

bagian dan Seksi diadakan urai- 
an2 mengenai beberapa soal, jg 
termasuk dalam kompetensinja 
masing2 dan kita muat dalam 
lain bagian. 
Pertemuan perpisahan ini ber. 

achir sampai djam 13.00. 

  

Famandangan waktu Kepala Polisi Negara Jogjakarta sd, 
Sudjono mengutjapkan kata perpisahan dimuka para Wartawan 

makan "OEN”, Polisi bukan orang jang angkuh dan 
didekati oleh masjarakat”, katanja, — (Gb. : 

"KR" » 

Dikatakan selandjutnja, bah- 
wa perdjandjian NATO adalah 
suatu dasar politik bersama. Ke. 
adaan Timur Djauh telah ditin- 
djau sedalam2nja. Tentang Ko 

rea dinjatakan, bahwa ,,Kami me 

njetudjui supaja konperensi 

litik Korea lekas diadakan”, 

Adenauer: setudjuj nas- 

kah djawaban Barat 

Perdana menterj Djerman Ba 
rat Konrad Adenauer telah me 

njatakan persetudjuan sepenuh 
nja terhadap naskah djawaban 
negara? Bara, jang akan disam 
paikan kepada pemerintah So- 
“jet mengenai Konperensi 4-Be 
Sar. 

Menurut sumber2 Serikat di 
Bonn, teks dari naskah djawab- 

an 3 negara Barat itu telah di 
sampaikan pada Senin pagj jl. 
kepada Adenauer oleh Komisa- 

ris Tinggi Perantjis Andre Fran 
cois Poncet, jang pada waktu 
ini mendjabat ketua Komisi. Ting 
gi Serikat di Djerman. 

Misi militer ke Indo China. 

Dalam konperensi Bermuda 

malam Selasa jang lalu diumum 

po- | 

  

kan, bahwa Perantjis — Ameri- 
ka akan merundingkan suatu mi 
si militer Amerika jang besar 

ke Indo China guna melatih ten 
tara Vietnam Baodai. 

Didapat kabar bahwa Men- 
teri L.N, Dulles telah mejakin 
kan Perantjis, djika pengiriman 
misi itu dilaksanakan tepat pa 

da waktunja maka dalam wak 
tu 18 bulan sedjumlah besar pa- 
Sukan Perantjis akan dapat dita 

rik mundur dari Indo China. 

Dalam sidang di Bermuda itu 
Eisenhower menjatakan tak se- 
tudju, bahwa Amerika bertindak 

lebih daripada pengiriman misi 
militer, — UP. — AFP, 

ANGGOTA2 KONGRES 
AMERIKA 
Menemui para terke- 

muka dj Djakarta. 

4 Orang anggauta kongres 
Amerka dan seorang wartawan 

Amerika jang telah tiba di Dja 

karta dalam kundjungannja di 
Indonesia, siang kemarin menin- 

djau gedung parlemen jang dite 
mui djuga oleh Ketua Mr. Sarto 
no dan Wakil Ketua Parlemen. 

Sebelumnja para tamu terse- 
but telah mengundjungi PM 

Mr. Ali Sastroamidjojo, dan ke is 

tana Presiden. Djuga telah men 
ngadakan perkundjungan kepada 
Menteri LN Mr.-Sunarjo. —Ant. 

  

L 

Serangan: tadi jang dimulai 

malam Minggu jang baru lalu 
jani 3 hari setelah pemerintah 
Perantjis meminta kepada Ho 

sjarat2 untuk mengachiri perang 
Indo Tjina jang sudah berlang 
sung selama "tahun, menurut 
laporan2 dilakukan oleh divisi 
ke 43 Ha Chi Minh, dibantu oleh 
kaum gerilja. Pos Gia Loc terle 

tak didjalan “kolonial ke-5 37 
mil Tenggara Hanoi dan 4 mil 
sebelah Selatan Hai Duong. 

Serangan Ho itu telah dapat 
“dielakkan oleh pertahanan (Gia 
Loc sesudah didatangkan suatu 

|'kolone berlapis badja Uni Peran 
tjis sebagai balabantuan, dan pe 
sawat2 Perantjis mendjatuhkan 
hom2 napalm dan melepaskan 

tembakan2 terhadap serdadu2 
Ho, jang terlibat dalam pertem 
puran seorang lawan seorang, 

jang timbul setelah mitraljur2 
pertahanan Gia Loc tak berhasil 

menahan gelombang2 serangan 
Ho. Para pembesar di Hanoi dju 

-ga mengumumkan bahwa sebuah 

pos Uni Perantjis lainnja jang 
terletak 3 mil dari Gia Loc te- 
lah djuga diserang oleh pasu- 
kan Ho. — UP, 

  

TT VII DIPROTES ,,PE- 
DOMAN RAKJAT" 

Harian Pedoman Rakjat'- 
Makassar telah memadjukan 
protes keras kepada Pedjabat 
Panglima TT VH jang tembus- 
annja dikirimkan kepada Presi- 
den, Perdana Menteri, Menteri? 
Penerangan, Kehakiman, Perta- 
hanan, KSAD, Ketua Parlemen, 
PWI, SPS dan lain2. Protes ter. 
sebut ialah, berbubung dengan 
larangan? jang diadakan oleh 
TT VII mengenai pemberitaan 
atau penjiaran jang setjara lang 
sung atau tidak didesakkan oleh 
gerombolan?2 pengatjau, akan 
tetapi jang dalam pelaksanaan- 
nja, menurut surat protes ter- 
sebut, sangat merugikan per- 
kembangan? pers di Sulawesi 
Selatan, baik dipandang dari su- 
dut redaksionil maupun dari su- 
dut komersiil. : 

Sebab dalam pelaksanaannja, 
demikian antara lain isi surat 
protes tersebut, harian? di Sula- 
wesi Selatan terbelakang dalam 
pemberitaannja — dibandingkan 
dengan surat? kabar diluar Su- 
lawesi mengenai kedjadian?2 di 
Sulawesi sendiri, terutama me- 
ngenai soal2 jang bersangkutan 
dengan gerombolan sekalipun 
peristiwa? tersebut di Sulawesi 
sudah bukan rahasia lagi. 

Achirnja didesak supaja TT 
VII menindjau kembali larang- 
annja tersebut dan kemudian 
menarik kembali Ten .—.. 
Ant,   

  

  

  

2. Pos Perantjis 
EBIH dari 2000 orang serdadu Ho Chi Minh dalam beberapa 
gelombang telah mengadakan serangan seru terhadap pos 

militer Uni Perantjis di Gia Loc dan hampir berhasil menghan- 
tjurkan pertahanan Uni Perantjis ditempat terszbut, demikian 
diumumkan oleh para pembesar di Hanoi kemarin dulu. 

Chi Minh supaja mengemukakan | 

  

Divisi ke-43 Ho 
menjerang 

dalam.bahaja 

  

MENGHINA PEME- 
RINTAH 

Didenda Rp. 200,— sub- 

sidiair 2 minggu pendjara, 

Hukuman denda sebesar Rp. 
200,— subsidiair 2 minggu pen- 
djara didjatuhkan oleh pengadi- 
lan negeri di Medan terhadap 
diri Tom Anwar bekas redak- 
tur penanggung djawab harian 
»Pendorong”.. Sebelum hakim 

mendjatuhkan keputusannja, 
djaksa Hutabarat memintakan 
supaja terdakwa dihukum denda 
Rp. 300,— subsidir 6 bulan pen- 

djara. Terdakwa Tom Anwar 

terima putusan pengadilan - itu. 
Ia dipersalahkan melanggar pa- 
sal 155 KUHP (menghina peme- 

rintah). 
Sebagai dasar dalam menen- 

tukan vonnisnja itu, ketua si- 
dang menerangkan, bahwa bebe- 
rapa kalimat dalam resensi jang 
ditulis terdakwa “dalam hariane 
»Pendorong” mengenai lakon 

sandiwara ,/Saidja dan Adinda”, 
menimbulkan penghinaan dan 

mengandung rasa kebentjian ter. 

hadap pemerintah. 
Tjerita sandiwara ,,Saidja dan 

Adinda” itu disadur oleh Bakri 
Siregar dari karangan Multatuli 
Gan dipertundjukkan oleh Lekra 
dan Pemuda Rakjat ber-sama2, 
untuk memperingati Hari Buruh 
1 Mei di Medan. — Ant. 

KOREA DITUNDA 
Resolusi India — Brasilia 
diterima PBB, 

Delegasi? India dan Brasilia 

telah menjampaikan resolusi ber 
sama pada hari Senen dalam 
Panitya Politik PBB. 

Menurut resolusi tersebut, ma 
ka Panitya tersebut akan bersi- 

dang, idjika ketua umum PBB 

Njonja Pandit, sesuai dengan 
pendapat sebagian terbesar dari 

anggauta2 PBB, menganggap 

langkah tersebut adalah perla, 
atau djika beberapg anggauta 
Madjelis Umum PBB, djuga se- 
suaj dengan suara terbanjak, 

  

akan mengadjukan pergnikaan, 
jang demikian 

Resolusi . tersebut disetudjut 
dengan suara 55 setudju, 5 biang 

— UP. ko. — AFP. 

  

&K Seorang penumpang bis Jo- 
gja — Solo, jang mestinja turun 
di Kalasan, kemarin dulu ter- 
paksa, bilang kepada bung kon- 
dektur ,,turun di Klaten”, Sebab 
kalau tidak begitu, tentu disu- 
ruh tunggu bis lain, karena pe- 
numpang banjak ke Solo jang 
belum dapat tempat, Pi | 
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| ngah dirobah 'sbb.: 

    puan), Pi anak2 lebih dari 
tahun s Una P3. 23 0) 1 

   sbnja. 
“Dalam asrama terdapat suatu 

Sekotanan jang sederadjad de- 
ngan SR 3 tahun, den ban, Oa 
jah murid 56 anak G8 laki2, 20 
perempuan). Mereka jang telah 
tammat di sekolahan tersebut, 
melandjutkan 'peladjarannja di 
luar asrama, -di SR Negeri 
36 anak (19 laki2, 17 : Hk sa 
Sedjumlah 22 anak2 telah men 

duduki sekolah2 tingkat Mene- 
ngah, Pa an di STP. 4, 
di SGB 4, di SMP 8, di Kursus 
Monteur 3 dan di Sekolah Guru 
Agama 2 apak: sedangkan 3 
orang anak .telah mendapat Ikat 
an dinas sebagai murid SGB Ne 
geri-dan SGB. adijah. 

Di .Pamardi Karjo", kini mah 
unjai penghuni sebanjak 

Pa terdiri dari 177 laki2 dan 

190 perempuan. Taman pendidik 
an itu disediakan untuk orang2 

  

| dewasa jang terlantar hidupnja, 
dan atas kehendak sendiri atau 
penjerahan dari fihak Kepolisian 

/ Pamong-prodjo,, karena mereka 
berkeliaran  didjalan2 (orang2 | 
terlantar “dan Naa Tana 
se 

"Diantara orang2 jang pernah 
dididik di ,,Pamardi Karjo”, dlm | 
usaha2 untuk mengembalikan 
'ke-masjarakat, antara lain dng | 
diadakannja transmigrasi dengan 
perantaraan - Djawatan Transmi 
grasi, atas kemauan sendiri. 
Djumlah jg telah ditranmigrasi 
kan dalam tahun 1953 ini ada 
86 orang, dan tidak lama sem 
akan diberangkatkan setijum 
54 orang, jaitu 27 Pasang Nong 
ten baru jang “diselenggara: 
oleh Daan Sosial baru ia 

.—-Keor, 

M AGELANG - 
PERKENALAN A.M.L.R. 
Digedung SMI Muntilan pada 

tan 6 Desember Komisi 

aa 4 

AK MIR, (Angkatan Mu 
da Islam Revolusioner) menga 
dakan malam perkenalan dengan. 

« organisasi2 Islam setempat. Da- 
lam uraiannja didjelaskan perdjo 
angan AMIR dewasa inj ialah a.l. 
Membela dengan segenap te. 

naga. dan fikiran terhadap ana- 
sir2 jang membahajakan Islam 
dan umatnja.. Bertindak Islam 
dan. umatnja dengan : berdasar 
'kar hukum2. jang | berlaku dan 

tak melanggarnja. 

SEMARANG 
PAMERAN ANGKATAN 

DARAT 
Hua Stanai: dilangsungkan di. 
Semarang, Solo dan Ma- 

  

gelang. 
“Kini telah - 'dipastikan ' “bahwa 

Pameran Angkatan Darat jang 

sedianja dilangsungkan mulai 
| 22J12 untuk selama 2 3 
beber: tempat di Dj 

Sr : Tg 13 sid 
16ji2- di- Semarang, .19 s/d 
21/12 di Pangan. 25 sa 25/12 di. 
Magelang. - 
Pameran Jail ibaru kai ini 

diadakan ditempat2 tersebut te- 
rutama dimaksudkan untuk 

. memberi kesempatan para pela- 
“djar mengenal tentara dan yaa 

' Jatannja. : 
Adapun bagian? jang: akan 

ikut mengadakan pameran ' ini 

dalah Infanteri, Kavaleri, Artil- 
Jeri, Genie-pionier, “Genie-bangu 
nan. Pernak 'CIAD dan 
J.PPU: . 

TRANSMIGRASI - BURUH 
“5 KURANG 

ee tumnpirang ur porn dai 1 

1 ah Bra ke Sumatera Uta- 
ra dalam tahun ini ternjata ku- 
rang, Dalam setengah tahun jang 
pertama hanja ada 1.660 buruh 

dengan djumlah keluarga  dju- 
. mlahnja ada 1.800 djiwa. Dari 

“jutaan Let coeg Dea Ba 
   

- | kurang kita selami, kurang ada- 
Inja .idjtihad” kita, dan ikare- 

en | nanja diandjurkan supaja para | 
'Ipemuda|pemudi Islam benar2 

2 ir 

bel abbt 

  

ENTANG pertemuan para 

rat Major Imam 

  

ik 

Tan (eos dilakukan otati beberapa 
- || orar darj bekas pedjuang jang 

   

    

dilatih beberapa bulan di 
ris. 

en Odtbasi, tersebut menda- 
pat perhatian besar dari.anak2 
    sekola. 'amongpradjc pihak 

militer, perwakilan € dan kas 
nj di sekitar Pudakpajung. 

    

   

buah traktor itu telah di- 

eh Djawatan Pertanian 
2 'Rakjat Djawa-Tengah untuk di- 

pergunakan dalam lapang per- 
tanian- di kabupaten Semarang, 

" hasil bumi dapat bertam- 
bah. Sebuah tractor itu seha rga 
Rp. 25.000,— Giperlengkapi de- 
2 alat2 pengebur, memba- 
Gak, menggaru, menutup tanah 
dii-nja, narganja mendjadi Rp. 
60.000, —, 
Sesudah demonstrasi di Pudak 

Ipajung, kemudian akan diadakan 
demonstrasi pula dj Purwodadi- 
Grobogan, Kudus dan Pati. — 
(Ker), ve 

PRODUKSI GULA DI DJA 
TENG NAIK 

| Darj pihak Djawatan Perke- 
bunan Djawa-Tengah kita menda 
pat keterangan, bhw hasil gula 
di Djawa-Tengah jang meliputi 
13 paberik gula sampai bulan 

Agustus 1953 ada 1.585.701 kwin 
tal, Hasil gula dalam tahun '52 
hanja ada 1.258.250 kwintal. Dja 
di selama 8 bulan dalam tahun 
ini hasil gula naik 327. 451 kwin 
tal dari pada hasi! dalam tahun 
1952. 

Selandjutnja didapat katerarig 
an, Galam tahun 1954, hasil gu- 
la akan bertambah lagi karena 
dalam tahun itu paberik gula 

 Tjepiring akan mulai giling De 
ngan-tambahan dari paberik itu, 
berarti djumlah paberik gula jg 
akan giling ada 14 buah. Luas 
-tanaman tebu dari paberik Tje 
piring kini'ada 650,9 ha, menu- 
Futrentjana tiap ha: dapat meng 
hasilkan 120 kwintal gula, ber 
“artrdjumlah produksi ada 78.000 

kwintal gula 
“Didapat keterangan djuga, 

bahwa luas, tanah perkebunan 
jang menghasilkan teh, kopi, 
tembakau, tjoklat, karet dan ka 

ada 21.883.867 ha, dari djumlah 
Ite termasuk daerah Tjilatjap 
7.741.559 ha, kab. Banjumas 
ak ana ha, Lea Sragen 1.996.788 
ae para 1.793,9 ha dan 
kab: Pa 
“Agustus Telan telah mengha- 
silkan tembakau 4.627. 940,5 kg. 
Dalam tahun ini ditaksift hasil 
tembakau ada 6.985,65 ton. .— 
(Kor). 

KENDAL "3g 
PEMIMPIN2 SARBUPRI Di 

| HUKUM 
ig. Karena Ona an Undang 

Bea Negeri di Kendal 
(Semarang) telah mendjatuhkan 
hukuman pendjara masing2 30 

: hari kepada 7 orang pemimpin 
/Sarbupri " didaerah kabupaten 
Kendal. 
Terdakwa? itu dipersalahkan 

telah melakukan - pelanggaran 
terhadap Undang2 Darurat No.   

selandjutnja diandjurkan supaja 

1 tjaranja menjelenggarakan ma- 

landjutnja, 

| sesungguhnja untuk tertjapai- | 
| nja maksud itu. 

F antara lain mengandjurkan- su- 
paja para pemuda Islam dapat | 
merintis jalan sebagaimana 
jang tertera dalam ajat   

telah “diadakan V 

buah tractor og : 

16/51 ialah pertama tidak tun- 
Guk pada putusan P4 Pusat jang 
dinjatakan mengikat dengan me. 
lakukan pemogokan pada tg. 15 
Han 17/9 ji dan kedua menga- 
dakan pemogokan dengan tidak. 
memberitahukan 3 minggu se- 
belumnja kepada P4 Daerah. — 
Ate 

pok di seluruh Djawa-Tengah. 

,3 ha, Sampai bulan 

   

  

ta berhenti: 
Salah Major Imam Sukarto 

Panglima seluruh gerritorium ig 
Mp di Djakarta Kepala Penerangan Angkatan pa- 

Sutarto memberikan aan Ma Pegagan pers 

' Berhubung Pa banjaknja 
tersiar berita2 jang dimuat da- 

lam surat2 kabar tentang permin 
taan berhenti jang diadjukan 
oleh pd. KSAD .Kolonel Bam- 
bang Sugeng pada pemerintah, 
maka pd. KSAD memandang 
perlu untuk memanggil semua 
Panglima2 Territorium ke Dja- 
karta guna diberi pendjelasan 
tentang duduk perkara jang 

sebenarnja. 
Tg. 7 Desember 1953 bertem- 

pat diruahgan rapat SUAD dia- 
dakan pertemuan tara pd. 
KSAD Kolonel Bambang Sugeng 
dengan ketudjuh Panglirha Ter- 

ritorium. Dalam pertemuan itu 
oleh pd. KSAD diberikan pen- 
djelasan tentang permintaan ber 
hentinia. 

Sebagai diketahui ketika Ko- 
lonel Bambang Sugeng diang- 
kat sebagai pd. KSAD, ia oleh 
kabinet Wilopo diberi tugas gu- 
na memakai kebidjaksanaannja 
utk memulihkan keutuhan Ang- 
katan Darat jang telah retak 

dan menurut saluran2 hukum. 

pat mendjalankan tugas jang di 

| dang belum perlu mengadakan 
| Mutasi2 atau perubahan? besar 
dalam kalangan Angkatan Da- 

| rat. 

Setelah kabinet : 
| memegang pemerintahan, kebi 
| djaksanaannja terhadap pd. 
KSAD sama dengan jang diberi 
kan oleh kabinet Wilopo dahulu, 

Ali-Wongso 

kebidjaksanaannja, sebelum soal 
peristiwa 17 Oktober ada penje 
lesaian dari pemerintah, tidak 
akan mengadakan perubahan? dj 
Angkatan Darat. 

Pada belakangan inj terdjadi 
perubahan besar, dimana pd. 
KSAD sebagai pedjabat jang 
bersangkutan tidak merasa di- 
minta pertimbangan terlebih du 
Ta sehingga menimbulkan kegon 
tjzangan dalam kalangan Angkat 
an Darat jang selandjutnja me 
ngakibatkan permintaan berhen 
ti pd. KSAD itu. 

Oleh karena sikap pd. KSAD 
ini akan membawa akibat jang 
tidak ketjil baik diluar maupun 
didalam Angkatan Darat sendiri, 
maka para Panglima Territori- 
um perlu diberi tahu soal jang 
sebenarnja, Demikian Major   akibat terangnya peristiwa 17 Imam Soekarto, — Ant. 

Ocktober 1952. Kebidjaksanaan | 
jang-dianut oleh pemerintah pa- | 

|da waktu itu, ialah-untuk me- | 
mungkinkan Djaksa Agung da- | N 
pat mengusahakan penjelesaian | 
peristiwa 17 Oktober dengan adil.. 

Agar supaja Djaksa Agung da- | 

maka pd. KSAD melandjutkan . 

Pak Takan 
  

     
perlu 

ETJELAKAAN? lalulintas 

ber 62. Dari sekian banjaknja 

terdjadi didjalan Malioboro, Set 
kian menurut daftar dari Kan 
Jogjakarta, 

Dalam hubungan ini sdr. Su- 

tikno, Kepala Kantor tsb. me- 
nerangkan, bahwa sebetulnja la 
lulintas jang sehari2 kita lihat 
di Malioboro itu adalah suatu pe 
mindahan barang2 ataw orang 

(goederen dan personen verplaat 
sing), dari tempat jang satu ke- 
tempat jg lain, dlm djarak dekat 
(stadsverkeer) sedang lainnja 
dari lain daerah, (Cetjelakaan2 

itu terutama disebabkan karena 
systeem lalu-lintas masih ber- 
tjampur, jaitu antara locaal dan 
interlocaalverkeer, 

Salah satu djalan untuk me- 
ngurangi ketjelakaan2 itu, ra- 
ruslah kedua matjam lalulintas 
tersebur dipisahkan. Hal inj oleh   

  

dekaan itu 

dasarka 
an J.M.E., 
kerakjatan 
wudjudkan 

P 

Ten gnnaa: Bia serat Ih 

1 Negara kita mengakui ke- 
Tuhanan J.M.E. Pengakuan ini 
berdasarkan atas.kenjataan, bah 

Wa. egara kita.telah,adarber-. 
matjam2 agama, jang semuanja | 
mengadjarkan, bahwa manusia 
harus berbakti kepada Tuhan 
JM.E. Agama Christen Katho- 
liek, Christen Protestan, agama 
Islam, dan pula agama Hindu - 
Bali dengan Trimurtinja. Hanja 
tjaranja pengabdian atau kebak. 
tian jang berlainan, dan hal ini 
tidak perlu menimbulkan per- 
tengkaran, atau edjekan satu 
sama lain. Dalam bahasa Djawa 
Gan perihahasa, jang berbunji : 
Desa mawa tjara, negara mawa 

tata. Atau ,,Elk volk heeft zijn 
-eigen cultuur”. Ini djuga suatu 
kenjataan, jang barus kita hor- 
mati. U.U.D. Sementara Negara 
Kesatuan R.I. mendjamin kemer 
Gekaan seseorang atau golong- 
an, untuk mengikuti aliran aga- 
ma, jang sesuai dengan keja- 
kinannja masing2, djadi tidak 
ada sesuatu pegagan apapun. 

Mengenai kelahiran didunia 
ini ada hermatjam2 kebudajaan 
lahir (uiterlijke cultuur). Bang- 
sa Indonesia suku Djawa mem- 
punjai tjara berpakaian jg lain 
daripada an Mesir, atau   

  

Pawan Presiden . 
  

Pemuda? Islam su- 
paja »Beridjtihad” 

Resepsi ko 
seluru 

P RESIDEN SUKARNO da- 
lam. amanatnja jang diutjap 

kan pada upatjara resepsi pern- 
tupan Kongres Pemuda Islam Se 
lurwm Indonesia di Gedung Per- 
temuan Umum Djakarta baru2 
ini, mengandjurkan kepada se- 
luruh pemuda: pemudi Islam 
supaja "beridjtihad”, “berusaha 
“sekeras2nja untuk mendapatkan 
apa jang dimaksudkan dalam 
ajat2 Kitab Sutji Al @Gur'an, dan 

idjtihad” — diatas lapangan 

  

sjarakat Islam. 
(Menurut Presiden Sukarno Se- | 

tjara2 kebidjaksa- 
naan perdjuangan itulah jang 
  

sberidjtihad” dengan sesungguh 

Pidato Harsorto, 

— (Harsono Tjokroaminoto jang 

Al 
Guw'an jang maksudnja supaja 

| bersikap tegas, keras dan :posi- 
tip terhadap kaum kuffar, dan 
sebaliknja supaja bersikap ra- 

pemuda Islam 
In onesia 

ummat Islam, oleh Presiden di- 
“katakan, bahwa djustru itulah 
jang pada waktu sekarang ini 
mendjadi persoalan dan ditam- 
bahkan, bahwa untuk mengeta- 
hui soal kufur dan sebagainja 
itulam perlu kita ,,beridjtihad”, 
berusaha sekeras2nja. 

: 5 Putusan? Kongres. 
Membentuk Badan Kerdjasa- 

jang dinamakan "Perserikatan 
Organisasi2 Pemuda Islam Se- 
luruh Indonesia”, disingkat   

| Federation). Berdasar Islam dan 
”Perpisi” (All Indonesian Youth 

bermaksud mempersatukan dan 
mengadakan kerdjasama antara 
pemuda Islam di Indonesia di- 
dalam satu susunan satu orga- 
ngasi AA 
'Meneruskan bekituangan UM- 

mat Islam chususnja dan bang- 
sa Indonesia umumnja bagi ke- 
bahagisan negara dan rakjat 
Indonesia serta ummat manusia 
seluruhnja. - 
Berusaha mengadakan orga- 

hisasi pemuda Islam sedunia, 
Mengirimkan perutusan ke 

Kongres Pendahuluan Pemuda 
Islam Seluruh Dunia jang akan 
diselenggarakan dalam bulan 
April, 1954 di Cairo. 

. Memilih sekretariat "Perpisi” 

| jang terdiri dari : GPI, GP,   mah-iamah terhadap sesama   Anshor dan P.LI, — Ant, 

DASAR 

ma. organisasi2 pemuda Islam : 

(negara, itu sudah semestinja. 

Maka demi ini 'kami menjusun Kemer- 
dalam suatu piagam Negara 

jang berbentuk Republik-Kesatuan, be r - 
n pengakuan ke-Tuhan- 
perikemanusiaan, kebangsaan, 
dan keadilan sociat, untuk me- 
kebahagiaan, kesedjahteraan, 

: perdamaian dan kemerdekaan dalam ma- 
sjarakat dan Negara - hukum Indonesia 
Merdeka jang berdaulat sempurna. 

(Mukaddimah U. U. D.S. 
I ndonesia abs 

Peeablik 

ANTJA SILA Negara Kesatuan R.I. sudah berusia lebih 
dari delapan tahun, akan tetapi dlm praktek hidup sehari? 

dasar negara kita ini belum dipahami oleh sebagian besar dari 
masjarakat kita. Dalam rapat2, jang pernah kami hadliri, dan 
pertemuan2, jang kami kundjungi, tentu terdengar suara? ke- 
ragu?an tentang sila ke- Tuhanan J.M.E. Apa jg dimaksudkan 9 “ 

bangsa Europa, atau bangsa Dje 
pang. (Desa mawa tjara, negara 
mawa tata). Dan lagi pada dja- 
man jang lampau bangsa Indo- 
nesia tidak pernah mengalami 
pertentangan agama, dan dapat 
dibuiktikan didjaman Mataram 
Lama, djaman Kediri dan dja- 
man Madjapahit. Rakjat kita 
pada. umumnja memiliki sifat 

“momot”, dapat menghargai dan 
menghormati ikebudajaan, jang 
merantau ditanah air, dan akan 
kita alih dengan dasar kedjiwa- 
an dan kebangsaan kitaj sehing- 
ga bertjorak national. T 

Tepatkah, bahwa suatu nega- 
ra, seperti R.I, mengakui ke- 
Tuhanan J.M.E. ? Menurut "ke- 
jakinan kami, tidak sadja tepat, 
tetapi malah seharusnja. Sebab 
r”gara tidak dapat dipisahkan 
dengan kehidupan bersama (ma- 
sjarakat)nja. 
Negara pada hakekatnja me- 

rupakan suatu organisatie, jang 
dibentuk oleh kehidupan bersa- 
ma (sociale samenleving), untuk 
mengatur tata-tertib dalam 'ke- 
Sidupan bersama.- Dan kehidup- 
an bersama adalah dibentuk oleh 
manusia2, jg menurut chodrat- 
nja harus hidup bersama (per- 
kawinan — keluarga — suku — 

bangsa — negara). Tiap2 manu- 
sia adalah tidak sadja machluk 
kemasjarakatan, tetapi djuga 
machluk ketuhanan  (sociaal 
wezen dan religieus wezen). Un- 

derhill, seorang mijsticus besar, 
berikata : ,,/Teder mens heeft een 
innerlijik streven om de grond 
der dingen te kennen). Tiap2 
manusia berkehendak mengenal 

Tuhan. Sarokin, ahli fikir jang 
terkenal, berkata dalam bukunja 
sDe crisis onzer eeuw”: 'De 
mensch is een drager van het 
Goddelijk licht”, Manusia adalah 
pendukung sinar Tuhan. Siri 
Ramakrishna mengatakan ke- 
pada Brahmananda : 

,Er is slechts een scherm tus- 

schen de waarhsid en ons. 
Verwijder het en gy zult God 
vinden. Leg Uzelf toe op het 

  

NEGARA DAN 
2. PENDIDIKAN 

«Olga 3 BRADJANEGAR Aj: ialah bahwa manusia dapat 
membeda-bedakan, apa jg buruk 
dan apa jang baik, apa jg luhur 
dan apa jang rendah. Dan causa 
moralis ini adalah pernjataan 
dari kenjataan, bahwa manusia 
itu adalah machluk hidup jang 
berbudhi, (Een drager van kot 
goddelijk licht), jang menjebab- 
kan manusia dapat memikir jg 
mendalam, dapat merasakan jg 
indah, dan dapat memiliki kebi- 
djaksanaan, dan mengetahuj ke- 
njataan2 jang mutlak, 1 

»k 

Sila kebangsaan, menurut pa- 
ham dan perasaan kami, sudah 
sesuai (selaras) pula dengan ke- 
njataan /realiteit. Kebangsaan 
sesungguhnja berarti perchusus. 
an dari arti perikemanusiaan. 
Suatu bangsa diudjudkan djuga 
oleh segerombolan manusia, jg 
mempunjai hakekat jang sama, 
tetapi menundjukkan perbedaan, 
sebagai akibat dari keadaan 
tempat, iklim, milieu dan sedja- 
rah pertumbuhan dan perkem- 
bangannja, atau kebudajaannja. 
Djadi sila kebangsaan tidale ber: ' 
arti menentang bangsa jg lain. 
Nationalisme dari bangsa kita 
tidak sempat. Mahatma Ghandi 
pernah menjatakan :. ,/Mlijn na- 
tionalisme is humaniteit”.. Dan 
sabda ini kerap kali diciteer olen 
pentjipta Pantjasila, idah Pre- 
siden kita. 

(Bersambung hal. 3). 

Lalulintas 
| dan interlocaal 

berikan kepadanja dengan tidak 
terganggu, pd. KSAD meman- 

dipisah 
50 sampai 55 pCt ketjelakaan 

terdjadi di Malioboro 

jang tertjatat sedjak bulan Juni 
Sampai achir Nopember jang lalu jalah : dalam bulan Juni 

63, Djuli 72, Augustus 54, September 56, October 59 dan Nopem- 
ketjelakaan? itu 50 sampai 554 , 
jodiningratan dan Sentool, Demi- 

tor Polisi bagian Lalulintas di 

pihak polisi telah diusulkan ke- 
pada pihak Pemerintah Kotapra 

dja. Tetapi karena beberapa ke- 

kit, maka usul itu oleh pihak Ko 
tapradja belum dapat dilaksana- 
kan, 

Apa jang diusulkan itu, jalah 

supaja pada permulaan tahun 

1954 jang akan datang diadakan 
perobahan djalan2 jang dilalui 
oleh bis2 jang masuk kota Jo- 
gjakarta. Bis2 jang masuk kota 

ini diusulkan supaja melalui rand 
wegen (djalan2 pinggir kota), 
jaitu sesudah melalui Klitren te- 
rus kedjalan Sukun, kemudian 
selandjutnja melalui djalan Mer 
gangsan — Lowanu — Tungkak 
— Kintelan — Gondomanan te- 

rus ke Lodjiketjil. Trajek ini me 

nurut usul itu berlaku untuk se 
mua bis dari djurusan Magelang 

dan Solo. Bis2 jang masuk dari 
Wates diusulkan supaja melalui 
Wirobradjan, Surjobrantan, se- 
pandjang Kulon. Beteng — Ga- 
ding dan terus Kintelan — Gon 

domanan dan menudju Lodjike- 
tjil. Bagi bis2 jang keluar kota 
tidak perlu diadakan perobahan 
trajek. 
Dengan perobahan ini maka ti 

dak akan ada kruising lagi dan 
dapat diharapkan ketjelakaan 
akan berkurang, sedang menu- 
rut kenjataan, pada waktu se- 
karang ini Jogjakarta bagi stads 
verkeer sadja sudah sangat sem 
pit. Ini disebahkan karena keku 
rangan ringwegen dan tidak 
adanja djalan paralel untuk Ma 
lioboro. 
Demikian sdr. Sutikno. 

  

DJALAN BESAR WONO. 
SARI—SOLO DIUSULKAN 

Prof. Ir. Karjomenggolo dari 
Bandung, baru2 ini telah menga 
dakan kundjungan ke Gn. Kidul 
untuk mengadakan penindjauan 
keberbagai objek pembangunan, 
terutama: jang mengenai perbaik 
an djalan2. Diantaranja djembat 
an Kuwarasan jang baru sadja 

selesaj pembangunannja. 
Setelah kundjungannja itu, 

Prof. Ir. Karjomenggolo menjata 
kan kepada pembesar2 pemerin- 
tah setempat, bahwa dalam tem 
poh singkat akan diadjukan usul 
kepada Pemerintah Pusat pembi 
kinan djalan jang dapat dilalui 
auto antara Wonosari — Sura- 
karta, lewat Nglipar, 

  
  

  

Peladjar 

Minta perhatian 

PERKI (Perserikatan Keristen 

Indonesia), jaitu  perhimpunan 

peladjar2 Indonesi, di Nederlanad 

jang beragama Keristen, telah 
mengirimkan surat kepada Pre 

siden. Sukarno jang maksudnja 

memintakan perhatian Presiden 

terhadap keselamatan saudara2 
sebangsa jang beragama Keris- 

ten di Toradja jang menurut be 

rita2 dan keterangan2 jang di- 

terima di Nederland, diwaktu be 
lakangan ini sangat menderita 

dan mendapatkan gangguan da- 
lam keselamatannja sebagai aki. 
bat tindakan gerombolan2 ber- 
sendjata. 

Dalam surat terseput dinjata- 

kan pula kepertjajaan pemuda2 
Indonesia jang beragama Keris- 
ten di Nederland kepada Presi- 
den, bahwa ,,Bapak akan mema- 
kai seluruh kebidjaksanaan Ba- 

pak, agar rumah Indonesia jang 
telah dipertjajakan oleh Tuhan” 
melalui sedjarah kepada bangsa 

Indonesia dan jang telah kita 

susun bersama berdasarkan Pan 
tjasila, djangan sampai musna.   bereiken van het volmaakste 

ideaal en de hele wereld zal 
voor. Uw ogen van aanzien 
veranderen”. 
Tjukuplah agaknja tentang 

soal ke Tuhanan J.M.E. 
3 

Tentang Sila ke II, perikema- 
nusiaan, pada umumnja, tidak 
banjak dipersoalkan. Agaknja 

dianggap sebagai hal, jg sudah 
semestinja. Tetapi mungkin ma- 
sih ada paedahnja dibentangkan 
dengan pengertian jang menda- 
lam, bahwa Sila. jang ke II ini 
sesuai dengan kenjataan, bahwa 
soal kenegaraan pada "akekat- 
nja soal kemanusiaan, Djikalau 
tidak ada manusia, djuga tidak 
ada soal kenegaraan. Suatu ne- 
gara tidak mengurus hubungan 
chewan dengan chewan lainnja. 
Djadi kalau perikemanusiaan di- 

sebutkan djuga sebagai dasar 

  
Manusia adalah machluk hi- 

dup, jang tertinggi martabatnja, 
djika dibandingkan dengan tum- 
buh2an dan chewan. Tingkatan 
hidup manusia disebut ,,humaan 
niveau”, Keunggulan manusia 
nampak dengan 'adanja ,causa 
moralis” dalam djiwa manusia, 

# 

  
«ash 

tua Parlemen, 

Kedjadian2 diantaranja jang 
terdjadi di Toradja itu dapat di 

pandang sebagai gedjala baha- 

ja rumah Indonesia jang sedang 
terbakar seperti jang dinjatakan 
oleh Bapak dalam pidato baru? 
jani,” 

Dasar Negara melin- 
dungi kemerdekaan aga 
ma, 

'Dinjatakan selandjutnja dalam 
surat tersebut, bahwa Pantja- 

sila antara lain melindungi ke- 
merdekaan beragama, jaitu sua- 

tu hal jang menurut pendapat 
Perkj sangat halus dan berpenga 

ruh sebesar2nja pada kehidupan 

manusia dan Karena itu maka 
Pantjasilalah dasar satu2nja jg 
paling kokoh bagi ketatanegara 
an Indonesia. Dalam sedjarah ter 

dapat banjak bukti2, bahwa per 

kosaan kemerdekaan beragama 
sering mendjadikan sebab  tim- 

bulnja perpetjahan, 

Surat tersebut ditanda-tangani 
oleh ketua Perki P.H.S. Marpa- 
ung, dan penulisnja Oerip Har- 
tojo 

Kepada. Perdana Menteri, Ke- 

2 Indon. 
di Nederland 

Presiden terhadap 
ummat Keristen di Toradja 

Sinode Geredja  Toradja dan 

Parkindo Pusat dimintakan per 

hatiar pula terhadap perminta- 

ar jang diadjukan kepada. Pre- 
siden Sukarno itu. 

Dalam rapat baru2 in dalam 

mana diputuskan untuk mengi- 
rimkan surat kepada Presiden 

Sukarno itu, diambil keputusan 

pula untuk memberikan bantuan 

moreel dan materieel kepada 
ummat Keristen di Toradja, an- 

tara lain dengan mengadakan 

hari sembahjangan (bidstond), 

mengumpulkan uang dan ba- 

  

rang2. — Ant, 

5 - 

Simatupang 
puas g 

Dengan hasil usaha AP 
di Atjeh, 

Djenderal Major T.B. Sima- 
tupang jang telah  menindjau 
Atjeh 4 hari lamanja, telah kem 
bali ke Djakarta dan menerang- 
kan, ia boleh merasa bangga 
atas usaha2 Angkatan Perang 
untuk memulihkan keamanan 
dan ketertiban umum di Atjeh, 
jang telah dikatjau oleh gerom- 
bolan pemberontak Daud Beu- 
reueh cs. 

Dalam penindjauan tersebut 
K.S.A.P. telah mengundjungi 

Kota Radja dan daerah sekitar- 
nja, Sigli, Kota Bakti, Tangse, 

Bireuen dan daerah sekitarnja 
serta Lhok Seumawe. 

Bantuan militer di Atjeh 

Timur dihapuskan. 

Berhubung dengan suasana ke- 
militeran didaerah Atjeh Timur 
sudah aman tenteram, maka mu 
lai” tanggal 1 Desember 1953 
bantuan militer (militaire-bij- 
stand) untuk kabupaten Atjeh 

Timur tersebut dihapuskan. 
Ant, 

  

  

Tadi malam, keluarga SMA 
Suwasta mengadakan malam 
perkenalan bertempat di Balai 
Pradjurit Jogjakarta, 
Malam perkenalan tersebut di 

ramaikan antara 'lain dengan 

musik dan njanjian2 dari keluar   Menteri, Agama, 
ga sekolah tersebut, dan dihaliri 

pula oleh guru2, 

“ 

tacaat 

sulitan2 dan beajanja tidak sedi- 

  

DANINGRAT DJA 
KETUA PANITYA 

sh Penetapan padjak 
ai peralihan. 

          

    

   

   

kota Jogjakarta, maka sdr. Ju- 
dani t, Kepala Djawatan Sosi 

al merangkap Kepala Djawatan 
Perekonomian Kotapradja, disam 
pingnja mendjalankan pekerdja. 
an sehari2, djuga ditetapkan 

an Padjak Peralihan bagian th. 
1953 / 1954 untuk perusahaan2 
milik bangsa Tionghoa dalam 
lingkungan kotapradja Jogjakar. 

ta. 
Dalam pada itu anggauta2 Pa 

nitya selain terdiri dari beberapa 
orang dari Kotapradja lainnja, 

djuga ada beberapa sdr. golong 
an Tionghoa sebagai anggauta 

Panitya. 

SUHADI KE KONP. INSP. 
S.R. SE-INDONESIA : 

Tanggal Y9 — 17 Desember jad. 

Inspeksi Sekolah Rakjat Seluruh 

Indonesia akan melangsungkan 

konperensinja di Malang, diba- 
wah pimpinan Kementerian PP 

dan K. 1 
Untuk itu, telah ditundjuk se- 

bagai utusan dari Jogjakarta, Ke 

pala Inspeksi S-R. Daerah Jogja- 

karta sdr. Suhadi, wakil Kepala 
Inspeksi sdr. Purbowasi dan sdr. 
Sutarto. 

Seperti diketahui, selain men- 

dengarkan pelapuran tentang ke. 

giatan pekerdjaan penilikan se- 
kolah, dalam konperensi tsb akan 
dibitjarakan djuga kemungkinan 

memperlengkapi buku2 peladjar- 

an jang setjara tjuma2 hendak 

disampaikan untuk keperluan 
murid2 S.R. seluruh Indonesia. 

Rp. 131.900,— UNTUK BE- 

LI BIBIT '“CHEWAN 
Untuk tahun 1953 ini Djawat- 

an Keh nan Daerah Istimewa 

Jogjakarta menerima beaja dari 
Kementerian Dalam Negeri sebe 

sar Rp. 131.900,— jang diperun 

tukkan bagi pembelian bibit2 che 

wan ternak, seperti lembu, ker- 

bau, kambing, itik dan ajam, 

Dalam pada itu untuk penje- 
lenggaraan pekerdjaan Rentja, 

na Kesedjahteraan Istimewa da 
ri Kementerian Pertanian dite 

rima beaja Rp. 121492,—. 

SEBDA DAN PEMILIHAN 

UMUM 
Hari Saptu tanggal 5 Desem- 

ber jang laiu Sebda Serekat Bu 

rut Daerah" Autonoom Tjabang 

Gunungkidul, di Wonosari Gu 

nungkidul telah dapat mengada 

kan tjeramah jang dihadiri ang 
gota2nja. wakil Instansi Peme 

rintahan Kabupaten kap. se- 

tempat, partai Sebda Tjabang 

Kulon Praga, utusan dari Sobsi 

Daerah Toga 'din-DPP' sdr. S. 
Pratojo. 

Selandjutnja pimpinan tjera- 
mah diserahkan kepada utusan 

dari DIPP sdr. Pratojo, jang me 
nerangkan, bahwa dalam tahun 
1951 anggotanja 25.000 orang 
dengan 90 Tjabang, kinj sudah 

dapat meningkat mendjadi 26.000 
orang dengan 110 Tjabang. 

Mengenai upah harian dari tena 

ga2 lepas jang tadinja . Rp. 

3.25 kiny sudah mendjadi Rp. 
4.50 sekarang telah diusulkan 
lagi, djuga berdasarkan putusan 
kongres, agar upah tersebut di 
naikan 5074. 
Dalam Pemilihan Umum Seb- 

da tidak akay mengadjukan dja 
go untuk duduk di DPR jang 
akan datang, tetapi tidak mela- 
rang kepada anggota2nja didja 
gokan oleh partai organisasi2 

Jain. s 
Disebabkan adanja KMB 'ter 

njata memperhambat djalannja 
DPR dan seolah-olah masih meru 
pakan 3 djadjahan, maka 
kongres di Malang telah me 
mutuskan untuk mengadjukan 
resolusi sebaga: pembatalan KM 
B dll. 

Perlu ditambah keterangan, 
bahwa Sebda adalah non partai 
dan anggota2nja diperbolehkan 

mengikutj aliran apa sadja jang 
diingininja sedang resolusi2 jang 
telah dimadjukan sifatnja Nasio 

nal dan Internasional. — MS. 

PENERANGAN PEMILI- 
HAN DI RK2 

Djawatan Penerangan Kota 
pradja Jogjakarta dalam gerak 

jan kampanje pemilihan umum 
anggauta2 Konstituante dan DP 
R jang akan datang untuk" bu- 
lan Desember ini sifatnja lebih 
diperluas sampai ke kampung2. 
Menurut rentjana, dalam bulan 

ini seluruh Rukun2 kampung da- 
lam kota Jogjakarta sudah dapat 
diberi penerangan2 serta tjara 
nja selain mengundang para 

RK dan RT djuga penduduk2 jg 

dipandang terkemuka dalam kam 
pung tersebut. Penerangan2 
aKan dilakukan dengan menggu- 
nakan bahasa Djawa untuk lebih 
mudah dimengerti oleh sebagiap 
besar pnduduk. 

BANK KOPERASI ,,WA- 
NITA SEDAR" 

Atas kegiatannja para wanita 

kampung Timuran Kemantren 
Mantridjeron, Jogjakarta baru2 
ini telah dilangsungkan Rapat 
untuk membentuk Bank Kopera. 
si. dengan diberi nama Bank 
Koperasi ,,WANITA SEDAR"” 
atau dengan nama singkat B. Kp. 
W!S. Azas dan tudjuap perkum 

pulan ini ialah mendidik para 
anggauta2nja kearah persatuan, 

hemat, radjin menabung dan 
memperbaiki perekonomiannja. 

Rapat tersebut itu djuga dapat 
mengumpulkan sedjumlah Rp. 
88,— dan berhasil memilih para 

pengurus2nja: 
Ketua: Nji Sudjatj. Sastrodi- 

harto, Wakil ketua: Nji Podosih, 
Penulis I : Nji Daris dan Penu- 
lis IL: Nji Pramontjosuwito, 
    

Dengan surat keputusan Wali | 

mendjadi Ketua Panitya Penetap 

On ru 

x Na malam mulai San 
30 digedung Negara diadakan 

pertemuan perpisahan antara Ke 
pala Polisi Negara sdr, Sudjono 
dan wakil2 instansi dengan hi- 
angan berbagai pertundjukan 
kesenian. 

x Hari ini ,,Panitya 19 Desem- 
ber” akan mengadakan pertemu. 

an dengan pihak U. N. Gadjah 
Mada untuk merundingkan ren- 
tjana program kundjungan Pres. 
Sukarno, dimulaj djam 10.00. 

SCHMUTZER TETAP 
BERUSAHA 
Untuk mendirikan pa- 
brik gula 

Berkenaan dengan tersiarnja 
kabar pabrik gula Gondang Li- 
puro tidak djadi dibuka “Drs, 
I. A M, Schmutzer memberikan 
keterangannja, bahwa maksud 
membatalkan usahanja mendiri- 
kan pabrik gula Gondang Lipu- 
ro itu tidak pernah dinjatakan- 
nja. Sampai sekarang masih te 
tap diusahakan oleh Schmutzev 
untuk segera dapat berdiri. 

Selandjutnja  didjelaskannja, 
bahwa tjara pembagian  hatsil 
gula dengan dasar 507, adalah 
sesuai dengan plan Kasimo kepa 

la Djaw. Perkebunan Pusat (Dja 
karta). Tjara penanaman akan 

diberikan petundjuk? dari pihak 
pengusaha dan pihak penanam, 
pemilik tanah jang berhasrat me 
nanam akan dapat uang muka 
(voorschot) dari Pemerintah un 

  

brik jang akan menggiling sam- 

pai djadj gula, 
Tjara menanam tebu sekia D se 

matjam itu menurut Drs. LA.M. 
Sehmutzer telah dilaksanakan di 
daerah Solo, Malang, Demak dan 
Tjirebon. 
Tahun jl. rakjat jang telah 

menanda tangani sebagai pernja 

taan persetudjuannja fjara pe- 
nanaman tebu rakjat itu tidak 
kurang dari 10.000 orang, demi- 
kian Schmutzer, 

PPBS BERDIRI 
Baru2 ini bertempat di Balai 

RK Tjokrodirdjan MPP, Danu- 
redjan telah dibentuk organisasi 
pengusaha bengkel sepeda,” di 
singkat PPBS (Persatuap Pengu 
saha Bengkel Sepeda), dengan 
susunan pengurus sbb: 

Sekretaris Umum I : sdr. Su 
tikno Tjokromidjojo Sekretaris 

Umum II: sir. Sardjono Sekreta 
ris Bend./Keuangan: sdr. Siswo- 
dihardjo Sekretaris Sosial/Ekono 

mi I: sdr. Sutrisno. Sekretaris 

Sosial / Ekonomi II: sdr, Moch. 
Saleh. Sekretaris Pend/Pene 
rangan: Sdr. Kwee Lian Djien. 

Pembantu Umum I : sdr. Moch 
hari. Pembantu Umum II: sdr. 
Sastradihardjo PPBS ini utk.se- 

mentara berkantor dj Klitren Ki 
dul No. 18 Jogja. 

LEBIH SEDJUTA RUPIAH 
UANG DENDA » 

1S MaSiik Kus Negeri. 
Dari Polisi bagian Rorheratis 

Kriminil Jogjakarta didapat ke 

terangan, bahwa dihitung dari 
bulan Djanuari sampai dengan 
bulan Nopember tahun 1953 ini 
uang denda jang masuk kas Ne 

Beri jang terdapat dari pelang- 
garan tjukai “tembakau sudah 
mentjapai angka lebih dari Rp. 
1.000.000-— Sebagaian. dari uang 
ini terdapat karena banjak pa 
brik2 rokok tidak menepati bai 
rol dan malah banjak rokok2 
jang tidak memakaj banderol. 

SOKONGAN KEBAKAR- 
AN: KEMAJORAN 

Lewat P.M.I. 
Oleh P.M.I. tjab. Jogja Gondo- 

kusuman No. 14, telah diterima 

sokongan kebakaran Kemajoran 
(Djakarta) dari: 
Mr. Notosoesanto Wieunan 

15, Jogjakarta, berupa nan 
6 potong rok anak2 2 Dateng, ke 

baja 3 potong hemd 2 po 
tjelana pendek 1 potong tjelana 
pandjang dan 1 stel piama. 

TUNDJANGAN  PA- 
MONG KALURAHAN 
Tundjangan pamong kafurahan 

dari daerah kabupaten Gunung 
Kidul sebanjak Rp. 617.886,55 
untuk triwulan keempat, tidak 
lama lagi akan dikeluarkan, se 
dang besslitnja kini sudah ada 

ditangan pemerintah ' kabupaten 
Gn. Kidul. 
Segera sesudah 'beslit itu ke 

luar, uang tersebut akan. dibagi 

bagikan kepada jang berhak. 
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tuk beaja penanaman, sedang pa . 

Nonton mana ? : 
JOGJAKAR/TA. 

SENI SONO: ,€Cyy Danger”, 
Dick Powell, /Rhonda Fle- 
ming. : 

INDRA: ,,@uo MVadis”, Robert 
Taylor, Deborfah Kerr. 

RAHAJU : ,P0Ssessed”, 
Grawford, Ven Heflin. 

SOBOHARSON'53 : Guo Vadis", 
Robert Taylor,  Deborah 
Kerr. | 

LUXOR : ,.Kasisan”, Amran, 
5 Mimi "Mari ani. 
REX: Come Baek Little Sheba", 

Shirley Esvoth, Burt Lancas- 

'Joan 

ter, / 

MURBA.: yIe Kwan Chu", ' 
WETAN B'ITENG: ,,Brave 

Bulls”, /Mel Ferrer, 
WAJANG ORANG NGESTI RA. 

Sina Huh Gambir Anom" 

» URAKARTA. 
SRIWEIW RI: ,The Flame”, 

John Carrol, Vera Raiston, 
INDRA «“ Thunder Across the 

Pasific”, Wendeli Corey, 
Vera Ralston. 

STAR/# Cattle Town”, Dihnta 
Morgan, Philip Carey, i 

SRIKKATON: ,,The day the world 
Silood still”, Michael: Rennie, 
Patricia Neal, 

: Way of a Gaucho”, Gene 
Phgarney — Rory Calhoun, 2 RIS): ,, Hawk of the Welderness 
II, Herman Brix, 

DEIADY: »Djuwita”, P. Rami 

Uu.   (5 Kasma Booty, 
YU.  KPerobahan dapat terdjaai) 
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muslihat 
B ERHUBUNG dengan kebe- | 
“” rangkatannja kembalj Dr. |. 
Sudarsono ke Djepang tgl. 9-12 | 

1 Maka timbullah reaksi dika- 
Jangan pers di'Ibu Kota. . Pada | 
(umumnja mereka itu menghen- 
daki supaja Pemerintah kita se- 
lalu awas dan bidjaksana.. Ka- 
rena tipu muslihat Djepang litjin 
sekali, dan tentang hal ini orang 
sudah mengenalnja. Dari itu 

— “Pemerintah djangan sampai ke- 
na djeratnja, Suara2 itu djelas- 
nja sebagai berikut:. , 

| »Abadi” menjatakan dalam 
| Induk karangannja, bahwa tin- 
dakan tersebut adalah permula- 

'an jang riil dalam usaha penje- 
Jesaian masalah ganti kerugian 
perang dan patut disambut dgn 

gembira, PE 
.Selandjutnja ,,Abadi” meng- 

harap, mudah?2an tindakan per- 
.mulaan itu disusul dengan tin- 
Gakan2 selandjutnja kearah pe- 
njelesaian masalah ganti keru- 
gian perang seluruhnja, jg dapat 
membuka pintu bagi hubungan 
normal kembalj antara Indone- 

- sia dan . Djepang, Demikian 
»Abadi”. 

»Berita Indonesia” mengan- 
Gjurkan hendaknja pemerintah 

Indonesia bersikap bidjaksana 
Gan sebelum melangkah kearah | 
suatu persetudjuan dengan Dje- 
pang mengenai apapun djuga 
ada dimuat sedjelas2nja tentang 

kewadjiban jang mutlak dari | 
Djepang untuk melunaskan ter- 
jebih dulu hutang ganti-kerugian 
perang kepada Indonesia, 

Oleh ,,Berita Indonesia”  di- 
kemukakan, bahwa pada saat2 

in Djepang memang membutuh- 
kan hubungan normal dengan 
negara2 Asia dan jang lebih 
penting lagi hubungan normal | 
dengan Indonesia. sud 
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'emerintah supa- 
ja bersikap bi- 
— djaksana 

sampai | terdjerat 

amanan di Djakarta Raya jang 
|didjalankap didaerah kepolisian 
Seksi VI oleh pihak militer, Mo- 
biele Brigade dan polisi, telah 
ditahan Lk. 40 orang, jang di- 
tuduh tersangkut dalam peristi- 

wa2 kedjahatan dan keonaran. 
Terhadap mereka kini 
dilakukan 

dan kemudian 
kembali mereka jang ternjata, ti- 
Gak bersalah, dan terus menahan 
untuk diperiksa lebih 
mereka jang dituduh mempunjai 
sangkut-paut dengan peristiwa 
gangguan2 keamanan dan lain2. 
Demikian keterangan 
Reserse  Kriminil 
Djakarta 
— Ant. 

BADAN KERDJA SAMA 

laksanaan pula sesuai dengap isi 
serta semangat resolusi-peladjar 
pada demonstrasi-peladjar pada 
tanggal 17 Nopember 1953, dgn 
melalu: sebuah komisi, maka tlh 
diadakan rapat jang dihadiri oleh 
81 

siswa. 
| Rapat tsb. telah ' mengambil 

  

s8 

soal politik kita terhadap Ame- 
rika, jang kelak bisa memaksa 
kita sekaligus menerima ,,hati | 
baik” Djepang dan lunak ter- 
hadap ,,sikap murah” Amerika. 
Demikian ,,Berita Indonesia” 
achirnja. 

£19 | aa 

PEMBERSIHAN DI 
IBUKOTA 

Dalam tindakan keaman- 
an ditahan Ik. 40 orang. 

Dalam rangkaian tindakan ke. 

sedang 
1 pemeriksaan dan 

screening” untuk menetapkan 
membebaskan 

landjut, 

Kepala 
Kepolisian 

Raya, Komisaris Sa'ud, 

  

/ PELADJAR 
Djakarta Raya. 

Sebagai kelandjutan dan pe- 

organisasi peladjar/maha- 

ISS MARTIN BERUSAI 
PETJAHKAN REKOR 
KELILING DUNIA 

IA 

Miss Pamela Martin dari Chi- 

cago jang sedang berusaha utk 
mentjiptakan rekor baru keliling 
dunia dengan pesawat penum- | 
pang, kemarin pagi sudah sam- 
pai di Manila. Ditempat tsb ia | 
berhenti selama 37 menit. 

Miss jang baru berumur 23 th. 
ini, dengan gembira dan penuh 

kepertjajaan mengatakan pada 
| pers bahwa ia sanggup dan pasti 
dapat memetjahkan rekor baru. 
Ia adalah anggota dari Perhim- 
punan Pendjeladjahan 
untuk kegembiraan jang dise- 
lenggarakan dibawah Chicago 
Travel Company, dan sampaj di 

Manila dengan mengemudikan 

pesawat penumpang BOAC Co- 
met dari Bangkok, tepat pada 
djam 06.36 waktu Manila, kebe- 
rangkatannja dari Chicago ada- 
lah tgl. 4 Desember jang sudah, 
dan telah: melintasi selat Atlan- 
tik dari New York. Setibanja di 
Tokyo nanti ia akan meneruskan 
perdjalanannja pulang ke Chica- 
go. Sedang setelah sampai di To- 

.kyo ia akan mengemudikan pe- 
sawat dari Canadian Pacific Air- 
ways. . , 

Rekor jang akan ia petjahkan 

diharapkan dapat mengatasi re- 
kor lama. jang dapat ditjapai 
dengn waktu 99.djam. — Ant. 

  

PANTJALOMBA : 

PANTJALOMBA INTER- 
NASIONAL DI CHILI 

DIBUKA 
Presiden Chili telah berkenaan 

membuka pantjalomba interna- 
sional jang dilangsungkan dine- 
gerinja, Senin malam jl. Ikut 
hadir dalam upatjara tsb. Ketua 
Badan. Pekerdja dan Menteri 
Pertahanan Chili, dan anggota 
dari Badan Pekerdja dari Persa- 
tuan Pantjalomba Internasional. 

Delegasi dari 9 negeri jg ikut 
hadir, adalah dari Argentinia, 
Brazilia, Chili, Amerika Serikat, 
Inggeris, Swiss,: Hongaria, Swe 
dia, dan Uruguai. Selama per- 
tandingan ini akan berkibar ben 
dera dari 9 negeri tsb., dan lagu 
nasional masing2 akan dinjanji- 

  

» Selandjutnja ditulis, bahwa 
$ pada permulaan Djepang mem- 

bangun kembali dirinja darj ke- 
. runtuhan dan kekalahan perang, 
maka Djepang mendapat pin- 
djaman dari Amerika 3 miljard 
dollar jang pembajarannja kem- 

2 bali disanggupkan segera sesu- 
Kh dah ada kemampuan Djepang. 

pang jg memuntjak untuk meng 
adakan. hubungan jang normal 

  

dengan Asja Tenggara dan Indo. | 
£ nesia Chususnja maka ada be: 

berapa kalangan dalam pemeri- 
tah Djepang jang mau membe- 
lokkan pengembalian hutang 3 
miljard dollar itu tidak kepada 
Amerika, melainkan kepada Indo 
nesia, Djadi ada maksud2 ter- 
tentu dari Kalangan pemerintah 
Djepang untuk sementara mem- 

Dengan adanja kebutuhan Dje- 

dan jang akan melandjutkan me 
laksanakan isi resolusi peladjar 
"pada demonstrasi peladjar 17 
Nopember 1953. Badan tersebut 
dinamakan ,,Badan Kerdja Sama 
Peladjar Djakarta Raya” (BKSP 
Djakarta Raya). — Ant, : 

MENJEMPURNAKAN 
STATISTIK-PER- 

  

Berhubung dengan usaha pe- 

merintah untuk memperbaiki 
penjusunan “statistik, maka ba- 
ru2 ini oleh Menteri Perekono- 

mian telah ditjabut beberapa pe- 
raturan lama dan diberikan in- 
struksi2 baru kepada Kantor 
Pusat Statistik, Instruksi2 baru 
ini berdasarkan pada ordonansi- 
'statistik dan chusus bermaksud 

|. INDUSTRIAN ...... | 

keputusan membentuk suatu ba- | kan. — Ant. 
  

DIPERKENANKAN 

BURU Di HUTAN . 
KMKB Semarang mengumum- 

kan, bahwa mulai tanggal 3 De 
sember 1953, umum baik sipil: 
maupun militer di-izinkan kem 

| balj untuk berburu di hutan? da 
| lam daerah ketjamatan2 Genuk, 
Sajung dan Mranggen, Sema- 
rang.- 5 

“Untuk berhurh, di-izinkan. bila 
memenuhi sjarat2 sebagaimana 
termaktub dalam peraturan un- 
tuk berburu darj Pangl. Div. Di- 
ponegoro ttg. 10 Agustus 11-6- 
'52 no. 009/B.5/KMKB 6-52. 
Dengan dikeluarkannja pengu 

imuman ini, maka pengumuman 
Kma. KMKB Semarang tanggal 
12 Pebruari 1953 no. 001/V/B.2| 
KMKB/2-53, ditjabut kembali, — 

BER-     
pergunakan 3 miljard dollar itu 
untuk mendekati tuntutan ganti 
kerugian perang kepada Indone- 
sia ditambah “djandji2 muluk 
tentang pemberian capital goods. 

Dan ada pula kabar2 bahwa In- 

donesia dalam hal ini harus mem. 
bantu  menggoalkan “maksud 
Djepang ini dengan politik men-. 

dekati Amerika. 

| Oleh harian tsb. achirnja di- 
peringatkan supaja pemerintah 
Indonesia djagan sampai terdje- 
rat dalam siasat-muslihat Dje- 
pang dan Amerika "jang mau 
menjangkut-pautkan soal tun- 

uhtuk menjempurnakan statis- 
tik-perindustrian. 

bahwa Kantor Pusat Statistik 
kini bertugas mengumpulkan ra. 
muan mengenai 
dalam  perusahaan2 
ketjil. — Ant. 

SYMPOSION  FAKULTET 

Dies Natalis ke-3 dari Fakultet 
Sastera Djakarta oleh Senat Fa- 

Antara lainnja ditetapkan 

hal2 tertehtu 
industri- 

  

SASTERA . 
Dalam rangkaian upatjara 

(Kor). 

  

   

Dunia . 

  

an 

gaerite Church (Rep.), E, Ross 
. Zablockj (Demokrat), . 

| Kepada pers senator Walter 
H. Jadd jang wmendjadi ketua 
rombongan tsb. ' menerangkan, 
bahwa maksud  kedatangannja 
di Indonesia adalah seperti di- 
tempat2 lain terutama untuk 
mendapatkan bahan2 dari ta- 
ngan pertama mengenai keadaan 
dinegara2 Timur Djauh guna 
mengetahui hal2 jang penting 
jang diperlukan oleh kongres 

| Amerika. $ Se : 

Atas pertanjaan apakah me- 
reka ada mempunjai suatu tudju 
an tertentu dalam program per- 

djalanannja itu jakni misalnja 
mengadakan penjelidikan2 ten- 
tang perkembangan (pengaruh) 
komunisme di Indonesia. didja- 

ada, artinja chusus untuk Indo- | 

nesia tidak ada. Hanja menurut 
senator Walter H, Jadd. tadi, 

.KEDAULATAN RAKJAT" 

wab, bahwa tudjuan tsb, tidak 9 

   

    

Perkembangan komunisme di 
Timur Djauh 

ELAH tiba di Djakarta 4 orang senator dari Amerika jang 
sedang dalam perdjalanannja mengadakan 

bagai negara di Timur Djauh, antaranja Indonesia, 
Para senator itu adalah Walter H. Jadd (Rep.), Njonja Mar- 

penindjauan diber 

Adair (Rep.) dan Clement J. 

  

Putusan konp. 
| Alim Ulama 
Konperensj Alim Ulama di Jo 

gjakarta baru2 ini telah mengam 
bil beberapa keputusan jang ke- 
simpulannja sbb: 

1... Mengybur .majat jang di- 
lakukan pada zaman Nabi 
Sa.W, dan para sahabat ia- 
lah tidak dengan: peti. Oleh 
karena itu, djika kita mengu 
bur majat hendaklah tidak 
dengan peti,  ketjuali djika 
ada kepentingan. 
Pipi majat itu diletakkan di- 
tanah, 

3. Wadjib majat itu dihadapkan 
kearah keblat dan supaja di   karena perkembangan|pengaruh 

komunisme dinegara2 Timur | 
Djauh adalah merupakan suatu | 

masalah jang penting terutama | 

karena tanda2nja tambah njata, | 
maka dj Amerika telah diadakan | 

persiapan2 jang besar dan he- | 
bat dalam segala lapangan dan | 
terutama djuga soal Begroting | 
(termasuk untuk Timur Djauh) : 
dan sebagainja. Ha 

Ditegaskan oleh Jadd, bahwa 

seperti djuga dinegara2 lain | 
maka di Indonesia inipun mereka | 
tidak mempunjai suatu rentjana 

tertentu dalam penindjauannja | 
sepert: misalnja mengistimewa- | 
kan dalam menelaah perkem- 
bangan komunisme dj Indonesia. 
Rombongan para senator ini 

akan meninggalkan Indonesia 
hari Rebo lusa, dan sampai se- | 
karang belum diketahui lagi apa 

kah mereka akan mengadakan 
hubungan dengan  pembesar2 

Indonesia di Djakarta. 
Dari Djakarta rombongan me- 

nudju Manila terus ke Honolulu 

Gan Amerika Serikat, — Ant, 

BANDJARMASIN 
—— TERBAKAR 
Beribu2 ton rotan musna. 

Telah terdjadi kebakaran be- 

sar di Bandjarmasin disebuah 
gudang rotan kepunjaan ,,Inter- 

        natio” jamg terletak di Kampung 

Bagau. Sen 
Beribu2 ton. nela PANEN “di: | 

makan: apissehin erugian di | 
taksir Rp. 250.000... na 
buah gudang kepunjaan Maat- 
schappij lainnja jang terisi karet 

dan rotan, begitu djuga rumah2 
penduduk disekitarnja dapat ter- 
tolonz karena -disamping letak- 
nja dekat dengan sungai ketjil, 
pun pertolongan '- pompa lekas 
datang. Sebab2nja. kebakaran 
tersebut masih dalam penjelidi- 
kan, — Ant. 2 

  

T 
tutan kita kepada Djevans dan 
  

   
ESOCENTRISCH 

hanja dari sudut pribadinja. 
.I Seakan2 jang dapat meng- 

.dia sendiri, dan  adanja 
dunia tjatur itu hanjalah 
untuk dia sendiri djuga. Pan 
dangan sematjam itu sering 
disebut-egocentrisch 

Biasanja pemain tjatur 
'memusatkan pandangannja 

| kepada permainan2 '#pada 

tidak dengan memandang 

permainan itu. . 

difahami oleh pemain lebih 

nannja “sendiri, tetapi 
ini bukanlah suatu alasan 
utk menondjoll-kan permai- 

nannja sendiri, seakan? ti- 
dak ada permainan lain jg 

| dari pada itu. $ 
3 Pemain sematjam 

z mungkin dapat memperta- 
: hankan suxcesnja didalam 

. waktu jang tertentu. Tetapi 

“$ tjatjad2 dalam permainan- 
| nja, Para kritis akan me- 

| ngerti pula bahwa tjatjad2 
u sekian lama dapat di- 

    

          

   

  

   
   
   
   

  

   

  

   

  
fi  egocentrisme, - 

pandangan hidup, jang wa- 

a jang bidak ada tara 
. nia. , 

IRANINGRAT), 

          

     

Pemain tjatur sering suka | 
memandang dunia tjatur If 

- hias dunia tjatur hanjalah | 

(dipu- | 
.satkan kepada diri sendiri). | PESAN KAPAL2 

Apn —.. Dari Djepang unfuk pe- 

umumnja. Hanja permainan- 
permainan jang baiklah. jang 1 
dapat menghias dunia tjatur, | 

siapa jang mendjalankan | 

Ii gunakan bagi  penjelenggaraan 
I-pelajaran2 inter-insuler di Indo: 

.Inesia. Pemesanan ini akan ber- 
| "laku dalam rangka pembajaran 

ganti kerugian dari Djepang ke- 
“Ioada Indonesia nanti. Dan de- 
“agan tindakan 
(| berharap akan dapat lebih me- 
| madjukan kedudukan usaha2 pe- 

Sudah barang tentu jang 

dari lain2nja jalah permai- 
hal j 

sepadan, apalagi lebih baik | 

itu 

“pada suatu saat para kritis 
— isi tentu akan menemukan . 

mbunjikan, karena daja | 
j suatu |. 

“KF laupun tidak pernah dipudji,” 
1g tapi ternjata empunja per- 

kultet tersebut bertempat di- 
Aula Fakultet Hukum Univer- 
sitet Indonesia telah diadakan 
Symposion Sastera dgn atjara : 
1. ,Aspek dan fungsi agama 

dalam perkembangan kesu- 
sasteraan Indonesia modern” 

| dengan pembitjaranja Bah- 
rum Rangkuti dan pendebat 
Wiratmo Sukito. 

»Latar belakang kemasjara- 
katan dalam kesusasteraan 
Indonesia” dengan pembitjara 
'Boejoeng Saleh dan pendebat 
Anas Ma'ruf, Sebelumnja le- 
bih dahulu didsklamasikan 
sadjak2 pengarang muda oleh 
Kasim Mansur, — Ant. 

INDONESIA AKAN 

  

lajaran interinsuler. 
| Didapat kabar dari kalangan 
pemerintah, bahwa oleh pemerin- 
tah Indonesia telah  dipertim- 
'bangkan untuk memesan kapal2 
dari Djepang untuk dapat diper- 

ini pemerintah 

  

|lajaran2 nasional Indonesia. — 

Ate | 

|INSPEKTUR DAN AGEN 
! POLISI Se 

Dihukum 2 bulan ,,voor- 
|. waardelijk” 2 tahun. 

Pengadilan Negery Djakarta 
| dibawah pimpinan Hakim Mr. 
Lim Wan Too telah mendjatuh- 
kan hukuman 2 bulan ,,voor- 

| waardelijk” 2 tahun, masing2 
atas diri Inspektur Polisi B. dan 
Agen polisi Ng., jang dipersalah- 
ikan telah berbuat teledor, se- 
waktu ditugaskan - mendjaga 
orang tahanan dirumah 
umum pusat, sehingga 
babkan larinja     

Litu, — Ant, 
we 

sakit 
menje- 

orang tahanan 

Bandung. 

»erlaku darj tanggal « 16 sjd 29 
Nopember jang lalu, tetapi keer 
pat sardjana tadi tinggal lebih 
lama untuk mengikuti field- 
trips, Dalam pada itu menarik 

perhatian, bahwa field-trip Drs. 
|de Neve dibiajai seluruhnja 'oleh 

an Geologi Philipina, ialah guna 
memperoleh petundjuk2 dari 
Drs. van Neve tentang tjara 

mengorganisir dar mendjalan- 
kan pengawasan gunung2 berapi 
jang sedang dalam penjelengga- 
raan disana. : 

Minat Philipina ini utk tjara 
kerdja dinas Vulkanologi kita 
didasarkan atas penghargaan 

untuk laporan2 dan tjeraman 
oleh. de Neve dimuka sidang 

kongres tadi, jang dihadiri dju- 
ga eleh ahli2 ilmu vulkanologi 

darj Amerika, Djepang, Philipi- 
na, Australia (Irian Timur) Ha- 

wai dan New Zealand. 
Sebagai hasil field-trip jang 

diikuti oleh 14 ahli vulkanologi 
Gan geologi, Drs. de-Neve mem- 
berikan advies tentang gunung2 
jang diperiksa bersama baik 
dari udara, maupun didarat, ia- 

lah gunung Hibok-Hibok. dan 
Mayon, Gunung Hibok-Hibok 
itu terkenal darj letusannja jg 
hebat dalam tahun jl. Gunung 
Mayon dapat dibanding dengan 

Merapi kita dan memerlukan 
pengawasan teliti, - berhubung 

dengan padatnja penduduk di- 
kelilingnja. 

|. Habis 
Hibok-Hibok para ahli diminta 
oleh penduduk untuk memberi- 

Kan penerangan tentang hasil2 
penjelidikan dan tindakan2 jang 
diandjurkan untuk menghadapi 
bahaja suatu letusan baru, 

Prof, Howel Williams dari 
University of California, jang 
terlebih dahulu sudah mengun- 

$ 

  
ita menjampaikan penghargaan 

C
a
 

Sebagai maklum, kongres itu | 

Panitia Vulkanologi dari Djawat 

pemeriksaan gunung 

djungi Indonesia dim pidatonja 

Pengawasan Eu 

.nung berapi 
Mendapat penghargaan diluar negeri 

ELAH tiba kembali di Kemajoran dari Manila, keempat 
anggauta terachir dari delegasi Indonesia ke Eigth Pacific 

Science Congres di Manila, ialah Prof. Dr, Sutarman dan Prof. 
Dr. van Steenis dari Bogor, Dr. van Heekeren dari Dinas Pur- 
bakala di Djakarta dan Drs. ae Neve darj Dinas Vulkanologi di 

5 si 

tinggi kepada sistim penindjau- 
an dan pendjagaan gunung ber- 
api di Indonesia — Ant, 

KENDARAAN? DI- 
TJEGAT 

$ 2000 Rumah dibakar DI 
2 dalam bulan Nopember. 
Menurut tjatatan jang dibuat 

Oleh pihak resmi, di Tasikmalaja 
selama bulan Nopember jang 
lalu ditaksir tidak kurang dari 
2000 rumah rakjat jang dibakar 
gerombolan D.I. 

Sementara itu diketahui bhw 
pada minggu terachir ini gerom- 
'bolan2 itu nampak - giat djuga 
mentjegat kendaraan2 didaerah 

'pedalaman, Antara lain didekat 
Deudeul sebuah truck jang pe- 
nuh berisi penumpang dan pega- 
'wai2  Djawatan Pekerdjaan 
Umum telah ditembaki sehingga 
22 orang tewas. — Ant. : 

. 3 L4 

Dunia sana sini 
“sk Djenderal Marshall kini se- 

dang dalam perdjalanan ke Oslo 
untuk menerima hadiah Nobel 
untuk perdamaian tg, 10 ini. 

xk Pierre Gascar, seorang pe- 
ngarang Perantjis mendapat ha 
diah dari Akademj Goncourt un 

.tuk karangannja ,,Les temps des 
morts” (sa'at2 dari kematian). 

x Menteri L.N. Kambodja, 
Hak Mongsheng kemarin dulu 
mengadjukan permintaan ber: 

henti kepada dewan menteri, 
k Djumlah tikus jang terda- 

pat. di Nederland ada 10.000.000 
ekor: setidp orang penduduk 
mempunjai seekor, 

xXx Bekas presiden Cuba, Car- 
los Prio Sacarras ditangkap di 
Miami atas tuduhan menjelun- 
dupkan 'alat2 sendjata, 

x Menteri L.N. Israel, Moshe 
Sharett sedjak kemarin dulu 
mendjadi P.M. negerinja, sesu- 

dah David Ben Gurion meletak- 

  

  

baringkan kesisi kanan. 
Boleh mengubur majat diku- 
buran jang telah isj jang ma- 
jatnja telah rusak. Djika me 
nemui tulang2 supaja dita- 
ruh disisinja. 
Sesuai dengan hukum jang 
berdasarkan idjma'ul Mush- 
mien,  sepandjang sedjarah 
Islam, majat orang Islam ti- 

4. 

5. 

bukan Islam, demikian djuga 
Sebaliknja, Adapun untuk me 
njelenggarakan — pekuburan 
baru, sedang penduduk ne- 
Beri itu terdirj darj berma- 
tjam-matjam golongan Aga- 
ma, maka sudah sewadjibnja 
disediakan pekuburan untuk 
kaum Muslimien dan pPekubur 
an lain untuk golongan bu- 
kan Muslimien. 

6 Charam memindah majar se- 
Sudah dikubuy, ketjuali : 
a. Ada barang jang berhu- 

bungan lengan, hak anak 
Adam atau dikubur pada 

bumi ghosob (bukan hak- 
nja). : 
Apa-bila ada sesuatu ba- 
rang jang menjakitinja. 
Dalam bumi jang kotor 
atau dibumi musuh, 
Karena  dharurat dan 
mengganggu - kehidupan 
masjarakat. 

b. Boleh memindah majat 
sebelum dikubur. ' 

7. - Charam membikinjmendiri- 
ikan, seswatu. (kiding,, tjung- kup) diatas pekuburan wa- 

kaf atau laimnja. 

  

19 DESEMBER SOLIDER 
Terhadap perdjuangan 
Viet Nam, 

DPP Sarbupri dan SB2 Agra- 
ria lainnja di Indonesia telah 
menerima surat dari Sekretariat 
Gabungan Serikat Buruh Agra- 
ria dan Kehutanan dar Organi- 
sasi Tani Sedunia, jang berke- 
dudukan di Roma (Itali) jang 
berisi andjuran agar mendjadi- 
kan 19 Desember 1953 jang akan 
datang hari Solidariteit inter- 
nasional terhadap perdjuangan 
rakjat Viet Nam dan diachirinja 
perang kolonial di Viet Nam, 
serta hari kesatuan aksi kaum 
buruh. agraria dan kehutanan 
dan kaum tani. Dalam surat tsb 
antara lain dinjatakan, bahwa 
pada kongres ketiga GSS telah 
dinjatakan, bahwa 19 Desember 
1953, hari kebangsaan dari per- 
lawanan rakjat Viet-Nam, akan 

mendjadj satu hari solidariteit 
internasional jang aktip untuk 
rakjat Viet Nam dan hari per- 
djuangan untuk mengachiri pe- 
rang kolonial di Viet Nam, — 
Ant. 

  

KEBAKARAN DI 
SURABAJA 

Dikampung Dupak Surabaja 
diatas tanah kira2 seluas 4 HA 
telah terdjadi kebakaran jang 
menjebabkan 95 rumah pondok 
gubuk habis mendjadi abu. Ke- 
rugian ditaksir" Rp. 90.000,—, 
Siti Badrinah, seorang wanita 
jang karena keteledorannja me- 
njebabkan terdjadinja kebakaran 
tersebut, kini minta perlindungan 
jang berwadjib dan tidak berani 
kembali kekampungnja. — Ant. 

komisaris Drew 
orang2 Kohonee ! 

ini 

djuga, sersan !     kan djabatannja dengan resmi, 

# 

) Wanita dan 
Reklame 

Hingga pada saat ini « kami 
belum djuga mengetahui menga- 
pa dari organisasi2 wanita be- 
lum ada jang mengadakan reac- 
tie dengan. adanja reklame2, sli- 
des di bioscoop2 dll. jang dengan : 
gambar2 wanita : jang pada he- 
mat kam? sangat tidak pada 
tempatnja dan menjolok mata 
bagi rasa ketimuran. : 
Sebagai tjontoh kami  ambil- 

kan reclame2, slides dari peru- 
sahaan rokok jang sering kita 
Gjumpai pada papan2 besar di- 
djalan ramai dan dibioscoop2. 
Gambaran2 menundjukkan se- 
orang wanita (berkebaja!) se- 
dang merokok. Padahal 
menurut rasa ketimuran, sam-   

dak dikubur dlm pekuburan | 

| tasi oleh pertanggungan djawah, 

    
  

— King, saja tidak pertjaja “kalau 
dibunuh oleh 

— Dan barangkali isteri dan anaknja 

t 

pai pada saat ini merokok itu 
masih dianggap djanggal 
bagi wanita. Tambahan pula wa- 
nita berkebaja. 

Apakah ini tidak memualkan 
pandangan ? 
Selandjutnja masih banjak la- 

gi tjontoh2 dari reclame? lain? 
perusahaan, jang pada dasarnja 
mempergunakan gambar wanita 
sebagai propaganda. $ 

Achirnja kami serahkan - hal 
ini kepada sidang pembatja, te- 
rutama kaum wanita untuk di- 
pertimbangkan dan dipetjahkan 
bersama, demi kepentingan. na- 
ma Wanita chususnja dan kesu- 
silaan umumnja. 

Terimakasih! 

M, WINDUSANDJAJA 

  

   
   

  

   

Ketjint 

Harian ,,Volksgazet”, jaitu 
suatu harian sosialis Belgia jg 
mempunjai oplaag terbesar di 
Belgia dan terbit di' Antwerpen 
dalam induk-karangannja me- 
ngenai politik Amerika Serikat 
terhadap Indonesia mengatakan, 
bahwa dalam kegiatan jang ke- 
terlaluan idari pemimpin2 Partai 
Republik di Amerika Serikat 
untuk 'bertindak sebagai pelopor 
dari gerakan anti-komunisme, 
mereka rupa2nja sering lupa, 
bahwa tindakan jang logis dari 
suatu negeri djika mendapat se- 
rangan dari luar jalah, meminta 
bukti2 solidariteit dari negara2 
anggauta dari PBB dan tidaklah 
meminta bantuan dari suatu pi- 
hak dari kedua kekuasaan besar 
didunia sekarang ini. 

Tindakan jang demikian itu 
ialah sesuai dengan politik dari 
Presiden Sukarno dan para per- 
dana menterinja hingga seka- 
rang ini, jang menjesuaikan po- 
litik neutralismenja. dengan si- 
kap dari perdana menteri Nehru, 

Pemerintah jang sekarang ini 
di Indonesia jang dipimpin oles 
P.M. Ali Sastroamidjojo rupanja 
memang lebih neutralistis pen- 
diriannja daripada pemerintah2 
Indonesia jang telah lalu. Per- 
dana Menteri'tersebut telah me- 
lepaskan diri dari bantuan Par- 
tai Masjumi jang mempunjai 
aliran kanan dalam parlemen 
dan ia sekarang melakukan pe-   AMBARAWA, 
merintahannja dengan bantuan 
dari partai2 nasionalistis dan 

  

Dasar negara dan 
Pendidikan 

"(Sambungan hal. 2). 

Manusia jang telah mengolah 

djiwanja, dalam arti mengolah 
tjipta, rasa dan karsanja, atau 
dengan perkataan lain mengolah 
kekuatan hidup moresl dan in- 
tellectueel, me@ndjadi manusia 
budhaja, dan tentu utama 

tingkah lakunja, bidjaksana, so--: 
pan santun, dan terbuka ha- 
tinja untuk menghargai dan 
menghormati apa jang indah 
dan apa jang luhur. Buah kebu- 
dajaan ini lambat laun mendjadi 
milik masjarakat, dan lalu me- 
rupakan kebudajaan umum. Ben 
da kebudajaan : ,,perekonomian, 

kesusilaan, pengetahuan, nega- 
ra, ikesenian, keagamaan (reli- 
gie) dan keadilan” adalah hatsi- 
pengolahan djiwa dari suatu 
bangsa (masjarakat), dan -di- 
djundjung tinggi olehnja. 

“VSila "kerakjatar" 'atatr “demo- 
krasi mengandung arti kemer- 
dekaan batin (geestelijke vrij- 

heid) dan pertanggungan dja- 
wab, (verantwoordelijkheidy. Dju 

ga ini selaras dengan hakekat 
manusia. Manusia sebagai ke- 
pribadian ingin mengembangkan 
kekuatan batinnja setjara bebas, 
akan tetapi kebebasan ini diba- 

oleh karena manusia adalah ang 
gauta dari kehidupan bersama. 
(Sociale samenleving). Dan di- 

dalam kehidupan bersama harus 
ada moreele verhouding (hubung 
an susila), Maka dari itu manu- 
sia harus menghargai dan meng 
hormati manusia jang lain. Itu- 
lah sifat demokrasi jang murni, 
Djadi djuga demokrasi tidak ter 
lepas dari perikemanusiaan. Ke- 
hidupan bersama jg murnj ber- 
dasarkan atas keadilan dan ke- 
tjintaan. Kehidupan bersama jg 
terketjil, ialah keluarga, tidak 
akan dapat merghajati kebaha- 
giaan, kesedjanteraan, dan per- 
damaian, kaidu didalamnja ti- 
Gak ada keadilan dan ketjintaan. 
Dalam - lingkungan keluarga 
ajah dan ibu mendidik. anak2nja, 

sebagai pernjataan tjintanja, te. 
tapi djuga harus mendidik diri 

sendiri, agar supaia memiliki 
,pangaribawa” terhadap anak- 

nja, jang merupakan kepribadi- 
an Sendiri. Keadilan dan ketjin- 

taan ini hamus diperluas, sebab 
manusia mempunjai tidak sadja 
,tangga djiwa' (keluarga), te- 
tapi djuga ,,tangga wisma (alam 
sekitarnja dan tetangganja), pu. 
la tangga desa” (masjarakat 
besar — bangsa), dan achirnja 

tangga negara”  (internatio- 
nalisme). 

sk 

Sila Ikeadilan social, sociale 
rechtvaardigheid, tidak menjim- 

pang dari perikemanusiaan, ka- 
lau manusia menginsjafi dan 
berusaha menghajati arti peri-   
  

KING OF THERO 
,THE TRAIL OF THE COMET" 

  

  
kan apimja....... 

  

-— Hudjannja hampir dapat memadam- 

kemanusiaan, jaitu bahwa ma- 
nusia adalah machluk kemasja- 
rakatan, machluk jg susila dan 
machluk ketuhanan, dan bahwa 
dalam kehidupan bersama harus 
ada hubungan susila (imoreele 
vernouding). Tepat pernjataan 
orang, bahwa Pantjasila menu- 
dju kepada keseimbangan lahir 
batin. Tepat pula keterangan 
Presiden kita bahwa 'Pantjasila 
adalah masjarakat ,,Gotong-ro- 
jong” dalam arti lahir batin. 
(geestelijk dan materieel). Go- 
tong-rojong adalah :.tindakan 
menudju kepada “kebahagiaan | 
bersama (het algemeen welzijn), | 
tudjuan dari tidp2 kehidupan 
bersama. Keadilan social,” atau 
keadilan umum, tak mungkin 
terdjamin oleh undang2 sadja, 
sebab hubungan manusia dengan 
manusia .itu banjak sekali, ma- 
ka dari itu perlu ada pendidikan 
untuk mengembangkan rasa ke- 
masjarakatannja (sociaal ge- 
voel). 

Mungkin orang bertanja, spa- 
kah azas? Pantjasila, seperti ter 
gambar diatas, dapat diamal- 
kan, dapat direaliseer. Menurut 
pendapat kami, mungkin sekali. 
Sebab adalah suatu kenjataan, 
bahwa manusia itu dapat didi- 
dik. (De mensech is op-voedbaar, 
Prof. Dr. Adler). Tetapi harus 
diakui, bahwa tertjapainja tjita2 
itu tergantung dari para pendi- 

dik, jaitu dari ajah dan ibu dan 
para guru dalam semua ting- 
katan, guru S.R., S.M, dan para 
maha Guru. . 

. Sesuai dengan dasar Negara, 
pendidikan dan pengadjaran di- 
negara kita, berdasarkan pula 
atas azas2 Pantjasila Negara. 
Jang penting bagi kita semua 
sekarang ialah menetapkan ,,di- 
Gactiek-technisehnja”, jaitu ilmu 
mengadjar dan tjaranja mendi- 

dik angkatan muda. 
Oleh karena perididikan jang 

pertama terleksana dalam ling 
kungan keluarga, dan pengaruh 
ajah dan ibu terhadap anaknja 
besar sekali, untuk (pendidikan 
selandjutnja, maka ikeluarga2 
harus mendapat penerangan ten. 
tang pendidikan dengan dasar 
Pantjasila. Sekarang sudah ter- 
bit suatu madjallah ,,Bhakti”, jg 
melulu disediakan bagi para ke- 
luarga, agar mereka dapat me- 
miliki pengetahuan dengan pen- 
didikan dan techniknja mendi- 

dik. Ini berarti, bahwa masjara- 
kat umum harus mendapat pen- 
didikan djuga. Djawatan Pendi- 
dikan Masjarakat dapat diberi 
tugas, untuk melaksanakannja. 
Djawatan ini telah mempunjai 
tenaga2 sampai ke ketjamatan2, 
dan pula telah mempunjai per- 
pustakaam rakjat. Buku2nja ha- 

rus 'berisi djiwa Pantjasila. 

   

partai? ikiri. : 
Ali Sastroamidjoja 

berikan persetudju 
dapat dibukanja k 
jet Unie di Djak 
achir tahun ini, 
rintah Ali. telah 
missinja. ke Peking ' 
tjari pasar baru guna bah: 
mentah hasil Indonesia, dianta- 
ranja karet jang kini terdesak 

   

kan oleh Amerik erikat. 
Kata harian Volksgazet.selan- 

Presiden Sukarno, maka. kami 
akan lebih berhati2.lagi.terha- 
dap perhatian jang tiba2 jang 
ditundjukkan oleh Washington 
terhadap Indonesia daripada ke- 
pada bahaja agressi komunis jg 
kini sukar diketahui. Anehnja 
ialah, 'bahwa wakil presiden 
Nixon merasa mengetahui baha- 
ja adanja agressi komunis pada 
waktu Indonesia 'kini menjedia- 
kan bahan2.jang dihasilkannja. 

kepada negeri2 jang kini tidak 
disukai oleh pemimpin. Partai 
Republik di Amerika Serikat. 

  

AFRIKA SELATAN DISELI- 
DIKI . PBB... 
Tentang permusuhan 
keturunan. 

Panitia Politik. PBB telah-me- 
njetudjui resolusi diteruskannja 
pekerdjaan Panitia Penjelidikan 
PBB mengenai permusuhan2 ke- 
turunan di Afrika Selatan, PBB 
djuga menjerukan kepada peme. 
rintah Uni Afrika Selatan un- 
tuk menjckong sepenuhnja . pe- 
kerdjaan2 Panitia diatas, 

|. Lain dari pada itu resolusi itu 
djuga mengandung tjelaan- terha 
dap pemerintah Afrika Selatan 
dalam waktu jang sudah? kare- 
na tidak memberikan sokongan- 
nja jang diartikan ,,dapat mem- 
bahajakan hubungan? antara 
bangsa2”. — UP, 

MISSI PERDAGANGAN 
MESIR” 

Ke Indonesia. 
Missi perdagangan Mesir: jang 

sedang mengadakan perdjalanan 
selama 2 bulan “di Asia tiba 
di Hongkong dan beberapa djam 
kemudian semuanja,  ketjuali 
dua orang, 
nesia. Ha agak 
Rombongan missi tersebut. je 

  

ngusaha2 diketuai Husseip Fah-. 
my, telah mengadakan kundju- 
ngan2. untuk “melihat-lihat “ke 
mungkinan2 perdagangannja di 
Sailan, Djepang dan Thailand. 
Dalam perdjalanannja kembali 
ke Mesir missi akan mefigundjii- 

tan. 9 124 
Dua orang anggota missi jang 

hari ini tinggal di Hongkong: 
akan  menjusul rombongannja 
setelah 4 hari. tinggal disana, 

Demikian UP. 5 

KEADAAN KOREA 
GENTING 

Pernjataan PM Chou En 
Laj kepada PBB. 

Perdang menteri merangkap 
menterj luar negeri RRT Chou 
En Lai pada harj Senin mempe- 
ringatkan bahwa. keadaan di Ko 

  

| rea kini telah mentjapai tingkat 
jang genting, dan ia dalam pada 
itu menuduh bahwa pelanggaran 
besar telah dilakukan terhadap 
persetudjuan gentjatan sendjata 
jang mengenai soal repatriasi te 
wanan? perang. en 

Pernjataan Chow En Lai: itu 
disampaikan “kepada Madjelis 
Umum PBB dan dialamatkan ke 
pada sekretaris djenderal PBB 
Dag Hanmarskjoeld dan ketua 
Madjelis Umum PBB: ! 

Tentang pembitjaraan2 penda 
huluan dj Panmunjom, PM Chou 
En Lai menjatakan bahwa pada 
waktu ini ,,belum lagi tampak 
suatu penjelesaian untuk menga 
dakan Konperensi Politik”, 
Dikemukakar oleh Chou bhw 

usul2 jang ,,adil dan lajak” dari 
pihak Utara untuk mengadakan 
konperensi perdamaian tddi tlh 

dengan ,/persoalan2 jang tidak 
perlu''. Dikatakan bahwa wakit 
Amerika telah menolak rentjana 
Utara karena Sovjet Rusia akan 

diundang untuk menghadliri Kon 
perensi Politik sebagai suatt ne 
gara jang tidak mempunjai tang   

YALMOUN TED 

gung-djawah dim perang Ko- 
rea. — UP, F 

  

YESTERDA Loe MTS G " Pa 
ny 

Y N “ 

  

beb Pa kita akan lihat 
— Kemarin, waktu saja datang 

dia memakai sabuk penuh dengan 

Ah 

disin 

seterusnja ! UANG... dan sabuk itu sekarang 
— Tapi dengan alasan apa orang mem- hilang ! « : 

bunuh orang japg baik itu seperti & 
Drew ? : 

EN ERA ea KUE ja 9 MEN NK,D Eka mlimn i ai ilangApe agg Unr rn 

  

   

    

   
    

     
      

      

“yi Washin ot | 

Harian Sosialis Belgia .tentan 
Amerika Serikat thd Indone 

  

Oleh politik karet jang didjalan- 
as 

djutnja : ,,Djika kami mendjadi 

  

berangkat -ke Indo- 

terdiri dari pedagang2 dan pes. 

ngi Indonesia, India dan Pakis- 

disambut oleh pihak Amerika 

(9) : 
N ME WAS WEARING A HEAVY MONEY BELT KHHEN 
V1 WAS HERE 239      

         

       



    

   

     

   
  

PAL2 JANG TENGGELAM 

Se an D.P.R. , | 
Seksi luar negeri dan perekono 

“ mian parlemen telah mengada 
kan pertukaran pikiran dengan 
Menteri LN Sunarjo mengenai | 

persetudjuan “pengangkatan ka- 
pai2 jang telah tertjapai dengan 

Djepang. : 1 5 
Tentang soal ini Menteri Su- | 

narjo terlebih dulu telah membe 
rikan keterangannja. Dari pihak 
seksi LN dan Perekonomian p4 
da pokoknja tidak didapat kebe 

ratan2 pokok mengenaj persetu- 
djuan jang telah tertjapai itu. 
Umumnja anggauta2 sama 

| setudju. Persetudjuan jang telah 
| tertjapai dengan Djepang itu 

dipandang sebagai pembuka dja 
lan untuk persetudjuan bilateral 

(me 
ae ha 

nai penggantian kerugian perang. 
Dalam pertemuan tersebut ha 

dir djuga Dr. Sudarsono ketua 
fact-finding mission ke Dje- 

pang jang menurut rentjana ha 
ri Rebo ini bertolak lagi ke Dje 

PRANGKO HARI 
Berkenaan dengan peringatan 

25 tahun usia pergerakan wani- 
ta, pada hari Ibu tanggal 22 

  

  

   

  

     

     

    

   
     

    

   

    
    
    

   
   
    

   

peri ari h Beras gi sd iki, 5501 jang lalu pegawai Djapen 
& rangko peringatan dari harga | Beras gil. no Ba GA 1/12 jang lalu p Dj 

3 50 aa jang « dinamakan ,Prangko | Beras ,, n0. 2 1,, » ag Kotabesar Sutono telah Oeaindah 

Ab Ga ant pada en nb RO 2 an Kanan Din Tan 
& Pendjuala, akan dimulaj pada | Beras tin, n0 »...» , perpisahannja setjara 1 

f tanggik sen naseiba 1953, Ta eror no. 2 2 aa "3 telah rta di kantor Dja- 
5 " : 2 Sera AN AA 

& ko ini didjual tidak dengan harga | Kenta Aa na pena TN 
P aa Ratna dipakai un- | Gaplek Ia ON Diluar djabatannja sebagai pe 

Be tuk pemerangkoan kiriman? pos | Ubi kaju ly... 10,25 gawai Djapen Kotabeser Sura 

Ba bore didara maupun luar negeri. /Ubi manis 1,» 0,25 | karta, Sutono adalah sekretaris 

LL »Prangko peringatan in, didjual matang hidjau A y Ta PNI tjabang- Solo. — Kor 
SI s sampai tidak ada persedia- , tanah wose 1, , ' 2 SE 

Tak Gionee bewpa bus |. meranjtolo 1» » 1,55 Radio 
nga melati sbg lambang kesutji- | Kedele putih Ai T 2 

an dengan ditengah2nia 5 lembar Kedele hitam Kan 3 Ea Ha : 

H daun bunga, jang mengandung | Djagung pipilan | 110| RABU 9 DESEMBEK 1955 
(art ,Pantjasila”, «berwarna? re DUA ana ni RA EM Ta 

|. djau daun dan Tana na aan | Telur ajam Abi a |. Gelmb: 42,25 59.2 & 127,6 M. 

oleh Dahlan Djazh di Djakarta. | Telur itik - 5 Lan in ) 112.05 Nana Ketimuran. 

Demikian pemberitahuan dari | Daging sapi Ke. Ng 13.10 Bing Salfnet meraju. 2 

Mp : : Daging kerbau 1,» » 1l— (14.00 Hiburan siang oleh O.K. 
: sn nu Gasa kambing |. 3 Lukisan Irama dbp. 

f AE sa “domba 1 ,, . Ae - Sukarno, 

IMPORT BAHAN2 MEN- | Daging babi 1,» » 12 |17.000 Taman Kepanduan oleh 
TAH ASIA TENGGARA | Daging ajam — 1 ek. ,, pp Hizbul Wathon. 1 

Rentjana Djepang Kepada | Kemiri kupas 1 kg. » "2 117.45 Gema sore hari oleh Li- 

Bank Dunia. -» IKopi WIB. (bd) 1,» 10,— . ma Serangkai, 

Pemerintah Djepang telah me | Kopi bubuk An» 13 18.10 Pendidikan agama Islam 

njampaikan suatu rentjana kepa | Lombok merah . sol. untuk anak2 oleh 

da rombongan Bank Dunia jang Aa basah 1,» ap Bu Anies, 

kini sedang mengundjungi To- | Lombok Ta 2 dip 2 ig 1830 Peladjaran lagu Djawa 

3 kening , Lada puti » » ta oleh pak Ar. 5 
kyo, “untuk mengimport bahan2 | Had Ie ah p | 

mentah vital dari Asia Tenggara | Tjengkeh ambon 1,» » Na 119.40 Krontjong aseli oleh O.K. 

dari pada tergantung dari daej Asam kupas ag ha 250 Irama Murni dbp 

rah dollar. « po. | -Brambang 3 PA apa S. Bardjo, 2 
Kepada Bank Dunia pemerin Bawang 11 492 120.30 Lagu2 Tionghoa oleh Kel. 

tah Djepang telah mengadjukan Tumbar 1. "0 493 "Chang dengan iringan Ork 

permintaan pindjaman untuk da | Copra TO oa | Segar Dielita: dbp, Nada- 
na jang diperlukan guna menjem | anis dianga Aa op Tan en Man MEA 2 

purnakan  pertalian ekonominja Nan Ea TE an nara Djapendi Jogja 
dengan negara2 Asia Tenggara. Peras F. 0,40 2 

Pembsan Djepang itu dimak- Dara kristal , 3 25. 0.35 | 21:30 Ketoprak Mataram oleh 

sudkan, untuk dapat mengada- Pen tek PO En aa Jan Kel Kes Djawa. Studio 
kan pembelian bidjih besi, batu Tea pkn £ Au en aula Jogjakarta. Tjeritera: 

serta lain? ha- Ga ata, LA R. Setiawan dan Dewi 
bara, tembaga serta - “be- | Gija ketapa ee 1 an 9 

ra “vital dari nana Teh B.O.P. ha 2 Ta Sawitri. , NN 

Maa Pa Ina gann Tea Gan. han Da : fibacan 176,05 — 120,48 M. 
-Menurut “perhitungan Djepang | Winjak kelapa . 1». » Sa Siara “Angkatan Perang : 
djika ia mengadakan penanaman | yan asin/gereh 1 kg.» 5— Abi : 
modal sedjumlah 25 djuta dollar Kentjur 1, » 2250|. 18.00 — 1900 
uantuk memadjukan perusahaan Djae ly...» 2— 112.05 Gamelan Studio Jogjakar- ' 

San un sea Na an 'Klembak : ET 1 2 2 Gn R,A. Larassum- 
dan bidjih besi serta | » Tembakau rakjat1 ,, ,, 13,— bogo. 
maka is akan mendapatkan se-| — | Virginia 1,, 2 45,— |14.00 Radio Orkes Surakarta. 

harga 80 djuta bahan mentah | Gambir kembang l,, » 10,— 17.05 Taman Kusuma asuhan 

setahun dari Formosa, Pilipina, | Gambir pesagi 1,» 8— Pak Djangkung. 
Kalimantan (?). Malaja dan In-| Areng 1,» 0,50|18.00 Ruang C.P.R.A.D. 

| dia. Menurut sumber? jg lajak | Sarung padi 118.30 Lagu2 hid, Staf Musik T. 

| divertjaja, penanaman modal | benang-100 1 hl. ,, 38,—. “TL IV dbp. Lt, Mentong. 
|. Djepang itu akan berupa mesin? | Sarung tjap 19.15 Siaran Penerangan oleh 

$ dan pengetahban tehnik. — UP. |: SA NGS Tigg 5 ar A0 nan Djawatan Pengawas ' Ke- 

" mmnnyanon 1 Kain batik no 1 1,» 65,— selamatan Kerdja, 

. Dal Ne au Kadi (Jap Al,» 40,—/20.30 Indonesia Menjanji 
AURI SERANG GROM- | Biatjo 1 1m. » 875 |21.15 Lagu? Gambus hid. Orkes 

5 EL MOLAN: 00 PBlatjo II KK NN Gambus Al. Widad dbp. - 
Sura bean Me Pu Ken ka . (Bopelin polos “1, » 450” Awad 
“Baru? ini oleh Auri. telah dia | pika VOL Ar » 21512215 Tindjauan atjara esok 
dakan serangan disuatu tempat | Kain piama Ko 03 Gr ena 
emusatan gerombolan didaerah | bopjin kembang 1,, , 5— (22.20 Hiburan Malam hid.-O.K. 

Makassar. Gerombol- Kastup AN Ge Si Dathh 'Pantja Ragam Burung 
aa nara MEEBITDRI 4 1, '» 3825| Kenari dbp. Jusuf. 
Na dan ia Mori tjap'Nogo 1, , Pa 3 

an 1 Mom tjawsUnto La Ya SURAKART 
|Sabun tjap tong 1 bd. ,, 090|- Gelmb.: 41,38 — 90 — 130 m 
'|Sabun Sunlight 1,, ',, 1701203 Klenengan dari Puro M.N. 

Florida, Estelle Auguste adalah 
Gjanda dari seorang miliuner jg 
baru2 ini meninggal karena pe 
njakit kanker. Dan kematian ini 

. menjebabkan djanda tersebut me 

Sabun Lux : Be an 1 — 

| Sabun Colibrita, 5 ”. “3 1, —' 

“Ikan asin/ SA 
4 | bandeng 1 kg. ,, TT,50| 

e. | Ikan asin/ | 
“pindang 1,, ,, 12,50 

Ikan asin/ : 
aa batur 1 ni Ya 

Katjang kulit Ma nh en La 

RALAT 
“Berita Ketjelakaan tram kota, 

kalimat jang berbunji ............ 
tram “ jang menudju setasiun 
Sangkaran........... , betulnja: 

5 Ika jang mendapat hadiah 

  

    

      

   

     

     
    
   

    

  

   

  

—. Disetudjui oleh seksi? | 
Ai LN. dan Perekonomi | 

antara Indonesia dan Djepang | 
@tau suatu perdjandjian menge- 

IBU" | 

“Desember jad. akan dikeluarkan | 

  

tara keputusan? dan mere 
adalah 

    erti berikut: 

dengan disediakan 5 buah hadiah 
|dan 5 buah hiburan. Pemenang 
no, 1 Ong Dhiam Tjoan, II Ps 

| De Hue dan III G. F. Herrmann. 

Diikuti oleh 100 betjak. Pe- 
"menang no. I. Irpan, No. II, Sar 
yani dan no. III. Dalimin, Un- 
tuk bagian ini disediakan 4 buah 
|hadian dan 5 buah hiburan. - 

Pengikut lebih kurang 50 

orang, terdiri prija dan wanita. 
| Pemenang prija no. I, Ong Ing 
Hwat, II. J. M. Koster dan III. 
Yap Tiong Hoo. Pemenang wa- 
nita I. Tjioe Gwat Phik Nio, II. 
J. M. Koster, ian III Yap Tiong 
Hoo, Bagian ini disediakan 4 ha- 
diah dan 5 buah hadiah hiburan. 

Sepeda-motor : SEA 
Pemenang I, Tan Dhian Liep, II 
|Oej Thwan Sioe, dan III Oei 

Tjing Lee. Perlombaan tersebut 
  

  

Hikonosml 
HARGA EMAS 

Tertjatat kemarin di:Jogjakar 

ta emas 22 Karat 1 gram Rp. 

87,—, perak latak Rp. 20,—. Se 

dang di Djakarta, emas no.-I ter 

| tjatat tanggal 7-12 jang lalu Rp. 
37,75, dan emas no. IU Rp. 36,75. 

  

|. HARGA PASAR 
3 Di Beringhardjo Jogja, 

tanggal 8-12. 

  

  
# Bal Tej : 

 warisi harta sebesay 40 djuta 

     

ter rananetng 

PAN lalu-lintas di Semarang jang diadakan sedjak tang-     
|. gal 29-11 — tanggal 6-12 telah berachir dengan diadakau | malam resepsi dan pembagian hadiah? kepada pengikut perlom- 

'| baan kebaikan pengendara, 7 : 

diikuti oleh lebih kurang 30 pe 
ngendara dan disediakan hadiah 
biasa 4 buah dan hadiah hiburan 

6 buah. : Yi 
Perlombaan karangan : 
Pemenang I. Nona Siti Zaenah 

peladjar SMA Kudus dengan 
mendapat hadiah uang kontan 
Rp, 200,—, II, Purwanto Abdul 
kadir peladjar SMA Kanisius Se 
marang dengan hadiah uang Rp. 
100,— HI. Nur Hidajati peladjar 
Sekolah Pendidikan Kemasjara- 
katan Semarang. j 
Malam resepsi tersebut dihadi 

ri djuga oleh para pembesar Si- 
pil Militer dan dantaranja gu- 
|bernur Budiono, Kepala Polisi 
Djawa Tengah dan Walikota Se 

| marang memberikan sambutan- 
nja. 4 ' 

Dalam kata sambutannja an- 
tara lain Walikota Semarang me 
nekankan' kepada hadirin dan 
masjarakat umumnja untuk te- 

tap memelihara peraturan lalu- 
lintas, sehingga tidak hanja ta- 
'at pada waktu diadakan pekan 
lalu-lintas sadja, Ia pun menje 
rukan kepada umum terutama 
murid2 sekolah untuk menaati 
peraturan mengendarai sepeda 
pada malam hari jang harus di- 
lengkapi dengan menjalakan len 
tera. Achirnja ia tidak sadja 
memperingatkan kepada umum 
tetapi djuga kepada pihak kepo- 

pada peraturan jang mengenai 
pembatasan ketjepatan kendara 

  

SOLO SINGKAT 
..— Konperensi PSII seluruh 

wilajah Djawa Tengah akan di 

adakan di Solo mulai tanggal 18 

sampai 21-12 jang yan NE 

jang akan dihadiri oleh utusan 

daa PerinaMug dari tjabang2 PS 
II Djawa Tengah dan dari Pu- 
tjuk Pimpinan PSII Djakarta. 

tuai oleh Roichan. 
— Terhitung mulai tanggal 

  

17.05 Bu Nies dengan anak2nja 
17.45 Varia Djawa Tengah 
18.05 Ruangan tanja djawab di 
(urus Djawatan Penerang- 

-an Kota Besar Surakarta. 
Seni Karawitan oleh mu- 

rid2 S.M. Kasatrijan dbp. 
Pak Atmokesowo, 

19,15 Mimbar Budaja diisi oleh 
Paheman Radyopustaka. 
Timbangan film oleh N. 
Sjahli, 
Irama gembira oleh Den- 
dang Teruna dbp. Sdr, 
Hady,. $ 

21.20 Aneka warna oleh Orkes 
Bunga Mawar dbp, Sdr, 

18.15: 

19.45 

'20.30   tee tram jang menudju se | 
tasiun Sangkrah Suprono, 

lisian dan militer untuk setia ke | 

an bermotor dalam kota. — Ant. | 

" Panitya Konperensi itu dike 

ANGGUR 

| 
LAGI RUMAH SAKIT 
SADJAH MADA 

tar Akan didirikan. 

Diperoleh keterangan, bahwa 
Universitet Negeri- Gadjah Mada 
Fakultet Kedokteran akan mem 
bangun tjabang Rumah Sakitnja 
lagi di sebelah selatan Taman 
utara kampung Nagan, mengi- 
ngat keadaan2 rumah sakit di 
Mangkubumen sekarang jang 

njatanja perlu diperluas, ' 

Kabarnja untuk pendirian tja 
bang rumah sakit itu disediakan 

| beaja Rp. 1.500.000,—, 

- Seperti diketahui, 'Rumah Sa 
kit Universitet Negeri : Gadjah 
Mada di Mangkubumen sedjak 
beberapa waktu iang lalu telah 
membuka pula tjabangnja di Pu 
geran: : 

  

PERINGATAN KORBAN 
TERROR WESTERLING 
Dikota Makassar Oleh satu pa 

nitia akan diselenggarakan hari 
peringatan korban 40.000 pada 
tanggal 11 Desember jang akan 

| datang. Upatjara peringatan itu 
berupa suatu rapat umum dan 
membagi hadiah kepada anak2 
jatim jang sedang ditampung da 
lam kota. — Ant. 

  

MOBIL HARIAN ,,TIN- 
DJAUAN" DITJURI 

Sebuah mobil Chevrolet kepu- 
njaan pemimpin umum harian 

Tindjauan: telah hilang “ ketika 
sedang diparkir dihalaman Balai 
Pertemuan Masjarakat Makas- 
sar. Mobil itu berada dalam kea- 
daan terkuntji. Sampai berita 
ini dikirim mobil tersebut he- 

|lum diketemukan. — Ant 

KURSUS R ADIO 

| Menerima pendaftaran baru. 

Ketr. ,,KURATEK" 
B Djl. Kauman 12 — Jogja. 

PIN SIAK EAEe 

  

' SKEDAULATAN RAKJAT" 
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& KURSUS TELEGRAPIS $ 
2 RADIO X 
8 di Blunjahtjilik 198 

ar
a 

G
G
 

Menerima murid baru pen- 
daftaran di Djl. Sentul 51X 
pada djam 15.00 — 18.00. X 
Kursus dimulai Xx 

tgl. 1 DJANUARI 1954. 4 
SSS LL 

B1 
KEUNGGULAN 

  

5 SERANGKAI : 

. 2. CORSAGE (bungah 

  

  

      
@ LEBIH SEDAP 
@ LEBIH HALUS 
@e LEBIH MUSTADJAB 

   

      
    

    

SER Ia 

AA Na 
PN UU TAN 
PUN Te 

Toko. Pedamaran 90, Telp.. 900, 

SEMARANG. 

Agen2 DJOKJA : Petjinan 18, 
Tugu Kidul 7, Ketandan 4, 

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

94, Tugu kulon 54. 

Agen2 SOLO: 'Tjojudan 141, 
Ngapeman 15, Djl: Slamet 
Rijadi 394, Pasat Nusukan 4, 

'. Pasar Kliwon 142, Widuran 
67, Mesen 177, Gading Kidul 
170. 

Agen2 Magelang : Ujl. Tidar 2. 
Petjinan 96, Djl. Raya 13. 

MULAI PAGI INI. 
TIAP HARI MAIN 4 KALI. 

PAGI djam 10 
PETANG biasa main 3 KALI. 

Film INDONESIA terbaru pun 

terindah : 

, KASSAN« 
Dongengan 1001 malam. Penuh 
aksi dan sensasi 

Dengan: Amran — Mimi Mariani — Kuntjung — Mien Son- 
dahk — Paulina Robot dl. 120-12. 

  

  

mandiur. 

ongkos kirim 1055. 

Agen? : 

| Koko Obat 

Toko Obat     
Radja obat kuat 

VI R A N O L 
Virano1 extra strong buat laki? jang kurang tenaga lemah 

“ sjawat (Impotensi sexuei swakte). Alasan penjakit badan 
“-lekas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2- kepala - 

posing, intjok Imu2 muka putjet, kaki tangan dingin, se- 

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

Tidak bisa tidur: dalam tidursering takut sakit pinggang, 

djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

tanggung 10075 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 

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

“Pil Gembira istimewa buat laki? ....ooooooo Rp. 15,— 

Pil Viramin buat perempuan jang-dapat penjakit 

Keputihan ...... Pan gaka sakura 260 oma eyesiovoonnencenasoc0nno20002 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 

Balep Tjantik hilangkan hitam dimuka Rp. 20,— 

| Puder bikin hitam rambut 
Tuntur 2. GTrAM Leococoooco.ro. sncowo.ec. Soovenoesog0m0ono 

Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......... & 

Obat dikirim sesudah terima uang, 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40 — Band 

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

TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja. 

ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja. 
».. THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 

Eindabad House, Nonongan No. 77 — 8olo, 
HOK AN Djl. Raya 114 — Magelang. 

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

A SHANGBAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 

Multi Sports. Kaliasin 7 — Surabaja. "8 

     

                

    
    
    
    

   
   

              

   
   

      

" 25,— 
sekipinnasah en scca “2g” A0 

10,— 
tanggung tidak 

« 10— 
m 10,— 

10,— 
s.ccocooooooe 

tambah 

Semarang. 

   

  

KOLEYOL 
Yap GARUDA BOLA DUNIA 

TTM 

Tn A2 ia 

     

   
PBR 

Va ah | MAA aa NG 
KSENBANSN Pa 
aka TOUR AYI 1 N Na 

22 

Su AA (IN 
£ 

TVEPAT UNTUK MENYEMBUH ORANG LELAKI 
JANG BAVANJA LEMAH ATAU YANG BERUSIA - 
LANPINT. SEOLAH 2 MENFAPATKAN TENAGA BAKU 
RIWGA BERGUNA SEKALI UNTUK MENAMBAHKAN 

NAFSU MAKAN. TAMBAH DARAH. KUATKAN NAFAS, 
. MUKA PURIAT, PALA TEMPO SATU MINGGU SESU- 
PAHNJA MINUM INI ANGGUR TENTU MERASA - 

SEGER VAN GUMBIRA TIOBALAH MINUM 
NANTI BUKTIKAN SENDIRI, 

TERDAFTAR No.25278 

BAN GAN YOK PANG 
KAPASAN 216: 218220 SUKABAIA TILP BELU, 

    

      

BISA VAPAT BELI DI SEGALA TOKO2 YAN RUMAH OBAT" 

Agen Magelang : TEK TJIK YOK FONG, Toko LIEM” 
PING GWAN, Toko LEE SANG, Toko Obat ENG TAY 

HOO, Toko VICTORIA, TJIN TEK YOK PANG, 

Djuga bisa dapat beli di Toko2 dan Rumah Ohat, 

113-12 

  

SENKESIN ada 

kuat buat 

badan. Sa 

aan PT   

Laki-laki dan 

Kan bisa djadi gagah pula. 

habis sakit badan kurang 

kemustadjabannja.   
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oleh   TRADE MARK 
REGISTERED 

MN
 ons. 

IGre sfoblets nwoter 
altar cegis Ae              
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Bk TA 

ROMAR'S 

bati penjakit Beser Manik 

lagi. Paling baik satu bulan 

INDONESIA.   

4 k 4 - L 

KABAR GEMBIRA !. 
Mulai bulan DESEMBER 1953 kami adakan VAK Peladjaran Baru. : 
Kaum Wanita, gunakanlah kesempatan dan tempo ini untuk mengedjar pengetahuan dan ke- 
madjuan dalam djaman modern, dengan selekasnja. mendaftarkan nama $ 

Ti MODEVAK (potong? pakean untuk Costumisre, Coupeuse, Lerares). 

benang, dan kulit termasuk BRUIDSBOU@GUET dan BRUIDSDIADEEM ). 

Landjutan Corsage istimewa dari KERTAS dan membuat krandjang? bungah. 

3. HANDWERKEN (keradjinan tangan termasuk BORDUUR / SULAM 

membuat matjam? TAS WANITA, BRUIDSKAP / TOPR dan banjak matjam lainnja). 

4, BORDUUR Masin (membikin matjam? motief dari wol, kain tule dan lainnja). 

5. PADJANGAN NAMPAN (perhiasan untuk pesta kawin antara laen KRETA KENTJA- 

NA, IKAN GURAMI, PIGURA, LIONG, BIDADARI dan berpuluh matjam lainnja), 

Tambahan menghias TEMPAT TIDUR, KORSI dan TOILET TEMANTEN. 

  

"DAPAT MENJAKSIKAN SENDIRI TJONTO-TJONTO, 

“Pendaftaran mulai sekarang. : 

Peladjaran sampe beridjazah 
Giberikan dan dipimpin oleh: 

Nn. I GIOK LAN 

» I.GIOK HOA 

       

  

        

        

          

          

    

    

  

kebersihan dan 

tambah darah, menjehatkan 

2 an megan atmnaaa 

dapat Kesehatan dan Kegembiraan Kese- 
nangan jang tetap dan awet. 

Obay Senkesin buat lelaki dan perempuan, r 
Lelaki makan obat djantan, perempuan makan obat betina. ! 
Ini obat menambah tenaga istimewa dan adalah obat kuat jang adjaib buat perbaikin badan 
manusia. Orang Tua kalau makan ini obat bisa Gjadi muda kembali. Perempuan tua makan | 
ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi. Orang jang kekuatannja sudah kurang kalau ma- 

belum tua tenaga sudah lemah, kekuatan kurang, kekuatan otak lemah, kekuatan melihat 
kurang. Impotensi, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, tidak napsu makan, se- 

Orang perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang rasakan sakit, pektay tidak bisa 
datang kotor, tete mengkeret, tempat pranakan dingin. Aer muka lekas tua, kurus dan ku- ning, rambut rontok, rambut putih. Tidak bisa tidur. Sekali makan lantas bisa tertarmpak 

TABLET ,,SATOBEN” TJAP KUTJING 
Speciaal buat bunuh bacil rafjun darah 

Tablet ,.Satoben” 
Penjakit serupa tai-ko sebab darah beratjun, 
Thian - pau, penjakit kurap, 
kuping merah, kulit dan daging bengk:k, kulit merasa 

ilang ja punja perasahan, kulit gatal, anak baji 
kantong -anak, 'kantong-anak mendjadi 
bengka : dan laen - laen penjakit beratjun. Kalau orang? sudah pake 
laen O at tida bisa dapat disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 
»Satobe 1” tanggung dapat disembuhkan. 

Obat sakit Beser Maner manik jang paling 
boleh dipertjajai. 

Romar's Emissin ada sematjam obat jang mustadjab buag mengo- 

sertai dengan tak bisa tidur, makan 1 doos bisa mendjadi baik, 'itu 
majam djuga makan hasilnja terbukti. Kekuatannja ini obat bisa me- 
netapkan hati dan mengentengkan pikiran, menguatkan buah pinggang, 
dan bikin pokok badan djadi tegap. Penjakit Beser Manik jg sudah la- 
ma, dalam 1 bulan keluar beberapa kali, atawa saban malam keluar, ata- 
wa sehabis kentjing kejuarj setelah makan ini obat tidak ber djangkit 

dan, dengan demikian bukan sadja penjakitnja tidak timbul, malahan 
tambah semangat jang bergelora, 

KEGEMBIRAAN dan merasa selaju berbahagia ftulah keberuntungan orang 
jang bersuami isteri Banjak orang jang selalu merasa demikian dan hidup 
dalam suasapa gembira tapi, ada lagi jang tidak beruntung dalam hidupnja 
sebagai suami jsteri, 
Hal ini disebabkan karena salah satu fihak tidak mempunjai daja penarik 
dan berbadan jemah, Tubuh jang sehat dan kuag itulah pokok utama dalam 
bersuamy isteri serta mempunjai kemauan jang tjukup, UNTUK KEBERUN- 
TUNGAN JANG TETAP DIMILIKI BAGI ORANG-ORANG JANG BERSU- 
AMI ISTERI 1ALAH KALAU LEKAS? PAKAI , SELOVER”, 
BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO? OBAT DAN WARUNG? SELURUH 
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beraneka. warna dari bahan kain Satyn/bludru, sisik, giem, montee, 

TIMBUL, 

'CURSUS KEPANDEAN PUTRI 

GIOK" 
Lodji ketjil Wetan 9 — JOGJA. 
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Pikailah Erasmic Brillianti- 
ne diwaktu pagi. Nistjaja 
sampai malam rambut Tuan 

.tetap rapi dan menarik. 

Lagi pula Erasmic sedap bau- 
nja dan tidak membuat . 
rambut djadi lekat. 

serupa obat 

iJ 

Perempuan sering makan Senkesin 

Ini obat speciaal buat sembuhkan badan lemah, lekas tua dan 

kuat. Segala rupa penjakit lamsin. 

bisa obatin "penjakit2 seperti tersebut di bawah ini : 
1 penjakit kotor, penjakit 

bisul merah, bisul djahat, muka panas, 
seperti digigit 

senut, rambut dan bulu rontok hati takut dan bergontjang, kulit 
dapat ratjun dari 

buruk, tulang sakit, kemaluan 

1 

EMISSIN TABLETS 

dan penjakit tak bisa tidur. Kalau Manik di- 

  

      
makan dua tiga doos buay memelihara ba- 

OBAT ,SELOVER” 
(OBAT LUAR)   | 

ad 
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