
   

    
    

   

  

T
a
p
a
 

      

T
e
e
 

| Pemimpin Umum : | 
. Telp. Rumah 

anna 

    

  

        

   

3 

: Bolak Ne Se 
: — Adm. No, 901. 
TUGU 42 — JOGJAKARTA. : 

RN : A3 aa 1 ya 
  

— DJUM'AT II DES. 1953 

  

  

8 ata 

2. z 

SEPERTI telah kita kabarkan kemarin pagi bahwa dari 
kalangan opposisi ada dikandung 

sebuah usul mosi jang terutama 
Pertahanan mengenai beleid kebidjaksanaannja, 
dikeluarkannja Peraturan Pemerintah No. 35-1953 dan tin- 

dakan? selandjutnja sebagai kelandjutan 
itu, maka sekarang dapat dikabarkan bahwa J 
adjukan kepada Parlemen usul mosi Mr. Burhanuddi 

mosi itu adalah 
(Masjumi) cs jang minta supaja PP No. 35 ditjabut, Dictum usul 

sebagai berikut: Cr 

Mentjabut kembali Peraturan | 
Pemerintah No. 35- 1953 serta 
membatalkan segala peraturan2 
Menteri Pertahanan, putusan2 
dan tindakan2 jang berdasarkan 
kepada Peraturan Pemerintah 
tersebut, termasuk “dalamnja 
mutasi2 jang pada achir2 ini di 
SUAD (Staf Umum Angkatan 
Darat). & 
Desakan itu didasarkan 

Ga 
No. 35 itu bertenangan dengan 
Undang2 Dasar Sementara Pa- 

kepa- 
pertimbangan2 bahwa PP | 

: umum babak kedua dalam si- 

Mr, Iwa: Pemerintah tetap pada 
pendiriannja 

maksud untuk menjusun 
| kepada Menteri 

innja, jakni dengan 

dari pelaksanaan PP 
ihwa kemarin telah di- 

Rx 

Kerdja Sama Politik 
adakan sidang. 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan bahwa Kerdja Sama Politik 
hari ini akan bersidang antara 
lain untuk membitjarakan usul 
mosi Burhanuddin Harahap Cs 
jang menghendaki ditjabutnja 
PP no. 35 serta ditjabutnja pu- 
la tindakan2 Pemerintah jang 
berdasarkan pada PP 'tersebut. 
Dalam pada itu pemandangan   sal 126 dan karenanja tidak ber- 

dasarkan hukum dan dengan de: AURI dan reorganisasi kepada 
mikian segala akibat dan Kelan- . 
Gjutan ketjuali timbulkan kege- i 
lisahan djuga tidak berdasarkan 
hukum.» 2 
. Usul mosi itu ditanda-tangani 
oleh Mr. Burhanuddin Harahap 
(Masjumi), Subadio Sastrosato- 
mo (PSI), IL. J. Kasimo (Kato- 
lik), Mr. A. M, Tambunan (Par- 
kindo) dan N. Meliala (Demo- 
krat). 3. -| 

4 

| dang tertutup mengenai usul in- 

'Iemen kemarin atas pertanjaan 

terpelasi Subadio Cs tentang 

Kementerian Pertahanan dan 

Angkatan Perang jang dimulai 
kemarin akan diteruskan Senin 
malam 14 Desember j.a.d. 
Menteri Pertahanan Mr. Iwa 

ketika keluar dari gedung Par- 

pers mengenai usul mosi Bur- 
hanuddin Harahap Cs mendja- 
wab Pemerintah tetap padapen. 

TA 

    

Persetudjuan ti- 
Menstabilkan perdagangan timah dgn 

djalan membentu 

s 

diriannja. — Ant... - 
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buffer- stoek 

UATU persetudjuan timah internasional pada hari Rabu j.l. 
telah disusun oleh delegasi? dari 30 negara dalam sidang 

pleno terachir dari kenperensi timah PBB jang berlangsung di 
Djenewa, 

Mengenai harga timah perse- 
tudjuan tersebut menetapkan 
harga - terendah “sebesar 640 
pounfsterling 1 ton dan harga 
maximum sebesar 880 pound- 
stedimp don ra ne 

Pena Maliki mbok 
Selandjutnja persetudjuan ter 

sebut bermaksud untuk mensta- 
biikan keadaan pasaran timah 
dengan djalan membentuk suatu 
buffer-stock dan dengan djalan 
mengusahakan 25.000 ton logam 
timah jang akan disumbangkan 
oleh negara2 penghasil. 

Persetudjuan itu selandjutnja 
menetzpkan diadakannja. penga- 
wasan atas export, apabila buf- 
fer-stock didjamin oleh keadaan 
pasaran. 23 
Selandjutnja - Gdinjatakan de- 

ngan resmi, bahwa operasi buf- 
fer-stock tadi akan diserahkan 
kepada seorang manager dan 
akan "tergantung pertama2 ke- 
pada perbandingan antara har- 
ga pasar dan harga2 maximum 
dan minimum. Kabarnja buf- 
fer-stock itu tidak akan beker- 
dja antara 720 dan 800 pound- 
sterling, melainkan akan mem- 
beli antara 640 dan 720 pound- 
sterling dan akan mendjual an- 
tara 800 dan 880 poundsterling. 

Tjegah kekurangan. 
Persetudjuan itu selandjutnja 
  

GUBERNUR AMIN BERI- 
"KAN LAPORAN 
Pada waktu ini sedang ada di 

Djakarta Gup. Sumatera Utara 
untk memberi laporan mengenai 
keadaan di Sumatera utara kepa 
da PM Alisastroamidjojo dan 
Menteri DN, Hazairin, Pada tgl. 

'8i tersebut 

| persetudjuan tadi. 

mengakui pentingnja perdagang 
an timah internasional bagi ba- 
njak negeri, baik jang mengha- 
hasilkan maupun jang memakai. 
Persetudjuan ini dimaksud- 

kan untuk mentjegah tidak sta- 
bilnja perdagangan internasional 
dilapangan timah dengan djalan 
menekan perkembangan surplus 
dan menjegah terdjadinja keku- 
rangan2. 

Ga mui berlalu. | 
Setelah piagam?2 ratifikasi da- 

ri persetudjuan tersebut didepo- 
nir oleh 9 negara jang meme- 
gang 100 dari semua djumlah 
suara jang diberikan untuk ne- 
gara2 pemakai dalam konperen- 

dan oleh negara2 
jang memegang 9075 dari djum- 
lah suara untuk negara2 peng- 
hasil jang diwakili dalam kon- 
perensi itu, maka akan diada- 
kan suatu rapat untuk menentu- 

kan tanggal mulai berlakunja 

Seperti diketahui, konperensi 
timah PBB ini diadakan untuk 
membitjarakan tindakan2 jang 
akan diambil untuk mengatasi 
kesulitan2 istimewa jang telah 
ada atau jang mungkin timbul 
mengenai timah. — UP. 

| UANG LEMBUR GURU 
Setiap bulan dikeluar- 
kan Rp. 25.000.—. 

Dalam setiap bulan pemerin- 
"(tah provincie Djawa Timur me- 
.ngeluarkan uang sebesar 25 "jbu 
rupiah gura membajar pekerdja 

an lemour para guru diseluruh 
| wuajah itu. Disamping itu un- 
tuk membajar para pegawai ne- 
(geri tiap bulan dikeluarkan   15 Desember ia akan bertolak 

kembali ke Medan. — RD. : 
(uang antara 25 sampai 33 djuta 

3 1 
2, dan berharap agar RUU itu da 
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PERSOALAN ANGKATAN 
DARAT 

Dengan kesungguhan Pe- 
merintah akan menjele- 
saikannja, 

Kemarin pagi Pd. KSAD Kol. 
Bambang Sugeng telair mene- 
mui PM Ali Sastroamidjojo -di- 
gedung Dewan Menteri dan ber- 

tjakap2 selama Ik. setengah 
djam lamanja.: 
Sesudah selesai pertemuan an. 

tara KSAD dan PM itu kemu- 
dian disusul pertemuan antara 
kedua wk PM dan Menteri Pe- 
nerangan dengan Perdana Men- 
teri. 
Sesudah pertemuan berachir 

Menteri Penerangan Dr. F.L. To 
bing atas pertanjaan menerang 
kan bahwa Pemerintah samrai 

sekarang mentjurahkan perhati 
An sepenuhnja akan persoalan se 

kitar masalah angkatan darat 
umumnja dan permintaan berhen 
ti Kol. Bambang Sugeng chusus 
nja. — Ant. 

  

MENGISI LOWONGAN 
PARLEMEN 
Diperdebatkan dj DPR. 

Sidang pleno terbuka parlemen 
Rebo jang lalu telah merunding 
kan rentjana UU usul inisiatip 
parlemen, ttg. meng'si lowongan 

parlemen: dalam keterangannja | 
menteri kehakiman Mr. Djody 
berkata,. bahwa pemerintah da- 
pat menjetudjui RUU tersebut, 

it selekas2nja ditetapkan oleh 
2. Fparlemens Karena: RUU tersebut: 

Gianggap masih mengandung ke 
kurangan2 maka oleh pemerintah 
diadjukan beberapa usul perobah 
an. Dalam pemandangan umum 
anggauta2 Sumardi dari PKI 
dan Sundjoto dari Parindra me 
njetudjuu RUU tersebut dengan 
perubahan2 janx diusulkan oleh 
pemerintah. Sebaliknja anggau 
ta2 Sehetapy Engel (Partai de- 
mokrat) dan Subadio Sastrosato 
mo (PSI) menolak RUU dan 
usul perobahan tadi. 

Pembitjaraan ini Masih akan 
dilandjutkan pada harj Djum'at 
pagi. Dapat ditambahkan bahwa 
RUU usul  inisiatip parlemen 
tertanda mengisi lowongan DPR 

tadi dibuat oleh panitya ad hoc 
parlemen, jang dahulu diketuai 
oleh Mr. Sunario. 

Statemert F.P, ks 

. Masalah 
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Pada 8-12-1953 Members Studie immissic dari Armprikaanshuis 
yan Afgevaardigden telah menemui Presiden Sukarno di Istana. 

— (Ipphos). 

Dr. Subandrio du- 
ta pertama di 

Rusia? 
Ruslan Abdulgani sbg penggantinja 

di Inggeris ? 

UTA-BESAR Indonesia di London Dr. Subandrio jang kini 
berada di Indonesia djam 10400 kemarin telah menghadap 

Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Diduga dalam pertomuan 
ini pembitjaraan telah meliputi djuga soal pembukaan kedutaan 
Indonesia di Moskow. Tentang sapa tjalon duta besar Indonesia 

S pertama di Moskow pihak res 
terangan. 

Sementara itu Dr. Subandrio 

telah disebut2 sebagai tjalon 
duta besar R.I. pertama bagi 

USSR. Selaras dengan ketetapan 
pemerintah pembukaan kedutaan 
Indonesia di Moskow itu akan 

sudah dapat dilangsungkan sebe 
lum achir tahun ini, persiapan2- 
nja oleh Kementerian L. N. kini" 
telah sampai ditingkat terachir. f 
Didalam taraf pertamanja ke-. 

perluan ini akan dikirimkan 
berapa orang dari staf perwa 
an R.I. di London, tapi untuk 

'seterusnja- anggania2- staf pe 
Indonesia di: Moskow” wakilan" 

itu nanti akan diambil dari staf 
Kementerian L. N. Djakarta sen 
diri. 

Djika Indonesia nanti membu- 
ka perwakilannja di Moskow 
maka atas dasar timbal balik 
USSR pun akan segera pula 
membuka perwakilannja di Indo 
nesia. Persiapan? untuk gedung 
bagi perwakilan USSR itu telah 
dalam urusan pemerintah, 

Djumlah gedung jang akan 
disediakan utk perwakilan USSR 
ini tidaklah akan djauh lebih 
dari pada keadaan t 
asing lainnja di Indonesia seka- 
rang ini. Ketetapan sebagai 
pengganti Dr. Subandrio selaku 
duta besar di London djika ia 
manti telah dipindahkan ke Mos- 

Agraria 
Supaja segera diselesaikan 

ERHUBUNG dengan adanja pertemuan antara Menteri 
Agraria dengan wakil? organisasi tani mengenai masalah 

RUU "larangan pemakaian tanah 
sekretariat pusat FPT (Front Persatuan Tani) 
dalam statementnja bahwa beleid Menteri Agraria 

oleh jang tidak berhak” 
menjatakan 

mengadjak 

perwakilan | 

1 tidak bersedia memberj ke- 

La sampai sekarahg masih be- 
m ada. 
Untuk ini diwaktu aechir2 ini 

ada disebut2 Ruslan Abdulgani 
sekdjen Kementerian Penerang- 
an jang tadinja djuga disebut2 

sbagai salah seorang tjalon utk 
“sekdjen Kementerian L. N. — 
Ani. 

Penukaran 
“uang kertas 
Beberapa Wi pernah kedjadi- 

anorang menolak-untuk meneri 
ma uang kertas petjahan dari 
10 sen dan 25 sen, dengan pengi 

raan bahwa uang kertas itu da 
ri Pemerintah kita jg sekarang 
tidak berlaku lagii ' Pengiraan 
demikian tentu sadja tidak betul 

sebab jg dimaksudkan mesti di- 
tukarkan adalah uang kertas 
petjahan darj zaman pemerintah 

Belanda dahulu, Oleh karena de 
mikian kita merasa perlu muat 

kan lagi pengumuman dari Ke 
menterian Keuangan sbb.: 

Seperti diketahui dleh umum, 

diwaktu diadakan pengumumar 

mengenai pengeluaran uang- 

uang kertas Pemerintah jang ba 
ru'“dari petjahan Rp. 1,— dan 
Rp. 2,50, telah disiarkan djuga 
bahwa uang-uang kertas Peme 
rintah jang lama dari sebelum 
perang dari petjahan Rp. 1,— 
dan Rp. 2,50 dan uang2 kertas 
Nica dari petjahan Rp. 0,50, Rp. 
1— dan Rp. 2,50 jang sudah 
dikeluarkan sesudah perang dan 

kini masih beredar akan ditarik 
kembali dari peredaran - mulai 
tanggal 1 Djanuari 1954, sesu- 
dahnja tanggal 1 Djanuarji 1954 
uang2 kertas Pemerintah lama 

itu harus ditukarkan dengan 

uang jang sedang berlaku pada 

Kas2 . Negeri dan Kantor2 
Pos jang melakukan pekerdjaan 
Kas Negeri. 

Agar supaja djangan sampai 
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Panmunjo m 
belum madju 
Di Panmunjom kemarin utus- 

an PBB, Arthur Dean, mene- 

rangkan kepada para wartawan, 

bahwa sebagai hatsil konp. Ber- 

muda Ment, LN Amerika, Dul- 

les, telah mengirimkan petun- 

djuk2 baru jang mendesak kepa 

da-nja untuk melakukan sesuatu 

jang dapat memungkinkan di- 

langsungkannja konp. politik 
Korea atas dasar usul2 PBB jg 

paling belakang, Dean selandjut 
nja menjatakan, bahwa dalam 

“pertemuan kemarin fihak Komu 

nis telah ' menolak lagi usul? 
PBB, 
PBB bersedia membitjarakan 

setiap andjuran fihak Komunis 

jang lajak, tetapi PBB tidak da 
pat menjetudjui Unie Sovjer ha 
dir dalam 'konp. politik Korea 
nanti selaku negara netral, De- 
an menambahkan, bahwa usul 
Komunis supaja persetudjuan? 

jg ditjapai dalam konp. nanti di 
terima dengan suara bulat tidak 
lah bisa dilakukan. Karena de- 

kinkan suatu 
lang2ngi negara lain untuk men- 
tjapai suatu keputusan, Perun 
dingan mengenaj soal inj akan 

dilandjutkan harj ini. — BBC, 

35 TAHUN DALAM 
KEWARTAWANAN 

Pada hari Sabtu petang tg. 
12/12 j.a.d. di Balai Wartawan 

Surabaja akan'diadakan sekedar 
pertemuan oleh para wartawan2 

di Surabaja, baik - dari PWI. 
maupun dari Pressclub Surabaja 

untuk memperingati hari ulang 
tahun jang ke-35 wartawan ,,Su 

rabaja Post”  Bintarti dalam 
pekerdjaannja dilapangan kewar 
tawanan. 

Ia beberapa mulai bulan De- 
sember 1917 bekerdja pada ha- 
rian Pewarta Surabaja, sebagai 
redaktur kota. — Ant. 

  

  

  

  

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Kota, 

P Bebulan vs. ..oo oo. Rp. Ill,— 

Etjeran .......... » ,60 « 
ADPERTENSI : 
  

1 milimeter, 1 kolom fp. 0,30 

  

TAHUN IX. — NOMOR 282 

  

W: EISENHOWER 

-hendaki adanja 

  
ngan demikian akan memung- | 

negara mengha- | 

  

ANTJAM 

KAKSI pertama Uni Sovjet terhadap rentjana Kisenhower 
mengenai pambentukan suatu badan PBB dimana Rusia 

djuga termasuk mendjadi anggauta guna perkembangan tenaga 

atoom untuk maksud? jang bersifat damai dimuat dalam ulasan? 

jang disiarkan melalai radio Moskow malam Kemis, 
tersebut tidak begitu menggembirakan. 

Reaksi 

Seorang djuru ulas melukis- 
kan rentjana itu sbg. suatu su- 

sunan kata2 jang telah basi. Di 

njatakan bahwa presiden Bisen- 

hower mengantjam dengan pe- 
rang atoom, Pidato Hisenhower 

tersebut bersifat tidak meng- 

usaha2 pengu- 

rangan ketegangan internasio- 
nal, 

Ulasan2 serupa itu djuga di- 

siarkan ' oleh radio negara2 

pengikut Rusia, Warsawa, Pra- 
ha dan radio Rusia di Wina. Se 
mua mengatakan, bahwa Pres. 
EHisenhouwer tidak menghirau- 
kan uswl2 Sovjet tentang larang 
an2 pemakaian sendjata2 atoom 
dan sendjata zat air. 

Pada sidang penutup madjelis 
agung PBB semalam, wakil Ru-   

Amerika dituduh tak hiraukan usul 
Sovjet tentang larangan pema- 

kaian sendjata atoom 
tang penolakan  madjelis atas 
usul Rusia dengan menegaskan, 
bahwa dengan tidak adanja pe- 

ngawasan atas pemakaian sen- 

djata atoom, tidak ada suatu dja 
ninan bahwa tenaga - atoom 
akan digunakan untuk. mak- 
sud2 jang bersifat perdamaian, 

Sikap Rusia jang bertentang- 
an Sekali dengan sambutan du- 

nia terhadap pidato Pres Eisen- 
hower itu telah mengetjewakan 
kalangan2 pem. di Amerika Se 
rekat. Para wartawan di Was- 
hington melaporkan, bahwa taf 

siran jang diberikan oleh radio 
Moskow akan pidato itu menghe 
rankan pembesar2 Kemt, L.N. 
Sementara itu ulasan2 dalam 
pers Inggris dan Perantjis me- 

njenangkan. 

Di Brussel semalam Ment. LN 
Belgia, Paul van Zeelang dengan 
bulat menjokong usul Pres, Ei- 
senhower. Sepertj diketahui 1e- 
bih dari separo hatsil uranium 
dewasa inj diperoleh dari Kongo, 

sia, Vishinsky, menjatakan ten- djadjahan Beigia. 
  

Pasukan 
dobrak 

Ho men- 

benteng 
Perantjis 

Ibu kota Lai Chau ditinggalkan 
ce 

ASUKAN? istimewa dari divisi ke-316 Ho Chi Minh ke- 
marin dulu memotong dua benteng pertahanan penting 

tentara Perantjis dibagian barat Indo China, hingga sedjumlah 
4000 orang penduduk sipil diungsikan dengan pesawat? terbang 
kedaerah2 

Pasukan? dari.divisi. ke-316 
Ho Chi Minh itu jang diperkuat 

dengan mortir2 dan meriam2 be- 

rat kini telah berhasil merebut 

dusun Tuan Giao, jang letaknja 

tepat ditengah2 antara Lai Chau, 
ibukota daerah federasi Thai, 
dan Dien Bien Phu jang terletak 
60 mil dari kota jang pertama 
tadi, 

  

berunding lebih dulu wakil? organisasi tani mengenai masalah 
agraria adalah hal jang menundjukkan salah satu segi kema- 
Gjuan dari Kabinet Ali Sastroamidjojo, jang tidak 
dilakukan oleh kabinet? jang lalu. 

pernah 

Pakok pendirian “organisasi | lik perseorangan kaum tani”. 
tani jang tergabung dalam FPT 
mengenai masalah agraria didje- 
laskan lagi jaitu "hapusnja si- 

| sa2 feodalisme jang berarti ha- 
pusnja kekuasaan tuan2-tanah 

atas tanah dan digantikan oleh 
kekuasaan kaum tani atas ta- 
neh. Ini hanja dapat dilakukan 
dengan djalan mensita tanah tu. 
an-tanah asing ' dengan tuan- 
tanah Indonesia dengan tidak 
.membajar kerugian dan bagikan 
tanah tersebut kepada kaum ta-   rupiah. — R.Sbj. ni dengan tjuma2 sebagai mi- 

  

  

: Bertempat di Gedung Pertemuan Umum Kotapradja Decapark Djakarta, pada tgi 7 
“December 1953 jl malamnja telah diselenggarakan Resepsi D2 pemuda Aslara seintuh In     

SE mak 

lonesia jang dihadiri al oleh P.J.M, Presiden Sukarno 
Penutupan Konggres 

.. AIPPBOS),   

FPT berpendapat rentjana 
undang2 larangan pemakaian 
tanah oleh jang tidak berhak” 
jang pernah diadjukan oleh 
Menteri Agraria dalam perte- 
muan dengan wakii2 organisasi 

tani jang baru lalu adalah per- 

tama tidak menjelesaikan masa. 
lah jang paling mendesak dan 
tidak bisa memetjahkan sebab2 
pokok jang telah memaksa ka- 
um tani menggunakan tanah2 
tersebut. 

Kedua “RUU ini hanja ditu- 
djukan untuk melarang pema- 
kaian tanah oleh apa jang di- 
namakan orang2 jang tidak 
berhak” dan tidak membatasi 
akibat buruk jang ditimbulkan 
dari adanja hak milik tuan ta- 

nah atas tanah tsb. 
Ketiga rentjana undang2 ini 

malahan. akan menimbulkan 
lebih banjak kesulitan2 baru ba- 
gi Pemerinta'i dan akan membi- 
kin tegang hubungan antara Pe. 
merintah dengan rakjat. 

Oleh karena itu RUU ,,larang- 
an pemakaian tanah oleh jang 
tidak berhak” ini adalah peker- 
djaan jang harus ditindjau de- 
ngan sedalam?nja dan pembi- 
tjaraannja ditunda agar dapat 
diadakan persiapan2 lebih baik. 
Demikian pendapat FIPT. 

Susunan 5. Negara 
harus dirobah. 

Usaha Pemerintah dewasa ini 
ialah untuk menjelesaikan ma- 
salah agraria jang mendesa 

terdjadi hal2 jang tidak diingin 
kan kelak, maka diandjurkan ke 
pada umum supaja djangan me 

nunggu sampai tanggal 1 Dja- 

nuari 1954, akan tetapi hendak- 
lah menukarkan uang2 kertas 

termaksud jang ada padanja da 

ri sekarang pada Kantor2 terse- 
but tadi. 

Didjelaskan sekali lagi bahwa 
soal ini hanja mengenai UANG 
KERTAS Rp. 0,50, Rp. 1,— 
dan Rp. 2,50 dan bukan UANG2 
KERTAS JANG DIKELUAR- 
KAN oleh BANK INDONESIA 
(dahulu De Javasche Bank), jg 

terang dapat dilihat pada uang2 

kertas ini. 
  

pokok. agraria jang bersifat na- 
sional jang bisa mendjamin ta- 
nah 'kaum tani. 

Panitya Negara urusan agraria 

jang bertugas menjusun rentja- 
na undangi2 pokok agraria jang 

jang sekali dalam djangka wak- 
tu sudah sedemikian lamanja 
belum dapat menjelesaikan ke- 
wadjibannja. 

Oleh sebab itu panitya terse- 
but perlu dapat perobahan2 ba- 
ik dalam  susunannja maupun 
batas kewadjibannja sehingga 
bisa mewakili kepentingan go- 
longan terbesar dari kaum tani 
dan mampu menjelesaikan tu- 
gasnja itu dengan segera. 
Dalam melaksanakan peru- 

bahan2 dan kewadjiban2 ini pa- 
nitya seharusnja dapat sum- 
bangan dari organisasi2 tani. 

| antara lain statement 
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Members Studie Commissie dari Amerikaanshuis van Afgevaar- 
digden kemarin sore telah tiba di Kemajoran dengan tudjuan 
untuk memperhatikan Komunisme di Timur Djauh. Gambar: 

Kombongan tersebut disambut oleh duta Amerika. — (Ipphos). 

  

Kesukaran2 ini diakui Peme- | 

rintah berbukti dari diadakannja | 

  

Menteri Kehakiman Mr, Djody 

Gondokusumo menerangkan bah. 

wa perintjian pembagian dae- 

rah2 berhubung dengan penje 
    

! 

bersifat nasional tapi jang sa- | 

Perintjian pemba- 
sian daerah 

| Pemilihan diseluruh Indonesia 

lenggaraan Pemilihan Umum 
Konstituante dan Dewan Perwa 
kilan Rakjat, kini telah selesai 
dikerdjakan dan sudah masuk ke 
pada Kementerian Kehakiman, 

Pembagian itu adalah sbb.: 
| Panitya Panitya  Panitya 
| Daerah Pemilihan Kabu- Pemungut- Pendaftar- 
| paten an Suara an Pemi- 

Katjamatan lih Desa, 
I. Djawa Timur 33 5341 8.262 

II. Djawa Tengah 36 562 8,974") 
III. Djawa Barat 22 367 3.854 
IV. Djakarta Raya 3 21 137 
V. Sumatera Selatan 15 136 675 

VI. Sumatera Tengah 16 154 1.443 

VII, Sumatera Utara 18 283 - 2.788 

VIII. Kalimantan Barat T 10 4.137 
IX. Kalimantan Selatan 8 19 1.504 
X. Kalimantan Timur. 3 35 933 

XI. Sulawesi Utara/Tengah 5 118 1.600 
XII, Sulawesi Tenggara/Selatan  & 350 1.708 
XIII. Maluku 4 49 1,730 
XIV, Sunda Ketjil Timur 16 315 4.768 
XV. Sunda Ketjil Barat. 11 . 69 741 

Djumlah 205 3.139 43,2495 

8)  (Termasuk-Dserah Istimewa Jogjakarta). ni eh   
YAN an 1 MAA AP EL Teka ea la at al po 

& 

Sa 

    

jang aman pada waktu pasukan? Ho Chi Minh meng- 
adakan pemusatan? untuk mengadakan sezangan? baru. 

Antjaman- bertjabang 
“dua, 2 

Djurubitjara Komando Peran- 
tjis di Hanoi menjatakan bahwa 
pada waktu ini belum dapat di 
ketahui kemana gerakan pasuk- 
an2 Ho itu nanti akan ditudju- 
kan, jaitu terhadap ibukota Lai 
Chau jang letaknja dilembah 
sungai Hitam  ditengah2 pegu- 
nungan2 jg tingginja 3000 kaki, 
atau Dien Bien Phu jang baru 
sadja tiga minggu jang lalu di 
rebut kembali oleh pasukan2 Pe- 
rantjis. Kota “belakangan ini 
merupakan pusat dari benieng 
Perantjis dibagian selatan lem- 
bah tersebut jang mendjaga dja- 
lan penjerbuan ke ILaos. 
Pan hari Selasa jl, pe- 

sawat? akota mengungsikan 
4000 penduduk dari aral Lai 
Chau ke Hanoi, dan kembali dgn 
membawa sendjata? dan amunisi 
untuk memperkuat pertahanan 
kota tadi jang letaknja hanja 
20 mil sebelah selatan perbatas 
an RRT, 

00. Lai Ohau ditinggalkan. 
Berita AFP paling achir dari 

Hanoi menjatakan bahwa menu- 
rut pengumuman djurubitjara 
tentara, Perantjis pada malam 
Kemis ini, ibukota Lai Chau di 
daerah federasi Thai dibagian 
barat Indo China telah Gitinggal 
2 Oleh. pasukan2 Perantjis. La 

SARAN IDI DIPERTIM. 
BANGKAN 

Dasar pendidikan darj Kemt. 
PP dan K ialah untuk menghat 
silkan warga negara jang ber- 
tanggung djawah bagi bangsa 
dan negara serta turut actief 
dalam lapang pembangunan, de- 
mikian Ment, PP dan K. Moch 
Yamin dalam pidatonja pada, 
malam receptie Konp, para In- 
Spektur sekolah rakjat seluruh 
:Nusantara di Malang. 

Kemudian oleh Ment, . diurai- 
kan perbandingan Kemt, PP dan 
K dimasa sebelum perang sesu- 
dah itu dan sekarang, 
Mengenai saran supaja seko- “ 

lah pendidikan kedokteran diper” 
pendek Mouh Yamin menjata- 
kan, bahwa saran ini masih akan 
.dipertimbangkan dalam sidang 
dewan Menteri, Sebagai manas diketahui konp. para Inspektur 
Sekolah  rakjat tersebut akan 
berachir: pada tanggal 17 De- 

ber jang akan datang. — R, 

   
- 

perlu main badmin x Karena 

ton pagi har i, maka ada pega- Waj salah satu kantor di Yogia mengisi buku absen Waktu siang untuk harj berikutnja, ,,Toh ti-   
SABDA aa eh yah Tatu Dp ih Se pi 

dak diperiksa kepala” tanja 
kepada kolleganjar 2 Ta 

v 
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2 

5 pinggir djalan. 
1 2 

    

. berontak dan menjita 1 pist 

  

   

antar ra P 

  

  reka jang bertugas p Amenai 4 
teregeat jang “Kina masih Yaetpn. Ma na 
akan 3 jang belum Kian 1 

  

ngan 
AN Dipeng 
dua tiba di Salem os kini 
merupakan daerah jang boleh 
dikata masih sangat terganggu 4 
keamanannja. 

tangan rombongan itu me | $ 

baik sekali karena penduduk di- | | 
Mena ! 

rupakan suatu hiburan 

daerah2 tsb. selalu 
Oleh suara2 “tembakan jatau les 
dakan2. 

HASIL UDJIAN 
| KPU, Bagian A Kabu- 

paten Magelang. 
Menilik laporan jang telah 

diterima fihak Inspeksi. Pendidik |) 
an Masjarakat Kabupaten 2 
gelang, maka angka hatsil ndji 
an KPU Bg. Ajan telah di K 

PENGTAS pada kan oleh Inspeksi 
achir bulan 11 jang lalu, ternja 
ta ji: lulus djuga tidak 

tjamatan2 Bandongan, Setjang, 
Tegalredjo, Muntilan, Salam, 
Tempuran, Mertojudan dan Gra 

| bag jang ikut udjian 

ari bagian lelaki, maka dike | 

masing2 

ada 22, 22, 22, 33, 18,15, 15, dan 
11, sedang jang lulus masing2 
ada 18, 15, 18, 25, 12, 12, 13 d 
8 orang. Dari bag. wanita jang 
ada udjian adalah di Muntilan 
dan Gragab, masing2 diikuti oleh 
4 dan 5 orang, sedang jang lu 
Jus ada 4 dan 3 orang. 
Hingga berita ini-ditulis, dari 

ketjamatan Kaliangkrik -belum 
diterima laporan mengenaj hasil 

Diantara Ik. 21 ketjamatan 
dalam. kabupaten Magelang, ma 
ka seperti tertera diatas, jg ada 
KPU-nja adalah di 9 ketjamatan, 
sedang ketjamatan2 Grabag dan 
Mertojudan adalah usaha pertike 
Nir. Sebab2nja di ketjamatan2 Ia 
innja ta' ada KPU-nja, adalah 

— karena soal keuangan, dimana 
dalam soal ini fihak Insp. Pen 
mas hanja menjelenggarakan 
menurut djatah jang telah dite 
tapkan oleh Pusatnja. Kepada 

“KPU partikelir gi 2 ketjamatan 
tersebut telah diadjukan perimo 
honan bantuan oleh Insp. Pen- 
mas pada Ig berwadjib. — Kor. 

“KLATEN 8 

KURSUS KADER PER- 
— TANIAN 

Penutupan kursus kader perta 
nian angkatan ke II serta pem- 
bukaan kursus baru di ketjamat 
an Kebonarum (Klaten) telah 
dilakukan kemarin dulu bertem 
pat dj kelurahan Sumberdjo. 
Pemberian idjasah di lakukan 

Oleh kepala Djawatan: Pertanian 
Rakjat karesidenan Surakarta 
Suprapto. disaksikan oleh bupati 
Kiaten dil. Djumlah siswa jang 

menerima idjasah ialah sebanjak 
25 orang dari djumlah pengikut 
kursus 40 orang terdiri dari pega 
waj desa dan petani, darj ma- 

sing2 kelurahan 2 orang. : 
Patut diketahui kursus ini di 

adakan selama 1 tahun dengan 
peladjaran 2 kali seminggu, dan 
dimaksud untuk menambah ka- 
Ta pertanian — Kor, . . 

  

    

  

  

5 
GuBM), jang disorahkan 
reka jang Te ina idzin dari 

2 Oa endang JA, 
tuk keperluan 

   

  

    
     

     

  

kemarin 

3 bahasa daerah-il 
(kmu bahasa, jang sehaxusnja | 
“dilangsungkan pada djam 
0.30 Ampat, ajaaa 12.30 ter 

tika an teks udjian di 
“buka oleh pengawas jian, 

terdapat teks mata peladjar 
Han lain, ja bahasa Indone 

i-ilmu bahasa, jang menu 
daftar udjian akan dila 

Kukan pada tanggal 16 jang 
akan datang djam 8.00 sam 

“pai djam 10.00. 
Berhubung dengan kedja 

. dian ini timbul pertanjaan di 
kalangan panitya dan penga 
Was udjian, apakah ada usa 
, ha2 untuk  membotjorkan 
- bahan2 udjian | tersebut. — 
| Kor. 

aa
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   pPERTI ajuga lain? tempat di Djawst-Tengah, pun daerah 
ber: 

injeksi dari Sanjana Urusan Bahan Makanan 

“| ketiap2 kabupaten/kota dj Ke- | 

| ga sama seperti buat Purwore- 

9 nosobo masing2 telah menerima 

| sebanjak 1 ton dan 24 ton de 

| | KR, mengabarkan, bahwa didae 

telah menerima beras 

tamyergunninghouilers (me- 
JUBM) Geempat masing2. 

' Beras Injeksi itu telah dikirim | 

du, dimana menurut tjatatan 
resmi, maka daerah Kebumen 
telah diserahi  sedjumlah 24 
ton dengan harga per kwintalnja 
antara Rp. 185,— a Rp. 200,—, 
Purworedjo ada 2814 ton dengan 
harga per kwintalnja antara Rp. 
|170,— a Rp. 185,—, Magelang 
mendapat 1, ton dengan har- 

  

   

djo, sedang Temanggung dan Wo 

  

rga per kwintainja. aRp.    
Banjak penduduk ta' tahu | 
ada injeksi, 

' Mengenai injeksi beras terse- 
but jang telah diserahkan ke- 
pada tamvergunninghouders se- 
tempat, lebih landjut wartawan 

rah Magelang dan mungkin dju 
ga dilain2 daerah di Kedu, cha 
bar mengenai adanja beras in- 
mjeksi itu hampir. tidak dide- 
ngar atau diketahuy oleh pen- 

Ipat2nja, mereka dapat Minah 
beras injeksi itu, 
mong-Pradja .. Magelang berhu- 

  

Kalangan Pa 

hung peristiwa diatas atas per 
tanjaan KR. terangkan, bahwa 
sebab jang terutama, adalah ka 
rena Pamong-Pradja menerima: 
nja chabar dari J.U.B.M tentang 
adanja beras injeksi ditempat- 
nja adalah sangat terlambat 

atau dengan tegas dapat dikata 

kan, si beras sudah datang da- 

| hulu, sedang chabar hal itu da- 
tangnja lambat sehingga hak itu 
menimbulkan pula kesukaran. 

Injeksi toch untuk sta- 
bilisasi. 

Kalangan ter kemuka dikalang 
an perekonomian dalam pada 
itu, atas pertanjaan ,,K.R” me- 
ngenaj kedjadian jang gandjil 
diatas menjatakan, bahwa injek 
Si beras itu tudjuannja .toch 

ras, dimana mendjadi kewadjib- 
an dari JUBM untuk melaksa- 

nakan hal itu. Ia kuatkan djuga 
keterangan lambatnja Chabar jg 
diterima oleh Pamong2 Pradja, 

jang menimbulkan kesukaran. 
Untuk memperbaiki soal itu, 

'jeksi jang dilakukan oleh stam- 
vergunninghouders itu djangan 

lah didasarkan kepada specula- 

tie, tetapi harus didasarkan pa 

da tudjuan jang semula, jaini 
menstabiliseer harga beras guna 

menoiong kepada rakjat, dima 
na ia terangkan bahwa tjara 
pembagian seperti sekarang ini, 
harus ada perobahan jang ra- 

dikal guna menudju ke kesem-     
SURAKARTA 

UDJIAN PENGHULU 
»Udjian Penghulu untuk tahun 

1953 akan diselenggarakan oleh 

iaj pada tanggal: 14 Desember 
1953 djam 9.00 pagi di Kantor 
Mahkamah Islam Tinggi, Pendo- 
po Besar Pengulon Kauman Su 
rakarta. : 

Berhubung dengan banjaknja 

tjalon jang akan diudji, maka 
setiap hari direntjanakan  me- 
ngudji 12 orang tjalon. 
Mereka jang berkepentingan 

hendaknja mendatangi 
Udjian tersebut me- 
nurut tanggal kete- 

ajian". 

DPR SURAKARTA AKAN | 
BERSIDANG 

Mulaptanggal 14-12 jang akan 
datang DPRDS Kotabesar Sura 
karta akan bersidang bertempat 
digedung DPR Aloon2 Utara, de 
ngan mengambil atjara : : 

1). Memberi 'kuasa kepada 
DPD untuk menjelenggarakan 

pendjualan barang2 milik Peme 
rintah Kota jang tidak terpakai 

lagi. Ha 
S2, 'Perobahan peraturan tan- 

da pengemudi kendaraan Naat 
bermotor. 

3. Perobahan pera tenan Gae- 
rah tentang padjak reklame. 

4). Supaja membuat peratur 
an daerah tentang tugas tournee 
(usul H. Susanto dkk.) 

5. Pembubaran Panitya Uang 
Kendaraan, 6. Laporan dan Pem 
bubaran Panitya ',,Ura Patria” 
Theatre, 7). Laporan Ketua soal 
tuntutan penjerahan tugas Pa- 
mong Prodjo kepada datrah: 8). 
Laporan Ketua soal DPD dalam 
Seksi: 9). Atjara2 jang belum 
Gibitjarakan jang dulu (sudah di 
-masukkan dalam surat undang- 
an: 10). Minta diadakan sidang 

|hatimewa untuk membitjarakan . 
tentang bunga modal perusaha- 
an dan perongkosan perusahaan 

| (usul H. Susanto dkk). (Kor).   
  

Pengembalian ke- 
amanan di 1 

5 

U ngembalikan keamanan dan 
. tjeh Ten 

Madju Pesat sekali 

, menurut pengumuman perwira pers TT $, berdja- 

SAHA puisnintakk dengan alat? kekuasaannja untuk me- 
ketertiban umum didaerah A- 

lan dengan Jantjar dan mendapat kemadjuan jang pesat. 

Pengumuman itu selandjutnja 
menjatakan antara lain bahwa 

sewaktu sepasukan tentera ber- 
patroli kira2 7 km dari Take- 
ngon kearah Tritip, maka telah 
disergap 10 orang anggota ge- 
rombolan-pemberontak beserta 

sendjata2 jang ada pada mere- 
ka, jaitu 1 karaben L.E., 1 sena- 
pan model Hamburg, 1 granat 
dan peluru2 sendjata2 tsb. 

Penjergapan itu dilantjarkan 
dengan bantuan 2 orang ,,koman 
dan kompi gerombolan-pembe- 
rontak”, jg telah insjaf akan ke 
salahan perbuatannja menjertai 
gerakan ge an-pel 

- tak Daud Beureueh cs. dan jang 
pada waktu ini sangat giat mem 

- bantu 1st keknunian" Mara 
untuk memulihkan keamanan. 
Sepasukan tentera sewaktu ber. 

    
“3 -.gerak arah.ke Biangrakal dari | 

. Takengon “telah menawan 2 ja: 
7 orang anggota gerombolan-pem- | Ma 

ol. 
“Pada tanggal 6 Desember 158k 

'conyooi tentera diantara . Sigli 
dan Meureudu jaitu Tebih kurang 
8 demi dari Hn Radja, men 

dari ibolan 
ta sebanjak Ik. 70 

orang an mengadakan rintang 
an2 dibukit2 sepandjang 100 m 

    

   

    

. terdjadi, selama 30 menit, pelit 
kan tentera telah mengusir ge- | 

Bean” Be. 

  

dak dapat dipastikan, sedangkan 
dipihak tentera tewas seorang 

- 

kopral. — Ant. 

tetangga sedang tidur njenjak, 

tjakap2 dirumah tetangga dise- 
belah ruma'ku. Isteriku menga- 
takan bahwa njonja R. akan me- 
lahirkan anak. Kandungannja 
sudah sembilan bulan. Mungkin 
sebentar Jagi akan terdengar ta- 

ngis seorang baji jg baru lahir. 
“Tetapi tunggu punja tunggu, 

sampai pukul 2 tengah malam 
baji itu belum lahir djuga. Iste- 
riku tidak bisa tidur lagi..Perem 
puan lebih tadjam perasaannja. 
dalam perkara ini. Aiku sebagai 

2 pura2 tidak ambil perhati- 
Ig Hita kubetulkan selimutku, 

tidur lagi. Tapi tidak bisa. 
dnku sudah terganggu oleh 

. dirumah sebelah jang 
bata lagi akan punja anak 

untuk kesekian 'kalinja. Biar 
nanti subuh kalau aku bangun 
dari tidur, tinggal menerima be- 
rita bahwa semalam pukul seki- 
an2 njonja R. sudah melahirkan 
"anak — laki? atau peranan — 

ngan selamat. 
“Tetapi mataku tak dapat ku- 

pitjingkan lagi, Buluromaku 
Naah bergidig ketika isteriku — 
aan tidur disebelahku — menga 

takan bahwa ia mendengar njo- 

  

    

  FA itu dari | 
tempa 1 

Mahkamah Islam Tinggi, dimu- | 

tapan pang$ilan/U- 5 

     

“Tengah malam ketika orang 

terdengarlah suara orang ber- | 

Mas R, siapa tahu tenagamu di- 

Taruna ag Mentan, tem- 

maka ia harapkan dengan be- | 
nar2, agar pendjualan ber as in 

purnaan, demikian kalangan ter 

kepala 

EM: 

besa: 

untuk menstabiliseer harga be- |: : 

  Hn ke wartawan »,,K.R”, 
  

“Motto: 
£ Kehidupan 

tudjuan me 

2D 

58 

#. 

B 
Dag ja-Sila. Pembangunan ini 

batin, Kehidupan lahir 

manusia dengan Tuhan (ketji 

' maka nampaklah dimata kita 

katannja (hun sociale natuur). 

Manusia dapat bertindak se- 
bagai perseorangan semata2, 
Numpama mendengarkan bunji- 

nja burung. Dalam hal ini ma- 

nusia tidak ” memerlukan ma- 
nusia jang lain. Tetapi manusia 
dapat bertindak sebagai ang- 
gota dari kehidupan bersama, 
umpama membajar padjak, atau 
melaksanakan kewadjiban seba- 

gai milisiEns. (militaire dienst- 
plicht). Diantara dua tjontoh 

tadi masih banjak lagi tindakan? 
manusia sebagai machluk kema- 
sarakatan. 

Masarakat adalah istilah un- 
tuk semua huibungan, jang di- 
timbulkan. oleh hidup kemasa- 
rakatan. Hubungan tadi banjak 
sekali tjorak dan ragamnja, per 
setudjuan2 dan: perdjandjian2, 
jang bentuknja berbeda2, dan 
maksudnja pun tidak sama, ke- 
wadjiban teriiadap orang lain, 
hak dan aanspraken terhadap 
orang lain, dll. Dari hubungan2 
jang timbul oleh karena hidup 
-kemasarakatan tadi, perkum- 
pulanlah jang merupakan hu- 
bungan tetap, dan.jang mengi- 
kat seorang manusia dengan 
temannja. 

Pengalaman membuktikan, 
bahwa perkumpulan2 tadi ber- 
|gerak dalam bermatjam2 lapa- 
ngan. Sebabnja jalah, bahwa 
banjak tjita2, jang hanja dapat 

Citjapai, kalau ada kerdja sama 
Gengan manusia lain. Umpama 
perkumpulan musik, olah raga, 
memibrantas persaingan, sare- 
kat sekerdja untuk dapat sja-   

memperdalam pemandangan kita ten 
Na Pn Kp 

(Oleh : PANDAWA LIMA). 

"Aa 

bersama (gemeinschaft) ber- 
ntjapai kebahagiaan bersama. 

(t algemeen welzijn). 
alam demokrasi tersimpan anasir ke- 

bebasan batin (gestelijke vrijheid), akan 
terapi djuga pertanggungan dj 
antwoordelijkheid). 
'egara demokrasi memerlukan pendapat 

jang teratur (georganiseerde meening), 
akan tetapi memperdjuangkan 
tidak berarti merobohkan pemer 
Dalam hidup kemasarakatan jang sehat 
harus ada moreele verhoudin 

. atau hubungan susila, 

awab ( vet- 

ideologie 
intahan. 

$ 
ANGSA kita sedang membangun, mentjiptakan masarakat 
baru, jang adil dan makmur, kekal dan abadi, dengan dasar 

menudju kepala keseimban 
kita berdasarkan kebang 

kerakjatan dan keadilan sosial. Oleh karena keadaan lahir Fimbal 
dari batin manusia, maka kehidupan lahir tadi berdasarkan 
atas perikemanusiaan dan ke Tuhanan J. M. KE. Tindakan? atau 
hubungan? dalamehidup kemasarakatan har 
minkan keluhuran budhi manusia (causa morali 

ntaan dan keadilan). Djika kita 

fan d 

Perkumpulan2 tadi memegang 
peranan penting dalam hidup 
kemasarakatan, sebab dengan 

perkumpulan tadi manusia da- 
pat mempengaruhi hidup kema- 
sSarakatan. 

| 

Menurut dasarnja masarakat 
itu menundjukkan 'banjak per- 
lawanan (pertentangan). Hidup 

kemasarakatan dikuasai oleh 
kepentingan diri sendiri (eigen- 
belang). Ini terbukti dalam pe- 
ristiwa djual 'beli. Ini terdjadi 

katjauan dan 
| Tiap2 orang berusaha menon- 
djolkan diri. Tiap2 orang ingin 
memiliki kedudukan jang ter- 
tinggi. 

kan kepada kehidupan batin, | 
dan tiap2 manusia ingin beker- 
dja dalam lapangan kebatinan, 
maka masarakat akan menderi- | 

pada memiliki 

djatuh dalam kemiskinan batin | 
dan kenistaan. 

Maka oleh sebab itu masara-   rat2 kerdja jang lajak, 

ibe- Sudah tiga djam ,,nglarani”, 
lum ajuga baji Jahir. Djarum 

w r sudah menundjuk Ike- 
angka 03.15. 

»Baiknja kau datang kerumah 

butuhkan”, kataku kepada iste- 
riku. 

»Tidak berani”, sahutnja. Dia 
pun kembali berbaring disebe- 
lahku. Tapi sampai seperempat 
djam tidak bisa tertidur. Mung- 
kin dia ketir2 hatinja memikir- 
kan tentang beratnja wanita 
akan bersalin. Toh isteriku su- 
dah berpengalaman 

| Tiba2 pintu rumahku diketuk 
orang. Aku segera melompat tu- 
run dari randjang. Tentu ada 
“apa2 dirumah sebelah. Mungkin 
suruhan dari Mas R. mau minta 
pertolongan isteriku, atau mau 
pindjam apa2. 

Isteriku ikut turun dari ran- 
djang, berdjalan  diibelakangku 
menudju kepintu muka. - 
Sesudah pintu kubukakan, ki- 

ranja budjang dirumah Mas R. 
peng datang itu. Katanja njonja 
R, dalam kesukaran mau bersa- 
lin. Mau panggil dokter, Dia 

mau pindjam sepedaku,- karena 
sepeda kumbang kepunjaan Mas |   nja R Menaang? kesakitan. 
R. sedang rusak motornja. 

Bulu tengkukku meremang la.   

kat memerlukan 

| balas menjediakan tenagaku ka- 

azas keseim- 

    

'M achluk Daun bo. ben 

Fatur. 

solaly mentjerf. 

), dan hubunga 

kensarakatan,, 

manusia dan manusia, jang berdasarkan atas chodrat an 

pertentangan”. | 

Akan tetapi kalau per- | 
hatian manusia hanja ditudju- | 

ta 'kelaparan, sebaliknja djika | 

perhatian hanja ditudjukan 'ke- | 
kekajaan ben- | 

da sadja, maka masarakat akan | 

HIDUP KEMASARAKATAN KITA 
bangan dan keselarasan (even- 

wicht en harmonie). Golongan 

jang lemah harus disokong dan 
“diperkuat. Golongan jang  me- 
nondjol2 harus dibatasi. Djadi 

hidup kemasarakatan harus di- 
Maka negaralah jang ha- 

rus mengatur tata-tertib dalam 

hidup kemasarakatan. Djadi ma 
sarakat “dan negara itu tidak 
bertentangan, tetapi hidup  ke- 
masarakatan tidak identiek de- 
ngan negara. 

Suatu negara mengatur tata- 
tertib dalam hidup kemasara- 
katan dengan pelbagai undang2 
Akan tetapi hubungan kemasa- 
rakatan itu sebegitu banjak dan 
Jluasnja, sehingga tidak mungkin 

semua2nja diatur dalam: un- 
dang2. Maka oleh karena itu 
mendjadi kewadjiban dari para 
pendidik (alat2 pendidikan : Ke- 
luarga, sekolah dan pergerakan 
pemuda) 

“dan mengembangkan rasa ke- 
| masarakatan (sociaal-gevoel) se 

| tinggi2nja dari angkatan muda. 
Dengan ' mengingat 

dalam sanubari anak2 kita, bah- 
wa dalam kehidupan bersama 
harus ada ,,moreele verhouding” 
orang tidak “dapat menjangkal 
kenjataan, . bahwa pendidikan | 

itu terlaksana dalam, -oleh dan 
untuk kehidupan bersama (in, | 
door en .voor de gemeenschap), 
Sunggua pun kepribadian ma- 
nusia tidak boleh hanjut dalam 
hidup kemasarakatan. 

Setjara ilmu pengetahuan (so   
oleh karena kedua belah pihak | “Konomian, kesusilaan, ilmu pe- 
merasa mendapat keuntungan. | ngetahuan, kenegaraan, keseni- 

Begitu djuga (halnja dengan | 1, ke Tuhanan dan keadilan, 
"perdjandjian 'kerdja”. Lebih | Dalam karangan ini jang akan 

nampak lagi, kalau dalam hal | | kami persoalkan ialah soal hi- 

ini manusia bertindak bersama2 | Len ana (staatkundig 
dengan jang lain. Kepentingan | '“VEn). . 
golongan ini lebih berbahaja da- P3 Negara kita adalah negara 
ripada egoisme seseorang. Ka- | demokrasi, dan sedang mem- 

Iau hidup kemasarakatan dibiar. | Gb aran Ke mao 
kan sadja (tidak diatur), maka | barat: trias-politica, dengan de- 
masarakat menundjukkan. "ke- mokrasi parlementair. Dan se- 

karang masarakat menghadapi 
| pemilihan umum, untuk memi- 
|lih anggota ,,DPR dan Konsti- 
| tuante”, idua hal jang penting 

(artinja. bagi kehidupan negara 
| kita selandjutnja. 

Akan tetapi aChir2 ini nam- 
pak sekali pertentangan dianta- 

| ra partai2. Pemerintah dan par- 
| tai2 oppositie. Jang mengchawa. 
tirkan bagi bangsa kita 'ialah, 
bahwa oppositie dilakukan dilu- 
ar parlemen, dan sifatnii per- 

| musuhan, tidak membangun (op. 
| bouwend). Dinegara2 demokrasi 
| (Buropa, Inggeris dan Ameri- 

| ka) selalu ada partai pemerin- 

ne terima 

  

wa Jogjakarta Sudjeno (tengah) 
oleh Kepala Polisi Prop. Djawa Tengah (kiri) bertempat diha- 
laman Kantor Polisi Malioboro kemarin. — (Gambar : 

untuk . membimbing | 

tingkatdri Yaa YG 
umur. anak2 harus ditanamkan | 

| ciologis) hidup . kemasarakatan | 
dapat kami lihat dari perhatian | 

| masarakat terhadap soal2 per- | 

  

    

  

Kkepo- 
lisian Jogja 
IN pagi tepat djam 09.00 dihalaman muka kantor 
olisi Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan timbang 

terima Hita kepala Polisi lama Pemb. Kom. Besar Sudjono 
dengan jang baru Pemb. Kom. Besar Sumarsono. Upatjara tsb. 
disaksikan oleh Wakil Kepala Digerah S. P. Paku Alam, Overste 

Ni Kepala Polisi Prop. Djawa Tengah, Wali Kota Jogja 
S. Purwokusumo, tap lain? instansi. 

Penanda tanganan timbang terima Kepala Polisi Daerah Istime- 

dan Sumarsono disaksikan 

2KR”) 4 

Dalam kata perpisahannja ke 
pala polisi lama Sudjono menja- 

takan terima kasih kepada se- 

mua instansi baik militer mau- 

pun sipil, pers, kawan2 sekerdja 

nja, dan terutama kepada Kepa 
la Daerah dan Wakilnja atas 

bantuannja untuk melantjarkan 
dan menunaikan tugas di Jogja. 

Dikemukakannja djuga hendak- 

nja para anggota kepolisian di 
Jogja djangan dihinggapi ,,zelf- 
genoegzaamheid”, karena kepoli 
sian Daerah Istimewa Jogja dja 
di ,,model kepolisian”. Sebaliknja 

dengan mendapat pimpinan baru 

akan lebih sempurnalah keada- 
annja dan lebih tinggi nilai kepo 
lisian. 

Pedjabat kepala polisi jang ba 

ru dalam pidatonja menjatakan 

pengharapannja kerdjasama jg 

telah ditanamkan . oleh kepala 
kepolisian jang lama itu tetap 
dilangsungkan dan dipelihara un 
tuk menunaikan 'tugas negara 
dan bangsa. 4 
Kemudian berturut-turut meng 

adakan kata sambutannja Wakil 
Kepala Daerah S.P. Paku Alam, 
Kepala Polisi Prop. Djawa 'Te- 
ngah, Kom. Res. 13 Overste Sar 

(bini dan upatjara tersebut dia- 
| chiri dengan defile dar anggau- 
| ta barisan kepolisian. : : 

  
Ph atik IT 

| 

RUSLAN ABDULSANI 
DI RANGOON 

Sekretaris Djeniral  Kemen- 
|terian Penerangan Rsulan ' Ab- 
| dulgani dalam perdjalanannja 
| kembali dari Eropah Barat pada 
| tg. 8 Desember jang lalu #elah 
(berangkat dari New Delhi ke 
|Rangoon., Menurut rentjanania 
|ia akan berangkat dari Bangkok 
| ke Djakarta pada tg. 11 Desem- 
ber jang akan datang dengan pe- 
Seni TOM tan Tn 

  

300 RUMAH DIBAKAR 
TI 

Gerombolan TYTI jang dipimpin 
oleh Udjang: Biari telah menda- 
tangi dan membakar rumah2 
penduduk “Kampung Tjiparaj, 
Tjideura, Tjiguringan, Gedongan, 
Kawedaranan Sukanegara, Tji- 
andjur. Rumah2 jang mendjadi 
korban api gerombolay semua 
berdjumlah 300 buah. Kerugian 
dan korban manusia belum di- 
ketahui, — Ant. 

  

KONPERENSI ACH- 
MADIJAH 

Di Bogor tgl. 23 
Desember. 

Mulai tanggal 23 sampai te. 27 
Desember jang akan datang 
Achmadijah akan mengadakan 

kongresnja di Bogor jang akan 

an 

dihadiri oleh utusan2 seluruh 
Indonesia. Kongres tersebut 
akan ditutup dengan rapat   umum bertempat di Gedung Na- 

(Bersambung hal 4). | sional, — Ant. 

aan 

kai 
  

DETIK2 JANG ME- 
NAKUTKAN 

gi, Buru2 kukeluarkan sepeda- 
ku. Budjang itu terus berangikat. 
Aku segera mengenakan badju 
piama, mau bertandang keru- 
mah Mas KR. Aku masii ingat. 
tiga tahun jang lalu ketika iste- 
riku dalam kesukaran mau ber- 
salin, Mas R. ikut 'bertandang 
kerumah kami, siap sedia mau 

menerima tugas memanggilkan 
dokter atau bidan umpamanja. 
Sekarang dia jang ganti mende- 
rita kesukaran. Aku musti mem 

lau “diminta, sekalipun hanja 
bantuan. moril tjuma.  Isteriku 
tidak berani ikut kesana. Kata- 
hnja perempuan tetangga disebe- 
lah kalau tidak dipanggil, tak 
harus datang, akan bikin repot | 
sadja, 

Aku disilakan duduk diruang 

muka, as R, mondar-mandir 

  
i Ada ban 

kebingungan. Meskipun diruang 
dalam sudah ada bidan jg mau 
menolong, tapi baji belum kslu- 
ar, dan katanja,.bidan itu sen- 
diri sudah tjemas sekarang, min 

ta panggilkan dokter anu. Kalau 

bisa, akan dibawa kerumah sa- 
ikit. Sudah empat setengah djam 
,nglarani”, baji belum lahir dju- 
ga. 

Aku hanja mengangguk2 sa- 

dja. Tidak berani kasih advies 
begini atau begitu. Dalam ke- 
adaan kritik begini berbagai na- 
sehat dari orang setangga akan 
menambahkan kebingungan sa- 
dja. Itulah sebabnja aku lebih 
suka tinggal diam, duduk iber- 

sela. dikursi diberanda muka. 
Dengar mengawani. setjara . ini 

| toh sudah merupakan bantuan 

moril bagi tuan rumah. 

Sebentar2 bulu romaku mere- | gaimana birmjinja. 

mang kalau Mas R. dipanggil 
masuk kedalam, lantas buru2 
melangkahkan kakinja mening- 
galkan kami diberanda muka. 
Hawa dingin menjusup ketulang, 

namun aku merasa ,sumuk".ka- 
rena suasana ,,genting” dirumah 

itu. Mudah dimengerti. Njonja 
R. sedang menjabung njawa me. 
nentang maut 

Pukul 03,50 budjang jg me- 
mindjam sepedaku tadi datang 
kembali mengiringkan seorang 
dokter, Alhamdulillah, diwaktu 
mendjelang fadjar begini Pak 
Dckter toch datang. djuga. 
“Pak Dokter segera masuk ke- 

ruang dalam. Aku dan beberapa 
orang laki2 darj rumah sebelah 

randa muka. 
Entah apa jang terdjadi dida- 

lam, aku tidak mau Jihat, memi- 
kirkan sadja tidak ! Terus .te- 
rang sadja, dalam perkara ibu 
bersalin, aku sangat penakut. 
Kalau isteriku sendiri mau ber- 
salin, aku lari keluar dari ruang 

dalam, kuserahkan nasib isteri- 
ku kepada bidan atau' dokter, 

Laki2 tua, nenek njonja R. 

bersama seorang dukun sibuk     membakar kemenjan dan meng- 

utjapkan  mantram2 entah 'ba- 
Mereka ber- 

menjebelah tetap tinggal dibe- | 

PRESIDEN DAN PARA 
MENTERI DIKIRIMI 

BUKU2 
keringatan Triwarsa 
D.P.K. Ko.spradja. 

Dari Sekretariaat DPR Kota 
pradja diperoleh keterangan 

bahwa belum lama ini an 

rimkan kepada Presiden Sura- 

no dea nela menterj Buku Pe 

ringatan Triwarsa (3 tahun) ber 

dirinja DPR Kotapradja jang be 

rupa penerbitan istimewa meng 

gunkan Omslag jang berwarna 

baik. 

Selain pembesar2 negara itu, 

djuga instansi2 lainnja dari pada 

Pemerintah Pusat jang dipan- 

dang perlu, dikirimi buku2 pe 

ringatan, tetapi penerbitan biasa. 

Kabarnja untuk peringatan 3 

tahun DPR Kotapradja telah 

diterbitkan buku2 peringatan se 

banjak 2.000 exemplaar sedang 

kan beaja jang dipergunakan se 

besar Rp. 10. 

KE 3 ANGGOTA PSII 
KONFERENSI DJATENG 
Dalam rapatnja tanggal 9 Des. 

jang lalu Ladznah Afdeling Par 
tai Sjarikat Islam Indonesia Tja 
bang Mataram LA. SPN, jang 
berlangsung di djl. Mesdjid 3 
dan dimulai pada djam 19.30 di 
putuskan untuk mengirimkan 3 
orang wakil ke konferensi PSII 
seluruh Djawa Tengah jang akan 
berlangsunx pada tanggal 19 

s.d, tanggal 21 Desember jang 
akan datang di Solo. 

Utusan2 tadi terdiri dari -2 
orang LA. PSII Tjabang dan se 
orang pengurus Kring PSII Tem 

el, 
n Lebih landjut diterangkan, bah 
wa usul2 LA. PSII Mataram jg 
terpenting ialah tentang tidak 
dipilihnja wakil2 PSII dikabupa 
ten2 dan Daerah dalam Panitya 
Pendaftaran Pemilihan umum, te 

rutama di kapanewon2. Sekali- 
pun hal ini baru terdapat dibebe 

| yapa daerah, tetapi tanda2 telah 
tampak. : 

Jang. kedua ialah masalah 

fitnahan partai Islam lain kepa 
da anggauta2 PSII kring Tempel 
jang baru2 ini terdjadi. 
Kemudian diterangkan bahwa 

dalam resepsj konferensi nanti 
pada tanggal 20-12 akan diada 
kir tjeraniah2 mengenai PSII | 
dari massa ke massa oleh Aru 

djikartawinata sFact Finding 

Commitee'' oleh Anwar Tjokro 
aminoto dan ,,Masjarakat Tiong 

hoa dalam Islam” oleh Dr. Lie 
Kiat-teng. Menteri Kesehatan. 

ATJARA GERAKAN 
. PEKAN SOSIAL 

KOTAPRADJA 
Atjara Gerakan Pekan Sosial 

Kotapradja Jogjakarta jg akan 
dilangsungkan mulai pada tg 14 
sid 21 Desember tahun ini telah 
disusun sbb : 
Te 14 Siaram radio mulai 

djam 18 dan rapat Penjuluhan 
mulai djam 19 di Kemantren Te- 
galredjo. 

Tg. 15. Rapat penjuluhan di 
Kemantren Gondhokusuman dan 
Sandiwara di Kemantren Man- 
tri djeron mulai djam 20. 

Tg. 16. Rapat penjuluhan di 
Kemantren Wirebradjan, Pemu- 
taran pilem di Kemantren Djetis 
mulai djam 19 dan Sandiwara di 
Kem. Ngampilan. 

Tg. 17. Rapat penjuluhan di 
Kem. Ngampilan, Pemutaran 
pilem di Aloen2 Utara dan di 
Alun2 Pakualaman. 

Tg. 18 Rapat penjuluhan di 
Kem. Gondomanan dan Pemu- 
taran pilem di Alun2 Selatan. 

Tg. 19. Rapat penjuluhan jdi 
Kem. Umbulhardjo. 

Tg. 21. Rapat penjuluhan di 
Kem. Mergangsan, siaran radio, 
Pemutaran pilem di lapangan 
Kotagede dan Sandiwara di Kem 
Kraton. 

Lain dari pada mulai tg. 14 
sd 21/12-1953 diadakan Exposisi 
Sosial di Perkapalan Sosial, 
Exposisi Pendidikan Masjara- 
kat, Djapen Kota/Agama di Per. 
kapalan Pendidikan Masjarakat 
dan Exposisi Kesehatan Kota di 
Perkapalan Kesehatan Kota. 
Semua itu djuga diadakan ge- 

rakan pendjualan bunga Pekan 
Sosial, pendjualan Buku2 Sosial, 

djimpitan beras dan pengumpul. 
an pakaian/gerakan kebersihan 
di kampung2. 
Sebagaimana diketahui, bhw 

Gerakan Pekan Sosial ini dilke- 
tuai oleh kepala Djawatan Sosial 
Kotapradja Judaningrat dengan 
mendapat dukungan dari organi 
sasi2 Sosial/Instansi2 dan mem- 
punjai  tjabang|ranting di ke- 
mantren2. 

  

keliling rumah, 
mengusir djin2 dan setan2 jang 

sedang mengatjau njonja R. 

seakan2 - mau 

Ketika “kentongan dilanggar 
berbunji, memberi tanda masuk 
waktu subuh, terdengarlah ta- 
ngis seorang baji. Alhamdulillah, 
njonja R. telah melahirkan anak 
nja dengan selamat. Tidak usah 
dibawa kerumah sakit. 
Entah bagaimana tjara dokter 

dan bidan menolongnja, aku ti- 
dak suka mengangan?2kan. Po- 
koknja, baji. sudah Jahir, dan 
aku boleh pulang sesudah meng- 
utjapkan selamat kepada Mas 
R. jang mukanja masih putjat 

ngat. 

Sampai dirumah kudapati is- 
teriku. masih tidur njenjak di- 
tempat tidur. Kudjagakan dia, 
kukatakan bahwa njonja R. su- 
dah melahirkan anak perempu- 
an dengan selamat. 

Pukul tudjuh pagi budjang di- 
rumah Mas R. mengembalikan 
sepedaku, minta maaf telah me- 
rusakkan roda belakang, beng- 
kok2 karena menubruk pohon 
asem didjalan gelap tadi malam 
waktu memanggil dokter, 

«Biar, tak apa, bung, Asal lu- 
rahmu njonja R, selamat, ka- 
taku,   dan 'keningnja bersimbah keri- |. 

hai & Diona |" 
Hari ini, 

x Ulang tahun ke: VII korban 
40.000 rakjat Sulawesi akan 
diperingati dj djl, Mesdjid 5 

Jogja, djam 19,3 
x Ulang tahun ke: II Sekolah 
Seny Drama & Film Jogja 
akan diperingati digedung Ne- 
gara mulai djam 19.30. Tjerita, 
pertundjukan ,,Pagar Aju”. 

  

PERINGATAN 2 TAHUN 
DPRD . 

Tanggal 24 Desember jang 
akan datang DPR Daerah Istime 
wa Jogjakarta akan memperi- 

ngati ulang tahun ke 2 dan menu 
rut rentjana selain akan menga 
dakan sidang luar biasa pada 
hari itu disiang hari, pada malam 
harinja akan mengadakan pertun 
djukan wajang kulit, 
Dalam sidang luar biasa itu 

akan mengutjapkan pidato peri 
ngatan Ketua DPRD Wiwoho 
'dan Kepala Daerah Sultan Ha- 
mengku Buwono sebagai sambut 

an terhadap 2 tahun berdirinja 
DPR Daerah tersebut. 

ASRAMA SAMA BATIJI- 
RO DJULI SELESAI? 

“Dari pihak Jajasan Guna 
Dharma, sdr, Honggowongso di- 
dapat keterangan, bahwa peker- 
djaan pembikinan Asrama ma- 
hasiswa di Batjiro kini madju 
pesat, sehingga dapat  diharap- 
kan bulan Djuli th. 1954 sudah 
dapat selesai Seperti diketahui 
menurut rentjana semula asrama 

itu seharusnja sudah selesai da- 
lam bulan September jl., tetapi 
karena timbul kesulitan2 menge- 
nai material, maka  pekerdjaan 
mendjadi terlambat, karena ha- 
rus tunggu ketetapan dari Labo- 
ratorium di Bandung jang me- 
ngadakan penjelidikan atas 
bahan2 itu, Kedua asrama di 
Batjiro itu nantinja akan dapat 

memuat 400 orang. 

ADA BERAPA MAHA- 
SISWA DI JOGJA? 

Menurut daftar pada dewasa 
ini djumlah mahasiswa dari 
U.N, Gadjah Mada semuanja ada 
6.283 orang, diantaranja 1.266 
dari daerah Jogjakarta sendiri. 
6.283 mahasiswa itu terbagi 
atas: 3088 dari fac. HESP, di- 
antaranja 1220 baru, dari fac. 
Sastra Peedgogiek dan Filsafat 
576 diantaranja 217 baru, fac. 

Kedokteran 1132  diantaranja 
458 baru, fac. Tehnik 1032 dian- 
taranja 422 baru, fac. Pertanian 
382 diantaranja 134 baru dan 

4 fac. Kedokteran Hewan 81 dian- 

taranja 40 baru. 

TUNTUTAN S.B.P.U, 
TJABANG JOGJA 

Dipekerdjaan .,Mendirikan ge- 
dung Tata-Usaha UNGM -di Bu 
laksumur”- telah “diadakan pe 
rundingan jang dihadliri oleh 
para. uitvoerders, pimpinan di- 
reksi sdr, M, Siswoko dan dari 
wakil SBPU. Tjabang II sir. S. 
Wardojo. 
Menurut ketentuan uang lem- 

bur dibajar oleh fihak pembo- 
rong ,,N.V. Biro KARPI”. 
Berhubung dengan masih ba- 

njak kepintjangan2 dalam .ma- 
sjalah uang lembur ini, maka 
dalam rapat diputuskan, menun- 
tut kepada ,,N.V. Biro KARPI” 
sbb. : 
Uang lembur bagi para pega- 

wai Negeri diperhitungkan sbb. : 
29o ,X gadji pokok X banjaknja 

djam lembur berlaku pada hari2 
kerdja biasa. 
34 X gadji pokok X banjaknja 
djam lembur berlaku pada hari2 
Minggu, besar dan malam, 

Uang lembur bagi para pega- 
wai harian diperhitungkan sbb: 
149 X sehari X 30 xXx banjaknja 
djam lembur berlaku pada hari2 
kerdja biasa. 247 X upah sehari 
X 380 X banjaknja djam lembur 
berlaku pada hari2 Minggu, be- 
sar dan malam. 
Uang lembur dibajar penuh 

menurut banjaknja djam lembur 
dengan tiada pembatasan dan 
berlaku untuk semua pegawai, 
dengan ketentuan maximum Rp. 

100,—/djam. 
Setelah keputusan2 ini disam- 

paikan oleh fihak direksi jang 
diwakili oleh sdr. Sutikno kepa- 
da fihak N.V. Biro KARPI, ma- 

ka pada tgl. 2-12 jl. suntutan ini 
dikabulkan. 

Nonton mana ? 
JOGJAKARTA. 

INDRA: ,,My Six Convicts”,” v 

RAHAJU: ,Jitterbugs”,' Stan 
Laurel, Oliver Hardy. 

SOBOHARSONO: ,,Face To 
Face”, James Mason, Robert 
Preston. 

LUXOR : ,,Kassan”, Amran, 
Mimi Mariani,, 

REX: The Star”, Bette Davis, 
Sterling Hayden. : 

SENI SONO: .,Asmara Murni”, 
A. N, Alcaff, HE,  Zaenah, 

Subono. 
MURBA: Ie Kwan Chu”, 
WETAN BETENG: ,,Brave 

Bulls”, Mel Ferrer, 
WETAN BETENG: ,,The Family 

Secret”, John Derek. 
HARDJO: ,.Lahirnja Doso. 
muko”. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

»Bandung Bondowoso”, 

SURAKARTA. 
SRIKATON: ,/The day the world 

stood still”, Michael Rennie, 
Patricia Neal. 

INDRA: Dian”, 

Osman Gumanti. 
STAR: ,(Mau: 'Kung Yauw Hoo”, 
SRIWEDARI : Northern Pur- 

suit”, Errol Ftymn. 
“Steel Trap”, Joseph Cot- 

ten, Teresa Wright. 
REX: Hotel Sahara”, Yvonne 

De Carlo,: Peter Ustinov. 
DHADY: Born to be bad”, Joan 

Fontain. 
(Perobahan dapat terdjadi). 

Normadiah, 

Ora   
“    

  



   

   

      
         

    

      
    

  

ani 

  

“djaan PSSI, tahu 

«sMadjukan oleh beber 

2. : menimbulyan rasa minderw. 
dig kepada chalajak ramai dan F 

nan “'» Sebagai-seorang patient. 

. nulis jang meng- jalkan ten- 

. randjangnja dengan batuk? dan 

MB el 

P2 & 

ONGRES ke 
baru? ni alah Dncnyambik 

    esjahkan notulen | 
gres tahun 1952 di Babakan 

  

   

      

Nan ang dimadjukan oleh 

:M. Jogjakar 

mengenai laporan keuangan dan 
susunan laporan akan diperhati- 
kan saran? sebagaimana diadj 

    

kan oleh utusan dari Persib Ban | 
dung dan P/S.LM. Yogjakarta. 

4. Menjetudjui rentjana 

  

   
untuk didjadikan pedoman ! 
pekerdjaan Pengurus Besar 
memperhatikan saran2 jang 

apa ang- 
gauta. S 

Diantaranja dalam pertengah. 
an tahun 1954 P.S.S.I. akan men 

   
Ss 

| datangkan 'kesebelasan profes- 
sional dari Eropa Barat, dan dlm 
bulan September dan Oktober 
1954 kesebelasan P.S.S.I. akan 

“ melawat ke Eropa. 
5. Kongres. menjetudjui lapor- 

an Verificatie-Commissie jg ter- | tei kana 
djadi dari utusan Djambi seba- 
gai ketua, dengan utusan2 dari 
Makassar dan "Maluku sebagai | 
SAE dan kepada Bendat:ari 
P.S:S.I. diberikan acguit en de- 
charge. 

6. Menerima baik usul? menge 
Nai padjak tontonan, reduksi ta- | 

  

SANATORIUM 
Dengan ini kami salah seorang | 

Patient pada. Sanatorium ,,Pa- 
kem”. ingin mengadjukan surat 
terbuka kepada Redaksi, guna 
menggambarkan keadaan jang 
sesungguhnja berhubung dengan 
dimuatnja suatu tulisan jang 
berkepala ,,Machluk dan Benda” 
Sanatorium Pakem jang dimu 
dalam harian tuan tgl. 5 Desem- 
ber 1953, sbb. : 

Adalah sangat kami damudag 
tentang suatu pendapat jang 
menggambarkan kengerian jang 

“ professional 
“Dari Eropa Barat dan akan mdbawat.. 

Ae MATAN “bae 

“permainan, pel 

    

2 Menjetuajui beleia PB. th 
1953 dengan tjatatan, bahwa | 

  

ian (1 : 
2 

“ 

.xvr jang atau oleh PSSI di Solo 
putusan? sebagai berikut : : 

tre Gidaerah2, sportmagazijn, pe. 
-nerbitan madjallah, peraturan 

atih dan lapang- 
an2 olahraga, jang memang se- 

akukan : 

  

“7. (Menjetudjui terbentuknja 
Panitia Wasit ' Na aga hasil 
kongres wasit jang dilangsung- 

pena di Solo pada tanggal 5 dan 
6 Desember jang lalu dengan 

|susunan :: 
| Suwandito dari Solo selaku 

1, Mardanung dari Solo se- 
is, Koentadi dari Se- 

'marang, Moerdijat dari Suraba- 
ja, dan P. Hutagalung dari Ma- 
lang sebagai anggauta. 

8. Menjetudjui rentjana kerdja 
dari Panitia Wasit jang bertu- 
'djuan membantu PB. P.S:SI, 
dalam usahanja mempertinggi 
mutu kewasitan dengan djalan : 

a. Agar P.B. segera memberi- 
kan tafsiran2 mengenai peratur- 
an permainan jang telah dilaku- 
kan oleh P.S.S.I. hingga dapat 
mempertjepat adanja uniformi- 

  

    

  

b. Agar PB. dan Corps Wasit 
| didaerah2 lebih memperluas usa. 
hanja dalam memasukkan pe. 

( ngertian tentang Peraturan Per. 
Kanaan, kepada umum d/p Pers. 

9. Menolak usul Djakarta dan 

Bandung untuk menindjau ikem- 
bali putusan mengenai pembagi. 

an Zone B. kompetisi tahun 1952 

1953. 
10. Menjerahkan. penetapan 

| tempat kongres tahun 1954 ke- 
pada beleid P.B. 

| 11, Menolak usul Magelang 

pengangkatan, trainingcen- | 

6 Djepang, salah seorang daripada 

menumpang 

    

Dengan masih mengenakan petji | 
buatan Rusia, tiba di Maizuru, 

“811 jang direi atriasikan, dengan 
IL dari Sovjet 

Rusia. Orang Djepang ini (kiri) 
menangis karena girangnja da- 
pat bertemu kembali dengan 

|isteri (kanan) dan anaknja se- 
telah berpisahan selama delapan 
tahun. (Mondiana). 

uniformeel untuk anggauta2. 
12. Menjetudjui usul Magelang 

untuk menetapkan waktu per- 
tandingan P.S.SI. 2 X 45 menit 
jang akan dimulai dengan per- 
tandingan2 pendahuluan Ikedju- 
araan P.S.S.I. tahun 1954, 

13. Menjetudjui maksud P.B. 
untuk memberikan pandji2 P.S.- 
S.I. dengan tjuma2 sesuai dgn 
saran2 jang dikemukakan oleh 
utusan Magelang sebagai pelak- 
sanaan dari putusan Kongres 
tahun 1951. 

14. Menundjuk Maladi sebagai 
ketua P.B. P.S.S.I. untuk tahun 
1954/1955 dan menerima pene- 
tapan : 

Kasimoen selaku Komisaris 
Djawa Tengah, Moerdijat selaku 
Komisaris Djawa Timur, K. 
Panggabean selaku Komisaris 
Sumatera Utara, Sinaga selaku 
Komisaris Kalimantan, dan lain2 
Komisaris dari Sulawesi, Malu- 
ku, Sunda Ketjil, Sumatera Te- 

ngah, Sumatera Selatan, dan 
Djawa Barat, setelah menerima 
penetapan dari daerah masing2.   — Ant, 
  

mengenai pembikinan tjap jang 

  

k 

Nan rentjana, dalam thn. 
Lini Biro Rekonstruksi Nasional 
Djawa- 25 akan mengtrans- 

migrasi! orang kepala ke- 
Juarga bel “pedjuang dengan 
djumlah djiwa 1.200 orang. Sam. 
pai penghabisan bulan Oktober   tiada ada buktinja sama sekali 

“dan merupakan chajal jang oat 
y 

' ngat menakut-nakuti dan da 

    

   “sangat menjolok mata. 

patient | 

jang | 
'sekiah banjak diaritara ' 
jang dirawat di R.S. tsb., 

£ dengan sendirinja “merasa ter- | 

singgung atas dimuatnja chajal- | 
an jang tidak pada tempatnja | 
dan berbukti itu, perlu kami | 
memberikan gambaran jang se- | 
sungguhnja tentang keadaan di 
RS. tersebut. : 

Adalah sama sekali tiada be- 
'nar tentang gambaran sdr. pe- |: 

tang penderita? j ng dirawat di 
RS. tsb., jang setiap hari hanja 
dalam keadaan berbaring diatas 

dengan tulang rusuknja jang me 
nondjol2, dengan hanja ' dibalut 
oleh kulit jang tiada berdaging. 
Untuk menggambarkan jang 

mudah sadja, tentunja sdr. pe- 
nulis pernah mengalami atau 
setidak2nja mengetahui, tentang 
suntikan caic jang dimasukkan 

liah djiw 

jl. jang telah ditransmigrasikan 
ke Sumatera Selatan sudah ada 
294 kepala keluarga dgn djum- 

1854 orang. Sebagian 

  

    
elua ja Te Djawa “Tengah. 

"Oleh karena itu, nanti tgl. 19 De 
sember keluarga jang masih ke- 
tinggalan akan disusulkan. Di 

| tempat jang baru mereka beker- 
| dja dalam lapang pertanian dan 

perkebunan. 
Selandjutnja darj kepala BRN 

Djateng didapat keterangan, ke- 
tika tahun 1951 BRN menerima 
898 orang kepala keluarga bekas 
pedjuang, dari Kem. Pem. Masja 
rakat dengan uang krediet dari 
Pemerintah sedjumlah Rp 5.477. 
260.-— Hingga kini uang jang 
telah dikeluarkan I.k. sedjumlah- 
“Rp. 4.000.000.— 

Pengluaran sebanjak itu diper 

gunakan mendirikan beberapa 
perusahaan seperti perikanan ' 

laut, peternakan, perkebunan, 
penggergadjian kaju dengan me- 
sin, auto-service, pendjahitan, 
perusahaan sepatu, finising, dan 
perusahaan sepatu, finishing, dan     kepada seseorang. Itu adalah le- 

'bih mudah bila urat2 dari orang 

tsb. kelihatan terang menondjol. 
sehingga dengan terang dapat 
dilihap dan memudahkan pema- 
sukkan calc tsb. Pada hal sdr. 

penulis akan tertjengang, bahwa 
sanja sebagian besar dari patien- 
ten adalah sebaliknja dengan ke- 
njataan apa jang penanja sebut- 
kan diatas. Karena sebagian be- 
sar dari patienten sangat sukar | 
untuk disuntik calc, disebabkan 
karena urat2 
tiada kelihatan sebab gemuk. 
-Jang lain ialah tiada benar 
kalau sdr. penulis menggambar- 
kan bahwasanja  patienten di 
R.S.:tsb. hanja batuk2 dan ter- 
lentang sadja - dirandjangnja. 

Pada hal kenjataan boleh sdr. 

penulis buktikan sendiri, bahkan 
hampir sama sekali tidak ke- 
dengaran suara batuk2 didalam 
zaal2, dan patientenpun tidak 
hanja terlentang diatas randjang 
nja sadja dalam waktu sekian 
lama. Sdr. panulis akan tertje- | 
ngang bila menjaksikan sendiri, 
bahwa patienten sama sekali ke. | 

adaannja seperti orang2 jang 
sehat2, dan sanggup berkelakar 
dan berdjalan kaki dari R.s. Ita 
sampai Kaliur: ang dengan waktu 
1 (satu) djam jang djaraknja 31 detak 

Adapun keadaan jang seperti 
penanja . gambarkan itu adalah 
Hemitika Oa 154 dari seluruh. 
“patienten Dan mungkin jang 
seperti sdr. penulis  chajalkan 
dalam K.R. ta 15-12-1953 hanja 
14 (setengah) persen (kalau ti- 
ada boleh dikatakan tidak ada), 

sedang jang keadaan 'badannja 
hanja sedikit lemah -sadja di- 
miliki oleh kl. 204 dan jang ma 
sih lemah” (tapi tidak seperti 
jang sdr. penulis gambarkan) 
adalah 44 sadja. Dan keba- 
njakan ' patienten tsb. 
415 0/2) paling tidak sudah kuat 
berajalan sedjauh 1 (satu) km. 
pulang pergi dengan enaknja. 

Hormat kami 
Salah seorang Patient 
Sanatoriium Pakem" 

s. D1000,. 

   

    

kanak klas 1 

itu sama sekali | 

(jang hk 

di Mlat:hardjo (Semarang). 
Perusahaan finishing di Solo 

telah melever 500 buah peti besi 
(geldkisten) untuk BRI dan dari 
pihak kepolisian diterima pesan- 

an 300 buah peti besi. Perusaha- 
“an sepatu di Magelang telah me- 
nerima pesanan 500 pasang se- 
patu untuk pegawai polisi. Da- 
lam pertengahan bulan Oktober 
jl. telah dimulai perkebunan di 
Sigandu. — (e £3 

TJILATJAP 
— 17 SR DITUTUP 

'Didaerah kekatjauan dengan 
tepat: disebut daerah operatie be 
sar wilajah kabopaten 'Tjilatjap 
menurut. tjatatan 17 buah se- 
kolah rakjat ditutup, karena se 
bagian besar dari murid2nja de 
mikian djuga guru2nja terpaksa 
mengungsi kedaerah lain. Disam 
ping itu ada sekolah jang ditu- 
tup waktu terdjadi kekatjauan 
kemudian dibuka kembali sete- 
iah para pengatjau pergi, Aa 
Smg. Na 

SEMARANG 
.DJUTAAN RUPIAH 

.. Omzet Pegadaian Negert. 
. Selama 3 bulan jang baru lalu 
di 5 daerah-pengawas. Djawatan 
Pegadaian di Djawa Tengah-U ta 
ta tertjatat lebih dari. 1.700.000. 
potong barang jang. digadaikan 
Sengan uangnja sedjumlah le- 
bih kurang Rp. 35,700.000,— 
Djumlah barang2 gadai itu 

tiap bulan terus naik, dalam bu 
lan pertama ada 550.000 potong, 
Dalam bulan kedua djumlah in! 
naik mendjadi 600.000 potong 
dan dalam bulan ke-3 tambah 
lagi mendjadi 630.000 potong. 

Menurut keterangan, mening- 
katnja djumlah2 tersebut falah 

na musim ,patjeklik” jang 
5 dihadapi oleh ' penduduk 

terutama didesa2 djatuh pada 
bulan2 tersebut, Untuk menga- 

  

   

  

| tasi tebusan tidak sadja barang 
permata, tapi djuga kain?, alat2 
dapur, alat2 pertanian dan se- 
bagainja untuk sementara diga   

daikan, Dalam hal ini daerah Te 
ea 

| tergabung dalam Sarikat Buruh 

R.N. Dja- 
tahun ini 
  

gal termasuk daerah jang pa- 

ling banjak menggadai. Selama 
itu rumah2 gadai disana - tiap2 
bulan terima barang gadai 100. 
000 potong. 
Adpun barang2 jang ditebus 

selama 3 bulan itu  tertjatat 
1.400.000- potong dengan uang 
Rp. 30.000.000,— sedang jang di 
lelang 13.000 potong dengan 
barga sebesar Tp 130.000.——. 
Ant... 

SBPP MEMBOIKOT - 
Kapal ,,Tomort? milik 

NV Internatio. 

Sedjumlah 80 orang dari bagi- 

an sleepboot NV Internatio jang 

Pelabuhan Pelajaran Semarang 
telah menolak untuk menurun- 
kan barang2 jang diangkut ka- 
pal ,,Tomori” milik NV terse- 

but. Sebabnja ialah, karana per 
selisihan antara SBPP dengan 

pihak Internatio perihal peme- 

tjatan 20 orang.buruh belum di 
selesaikan oleh pihak madjikan 

itu. — Ant, 

PA 1 

PERTANDINGAN VOLLEY 
| BALL PUTERI 

Untuk Hari-Ibu. 
Guna menjongsong ulang ta- 

hun : HARI IBU (22 Dec. 1953), 
pada harj Minggu tgl. 13 Desem 
ber 1958 jang akan diada- 
kan perlombaan volley - ball 
bertempat dilapangan . S.MA.B 

:dimulai pagi djam 8.00 dan 
re djam 16.00. " : 
Perlu diketahui, bahwa -peser 
jang telah manga tarkan da 

    

  
   

15 regu (puteri jang terdiri 

yegu2 SMA, SMP sedera 
ada 2 regu dari Club luar. 
Terselenggaranja pertanding- 

an inj diurus langsung oleh Per 
satuan Volley-pall Mataram, 

Atjara pertandingan seperti 
tersebut dibawah ini: 

  

L Ronde I: 

.w 1, KIM — SMP.I: 

2,. SMP Bopkri —. 
SGAK St. Duce (B) 

3. SGA Bopkri — PPTS K 
4. SMAIB T — PERVOS “D) 

5. SMEA — SMA Bopkri (E) 

6. SGPD — SGKP Negpr () 
7. GAMA — 2 

SMAK st Duce (G) 
8. SGTK undian bebas .(H) 

UH. Ronde H: Tp 
1. Pemenang A — 

penjenang B. R&) 
2. Pemenang € — “Res, 

—pemenang Du 2) 
3. Pemenang E — 

Pemenang F' 
4, Se NERIAg Ga 

Pemenang Bw ) 

IU. Ro n de Mi: 
(semi tinale). 

1. Pemenang K — 
pemenang L 

2. Pemenang M — 

pemenang N 

Ke 

P1 

(0) 

“?) 

IV. Ronde1lV: 
1. Pemenang O — 

pemenang P 
2. Regu2 jang kalah dari ronde 

ke III mendjadi djuara ke- 
Ir 1x 

(Finale) £: 

  

  

KEPADA DJAGO2 
PS.3.h : 

Dalam malam penutupan Kong 
res PSSI ke-16 Minggu: malam 

jang lalu oleh P.B. PSSI telah 
diumumkan nama2 dari Walang 
pemain PSSI, jang mendapat 
tanda-penghargaan, karena me 

reka itu masing2 sedikitnja te- 
lah main 5 kali dalam pe 
ngap2 kedjuaraan PSSI s 
Kongres PSSI ke 15 tahu 

Kepada mereka itu telan 

      

    

  

ngan kartu bebas" setu hititip " 

tandingan2 PSSI. Pemberian 
tanda-penghargaan tsb. adalah 

|sesuai dengan putusan kongres 
tahun 1952 di Surabaja, jang 
baru dapat dilaksanakan seka- 
rang. 

Keduabelas orang itu ialah : 
1. Suwarno (telah main 6 kali), 
2. Sukemi (5 kali), 3. Sidhi (5 
kali), 4..Handiman (8 kali), 5. 
Jasid (8 kali), 6. Sumarjo (T 
kali), 7. Sukiman (6 kali), 8. 
Arman (6 kali), 9. Sunarno (5 
kali), 10. Suharno (6 kali). 11.   Sutrisno (6 kali), dan 12 Maladi 

  

Hampir separoh 
amport masuk 

Tg. Priok 
“Belawan pelabuhan ke-2, 

Semara 

M 

ng ke-3 

ENURUT angka? sementara dari Kantor Pusat Statistik, 
dari import Indonesia selama 3 kwartaal jg pertama. tahun 

1953, jaitu Djanuari s/d Septsmber, seharga Rp. 6.511.705.636.-, 

hampir separohnja, jaitu seharga Rp. 3.152.852.201—, masuk 
dipelabuhan Tg. Priok. 

Pelabunan kedua jang menu- 
rut besarnja harga menerima 
barang import jang terbesar se- 
sudah Tg. Priok dalam masa itu 
ialah Belawan, jaitu seharga 
Rp. 592.441.935-— atau kira2 976 
.dari seluruh import, dan jg ke- 
tiga adalah Semarang seharga 
Rp. 4277474112, atau kira2 
8", Palembang, Balikpapan 
Gan Surabaja berturut2 menem- 
pati kedudukan ke-4, 5 dan 6. 

Dilapangan export Pa- 

no. 2, Tg. Priok no. 3. 
'Dilapangan export Palembang | 

ternjata mendjadi pelabuhan jg | 
harga exportnja paling tinggi, | 

|jaitu Rp. 1.570.093.796.—, “dari | 
seluruh export Indonesia dalam 
3 kwartal itu sebesar Rp. 6.892. 
484.125—, atau kira2 237h: Be- 
(lawan no. 2, jaitu Rp. 1.287.868. 
632.— atau kira2 18X, dan Tg. | 
Priok no. 3, jaitu Rp. 546. 1 
444— atau kira2 8/4. $ 

Balikpapan, ' Makasar 
Pangkalbalam berturut2 menem | 

pati kedudukan export. jg ke-4, 
5 dan 6. 

Tmport dan export me- 

nurut per mobangai ke- | 
pulauan, | 

Djika dari import seharga Rp. | 
6.511.705.636. itu hampir 4 | 
masuk. Djawa dan: Madura (ig | 
berpenduduk JI.k. 5/8 seluruh pen 

| 

| 

lembang no. 1, Belawan | 

dan | 

pat kedua, jaitu Rp. 1.069.038. 
919— (Amt.). 

Dunia sana sini 

Il 

1 
| 

| 

| »k Pemerintah Belanda menje- 
| diakan F. 1.000.000,— berupa ba 

| han dan tenaga ahli untuk mem 

| bantu pembangunan kembaii Ko- 
rea. 

| x Tiga orang mangkubumi te 
| lah diangkat di Buganda untuk 
| mengganti radja Mutesa II jang 
| dipetjat Inggeris baru2 ini. 
| & Perundingan dagang antara 
| India dan RRT akan dilangsung 
|kan dalam bulan ini di Peking. . 
|. Phihp Vincent Cardon dari 
Bk Serikat  teiah dipilih 
mendjadi direktur djenderal Or- 

| ganisasi Makanan dan Pertanian 
|PBB (E.A.O), 
Pk Sebanjak 6500 ton besi tua 
| dari Lanka sedang Giangkut ke 
| Djepang. 

| xXx Andrei Vishirisky, ketua de 

| legasi Sovjet di PBB dianugerahj 
| bintang Lenin” berhubung de-' 
ngan djasa2nja untuk negara. 

£ Harian Rakjat Peking ke- 

| marin dulu menulis, banwa per 
sekutuan militer antara Ameri- 

ka|Pakistan akan membahaja- 

kan perdamaian dj Asia. 
x Dennis Wright, kuasa usaha 

  

TANDA PENGHARGAAN 

indi- : 

be- 
rikan sebuah piagam disertai de | 

untuk menjaksikan semua per- | 

duduk Indonesia) jaitu seharga | baru Inggris “untuk Iran akan 
Rp. 4.735.985.190. maka jang | bertolak dari London ke Teheran 
menduduki export jang paling | | permulaan minggu depan. 
“besar ialah Sumatera, jaitu Rp. | x Wihelm Korf, bekas pemim 
4165.155.005,-— atan lebih 3/5- | pin Gestapo Djerman. di Melur. 
Ai dari djumlah sebesar Rp. | dekat Paris hari Rebo jang lari 

6.892.484.125.--, Export dari Dja | didjatuhi hukuman mati oleh 3:5 
| wa dan Madnra menduduki tem- | ngadilan militer dj Paris,   

    

   sia datang membawa salam rak 
jat Amerika untuk perdana men 
teri dan Shah Iran. 

Nixon  seterusnja mengutjap 
kan selamat kepada Iran jang 
telah memakainja setjara effi- 
sien bantuan ekonomi dan mili 
ter Amerika. 

Dikatakan, bahwa - diseluruh 
Asia ig telah dapat melihat ber 

kurangnja tenaga2 merusak dan 
kemadjuan tenaga2 jang memba 
wa kesedjahtersan, dan menjata 

kan kepertjajaannja, bahwa di 
Iran pun ja akan menampak hal 
jang sedemikian itu dan bahwa 

Iran akan dapat mengatasi se 
gala kesulitan jang dihadapinja 
dalam  tahun2 terachir ini. 
AFP, 

(8 kali), Mereka ini adalah se- 
muanja bekas pemain? Persis? 

Solo, seda darj lain2 Bond 
belum diterima daftar nama2 
dari .pemain2 jang djuga akan 
diberikan penghargaan  sema- 
tjam itu. Sesudah kongres tahun 
1952 ketentuan untuk mendapat- 
kan tanda-penghargaan itu ada 

lah paling sedikit telah main 3 
kali. dalam pertandingan2  ke- 
Peer — Ant. 

  

NIXON DI TEHERAN 
Wakil presiden Amerika, Ri- 

chard Nixon, tak lama setelah ti 
ba di Teheran kemarin dulu dari 
Karachi telah mengutjapkan sta 
tement, jang menjatakan, bahwa   
e 

Ama t mudjarab chasiat 

“HARGA OTIMAH MINI- 
MUM DAN MAK- 

: SIMUM 

Sidang kedua konperensi 
timah selesai. 

| Sidang kedua dari Konperensi 

Timah Internasional di Djenewa 

telah berachir dengan ditjapainja 

suatu keputusan dengan suara 

bulat, bahwa suatu per setudjuan 

mengenai harga timah dan pe- 

njelenggaraan buiter stock akan 

tersiapkan un untuk ditandatangani 
di London antara bulan Maret 

dan Djunj tahun depan, Demiki- 

an AFP kabarkan dari Djenewa, 

Presiden Konperensi Timah 

| tersebut MAN, telah membatja- 
    

HALAMAN 3 
   

kan suatu resolusi jang Non 

nja dengan suara bulat, jaitu 

jang menetapkan terselen gara 

nja komite interim dari Dewan 

Timah Internasional. ' Komite 

interim inj akan meliputi anggo- 

ta-anggota Badan Peker dja dari 

Konperensi jang berlangsung se- 

karang ini, dan akan mengada- 

kan sidangnja jang pertama “di 

London. 

Harga "timah telah ditetapkan 

jaitu 640 ponsierling paling ren- 

dah dan 880 ponsterling paling 

tinggi. Keputusan mengenai pe- 

njelenggaraan. buffer stock 'me- 

netapkan, bahwa stock. tersebut 

sebesar 25.000 metrie' ton timah 

jang akan disediakan oleh nege- 

ri2 “penghasil. Demikian AFP, 

- 

  
obat inj buat menjem- 
buhkan penjakit? serta 
menguatin badan dan 
buah pinggang. 
Buah pinggang adalah 
bagian “jang sangat 

A 
: 

R
a
z
2
2
n
 

m
a
!
 

    
penting dalam badan. 
Kelemahan bagian ini 
bukan hanja menjebahb- 

kan badan lemah lesu 
berkekurangan tenaga 

dan semangat, ping- 
gang pegal, muka putjat 

lesi, patah selera, selalu 
pening dan gelap mata 
sadja, bahkan bisa lagi 
mendatangkan penjakit? 

jang lebih berbahaja. £ 
Maka haruslah penjakit # 

demikian. disembuhkan 

serta merta dengan me- 
makan “obat kuat , 6 

»,GOLES KIDNEYING TEA 
TABLETS” jang telah 
masjhur kemandjuran- 

nja, 
Obat kuat ini. telah 
lama tersebar diseluruh 

AN
 

   
BUGAR DAN AKTIEF 
  

Dunia sebagai sedjenis 
obat jang amat bergu- A

n
h
)
 

Pe A4
 
me
wa
ud
 

  

na dan penting kepada 

masjarakat, karena bila 
sadja membiasakan me- 

makannja, badan dan 

buah pinggang mendja- 
di senantiasa sehat dan 

kuat, serta penjakit? 

pun sukar mendekati. 

Tjobahlah memakai 1 Doos 
buktikan tjepatnja bekerdja Obat ini! 

Goles Sistering Tablets 

Obat untuk Wanita" 

Obat kuat untuk menambahkan kesehatan dan ketjantikan 
Wanita? jang selalu pinggang pegel, datang bulan tiada keten- 

“tuan, muka putjat serta badannja kurus lemah tiada lagi kesan 
ketjantikan jang lajak ada pada setiap wanita itu, haruslah 
mereka selalu makan obat kyat ,GOLES SISTERING TA- 

BLETS” jang terkenal diseluruh dunia sebab kemandjurannja 

jang amat adjaib supaja badannja mendjadi sehat dan kuat 
serta wadjahnja mendjadi tjantik manis kembali. 

Goles Deaferer Pilis 

Obat Kuping" 

Tuli adalah suatu! penjakit jang malang 

dalam seumur hidup. Apa jang dikatakan 
orang tidak terdengar oleh si-Tuli. Segala 

hiburan? lagu tidak :bisa ia turut bergem- 
bira, Obat. Tuli ,GOLES DEAFERER 
PILLS” telah. terkenal karena kemandju- 

rannja menjembuhkan penjakit? telinga 
mendjadi tuli diwaktu hamil, tuli sesudah 
lepas dari sakit, atau tuli karena badan le- 
mah. Sesudah makan ini Pil telinga akan 
bisa mendengar kembali dan dapat turut 

bergumbira dengan segala warta? hiburan.   
SWEET FRIEND 

Obat Luar" 

Untuk memberi kesentosaan da- 
lam rumah tangga dan memper- 
dalam pertjintaan suami - isteri.      SWEET FRIEND 

        

  

) 
3 z7 Pertengkaran dan perkelahian di 

sale bahpoyang #5 antara suami dan isteri, sehingga 
PE 54 adalah kedjadian jang sangat 

D5 menjedihkan hati keduanja. Ke- 
G3 banjakan kedjadian tsb. itu da- 
g tangnja dari lantaran isterinja 
» berkurang kuat. Kedjadian demi. 

kian itu kini bisa dihindarkan 
atau didjauhkan dengan mem- 
biasakan memakai ,SWEET 
ERIEND” obat jang telah meno- 
long beribu? orang ' memner- 

dalam pertjintaan supaja dapat 
mereka hidup jang sentosa dan 
berbahagia, 

    
        

“Agent: TEKAN   
1138-12.   

  

  

        

(Perhatikanlah: mengawetin tetep muda 

  

Goles Brainer Pills 

.Obat 

Manusia OTAB-lah jang terpenting sekali, 

ialah penerbit segala pikiran dan djuga pe- 

Kepintaran atau kebo- 

dohan sesuatu orang itu sangat bersang- 

kutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja 

kian bidjaksana ia mendjadi dan kian ta- 

njimpan ingatan. 

djam pikirannja. 
,GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari 

ramuan? obat jang paling baik 

njehatkan otak, menambahkan 

dan pikiran, serta menguatkan ingatan. 

Djika dibiasakan memakai obat ini otak 

senantiasa sehat, dan segala penjakit dise- 

babkan oleh kelemahan otak tidak akan 

timbul lagi. 
OB kru 3 Sila nu 

Cnla Lupuliner Tablets 
"Obat Manik" 

mata dapat 

  

Obat Luar 

LAKI BINI BERSAMA SAMD MAKAN INI OBAT BUKAN BADANNJA SADJA 

DJADI KUAT TETADI ANAK2 JANG DILAHIRKANNJA DJUGA SEGAR 

SEKELUARGA RUMAH HIDUP BERBAHAGIA 

Utk. mengobati penjakit beser manik, Maka 

pakailah ,,Goles Lupuliner Tablets”, Karena 
penjakit demikian bisa mengurangkan da- $ 

rah dan melemahkan badan serta menggam 
pangkan kedatangan penjakit? lain. GOLES 
LUPULINER TABLETS dengan sekedjab 

  
Otak" 

untuk me- 
9 

kepintaran 

  

  

2 

menghilangkan kebiasaan itu. 

PONG 5 Patjinan 81, Jogja. | 

ENG. NJAN HOO — Patjinan 75, Jogja. 
Bisa dapat beli diantero Toko Obat seluruh Indonesia. 

Mengurangkan Tanggungan 
lekaslah pakai Obat GO- 
LES BIRTHROL TABLETS 
supaja Tuan mendapat ke- 
menangan jang berbahagia, 
untuk mengurangkan tang- 
gungan Tuan, dan setiap 
Tablet satu kali pake. Harap 
di- perhatikan bungkusan 
obat kita supaja tidak salah. 

    

  

  
KANG: an ROYALMOUN TED @ 

»THE TRAIL OF THE COMET" 
  

PERCEFEL ENOUGH 1 £ 

  
. Raport ini Mangatnjern batiwa Hau 

telah mengubur Drew dan isterinja ! 

“ Betul itu, komisaris ! Apa jang se- 
landjutnja kita lakukan jalah me- 

didesa bangsa 

nja tenang !   meriksa panah jang membunuh Hu ! 

TTS DAK KHEN KING AMD I PEACHED TME 
koroner INDYAN VULLAGE,,, Se LOOKED 

3 

Pnny. Do Tue Kie S 
MEN BRING ARROWGS ? J ARROWS YALL R3 
17/5 OMEN OEWAR £/ THEY BEOLGHT DE ATA TO 

BArroR dangan NG WIFES 

MESE ARE KONOMEE JA 

   
    TA Waiktu King dan saru sampai 

Kohonee, fadjar sudah 
MENJINGSING. Le... keadaan nampak. 

  

Tall Bear 

“— Mengapa 
      

tuang 
panah? Itu berarti pernjataan per 
musuhan ! 
Ini adalah panah bangsa. Kohonee, 

polisi KENA 

Fi yangur mereka telah m8m- 
2 buruh komisaris Drew dan isterinja, 

2 

  

7 

“ 

 



  

    

    
          
   

     

    
   

  

     

ack bempsey, bekas djuara 
jang baru? beberapa hari 

tunangan dengan djanda mili 
Estelle Augusie, kini su- 

Sebab menurut wa- 

Uu, ternjata keduanja ti- 

itu Jack, pada umur 
hun, dapat kKoek oug dari 

e Ta 

janda kaja sih, kata 

000. Demokrat & Parkindo turut 
tanda-tangani usul mosj pentja- 
butan PP 35. Keduanja anggota 
(KSP alias kerdja sama politik. 

21 Biar tidak goal itu mosi, pa: 
ling sedikit KSP mulaj gojah. 
Bah Nur sih artikan itu 

Kursi Saja Punja. FP 
O, kursi, ta ea 
Apa memang empuk? . 

  

  

7 

  

rakatan kita 
(Sambungan hal 2). 

tah dan partai. oppositie, Tetapi 
nampak dimata kita dengan nja. 

  

men alkan rasa persatuan 
keb: aan (Nationale eenheid). 
Pada waktu Eisenhower terpi- 
lih mendjadi Presilen, Truman 
memberi selamat 'kepadanja 

pak). Sewaktu Churchill menang 
dalam pemilihan, Attlee mengu- 
tjapkan selamat kepadanja (ra- 
sa persatuan terpelihara). Ini 
semua wmenundjukkan "watak 
gentleman”, watak luhur dari 
bangsa2 tadi. Dan dengan de- 

. mikian kedudukan mereka tetap 
— Kuat, "Watak luhur ini harus 

41 Bangsa2 tadi dapat mendu- 
kung kemenangan, tetapi djuga 
dapat menerima-kekalahan. (Wa 
tak ksatrija).. Golongan Attlee 
Gengan ichlas memberi kesem- 
patan kepada galongan Chur- 
Caill untuk menundjukkan ke- 
sanggupan dan ketjakapannja. 

Bangsa kita tidak asing akan 
arti demokrasi. Sebelum dja- 

: man Hindu masarakat desa te- 
“4 Jah mengenal demokrasi, telah 

mengenal arti permusjawaratan 
Can mengambil putusan atas: 

Gasar kata sepakat dan dengan 
Suara bulat. : 

Pertukaran pikiran (debat) 
Gapat bersifat hangat (panas), 

akan tetapi tidak merenggang- | 
kan rasa persaudaraan, djadi 
tidak menimbulkan rasa pentji/ 
dendam. Itulah tjorak demokra- | 

tie,jang murni. 5 
mokrasi,barat, jang akan 

kita praktekkan disini, harus 
|. dihindarkan daripada faktor2, 

jang” mentjemeohkan  isinja 
(geestelijke vrijhsid, en verant- 
woordelijkheid). 

Tingkatan 'ketjerdasan Yakjat 

Ea 

    

  

— Hidup kemasja. | 

ta, bahwa oppositie tadi tidak | 

(persatuan kebangsaan nam- | 

hentikan karena idzin 
| merintah Daerah - 
sampai sekarang belum 
manja. Pemasangan mesin 

Wonosobo 
diteri- 

ila- 

ngan tapacileit produksi 1! 
ton ketela basah sehari. Tudjuan 
daripada usahanja adalah seba- 
gai penampungan para ex PPN 
ing hingga kini masih nganggur 
(dan untuk lebih menjemangat- 
'kan gerakan pemberantasan ta- 
nah kosong serta mengatasi ke- 

   "penduduk daerah distrik. 
yan, Pur RE 1 

:| “Dari fihak Dewan Pemerintah 
Daerah selandjutnja atas perta- 
njaan memberikan pendjelasan 
bahwa pada prinsipnja usaha itu 
dapat. diterima  hanja karena 

belum didapat ketegasan, maka 
pemberian idzin hingga - kini 
.belum pula dapat 
(Kor). S 

  

| DAGELAN MATARAM, 
| “LUDRUK SURABAJA 

Di Istana Merdeka Dja- 
karta. $ Ri 

Dengan mendapat sambut- 

tan jang sangat meriah di Is- 
tana. Djakarta telah dilang- 
sungkan pertundjukan ludruk 
dari Surabaja dibawah pimpinan 
pelawak tenkenal Bowo dkk, di- 

“susul dengan pertundjukan da- 
gelan Mataram dibawah pimpin- 
an Atmonadi dkk. Kedua keseni. 
an rakjat ini, sebagaimana di- 
ketahui, populer sekali didaerah. 
daerah Djawa Timur dan di Dja 
wa Tengah, jang ketjuali meng- 
utamakan lawakan djuga meng- 
utamakan isi tjeritera2 jang di- 
ambilnja dan dari kejridupan se- 
hari2 dalam masjarakat, jang 

| kadang2 djuga bersifat sindiran 
jang konstruktip. 

Pertundjukan?2 tersebut dgn 
tak putustnja telah disambut 
dengan gelak dan ketawa, bah- 
kan Presiden sendiri jang djuga 
hadlir tidak ketinggalan untuk 
ketawa kegelian. Ketjuali Presi- 
den jang ikut ketawa kegelian 
terdapat Perdana Menteri Ali, 

Menteri Luar Negeri Sunarjo, 
Duta Besar Subandrio, demikian 
pun pembesar? lainnja termasuk 
djuga tamu2 dari perwakilan lu- 

| ar negeri, dan hadilirin lainnja. 

status tanah jang dipergunakan | 

dilakukan. — . 

dari Pe- | 

kukan k.l. 5 bulan jang lalu de- | 

  

“mn , . 
Radio 

— DJUMAT 11 DESM, 1953. 

JOGJAKARTA 
'“Gelmb,: 42,25 59.2 & 127,6 M 

1200 Chobah-Sholat Djum'at 

dari masdjid Sjuhada. 

Soal masak?2an oleh Nj. A. 
Kadir, : 
Dari semenandjung Mela- 
ju oleh Orkes Melaju Mz- 
taram dbp. Moh. Said. 
Taman Nasjiatul Aisjiah. 
Dikala scre dengan 
»Trio Wedha'". 
Krontjong dan stanybul 
oleh O.K, Peni dbp, Pur- 

SAYAP akn | 
119.40 Warna-warni oleh. — . 

Winata Cs. - 
20.30 Hidangan Ensemble 

—. Snwandi. : 
21.15 Obrolan pak Besut: 

21.30 Ujon2 Monosuko oleh Kel. 
s Kes. Djawa Studio Jogja 

. Jangsung dari Ngabean. 

"13-10 

13.45 

17.00 
1743. 

18.30 

SURAKARTA 

Gelmb.: 41,38 — 90 — 130 m 
-. 1215 Chotbah dan sembahjang 
darj Masdjid Besar Surakarta. 

13.45 Penghantar makan siang 
oleh O.K, Irama Muda dbp. Sdr. 
Sastrosuharto Windu, 17.05 Kle 

nengan gadon oleh R-A.S:A. dbp 
Sdr. Gunomlojo. 17.45 Varia Djz 
wa Tengah, 17.55 Klenengar 
gadon, 19,30 Pilihan pendenga: 
asuhan Kak Tatiek. 20.45 Hari 
Unicef oleh Dr. Soeparno. 21,20 
Irama langgam oleh R.O.S, dbp. 
Sdr. Dasuki Penj.: Suprapti, Sa- 
jekti, Marjati, Samsidi. 
-22.15 Sandiwara Radio. Tjer.: 

Semalam dipantai kering 
bahan :Winarno. 

SEMARANG 
Gelmb.: 76,05 — 120,48 m. 

12.05 Chotbah dan Sholat lang 
sung dari Mesdjid Besar Sema- 

| rang. 14.00 Hiburan Siang hid. 

| 
i 

O:K, Satrio dbp. Suwardi, 17.05 
Taman Peladjar oleh S.M.A Ne 

geri dbp Partojo, 17.45 Orkes 
Puspa Kentjana dbp Iskandar, 
18.00 Tjahja Kemala, 19,30 Se- 

tengah djam hid. O.K. Sinar ba- | 
ru dbp. Sudirgo, 20.30 Kesehatan 
Ibu dan Anak oleh Dr. Suhardi, 

angg. Ikatan Dokter Indonesia 

Tjabang Semarnag, 21.15 Wa- 

jang Orang oleh Keluarga Kara- 
Witan Studio Surakarta. 

  

jang bersif: 

Desember 1953. 
146-12,            kita masih rendah, sebab seba- 

gian besar masih 'buta huruf | 
dan buta politik. Akan tetapi | 
tidak buta perasaan. Kita semua 
berkewadjiban mendjaga, dja- | 
ngan sampai perasaan jang Ma- 
sih hidup itu dipengaruhi jang 
tidak semestinja. 
“Kita harus berusaha, melatih 

diri, tagar supaja “pemilihan 
umum. jang akan datang, 'ber- 
langsung dengan baik,  artinja 
tidak disertai ,,politiske corrup- | 

tie” seperti jang dapat: kita | 

lihat diluar negeri. 

JOGJAKARTA 
DJALAN NAGAN. LOR 

KE MANGKUBUMEN 
“AKAN DIPERBAIKI. 

TAHUN DEPAN 
Dari pihak Kotapradja. dipero 

leh keterangan, bahwa rentjana 
pembikinan djalan antara Mang 
kubumen ke djurusan Selatan 

sampai didjalan Nagan .Lor jg 
boleh dikatakan sampai sa'at ini 

terlantar, dalani tahun 1954 jad. 

akan dimulai lagi. i 4 
Pembikinan djalan itu akan di 

satukan dengan rentjana pembi- 

kinan djalan antara Pugeran 
dan Nagan Selatan jang akan 

menggempur tembok beteng. 

Dengan adanja djalan itu di 
maksudkan agar perhubungan la 

fu lintas makin lantjar antara da 
lam dan luar Beteng, jg biasanja 

untuk penduduk bagian selatan 
kota at menggunakan @jalan 

Gading-Aloon2 Selatan djika hen 

dak ke kampung Kraton djuga 

untuk kepentingan orang jang 
berobat ke Mangkubumen atau 

Pugeran diharapkan akan lebih 

mudah dalam menggunakan dja 

Jan? jang pendek. 

JAJASAN PANTJASILA 
”“MERAJAKAN DIES 

. GAMA 

  

akan an oleh Jaja- 
san Pantja Sila sebagai peringa- 
tan “Dice Natalts he 1V. UN. 

Gadjah 1 di Gedung Negara 
diadjukan dan akan dilaksana- 
kan peda hari Selasa tg. 15-12 

  
   

mulai djam 20.00. . 
Pera etap , Makuta 

Rama . jang mengandung 
“arti penting bagi pembangunan 
masjarakat dan negara kita. 

  

“ 

  

WONOSOBO 3 
PENGGILINGAN .TAPIO- 

“CA BERHENTI 
| Karena idzinnja terka | 

« “tung-katung. 
- Dari 1 
tangan ex PPN didapat ketera- 
ngan bahwa penggilingan tapio- 
ca jg dibangun disebelah barat | 
tlaja pabrik milik ' perkebunan | 

Pertundjukan wajang kulit jg 

penanggung djawab dika- | 

obs 

    

  teh -Tandjungsari terpaksa Ga 
s aan 

    

NAPAS SEGAR 
SEPANDJANG HARI 

   

    

PERNJATAAN TERIMA KASIH. 
Mengutjapkan diperbanjak terima kasih atas bantuan sdr.? 

moril maupun materiil waktu wafatnja 

M. Ng. HARDJOSARODJO . 
di Punggawan, Solo, sampai pemakamannja pada tgl. 

Famili 
IMAM TABRI. 

       

Gu- 

pe
n 

        

  

              
  

BRAUN, OTOPHONE, NORA. 

— Recordchangers :   
  

berikut tasnja. 

Tem PT Toro, /C Gene 
PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

- 

  

jang hidjau 

- 

“3 

Untuk menje- 
“garkan napas. | 

       

Apakah chlorophyll itu? 

Chlorophyll adalah zat bidjan daun jang menjekabkan kLe- 

murnian alam, Berkat penjelidikan jang bertahun-tahun, 
para ahli kimia dari laboratorium kami berhasil mewudjud. 

    

    

  

  

Gramoffon listrik utk. 10 platen | he 

AN Rak 
. SEKOLAH TEHNIK 

DEMOBILISAN 
Di Tjilatjap telah dibuka Seko- 

Jah Tehnik Deraobilisan jang di- |: 
ikuti oleh anggauta2 C.T.N. jang 

berhasrat. Semua pengikut ada 
49 orang, ialah 30 bagian besi 
dan 19 bagian kaju. : 
r mag mm -— 

Tt (anang 

(hana ketela Sea 

22014, 
$ 

PREMIER 

Djam: 5: 1: 9 malam 

! 13 TH. 

kau wa 

- Bromfietsen : 

DUCATt:-1953 

ALPINO: 1953 

|. Radio's: 
dari BIN tjaberawit sampai 
PALING BESAR 10 Ip. merk 
PHILIPS, ERRES, ROYAL,   
  

Untuk menjehatkan” 
dan menguatkan gusi. 

   

    

  

    
ia Ea 

—— PE 4 
Directie N.V. MOTOR IM 

mengundang para pemegang 
menghadliri RAPAT-UMUM 

selenggarakan pada HARI 
tel. 26/27 DECEMBER 1953, 
sOEN” di Jogjakarta, mulai 

Dengan Atjara : 

Pembukaan : 

    

Storan Saham : 
Penutup. 

' Mulai hari ini para peme 

    

NGUMUMAN — 

  

" 

  

PORT COMPANY dengan ini 
Sero (aandeeihouders) untuk 
Pemegang Sero, jang akan di- 
SAPTU MALAM MINGGU 
bertempat di. Rumah Makan 
djam : 20.00 malam, 

Pembatjaan Notulen Rapat Umum Pemegang 
Sero tahun jang lalu : 
Pengesahan Neratja | Perhitungan Untung | 
Rugi th. 1952, disertai dengan laporan?-nja : 

gang Sero diberi kesempatan 
untuk memeriksa Neratja/Perhitungan Untung/Rugi th. 1952 
di Kantor M.I.C. Djl, Tugu No: 56 di Jogjakarta mulai 
djam: 10.00 — 12.00, ketjuali hari DJUMAT, MINGGU 
“dan hari BESAR. 

159-12     

    

N. V. MOTOR IMPORT COMPANY Ta 

Jogjakarta, 10 December 1953 

  

  

  

  

Zool giling, 

: K: . 

| Kulit untuk Tas, Kotfer 

5    

  

5 @ Kulit lapis (voering). 

, 

W 11012 

23 Di    PEMBELIAN 

ILIPS | saro 
(MAGNETO. 

FOON) 

dapat extra 
tape (pita) 

dubbelspoor 
gratis. 

Tiarga EL. 

      

   

  
  

  

toKo 

YWO0 Kiu 21-70 so00A Tip. 185 

  

  

“GOEI KIEM GIOK 
—ACHLI BIKIN GIGI 

Mentjabut gigi 
tidak merasa sakit, Dengan 
harga pantas, 

Alamat : 

i lever dengan harga jang 

Tanggung baik dan kuat || 
tanggung j | 

bersaingan ! 
» Pakaian Kuda dll, 

Penjamakan kulit ,, TRIO? 
Djogokarian 6, Jogjakarta. 

a.n, Pimpinan : 
S5. ATMOSUDIRDJO, 

PRETKN NE KEN 

Kursus tertulis : 

RADIO & MONTIR RADIO 
Didjelaskan dengan ratusan 

gambar. Praktis, Tjepat, Mudah, 

Keterangan : 

. » KEMADJUAN” 
Kotakpos 86 — Bandung 
(Didirikan tahun 1941). 

Bantulah 

PM. I. 

  

    

—£ HATAMAN3 

  

PEMBERITAHUAN : 

Untuk mereka jang membeli lot Sweepstake 

Putera Bahagia 
jang telah ditarik tgl. 17 November '53, kini dapat mentjo- 

tjokkan lot-nja di : : 

Toko. Buku ,,K.R.'" Tugu 42 
140-12 

KANAN 

Radja obat kuat 

V“VIRAN O 
Viranol extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 

sjawat (Impotensi sexuel sWakte), Alasan penjakit badan 

Iskas tjape, makanan tidak hantjur, sering marah2 kepala 

posing, intjok linu2 muka putjet, kaki tangan dingin, #e- 

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

Tidak bisa tidur: dalam tidur sering takut? sakit pinggang, 

djantung berdebar2 buat itu kita bikin PIL VIRANOL jang 

tanggung 10079 berhatsil dan dapat kekuatan selamanja. 

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

mandiur. £ 

Pil Gembira istimewa buat IaKI2 “coococore asean RP3 XS, — 

Pij Viramin buat perempuan jang dapat penjakit 
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Keputihan “oma ena aa aan BI 28, — 

Minjak Tangkur adjaib buat laki2 ..........m 10, — 

Salep Tjantik hilangkan hitara dimuka Rp. 20,-— 

senovenanvonagwnepannennnas
an sauna sen Pane Nanasa san an sanaan erna Hj 10, — 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak. 

NP Ap DAN NN PN mkn SATU Re SAK OA ARENA eR ek ena Kana AM KETAT 
Minjak Gatal Rp. 5,— Zalp Exeem “oo... 10— 

Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......... » 10,— 

Obat dikirim sesudah terima tam 

engkos kirim 1046. 
TABIB WAHID MAWN — Tamblong 49 — Bandung, 

Agen? : 

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

. TEK AN TONG Petjinan 81 — Jogja 
Toko Obat ENG NJAN HG, Patjinan 175 Jogja, 

s1 THAY AN TJAN Petjinan 66 — Jogja. 
Findabad House, Nonorgan No. 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN DOjl Raya 114 — Magelang, 

si ENG TAY HO Pekodjan 101 — Semarang. 

Semarang. 
1 SHANGHAI Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun2 15 — Kudus 3 

uang, 

  

    

  

kuat buat 

tambah darah, 

badan.   GANDEKAN No. 2 
0 — dogja. — | 

LSN, MANA NARIK 

  

MTS. 1-175-8, 

t gosok-gigi chlorophyll 

  

   

    

  

  

  

kan obat gosok-gigi dengan ehlurophyll, Karena itulah, maka 
chlovophyll dapat dipergunakan untuk pemeliharaan mulut. 

Untuk mentjegah 
kebusukan gigi.       

     

   
   
   

     
  

Mentasol menimbulkan perubahan' jang menggemparkan dalam lapangan kesehatan mulut. 

Karena chlorophyli adalah zat hidjau daun jang. merubah daja pemberi hidup dari mata- 

hari mendjadi kesehatan, kemurnian 'dan kesegaran. Chlorophyll mentjegah zat' asam jang 

merusak gigi. Lagi pula memperkuat gusi dan membuatnja terpelihara dari serangan 

kuman? Dan pemakaian Mentasol setjara ceratur 
menjegarkan napas sepandjang hari. Mintalah 

sebuah tube besar! Nistyaja tertawan 
hati Tuan akan warna jang 

hidjau-halus dan rasa chu- 
sus dari Mentasol, 

2 
» 868 NAN 8006 

Ci vA 3 

2 5 
Untuk pemeliharaan mu- 

lut jang sempurna. 2 

MENTASOL menjegarkan napas se- ”& 
pandjang hari. 2 
Chlorophyll meniadakan sama se-  & 

kali sebab-sebab bau mulur (Ump. Hg 

karena merokok, makanan atau mi- 

numan). 8 

MENTASOL melindungi gigi dari ke- 
busukan. 8 

Chlorephyll menghilangkan zat 

& asam jang membahajakan email-gigi. 8 

Pula memerangi kuman” jang me- 

3 rusak, S 

MENTASOL menambah kesehatan 

8 gusi, & 

Chlorophyll memperkuat gusi dan 

B memperbesar daja melawan inpeksi, 8 

“sescesoeswO0 

    

kemustadjabannja, 

SENKESIN ada serupa obat 

kebersihan dan 

menjehatkan 

Laki-laki dan Perempuan sering makan Senkesin 
dapat Kesehatan dan Kegembiraan Kese- 

nangan jang lelap dan awet, 

Ohbag Senkesin buat lelaki dan perempuan, 
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 djadi muda kembali, Perempuan tua makan 
ini obat hawa tenaganja bisa hidup lagi, Orang jang kekuatannja sudah kurang kalau ma- 

kan bisa djadi gagah pula. Ini obag speciaal buat sembuhkan badan lemah, lekas tua dan 
belurs tua tenaga sudah lemah, kekuatan knrang, kekuatan otak lemah, kekuatan melihat 
kurang. Impotensi, Bongsiat, lekas kehabisan tenaga, zenuw lemah, tidak napsu makan, se- | 
habis sakit badan kurang kuat. Segala rupa penjakit lamsin, : 

Orang perempuan datang bulan tidak #jotjok, 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 tertampak 

Muitj Sports, Kaliasin 7 — Surabaja 
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TABLET ,SATOBEN” TJAP KUTJING 
Pan Speciaal buat bunuh bacil ratjun darah 

Tablet ,Satoben” bisa obatin penjakit2 seperti tersebut di bawah ini : 
Penjakit serupa tai-ko sebab darah beratjun, penjakit kotor, penjakit 
Thian - pau, penjakit kurap, bisul merah, bisul djahat, 
kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit merasa seperti digigit 
oleh semut, rambut dan bulu rontok hati takut dan 
Uang ia punja perasahan, kulit gatal, anak baji 
kantong-anak, kantong-anak mendjadi buruk, tulang sakit, kemaluan 
bengka« dan laen- laen penjakit beratjun, Kalau orang2 sudah pake 
laen obat tida bisa dapat disembuhkan penjakitnja, pakelah ini tablet 
.Satobe.” tanggung dapat disembuhkan. 

muka panas, 

bergontjang, kulit 
dapat ratjun dari 

    

ROMAR'S EMISSIN TABLETS 
Obat sakit Beser Maner manik jang paling 

boleh dipertjajai. 
Romar's Emissin ada sematjam obat jang mustadjab buat mengo- 

bati penjakit Beser Manik dan penjakit tak bisa tidur, Kalau Manik di- 
sertai dengan tak bisa tidur, makan 1 doos bisa mendjadi baik, 
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 ja- 
ma, dalam 1 bulan keluar beberapa kali, atawa saban malam keluar, ata- 

wa sehabis kentjing keluar: setelah makan ini obat tidak ber djangkit 
lagi. Paling baik satu bulan makan dua tiga doos buay memelihara ba- 

dan, dengan demikian bukan sadja penjakitnja tidak timbul, malahan 
tamabah semangat jang bergelora, 
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KEGEMBIRAAN dan merasa selafu berbahagia itulah keberuntungan orang 
jang bersuami isteri, Banjak orang jang selalu merasa demikian dan hidup 
dalam suasana gembira tapi, ada lagi jang tidak beruntung dalam hidupnja 

sebagai suami isteri 
Hal ini disebabkan karena salah satu fihak tidak mempunjai daja penarik 

dan berbadan jemah, Tubuh jang sehat dan kuat itulah pokok utama dalam 

bersuamy isteri serta mempunjai kemauan jang tjukap, UNTUK KEBERUN- 
TUNGAN JANG TETAP DIMILIKI BAGI ORANG-ORANG JANG BERSU- 
AMT ISTERI 1ALAH KALAU LEKAS? PAKAI ,SELOVER?”, 
BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO? OBAT DAN WARUAG? SELURUH 

Agen : Toko Obat ENG NJ AN HO Petjinan No, 15 — Jogjakarta. 

! 2 #n hain! sg Ke ne AT, Ken apa Kabag 25 sn WA 

  

OBAT ,SELOVER” 
(OBAT LUAR) 
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Tp. KERDATILA TAN KARJAY 1593 | 52 | S0LX 

LN 
» 

   


	Image00125
	Image00126
	Image00127
	Image00128

