
   
    

        

     

    

   
      negara? tetangga, maka da- 

an ata untuk memper- 
gara2 Asia-Afrika. 

   

  

   
   
   
    

   

   

  

   
   
    

    

   
   

      

   

   

   

   

  

   
   

  

   
   
   
   

  

   

    

   

  

   
    

    

   

    

   
   
        
   

    

   

    

   
   

    

    

   

    

   

    

   

  

   
   
   
   
   

        

   

    

   

ha 1 
luas pe Ijandjian2 Aa ganat. 
an Gel n negara2 Asia-Afrika 

itu termasuk dalam rangka pe- 
njelesaian berbagai masalah lu- 
Var negeri jang sedang dihadapi 
“oleh kementeriannja dan harus 
diselesaikan tahun 1955 ini, ja- 
itu al. perdjandjian mengenai 
 kewarga-negaraan dengan RRT, 

| penjelesaian masalah imigran2 
kedaerah Pilipina dan sebaliknja 

2g | pembaharuan perdjandjian finec 

| dengan Belanda sesudah proto- 
rol penghapusan Uni Indonesia 
— Belanda nanti diratifikasi 
oleh parlemen, dan lain2nja lagi. 

Mengenai masalah pengganti- 

(an kerugian perang oleh Men- 
S jo “dikatakan, bahwa 

dewasa i nampak adanja tan- 

kami Sg da 

  

  da2 jang menundjukkan akan 
Gidapatnja penjelesaian dengan 

pihak Djepang. 
Tentang konperensi Asia-Afri- 

tidak menjebut? be- 

| rita? dari Manila jang mengata- 
kan seolah? Pilipina akan me- 
olak ikut serta, Menteri Sunar- 

jo menerangkan, bahwa harus- 
lah disesaikan apabila sampai 

ada diantara negara? tetangga 
jang diundang hadir dalam kon- 
perensi Asia-Afrika itu nanti, 

: menolak undangan tersebut ka- 
erti sudah didjelaskan, 

: “tjita2 konperensi 
Asia-Afrika itu sesuai sekali de- 

ngan garis | dan dasar? politik 
Ma Peea Ant. 

  
  

  

  

  

  

| didalam Sabila Ai iriot bian 
- | maupun dikalangan umum di- 

ber: 1 juga didesaknja 
i- ena a En Kena .mensita mi- 

an Tenan Got aa air kita. se? 

     

dapat | kans 

SuNG berita tentang sidang DPR Khyranja 

hari ara malam jang lalu mengenai per- 

$ Sa Daan lebih 

gama 

"aja sebagai mestinja, sedang sdr 

drasman. menjambut utjapan 

itu dengan pengharapan dapat 

emenuhi Pb jang diharap 

ts dang malam itu diputuskan 

juga: pembubaran delegasi Ko-. 
apradja. ke Djakarta . untuk 

5 itjaran dengan Kem. Da- 
'Negeri bulan jang lalu jg 

.. dari. nga. Dalan Maksum, 

En aat, 

pernah waktu DPR | | PRANGKO RMS sa 
Ba ae Pad Pia peng 

, tian Auaanna DPD J: 
h sdr. Tiiptosg 

  

    
    

    

   

  

   
    

     
   

Kiabe. baru kembali dari perdja- 

' |ianannja di Eropa dan Asia me 

. Haporkan, bahwa di Bangkok di 
D |ajual setjara leluasa perangko2 

“dengan sebutan Republik Malu 

|ku Selatan” Antara. lain perang 
'ko2 sematjam ini didjual dise- 

buah toko Tionghoa di 1214 New 

Road Bangkok. Dian dari ma 

C- Ina ia mendapatnja didjawabnja 

Yana dari Amerika Serikat. 
iteri- | perangko2 tersebut antara la 

  
    

       

      

   

        

   

  

   

  

     

   

   
   

  

   

    
   
    
   
    
   
   
   

  

   
    
   
    
   
   
      

  4 Kentrnja diputuskan cici - 

| dang, bahwa perlu diadaka. 
Suara untuk 

     

“| Arthur menghadapi peta Indone 

I, | sia, ada pula jang bergambarkan 

ng (lambang PBB, Burung Tjendera 
- Iiyasih dan Kupu2. 

“Tjetakan dan  kertasnja sa- 

  

(ko untuk kaum philatelist (pe- 

In Bnana perangko) jang di 

terbi 

: “race, : London w er — - Ant. 
tx RP, 2 pe 

01. TA TREET 10 Di 
— PERMODERN “ 

ap “Downlngstreet 10, | gedung 
| tempat tinggal Winston Chur 

chill dan perdana2 menteri Ingge 
ris selama 200 tahun jang lam- 

| pau kini sudah mendjadi tua 
dan karenanja akan diperbaiki 
dan dipermodern. Untuk ini chur 
chill tidak perlu pindah. 

K Menurut kalangan jang menge 
tahui, gedung itu mungkin baru 

   

ba can 

jan umum jang akan datang: . 
| Gedung jang kesohor itu kini 
Tana, berumur FTA tahun. — Rtr. 

& 

  
      

   

- PRE Hakapan 

Gatot Mangkupradja.. t 

9 Orang diatas berkewajiban 1 

| menjusun dewan partai baru de: 

Dion: Da 

Sa Terdjual di Bangkok 
“Wartawan ,,Antara” Sugardo | 

in memperlihatkan gambar Mac 

ngat baik. Djuga perangko? ini 

disebut didalam catalogus prang | 

: an oleh Atlanta Stamp 

“Co Ltd, 136 A. Westbourne Ter- | 

| sikapnja saudara2-nja 

|akan dirombak setelah pemilih- 

  

4 

Rapat keamanan 

Tg. 18-15 Djanuari. 

Dari pinak resfar didapat ka- 
bar, bahwa pada tg. 13-15 Dja- 

nuari jang akan datang oleh 

Dewan Keamanan Nasional Pu- 

sat akan diselenggarakan kon- 

jang akan dihadiri oleh Koordi- 

nator? Keamanan Daerah (KKD) 

seluruh Indonesia, untuk mem- 

bitjarakan masalah? keamanan 

usaha untuk menjusun pedoman 

kerdja pe keamanan ta 

hun 1955 ini. 
Tiap? daa 

mengirimkan 

konperensi keamanan tg. 13-15 

Djanuari jang akan datang, ter- 

diri dari gubernur panglima TT, 

kepala kepolisian propinsi dan 

kepala kedjaksaan. — Ant. 

'DEWAN PARTAI PNI: 
TERSUSUN 

“9 Orang anggauta Dewan Par 

tai PNI jang dipilih oleh kongres 

partai di Bandung baru2 ini da- 

lam-rapatnja di Djakarta telah 

menundjuk 19 orang anggauta 

D.P. PNI jang baru, terdiri atas 

Mr Ali Sastroamidjojo, Mr Sar- |, 

tono, Dr A.K. Gani, Mr Sunar- 

jo, Dr Ong Eng Die, Nj. Sutras- 

no, Aswani Said, Ahem Erning- 

pradja, E.F. 'Wens,. Mr Tjoa Sie 

Hwie, Said Bahresj, Manai $So- 

hiaan, Max Maramis, S. Hadiku- 

sumo, Mr Hardi, Laside, Mr Su- 

jono Hadinoto, Nj. S. Pudjobun- 
toro dan Moh, Saida., 

Seperti pernah: dikabarkan de 

wan partai PNT jang, baru akan 

berdjumlah 15 orang : 9 orang | 

telah dipilih skongres, jaitu Si-| 

propinsi akan 

  

  

-ketua I-Mr: Wilopo wakil ketua 
auta terdiri : n $ ang 

dari neng an ad, Manuaba, 
Rh. Kusnan, disita Suwirjo: dan | 

ngan menundjuk 19 orang ang- 

gauta- seperti .diputuskan dalam | 

rapatnja itu dan 17 orang lain- 

nja akan terdiri wakil2 daerah 

jang akan ditundjuk oleh daerah 

masing2 dan setiap waktu dapat 

Selandjutnja didapat kabar 

bahwa D.P. PNI jang baru akan 

mengadakan sidang  plenonja 

pertama tanggal 5 dan 6 Pebru- 

.ari jang akan datang untuk me- 

njusun D.P. partai jang baru jg 

anggauta2-nja akan berdjumlah 

paling 'banjak sepertiga dari 

Hitateh anggauta2 dewan par- 

“tai jaitu terdiri 15 orang terdiri 

ketua umum, wk ketua I dan II 

sekdjen dan kepala2 bagian (de- 

perensi keamanan di Djakarta, | 

seumumnja, sebagai salah satu'| 

empat orang ke- | : 

Si Kaprah 

  
Bi Pada resepsi th. baru di 

Moh. Natsir mengutiapka 

aa 

  

" keadabn 

EWAN MPN TERI fo 
lah mengadakan si ia 

min guan pada hari Sei isa tanz :     gal 4 Djanuari 1955. 

dik Djojosukarto, sebagai ketua | “anteri membitjarakan 
Umum, S. Mangkusarkoro wakil Injetudjut hasi2 jang te: 

a | dalam Konperensi para. Perda 

    

tan, 

@ialakan 
tahun jang Tarapaut , 

'membitjarakan Rantjangan Un: | 

dang? tentang penjelesai:n per: | 
selisihan “perburuhan. i 
“mana didjclaskan “tempo hari | 
dalam keterangan pemerintah 

maka pemerintah sedjak sen 

fa bermaksud 

perburuhan dengan suatu pe 

mengingat perkembangan 

tjaraan 

Undang2 tersebut,   Ba . — Ant. 

NATIONALISME, 
.DAN MARXISVYE 

Harimau Pan-Islamisme tanam benih anti 

'imperialisme Barat 

Harus kerdja - sama ! 

DAKai. pula Keperatan uD- 
tuk kaum, nationalist se- 

'djati, kekerdja bersama - sa- 

ma cengan kaum Marxist, oleh 

karena Marxisme itu internatio- 

nal djuga ? 

Naticnalist jang segan berde- 

katan dan bekerdja bersama-sa- 

ma dengan kaum Marxist, na- 

ingat, atas pengetahuan tentang 
-putarnja roda politiek dania dan 

riwajat. Ia lupa, bahwa asalnja 
pergerakan Marxist di Indonesia 
atau Asis itu, djugalah asal per- 
-gerakan dianja sendiri. Ia lupa, j 

diri itu atjap-kali sesuai  de- 
ngan arah pergerakan bangsa- 
nja jang Marxistisch tadi. Ia Iu- 
pa, bahwa memusuhi bangsanja 

jang Marxistisch ita, ' 

Ian dan menambah adanja mu- 
suh. Ia tak mengarti akan arti- 

di-lain2 
negrei Atas umpamanja almar- 
hum Dr. Sun Yat Sen, penglima 
nationalist jang besar itu, jang 
dengan segala kesenangan hati 

um Marxist walaupun beliau 
itu jakin, bahwa peraturan 
Marxist sanga saat ini belum bi- 
sa diadakan dinegeri Tiongkok, 
oleh karena negeri Tiongkok itu 
tidak ada sjara“2-nja jang tju- 
kup-mas 
peraturan Marxist itu. 

Perlukah kita membuktikan   lebih landjut, bahwa nationalis- 

tionalist jang sematjai itu me- | 

nundjukkan ketiadaan jang sa- | 

samalah 

dengan menolak kawan - sedja- 

bekerdja ber-sama2 dengan ka- 

“untuk mengadakan 

  

    
Dalam sidarig tersebut , 

dan me | 

na : 

i Inggnes 
Birma 

ci 

yesia, India, Bid 
dan Sailan, jare rc 
Bogor “pada. achi 

kabinet Selain « daripada itu 

Sebagai: 

Ang mengenai Program kabinet 
Sastroamidjojo Bideban 

  

  Yu 

mengganti Un- 

dang Darurat No: 16/1951 ien- 

tang penjelesaian perselis 

  

    

  

nc turan jang lebih sesuai & 

keazdaan sekarang dan d 

    

jang | 
terdapat didalam hal ini. Pembi- 

mengenai Rantjangan ! 

djutkan dalam kabinet 

minggu depan. 
Dewan - Menteri se 

sidang 

Tandjutirja 

Is 

  

bahwa arah pergerakannja sen.” Harimau Pan — Islamisme Dja- 
maludin al — Afahani al Seyid 

in Safdar dari Afghanistan pe- 
lopor wmat Islam melawan im- 

perialisme Barat. 

me itu, baik sebagai suatu azas 

jang timbulnja dari rasa ingin 

hidup mendjadi satu: baik se- 

bagai suatu keinsjafan rakjat, 

bahwa rakjat itu ada suatw gO-- 

longan, satu-bangsa, — maupun 

sebagai suatu persatuan pera- 
ngai jang terdjadi dari per satu- 

an hal-ichwal jang telah didja 
lani oleh rakjat itu, — perlukah 

kita membuktikan lebih landjut 
bahwa  Nationalisme itu, asal 
sadja jang memeluknja . mau, 
bisa dirapatkan dengan  Islam- 
isme dan Marxisme ? Perlukah 
kita lebih Jandjut mengambil 
tiontoh2 sikapnja pendekar2 na- 

'tionalist di negeri2 lain jang | 

  

  
  

  bergandengan tangan d 

14 negara, 

| Presiden untuk 

h Wasubela. dan 

  

| Propinsi. 
| 
| 

akan dilan- Ig 

(mah. Agung. — 

     

  

UMUM 

ketua umum Masjumi 
selamat kepada Presiden Sukarns. 

(Renrod. IR 

. DITERBITKAN OLEH BADAN PEMER KEDAULAT AN RAKJAT Pa s. r Ss) 

  

Sebulan 
Uti 1 2ran 

&.9 

HARGA LANGGANAN, 
Palam dan Luar Kota 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 
a 

Kak ena Rp. 18,— 

0,60 ....ocmu 93 

ADPERTENSI : : 

  

  

TAHUN X — NOMOR” 83 

' EDEN cow NEHRU BERTEMU . 

Sementara itu, kalangan2 jang 

mengetahui di Washington me- 
nerangkan, bahwa Menteri LN 

Amerik2 Serikat John Foster 
Dulles jang akan memimpin dele 

rasi A.Sskekonperensi 

itu berharap, bahwa pertemuan 
para menteri LN Pakt Seato nan 

i akan menghasilkan tindakan2 

keamanan bersama guna meng- 

amati dan membendung apa jg. 
SAP infiltrasi dan subver- 

| si komunis didaerah Asia Teng- 
| yara. 

| “ Selain itu kalangan2 itu me- 

ngatakan pula bahwa para pen- 

jabat Amerika beranggapan 

bahwa : kebutuhan jang mende- 

sak dewasa ini ialah untuk meng 

oordinasikan tindakan2 dan pro 

sedur2 guna mepgamati dan me- 
ngawasi kegiatan? kaum komu- 

didaerah itu dan guna men- 

tjegah orang2 bukan joke 

x8 mau bekerdja- -sama deng 
aum komunis tak perduli 2 

Hiasan a. 
Selandjutnja Dulles djuga di- 

katakan telah mengeluarkan   
bahaja 

Kabinet menjetudjai hasil-hasil 
2 Megan Bogor 

nerima baik Rantjangan Per- 

uran Pemerintah untuk .me- 

dan . mengubah Pera- 
Pesa&intah No. 41/1954 

tentang kEhaikan pe dan 
Oonderstand jang dibe ke- 
pada para bekas Ang 

  

nsiun 

ikan 
"Gara Ten- 

   

    

   

tara Angkatan Per ang, KNIL 

dan sekx dan. tepada dian 
da danjatau anaknja. 

  

Kabinet menerima baik pula 

Suatu . rantjangan. Keputusan 

menjatakan da- 
| tam kendaan perang pulau? Bo- 
ano, Belang, Manipa, Haruku, 
Saparua, Nusa Laut, kepulauan 

Aru, kepulauan Kei, kepulauan : 
kepulauan Se- 

21, berhitang mulai tanggai 5 
nari 1955. 

n Menteri 
tudjui 

an 

    

   

      

   

djuga me- 
atjara Konperensi Ke- 
jang” akan diadakan 

Keamanan Nasio- 

arta pada tanggal 
lan 15 Djanuari 1955 de- 
mengundang segenap 

nasi Keamanan Daerah 

Jjai 

ngan 
OOT 

  

   

   

irnja kabinet menjetudjui 

pengangkatan Mr Surjo- 
ro dan Mr Sutan Abdul Ha- 
sebagai ' Anggota Mahka- 

Ant. 

LAMISME 

(Oleh: Bung Karno sambungan kemarin). 

um-kaum Islamist dan rapat - 

diri dengan kaum Markxist ? 
Kita rasa tidak! Sebab kita 

pertj'ja, bahwa tulisan ini, wa- 

laupun pendek dan djauh  ku- 

rang sempurna, sudahlah tjukup 

untuk Nationalist2 kita jang 
mau bersatu. Kita pertjaja, bah- 
wa semua Nationalist2 — Muda 

adalah berdiri disamping kita. 
Kita pertiaja pula, bahwa masih 

banjaklah Nationalist2 kolot jg 
mau akan persatuan: hanjalah 

kebimbangan mereka akan ke- 

ka'nja persatuan itulah jang me- 
ngetjilkan hatinja untuk meng- 
iehiarkan nersatuan itu. Pada 
mereka itulah terutama tulisan 

Ini kita hadapkan» untuk mere- 

kalah terutama tulisan ini kita 

adakan. 

Kita tidak menuliskan rentja- 

na ini untuk. Nationalist2 jang 

tidak mau bersatu. 
Nationalist2 jang demikian itu 

kita serahkan pada pengadilan 

riwajat, kita serahkan pada pu 

tusannja mahkamah historie ! 

Islamisme, Ke-Islaman ! 

“Sebagai fadjar sehabis malam 
jang gelap gulita, sebagai pe- 

nutup abad2 kegelapan, maka 

didalam abad kesemibilan-belas 
berkilau-kilauan pa didalam du- 
nia ke-Islamat. sinarnja dua 
pendekar, jang namanja tak 
akan hilang tertulis dalam bu- 
ku riwajat Muslim : Sheikh Mo- 
hammad Abdou, Rector dari se- 
kolah tinggi Azhar, dan Seyid   (Bersambung hal. 4). 

    

'atjapan2 bahwa konperensi itu 

“NTHONY EDEN, Menteri LN Inggeris, 

nja ke Bangkok untuk memimpin delegasi Inggeris dalam 

konperensi SEATO pada bulan Pebruari jang akan datang, 

maksud singgah dulu di New Delhi. 

Dalam kundjungannja ke New Deihi nanti, Eden akan me- 

ngadakan pembiijaraan?2 penting dengan Perdana Menteri India 

Jawaharlal Nehru, terutama mengenai situasi dunia dewasa ini. 

| 

SEATO | 

| sudut' kepentingan militer AS, 

  
setidak2-nja hendaknja akan me | 

nerima suatu keputusan semen- 
tara jsng bersalin dengan aloka 

y Si angkatan2 laut dan udara da 

'1 negara2 SEATO guna mem- 
   
   bantu angkatan2 laut dan udara 
Amerika Serikat dalam melaku- 

kan, setiap serangan ,,djika ter- 

ijadi agresi komunis”. 

Peranan armada ke-VII 

dan. angkatan udara 
A.S. 

Oleh wartawan UP Stewart 
Hnes!y lebih djauh  ditambah- 

kan tentang keterangan? Dulles 
dalam konperensi persnja da- 
jani minggu jl. sekitar kemung 

kinan Inggris dan Perantjis un- 
tok menjumbangkan kapal? pe- 
peng sdatang 

Yenggara. Dikatakan bahwa ke 

terangan Dulles ialah bahwa hal 
ini akan dibitjarakan di Bang- 

kok. 
Ditambahkan bahwa, Amerika 

akan menjambut baik sumbang: 
  

RATUSAN ORANG 
DJEPANG 

Di hutan? Irian Barat ? 

Menurut kabar  Reuter dari 

Tokio, disana ada rentjana se- 

bagai persiapan untuk rhenje- 

barkan pamflet2 dari pesawat 
terbang didaerah2 jang sulit di- 

datangi di Irian, dengan maksud 
untukpmempberi tahukan kepada 

ratusan serdadu Djepang jang 

masih ada disana, bahwa 10 ta- 
hun jang lalu perang sudah se- 

"lesai. 
Merekapun akan diandjurkan 

untuk menjerahkan diri. 
eberapa pegawai pemerintah 

Djepang dan orang2 jang 

ngan suka-rela.akan turut serta, 
pada tg. 12 Djanuari jang akan 

datang ini akan bertolak dari 

Tekio. 1 
Seorang ' diantaranja ialah 

Koichi 'Obata. Ia terangkan, 

bahwa menurut perkiraan masir 
ada antara seribu dan dua ribu 
orang Djepang dipedalaman Iri- 
an. Dari 14.000 orang Djepang, 

jang dulu ada diantara Hollan- 
dia dan Aitape (jang tsb. ter- 

achir didaerah Irian Austraria), 
hasi ada 2.060 orang jang sudah 
kembali. Lain?nja hilang”. .- - 

Ant, $ 

“operasi? di Asia. 

de- | 

  

Situasi dunia akan dipetjahkan 

dalam perdjalapan- 

Dem 

an im akan telan, dilihat dari 

bembesar2 AS beranggapan? Kah 

wa armada ke-VII dan angkatan 

udara strategis AS adalah keku- 
itan2: jang terutama jang akan 

pererdja, 

Selandjutnja digambarkan bah 
wa. para pembesar Amerika 

mengharapkan persetudjuan se- 

senuhnja dari 7 negara SEATO 

'ainnja (Inggeris, Perantjis, Aus 

tralia, New Zealand, Filipina, 

Muang Thai dan Pakistan) agar 

m:re aini men etudfj.iretiap tin 

Jakan militer guna melakukan 

pembalasan dengan mendadak” 

terhadap kaum komunis oleh 

angkatan udara dan angkatan 
rut AS — UP. 

NEHRU : 

Dengan perkembangan 
sondjata atom 

Aiternatif bagi koek- 

sistensi adalah saling 
. menghantjurkan. 

@ 

Kapal perang Peranftjis — AS perkuat Seato : 5 
F 

Ku Tita jang dilang 
'Sungkan di Baroda, negara-hagi- 
an Bombay, dan jang dihadliri 
oleh 50 orang ahli ilnu penge- 
tahuan dari Inggris, Amerika 
Serikat, Sovjet Uni, 
dan Djepang. 

Ia berseru kepada ahli? teh- 
nik, universitas2 dan ahii2 ilmu 
pengetahuan India supaRa me- 
naruh perhatian “jang praktis 
sepada dunia perindustrian In- 
dia. Menurut. pendapat Nehru, 

regiatan2 dilapangan research 
dan penglaksanaan2-nja setja- 

ra praktis seiama ini bedum tja- 

p dixoordinasikan dengan ren 

Han pembangunan jang besar. 
— Rtr. 

# & 

Hammarskjoeld £ 
di Peking 

Diplomat - Indonesia 
turut sambut. 

Sekdjen PBB Dag Hammars- 
rkjoeld beserta rombongannja, 
kemarin siang djam 13.55 wak 
tu Peking telah tiba di Peking. 

Dilapangan terbang ia disam- 
but oleh wakil2 Menteri LN R- 
RT, serta diplomat2 dari Indo- 
nesia, India, Birma, Sovjet Unie 
Inggeris, Belanda dan Pakistan. 

“ Djam 5 sore kemarin, Dag 
Hammarskjoeld mengundjungi 
P.M. merangkap menteri gLN 
RRT Chou En Lai. 

Perlu diterangkan, bahwa Dag 
Hammarskjoeid jang akan ber. 

    

   

  

isaha membebaskan 11 pener- 

ing Amerika S$ t dag mem 
an aa pegaw PBB « jang 
masih ditahan di Peking, tekta 

mendapat sambutan dari pers 
di New Delhi ' jang ' kurang 
enak”. 

»Hindustan Times” Selasa jL. 
mengatakan, bahvwa Hammars- 
kjoeld adalah terialu ,Dulles 
minded” dan selandjutnja menu 

       

  

Perdana menteri (India, 
Jawaharlal 

Shri 
Nehru, pada hari 

Selasa ini menjatakan dalam 
pidatonja didepan ahli2 - ilmu 

'pengetahuan -dari iuar.negeri, 
bahwa ' dengan perkembangan 

sendjata2 atcm,, maka alterna- 

ti (“bagi koeksistensi adalah ag   ling menghantjurkan. 

Nehru mengutjapkan pidato- 

nja itu pada pembukaan sidang 
jang ke-42 dari Kongres Iimu 

    

   

ls bahwa kundjungannja- ke 
Feking hanja. bisa berhasil djika 

jia pisa merendahkan diri. 
(“Harian “Tamnja SI P | ATI jainnja “ ,,Hindustan 
| Standard” dalam sebuah gambar 
| siridiran melukiskan Hammars- 
Hiejoela sebagai..sgekor 

perdamaian jan dnepasita 

oleh Johm FosterjDulles tetapi 
terikat tali jang dipegangnja. 

Harian ,,Indian Express” dju- 

ga mengatakan, bahwa harapan 
ketjil  Hammarskjoeld akan 

memperoleh hasil di Peking dji- 
ka pembitjaraan berbatas ke- 
pada masdat PBB tentang pem 
bebasan orang2 Amerika. 

  

Otto Rondonuwu :: 
  

Pilipina tidak realistis 
KKAS Kotua seksi LN Parlemen Otto Rondonuwu jg baru 
kembali dari New York sebagai anggauta delegasi Indone- 

sia dalam perundingan mengenai Irian Barat di PRB, menerahg- 

Han kepada pers, bahwa RRT 
sar dibenua Asia merupakan 
isia- Sirika jang akan datang. 

Pendapat diatas dikemukakan 

sebagai djawaban atas perta- 

njaan2 pers. mengenai beriia2 
dari Manila, jang membajang- 
kan seolah-olah Pilipina “akan 

menojak undangan hanja kare- 
na RRT akan hadir djuga dalam 

konperensi tsb. 

Saja tidak tahu sampai di- 
mana kebenaran berita2 pers 
Gari Manila, jang mengabarkan 
Filipina akan menolak undang- 
al untuk hadir dalam konperen- 

si Asia-Afrika. Tapi kalau itu 
  

“bawah Mgr. A. Rjojosepubro 

ngan Presiden. — (IPPHOS).     Pertemuan th baru di istana Dja karta. 
8. J. sedang berdjabatan tangan de 

Nampak pada gambar 

sebarai salah satu negara terbe- 
faktor penting dalam konperehsi 

benar, maka pendapat politikus 
di Manila jang sedemikian itu, 
adalah tidak realistis”. Demiki- 
an Otto Rondonuwu jang meng- 
anggap RRT sebagai faktor pen 

ting dalam  konperensi A-A 
nanti. 

Tentang 'konperensi itu sen- 

diri O.Rondonuwu menjatakan, 
konperensi tersebut bukan reak- 

si terhadap SEATO, tapi ia di- 
selengarakan untuk memberi 
sisi” pada segala kekurangan 
dalam usaha2 negara Asia-Afri- 
ka dilapangan perdamaian dan 

pembangunan. — Ant. 

PAKISTAN MINTA 
sPINDJAM""'. 

Ahli lalu-lintas dari 
Indonesia. 

Dari Walikota Djakarta Raya 
Sudiro didapat kabar, bahwa 

pemerintah Pakistan dengan 
perantaraan rombongan  dele- 
.gasi Pakistan jang  meffjertai 
P.M. Moh. Ali dalam kundju- 
ngannja ke Indonesia baru? ini, 
telah menjampaikan surat per- 
mohonan kepada Kementerian 
Luar Negeri, jang maksudnja 
minta agar pemerintah Indone- 
sia sudi mengirimkan ke Pakis- 
tan untuk beberapa waktu Ia- 

manja, seorang tenaga ahli 

lalu-lintas untuk. memberi pe- 
tundjuk? dan nasehat? mengenai 
soal lalu-lintas di Pakistan. — 
Ant. 

   

  

ARYA . 
Pr Lgd 3 He kek 2 

Tiap masuk sekolah mem- 
beri peladjaran seorang guru 
wanita didaerah ketiamatan Ka- 
rangmodjo, Magetan, Madiun, 
tentu membawa anang ketjil 

didalam kelas, karena dirumah 

    

| tidak ada orang jang mengurus   nja, Y 43 8) 

  

Tiongkok 

     



        

   
   

    

   

  

   

     
    
    

               

      

  

    

   

   

    

lilingi In: 
untuk minta - be- 

' kendaraan 
vat “pemot et.” 

saat itu aa 

     

                

tu man barak. 
| Djawa Te- 

lapat - memberikan 
— — Ant, : 

    

Di Solo. 

  

   

  

“s.d. 18-1 Kn 'akan 
aa 'Kongresnja jg ke 

ta Solo. : 
atjara jang akan di 

   
       

   

  

      
    
   

  

   
   

   

  

   

   

  

       

   
    
       

   
     

    
   
    
   
    

   

: g dipimpin oleh Sjamsu 
| marya Pant. — Kor. 

gun “eipan - Stadion 

&. Pa waktu 
Lea 

ma jean 
1 Kana jang diadakan di-    

   

  

e tung mulai bertenga 

| Iva Panitya t “ten debu Sanga mem 
“punjai | esuatu dasar hukum un 

Fkagai ae Tin 

i matinee jang per 

-F31 jang mendesak 

   
    

  

N Pt 'ins- f 
'truksi atas 

  

tuk melandjutkan' tugasnja. Se- 
gala sesuatu mengenai penjen- 

  
     

'kerdjakan -oleh Panitya Se Pusat di Djakarta. "| 

$ “Sebagai “G3 $ 
Sensor Film. daerah mempunjai   

(mengawasi film jang dipertur. 
Pajukkan didaerah (batjar kota 

punjai hak “pengawasan setji 
preventief. Dalam | nerokna 

rendun Salat menentykan pes 
-robahan unur jang telah dite: 
kapan "ieh Panitya Sensor Pai 

  

'mengadakan kompromi" dgn. 

|fihak ,,Gapebi” (Gabungan pe- ih 
PepahARNA, Woekupis: : 1 

Pelbagai reaksi. timbui. 

Dalam: hubungan ini, Yeni 
landjut wartawan 

Solo mengabarkan, ebahwa ber- 
senaan dengan itu tampak tim 
buikan pelba ai Ma Oi teruta- 
ma dikalangan | $ jan 

putusan 
pada sidangnja dalam butan Ok- 
tuber 1954 jl. supaja Undang? | 
fin segera dikeluarkan ba 

as) 

  

  

    

  

  

  

  
  

pengganti ' Film Ordonansi 
1940 iang mendjamin: a. Kes | 
silaan Timur, b. Pendidikan dan 
Kepugajaan nasional dan e. 
ngingat djuga milieu daerah. 

Dalam pelaksanaan sub 
achir itu, kepada daerah supaja 

" 

ventief.. 
# & 

supazia ditindjau. 

' Sementara itu dapat dikabar- 
kan, : bahwa oleh Pemerintah 

daerah Kotabesar Surakarta te- 

    

nba yaa Na aa dcngan 
2. se rti Kepoli- 

an Pn Pendisikan Po 
ngadjaran, ( instansi? ja- 
innja jang am Panitya | 
Sensor Film. di. Solo, nptuk mom 
bifjarakan sekitar pertundjukar 

mendapat |    

  

z 

kakajnan chusus, 3 

Hal ini sesuai pula dengan ke- 
1 Ok sia 54 

ajang 
berwadjib supaja membatasi 
pemutaran fiim pada siaga hari 

at ea i seh 1 

   

  

  Hii 

Tk 

  

  

    

   

    

   
   

    

   

  

    

   
    

  

   
   
    

  

   
   
   

   

      

    

     

  

         

       
        

  

  

| ERTEMPAT dirui 
dang DPRDS, . 
ibesar. Semarang telah me- 

gan 

      nesia ada 7 bua) 
'ting adalah peng 
di Den Pasar dan ' 

| mudian pengawetan bu: 
- sirop dan sep r: . 
|lang, pengawet sa, 

   | langsu 
125 tahun kotabesar Semarang 

|-berotonomi. Upatjara dihadiri 

      

   

    
     

      

   
    
   
   
    
   
   
   

    

   

    

    
    
   
   

    

    

    

    
   
    
     

  
bahan ketik abutannja 

1 awa Tengah: dan ke- 

KN Hadisubend sedang mengutjapkan pidato. 2 (Nappho : 

si- | lebih dulu menindjau kenjataan- 
erintah | aja. — Ant. 0. 

an resepsi. peringatan. 

, |oleh Lk. 100 orang undangan ter | | 
| Idiri dari pedjabat2 sipil, militer, 

kepolisian Djawa Tengah, ketua 
“| Co.di Den Haag, dalam rapat 
Mn memberikan kete- 

7 takan, bahwa perusahaan2 Van 
Ka Dorp di Indonesia »dipaksa” di- 

“Inasionalisir dengan harga f 300 

!de lucht gegrepen). Perunding- 
|an mengenai 

t: 

  

KABAR MENGENAI PEM- 
— BELIAN VAN DORP: 

111 EF. 300 Djuta. 
“ubi .De Telegraaf”, pim- 

pinan NV v/ih G.C.T, uan Dorp 

rangan2 jang optimistis, Kabar2 

Tai sk. Indonesia, jang menja- 

djuta, adalah skabar angin” (ait 

ini tidak pernah 
akuk Ke approach me- 

   

     
    

   
     
     

      

   
   

  

    
     
    

  

    
       
      
         

     
    
    
     

     
     

   

  

       
   

     

      

|suran film dipandang tjukup di- | 

Solo), akan .tetapi tidak an 1 

hanji durat. mengadakan refe- Te 1 

sal, jarg dalam hal ini sifatnja er 

an R. et di 

    

   diberikan hak pengawasan RO 

Pertundjukan matince 2 

Krn co: Watawai SKR va i 
Berdasar 

   

Nan akan 
andjur, an ke 

9 engu 
ai ana pertundjukan 

Maa. pada 

| “hesar 

| da udjian penghabisan: S.MLA. - 

saha bioskup 

“eno TEHNIK. Di 
- DJERMAN 

Ma , (Dengan Ikatan Dinas. 
NN ntar peruuda2 tamatan | 
S MA,-B jang bersedia beker- | 

ia pada Djawatan Perindustri- | 
uk terbuka “Kesempatan untuk | 

beludjar pada perguruan? “Ting- | 

gi di Djetman (@jurusan tehnik) | | 

dengan ikatan dinas, | 

Paling Sedikit. mereka. harus 

mempunjai angka rata? 3! pa- 

  

'B, dan pandai bahasa Inggeris | 

dan/atau  Djerman, Sjarat? 

faiafnja sama dengan sjarat? 
ikatan dinas Kementerian PPK.      
    
   

      

    

  

n engan Seksi Pendidikan 
atan Perindustrian, Djalan 

Mada 8 Djakarta. Pen- 

Vftaran dibuka hingga Taka 
Agustus. 1955. — Ant.   

  

tugas membantu Residen untuk |“ 

  

      
Di Semarung oleh Jajasan 2 ne 

|. tu@i oleh, Ibu Judonagoro, 

ing | an tempat latihan @ Lak2 2 

  

   

4 
Hu ye penderma antara Ih 

“hari jang lalu, jang mendap 

5 Fa mempak: Para Rangteru 

dimuka ruangan tersebut. 

elah dik 

   

ara peminat dapat berhubu- |nerangan, Kepala. Daerah dan 

  

    
KONGRES VIII S.P.S. 
Mulai nanti sore djam 20.00, 

SP.S (Serikat Perusahan Surat 
kabar) mengadakan kongresnja 

|jang ke VIII. Rapat Pengurus 
Lengkap dilangsungkan di Hotel 
,Gar “uda”. Besok Djum'at dan 
Sabtu jad. SPS. meneruskan 
rapat2-nja di Balai wartawan 
sedang Djum'at malam Sabtu di 
gedung Negara diadakan resep- 

si mulai djam 19.30. Menteri Pe 

“Wali Kota akan memberikan 

sambutan2nja dan resepsi ditu- | 

tup dengan pertundjukan kese- 

nian2 daerah. 
Perlu diterangkan bahwa pada 

hari Ahadnja (9/1-1955) para pe 
ngikut kongres akan melihat2 
Kraton, kemudian berziarah ke- 
makam U.S. Tjokroaminoto, : 

SIDANG DPD KOTA 
«.. PRADJA 

Bitjarakan paberik 
dan Kertonaden. 

Kemarin DPD Kotapradja Jo-' 

gjakarta mengadakan sidangnja 
dan 'atjara jang pokok 'teruta- 
ma tentang persoalan? baru jg 
dihadapi serta memetjahkan. per 
soalan2 lama jang belum dapat 

diatasi. 
Selain dari itu dibitjarakan 

Idjuga tentang rentjana pendiri- 

an paberik es. Seperti diketahui 
tentang tempatnja ada pihak2 

(ikalangan masjarakat jang be- 

lum dapat menjetudjuinja. 
Djuga kemarin . dibitjarakan 

tentang rentjana perluasan dja-: 

lan Kertonaden jang akan di- 

es 

    

djadikan djalan paralel  Malio- 

boro. i 
Seperti prnah dikabarkan, be 

lum lama ini Pemerint”m daerah 
telah menerima keputusan dari 

ok “Djam 10,00 sidang plefo ter 
buka IDPRD Jagjakarta dige- 

#    Sena 

   
| HALAMAN w 

Tg" 

&« Haa Ta 

  

BN an Ap dji. Malioboro '16. : 
Djam 17.00 digedung Sono 

Budak diadakan tjeramah oleh 
nj. Dr Supardjo. nj. Suharti dan 
nj. S. D. Susanto tentang SAVI 
Uni dan RRT. 

& Djam 20.00 kongres PSP' 
seluruh Indonesia bertempat di 
Gedung Negara. 

! 

KEUNTUNGAN PERRIN 
RP: OA BRG En 

Menurut surat keputusan Men- 

teri Pertanian Sadjarwo  usa- 
ha Perrin, Jajasan Perkebunan " 
Rakjat Indonesia, dalam pena-- ' 
naman tembakau Virginia di 

daerah Jogjakarta untuk musim 
1953/54 telah menundjukkan- 
keuntungan sebesar Rp. 104. 

   

    

     Djawatan Djalan2 Kementerian     Djenderal “Sudirman, Djenderal 

Idin di Mlati, 

berdarmawisata vke . Kaliurng. 
Kongres akan dihadiri oleh Lk. 

100 orang utuSan dari seluruh   

    

  

"usaha. “im @dalah Kk 
: tm hasil basaar nada bebe 

"keuntungan Rp. 18.070,-. 
us PAW. bergambar bersama 
NAPPH Oo ks 

  KeRa 

' Menjongsong 

(Oleh : 
& 

ANGGAL 6 hingga tan: 
9 bulan ini Serikat Per 

haan Surat Kabar melangsung- 
'kan Kongresnja ke-VITI dibekas 
Ihu-Kota. Jogjakarta. " 

ggal 

1 
USa- 

"Dalam. kongres ini akan dibi- | 
tjarakan tidak sadja soal?) jan2 
langsung mendjadi kepentingan 
para anggota SPS, tetapipun 
TP soal Perdjandjian Kerdja 
jong antara SPS disatu pihak 

dan PWI dilain pihak termasuk 
mendjadi, atjara jangOtidak ka- 
lah pentingnja dengan atjara2 

lainnja. 

mengutjan jon 4 Ll Tg 

Be aa org Ana pe 
para anggota SPS jang tepadi 

dari seluruh pendjuru Tanah 
Air, karena Saudara? Pemimpin: 
Perusahaan Surat Kabar jang 
datang di “Jogjakarta ini adalah 
sebenarnja ' kawan seperdjoang- 
an para wartawan di Jogja chu- 
sisnja' dan " wartawan? seluruh 
Indonesia pada umumnja. Ka- 
wan seperdjoangan jang sepen- 

Geritaan ” dan sepenanggungan 
dimasa revolisi jang telah lalu 
dimana kita bersama2 turut ber 
djoang menegakkan kamerde- 

“kaan kita dengan melalui salur- 
an2xpersurat kabaran. 

Adanja dua organisasi, jaitu 
SPS dan PWI pada hakekatnja 
tidak berarti pervisahan antara 
kita sama kita, melainkan ha- 
nja sekedar merapakan pemiba- 

| tasan tugas, jaitu tugas sebagai 
wartawan pekerdja jang selan- 
Gjutnja diudjudkan dengan ada- 

nja PWI. dan 5 
wartawan | penjelengg: 
sahaan, ' jalah- 
SPS. Djadi tegaslah, bahwa se- 
benarnja “perpisahan jang me- 
rupakan djurang jang tjuram 
tidak ada. 

“Kalau achit2 ini antara bihak 
SPS disatu pihak dan PWI di- 

ara peru- 

. Hain pihak seolah? terdapat su- 
atu gedjala jang tidak diingin: 

|kan oleh kedua belah pihak, ja- 
itu dengan adanja rentjana Per- 

$ djandjiari Kerdja .Rojong jang 
dikemukakan . oleh pihak PWI 

(kepada pihak SPS, maka hal itu 

hanja memupakan suatu "miss 

understanding” semata2 jang di- 
sebabkan karena soal Perdjan- 

dilan Kerdja Rojong itu merupa 
kan barang baru baik hagi pi: 
hak Pengusaha “Surat Kabar 
maupun pihak wartawan sendi- 

ri. Sepandjang. 'sedjarah kehi- 
dupan Pers di Indonesia baru se 
kali inilah ' soal Perdjandjian 
Kerdja Rojong itu diketengah- 
kan kepada pihak pengusaha. 
Oleh karena itu pula memang 

sudah sewadjarnjalah apabila 
didalam menindjau soal. Per- 
.djandjian Kerdia Rojong pada 
bulan2 jang telah lampau ' ter- 
“djumpa hal2 jang sangat djang- 
gal jang Pan tidak perlu 
terdjadi. 

Pembitj araan “dalam babak     
Na | 

es itu telah Ngantar 
Statement jang isinja me- 

5 sepenuknja Ike bidjaksa, 

memaniian Irian Berat keda- 
bad? dam Indonesia 

claim NC 

  

    

pertama antara Pengurus SPS. 

    

tai dja'an teng sa 

1saha2 itu selalu tidak diindah: 
nda oleh B ida, intika hendak 

nja pemerintah ynemutuskan hu 
“bungan diplomatik dengan Be- 
Tenda Dan djika usaha? terse- 

aah 'kegagalan, maka 
lirkanhja, | agar pemerin- 

tah member! kesempatan 

, tapi apabila 

| kepada “rakjat. (uantuk berusaha 
dengan tjaranja sendiri mema- 
sukkan Irian Barat kedalam wis 
lajah R. I. 
. Selandjutnja kongres 1g me- 

tugas sebagai 

dengan adanja . 

Maa S.P. S. 
K | . Menuaju kerdjasama S.P.S. — P.W.l. 

SUGIJONO) 

TE : 
. DARI REDAKSI : 
"Kami muatkan 
ketua PWI. 

| sdr. 

tulisan 
kring Jogja 

Sugiono, jang banjak 
| £ memperhatikan soal? me-' 

ngenai nasib WLAN Se- 
bagai,,baruh”, 

F 

Gan F Pengur us Pusat PWI meng- 
alami kegagalan. bahkan menim 

tangan antara kedha belah pi- 
hak. Pihak PWI merasa Ha 

   
An Hb na, djawaban2 san 

slegasi Pengurus SPS. 

Gak kompetent untuk mengada- 
kan Sesuatu keputusan didalam j 
nembitjaraan2 itu karena hal ini 

mengenai persoalan seluruh ang 

sotanja. as x 
| Karena 

pandang tidak memuaskan bagi 
pihak PWI: itulah, maka-pada 

tanggal & Djuki 1954 PWI meng 

aGakan konperensi kerdja di Se 

marang jang “teritama untuk 
mengupas dan menentukan se- 
Siatu kesimpulan. pendapat dari 
pada utusan2 tjabang PWI me- 
ngenai soal Perdjandjian Kerdja 
kojoeng jang seolah2 menurut 
pandangan pihak PWI telah di- 

tolak mentah-mentah”  oleki 
pihak SPS (Pengurus). 

Konperensi Kerdja tersebut 

berlangsung dalam suasana se- 

rieus, karena mengingat bahwa 
"penolakan SPS atas konsepsi 

Perdjandjian Kerdja PWI ber- 
arti S 

akibatkan buruknja suasana di: 

kalangan Persurat Kabaran di 

sacirkan akan terdjadinja, 

Sudah barang tentu akan -me- 
nimbulkan “-akibat2. jang lebih 

luas lagi artinja didalam negara 
kita, 

Karena 
ngat cebal, bahwa para warta- 
wan Indonesia tetap patuh dan 

setia akan kuadjibannja terha- 

dap negara ' dan  magsjarakat 
twumumnja, maka “didalam Kon- 

Panai Kerdja tersebut masih 

: dyuga didapat suatu pemetjah- 

an untuk menghilangkan suasa- 
na tegang antara pihak SPS dan 
PWI, jaitu dengan diputuskan- 
nja “untuk memberi kepertjaja- 

an penuh kepada Pengurus 

PWI Pusat serta “meminta ke- 
pada pihak ketiga (dalam hal 

ini Kementerian Penerangan) 
untuk mempertemukan kembali 

bengurus SPS dan PWI dalam 

usaha mentjari  djalan ikeluar. 
Pertemuan jang “diadakan 

oleh Kementerian « Penerangan 
sebagai pihak ketiga berlang- 
sung tanggal 10 September '54, 

dihadiri oleh Wakil2 SPS. dan 

PWI. 

jang   
  (Bersambung hal. 3). 

4 |kepatmnang “Man 6.P, Ansor ke-i 

| Serigembalian Irian Barat mela- ngambil resolusi jang isinja me- 

hjokong  sebenuhnia  ”minder- 
heidsnota” Surjoningprodjo jang 
menjinggung tanda gambar PKI 
didalam pemilihan umum, serta 
mendesak selekasnja penjelesai- 
(an soal tersebut sebelum daftar 
pentjalonan ditutup untuk DPR. 

Peristiwa Mesir. 
Mengenai soal2 luar negeri, 

statement. pula tentang peristi- 
wa Mesir. pada masa sekarang 
ini, dimana diantara Jain dinja-   

| Indonesia. 

IPROF. A. KAHAR MUZA- 
KIR KE SULAWESI 

UTARA 
IL... Dari Pusat Pimpinan Muham- 

madijah Jogjakarta didapat ka 

madijah dan Presiden ,,Universi 

|ty Islam Indonesia" (UII) Jogja 

karta Prof. K.H.A. Kahar Muzak 
kir pada taggal 1 Djanuari 1955 

jl. telah berangkat :dengan me 
numpang pesawat terbang GIA 

dari Surabaja menudju ke Mena 
do — Sulawesi Utara utk meng 

hadiri Konperensi Muhammadi-   

   

  

   
   

bulkan' gedjala2: adanja perten-. 

paliknja pihak SPS merasa" 1 

djaw raban2 jang di. 

uatu hal jang dapat meng: ' 

Indonesia. Hal demikian oleh se- . 
luruh utusan2 tjabang PWI da-' Kempen menghentikan pat dirasakan dan Sangat diku-: 

keinsjafan jang sa. 

kongres telah mengambil suatu ' 

jah Daerah Sulawesi Utara dan 

Tengah jang akan dilangsung- 
kan pada tanggal 10 sampai 12 

Djanuari jad. bertempat di kota 

Balantak, wilajah Luwu. 

Konperensi 

daerah Sulawesi Utara-Tengah 
“ini selain akan membitjarakan 

soal2 organisasi kedalam dan ke 

luar, terutama jang berhubung- 

an dengan pelaksanaan keputus 

'an2 Mu'tamar  Muhammadijah 
'ke 32 jl. di Purwokerto, djuga 

'hakan membitjarakan mas'alah 
| pemilihan umum jad. 

Lebih diauh dikabarkan bhw. 

selain akan menghadiri Konpe- 
rensi Muhammadijah 

wakil PP Muhammadijah Jogja | 

karta, Prof. K.HLA. Kahar Mu- 

'|zakkir dalam kesempatan ini 
akan menindjau: perkembangan 

dan usaha2 organisasi Muham- 
“macdijah di daerah dalam wila- 
jah Sulawesi Utara, Tengah dan 

Selatan, dan kalau mungkin dan 

masih ada | waktu berkehendak 
pula - untuk mengundjungi dae- 
rah Sangihe dan Talaud, jang 
semuanja. dapat memakan wak- 
tu kurang lebih sebulan lama- 

nja. 1 5 : 

| KWARTIR BESAR KBI 
AKAN KE MASELANG 

  
P. Diponegoro. 

| Berhubung dengan adanja pe- 

' ringatan 100 tahun wafatnja Pa 

' ngeran Diponegoro jang akan di 
| adakan setjara besar2 pada tgl. 

(8 Djanuari di Magelang, Kwar- 

|tier Besar KBI di Jogjakarta 

|akan ikut serta memperingati 

| nja di Magelang. 

|. Ikut serta KBI tjabang Mata- 

ram dan tjabang Magelang dan 

antara lain akan mengadakan 

pi unggun. , 
Dalam pada itu di lain2 tem- 

pat seperti Makassar, Ambon 
dan sebagainja diadakan djuga 

| peringatan? oleh KBI jang-sifat 

: (aa istimewa, sedangkan tja- 

' bang2 lainnja mengadakan pe- 

kan bakti selama 8 hari. 

(Urip Somohardjo dan Dr Wahi- ja perluasan ini akan 

Setelah ini'terus ' 

bar bahwa anggauta PP. Muham ' 

Muhammadijah | 

sebagai | 

Hei 1954 didalam kereta api an 

Ikut peringati Walang: 

Pekerdjaan Umum, bahwa bea- 
diberi 

| tambahan. 

'BANJAK BEKAS PEDJU- 
. ANG JANG INGIN 

PINDAH KELUAR 
DJAWA 

Dari pihak BPUR daerah Jo- 

gjakarta diperoleh keterangan, 

balwa minat bekas pedjuang 

daerah Jogjakarta untuk dipin- 

dahkan keluar Djawa sebagai 

transmigran besar sekali. Seka- 

rang ini sudah terdaftar kira2 

2.300 orang dan djumlah ini be 

sar kemungkinannja akan ber- 

tambah, mengingat masa pendaf 

taran itu di perpandjang sam- 

pai tgl. 18 Djanuari jad. 
Dua tahun jang lalu djuga te- 

lah dikirimkan rombongan be 

kas pedjuang dari daerah Jogja 

karta ke Sumatera Selatan. 

DARI RUANG PENGA- 

DILAN 
Penipu litjin dihukum, 

Pengadilan Negeri Jogjakarta 

kemarin (Rebo) telah mendjatuh 

kan hukuman pendjara I tahun 

|dan 2 bulan kepada W. Sunarto 

jang  dipersalahkan telah mela 

kukan penipuan2 kepada penum- 

pang2 kereta api dengan memal 

sukan kartjis suplesi serta me 

mailsu surat2 perdjalanan. Pe- 

nipuan2 tersebut telah dilakukan 

didalam bulan Maret, April dan 

htara Jogjakarta-Purwokerto. Ia 

ditangkap pada tgl. 8-5- 1954 di 

dalam kereta api antara Jogja 

dan Wates ketika buat sekian 

kalinja ia, dipergoki melakukan   
kereta. api. 

tapi mengaku djuga tinggal di 

Bandung serta mengaku beker- 

|dja pada .SSKAD Bagian Permi 

njakan di Djakarta. ti $ 

Dalam pemeriksaan perkara 

W. Sunarto itu telah didengar 

Retera ant 9 orang saksi. 

—. Bunuh anak sendiri. 
(Dalam sidangnja pada hari 

Selasa 4 Djanuari jl. Pengadilan 

Negeri telah, mendjatuhkan hu- 
kuman pendjara 1 tahun dan 6 

bin Karijonawi jang dipersalah- 

kan telah membunuh anak baji 
sendiri jang baru dilahirkan. Per 
Tu diterangkan bahwa Kasinah 

itu berasal dari desa Djepit, ka 
lurahan Hargobinangun. kapane- 
won Pakem dan bekerdja seba- 
gai babu pada satu keluarga 
pada djl. Sosrowidjajan No. 54 

Gedongtengen Jogjakarta. Pada 

satu malam ia melahirkan 'se- 
orang baji, jang segera ditjekely 
lehernja sampai mati. Sebabnja 

ngan jang tidak sah. Hukuman 

tadi dikurangi dengan waktu 

selama ia berada dalam tahanan 

dipendjara. !   
  

ENTERI Penerangan Re- 

“publik Indonesia dalam ke 

putusannja tgl. 27 Desember me 

nttapkan, menghentikan pem- 
berian sokongan. pembelian ker 

tas koran kepada perusahaar 
persurat kabaran jang dalam 
tahun anggaran Kempen tahun 

1955 telah tjukup menerima s0 
kongan untuk 3 tahun 6 bulan 
lamanja. 

Didalam hal2 jang chusus jg 
ticak diatur didalam peraturan 
ini Menteri Penerangan dapat 
mengadakan perketjualian. Per- 

aturan ini mulai berlaku 1. Tn 

“huari 1955. 
Keputusan Menteri Peneraang- 

an tersebut diambil dengan me- 
ngingat keadaan keuangan pa- 
da umumnja dan bahwa Kempen 

»telah memberikan ' sokongan 

pembelian kertas koran  (resti- 
tusi) kepada perusahaan2 per- 
surat kabaran semendjak Djuli 

1951 sampai sekarang.   
takan dalam statement tadi, 
bahwa Gerakan Pemuda Ansor 

turut serta merasa sedih atas ke 

| djadiin? di Mesir baru? ini! dia 

mengharapkan dengan. ichlas, 

agar diugahakan penjelesaian se 
tjara "islah” sepandjang adjar- 
an2 Islam. i 

& 4 

Imron terpilih kembali. 
@.. , 

Achirnja dafat , dikabarkan, 
bahwa. dalam pemungutan sua- 

tjabang G. P. Ansor jang hadir 
didalam kongres ini 96 suara | 

lah memilih H. Imron Rosjadi 
sebagai ketua umum, — Ant.   ra jang terachir, maka dari 110 | 

Pemberian sekongan pembelian 
kertas koran 

Sokongan “pembelian kertas 
koran selama waktu 3 tahun 6 

bulan dapat - dianggap tjukup 
sebagai sumbangan untuk mem 
pantu perusahaan2 persurat Ka- 

baran dalam perkembangannja 
Maka dianggap tidak perlu lagi 

memberikan sokongan kepada 
perusahaan persurat kabaran jg 
telah terima bantuan selaina 

waktu 3 tahun 6 bulan. 
Sebagai diketahui mulai res- 

titusi itu sebesar 33 j3 persen 
dari harga pemerintah, 'kemudi- 
an dikurangi separoh dan kini 
habis ketjuali untuk surat2 ka- 
bar jang belum tjukup 3 tahun 

16 bulan mendapat bantuan. -Ant. 
  

S.R. TIONGHOA II 
BUKA KEMBALI 

Setelah kl. 2 tahun SR Tiong 
hoa II di Notojudan ditutup oleh 

Kem. PP & K, maka. sedjak tgl. 
1 Djanuari sekolah tsb. telah di 
buka kembali. Urusan sekolah 
sekarang dipegang oleh pengu- 

rus Pendidikan Tionghoa Yang 
Shiah. 

JOGJA SINGKAT 
x Peringatan setahun berdiri- 

nja H.W. Godean telah diadakan 

| dengan diramaikan permainan? 

serta  ketjakapan ' kepanduan, 
dan axposisi kepanduan. 

Di 

  
£ Panitya Penjelesaian Kor- 

ban S.M.A.C Juridis Ekonomis 
Pusat Jogjakarta telah meneri- 
ma sumbangan dari darmawan 
bukan peladjar, sebanjak Rp. 
205,— jang telah dipergunakan 
membeajai 3 orang delegasi ke 
Kem. P.P.K, beberapa waktu jl. 
dan kekurangan. uang sebanjak 
Rp. 895,— diperoleh dari juran 

para, peladjar2 sendiri,   

  

penipuannja kepada penumpang2 

Ia tinggal di Jogja | 

bulan kepada . mBok . Kasinah 

baji itu lahirnja akibat perhubu ' 

  

235,28, jang pembagian keuntu- 
| ngan itu diatur sbb. Kembali ke- An 
| pada tani /organisasi 37,54, pes. 
' ngurus organisasi2 tani Sa 1 
|dana — tjadangan /pengeluasan-” 
Perrin 40”, dana kesedjahneran 2 
an pegawai Perrin 7,576, tantiess4 
me pegawai Perrin 7x dan ker“ 
sosialan daerah 545. 5 

PUTUSAN P.4.P. & TUN- 
TUTAN BURUH TEH 

MANTJING 
Perselisihan antara kaum :bu- ' 

ruh paberik teh ,,Mantjing” di: 

Jogja dengan madiikannja masih 

ada buntutnja. Keputusan dari 3 
P.4.P. Djakarta oleh kaum bu- - .. 

ruh dianggap tidak bidjaksana' 

dan berat sebelah, sebab kete- 

rangan2 dari pihak buruh tidak 
dimasukkan untuk  didjadikan ' 
bahan pertimbangan pihak 

P.4.P. Djakarta. Berkenaan de- : 

ngan hal itu, maka SB. Teh' 

Tjabang Jogjakarta menjam- 

paikan surat kepada P4.P., jg. 
isinja mendesak 'agar keputus- 

annja itu ditindjau kembali. 

LULUS UDJIAN A.S.R 
Dari bagian Seni Lukis / Pa- 

tung dari tahun ke II ke th. ke 

III: sdr. Belong Utoro. 

PANITYA PEMILIHAN KO 
TAPRADJA TERIMA 

PENTJALONAN: 
Dari fihak Panitya Pemilihan - 

Kotapradja Jogjakarta dipero- 
leh kabar bahwa mulai tanggal! 
31 Desember 1954 jl. PPK Jo- 
gjakarta sudah mulai menerima -: 

pentjalonan untuk angeautag 
DFR dan Konstituante. 

Untuk DPR akan. ditutup pa- : ea 
Ga tgl. 30 Djanuari :1955 jal, 
sedangkan untuk | Konstituants : 
ditutup pada tgl. 28 Pebruari $ 
1955. N 

Berhubung dengan adanja.ke-. 2 
sulitan2 disebabkan “simpang 
siurnja ,,instruksi2” dari Pani- 
tya Pemilihan Indonesia (PP1) . 

| Djakarta “dgn Undang-undang 
"No: 7 th. 1953 dan Peraturan 
Pemerintah No: 9 th. 1954 jang 

satu-sama lainnja bertentangan 
maka pada tgl. 4 Djanuari 1955 
PPK Jogjakarta telah mengi- 

rimkan sebuah Welegasi terdiri 
Gari sdr.2 Darmojuwono dari Ba- 
ruarli dari PPK dan sdr. Sudo:- 
mo Bandjaransari dari Djapen 
Kotapradja ke Semarang untuk 
membitjarakan soal ini dengan 
Panitya Pemilihan ' Djawa Te- 
ngah, dan menanjakan mana ::£ 
Gipakai UU dan PP atau instruk 
si-instruksi dari PPI, 

Kalau hasil pembitjaraan Ji 
Semarang ini tidak. dapat me- 
njelesaikan soal ini, maka telah 
diputuskan untuk terus mengi- 
rimkan seorang utusan dari ke- 

tiga sdr. ini ke Djakarta untuk 
menanjakan soal ini langsung 
Gengan Panitya Pemilihan Ins 
dcnesia. 

TABLEG AKBAR MASJUL 
MI Di SITIMULJO — 

PIJUNGAN 
'Dari Masjumi Wilajah Jogja- 

karta Bagian Penerangan diper- 

oleh kabar bahwa besok hari 
Sabtu 8 Djanuari 1955 jang akan 

datang oleh Masjumi setempat 
akan diadakan Tahleg Akbar ber “ 

tempat di Sitimuljo — Pijungan 

Kab. Bantul Jogjakarta dengan 
mendatangkan pembitjara2 dari 
Wilajah Jogjakarta. £ 

Dalam rapat Tableg Akbar ini 13 

akan diberikan penerangan ten- : 

tang pemilihan umum jang ber-. 

hubungan dengan perdjuangan 
Masjumi dalam mentjapai ke- 
menangan ummat Islam, djuga 
akan disampaikan hasil2 kepu- | 
tusan Mu 'tamar Masjumi ks-VU 
jang baru lalu di Surabaja, ter- 
utama jang berhubungan des... 

ngan program pertanian sosial ' 
dan 'per-ekonomian. 

Sebagai pembitjara dari wi 

lajah dalam rapat Tabley A 
bar Masjumi ini belum ditentu 

kan, tetapi besar kemurgkinan: 
terdiri dari sdr2.. Hamam Ha- 
sjim, Zainuddin Rusdiman dan | 
Abdul Razak Fachruddin, 

      

      
   

    

  

Nonton mana ? 
SOBOHARSONO : ,Cruisin”, 13 

Down The River", Dirk 
Haymes, Andrey Totter, in 

SENI SONO: ,Conguest of 
Cochise"”, John  Hodiak, 
Robert Stack. Kn 

REX : Superman Flies Again”, 
George Reeves, 

  

INDRA : Ek Tha Raja? 
film India, 

LUXOR : ,,Pemuda Deba" Pp 
ten Hamama, Yahya Shahin .RAHAJU : The Blue Lapoop””” 
Jean Simmons, Denata. Hous Ta 

| ton. , Kou 
MURBA : ,Huo Ch 1     

     
    

   

WETAN BETENG: Il 
Titien Sumarni. Tu Ma 

KETOPRAK TRIMUDO “1 
sIman Tukiur”" Babad 
darngalim,  



    
    

    

   
   

  

    

  

   
   

    

   
   

  

   

  

   

   
   

    

   

  

   

    

   
   

  

   

        

   

  

   

  

   
   

    

   
   

  

   
   

  

   

    

   

  

   
   

  

   

    

   

    

   

    

   
   

            

   

  

   

    

  

begitu pula peladjaran menu 
n2 PA Ten 

“ngadjaran. Pem 
untuk S.R. Volledig (6 
baru mentjukupi 
124 Io-nja. Belum 
mempunjai 10 kela. 

bih. 

: 'itu, ar mendapat   
   
   

  

   
   

  

   

    

   

   

   

      

   
   

  

   
   

        

   

  

    
   

  

   
   

      

   
      

  

   

    

   

   

  

   

   
   
   

  

   
   

ke aa Kertas2 alat2 admin tie 

jang belum pernah ada - 

dan buku2 t 

“agak tjukup. : 

4. Tangkai pena dan 
jang belum LOR 

bagia: 

“kl. Ta sia VI hanja 

dengan pensil. belia: 

Djangan sampai m 

dan VI bagi jang Lem 

. paksa menulis den 

pen. (Menjalahi 

menulis di S.R.)- $ 

. Bagikan buku2 alat menga- 

djar jang sesuai dengan ma ! 

ta-peladjaran2 pada cudjian 

. masuk S.L.P. serta 

“kan dasar? peladjaran | da si 

“LP. Jang sama sekali be 

ada : Buku2 batjaan da 

hasa Djawa (Daerah) me 

jg berhuruf Djawa ataw 

huruf Latin, Buku peladjar 

. Ilmu Bangun dil. sae 

, Gambar atau peta alat Hati” 

“ngadjarsditiap klas, dam laing 

  

Tn 

1 mendapat angan | dari 

teratur. 
lama ru? 8.R. 

petadjaran | 

a dengan dedactik” 
lah tekanan ke- 

guru dapat menga- 
1 Ba an 

: Baniban te- 

Gedactik baru 
naga2 pendi- 

benar2 tekan arti 

ktekkan dedsctik 
aka akan nampak ke- 
2, jang kami uraikan 

“dari kehi- 

iMaka oleh ka- 

bih 
jaman jang mpau. Baaan. 

harus L akui bahwa pen- 

    

menerima dasar j jang 'kokoh. 
Diklas jang Tinggi S.R., jaitu 

iklas V dan VI pan ran 'anax2 
“kita diperluas dan ditudjuk 
“kepada pengertian dan einyat |. 
an, bahwa Indonesia adalah ne- | 
gara kesatuan, 
satu bahasa dan satu bangsu.. 
Orientatie diarahkan kepada ke- 

jang satu itu. Djuga dalam klas 

pengadjaran harus tetap jang 

praktis. Bahan2 Giambilkan Gari 
tehidupan jang nja 

.. Semua .apangan hidup kema- 
sjarakatan harus mendapat per-- 

zami terangkan adanja 7 lapa- 
agan hidup kemasjarakatan). 

Mengingat, bahwa pemba- 

ngunan masjarakat dan negara. | 
memerlukan orang2 jang her.: 
sanggung djawab dan berani hi- 
Jup sendiri, maka ne agaknja 

.dikelas V dan VI S.R. ini anak2 
tita mendapat latihan beladiar | 

kaan beladjar. Kami belum be- 

praktekkan disini ,,Stelsel Dal 

ton”, oleh karena konsekwensi- 
nja belum dapat dipikul oleh ne- 
gara dan tenaga guru. Akan te: 
tapi buat sementara waktu ka- 

mi memberanikan diri untuk 
mengemukakan, agar dikelas V 
dan VI diadakan “djam bebas 

| (vrije uren), jang memberi ke- 
bebasan kepada anak2 untuk 
memilih sendiri dengan menger- 
djakan sendiri sesuatu peker- 
djaan. Dan memberikan pea- 
puran kepada gurunja tentang 

hatsil pekerdjaan tadi. Disam- 
“ping situ guru dapat Pepe 

sOpdracht”, kepada murid2 utk 
nengadakan penjelidikan me- 

ngensi sesuatu hal, dengan pe- 
'doman2 jang diberikan vlen.gu- 
runja, dan membuat pelapuran 

dari : Tema "penjelidikannja. Op- 
Gracht. “dapat dilaksanakar 

setjara Kb soaa (regu), teta 

Lp». dapat djuga Para perse- 

| orangan. 

dan djuga di- 
Lihatlah , ,Ken- 

“tempat dm 

masj akat Bgm" itu. Anak2 

js). Ki Hadjar Dewanta: 
djurkan sistim ,.tri - 

: alam ke'uarga, 
r dan alam dunia | 

mentjintai keluar: 
ana dan dunia. Dengan 

actik at didjamin'ada 
contimuteit, dan convergen: 
emandangan anak2 kita 

djadi Inas, dengan ti- 
ing alan pusatrijas atau 

la , Tekstar (hneematon-- 
ht ini)) dapat. dipraktek- 
kelas HI dan IV Sekolah 

mulai diberi pela- 
bumi, -sediarah dan 

serhatian terhadap 
tanah tumpah darah 

T kita dilatih menge- 
udajaan daerahnja da'am 

“Ikan dan pengadjaran haru 

Ne vacum, Pola 

1 pul. 
liig”, dan ini tentu akan 

“akibat kekatjauan.   

Pendapat2,. “jang Ta kemu- 
kagan disini, perlu agaknja men 

jadi perhatian “didunia .pergu- 

ruan. Sebab pendidikan dan.pe-   Gan jang sekarang  ber- 
laku memerlukan pembaharuan. 
“Bangsa kita harus berani me- 

'rintis .djalan baru, jang pat 
membuka kemungkinan2 baru 

bagi anak2 kita. Kita harus ber 
usaha - membangun paedago- 

yi gische 'cultuur” di Indonesia. 
| Jang dapat 'kita laksanakan 
dalam 'djangka “pendek ialah 

j mengadakan .yacantie Cursus” 
dalam bulan Puasa jang akan 
Eater dengan atjara : & 

“Soal azas kebulatan.: 

2. 'Soal alam sekitar. .   a Pp 

ea mata pela-- 

mlah ketjintaan | 
ja, dan dapat di- | 

ja, djadi Pena -$ 

an Pe jg Na ! 

geestelijke ont- | 

menghendaki, Sa 

Soal kemerdekaan beladjar 
dan bekerdja sendiri. 

Soal Pengetahuan tentang 
anak. . k 
Soal pendidikan kesusilaan, 
keindahan dan ke 'Tuhanan. 
Apakah jang berwadjib Haa 
“pat Na rak Ku 

Liburan ini ? 5 

4. 

3. 

  

  

. PABRIK KULIT TIRUAN 
DI KRAWANG 

Oleh seorang tehnikus dika- 
barkan, bahwa dalam tahun ini 

ada kemungkinan besar sebuah. 

pabrik kulit tiruan akan dirikam 
di Krawang, karena daerah itu 

lukan. Perentjana “adalah sdr. 
| Arsjad dan ongkosnja akan di- 
pikul sdr. Malik. 

  
  

'HUDJAN SALDJU DI 
Ge SUKA 

5 kan jang suka dan ada 

|. jang duka. 

Pelbagai - bagian benua 
I$ Hropa kini sedang menga- | 

lami badai saldju jang ter- 
hebat dimusim dingin ini. . 

Di Perantjis Timur, akibat 

.hudjan saldju jang lebat bo 
“leh dikatakan semua perhu 
"bungan lalu- lintas terhenti |. 
“sama sekali. 4   “Di Djerman tar, menga | 
lami hudjan saldju jang se 

rupa. Di Swedia, kerusakan2 
“akibat guguran saldju telah 
terdjadi. Di Hongaria, diada | 
kan seruan untuk mengerah 

| kan 10.000 orang guna mem 
| bersihkan djalan? jang tertu 

| tup saliju. Di Inggeris Se 
latan “hudjan 'saldju telah 
menghambat  perdjalanan2. | 

. Sementara itu, para pen 
| duduk di Hede (Propinsi Ja 

| emtland) Swedia Utara,”tlh. 
- tersenjum Simpul dengan | 
“gembira ketika Selasa jang | 
lalu suhu “djatuh mendjadi | 

: 34,5 deradjat Celcius diba- | 
eh wah DOK Ea 

  
   

Hal ini merupakan “rekor 
| dingin : didaerah tersehyit. 
Dalam pada itu rakjat di 
daerah itu pertjaja bahwa 

| dingin itu mendjamin umur 
nk dengan demikian 
dinjatakan “bah daerah 
jang "sedikit, p duduknja 

“tu mempunjai 13 orang je! 
berumur 100 tahun, jaitu 9 
wanjta dan 4 laki2. Inilah | 

ae Merk : 

    
  

  

jang memilik: | 

lluhuran tanah dir dan bangsa | 

“dan VI ini pendidikan dan $ 

hatian. S.R. kita (Diatas telan | 

bekerdja sendiri, dan kemerde- | 

rani mengandjurkan supaja d.- 3 

wat Al 

mentjukupi bahan2 jang diper- | 

| seorang wakil 

Ng 

2 

1 matan. OA KAN Un an, 

ons ham aa 
Pembelanja 

“giatan? subversif, 

nangkapan? jang dilakukan Ka 

Schmidt, jang telah dimulai : 
huian jang lalu, nama Jungsch- 
lager itu beberapa kali disehut2 ' 
sebagai pemimpin suatu organi- 
sasi, jang bertudjuan antik me- 

robohkan pemerintah Indonesia. 

Leon Nicolaas Hubert Jungsch . 

lager, 50 tahun, dituduh berda- 

sarkan surat dakwaan resmi, te 
lah - memimpin suatu 'gerakan 
gejap, melakukan aksi2, baik 
sctjara bersendjata ataupun lain 
dengam maksud untuk meroboh:- 

selandjutnja 
ntu musuh2 negara dan 

Hata turut tersangkut dalam 

mendjatuhkan (droppings) sen- 

diata2-dan perlengkapan2. dari 

udara. dalam tahun 1951 “dan 

1958 untuk kepentingan gerom- 

'bolan2 di Djawa Barat. : 

Menurut dokumen? jang ber- 
hubungan depgan perkara itu, 

sada” telah menerangkan, bah- 

wa ,droppings” itu telah dilaku-. 

kan antara lain dgn pesawat? 

     

   

'dari kedutaan? besar Inggeris. 

dan Amerika dan dari maska- 
pai? minjak Stanvse dan BPM 

serta dengan sebuah pesa-. 
BI, jang ketika itu di- 

pakai oleh bekas Missi Militer 

Belanda. 

. Pembela borkbkawas Jungsch- 

lager, mr. H. Bouman menerang | 

kan kepada pers, bahwa teruta- ' 

ma saksi2 . W.H. Manoch, se- 

orang bekas anggota KNIL jg 

berumur 34 tahun, telah mem- 

berikan “keterangan? - mengenai 
Groppings itu. 

Saksi Manoch dalam membe- 
“rikan pendjelassn mengenai mak 
sud tudjuan organisasi gelap Be- 
landa, NIGO, menerangkan, me- 
ngusahakan pembentukan suatu 
Negara Islam, “karena Negara 

Islam akan - menguntungkan 

“blok Barat. Karena itu, demiki- 
an Manoch, NIGO. menerima 
'bantuan finansiil dari negara2 
blok Barat. 

Dalam dokumen2 ' jang ber- 
sangkut-paut dengan perkara 
Jungschlager antara lain berda- 
sarkan keterangan2 jang diberi- 
oleh Manoch, dikatakan, bahwa 
boleh dikatakan dalam. waktu2 
jang agak tertentu telah didja- 
“tuhan dari udara, sendjata2, 
'bahan2 makanan dan amunisi 
disekitar daerah Tasikmalaia 

“dengan pesawat2 terbang jang 
“naik dari lapangan terbang Ke-. 
TAN, 

' Manoch sendiri menurut ke- 
terangannja telah 12 kali me- 

ngambil bagian penerbangan2 

sematiam itu. Dua kali ia turut 

serta dalam sebuah pesawat B- 
123 dari AURI, jang disediakan 
untuk kepentingan MMB, sekali 
dengan sebuah pesawat Dakota 
dari BPM, dua kali dengan se- 
buah pesawat angkut C-47 dari 
kedutaan besar AS di Djakarta. 
sekali dengan pesawat Mosouito. 
Jari kedutaan besar Inggeris. 

|Sehuah pesawat Stanvac sekali 

Snmatera Selatan. 

Menurut keterangan saksi 
'|droppings itu telah terdiadi da- 

Jam tahun? 1951 dan 1952, teta- 
Di diterangkan  selandjutnja, 

“Ibahwa djuga dalam tahun 1953 
masih diadakan dronvings itu, 

$ Umumnja/ penerbangan? itu di- 

jakukan kedjurusan Tasikmala- 
ja, tetani dinga kedjurusan Tji- 
rebon dan Pameungpeuk. 

Boleh dikatakan semua pesa- 
Iwvat 'tadi berangkat dari Kema- 
ioran, terketjuali pesawat AURI 

jang, “berangkat dari Tillilitan. 
“Saksi  Manoch' selandjutnja 

| menerangkan, bahwa. bantuan2 
finansiil itu berasal dari kedu- 
taan2 besar Amerika dan Ingge- 
ris. Menurut 'keterangan?nja ia 

| bersama? dengan seorang ang- 
| gota gerakan gelap v.d. Hulst, 
pernah menerima. $. 225.010 dari 

kedutaan besar 
“Amerika Serikat dan menurut 
keterangan seorang saksi lain, 
Silano,  djuga kedutaan besar 
Inggeris pernah memberikan se- 
buah kotak berwarna hitam ber 
isikan uang untuk organisasi jg 
dipimpin. oleh Jungschlager.  . 

Dalam keterangangnja saksi? 
tadi menjebut nama? pelbagai 
penerbangan? 'Amerika, Ingge- 
ris dan Belanda, Diterangkan pu   1 bahwa  ahak- buah TTU 

£ erkara Jungerhacer : 

ADA tanggal 13 Djanuari Ae Sm negeri 

akan memeriksa perkara - Jungsehlager. Jungschlager kira2 
“ bulan jang Islu telah ditahan atas tuduhan melakukan ke- 

Penahanannja dilakukan dalam rangka pe- 

     

    

Dalam pemeriksaan perkara! t 

Kanpat mendiatuhkan Naa di ' 

    
1 mu Napi dari Thailand ( Aan Delanu aitem) ke- 

1 Tihatan dalam. gambar ini sedang menerima Radja Narodom Si- 

: hanouk Yaraman dari RN ja dilam suatu kundjungan kehor- 
(Foto : Mondiana). 

. Dropping sendjata2 utk gerom- 
' bolan dgn pesawat2 asing 

ilakukan 13 Jan. jad 
ir Nani Razak 

|ra2 anggota 

an Kerdja Rojong itu. Dengan 

lain perkataan dan dengan te- 
rus terang pula dapat kami ka- 
takan," bahwa ditangan" Sauda- 

SPS-lah terletak 
baik-buruknja nasib wartawan 
Indonesia baik diwastu seka- 
“apn: Dam lppan dimasa jang akan 
da Hi Djugi ditangan rekanr- 
»ekan-ah terletak kepastian jg 
menjatakar : Dapatkah antara 
SPS dan PWI tertjapai kerdju 
sama jang baik, lahir maupun 
bathin 2? : 
Sungguh bukan suatu harap- 

an jang kosong apabila kami 

berharap kepada Kongres SPS 

ini 1 « Mudah-mudahan Kongres 
dapat menindjau | dengan . hati 
terbuka dan lapang dada Per- 

Gjandjian Kerdja Rojong ini. Ke 
biajaksanaan Kongres mengenai 
soal tersebut sungguh akan Sa- 
ngat bermanfaat bagi tertjipta- 
nja kerdja-sama. jang baik an- 
tara SPS dan PWI, antara war- 
tawan dan pengusaha. 

' Mudah-mudahan. berhasillah 
Kongres SPS: 1!   

  di Djakarta 

Djakarta dan Bandung. 

Mesguito Inggeris itu Vera 
lah lima orang. 

Salah seorang saksi, jakni 

Amirudin, “bekas pegawai sipil 
MMB, menerangkan, bahwa 'ia 
telah bekerdja untuk organisasi 
rahasia Belanda. Dalam djabat- 

annja itu ia pernah harus 'me- 

ngundjungi kepala MMB, djen- 
deral Pereira, jang ketika itu 

dikelilingi oleh anggota2 stafnja. 
Pada kesempatan itu menurut 

Saksi djenderal Pereira telah me 

nerangkan, bahwa telah diada- 
kan suatu persetudjuan dengan 

Cua orang opsir tinggi Indonesia 
guna menghantjurkan arsip2 
dari kabinet presiden, perdana 

menteri, menteri kehakiman dan 
parlemen. Menurut keterangan 

salah seorang opsir jang hadir, 
"maka penghantjuran itu akan 

dilakukan dengan bom2 api. 
Jungschlager jang djuga meng 

hadiri Maa itu, menurut 

keterangan pon tersebut di- 

tugaskan untgk mendjalankan 
usaha tadi. 

    

Mer 'jongsong Kongres 

TPS. 
(Sambungan hal. 2). 

Pada .achir pertemuan itu, 
meskipun belum hasil sebagai- 
mana jang diharapkan oleh pi- 

katnja 
keretaan antara SPS dan PWI, 
bahkan diakui pula oleh Panite- 

ratama SPS rekan Sudarjo Tjo- 
krosisworo jang dinjatakan di- 
Gaiam pertemuan itu, bahwa se- 

sungguhnja benar? tidak ,ada 
sengketa, suatu hal jang tidak 

la hendak ditjegah sedapatnja. 

Pernjataan Paniteratama sung- 

guh merupakan pernjataan da- 

ri hati jang tulus ichlas jang 

memberikan harapan bagi pihak 

PWI dan wartawan seluruhnja 

akan tertjapainja suatu under- 

standing antara kedua belah pi- 

hak. 

Tidaklah perlu kami rentang 

pandjang masaalah perdjandji- 

an kerdja rojong ini, karena ba- 

ik SPS maupun PWI sendiri te- 

lah jakin bahwa nasib warta- 

wan Indonesia harus mendapat 

berobahan sesuai dengan norma- 

norma jang berlaku dinegara 

merdeka dimana 

lajak, 

Dalam pada itu kitapun tahu 

bahwa kekuatan financieel su- 

'rat2 kabar kita tidak sama, dan 

Gjustru | karena itulah pihak 

PWI pun tidak akan bertindak 

kaku dalam  memperdjoangkan 
perbaikan nasib anggotanja. 

Soal Perdjandjian Kerdja Ro- 

jong ini sekarang terletak dita- 

ngan Kongres SPS jang -ber- 
langsung di Jogjakarta  seka- 

rang “ini. Kongres SPS-lah 
jang akan menentukan dite- 

rima atau ditolaknja kon- 

sepsi PWI mengenai Perdjandji- 

hak PWI, namun didapat suatu | 

kesimpulan bahwa pada hake- | 
tidak ada sama sekali | 

dikehendaki oleh SPS dan seia- ' 

kita sebagai | 

manusia menghendaki Lal jga 

an anal 

BIRMA MERDEKA 
7 TAHUN 

Di Hotel des Indes Djakarta 
Kuasa Usahg Uni Birma Mya 
Sem dan Njonja mengadakan 

resepsi berhubung dengan ulang | 

tahun ke-VII negara tsb., jang | 
dihadiri oleh Menteri Luar Ne- | 

geri Sunarjo, korps . diplomatik 

dan banjak pemimpin . partai. 
Dalam bahasa Indonesia Men- 

    

HALAMAN 3 

Pers Amerika ttg konp. A.A.: 
  

| 4 URAT kabar Amerika 
A7 San Francisco Chronicle” 
dataim sebuah artikelnja menge- 

nai hasil konperensi Pantja Ne- 

gara di Bogor baru2 'ini a.l. 
memperingatan, supaja pemim- 

pin2 negara Barat djangan ng 

daknja mengabaikan keputusan 
konperensi Bogor untuk menje- 

lenggarakan konperensi 30 
bangsa? Asia-Afrika di Indone- 
sia bulan April j.a.d. Kon 
rensi 30 bangsa2 itu akan meng- 

Amerika Serikat”, demikian su- 

rat kabar tersebut jang “dalam 
hubungan ini menjebut ,,Tiong- 
kok Nasionalis” jang tidak di- 

undang itu dan keputusan Bogor 

| jang ,, mengundang semua negeri 

  
|   
teri Sunarjo. mengadjak minum 

untuk kesehatan Presiden Uni 

| Birma Sir Ba U dan untuk ke- 
sedjahteraan rakjat Birma, jg. 
dibalas oleh Kuasa Usaha Birma 

Mya Sein jang dalam bahasa 

| Birma mengadjak minum untuk 

kesehatan Presiden Sukarno dan 
kesedjahteraan 

sia. Ant: 

  

RADJA OBAT 

hadapkan persoalan2 besar bagi 

gai 

  
rrat kabar 

-Pemimpin2' negara Baraw 
.djangan mengabaikan 

di Asia jang mempunjai pemt 
rintahan sendiri", dan - menga 
takan, bahwa jang demikian it 

Sudah tentu dimaksudkan seb: 
pentjerminan (refleksi 

langsung terhadap Amerr.:. 

Serikat. 
? 

Tetapi, demikian surat kaba: 
tersebut, konperensi (A-A) it: 
nanti akan menimkulkan perso: 

alan lebih besar lagi daripad: 

pal ,,Tiongkok mana jang aka: 

bidan akui”, jang oleh surat ka 
Dar tersebut dimaksudkan, bah: 
wa konperensi A-A- itu nant 

» 

diduga “akan sematjaM PBE 
Asia-Afrika, tetapi dengan tia- 

da. sesuatu. Piagam tertentu se- 
bagai pegangan untuk tidak ke- 

luar dari “garis tugasnja. ,,Hal 

ini akan membuka kesempatan 

bagus sekali kepada kaum ko- 

munis untuk menjelundup keda- 

lamnja dan menguasai tjorong 

mikrofon”, " demikian kata Su- 

tersebut jang achir- 

nja. memperingatkan,  kahwa 

| perlu sekali ,,hal itu semua dia- 

| wasi 
rakjat Indone- | 

  

'TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
“ #JEPATNJA OBAT INI BEKERDJA ! 

dan diikuti setjara 

mat”. Demikian Reuter 

San Francisco. 

tjer- 

dari 

      

  

  
ngin tangan dan kaki pun 

»SENKES 

Agen: Toko 

MANDRAKE AHLI 
.DEEP SEA MYSTERY" 

dingin, dll. 

& 

  
SSENKESIN” adalah terbikin dari bahan? jang dapat melantjarkan tumbuhnja tubuh manu- 

sia, misalnja, hormone, besi (baik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), vitamin dan ku- 
ning telor. Pembikinannja didasarkan atas hasii penjelidikan jang paling belakang dalam 

ilmu pisah dan ditanggung tidak mengandung sama sekali bahan? jang berbahaja untuk 
kesehatan. Ini obat dapat menjembuhkan penjakit atau kelemahan? seperti berikut : 
Gan urat sjaraf lemah, darah kurang, wadjah muka putjat, wadjah muka kelihatan lekas 

tua, penglihatan dan pendengaran kurang, badan kurus, gegindjel kosong, tubuh lemah ka- 
rena dimasa dalam kandurgar atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, 
semangat lemah, malas bekerdja, tidak napsu makan, sehabisnja sakit tetap lemah, 

perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan berasa sakit, rambut rontok, 

rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak dapat anak, pinggang sakit, 
belakang meluang, selalu merasa lesu dan kesel, tidak dapat tidur, diwaktu hawa. udara di- 

Para pemakai harap suka perhatikan kotaknja, gambar dari 2 morelii dan perkataan 
”, agar djangan sampai kesalahan beli barang tiruan 

terdiri dari dua matjam : ,SENKESIN” Masculinum untuk orang lelaki dan »SENKESIN” 
Femininum untuk orang perempuan. 

Obat ENS NJAN HO, Petjinan 15 —— Jogj akarta. 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH 

SAN 

otak 

orang 

»SENKESIN” adalah 

INDONESIA. 

(67) 
  

We ARE FROM A STAR SO FAR AWAY 
YOU HAVE NO NAME FOR IT. THIS 
INTERVIEW IS BEING HEARD 

| TEROUGHOUT THE /SHIP-- 

    

    
       

  
| Kita dari bintang jahg dja- 

uh sekali dan kamu tidak 

kita ini didengar diseluruh 
kapal ini 
. 

#nanganaa   NT IS PART OF THE RECREATION 
HOUR FOROUR CREW--4      

    
4 Itulah waktu istirahat dari 

«anak buah kitas......... 
kenal namanja. Pertjakapan , 

    (Hao LrrTLe TO SAY--" 
TE ARLIER I TRIED TO INTERVIEW 
ANOTHER OF YOUR LIFE-FORMS. IT 

Belum lama berselang, saja 
berusaha untuk mengadakan 
tanja djawab dengan lain 
machluk jang hidup didunia- 
mu. Itu tidak dapat berka- 
ta apa-apa ... 

1 

an... 

  

   
      

Ano 
STRANGE 
LAUGH TER 
RINGS 

THROUGH - 
OUT THE 

  
aku Loklh kau disini bermaks 

sud untuk ' menaklukkan 
dunia ? 

“Menaklukkan. kamu ? 

Seluruh anakebuah dari ka- 
pal semesta tadi ketawa 
terbahak - bahak, 

  
  

3 

  

c Sa 
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— Wilasapradja —Djetis . 

8, 

    

      

   
    
   

  

     

      

   

   
    
     

   

   
    

  

   
   

    

   
   
    

       

| merebut kedjuaraan distrik.I, II, 

“III dan IV. Hingga kini jang te- 

w3 

-X 

2 SIT 1S CU YAU 

0. Demangan — Djetis 

| Bausasran — Tegalgendu 14-18 | 

| Tegalpanggung — Bintaran 2 
5 1-3 

Tegaipanggung — Paku Alaman 
s3 5 : Fe 10-0 

Tegalpanggung — Tegalgendu 

na - 16-11 

Paku 

N | dan puteri akan dilangsungkan 

merobah sikap- 
itu. Dan selan-    

  

HASIL? PERTANDINGAN 
KASTI KEDJUARAAN KO 
5 Hasil2 pertandingan kasti 'un- 

aer 

tuk merebut kedjuaraan Kota- He NE ogjakarta, jang diikuti 

o'eh hampir seluruh sekolah rak 

jat didalam wilajah Kota Besar, 

“terdiri dari regu putera dan pu- 

teri. PPn an ' 

Nama2 sekolah dibawah ini, 

setelah mendapat saringan lebih 

dulu dalam pertandingan babak 

pertama, mendjadi djuara rayon. 

Kemudian masing? diadu untuk 

Tah selesai ialah distrik I, II, dan 

III, sedang distrik IV akan di- 
achiri nant/ pada tanggal 8 bu- 
Iar ini... 

Hasil? untuk distrik I. 
#PUTERA- ji 
Wilasapradja —— Nemanar” CE 

. Wilasapradja — Da AA 
Isra TIPS TA 2 4- 

Wilasapradja — Gandalaju at, 

' Wilasapradja ah Gowongan Kan, 

TB YEI San an Ia n0 
8-81) 
Kan. " 

KAT RA Es 5-11 

Demangan — Gandalaju Bata 
ATpSEn 5 uak 213 Sean 1-30 

Djetis — Gewongan Kan. , 
“At "- 1: FA IE aa SA y 

Djetis — Gandalaju Lat. 20-9 

Gowongan Kan. Gandalaju Lat. 

distrik:1 Go- » Djuara- putera 
wongan: Kanisius. 
#S)tuntuk (Demangan. 

“ PUTERI. 2 h 
Wilasapradja — Seraju 6-16 
Wilasapradja-— Ungaran 1-9 

14-15 
“121 2 Seraju — Ungaran 

Seraju — Djetis . 15-7 

Ungaran — Djetis 15-15 
PRA untuk Ungaran. 

Djuara puteri distrik L: - 

Djl. Ungaran. 5 

Hasil2 untuk distrik II. 

    
   

— Bausasran 
  

  

2 193 
Tega | Piku Alaman 
Tea en eaaaan Gesta 
Paku Alaman MA agaman, £ 

£ aa r 18 Page f I3- : 

Paku Alaman — Tegalgendu 
aa « 15-6 

| Djuara putera distrik II : 

Tegalpanggung... 
2 

PUTERI: 

4 

| Bintarap II — Tegalgendu 40-5 

3 Tegalpanggung. 

| Keputran C — Pudjokusuman 

“| pertandingan kedjuaraan jg baru 

ketua P.B. P.B.S.I. kembali, se- 

| man (Djakarta): Wakil Ketua I 

Tad0 

| Amerika, ditudjekan kepada ang 

Alaman — Tegalgendu 
FA Ay 219 

ara puteri distrik II : 

Basil2 untuk distrik III, 

| Djuara putera distrik III : 
Kumendaman. : i 

“PUTERI : 
eputran C — 

  
  Surjodiningratan 

T t 18 Pa Pa 

28-11 

tran C — Kintelan 30-6 

jodiningratan — : 
|. Pudjokusuman 7-14 

Surjodiningratan — Kintelan 
9-3 

: T 
Pertandingan2 untuk merebut 

| kedjuaraan Kota Besar antara 

cempat djuara distrik putera 

panti pada tanggal 8 sampai 15 

bulan ini. 

HASIL2 KONGRES P.B.S.I. 
“Dalam kongres P.B.S.I. jang 

“berlangsung bertepatan dengan 

lalu diantaranja telah ditjapai 

|keputusan2 sebagai berikut : 

“Memilih Soedirman sebagai 

susunan dangkan lengkapnja 

adalah demikian : Ketua Soedir- 

Soengkono (Surabaja): Wakil 

Ketua II R. Jusuf (Djakarta), 

Penulis I E. Sumantris (Djakar- 

ta) Penulis II Jusuf Said (Dja- 

karta): Bendahari, Liem Soe 
Liong. - (Djakarta):-. pemimpin 

pertandingan D.R. Rikin (Dja- 

Karta): perwakilan di.uar nege- 

Yi (di Singapura) E.S. Pohan, 

Jusran Manan (Makassar). 

"Pelah diputuskan pula, bahwa 

untuk pertandingan kedjuaraan 

1956 nanti akan diselenggarakan 

dikota Semarang dan sebagai 

kota tjadangan ditentukan Ban- 

dung. : “. 5 

Sementara itu untuk lebih 

meng-intensivir pertandingan? 

didaerah2, oleh kongres P.B.S.Ia 

jang baru lalu, Indonesia telah 

dibagi mendjadi,15 zone2 jang 

termasuk dalam 4 zone besar. 

: Kepada. perwakilan PBSI. 

diluar negeri E.S. Pohan dise- 

rahkan tugas untuk, mengambil 

inisiatip dalam. waktu singkat 

penjelenggaraan Asian Badmin- 

en aa ae uu aa 

Djuga” oleh "P.BIS.L! dalam 

waktu pentiek inti akan dikeluar- 

kan, rang- ist, dari -Gjago2 bulu- 

tangkis Indonesia “untuk” masa 

1954 jang lala. — Ant. 
  

BULUTANGKIS : 
PBSI AKAN MENGHADI: 
:RI PERTANDINGAN... 

— "THOMAS CUP “ 
-(Menjambung berita tentang 

hasil2 kongres, PBSI ke-3 di Su 

.rabaja, jang dilangsungkan ber 

'sama dengan tournament kedjua 

ran bulutangkis seluruh Indone- 

siap lebih djauh dapat dikabar- 

kan, bahwa dalam kongres ter 

sebut djuga telah diambil kepu- 

tusan untuk menghadiri pertan- 

dingan Thomas-Cup sebagai pe 

(Panglima Pan — Islamisme jg. 

pembantu2: Liem Hong Giok | bangun dan bergerak » dari Tur- 

(Djakarta), Sukidjo .(Medan): ki dan Kn Pena ke apn 
Ratis Adisuwignjo (Surabaja), | dan Kongo, ke Fersia, a- | 

aa "3 5 nistan «ih membandjir ke In- | 

sewaan as 

  

Djamaluddin El Afghani — dua 

telah membangunkan dan men- 
djundjung rakjat2 Islam diselu- 

wan ini ada berbedaan sedikit 

din El Afghani lebih radikal dari 

Sheikh ' Mohammad Abdou —, 
maka merekalah jang: memba- 
ngunkan lagi kenjataan2 Islam 

tentang politiek, merekalah, te- 

rutama Seyid Djamaluddin jg. 
pertama - tama membangunkan 
rasa perlawanan dihati sanubari | 
rakjat2 Muslim terhadap pada 
'bahaja imperialisme Barat : me- 
'rekalah, terutama Seyid Dja- 
.maluddin pula, jang mula2 meng 
chotbahkan suatu barisan rak- | 

jat Islam jang kokoh, | guna 
melawan bahaja imperialisme 
Barat itu. ' 1 

Sampai pada wafatnja dalam 

tahun 1896, Seyid Djamaluddin 
El Afghani, harimau Pan- Is- 

lamisme jang gagal-berani itu, 

bekerdja dengan tiada berhenti- 
nja, menanam benih ke-Islaman 
dimana-mana, menanam  rasa- 

perlawanan terhadap pada ke- 

tamaan Barat, menanam keja- 
kinan, bahwa untuk perlawanan 

itu kaum Islam harus ,,mengam- 
bil technieknja kemadjuan Ba- 
rat, dan mempeladjari rahasia- 

rahasianja kekuasaan Barat”. 

Benih2 itu tertanam ! Sebagai 

ombak jang makin lama makin 

hebat, sebagai gelombang jang 

makin lama makin tinggi dan 

besar, maka diseluruh dunia 

Muslim tentara2 Pan-Islamisme 

dia terus ke Indonesia ge- 

lombang Pan-Islamisme melim- 

pah kemana-mana ! 1 : 3 

Begitulah rakjat Indonesia 

kita ini, insjaf akan tragik na- 

sibnja, sebagian bernaung diba- 

lationalisme, Islamisme dan. 
00. Marxisme 

: 6 ME 
|. (Sambungan 'hal. 1). 

ruh benua Asia dari pada kege- |: 
|lapan dan kemunduran. Walau- 
(pun dalam sikapnja dua pahla- 

tiek kebangsaan dari kaum Na- 

satu sama lain. Seyid Djamalud- | tionalisten, menghina pada po- 

  

gp ne 

: 

'baik ,,kolot” maupun ,,muda”, | 
baik evolutionair maupun revo- 
lutionair, berkejakinan bahwa 

agama itu tidak boleh dibawa- 
bawa kedalam politiek adanja. 
Sebaliknja, kaum Islam jang 
,fanatiek”, menghina pada poli- 

| KEDAULATAN - RAKJAT 
dan Gordon Tobing: 14.10 Hibu- 
ran Siang, 17.00 Jaagu Kanak? : 
1730 Tjahaja- Kemala: 19.30 

Krontjong Aseli: 20.30 Santi- 

swaran dan Motjopat : 21.00 Ru- 
djak Uleg Semarang, 22,15 Semi 
Klasik. : 

“ 

DJAKARTA. 

06.10 Pengadjian Al @Gur'an: 
07.45 Lagu? krontjong gembira: 
12.00 Gamelan Sunda Instr. : 
13.30 Empat Serangkai Sardi : 
17.00 Orkes Bandar Djakarta : 
1730 Pilihan pendengar 'atjara 
lagu-lagu Barat: 19.30 Enam     litiek kerezekian dari kaum 

Marxisten ) mereka memandang 
politiek kebangsaan itu sebagai 
sempit, dan mengatakan politiek 
kerezekian itu sebagai kasar. 
Pendek kata, sudah ,,sempurna”- 
lah adanja perselisihan faham ! 

“ Nationalist2 dan Marxist2 ta- 
di menuduh pada agama Islam, 

jang negeri2 Islam itu kini de- 
mikian rusak keadaannja, demi- 
kian rendah deradjatnja, hampir 
semua dibawah pemerintahan 

negeri2 Barat. 
, (Bersambung). 

Radio 
|. KAMIS 6 DJANUARI '55. 

JOGJAKARTA. - 

  

13.10.Ujon- Ujon, 17.090 Ta- 
man Kanak2: 18.00 Pengadjian 
Al @Guranj' 18.15 Ruangan Kese- 
lamatan Umum: 18.30 “ Lagu2 
Terkenal: 18.34 Adzan Maghrib 

(gei. 127,6 M), 1940 Krontjong 
Ma'am: 20:30 Siapa Tahu ? ! ?, 
21.15 Mimbar Islam: 21.30. Mo- 
tjopat diseling genderan. 

DJUM'AT 7 DJANUARI '55. 
“ JOGJAKARTA. 

05.10 Pembatjaan 

dengan Tardjamah, 12.15 Chot- 
bah dan Sholat Djum'at: 13.16 

Ruangan Wanita, 

djutan): 17.C0 Taman Puteri: 18. 
15 Dunia Olah Raga: 18.30 Pe- 

ladjaran Njanji: 18.34 

Maghrib (gel. 127,65 M)s 19.40 

Rajuan Malam: 20.30: Seni Su- 
ara Djawa, 21.10 Uraian 

Pem. Umum Kotapradja Jk:   
wah bendera hidjau, dengan mu- | 

ka kearah @iblat, mulut menga- 

dji La chaula wala kauwafa illa | 

billah dan Billahi fisabilil Haki! | 

Mula2 masih perlahan-zanan, 

dan belum begitu terang-bende- 

diindjaknja, maka makin lama 

makin njata dan tentulah arah2: 

jang” diambilnja, makin lama 

makin banjaklah 'hubungannj a 

KN EA PER Aa aa 
negeri2 lain: makin 'teranglah 

ia menundjukkah  perangainja 
jang internafionaal / makin men | 
dalamlah pula pendiriannja atas | 
hukum2 agama. Karenanja, tak 
heranlah Kita, kalau seorang 
professor Amerika Ralston Hay- 

den, menulis, bahwa pergerakan 

Sarekat-Islam ini ,,akan berpe- 

ngaruh besar atas kedjadiannja 

politiek dikelak kemudian hari, 

bukan sadja di Indonesia, tetapi 

diseluruh dunia Timur djua ada- 

NA Me 51 pn 
''Ralston Hayden dengan ini 
menundjukkan  — kejakinannja 
akan perangai international dari 
pergeraka Sarekat-Islam itu, ia 

menundjukkan pula suatu pan- 
dangan jang djernih didalam 
kedjadian2 jang belum terdjadi   

nindjau. Seperti diketahui pertan 

dingan Thomas-Cup itu akan di 

'Jangsungkan di Malaya dalam bu 

lan Mei jang akan datang. Di 

samping itu telah diputuskan pu 

la, bahwa PBSI akan ikut serta 

dalam ,,Malaya Championgship 

Open Tournament” jang akan di 

adakan sesudah selesainja per- 

manga Thomas - Cup-— Ant 
  

OLYMPIADE : : 

BING CROSBY MENGAN 

DJURKAN PENGUMPUL- 

— AN UANG SEBA- 
NJAK2-NJA 

' Penjanji jang terkenal sedu- 

nia Bing Crosby telah membuat 

andjuran melalui stasion2 radio 

gota2 ,dari American Football 

League, supaja selekas mungkin 

mengadakan pengumpulan uang 

jang sebanjak2nja guna menjiap 

ikan suatu perwakilan Amerika 

jang besar dan kuat guna diki- 

| rim ke Olympiade Melbourne di- 

tahun 1956, demikian  tjatatan 

dalam ,,Sport en Sportwereld”. 

— Menurut Bing Croshy, adalah   Bintaran II — Paku Alaman 
9 PA 1 : HK Beli 

S5, 

    

   SSS 

  

| gagah perkasa. 
“ Djuga », 

adikap, 

    

|. Siapa jang merasa k, le 
tangan meluang, makan ,PILKITA” 2 tablet Jaritas sembuh, pulih kuat dan 

bertanding bulutangkis, 
nja makanlah 2 tablet KITA 
Handi tidak nanti dapat dikalahkan oleh tandingan jang setarapnja. 

— Lebih berguna lagi “PILKITA” bagai para pekerdja kantor, jang tiap bari du- 

sudah dapat “dipastikan, bahwa 

LN 

  

Anni 
' OBAT KUAT JANG SANGAT HEIBAT: 

— Untuk para pekerdja berat didarat maupun dilaut, pegawai bingkil, supir 

tjapik, lelah, badan merasa linu, 

SPILKITA", maka besok paginja 
sepak bola atau lain? pantjalomba, 

pada saat ja menulis itu. Bu- 

| kankah ramalannja telah ter- 

|djadi ?, Pergerakan Islam di 

| Indonesia telah ikut mendjadi 

| tjabangnja Muktamar-ul Alam- 
il Islami di Mekkah , pergerakan 

Islam Indonesia telah menjebur- 

kan diri dalam laut perdjongan j 

Islam Asia! 1 

Makin mendalamnja pendirian 
atas/ keagamaan pergerakan 

Islam inilah jang menjebahkan 
keseganan kaum Marxist untuk 
merapatkan diri dengan perge- 
rakan Islam itu, dan makin ke- 
mukanja sifat' internationaliteit 

itulah oleh kaum ' Nationalist2 
'skolot” dipandang tersesat : se- 

dang hampir semua Nationalist, 

  
  

Sovjet akan mengutus suatu re- 

gu jang kuat sekali dan akan 
berusaha mengalahkan kita (re- 
gu Amerika) da'am segala hai. 
.Karena itu”, demikian Bing- 
Crosby, ,,kita harus mendjaga 

supaja hal demikian tidak akan 

terdjadi. Itu hanja dapat ditje- 

gah bila kita dapat mengumpul- 
kan uang sebanjak2nja guna 
beaja menjiapkan suatu rom- 
bongan jang besar dan terlatih 
baik”. —. Ant.   

LSN LLLSLLLLLLLLLLLLLLLLLLRSS 

| tukang perau, nelajan dan lain? jang bekerdja dengan 

mengeluarkan tenaga. j 2 

Dingcuhg sakit, kaki- 

: PILKITA" berguna sekali bagai para olah-raga jang 'ingin piara ke- 

“kuatan dan kesehatannja. Habis berlatih, badan merasa letih dan lelah, malam 
Ta au tidur makan 2 tablet, besok pagi segar njaman sehat wal'afiat. Djikalau mau 

pada malam sebelum- 
tidak akan menderita 

| duk menulis, hingga pinggang merasa pegal, lelah dan pajab, boleh makan 2 tablet 

  

       ITA" boleh 
harga 50 sen, 

  

Matik dngn aa 

gar dan sehat, enak makan enak tiduz, ge 
dimakan oleh perempuan atau 

2 'Terdjual disemua Toko2 dan Warung? diseluruh tempat 
1 Pusat pendjual: Tok 

mbira dan tambah semangat. 
lelaki, satu kantong isi 2 

o ,ASTAGINA" 
Kawatan 146 — Surabaja. 

rang akan djalan jang harus : 

20 Obrolan Pak- Besut: 21.30 

Memperingati 100 Tahun Wafat- 
nja PANGERAN DIPONEGO- 

RO: 22.10 Manasuka Lagu2 Kron 
fjiong. 3G en 

28 

  

Kn 
SURAKARTA. 

t 06.30 Rajuan pagi oleh: O.R,J, 

07.30 Irama'@urtet dengan Tagu? 
Maluku:-1245Ehotbati dan Semi Ta 
bahjang dari Masdjid Besar Su- 

rakarta, 113.40 “Suara Istana : 
1415 :Ruangan" Wanita: ' 17.00 
Dunia anak2, 1830 Ruangan 
pemuda pemudi: 18.15 Kridorasa 

| dalam minggu ini: 18 30 OK! Se- 
Gerhana : “19.30 Sekitar Pulau 

Hawai: aa .Wajang Orang 

£ “SEMARANG 
Siaran A 

“07.10 Deridang “Teruna: 12.00 
Chotbah idan sembahjang Djum- 
'at: 13.15 Njanjian'Tunggal Misn 

Al @Guran 3) 

1345 Aneka 
Suara: 14.10 Anekd Suara (Jan- | 

Adzan | 

- P: djam 18.00 — 19.00 

. 

»MITRA” 
! membuka pad: 1i JANUARI 

2 rombongan 

PAGI dan SORE 

BOEKHOUDEN A 

Pendaftaran mulai sekarang: 

: di 

Bintaran Wetan Il, 

  

Jogja.     
AA NA TA 

Kepada siapa jang mengem-   Serumpun, 21.00 Sandiwara Ra- 
dio, 22.15 Kesenian Sunda Pang- 

|.gugah dbp: Sasmitasutama. 
, 3 
(Perobahan2. bisa terdjadi). 

  

BALAT |: 
Dalam berita tentang sidang 

dimuat dalam ,,K.R.” tanggal 5/i 
dihalaman 1 kolom 1 alinea ke-4 
bawah terdapat kekeliruan kali- 
mat jang berbunji ,,pihak Masju 
mi tidak menghendaki dizdakan 
penggantian” mestinja dihapus- 
kan. Dengan ini maka kesalahan 
itu telah dibetulkan. 

Meskipun sewaktu ini djauh 1 

mendesakku " untuk 
Tuan Tabib WAHID 

memang Mustadjab sekali. 

Sekian, terima kasih saja-utj 

  

    
KS SES | 

: Persediaan Terbatas! 
Lx 

Kamus POPULER 

oleh HABEYB 

Peladjaran EKONGMI 

AA 

    

hama Porto.154, sedikit 

“DIDJUAL SEGERA 

    

DPR Kotapradja Jogjakarta, jg 

UTJAPAN TERIMA KASIH 

mengutjapkan terima 
: MAWN,  Tamblong 

Saja berpenjakit lemah badan, kepala pusing, 
Saja PETA penjakit itu telah lama. Saja 
ngan membeli obat lain, tetani tidak berhstsil. Dencan perto- 
longan Obat Tuan penjakit saja hilang. Memang Nan Maa S'kali PIL VIRANOL dapat diras'k Ta 

.oleh J.Van ZWIJNDREGT 

5 Sosiologi untuk Masjarakat Indonesia 
oleh HASAN HADILY 

ija, 

HSE, PSS 

balikan sebuah Foto- Toestel 
jang tertjitjir didalam betjak 

di Dji. Widjilan pada tgl. 5-1- 
1955 djam 8, akan diberikan 

hadiah. 

Alamat: Pandean Pb. 1/154 —. 

Jogja. 
MAH AL AL 

Ss 

— Praktijk BAG. PRIVAAT 

Setiap waktu dapat diterima 

. Foto Studio ,,SPIRIT" 
mar” : 

Surjowidjajan Md. I/8   Kulon - Beteng — Jogja. 

ebih sempurna, namun hasjrat 

kasih: kepada 

40: Bandung. 

sakit demam. 
berichtiar de- 

an dan saja udji itu, 

apkan kembali. 

Saja jang. bergembira 

S. SJAMSUDDIN 

Songgam 

Tjibeber 

Handjawar 

Tjiandjur.   
2 

3 5 
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“Toko Buku ,,K.R" 
TUGU'KIDUL 49 — JOGJA. 

AT
 

DENGAN KOSONG 
1 Rumah dan Tanah pekarangan luwasnja Tanah 705m. 

persegi terletak didesa Dongkeian,. d 
sgjurusan djalan.Ke Pabrik Padokan Jozjakarta. 
minat dapat hubungan langsung kepada. sdr. : 

besar 
Para pe 

ATMOPRA- 

dipinggir djalan 

SETJO Surjowidjajan MD i1/143 'kalon beteng, Jogjakarta. 

  

  

Cursus Fotografie/Theorie dan | 

PEMBANGUNAN PT. 
PENERBIT - PERUSAHAAN BUKU 

BETON TULANG 
Oleh Prof. Ir. R. ROOSSENO 

262 hal. kertas bagus, sampul 

karton, ratusan gambar . 

IRAMA na Rp. 85,— 

Buku teknis jang rapi dan 

indah, karangan ahli jg alung 

dan terkenal. Baik bagi maha- 

siswa? Fakultas Teknik, pe- - 

ladjar2 Sekolah landjatan Tek- 

nik, para insinjvr, arsitek dan 
pemborong ! 

ma Aa— Af 

| 
1 DIAKARTA GUNUNG SAHAKI 84. : 

Tilp. Gbr. 1615. JOGJA TUGU KI- 
DUL 23, Tilp, 725. PESANAN MELA- 

LUI POS DITAMBAH $”/,. PALING 
SEDIKIT Rp 1.50: PESANAN POS 

DIALAMATKAN KE DJAKARTA, 

  

  ca 

RADIUM VIRANOL TONIC PILL 

Radium VIRANOL TONI 
PILL “Tanggung 100pCt. 

Sembuhkan penjakit jiria: 

Lemah Badan, Lemah 

Urat? Sjaraf, Djantung ber- 
debar?, Buah Pinggang otak 

(Brain), Lenu' Pusing, Ke- 

pala lekas tjapai muka: Pu- 

| tjat, Kentjing manis, Kaki 

tidak hantjur, Sering mirupi, suka' 

  

tangan dingin, makanan 
marah - marah d.il. 
Tanggung / mandjur dan   mudjarab harga I Botol isi 20 Pin 

kp. 30,—. 

BLOSSOM FACE CREAM 

| Soften Your face and skin. 

g Romevas pimples, Wrinkles end other 

skin blemishes. 

USE: Twice daily after bath as founda 

tien for Your make-up. 2 
Sempurnakanlah kulit muka. 

Menghilangkan hitam?, kukul kekotai 

an, Panu, Djerawat dan wiro kulit mm 

ka. Muka kelihatan muda seperti gad:. 

dan tjantik. Kulii djadi litjin dan halus 

Baik sekali:untuk dipakai sesudah man- 

di sebagai foundation dari. Njonja punja 

make-up, Gjikalau ingin bepergian ke 
undangan. 3 

BARGA 1 Pot: Rp. 165.— 

“BUSTFORM CREAM, 
Gives your figure grace and beauti 

Develops and swelis a Mat bust. Tigh 

tens and lifts sagging and fiabby bus 
to perfectioh asa maiden form 2 

USE: Twice daily, whed you go to ber 

and “morning - time: 

, Membikin badan njonja. tetap .bagu   
    
    

| H3 23 

Sondakh, Pello, Norma. Sanger 13 | Kn | ' | ' HARGA i 'Pot Rp. 30,—. 

SBkakanah bendi Ki : , : 0 nih aa part : 
Buktikanlah sendiri kemustadiabannia Nj. SH. Koesoemo Soekotjo PN aa biak Pa Pan ia aa apa ea sn. 

BIDAN PARTIKELIR. . | Ga INDONESIA mateng Iris 
' Djl. Merapi 34 Klaten. | : : 6 x 

TA 5 Ta 5 Sena Pusat Pendjual' Tabib MAWN. 
Se BA januari 1955. | Djalan Tambiong 40 —  'Telefoon 4941 — Bandung. 

SEE 3 PSS OLSSSSSG IG IS SSS SSEN AF III SSS OS SSSOSSSSS 

  
Harga per doos . 

POT. 

dalarn doos atau boleh minta 
Baret per dOOS Den esi ss: naa 

SEXALIN utk wanita jg 
PREGNOL 
APHRODLDIN external: 

  

Satu2nja obat: kuat untuk kelemahan otak, urat2 sju- 

raf, djantung dan buah pinggang, Paling mandjur untuk le- 

mah perut, makanan tida hantjur betul, 

masuk angin, djantung berdebar, kaki - tangan dingin, ke- 

semutan, sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sa- 

kit2, tjapai, lemas, pendek napas, 
djengkel hati dan kusut pikiran: suka lupa, kekuatan peng- 

hafal kurang, kurang semangat kerdja dan iain sebagainja. 

Untuk lelaki jang merasa lesuh (keterangan lebih djelas 

IA NN aa aa Mp3 29 

sakit bulanan (Haidz) a Rp. 20,— 

PN Ae Ra Rendah kan DINI B3 Rp. 25.—- 

Pp Design In Panda ns raba DER Rp310 

DC CREAM 

perut kembung, 

pusing, suka marah2 

Rp. 20.- 

NSO 

dari pendjual). 

  

Tanggung menghilangkan tan- 
da? hitam, djerawat, kukul dan 
panu. Beri tjahaja dan membi- 

Ka
 

  

f 

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ri- 
nja POMADE biasa A Rp. 25.— 
Obat2 keluaran DC PHARMA 
ditanggung tida mengganggu 
kesehatan umum dan diperbuat 
“dengan alat? Pharmacie oleh 
Achli2 Obat jang ber- idjazah. 
DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 
OBAT TIONGHOA DIMANA. 

DC ,,PHARMA" Ltd. 
Dji. Ternate No. 12 Bandung. 

Dji. Pintu Air No. 24 Djakarta 

5 Agen di Djawa Tengah : 
. 

Toko Pakistan-Tugu Kulon 46B: Toko obat Tek An Tong, 

Hoo Petjinan: R. O. Karuhun 

Hok An Djl. Raya Mage Eng Tay Ho, dan Eng Njan 

Majloboro, Jogjakarta. Toko obat 

kin tjantik paras mukanja. 
“Per doos 

NO-HAIR OKEAM. 
Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 
dipake. 

Per doos ...... Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE. 
untuk menghitamkan 

putih. Tanggung tida LUNTUR 
. dan kwaliteitnja istimewa. 

Par doos Rp. 10,—) 

Bp. 20,-—. 

Slamet Ryadi 162 Timuran, 

Rp. 16,— 

  

rambut 

Rp. 15, —: 

  

TJANTIK dan SEHAT 

OBAT INI 

BEKERDJANJA ! ! 

S
S
S
 

S
B
L
 
A
L
 
L
G
 

  

i AGENT : 2 

TEK AN TONG, 
Petjinan 81 — Jogja. 

ENG NJAN HO   

5     

  

     

  

OBAT - OBAT 

GOLES KIDNEYING TABLETS 
GOLES SISTERING  TABLETS 

Terbikin dan dikerdjakan oleh ahli? obat terkenal 
mempergunakan bahan? arnggauta tjampuran 

terpilih dan golongan Klas 1. Oleh berbagai 
golongan dari kalangan kedokteran di Eropa 
serta propesor dari Laboratorium : GOLES KID- 

NEYING TABLETS dan GOLES . SISTERING 
TABLETS : BANJAK MENERIMA SURAT PU- : 

DJIAN, sebagai salah satu obat jang dapat me- i 
nguatkan badan-badan anggauta dan mendjaga I' 
gegindjel dari pada penjkit buah pinggang. | 

Oleh Laboratorium pusat di INDONESIA 
dan INGGERIS, Obat GOLES telah diperik- 
sa dengan mendapat surat sebagai pernjataar? | 
bahwa obat GOLES tidak berbahaja bagai, 
kesehatan, Ya 

  

Obat? ,,GOLES” menolong manusia dari penjakit. : 
segala matjam : ' 

Karang darah, Pinggang pegal, Kepala pusing, 4 

'Fidak napsu makan, Rambut rontok, Kerdja Tar : 
kuat, Mata lamur, dan laen2-nja. Berbagai orang2 

jang baru sembuh dari penjakit baik sekali makan “ 
obat . GOLES KIDNEYING TABLETS, untuk me- 
nambah tenaga dan supaja sehat dan kuat. : 

TERUTAMA BAGAI KAUM WANITA, KAMI ' 
SERUKAN : Tjobalah memakan ,GOLES SIS- ' 
TERING TABLETS” bila ingin tetap tjantik dan Y 
muda ! 

Menolong Wanita : Muka putjat, DADA KEM- 
PES, Darah kurang, Berkotor Ta'ace, Ber- 
bulan perut sakit, Suda dan belum, Ta'- 
napsu, Suka marah, dan laen - laennja, 

Suami dan Istri memakan Obat GOLES bersama? 
sehat dan kuat selama?-nja, bersentosa untuk 
rumah tangga. : 

Kepada Tuan? dan Njonja? kami menasehatkan 

  
  

    
  

3 L i " 

Mb Tandan Sen aa 

lang. Toko obat Junon Dji. 
: an? € | 

put & Watch Store, muka pasar Slompretan 8olo. Toko $ berhati-hati bila membeli Obat : Perhatikanlah 

obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Bing Tong Peko- 2 Petjinan 15 — Jogja. Model Kardus dan Tjap GOLEs. 

. gjan, Semarang. 3 2 Bisa dapat beli di Toro Obat diseluruh INDONESIA. » 

sman | Mn 
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