
   

    

   
   

  

     

                    

| sekarang ini. Negara? jang mem 
: 'berikan suara setudju na 

|. Mesir, Etiopia, Haiti, Mexico, Po 

SOKTOBER 1955 

  

Hinaninpan da 
sidang umum Pan 

  
Dengan perbandingan suara 1 

lawan 5 dan 2 blangko, 

(al Irian barat telah PON s 

. Oleh panitya atjara PBB untuk | 
— Gitjantumkan dalam sidang ma 

| djlis umum PBB jg kesepu 
   

.landia, Muang Thai dan Sovjet 
Pe ON sedang. negara? jg maa 

KL aadalah jis, 'Luxembur 
New Banana Norwegia 
Ingg is. Amerika Serikat aa 

dlm. scal Irian barat ga 

3 kali pemungutan sya 
Setelah berdebat selama 40 

maka hasil pemungutan 
J g pertama menghasil- | 

/ »$ suara setudju, 6j 

aa Bank perbandingan | 

    

     

| mempunjai pengalaman puluhan 

: Na djuga jang baru lahir 

1 Para pada tahun 1949 dan ke- 

imudian. Tiap2 

   

   oten: MOOH. SAHLAN ,. 

23 | terdapat tidak kurang dari 
| muric2 berasal dari semua 
murid? jang 

  

       
   

Ha 

| Pemerintah ikita tidak. dapat 

ampung semua murid jang 

maan sekolah2. Agar pe- 

muda? kita tidak terlantar, dari 

hak Tmasjarakat timbul inisia. 
| tier untuk menolong murid2 jg 

tidak dapat tempat disekolah2 

Negeri dengan djalan membuka 

| sekolah? partikelir. Dari pergu- 

ruan2 partikelir ini terdapat 

djuga beberapa buah jang telah 

  

| tahun, -diantaranja Taman Sis- 

wa dan Muhammadijah, tetapi 

kemerdekaan Indonesia 

tahun .djumlah   '(usekolah bertambah. Di tiap2 

Ar atu kedua kalinja | 

:kampung di Jogjakarta terdapat 
sedikit?nja sebuah sekolah lan- 
djutan. Tiap2 gedung sekolah di 

pakai dari pagi sampai malam | 

hari Utah metmhori kesempatan 

-Disamping itu terdapat ajuga 

  

t Hata 5 an | 

    

    

   
   

  

   

  

   

  

   

    

    

   
      
    

  

| “bersama2 dgn Djepang demi- 

S3  Tokio jang baru kembali dari 
.(perdjaiunan penindjauan di Indo: 

      

“Indonesia berusaha mendirikan 

diikosobaun pelajaran samudra 

“kian keterangan Taro Hara, Pre 
-siden Perusahaan - Pelajaran di' 
& 

“Smesia menurut berita Kyodo. 
“Seperti diketahui Hara: adalah 

| kursus2 jang memberikan pela- 
| djaran tertulis melalui pos, hing 
ga dengan djalan ini orang2 jg 
bertempat tinggal djauh dari 

tan menambah pengetahuan. 
Orang2 jang bekerdja dikantor 

pada pagi “hari dapat beladjar 
Giwaktu malam dengan djalan 

kursus tertulis. Segala sesuatu 
'menundjukkan kegiatan jang 

menggembirakan. 

Sangat erat hubungannja de- 
ngan pendidikan adalah udjian. 
Pada tiap2 achir tahun peladja- 
ran Pemerintah menjelenggara- 

kan udjian jang terbuka untuk 

umum mengingat sjarat2 ter- 

tentu. Tidak dibeda2kan pengi- 

ikut udjian dari sekolah Negeri 
ataupun Partikelir. Semua men- 

dapat kans . jang sama. Hasil   pemimpin rombongan p 
“pengusaha Djepang 

Sorang jang 

“nia pelajaran Indonesia i 
“sekali menjelenggarakan usaha 

. “pelajaran samudra sebagai usa- , 
“ha Sa Dana Djepang. 
pe Pants 

“Nccrrs MENGIKUTI 
PEMILIHAN UMUM 
Dengan penuh perhatian. 

Permulaan pemilihan umum 
Indonesia telah “diikuti dengan 

. penuh perhatian harian2 Ingge- 

  

“is terkemuka dan BB.C. Pada 
“permulaan minggu jl harian ,,Ti 

“mes” telah mentjantumkan Sa- 
' tu tulisan tentang hasil pekerdja 
an dan harapan2 dari seorang 

£ dnehaan istimewa di Djakarta. 
“dan harian Manchester Guar- 

dian” mengchususkan hampir 
setengah kolom, menguraikan 

' permesinan jang luas dalam me 

““Jangsungkan pemilihan umum ig 

pertama Indonesia, jang hasilnja 
“jang terachir tak “dapat (diketa- 
“hui selama beberapa minggu 
- dan untuk sifat dan politik par 
tai2 penting jang bersangkutan. 

Demikian diumumkan oleh Ba- 
dan penerangan Kedntaan Ingge | 
tis di Dj Ba 

AmpusTaL TOURISME 

. AKAN DIBANGUN 
Tatan usaha menteri: muda ber 

hubungan Asraruddi", sekarang 

. sedang dikerdjakan suatu ren- 

' tjana: industri tourisme, jang di- 

dasarkan atas jrdustri tourisme 

“internasional. Menurut Asrarud- 

din, soal industri tourisme ini Su 

dah lama di rdingkan oleh ka- 

binst2 jang terdahulu, akan te- | 
itapi hingga ikini belum djelas 

apa jarg harus dikerdjakan ter- 

lebih dahulu. Rentjana ini 

harus menunggu pula : persetudju 

“an menteri keuangan Dr Sumi- 

tro, jang djuga sangat memper- 

“hatikan perkembangan industri 

tourisme internasional 

sumber deviezen luar negeri. 

Rentjana tersebut kini baru di- 

“petadjari oleh Dr Sumitro.. 
militer Indonesia. $ 2 

  

Pengumuman Kem. PPK 2 

PERMINTAAN ID BAGI 
MAHASISWA 

Ditutur 1 Oktoher. 

terdiri 35 : 
baru2 ini berkun- ' 

vajung ke Indonesia “atas unda- 
Jean resmi Bemerintah Indone. | 

#sia. Menurut Hara kalangan du | tiap2 tahun maka selalu ternja- 

sebagai | 

ufijian tiap2 sekolih dapat -di- 
pakai sebagai ukuran untuk me- 

tur. 

Djika ditindijar hasil udjian 

ta bahwa hasil sekolah2 Negeri 
dan beberapa sekolah partikelir 
tertentu lebih baik dari hasil se- 

| kolah2 lain. Ini tidak menghe- 
| yankan, karena djika diteliti me 

kota djuga mendapat kesempa- j 
pada Universitas Negeri pada 
' waktu ini adalah Rp-240,— se- 

neliti sekolah mara lebih tera- | 

agan salat” Sekolah 
ea dikumpul Rp 40 djuta tiap 

tahun dari murid2 

SESUDAH Indonesia mentjapai kemerdekaannja arus mu- 

rid jang menudju ke sekolah? tidak dapat ditahan lagi. Djumlah 

|. murid dan sekolah waktu sekarang melampaui 

“semula. Di tiap? kota besar sek araag terdapat berputuh puluh 

SR. dan SL. Didalam kota Jogjakarta sadja pada waktu ini 
100 sekolah landjutan jang diisi oleh 
pendjuru Indonesia. Tiap? kelompok 

berasal dari sesualudaerah mempunjai himpunaanja 

1 ranja terdapat djuga jang telah dapat me- 

spare: sebuah asrama melulu untuk murid? dari daerah 

itu dan mendapat sokongan dari suatu panitya atau pemerintah 

| daerah dari maa murid? itu berasal. 

! orang tua murid jang akan ke- 

| tiap bulan dipungut uang seko- 
|iah 50 sen dan mereka jang le- 
| bih mampu 1 rupiah 
' Djika Pemerintah prinsipieel ti- 
| dak dapat menerima uang seko- 

| dapat 
| kang masuk antara 25 dan 50 

  I-mang keadaan 2 matjam seko- 
Jah itu kadang2 djauh berbeda, 
baik mengenai kwaliteit murid2 
Gan guru, maupun mengenai ge- 
Gung dan alat2 serta buku? pe- 
Jadjaran. Tempat2 disekolah Ne 
geri mendjadi rebutan karena : 
'1). Uang sekolah sangat ren- 
dah djika dibanding dengan se- 
kolah2 'partikelir: dan 2). Ke- 

mungkinan untuk lulus dalam 
udjian djauh lebih besar. 

“Tetapi sajang sekali usaha 
Pemerintah untuk membuka le- 
'bih banjak lagi sekolah2 selalu 
terbentur pada satu kenjataan, 
jaitu kekurangan uang. Telah 
ada suara dikemukakan jang 
minta kepada Pemerintah agar 
257 dari anggaran belandja 
Pemerintah dikeluarkan untuk 

“keperluan pendidikan, mengi- 
ngat bahwa nasib negara kita 
dikemudian hari tergantung dari 
pada pemuda-pemudi jang seka- 
rang sedang menuntut ilmu di- 

ku2 sekolah. Lebih banjak 

'sekolah "Negeri dibuka lebih ri 

ngan beban erang tua murid.     Sebagai perbandingan dapat 
“dikemukakan bahwa murid2 SR 
. Negeri sama sekali bebas dari 
Luang sekolah sedangkan SR par 
tikelir memungut uang sekolah 
paling rendah Rp.2.50. Uang se 
kolah terrendah Ji SMA Negeri 
adalah Rp.4,50 dan paling ting- 

| gi Rp. 35,—, sedangkan SMA Par 
tikelir jak jang” memungut 
uang sekolah antara Rp.25,— 

dan Rp. 75,— sebulan. 
| Dengan tjontoh ini dapat di- 
mengerti mengapa tempat2 di- 
sekolah2 Negeri mendjadi rebu- 

| tan, ketjuali untuk mereka jang 
telah menganut kejakinan ter- 
tenta dan ingin tetap berada di- 
Tingkungannja sendiri. 

    

aa 

dugaan orang 

  
Tindjau kembali. 

Untuk mengatasi kesulitan2 
tentang keuangan, baiklah kira- 
nja bahwa Pemerintah tidak ma 

lu2 mengakui kelemahannja dan 
menindiau kembali peraturan2 | 
tentang uang sekolah. Kami ki- j 
ra bahwa tidak akan ada se- 

beratan bahwa dari murid2 SR 

sebulan. 

lah pada SR baiklah uang ini di 
sebut sadja sokongan tetap da- | 
ri orang tua murid Kanak is in 

a name ?). :   Mengingat bahwa djumlah 

murid2 SR Negeri mendekati 

5 djuta orang, dari tindakan ini 

Giharapkan tambahan 

Gjuta rupiah. Djika tarip2 yang 
sekolah dari SLP dan SLA ma- 
sing2 dinaikkan dengan Rp.1,50 
dan Rp.2,50 sebulan, maka dari 

tindakan ini dapat diharapkan 
djuga tambahan uang masuk jg 

lumajan. 
Seperti diketahui uang kuliah 

Mengingat bahwa se- 
orang murid SMA Negeri ada 
jang membajar uang sekolah 

Rp.85,— sebulan atau Rp.350,— | 

setahun maka hal ini tidak se- 
padan dengan uang kuliah se- 

tahun. Djadi sudah selajaknja 
bahwa uang kuliah ini harus di- 

naikkan, mitsalnja  mendjadi 
Rp.300,— setahun. Waktu sebe- 

lum perang dunia II uang kuli- 

ah djuga Rp.300,— setahun. 

tahun. 

Rentjana Lima Tahun. 

Djika usul? ini dapat disetu- 

djui oleh Pemerintah, maka de- 

ngan sebuah ,,Rentjana 5 Ta- 

hun” dapat dilaksanakan sebu- 

ah projek “pembangunan besar- 

besaran seperti telah diuraikan 

oleh Wakil Presiden dan akan 

memakan biaja 15 mailjardiru- 

piah. Dengan terlaksananja pro- 

jek pembangunan sefjara besax- | 

besaran dimana semua orang . 

tua murid turat serta, dapat di- 

harapkan bahwa didalam waktu 

15 4 25 tahim Indonesia sudah | 

akan mengalami kemadjuan di- 

| lapangan pendidikan jang tidak 

dapat diabaikan oleh siapapun 

djuga. 

Mengingat “akan dilangsung- 

kannja »Kuadjiban Beladjar” 

pada tahun 1961 maka tepat 

sekali djika rentjana menambah 

uang masuk ini dilaksanakan 

selekas mungkin untuk kese- 

djahteraan kita “bersama. Pe- 

nundaan rentjana ini hanja ber- 

arti terlambatnja pembangunan 

jg akan merugikan Kita semua. 

Sebagai gambaran kami ke- 

mukakan beberapa angka : 

tahun peladjaran 1954/1955 me- 

nurut pengumuman dari Kemen 

terian PP dan K adalah sbb: 

27.400 Sekolah Rakjat, 1152 Se- 

kolah Landjutan Pertama dan 

183 SLA. Sebagai perhitungan 

kasar dapat dikemukakan: 

27.400 SR & 6 klas & 30 murid 

— 5 ijuta murid. 
Sokongan dari orang tua mu- 

rid rata2 75 sen sebulan atau 
Rp. 7,50 setahun akan memasuk 

kan uang lk. 3715 djuta rupiah. 

1152 SLP & 200 murid — 230.000 
murid 4 Rp.1,50 sebulan atau : 
Rp.15,— setahun —“-314 djuta | 
rupiah. 
183 SLA 4 200 murid — 36800 
murid & Rp. 2:50 sebulan atau 
Rp.25,— setahun — 1 djuta ru- 
piah. 

Menurut berita.dari Sek. Djen | 
Kementerian PPK pada awal ta 
hun peladjaran 1955/1956 telah 
diambil oper oleh Pemerintah: 
berbuluh Siti. 

UN Gadjah Mada hampir mem 

punjai 8060 mahasiswa. 
Universitas Indonesia di Dja-   

2 aa dilain? 

  
Sebelum main di Jogja tgl. 309 jang lalu kes. Mu diper- 
kenalkan dulu"kepada Kepala Daerah Sri Sultan, 

wah: suatu penggerebegan dimuka gawang. 
Gambar ba- 

(Gamb.: KR.). 

  

Bisakah penjakit selesma 
—. dibantras! 

SEORANG- pegawai maskapai minjak terbesar di London 
adalah termasuk sedikit orang didunia jang dapat dengan soni- 
bong berkata, bahwa dia tidak pernah masuk angin dan dise- 
rang selesma. Menurut dia penjakit selesma karena masuk 

angin itu adalah penjakit jang terlalu dilebih-lebihkan orang. 
Dan pegawai? dikantosmja selalu masuk kantor, masuk angin 
atau tidak masuk angin. Selesma itu memang mengganggu kata 
mereka, akan tetapi bukan penjakit jang begitu berat, aa 
orang harus tinggal dirumah. 

Meskipun demikian, kini telah seperti ini orang bkan akan 

Djumlah sekolah2 Negeri pada , 

terbukti, bahwa penjakit seles- 

ma ini adalah satu pendjahat 

besar jang menimbulkan keru- 

  
dan industri. Di Inggeris sadja 
menurut statistik jang dapat di- 
kumpulkan tidak kurang dari | 
50 djuta hari-kerdja hilang tiap 

|tahunnja' disebabkan penjakit 

selesma 'ini. 
dingin penjakit selesma men 
tjuri paling banjak hari kerdja, 

dibandingkan dengan penjakit2 j 
lain. “Di Inggeris jang pengo- 

batan rakjatnja ditanggung ne- 
gara itu, penjakit selesma telah 
menghabiskan uang negara ber- 

djuta2 pouzd setiap tahunnja. 
Untuk ganti kerugian buruh IN 

: terpaksa tinggal dirumah, 
(rena selesma Bepe ana 
| jarkan tidak kurang dari 

1 1.000.000 pounisterling. 
Diluar kota London 170 ya 

|brik2 telah sama2 mengadakan 
| sebuah klinik untuk buruh me- 
' reka. Klinik ini disamping me- 

dak | ngobati penjakit2 lain, teruta- | 

|BANGSA JANG BESAR | ima melawan penjakit selesma. 
Untuk melawan selesma ini te- 

dung. Buruh jang kena penjakit | 

selesma ini terus bekerdja, dan 
tiap hari datang berobat untuk 
10 menit lamanja tiap orang ke- 
klinik. Dengan tjara pengobatan 

gian2 besar pada perdagangan | 

Dan dalam musim ta 

lah dipergunakan aspirin, codei- | 

ne, matjam2 vitamin dan obat '- 
untuk melapangkan rongga hi- | 

  

tempat 
djadi djumlah Lk. 20.000 orang   

| 51 djuta yupiah. 
| Maka tiap2 tahun dapat di- 

| harapkan sokongan dari orang 

i tua murid kurang lebih 40 dju- 

| ta rupiah. 

Lk. 2.000 mahasiswa, | 

mahasiswa & Rp.60,— setahun 

mengurangi kerugian hari-ker- 

jaia jang ditimbulkan penjakit 
selesma ini. 
i 5. 
| Disamping ini semangkin ba- 

Injak pabrik2 jang merasa be- 
| tapa perlunja membantu buruh 
mereka mendjaga kesehatan me, 

ka Demikianlah pembagian2: 

Ititamin setjara gratis diadakan: 

untuk menguatkan tubuh  me- 

jawan serangan selesma. Menu- 
"ut penjelidikan buruh jang ma-: 
kan vitamin selama 5 bulan 

musim dingin hanja kehilangan 

"4.52 hari-kerdja, sedang buruh 

jang tidak makan vitamin :ke- 

hhilangan 2.9 hari-kerdja. 
' Penjelidikan2 untuk membran 
ai sama sekali penjakit seles- 

& ini m didjalankan,. Akan 
Barra AA ea masih belum 
djuga terdapat obat jang efektif 

i bisa  membrantasnja.  (Globe- 
| Press). 

  

| 
i 

| 
Pers Asing tentang P.U.: 

JANG KE VI DIDUNIA 
Kini mempunjai tugas 

besar. 
,Bangsa besar jang keenam 

| didunia kini mempunjar tugas 
| jang besar jang belum biasa .di- ' 

jakukannja”, demikian tulis su- j 

| rat kabar New York Herald Tri 
|bune menurut UP dari New 
York tentang pemilihan umum 

uutuk membentuk Parlemen di 

"Indonesia jang pertama. Dengan 
| mengemukakan, luas negeri dju 
|'ga akan mempengaruhi hasii2 

pemungutan suara, Maka tadjuk 

.rentjana harian itu menjatakan, 

pemilihan umum pertama dida 

"Jam Republik Indonesia jang mu 
"da itu didjalankan dalam keada 

    

en 

  

preUY 

   

Selandjutnja 

bahwa untuk melaksanakan hal 

itu pemerintah banjak men- 

1 djumpai kesulitan? jang besar, 

| pertama2 dalam hal" persendja- 

taan. “Tapi beberapa Kesulitan 

telah dapat - diatasi, demikian 

Nasser. Pabrik2 untuk mem- 
buat 'alat2 sendjata jang berat 
sedang 

tapi Mesir masih harus membeli 

alat2 sendjata dari luar negeri. 

Kami senantiasa mengata- 

kan bahwa kami membutuhkan 

lamanapun djuga tidak ikan se- 

tudju apabila tentara kami di? 
persenijatai “dengan mendjual 

kemerdekaan, kehormatan dan 
kemuliaan tanah air kami. 

Sedjak ' “dimulainja revolusi 

(Djuli 1952) kami telah minta 

kepada Inggeris, Perantjis dan 
Amerika Serikat supaja suka 
mendjual sendjata kepada kami, 

dan kami menekankan bahwa 

kansi membutuhkan sendjata itu 
guna mempertahankan perda- 
maian. Semua negeri ini menje- 

tudjuinja, tapi dengan sjarat, 

jaitu supaja kami sedia ikut- 

serta dalam pakt militer. 

Kami menolak hal itu dan 

kami menjatakan bahwa kami 

bilamanapun djuga tidak akan 

setudju mendapatkan 'alat2 sen- 

djata setjara demikian dengan 
mendjual kemerdekaan kami. 
Perantjis mufakat mendjual sen 
djatanja kepada kami, asal sa- 

dja kami tidak mengetjam po- 

litiknja di Afrika Utara. Peran- 
tjis malahan menghendaki su- 

paja kami mengehianati per- 
djoangan negeri2 Arab dan su- 
paja kami memedjamkan mata 

terhadap  pertumpahan darah 
dan kedjahatan2 jang menjolok 

mata jang dilakukan oleh Peran 

tjis di Afrika Utara”. 

Tawaran Tjekoslowakia 
tanpa ikatan2. 

Amerika Serikat tidak mem- 

berikan sesuatu apa kepada ka- 

mi, ketjuali djandji?nja sadja 

dan Amerika Serikat menjetu- 
djui permintaan kami dengan 

sjarat kami menjetudjui menan- 

datangani suatu pakt perfihan- 
an timbalbalik atau ,ikutserta 
dalam persekutuan?2. Kami ti- 

dak setadju dengan hal itu dan 

akibatnja ialah kami tidak me- 
nerima sendjata dari Amerika 

,Inggeris mengirimkan - alat2 

sendjata kepada kami, 

dapat memenuhi kebutuhan ka- 
mi. Dalam pada itu tentara Isra- 

ei menerima alat2 sendjata jang   

dibangunkan di Mesir, : 

sendjata, akan tetapi kami bi-' 

  

PM Gamal Abdel Nasser: 

esir butuh) sendjata 
kenalin jumarkasih djandji j « 

PERDANA MENTERI Mesir, Gamal Abdel Nasser, menga- 

takan bahwa salah satu kewadjiban jang “terpenting ialah mem- 

bentuk ,suatu tentara nasional jang kuat”, demikian dinjatakan- 

mja ketika ia membuka panreran tentara ya Kairo. 

“ja menekankan kat maupun Ingg reris, Perantjis, 
demikian -pula Kanada, Italia, 

Belgia-dan negeri2 lain. 
.Dalam-keadaan jang sedemi- 

kian 'itu, kami memutuskan 
akan membeli sendjata dari ne- 
geri. manapun djuga, dengan tja 

tatan bahwa kami tidak mau di 
ikat "bagaimanapun djuga. Kami: 
terangkan pula bahwa Kami ti- 
dak mempunjai niat jang agre- 
sif sama sekali, akan tetapi ka- 
mi semata? “ingin mempunjai 

tentara jang kuat, jang mampu 

memenuhi 'tugasnja terhadap 
tanah airnja. Kami menjatakan 

mau membeli sendjata kepada 
Amerika Serikat, Inggris, $o- 
vjet Uni dan negeri2 lain. Baru2 
ini kami -. menerima tawaran 

dari Tjekoslowakia “jang mau 

mendjual alat2 sendjata seperti 

dibutuhkan aleh tentara kami, 
dan, terlebih2 lagi, semata2 atas 
dasar perdagangan, jaitu ditu- 

kar dengan hasil2 bumi Mesir, 

seperti kapas dan beras. 
Saja derigan segera dan rasa 

  

terima kasih menerima baik ta- 

waran tersebut. Minggu jang 
jalu telah ditandatangani suatu 

perdjandjian mengenai hal itu 

antara kedua "negeri, dan seka- 
rang London maupun Washing- 

ton mengemukakan keberatan- 

nja terhadap ' rentjana persen-s 

ijataan kami. Inggris dan Ame- 

rika Serikat menghendaki su- 

paja kami ' tetap dibawah pe- 
ngaruh mereka, pada hal kami 

Sekeras?nja berusaha supaja Ke- 

Miuar dari iku" 
Ketika saja mendengar te- 

rikan2 London dan Washington 

bahwa dengan demikian maka 
pintu? Timur Tengah terbuka 
bagi penetrasi Rusia, maka saja 

mengingatkan akan keijadian2 
Jizaman jang lampau dan saja 
mengatakan bahwa perdjandji- 
an-perdjandjidan - perdagangan, 
diikat berdasarkan atas prinsip 
saling menguntungkan, merupa- 
kan tanda  berachirnja penga- 
ruh asing jang bertahun2 telah 

berkuasa dinegeri kami dan hal 
itu tidak merupakan permulaan 
dari pengaruh asing jg-baru”. 

Mesir jang kuat dan bebas 
ytidak akan tunduk kepada se- 
| tiap pengaruh asing. Mesir ada- 

lah suatu negara jang merdeka 

dan bebas jang mendjalankan 

politik “luarnegerinja “menurut 

| kehendaknja sendiri, jang diru- 
muskan disini, di “Kairo. Mesir 

tidak @kan itunduk “kepada pe- 

ngaruh 'asing dan akan terus 
mempertahankan kemerdekaan- 

nja dan kebebasannja”, demiki- 
anlah PM Mesir, Nasser. 

    
  

Persidja -Malaya - 3 - 2 
Anak2 Semenandjung karang berdaja 

DALAM pertandingannja jang terachir di Indonesia kes. 
Malaya tidak berdaja apa? kemarin.dilapangan Ikada Djakarta. 

Persidja menguntjinja, terutama dalam “babak pertama, dan 

berhasif mengalahkan anak2 Semenandjung itu dengan 3 — 2. 
Sampai turun minum putra? Ibukota sudah leading 3— 0. 

Dalam babak pertama barisan 

penjerang Persidja menundjuk- 

ikan permainan jang baik. Per- 
tahanan Malaya 

sekali, 
wangnja, Abdurrachim bermain 

safe, beberapa tembakan jang 

sukar sekali dapat dipetik dari 
udara -dengan tepatnja. Djamiat 

mentjetak 2 goal, jang satu 

(Olah "Wimpie. 

Sesudah minum, pemain2 Ma- 

laya itu bisa meloloskan diri, 
dapat. mengatur siasat. Dan di- 

pihak Persidja sendiri spirit dan 

tenaga berkurang. Pada menit2: 
ke-24 dan ke-37 sibundar itu 

dapat bersarang digawang Per- 

sidja jang didjaga oleh Davies. 

Kemarin malam diadakan 

| PSSI.djamuan makan di Gedung 

tetapi | 
hanja sedikit sadja jang tidak | 

dibutuhkan dari Amerika Seri- ' 
3 a Siah 5I $ 

Olahraga Djakarta sebagai per- 

pisahan untuk mereka. 

Selama di Indonesia.kes.. Ma- 
laya itu mengadakan 6 pertan- 

dingan, 3 kali menang, 2 kali 

seri dan 1 kalah, jaitu: 
Malaya — Sukabumi— 

Malaya — UMS— 

3-3 
6-1 

Malaya — Maesa— 4-1 

katjau sama | 
untunglah pendjaga ga- ! 

(Malaya — Persibaja— 3-2 
Malaya — PSIM/Persis— 2-2 

Malaya — Persidja— 2.8 

| DJODY HARI INI DI 
PERIKSA 
Saksi utama Subagio 
tetap menghilang. 

Menurut rentjana hari ini be- 
kas menteri kehakiman Mr Djo- 

dy mulai diperiksa Mahkamah 

(Agung “jang :diketuai. anggota 

Mahkamah Mr Satauchid. .. Dan 
“sebagai penuntut umum-Djaksa 

Agung Muda A. Moro: Sebagai 
pembela bertindak Mr Suprapto. 

Selandjutnja dapat ..diterang- 

kan diantara para saksi. akan 

diperiksa bekas sekretaris . .pri- 
badi Mr Djody, Subogio. Akan te 

tapi hingga sekarang Subagio 

masih belum dapat diketahui 

"tempat sembunjinja: Sedang ia 

-akan diperiksa sebagai saksi uta 

- ma, Menurut keterangan, djika 

| ja-dapat diperiksa, kemungkinan 
besar perkara Djody akan djadi 

— Ant. agak ringan. 

  

HASIL DARI KEMANDJURAN DAN KEMUSTADJABAN RADJA 
| 2... ANGGUR OBAT KOLES OM tjap . SELAS MAS”. 

bangun 160 gedung SR 4 Rp. 
250.000. Tahun kedua dapat di- 

| bangun 40 gedung SLP & 1 dju- 
ta rupiah. Tahun ketiga dapat 

dibangun 20 gedung SLA & 2 dju : 
| ta rupiah. Tahun ketiga dapat | 
Lpat dibangun 1 kompleks ge- 
dung Universitas 4 40 djuta ru- 
piah. Tahun kelima dapat diba- | 
ngun lagi 160 gedung SR. 

Djadi didalam 5 tahun dapat 
| dibangun lebih dari 850 -gedung2 , 
jang lajak. 'Djika ini boleh di- | 
anggap sebagai sokongan jang 
kd teratur dari masjarakat seperti 
| diharap?kan oleh Kementerian 
"PPK maka dengan sokongan da- 
ori rakjat ini tiap2 tahun “dapat | 

| dibangun berpuluh2 gedung se- 
| | kolah jang lajak jang pantas di- 
| miliki oleh sebuah Negara jang 

| Tahun pertama dapat di- 

| 
sebagian besar 

besar ! Kereta 

ganggu 1 (1). 

  

lah kursinja. 

an sulit jang luar biasa. Jaitu 
dari -rakjatnja 

masih buta huruf. Djarak2 amat 
api sering di- 

Didalam gelanggang jang be- 

gitu luas dan djelek organisasi- 
|nja, maka Partai Komunis jang 
tersusun baik mempunjai keun- 
tungan jang besar terhadap Ia- 

| wan2nja. Sekalipun kaum komu 
nis hanja “menduduki 19 kursi 
dari 230 kursi didalam Parlemen 
sementara, namun dapat diduga 
bahwa mereka didalam pemili- 

han ini akan menambah djum- 

Bangsa jang besar jang ke- 
enam didunia kini mempunjai tu 

. gas besar ! Bangsa2 lainnja se- 
dang mengikuti dengan penuh 

jitelah Merdeka. 
Mudah2an saran ini menda- 

karta Bogor dan Bandung mung “pat perhatian dari chalajak ra- 
' kin 10.000 ' mai dan dari jang berwadjib. 

perhatian bagaimana ia mendja- 
Jlankan tugasnja itu!” Demiki- 

an harian Herald Tribune. 
— Ant. 

  

  
Kemerterian PPK dalam pe- 39p 

ngumumannja menjatakan, per- 

.mintaan untuk mendapatkan tun 

“djangan ikatan dinas sebagai ma. 

hasiswa pada universitas2 Indo- 

' hesia di Djakarta, Gadjah Mada 
“di Jogjakarta dan Erlangga di 

S'baja, ditutup mulai tanggal 8 
satu Oktober. 

jang dapat diterima urituk ID 

apat diterima sekarang su 

“nguinuman "kementerian . 

: NN ind bp ID 
Giterima “sesuda. 

September, 2 Naa diper- 

agi tahun kuliah 1955 11956 itu | 

batas, djuga. djumlah mereka | 

imentjukupi. Karena itu par hb 

: tersebut menjebutiran, bahwa su | 

Sebagai alasan dikernyikakan, If 1) 

disamping djumlah mahasiswa | 

  

     

MBENTJIPTA" : 

ALF, YOU CAN |. | MMANDRAKE. 
Yi SEE ME Now! . GE 

COME BACKI | 

An 

“AH, kamu bisa bitjara de- 
ngan akn sekarang, 

Mandrake menjikik.    

At
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MANDRAKE AHLI SIHIR 4) 
  

  

Ano MANDRAKE!S KRM SEEMS.. 
TO STRETCH AND S-T-R-E-T-C-H 
TO GRAB HIM? / 

  

   
  

  

  
  

Dan tangan Mandrake nampa knja seperti. mengulur-ulur -te-. 
rus untuk menangkap Alf. 
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dan mBah Nur bikin diskrimi 
nasi, sebab tidak kasih tahu le- 

bakal terbit 10 
halaman tg. 27 bulan lalu. Mes- | YV 
tinja Bung Khouw mau pasang | 
advertensi sambutan, mau ki- 

rim utjapan slamet. Saking 
marahnja Bung Khouw hampir? 

bih dulu K.R. 

kirim krans sama Berabe. 
Berabe cs minta ma'af sama 

| 
— SENIN 3 OKTOBER 1955 

V | HARI INI PARLEMEN 

lo-Studio  Khouw, Tugu 
Kulon 831, (Jogja) tuduh Berabe: 

LA NN WNA HO AA Aa Par Aa NN at RE At Ra Ra 
e : 1 ! 5 5     

—. SIDANG 
Hari ini Parlemen membuka 

sidangnja ke 4 untuk tahun ini. 
Pembukaan akan dilakukan ke- 
tua parlemen Mr Sartono dan 

- | dalam 'pidatonja akan memberi- 
kan laporan mengenai pekerdja- 
jan parlemen dalam masa sidang 

| 

7-10-'55 pemerintah akan mem- 
Oberikan keterangan mengenai 
program kabinet dalam sidang! 
terbuka. ' Pemandangan umum 
“para anggauta parlemen menge! 
nai keterangan Pemerintah - tsb. 

  

MITRA" 
membuka pada 8 Okt. rombong- 

  

   MARGOMULJO 1 Telp. 314- JOGJA: 

Bung Khouw. Berabe tidak tahu 
urusan advertensi. Kalau tahu, 
tentu Bung Khouw diduluken, 
Iha wong lengganan K.R. sudah 
10 tahun lebih, nomernja sadja 
2121 4 2 5 5 

Sehabis marah Bung Kbhouw | 
lantas sampaiken 14 bon buat | 

bikin vergroting photo. 11 Buat 
XI KR, 1 buat. mBah Nur, 1/3 X SEMINGGU, SENEN — 

sore. 
Uang Sekolah Rp. i5,—. 

“kal Rp. 15,—. ' 
Karena kelas? djam 4-— 6 pa- 
ling disukai. 

buat Berabe, 1 buat Bu Berabe, 
sembari utjapken slamet moga? 
K.R. misih ratusan tahun umur- 
nja dan oplaagnja tambah besar. 

Berabe aturken ban ban kam- 
sia. Itu XI K.R. lain hari njerbu 
minta vergroting dan sablomnja 
bisa dateng kerna misih tjapik | 
njoblos,  Berabe cs sampeken 
banjak tabe dan kiongtjiu. 

Bung Khouw lupa njoblos 
nggak? Djangan njoblos mBah 
Nur! Nggak ikut part€. ' 

BERABE | 
  

RESEPSI RRT DI 
DJAKARTA 

Dutabesar RRT Huang Cheng 
dan njonja telah mengadakan 

resepsi di Djakarta berhubung 
dengan ulang tahun ke-6 hari 
nasional RRT. PM B. Harahap, 
jang merangkap acting menlu 
mengadjak para hadlirin meng- 
angkat gelas untuk keselamatan 
pemerintah pusat RRT dan ke- 
sedjahteraan rakjatnja, sebagai 
dutabesar Huang Cheng menga- J 
djak minum untuk kesehatan | 
Presiden Sukarno, kesedjahtera- : 
an rakjat Indonesia dan perda- | 
maian di Asia serta didunia. Re- ' 
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akan dimulai tgl. 10-10-55. 

(AA AE 

DIMULAI TGL. 10-10-1955. 

BHS INGGERIS 
PERMULAAN: 

— DJUM'AT, djam 4 - 6 

Pang- 

Harap segera mendaftarkan di 

ELEN SCHOOLS B. 
Sajidan 245 Jogja. 

MANA TE Se PA 

It 

INI. Mobil sedan 

' Mdan W dapat dilihat: 

Pr 

an BARU pagij/sore 

BOEKHOUDEN A 
BOEKHOUDEN B 
BAH. BELANDA 

Pendaftaran di 
Bintaran Wetan 11 — Jogja. 

  

Sangat mandjur dan sembuh 

dalam waktu singkat serta me- 

njegarkan dan menghilangkan 

rasa penat sehabis bekerdja. 

Pil Sakit Pinggang 
Rp. 10,— ongkos kirim Rp. 3,50 

luar Djawa Rp. 5,—.   

IV I. Speda motor 

di Djalan Ungaran 2. 
SSS GLS SAP PAP PPP FP PPP SPA 

R.O. KAROEHOEN 
ELEN SCHOOLS sedjak th. 1949 ' Yogjakarta: Djl. Malioboro 51 A. 

MA RA EA NA ML 

BLESS SSL 

 Didjual dengan lekas. 
| LI. Bus Chassis mak DODGE 1955 

|. Truck merk DODSE 1955 

merk ZEFYR SIX 1953 
merk NORTON 1949 

14.00 — 18.00 antara 

LELE 

  

sepsi tersebut dihadliri oleh ra- 
tusan tamu, diantaranja korps 

Giplomatik, pedjabat2 sipil dan 
  

PGA ATAS DI SOLOK 
Telah dibangunkan. 

Berkat do'a segenap teman2 maka 

Dokter Soedarmadji 
MULAI INI HARI dapat menerima pasien lagi. 45-10. 

  

Sebuah PGA Atas telah diba- 
ngunkan di Solok semeninjak 
awal September jang baru lalu 

dengan murid 89 orang dan guru 
nja berdjumlah 11 orang. Pergu 

ruan tersebut berada dibawah 
pimpinan H. Adnin Thaib Patih 
jang diperbantukan pada Bupati 

Solok. — Ant. 

di
 

S 

  

SPANJOL BERIKAN 
ASYLUM 

5 — Kepada Peron. 
Pemerintah Spanjol “bersedia 

memberikan asylum kepada be-j) 
kas Presiien Argentina Juan D. 
Peron djika Peron memintanja. ' 

. Meskipun penerangan resmi be 
lum diperoleh namun ' kabar 
angin menjatakan bahwa tempat 

tinggal Peron selama pembangu 
nan ialah disalah sebuah pulau $ 
Kanari di Atlantik. Reaksi dari | 
pemerintah Argentina tentang 
kesediaan pemerintah Spanjol 
memberikan asylum kepada Pe- 
ron belum diketahui. Tan PPP 

    
RADIO 

SENEN 3 OKTOBER 1955. 
—. JOGJAKARTA 

06.10 Serba Serbi Pagi Hari, 

06.30 Varia Senen Kamis, 06.40 |: 
Beberapa irama krontjong: 07. 
290 Permainan Akordeon, 07.30 
Irama Kwartet: 07.45 Njanjian 
Texas, 13.19: Rangkaian Tarian 

Ballet: 13.40 ,,Alam Peladjar”: | 
13.45 Suara Abdullah, 14.10 Hi- 

dangan R.O.S. bd». Dasuki: 17 

00 Dongengan “untuk Kanak2, 
17.15 Gending2 Dolanan Djawa, 

17.40 Rany dengan Kwaintetnja, 
18.00 YVocalia Barat: 18.15 Rua-. 

ngan Djapen Kotapradja Jo.: ' 
18.30 Orkes Jang Kiem You Lien 
She 19.15 Tindjauan Luar Negeri: 
19.40 Gending2 meh Kel. Kes. 
Djawa Studio Jogjakarta, 21.10 

Untuk Kesedjahteraan Keluar- 
ga Kita, 21.30 ,,Malam Terang 
Bulan” 22.10 Bisikan Suara Pu- 
tra: 22.45 Tjeritera Malam. 

  
  

SURAKARTA 
06.10 Pagi meraju: 06.30 Ane- 

ka warna tango,' 06.45 Suara 
' “Dorothy Sguires dan Anne Shel- . 

ton: 07.20 Rajuan Pagi oleh The | 

Progressives: 07.50 Lagu2 Tiong | 

“She : 19.15 Tindjauan LN. 
hoa modern: 13.10 Klenengan da 
ri Kraton Ska: 1700 Dunia anak2 
oleh S.R. Lat. I 17.30 Ruangan 
pemuda pemudi 
18.05 Varia Djawa Tengah, 18.15 

« Tentang olah raha tjatur 
“ “18.30 Sendja mendatang dgn. 

Suara Kentjana: 19.30 Indonesia | $ 
gembira, 20.30 Imbauan mat 
oleh Tri Irama: 2115 Dagelan 
Mataram. Ban Sh 

06.20 Orkes 
Dendang: 064 
Chords: 07.10 Wari 
gi, 12.57 Pembukaan 
tjaan atjara, 13.15 

Cresek: 21.00 Podjok Studios 21 
15 Dari & Untuk Pendengar: 22, 
15 Dari & untuk Pendengar. 

(Perobahan2 bisa terdjadi).   
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SMP. IV: 

t 

A SLS ESA 

| engumuman Film Gama 

»SUNSET BOULEVARD” 

Diam : ke | 08.00 

Unda:gan dapat diperoleh pada : BSA | 

Bintaran Tengah 14 

B.P.P.F. Gondotaju 22. 

Le
na
 

Ge
a 

UNIYERSITAS 

x PPS 

PROF. ALAHI 

di INDOCHINA, MALAYA, 

tjintaan, Keselamatan jang 

muaskan. Djuga sedia obat 

harga 1 botol Rp. 50,—. 

Consult Rp. 15,— 

290-9, 
33 5 

A $$
 A 

“ Y : x 

—. Black Hair 

mudan dipakai. 

Pomade. 
2 PERSEDIAAN TERBATAS. 

     
    

    
      

         

Keterangan Tugu Kulon 107 — Jogja 

(WILLIAM HOLDEN — GLORIA SWANSON 
YON STROHEIM) 

Dengan disertai film-film DOKUMENTER, 

Tgl. 7, 8 dan 9 OKTOBER 1955 

Sekretariat Dewan Mahasiswa Pagelaran (pagi/sore) 

Ngampilan 11 (sore hari) 

NEGERI ,GADJAH MADA" 

BAGIAN 

LESTI 

AHLI NUDJUM 

'SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 25 th. berpraktek : 

Menerangkan segala hal? Penghidupan, 
akan datang. Tanggung me- 

kuat istimewa buat laki - laki 

PAGI djam 8 — 1. 

DLL LOL 

Lebih tjepat dari Suara ”—- 

Dalam '/, djam 
Rambut putih mendjadi hitam. 

TJAP POTRET BINTANG EMPAT. 

Kalau tidak hitam uwang' dikembalikan, 

Sudah mendapat ratusan SURAT PUDJIAN. 
Buktikan sendiri, Tidak perlu tjampur air dll. 

Harga Rp. 25,— Tambah ongkos kirim 1575. 

Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia 
Agen? : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro 

SSS SPS SPP PPP PPAP SGP APP PE PP PPP PPP PA PAP 
is 

Disewakan 
MASIH ADA KAMAR? KOSONG 

Djam 8 — 19 PAGI, 

KAA LL AA SL LA tp 
GLASS SSP PPP PP PP PPS PL LL LS LA LPAS 

ERICH 

nanti pada: 

dan ke-lI 13.00. 

8 

Jogjakarta, 3 Oktober 1955. 

FILM.   
ASTROLOOG 

BURMA, NEW DELHI. 
Peruntungan, Per- 

Hotel GARUDA" 
Kamar No. 5 — Jogja. ? 

SORE djam 4-7. $ 
LGS 
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Dream Oil 

PUSAT PENDJUALAN : 

AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95A 

! s 
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SITTI, ROHANA Tamar Djaja 
"ROMAN, MATI ATAU HIDUP ? 
SIKAT2 ASLI BAHASA INDONESIA — Zuber Usman 
BUKU ROMAN. BUKU KANAK2, BUKU PBH & 
PARA PENULIS KITA — M.R. Dajoh $ 
GELANGGANG  PEMBATJA S 
APAKAH PERPUSTAKAAN UMUM ITU — 
1. Moh. Anwar. 
BUKU LUAR NEGERI 
MANUSIA DAN BUDAJA 

. TIMBANGAN BUKU 
BERITA — BUKU 
BERITA BIBLIOGRAFI 

Menjusul nomor 10 dengan isi al. : Raden Hadji Musa 

oleh M.A. Salmun, Terdjemahan sebagai Penukaran Kebu- 
dajaan oleh Bujung Saleh, Tjerita bergambar oleh Suparto, 
»Tinta - Tjetak” oleh J.K. Nelwan, 
Harganja hanja Rp. 3,— (48 halaman). 

Langganan : Dalam Kota :- Triwulan Rp. 8,50 
15 tahun Rp. 16,— 1 tahun Rp. 30,— 
Luar Kota : Triwulan Rp. 9— 

15 tahun Rp» 17— 4 tahun Rp. 32,-— 

Dapat dibeli pada Toko Buku jg berdekatan dengan saudara. 

Untuk Jogjakarta: Pada Toko Buku ,Gunung Agung”, 
5 Tugu Kulon 2. 

» Tata usaha madjalah ,,BUKU KITA“ 
da N.V. ,,Gunung Agung” 

Gunung Sahari 48 — Djakarta. 
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59BK9|S55. 
“NAN II NA AL AN 

DJUAL MURAH!!! 
Toko Kami selalu 

SEPEDA laki? dan prempuan 
matjam? merk. Pekerdjaan? 

tanggung terdjamin dafi 'memu- 
askan, Onderdeel? Sepeda sedia 

tjukup. 

HARGA? TETAP MURAH. 

TOKO SEPEDA 

BAN TJHING LIONG 
Patjinan 141 Jogjakarta. 

bersedia 
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' Menjampaikan Selamat Hari 
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      SSI 
MR NUUN UIN 

Djam: 10 —5 —1 —9 

mapel 

  

Teks INDONESIA — 13 TH 

  

  

Ularg Tahun Ke-X 

SK. ,SKEDAULATAN RAKJAT” 

27. September 1955. 
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SSL LA Hera 2 8 £ 3 GPS PEP PPP PPP PPP PP PPP PPP 

KADJA OBAT KESEHATAN BADAN. 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 
Segala matjam penjakit seperti : Buah pinggang, Djan- 
tung berdebar - debar, sakis urat? seluruhnja, otak (brains). 
Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 
tuk orang jang bekerdja bera'2, bekerdja dikantor dan jang 
suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 
Gan (glends). Alesar penjakit badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering mar: kepala pusing, muka putjet 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 
penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 
ring takut2, sakit pinggang, Kurang makan dan semangat 
bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin : PIL VIRANOL jang 
tanggung 100” BERHASIL. x 

Harga 1 botol Rp. 20,—. 

Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. 
Radium: Viranol Tonic Pills, menambah darah... Rp: 30,— 
Pil Istimewa eno oarssasaane Sae KEREN NA ae Pena naaae Pada Abad tan 

Minjak Istimewa .....oooco.Wo.Woooooo—oooooo. » 10— 
rd Viramin so. #o.ocomedbt On ccesnnevenunkatesunasa anna 35 25,— 

Pil Wanita untuk wanita tUA neo cooooioo dan onsannanan » 30,— 
Salp Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka 

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

Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam ,, 15.— 
Sultana Figure Cream, membikin bagus badan ... ,, 30,— 
Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur 

: 2 gram Rp. 10,— dan 5 gram se... #owo.Kooo. sa 2 

No Hair Powder, menghilangkan rambut ......... ». 10,— 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ...... ». 10,— 
Minjak Telinga, kurang mendengar .......io... ». 10,— 
Salp Wasir (ambeien) ......o.oc.. Baek ea aan “Tn NO 
Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ......... » 10,— 

 Ditanptes. (sakit PUlA) Kena. sidedn asa kenaganddnkannnn a DO 
Pil Entjok Linu2 .......... PN ena ab GeN n da » 26,— 
Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 157,. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 
diseluruh INDONESIA. 

Agen 2 : 

Toko SOLO, Dji. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 
. Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 
Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 
WARUNG MOELJO, Djl.: Judonegaran 17 — 
Toko Obat ENG TAY HO Petjinan 58 — ni 
Toko JUNIOR, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 — Soic. 
Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 
Toko Obat THIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang. 

Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 
Toko Obat NGG HOK TONG gang Pinggir 1 — & 
Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang. 
UNIVERSAL STARS, Bodjong 8 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun? 15 Kudus. 

SELESAI 

Pilih kolom mana jang sdr.: kehendaki 

lunas dalara 4 tahun kemudiannja. 
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Kesempatan baik untuk mendapat 

: Rumah dengan Angsuran. 
: BATJA DAFTAR INI DENGAN TELITI, 

“Mulailah hari ini djuga menabung pada ji“Howwspaarbank N. V. KAJA. 

Dalam waktu dua tahun sdr. : telah mempunjai rumah sendiri dengan zonder diundi, Diberi 
kesempatan menabung Rp. 150,— setiap bulan dengan djangka waktt 4 tahun untuk 
memperoleh salah satu rumah dari No.: 1, 2 dan 3 dengan angsuran, 
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Lahir 3 October 1950, 

SWAN LIEN NIO djangkav 
lima taun kari ini. Djika sudah 

besar, ingin batja dan djadi 
langganan Bung BERABE 

punja koran. 

MELULU : 
0 MEMBESARKAN 

(18 X 24 cm. Rp. 10,—). 

REPRODUKSI 

(cliche 86 X 9 -- postcard 

Rp. 10,—). 

WARNA 

(ala ,Photoplay”, mulai 

Rp. 5—). 

Photo - service: 

5 KHOUW — 
Tugu Kulon 31 — Jogja.   
  

SA PAS LP SSC SSS GS PS SAI PPP, 

. Menunggu order dari Tuan? dan 
i Saudara2, 

   SK. 

Maison GADJAH MADA 
Malioboro 87 — Jogjakarta, 
SESI SSS SPSS 

  
SBO G PIP PPP PPP 

“ 

pembajaran sisa 

  

No:| Harga Li Tabunglah tiap bulan 
Ty-| rumah | Per. bln | lama- | Djumlah | 

pe | HT nia | : 

Sisa | 

| 
10000 | Rp. 
15000 | Rp. 
20000 | Rp. 

250 | 24 bin | Rp. 
250 | 24 bin | Rp. 
250 | 24 bin | Rp. 

| 6000 | Rp. 
| 8000 | Rp. 
| 6000 | Rp. 

3 | 
92
3 1 

3 

4| Rp. 25000 | Rp. 
5 | Rp. 30000 | Rp. 

6: 
7 
8 
9 

1 

. 35000 | Rp. 

500 | 24 bin | Rp. 
500 | 24 bin | Rp. 

500 | 24 bin | Rp. 

12000 | Rp. 
12000 | Rp. 
12000 | Rp. 

p 
Pp 3

 

150 | 24 bin | Rp. 
750.| 24 bin | Rp. 
750 | 24 bin | Rp. 

18000 | Rp. 
18000 | Rp. 
18000 | Rp 

p 

p. 40000 | Rp. 
p. 45000 | Rp. 

. 50000 | Rp. 

3
/
3
 

| 
| 

| 

2 

10 | Rp. 55000 | Rp. 1000 24 bin | Rp. 
11 | Rp. 60000 | Rp. 1000 | 24 bin | Rp. 

S 

24000 | Rp. 
24000 | Rp. 

Kantor Pusat : Sajidan 11, PostBox 16, Jogjakarta. 

Kalimas Barat 15, Bandjarmasin, Djl : 

ngirim uang langsung ke- Pusat. 
5 4 SSI SISIK    

     

Sisa diangsur 
| Per.bin | lama- | Djumlah | 

4000 | Rp. 
9000 | Rp. 
14000 | Rp. 

13000 | Rp. 
18000 | Rp. 
23000 | Rp. 

22000 | Rp. 
27000 | Rp. 
32000 | Rp. 

31000 | Rp. 
36000 | Rp. 

Kantor Tjabang : Semarang, Djl. Gendero LA. Djakarta, Djl. : Sabang 36 A, Surabaja, 
elabuan Timur 14, 

Minta keterangan langsung kepada Pusat dengan disertai kiriman uang Rp. 10»—. Segala pe- 

| Sewa 

Le | 
169 | 24 bin | Rp. 
300 | 30 bin | Rp. 
491 | 36 bin | Rp. 

4000 | Rp. 30 
9000 | Rp. 
14000 | Rp. 

433 | 30 bin | Rp. 
415 |40 bin | Rp. 
490 | 48 bin | Rp. 

13000 | Rp. 
18000 | Rp. 
23000 | Rp. 120 & 

550 | 40 bin | Rp. 
515 | 48 bin | Rp. 
647 | 48 bin | Rp. 

22000 | Rp. 
217000 | Rp. 
32000 | Rp. 

738 | 40 bin | Rp. 31000 | Rp. 
771 |48 bin | Rp. 36000 | Rp. 

92-10. 
KI 
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DITJARI. 
2 Orang pemuda Tiong Hiwa jang berpengalaman he- 

kerdja di Toko Textiel sebagai pelajan. 2 

Jang ta' berpengalaman harap djangan melamar, 

Gadjih berdamai. 

Toko , SINGAPORE” — Malioboro 15e, 

JOGJA. 
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DIDJUAL DENGAN SEGERA (kosong) 
RUMAH -- PEKARANGAN luas 2250 M2. 
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bekas perusahaan sSPENJAMAK KULIT” terletak di Djogo- 

karijan No. 6, Jogjakarta. 

Keterangan ditempat tersebut.   
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“MASIH SEDIA!!! — TJETAKAN TERBARU!!! 
BUKU - BUKU : $ 

4. Iimu HITUNG DAGANG untuk S. M.P. 

2. PENGETAHUAN DAGANG ,, S.M.P, 

disusun oleh : R. SIDARTO BUDIHARDJO  B. A., 

$ £ guru S.M.P. III! Negeri - Jogjakarta. 

N.B. 1. Dapat djuga utk. S.M.E.P. Penerbit 

2. Pesan segera KOPERASI ASRI : 

Djl. Tandjung 93 — Jogja. 

ME ALAN TA AA REA RN Pan 3 aa TEA REA TN NE TM EM 2 MAAN A2 SN AA AN MA PALA PAN LA DNA NN NN PA Na N “Na 9 PN Ts 

Rp. 9,— 
Rp. 6,— o
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  UNDANGAN TJERAMAH 
Universitas Gadjah Mada. 

Bersama ini kami mengharap kedatangan Saudara sekalian 

untuk mendengarkan tjeramah tentang : 
- GRAPHOLOGIA 

tulisan untuk 

Sa an 

(schriftexpertise — mu pengadilan) 

dengan demonstrasi 

oleh 

Sdr. KATAMSI f 
Direktur Akademi SENI RUPA INDONESIA pada hari 
Rabu tgl. Oktober 1955, djam 19.30 di Sitinggil Jogjakarta. 

Jogjakarta, 1 Oktober 1955. 

Presiden 

( UNIVERSITAS GADJAH MADA.   

Ag TIA TT KA 3 Sa ds Ag Ap RAR yA TG ENAK “NE PA Da SR MAN Mr Ka Mah 
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8 2 3 jp Li 

"PUSTAKA RAKJAT" xv. 
Pe na ON an 

-DJ:SABANG 24-DJAKARTA - TILP. 306 GBR.         
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Sudah datang . 
dan 
Masih akan datang 
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berbagai matjam 
Hanja untak etjeran 

5 » 

KAP PPP SPP PPT FPS 

      Lihatlah! Tjiumlah! 

  

88.53-1R-70-8 

GONOCIDAL 
Untuk menjembuhkan perjakit kotor jang sudah lama 

atau baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Go- 

nokokan jang lekas suka menjerang -sel - sel dan kalendjar?, 

menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit 

- tulang2, djantung berdebar2 dan kotor. darahnja. Maka ke- 

lemahan umum terdjadi. GONOCIDAL ditanggung sembuh- 

kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 
Harga & Rp. 20,— 

ASTHMA CURE 
Untuk sembuhkan penjakit dari pipa2 angin dan paru? se- 

perti Bengek, Batuk keringbasah, banjak siijm|riah dan 

batuk darah dan sesax napas. 
Harga & Rp. 15,— 

SEXALIN Utk. wanita jang sakit kotoran. Rp, 20,— 

SEXANOL Utk. laki2 jang lemah badan .,,  20,— 

APHRODIN Utk. obat luar Spa 

CLEANSING CREAM Utk. bersihkan paras 
muka dan hilangkan make-up. » 10,— 

SPROSSEN - CREME Utk. hilangkan tanda2 
hitam, merah atau kuning dimuka atau dilain 

bagian badan. pn MO, -— 

DC CREAM Utk. kekolotan, panu2 dan kukul. ,, 15,— 

BARYLTINE Utk, tumbuh rambut, tjegah 
rontoknja dan bikin kerinting, kilap dan rapi. ,, 

NO - HAIRPOWDER Utk. hilangkan rambut 

ATOM HAIRDYE Utk. menghitamkan rambut 

putih. Tanggung tidak luntur dan istimewa 
kwalitetnja. 8 Gr. Rp. 10— 5 Gr. Rp. 15,-—- 
10 Gr. Rp. 25,— 1 pak Rp. b,—-, 9 

DC PHARMA LID. 
BANDUNG — DJAKARTA. 

Agen 2 di Djawa Tengah : 

Toko Pakistan Tugu Kulon 468, Toko obat Tek An Tong, 
Eng Tay No, dan Eng Njan Hoo Petjinan, R. O. Karuhun 

10, — 

0 Ora 
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LGA PSS SPP GP PPP FS PSG FP PSO 

Ian Diana Ab 
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  Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 
lang. Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran, 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko   

amp 
  kodjan Semarang. . 

  sentun. H 

Typ Kedaulatan 

    Pi Dedi 

obat Ting Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 4 

  

Bakjat” 1661 / LX / Al / 102. 

   


