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    jil artinj Se Se Sekarat" de: 
ngan “demi n dapat mempu- 
njai penghasilan sendiri, se- 
hingga untuk mengongkosi oto- 

. nomi tidak perlu terlampau ber 
kepada TO dari 
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mengenai pabrik gula 
at djalan dengan saksama, 

sungguh? | ren, kan bagi 
kita semua, termasuk didalam- 
nja kaum buruh jang akan be- 
kerdja pada pabrik itu, serta 

j “Pepgalainan tenaga? 
aehli Naba un 

| Bantuan — tenaga Geni dari | 
Djerman-T:imur itu amat kita 

| hargakan, tanj tudjuan kita 3 
utama ialah menudju kepa 
kesanggupan Gan Ae as 

  

     

  

2g sendiri untuk mengatur exploi- 
-tasi kekajaan jang masih Sana, 
pendam dibai “kita. 0. 

- Achirnja, usaha mengenai 
A gula ini hendaknja djadi 

rongan untuk. berusaha Udila- 
pangan lain?2, dan djadi A 
Bana bagi daerah? 'otonorat" jg 
Ta 35 “2 

t 
tp 

Ark: rasta 
Mannin jahan - sedang 

) mh eta 20. Sekitar persi ayan?. utk. | 

ME enaeikin ba terhadap 
Blok Arab sebagai nana 

  

'daikata Blok Arab jang selama 
ni sungguh SATU itu sampai 1   

  

Dalam pada itu .rdana um 
teri Irag jang z dikabar- 
kan tidak 4d F Aolioaporemai 
di Mesir karena sakit, kabarnja 
akan berusaha datang djuga, 

dapat sembuh, Mudah- 
mudahan berita ini benar, bu- 

move diplomasi jang manis | 
sadja. £ & 

” Dalam makenggkk ini patak dja 

di perhatian Blok Arab halnja 
bangsa? Tunisia, Marokko (Pe- | 

rantjis dan  Spanjol), - Aldjazair 
serta Lybia masih harus mentja 
pai kemerdekaannja jang sem- 

mereka ditudju 
kan Kepada negara? Asia dan te 
rutama kepada Blok Arab. Dili 
hat dari sudut ini terang Blok 

Arab tidak boleh berpetjah be 
lah! Harapar bangsa? sesaudara 

tidak boleh dihampakan. 

    

Dalam hubungan ini pula pa- | 
tut djadi pikiran Blok Arab be 
tapa pentingnja kerdjasama 
Afro-Asia, Memang negara? 
Asia sendiri haluan politiknja 
berbeda-beda, tapi tidak boleh 
disangkal ada satu persamaan jg 
mengikat, jaitu keharusan mem- 
pertahankan kemerdekaan jang 
masih Ma Na serangan lu- 
ar. 
Pakistan bersahabat karib is 

ngan Amerika, tapi ikut serta | 
dim Afro-Asia, djadi promotor, ' 
Philipina masih mungkin “Inat 
serta. : 

Achirnja, dalam Fata / Hae 
ngenai persahabatan dan kerdja 
sama Afro-Asia ini kita utjav- 
kan selamat kepada sahabat 2 
ta jang hari ini merajakan har 
kemerdekaarinja, yana Indfor 

.Jai Hind. |. : ta 
  

aa DIGANT k NAMANJA 
“ DENGAN KKM 

Diperoleh. ket ingan, bahwa 
mulai tahun 1955, ini KPU jaitu 

singkatan dari Kursus Pengeta 
| huani "Umum jang tingkatannja 

| seperti diketahui dari A, B dan 
C, dan jang diusahakan oleh 
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'Djawatan Pendidikan Masjara- 

  

   

  

   

  

hamanja diganti dengan 

(KM, jaitu singkatan dari" Kur 
s Kader Masjarakat. 

| tingkat A bagi kota Jo 
carta menurut rentjana akan 

| dibuka pada bulan Pebruari jad, 
| jang tingkat B djuga bulan de- 

| pan, sedangkan jang tingkat C 
“1 NI peka Jaa, 

    

   

akan datangnja mesin? untuk 
Djerman Timur. 

  

Untuk hadiri 
|. Kep, A-A 

ndangan resmj di- 

| 5 | Sampaikan kepada 
Pilipina. 

Kuasa usaha Indonesia di Pi- 
lipina Mr  Tjokroadisumarto 
menjampaikan dengan resmi un- 
dangan kepada Pilipina untuk 
menghadiri Konperensi Asia - 
Afrika di Bandung dalam bulan 
April jang akan datang. Unda- 
ngan tersebut disampaikan di- 
tengah adanja tanda2, 

|ikut sertanja Pilipina kedalam 
komperensi itu merupakan suatu 

kemungkinan. Demikian AFP 
' kabarkan dari Manila. 

Oposisi setudju Pilipina 
ikut serta. : 

Selandjutnja — menurut UP. 
Manila, seorang anggauta Par- 
tai Liberal (partai oposisi) jang 
berpengaruh menerangkan, bah- 

wa ia setudju kalau 
'ikut serta dalam  konperensi 
Asia - Afrika. 

“pat Jur 
ce di Malolos Bucanan 
sebelah Utara Manila) 
bung dengan penerimaan 

gauta2 baru. — Ant. 
  

. GU KEPADA P.M.   
konperensi A - 

perensi Asia- Afrika di Ban- 
dung jang seperti diketahui 
sebagian besar penjelenggaraan | 

mengenai penginapan, kendara- | 
an, ,.resepsi2, - balai-wartawan2, 

| jalata. perhubungan dan lain2, 
"maka. P.M. Ali telah meminta 
kepada Panitia Pembantu Pusat 

jang dibentuk di Bandung lapo-. 

kran2 hasil pekerdjaan panitia di 

(Bandung. Laporan itu akan diki- 
Irimkan dari Bandung seminggu 

| sekali dan untuk keperluan tsb., 

| semua sub-panitia kini sudah 

paten laporan2. 

— Dalam pada it dikabarkan, 

bahwa untuk sementara sudah 
“diambil ketentuan bahwa dju- 

' mlah kendaraan auto dan auto- 

ibis jang akan dipergunakan se- 
ihari-hari untuk kepentingan 
konperensi itu dari Bandung sa- 
“dja disediakan lebih dari 100 
'.buah, belum terhitung dari Dja- 

karta sendiri. 
- Untuk memberikan penerang- 

fan jang seluas-luasnja kepada 

  
  

  

(Ten pertjakapan, Ibnu Su 

jachmir, anggauta Pengu- 
rus Koperasi Batik ,,Batari” di 

Solo menerangkan, bahwa pem- 

bagian cambrics bagi perusaha- 
'an2 batik didaerah Surakarta 
jang djumlahnja 877 buah itu, 
dewasa ini sudah hampir men- 
tjukupi kebutuhan. Tiap bu an- 
nja ,,Batari” kini menerima pem 

| bagian untuk anggauta2nja se- 

'banjak 1.250.000 yard atau le- 

bih kurang 65 pCt. dari kebu- 

  
mua perusahaan telah bekerdja 
penuh, maksud kebutuhan akan 

bahan cambrics bagi daerah Su 

rakarta ada lebih kurang 2.500. 
000 yard tiap bulannja. . 

- Menurut Ibnu Sujachmir, jg 
. belum baik adalah mengenai tja 

“ra pembagiannja, karena pemba 
gian itu didasarkan dtas kete- 
rangan dari masing2 perusaha- 
an jang diantaranja tidak sesuai 
dengan kekuatan jang sebenar- 
nja dari masing2 perusahaan 
itu. Dengan demikian, maka 
pembagian tidak dapat dilaku- 
“kan dengan seadil-adilnja, jalah 
masing2 perusahaan diberi ba- 
gian menurut kekuatannja. Aki- 
batnja adalah, bahwa” banjak 
cambrics kemudian didjual di- 
luar, jang harganja lipat dari 
semestinja. 

Djuga Peraturan Baru Pemba 
gian Mori jang dikeluarkan oleh 
Djawatan Perindustrian pusat, 
jang berlaku mulai bulan Dja- 
nuari 1955 ini, menurut Ibnu Su- 
jachmir, tidak akan membawa   

KMARIN . stang: dengan pesawat terbang telah tiba kembadi 
£ di Jogjakarta Kepala Daerah Sri Sultan Hamengku Buwono 

“#ortat anggauta BPP daerah Hadiprabowo dari kundjungannja 
beberapa hari ke Djakarta terutama untuk 

bahwa | 

Pilipina | 

Anggauta Parlemen Ferdinan- 
do Marcos tersebut bitjara dira- | sedang geoloognja akan meme- 

ior Chamber of Commer- | 
(35 mil | 

berhu- 

ang- 

LAPORAN SETIAP MING- 

Berhubung dengan an de- i 
katnja waktu pembukaan Kon- , 

| jang teliti mengenai 

| tuhan seluruhnja. Apabila Se-, 

mengurus sekitar 
paherik gula di Pagojan dari 

|. Menurut keterangan sdr. Ha- 
diprabowo kepergian Sri Sultan 
itu adalah untuk memarap kon- 

trak pembelian mesin2 dari Djer 
man Timur jang akan diguna- 
ekan untuk paberik gula, sedang 
kan penanda tanganan resmi 

akan dilakukan pada tgl. 1 Pe- 
bruari jad. di Djakarta. 

Penanda tanganan kontrak 
jang pernah diadakan tempo 
hari menurut Hadiprabowo si- 
fatnja masih sementara, tetapi 

kontrak jang akan ditanda ta- 
ngani bulan depan adalah jang 
resmi dan barang2nja segera 
“didatangkan ke Indonesia. 

Dalam kontrak itu dinjata- 

kan, bahwa pihak pendjual me- 
sin paberik akan mendirikan 

djuga paberik itu sampai be- 
drijfsklaar dan sedia meraberi 

bantuannja sampai dua kali 
kampanje (giling). , 

Dikatakan lebih landjut, bah 
wa dalam pertengahan bulan 

Pebruari akan datang di Jogja- 
karta 3 orang ahli dari Djerman 
Timur, sesuai dengan kontrak 

itu, jaitu 2 insinjur dan seorang 

  
geoloog. Insinjur itu akan mem |: 

| bangun gedung2 untuk paberik, 

|riksa tanah2 disekitar Padokan. 
Kedatangan ke-3 orang itu 

| merupakan rombongan pertama 
| dari bantuan 60 ahli2 dari Djer- 
| man Timur untuk penjelengga- 
|raan paberik gula jang akan 

| datang di Jogjakarta dengan 
|tjara bergilir. Demikian Hadi- 

| prabowo. 

“Semaun sedia 

' Murba. 

|. Dari pimpinan Partai Murba 
| wilajah Djawa Barat didapat 

keterangan, bahwa oleh Badan 

| Aksi Pemilihan Umum Pusat 
| dari Partai Murba pembela pro- : 

diterima surat | | klamasi telah 
dari Semaun jang dikirimkan 

dari Moskow tg. 1 Djanuari '55. 

Menurut keterangan tersebut, 
Semaun jang seperti diketahui 
kini berada di Sovjet Uni de- 

ngan resmi telah  menjatakan 

kesediaannja untuk ditjalonkan 

oleh Partai Murba pembela pro- 

klamasi sebagai anggota Kon- 
stituante dan DPRD dalam pe- 
milihan umum jang ain da- 
tang ini. — Ant. 

anggauta2 delegasi jang memer- 
lukan keterangan2 sekitar kota 

Bandung, selain akan dibuat 

»buku2 penundjuk djalan” dju- 
ga akan disediakan ,,information 

centres” jang tenaga2nja akan 

diisi oleh mahasiswa2 dll. 
Ant.   

“New-comers dan 
: pembatikan 

Peraturan baru pembagian mori 
» Itidak akan membawa . perbaikan 

perbaikan? jang diharapkan, dji 

ka sebelumnja tidak disertai de 
ngan pendaftaran dan kontrole 

kekuatan 
masing? perusahaan batik. Se- 
bab jang didjadikan dasar pera- 
turan baru pembagian mori itu, 

adalah menurut besar ketjilnja 
padjak upah, jang itupun sebe- 
narnja belum dapat dipakai se- 

bagai ukuran kaasitet dari ma- 
sing? perushaan. 

Menurut peraturan baru itu, 
Ne akan diberikan atas 
dasar djumlah buruhnja ma- 

sing2, dalam pengertian beker- 
dja sa menerus da am 25 hari 

hubungan unit-unit jang dapat 

: mengerdjakan mori sampai men 
djadi kain batik. 

tjap jalah sekelompok peker- 

Gja2 jang pekerdjaannja tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain 
jang terdiri dari seorang penge- 

jap dengan beberapa orang pe- 

kerdja lainnja (model, bironi, 
njoga dan lain sebagainja). b) 
sedang dalam perusahaan batik 
tulis jalah sekelompok peker- 
dja2 jang pekerdjaannja satu 
sama lain tidak dapat dipisah- 
kan jang terdiri dari seorang 
pembatik (ngengreng / mutih) 
dengan beberapa orang peker- 

dia lainnja (nerusi, nembok, me 
del, bironi, njoga dan lain seba- 
gainja).   

On GULA 
sat an Buwono 

Ditjalonkan oleh Partai 

(a 7 djam sehari) sebulan dim: 

Adapun jang diartikan unit di 

dalam perusahaan batik itu ada ' 

lah: a) dalam perusahaan batik | 

(Bersambung hal. 2), 
. 

“HARIA N 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT | KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S.) 

  

     

Pentjuri uang GIA 
ditahan 

2 djuta rupiah 

Kemajoran Djakarta tgl. 21 - 1, 

tebih dja 

bahwa Sp 

nangkap 2? 
'“djadi biang keladinja, 

hasil membongkar seluruh raha 

   

   
orang jang tertuduh 

la dapat mensinta kembali seba 

gian besar dari uang jang ditju 

ri itu. 

2 Orang jang pertama-tama di 

tangkap ialah seorang mempu- 

jai kedudukan sebagai W£kil ke 

paia bagian tata usaha GIA ber 

nama Lie SB dan seorang klerk 

biasa MS. 

Diam rangkaian 

terhadap perkara ini djuga dita   
| tuk membajar pegawai? selur uh 

| nja Rp. 2.090.090,— sedang jang 

| dapat disita kembali ialah. Rp. 

|2015:000,— “jang berarti baru 

Lap 15.000,— dari uang ditjuri | 

litu dipakai oleh Lie SB. 

|. Menurut kepala. reserse krimi 

nil Djakarta Raya, ini adala! 

jang terdjadi di Djakarta Kaya 

sedjak masa pengakuan kedau- | 

perkara tertjepat dapat diselesai 

“kan. — Ant. 

  
B 

sak, tetapi berpuluh? 

Tidak ada soal2 baru. 

Mengenai sidangnja sendiri 
boleh dikatakan, pemardangan 
umum kemarin itu sifatnja ti- 
dak berbeda dengan peman- 

| dangan umum babak pertama 
Ja dilangsungkan padz hari Ke- 
mis tgl. 20 Djanuari jl. Soal2 

barupun boleh dikatakan tidak 
ada, karena pembitjara2 kema- 
rin itu sama dengan pembitjara- 

pembitjara, dalam pemandangan 

umum hari Kemis tgl. 20 Dja- 

nuari jl. itu. Seperti djuga da- 
lam pemandangan umum jang 
pertama, pembitjaraan kemarin 
itu di-titikberatkan pada usul 
fraksi PNI (sdr. Karkono), jaitu 

supaja DPRD mengadakan pe- 
mungutan suara tentang ,,tu- 
djuan” usul mosi sdr. Noorali, 
iaitu collegiaal ataukah indi- 
vidueel DPD itu. Pada umum- 
nja para pembitjara kemarin ti 

dak puas terhadap djawaban 
DPD hari Kemis jl. atas bebe- 
rapa pertanjaan jang diadju- 
kan oleh beberapa anggota, dan 
jang dianggap tidak merupakan 

suatu ,,verrassing”, 
Seperti diketahui terhadap 

usul mosi tersebut DPD berpen 

  
collegiaal”, sedangkan anggota 
DPD jang di-mosi, sdr. Susanto, 

berpendapat sebaliknja, jaitu 
collegiaal. Pun sesudah penda- 
patnja ditolak oleh sidang, DPD 

belum dapat menentukan sikap 
nja terhadap mosi tersebut se- 
belum DPRD menentukannja. 

Jang pro dan contra 
tetap pada pendiriannja 

Djadi tegasnja. pemandangan 

umum babak kedua kemarin itu 
| boleh dikatakan ulangan - dari- 
pada jang pertama, artinja, jg 
|tidak menjetudjui usul mosi itu 

  
|tetap mempertahankan pendiri- 
pannja semula, jaitu mengang- 

gap mosi “tersebut tidak ber- 
alasan kuat, dan hanja dibikin 
atas dasar sentimen belaka. 
Oleh karena itu mereka ini pa- 

da umumnja menghendaki. su- 
paja dibentuk Panitya untuk 
menjelidiki tuduhan2 para pe- 
ngusul mosi itu. Sebaliknja para 

pengusul dan pengikutnja, jaitu 
(fraksi wMasjumi, tetap tidak 
hendak mengurangi tuduhan2- 
nja terhadap sdr. Susanto . dan 
mempertahankan mosinja. Para 
pengusul tetap menghendaki 
tanggung-djawab individueel, 
jaitu supaja sdr. Susanto exit 
karena menganggap bahwa, pe-   
  
    

    

| dapat dikabarkan | 
Djak arta Raya me 

han 10 orang pegawai GIA lain , 

nja. Uang jang ditjuri dari da 

lam brandkast tersebut uang un | 

b 
| 

merupakan kedjahatan terbesar 

latan dan termasuk salah Bates! 

pengusutan " 

| 

| 

  

I 
| 
' 
| 

j 

  
1 

dapat, bahwa tudjuannja ,,tidak i 

lan ber 4 

sia kedjahatan itu demikian pu- ' 

  

       

      

   

   

UMUM 

Panitia ang- 
katan 1945 

daerah?. 

Pertemuan jang kedua dari 
| Ranitia Angkatan 
|langsungkan di Pegangsaan Ti- 

mur 56 Djakarta, telah me- 
| ngambil kesimpulan, jang mak- 

| sudnja menganggap perlu su- 
| paja panitia? Angkatan 45 di- 

(bentuk didaerah? jang tugas- 

ban ialah memberikan 
| dorongan agar terselenggaranja 

. Kongres Nasional Indonesia. 

| Program dari Panitia Angk: 

tan 45, baik jang bangka ka 

pendek, maupun jang berdjang- 

| 
h 
! 

# 

Tentang terdjadinja pentjuri- |ka pandjang, begitu djuga pedo- 

2 besar uang kontan lebih dari | man2 — kerdjanja, oleh Pengu- 

dari brandkast | rus Panitia akan disusun, jang 

ditjabang GIA djalan Angkasa, | kemudian akan di-bagi?kan ke- 

|pada para peserta pertemuan 

untuk diruding dan disjahkan. 

Untuk merumuskan 
Angkatan 45 dibentuk suatu pa- 

nitia jang terdiri dari Sajuti 
: Melik, D Winoto, Bung Tomo, 

B. Resobowo, S. Dharta dan 

Ashar , para peserta pertemuan 

dimintai pendapat tertulis me- 

ngenai soal ini. 

Perumusan 

dan bentuk 

mengenai sifat 

organisasi jang di- 

anggap perlu diadakan, penje- 

lensgaraannja akan dilakukan 

olea Panitia Angkatan 45 di- 
tambah dengan Hasan Gajo. 

Sesuai dengan putusan rapat | 

jang pertama, dimasa jang akan 

datang akan diadakan pertemu- 

an dengan Bung Karno dan 

Bung Hatta. — Ant. 

PELANTIKAN RESIDEN 
Di Pati telah dilangsungkan 

upatjara pelantikan 

Akan dibentuk di- 

Residen , 

45 jang di- | 

— Eisenhower 

“HOU 

Sedjak pembebasan baru? J I   
! 
! 

| 

' 

definisi | 

Chou tak setudju 
Taiwan harus dibebaskan 

A.s. siap serang daratan “Tiongkok ? 

  

Etjeran a 
0... ir. 

HARGA LANGGANAN. 
(Tiap Saptu GRATIS Madjailah 

kanak - kanak » KAWANKU”) 

  

Dalam dan "Luar Kota. 
Sebulan ........ « Rp. 13, — 

0,60 

  

ADPERTENSI : - 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

- 

TAHUN X — NOMOR 100 

minta kekuasaan das 

— Angkatan bersendjata dipergunakan. 

—. Bantu konsolidasi pasukan Kuomintang. 

( TN-LAI, Perdana Menteri RRT mengatakan, peme- 

A4 rintah Tiongkok telah berulang-ulang menjatakan bahwa 

rakjat Tiongkok berteguh hati untuk membebaskan daerah wi- 

lajahnja sendiri, jaitu Taiwan. 
ini dari pulau Yikiangshan oleh 

Tentara Pembebasan Rakjat, pemerintah A.S. telah memper- 

hebat operasi? militernja untuk, membuat provokasi? 

dan bersama itu mengusahakan 

sendjata” melalui PBB untuk tjampur 

perang, 

jang disebutnja ,gentjatan 
tangan dalam maksud 

rakjat Tiongkok untuk membebaskan Taiwan. 

Demikian dinjatakan Chou En 

Lai jang d.wartakan oleh Hsin- 

Hua dan Jikutip oeh AFP. 

PM Chou lebih djauh berkata 

bahwa RRT sama sekali tak da 

pat menjetudjui ,,gentjatan sen 
djata” itu. Dan mengenai inter- 

vensSi itu PM Chou berkata bah- | 
wa tak sebuah negeri asingpun | 

begitu ' pula PBB mempunjai 
hak untuk turut tjampur usaha 

rakjat untuk membebaskan da- 
erahnja sendiri, jaitu Taiwan. 

Eisenhower mihta ke- 
kuasaan kongres. 

Dalam pada itu, Presiden Ei- 

senhower telah minta kepada 

Kongres untuk memberikan ke- 

kuasaan istimewa padanja guna 
mempergunakan angkatan ber- 

sendjata AS untuk ,,memperta- 

| hankan” - Taiwan dan pulau? 
| Penghu jang 'berada didekatnja 

terhadap serangan pasukan2 

RRT. 
baru Sumindro, bekas Bupati Te | 

gal, sebagai pengganti Mangun- 

negoro jang diangkat mendjadi: 

Gubernur Djawa Tengah. 

Pelantikan dilakukan oleh Gu 

bernur Djawa Tengah Mangun- 

negro selaku wakil Menteri Da 

lam Negeri. — Ant. 

o 

Usul mosi tidak Keran 

Pemandang jin umum babak kedua : 
Na perhatian luar biasa 

ERLAINAN det yan jang sudah?2, sidang DPRD Jogjakarta, 

jang kemarin melandjutkan pembisjaraan mengenai 

mosi tidak pertjaja dari sdr. Noorali Tjahjopuspito dkk. dengan | xa tahun 1952. 

pemandangan umum babak kedua, mendapat 

“biasa dari publik. Tidak sadja tempat untuk umum penuh se- 

pemuda kemarin memenuhi serambi DPK 

malah ada pula jang berdiri dihalaman. Kedjadian jang demiki- 

an itu adalah jang pertama dalam sedjarah DPRD Jogjakarta. 

usul 

perhatian luar 

DPD jang ditundjuk duduk da- 

lam pengurus JAKTI, tidak da- 

pat diper tangg "ungdjawabkan. 

Pemandangan umum kemarin 

itu berlangsung sampai djam 

13.30 tanpa mengambil sesuatu 

keputusan. Pembitjaraan akan 

|dilandjutkan hari ini. 
  

WIBOWO PERSONA 
NON GRATA 

Oleh pemerintah Brazilia. 

Wibowo - Prawirosumarto se- 

orang pegawaj kedutaan Indone 

sia tanpa status diplomatik di- | 

njatakan sbg persona non grata 

(orang jang tidak disukai) oleh 

pemerintah Brazilia. Demikian 

UP mengabarkan dari Rio de 

Janeiro. 

Wibowo dengan melanggar ke 

biassan diplomatik berusaha 

mempergunakan kekuasaan  pe- 

ngadilan Brazilia untuk memak 

sa djawatan bea dan tjukai un- 

tuk mengizinkan memasukkan 

mobilnja dengan tidak usah 

membajar tjukai mobil tersebut 
jang dibelinja di Amerika Se- 

rikat. 
Perlu diketahui menurut ke- 

biasaan diplomatik maka pega- 
wai2 jang mempunjai status di- 

plomatik tidak dikenakan  tju- 
kai. — Ant. 

Uang kertas 
baru 

Rp. 500.— 

Untuk | memenuhi ketentuan 

dalam pasal 10 ajat 1 ,,Undang2 

Pokok Bank Indonesia tahun 

1953” maka Gubernur dan direk 

tur Bank Indonesia mengumum- 

kan disamping uang kertas 

Bank de Javasche Bank dan 

Bank Indonesia jang sekarang 

beredar akan dikeluarkan uang 

kertas bank Bank Indonesia da 
lam petjahan Rp. 500 emisi th, 

1952. 
Uraian bank Rp. 500,— Uang 

kertas bank ini mempunjai ukur 
an 990 X 150 mm. Kertasnja ke 
kuning-kuningan. Dalam tjap 
airnja terdapat 8 buah struktur 
menjerupai akolade. Selain itu 
didalam kertas terdapat seutas 
benang terputus-putus. 

Bagian mukanja menampak 
kan dim warna merah hidjau dan 
sawo teks2 Bank Indonesia, li- 
ma ratus rupiah dengan huruf?   

  

  
“ 

Eisenhower mengatakan bah- | 
| dari PBB. Karenanja, wa sebagai panglima tertinggi 

ia mempunjai kekuasaan untuk 

melakukan tindakan2 jang mMe- 

nurut dia mungkin .diperlukan, 

akan tetapi ia menginginkan 

adanja suatu resolusi Kongres 

“ 

Djawaban: DPD bukan ,verrassing“ 

  

| cektur dan gubernur, serta ang 

  

  na hm NAAOA an angka?, tanda tangan? di- | 
Lambagr Kebudejane nendoa 
nKaa Bata Iaetet Usaha na 

wan Mane x hap “chappan g | 

Hiasan? digunakan sebagai mo 

tif pokok dikutip dari ukiran 

kaju Tjirebon dan pahatan tem 

bok Tjandi Lambung. 

Bagian  belakangnja menam- 

pakkan dim warna hidjau tua 

teks lima ratus rupiah dengan 

huruf? dan angka? serta dalam 

warna sawo muda ketentuan un 

dang? pidana dengan huruf? tje 

tak dari besar mendjadi ketji! 

dan dari ketjil mendjadi besar 

lagi. 

Latar dasar bagian uang ker 

tas ini Gitjetak dalam warna hi 

djau dan sawo serta menampak 

kan motif buaja dikutip dari te 

nunan ikat Kalimantan. Nomor 

nja jg terdapat dibagian bela 

kang terdiri atas beberapa hu 
ruf dan suatu bilangan dari 

enam angka. 
Demikian pengumuman Bank 

Indonesia. — Ant. 

  
(membuat sebuah 
| mewa untuk 

kan penggunaan angkatan ber. i 

  

  

untuk memberikan apa jang di- 

sebutnia kekuasaan umum jang 

djelas padanja guna pengguna- 

an angkatan2 bersendjata djika 
menurut anggapannja diperlu- 

kan. 

Kata HBisenhower, situasi de- 
wasa ini telah tjukup genting se 
hingga perlu ada rentjana?2 dari 

AS tanpa menunggu tindakan 

demikian 
Konggres perlu 

resolusi. isti- 
mempertimbang- 

Eisenhower, 

sendjata AS guna ,, mendjamin 
keamanan Taiwan dan pulai? 
Penghu”. 

AS harus membantu 
mengkonsolidasi pasu- 

kan?2. Kuomintang, 
Kata. Eisenhower pula, AS 

harus siap sedia untuk memban 

tu penarikan mundur pasukan2 

Kuomintang dari pulau2. ketjil 

tertentu jang didudukinja jang 

oeh AS dianggap tidak penting 

bagi ,,pertahanan” Taiwan dan 
pulau2 Penghu 'setjara lang- 

sung. Ditambahkannja bahwa 

AS harus bersedia untuk menju- 
sun kembali dan mergkonsoli- 
dasi pasukan2 Kuomintang itu. 

Penjusunan kembali pasukan2 
Kuomintang itu membutuhkan 
evakuasi dari pasukan2 terse- 

but dari kepulauan Tachen, ki- 

ra2 200 mil sebelah Utara Tai- 
wan. Armada ke-7 AS kini su- 

dah siap sedia untuk ,,melindu- 
ngi” evakuasi itu. AS berang- 

gapan bahwa pulau2 itu tidak 
i penting bagi apa jang disebut- 

' 

nja ,,keamanan' «Taiwan. 

AS dapat serang Tiong- 

kok daratan. « 

Bertalian dengan pesanan is- 
timewa Bisenhower dalam Kong 
res diatas, maka pembesar2 ting 

gi AS bersama itu mendjelaskan 
bahwa mungkin AS akan me- 

njerang Tiongkok daratan, dji- 

ka AS disana melihat adanja 

pemusatan2 tentara jang diang 

gapnja hendak dimaksudkan un 

tuk menjerang “Taiwan. 
  

Koperasi di 
: (Oleh: 

D 

Kedu madju 
Warawan ,,K.R.”). 

ARI KALANGAN Djaw. Koperasi Kedu di Magelang, K.R. 
memperoleh keterangan, bahwa oleh Djaw. Koperasi tsb. 

untuk tahun 1955 ini telah disahkan rentjana untuk mengada- 
kan kirsus2 kader koperasi sebagai 
tersebut jang diadakan tahun 1954. Menurut tjatatan, th. 

5 kali diadakan kursus kader koperasi didaerah tsb. jl. telah 

Selain itu, akan dikerdjakan 

pu'a usaha2 untuk menempat- 

kan koperasi2 itu pada tempat2 

jang sebaik2nja, dengan djalan 

memberikan bantuan modal kre 

dit guna lebih memadjukan ko- 
perasi. 
Menurut “kalangan tersebut, 

gerakan koperasi di Kedu ada 
kemadjuan, terutama di Kebu- 

men dan Purworedjo. Menurut 

tjatatan tahun 1954, maka di 

Kebumen terdapat organisasi 

koperasi 120 buah, Purworedjo 

90, Magelang 30, Temanggung 

21, Wonosobo 12, sehingga djum 
lah di Kedu ada 273 organisasi 

koperasi jg telah didaftar oleh 
Djawatan Koperasi Kedu. 

Direntjanakan, agar kursus 

kader2 koperasi 

hasil jang produktif, maka se- 
dapat?nja jang akan “diambil 
untuk mengikuti kursus itu ada 
lah para pegawai pamong-desa. 

Tiap bulan Rp.47.000, 
Sementara itu dapat dikabar- 

kan, bahwa djumlah koperasi 
jang belum masuk daftar da- 
lam Djawatan Koperasi terse- 
but masih banjak. Dalam hu- 
bungan ini, dari Patih Wonoso- 
bo jang kebetulan datang di Ma 
gelang didapat kabar, bahwa 

“bibit ini, 

  
itu membawa | 

  

landjutan?2 dari kursus? 
1954 

djumlah koperasi di Wonosobo 

sebenarnja ratusan, terutama 

terdiri koperasi, tembakau. Me- 
nurut Patih Wenosobo, , maka 

koperasi2 disana membutuhkan 

uang Rp. 47.000.— tiap bulan- 

nja dimusim penanaman temba- 
kau guna tanaman itu, sedang 

dimusim pergantian, maka di- 

dibutuhkar bibit djagong guna 

menanami ladang2 itu. Guna 
para penanam mem- 

beli bibit djagong per kwintal- 
nja seharga Rp. 50. — Rp. 60. 

tunai, tapi praktiknja karena 
pembajaran itu ditjitjil dalam 

waktu 3 — 4 bulan maka oleh 
tengkulak harga bibit itu men- 

djadi Rp. 100— — Rp. 130.— 
per kwintal. ! 

Selandjutnja dapat dikabar- 
kan, bahwa oleh Residen Kedu 
Sedang diusahakan, agar kopera 
si pegawai di Kedu dapat ber- 
kembang dari karesidenan sam- 
pai diketjamatan2. Dapat di- 
kabarkan tahun 1955 ini, dari 

Pemerintah didapat kredit Rp. 
30 djuta guna koperasi pegawai 
di Djawa Tengah jang akan di- 
pergunakan guna menjalurkan 

pembagian textil kepada pega- 
wai2 jang mendjadi anggotanja. 

(Kor) 

| salah mengenai 

  

.Cease - Fire” 
Ss 

Kata pembesar2 itu, ini ada- 

Hah interpretasi jang tepat bagi 

kata2 Eisenhower itu jang ber- 

talian dengan keterangan bah- 

wa AS harus awas terhadap Se- 

tiap pemusatan atau penjebaran 

pasukan2 RRT jang tampaknja 

mempunjai maksud untuk me- 

mungkinkan penjerangan terha- 

dap Taiwan dan bahwa AS ha- 

rus siap sedia untuk mengambil 

tindakan2 mi iter jang tepat. — 

AMANDEMEN UNDANG 

UNDANG . PEMILIHAN 
UMUM 

Segera diadjukan “peme- 

rintah. : 

Ketua fraksi PKI Sakirman 

menerangkan bahwa PKI tidak 

pernah memaksa PPI untuk me 

ngesahkan tanda- -gambarnja dan 

bahwa dalam pemilihan Eropa 

Barat sering pula partai2 meng 

gunakan tanda-gambar partai 

nja untuk orang tidak berpartai. 

Demikian wartawan KR Djakar 

ta. 

Tanda gambar tersebut sama 

sekali tidak melanggar undang? 

pemilihan juridis maupun for- 

mil. Tapi untuk kepentingan lan 

tjarnja pemilihan umum partai 

nja menjetudjui statement ber- 

sama. 
Wakil PM Arifin menerang- 

kan bahwa kekuasaan pelaksa 

naan pemilihan umum pemerin- 

tah sudah menjerahkan kepada 

PII seluruhnja. Pemerintah kini 

menginsafi kurang sempurnanja 

undang? pernilihan umum dima- 

na tidak ada fatsal tentang con 

flicten regeling, sehingga djika 

terdjadi perselisihan tafsiran se 

  

| perti jang terdjadi dengan tan- 

da gambar PKI maka tidak ada 

fatsal jang dapat mengaturnja. 

Berhubung dengan itu peme- 

rintah segera akan mengadju- 

kan kepada parlemen amande- 

men mengenai undang? pemilih 

an untuk menghindarkan tim- 

bulnja kesulitan seperti jang di 

alami dengan tanda gambar PKI 

Zainal Baharuddin (tidak ber 

fraksi) menerangkan bahwa jg. 
tanda gambar 

' PKI tersebut bukan PKI, peme 

"rintah atau PPf, melainkan ke 

  

  

lahan parlemen sendiri jang te 

lah: mengesahkan undang? pemi 

2. jang kurang sempurna. 

'"CHRORPROMAZINE 
2 Obat jg. Bisa Sembuhkan 

»,Ijegukan” 
Seorang dokter dari Brooklyn 

telah menemukan obat jang se- 
gera akan dapat menjembuhkan 

tjekutan (hikken), demikian di- 

kabarkan oleh perhimpunan dok, 

ter2 Amerika hari Djum'at. Drs 

Charles Friedgood dan Charles 

Repistein (?) katakan, bhw di 
antara 50 penderita hampir se- 

muanja tidak menderita tjekut- 

an lagi, ketjua'i 4 orang, bila di- 
beri obat chropromazine. Dinja- 

takannja pula, walaupun tjekut- 

an tampakaja hanja enteng bagi 

banjak orang waktu mereka da- 
lam keadaan sakit, namun tjeku 

tan tadi dapat terus menggang- 
gu hingga menghabiskan tenaga 
Si pasien dan menimbulkan ke- 

lemahan jang sangat kepadanja 

atau mungkin pula mengakibat- 
kan matinja. — Ant. 

6 MATJAM VIRUS PENJA 
KIT NAFAS 

Dapat Di-Isoleer, 

Untuk pertama kali para dok 
" ALS. telah dapat mengisolir 

6 matjans virus jang menjebab- 
kan penjakit2 bertalian dengan 

pernafasan, demikian diwarta- 
kan oleh madjalah ,,Parade” pa 

  

  

| da.hari Sabtu di New York. Di- 
terangkan bahwa penjakit2 tsb. 
di A.S. meminta korban djutaan 

| orang setiap tahun. Sekarang te 

lah dapat ditjoba dengan hasil 

jang meumaskan pada badan be 

berapa. ratus orang sukarela da- 

lam pendjara2 di AS suatu vac 

|cin pertjobaan untuk 2 dari 6 

matjam virus tsb., hal mana me-“ 
rupakan suatu hasil jang pen- 
ting mengingat bahwa djutaan 

anak dan kaum dewasa diserang 
oleh hanja 2 matjam virus tadi. 

Demikian madjalah tsb. 

(Antara). 

KONGRES SSPKN 
Tanggal 2-2 jad. untuk bebe- 

rapa hari lamanja di Semarang 

akan dilangsungkan Kongres Sa 

rekat Sekerdja Pegawai Kas 
Negeri jang akan dihadiri oleh 

Ik. 150 orang "utusan dari 12 
tjabang SSPEN. Kongres ini te 
rutama akan membitjarakan ma 
salah2 jang penting dalam kepe 
gawaian. 

“ar smg     1 
-- 

x Entah tetap, entah darurat, 

gedung asrama S.G.P.D. di Jo- 
gjakarta, masih mempergunas 
kan usyuk dari ...... « bambu! 

 



      

    
    
    

  

sidi (Djebres) Solo. 
Gedung sekolah : 

karta (PPKS) jang men, 
garakan Sekolah2 Kris 
Surakarta, dengan ' 
kan Tan Ta 

bar, Sen ana April 
. jang akan datang ini ah Sana 

perensi Islam Studie Club 
ruh Indonesia. Ka $ 

Untuk penjelenggaraan Kor: 
perensi tersebut kini telah di- 
bentuk sebuah. Panitya jang | 

  

  

ketuai oleh Mr. Mohd. Daljono | pail 
dari Solo, Sekertaris Bey Arifien 

Para telah ternjata lem dari Surabaja, dan Bendahara 
A. Gaffar Ismail dari ang. 
an. — Ant. 1 

HUSSEIN: AITACHMED 
DI SOLO. 

Dal Kasat - 

dari Jogjakarta, 
   

   

    

   

  

suaka 
gerakan Spain et Kie | 

Arab PE DIAN 
Achmed telah 

nja tentang kund | 
Indonesia. : 

Sebelum 'bertotate ie" 
Timur Hussein Ait - - 
sempat djuga ada 
djungan ke Bal: laikot 
habilitasi Cen 

  

    
   

     

   

    

    

    

V nja dikatakan, bahwa pemben- 

  

   

  

Peri 

va jan tentang kemungkinannj: ja pe- 
SA | meliha 
NP 3 tjara Fe jara 

— (njelidikan, baik mengenai 

  

     

  

     

  

   

Bana "Bogel" kahupatan. 
diperoleh kesan, bahw   

'masjarakat 'setempat?, dan 
Ba ja dalam hubungan ini 

1 dibangkitkan adanja auto- 
Es dari masjarakat sen- 

  

   

   

   

  

1 Dat pada saat ini pemben- 
am “didaerah Klaten ba. 

(ru mentjapai angka 60 pOt. .Di 
nja jang sudah 'bergerak 

  

“oleh kepala tersebut selandjut 

'LSD didaerah2 tidax da- 
"pat di 'forsir begitu sadja. Se- 
an funksi sosialnja, se- 

ibaga2 itu timbul ka- 

inan masjarakat sen 

  

    

. bergantung pada dukung 

Kelambatan dalam pem 
bagian mori. 

| Berhubung dengan berlaku- 
nja Peraturan Baru Pembagian 
Mori tersebut. kini terdapat ke- | 

Kelambatan “dalam pembagi- 
an ini diharapkan djangan ber- | 

| langsung sampai. terlatu lama, | 
sebab akibatnja akan menimbul 

| kan pengangguran jang tidak | 
San TikadangAn buruh batik. 

1 Pembagian menurut 
“historis. . 

rena Ibnu Sujachmir, aj 
ika pemerintah menghendaki 
pembagian jang sebaik-baiknja, 

Ki 

sarkan atas keadaan historis dari 
| masing2 daerah-pembatikan. 1 

Sebab selama djaman-recom- 

|sempatan leluasa untuk - me- 
ngembangkan HA tenan Din di 
kala itu, sedang daerah2-perba- 

'tikan jg sudah sedjak dulu me- 

rupakan daerah-perbatikan se- 

perti diantaranja daerah Sura- 
karta, Jogjakarta, Ponorogo dan 
lain2 pada masa itu tidak men- 
dapat "kesempatan sama sekali 
untuk mengembangkan usaha- 
nja. Hingga dengan demikian, 
maka pertumbuhan perusahaan 
batik didaerah2 R.I. dulu tidak 
melalui proses jang sewadjar- 
nja. 

baiknja, bahwa pembagian cam- 
brics itu diberikan menurut 'ke- 
adaan-historis dari daerah2 per 
batikan, dan masing2 daerah 
itulah seterusnja membagikan   biga2 jang mendapat modal da 

ri pemerintah, tetapi kurang 

| mendapat dukungan dari masja 
'rakat, dalam prakteknja kalah 
lantjar dengan lerbagu2 jg tak 

| mendapat bantuan dari pemerin. 

F3 rakat desa. 

  

KATAK 
HIDJAU" 

Telah dimulai. 

| Halisgan Inspeksi Djawatan 
nan Darat Djawa. Timur 

'menerangkan bahwa penjelidik- 

    

haraan ,,katak hidjau” se- 
g tehnis sedang dalam pe- 

teh- 

  

iknje. maupun ekonominja. 
ksi Djawatan “Perikanan 

: jama melakukan penjelidikan itu, | 
Iyarena ternjata didaerah Djawa 
Barat, misalnja di Bandung, Dja- 

Tn 'karta, Tjirebon dan lain2 afzet 
"T |katak' hidjau itu besar sekali. 

Demikian djuga di Djawa Timurj 
: Ohafzet katak tersebut tidak-sedi- 

  

     
KONTAK NASIONAL 
Rapat umum ja 

  

rakan oleh Badan Kor 
onal Kab. Karanganjar (Siira- 
karta) 

ajungi oleh Ik. 20.000 orang me 
Hputi partai2, organisasi buruh 
pegawai, tani dan “segenap la- 
pisan masjarakat, telah merag 

stuskan, antara lain : £ 

  

  

1. Supaja setjara maket Pe 2 

  

merintah memutuskan hub 
an diplomatik dengan Bi 
2. Irian Barat supaja segera di- 
sjahkan dan . diumumkan djadi 
daerah Propinsi RI : '3. Menasi- 
onalisirjambil over semua hak 
modal besar monopoli Belanda 

jang ada diwilajah.RI : 4, Mem 
perkuat dan menjetudjui Nak 
an Presiden tentang “Ki 
Nasional Tas -— (Kor 

Kendal 
IKATAN GURU 
NASIONAL :: 

Telah berdiri di 

SRS 

Dalam pertemuan jang Tiar. 3 

langsung di Semarang lebih ku- Au 
rang 50 orang guru dari bebera. 
pa tempat di Djawa Tengah ber | 
hasil membentuk ,,Ikatan Guru 
-Nasional” Djawa Tengah dengan 
Danusugito dari Kendal sebagai 
ketua IGN ini berasas / tudinan 
Pantjasila. 9 

1 Belum, diperoleh, keterangan 
apa sebab2nja IGN “didirikan ta 
pi diantara pendiriZznja terdapat. 
"anggotad Beni Bl Kat. 

“« Semarang 

« 

Dalam rapat pleno 'Dewan Dae 
rah PNI Djawa Tengah tgi. 23-1 

   
   

              

    

      

ie” Net kan 

$ Kan dimana akan 

       
   

jepangan. perna an kaju dan 
penebangan h kan Petang 6 bi. | 
“Untuk. bana ini dil 

70 Lea rumah tempat-ting 
pela 

    ang Giselengga 
   

baru2 ini jang. dikun- 
Bet 

   

- an telah NN pej In 

| mati seorang tawanan D.I. Tem- 

e baikan," 

daa pain waktu 1 r 
Sedaju | 

  

        

   
bekas". anggauta Maa 9 Yul serta 

meljutan Lan Sa , 

    

AN (kit pula. 
| “Jang sedang dipeladjari seka- 
rang bagaim imana dan dimana pe- 

        

    

     

   
   

terutama mengingat, 

  h ketjil suka sekali mema- 
bibit2 ikan, sehingga bila 
eliharaannjz dilakukan bedr- 

sama2 ikan lainnja pasti akan | 
| merusak bagi pemeliharaan ikan 

  

“karena dimakan oleh 

   tak “telah besar, tidak lagi 
suka memakan ikan. 

gnja katak ini menda- 
pat perhatian karena pemakaian 
katak sebagai bahan makanan 
makin besar terutama dikalang- 

  

    

     

    

   

   

Pa mahal. — “Ant. 

didaerah Keti ja- Desa 
matan nan (Madjenang) 
tanggal 16/1 telah ditjulik oleh 
gerombolan bersendjata dan ke- 
“mudiar Pegagan mati ter- 
Ma 

g “keadaan daerah Ma- . 
djenang “diberitakan, bahwa ke- 
adaan didalam kota” . pada 
umumnja 'telah aman. Tetapi di- 
“perbatasan2 luar kota masih 
ada 'beberapa gerombolan jang 
berkeliaran. Djawatan Sosial di. 
Madjenang. telan mengusahakan 
asrama2 untuK pengungsi dari 

      

kan. Gjaminan2. 2 

En Tawanin DI. mati bar: 

Dari “Eigarbikjo dikabarkan, 
“bahwa pada tanggal 17/1 pihak 
Liang berwadjib telah menembak 

bakan tersebut dilepaskan  se- | 
(waktu dalam pemeriksaan ang- | 

| gota gerombolan D.I. tersebut 
2 diri, sedang  temba- 

Pa. Mena dia- 

  

ka penduduk: ai 
| tembak. 

    

  

— tembakan? gerombolan 

  

Mn , 

  

  

|tah etapi didukung oleh aa | 

Darat Djawa Barat”telah sedjak | ' 

itu: harus dilakukan, 2 

a “anak katak hidjiau jang 

katak itu. “Tetapi, bila ka-' 

an bangsa Tionghoa dengan me-. 
'rupakan. makanan jang terma-' 

“daerah luar kota Na een Te 2 aa 

| pot 

|aneh jg dilakukan. oleh mere- 

an de Jam ea 

Haha perbaikan aki 
»Batari”. 

Untuk memperbaiki 

1 | tjangan? didalam pembagian 
| mori, jang Gjumlah pembagfan 
dari masing? perusahaan itu su 
Gah ditetapkan oleh pihak jang 
berwadjib, maka Keperasi Batik | 
»Batari” kini mengadakan pe, 
raturan tentang pelaksanaan pe- 
ngawasan atas pembagian mori : 

ngusaha batik, jang mulai ber- 
laku pada tanggal 1 Djanuari 
ini, 

turan : itu adalah untuk menga- 

wasi apakah mori jang diterima 

oleh. masing2 pengusaha / kera- 

djinan batik betul2 dikerdjakan 
sampai djadi kain batik. 

Dan untuk mendapatkan g 
baran jang “njata atas dja'an- 
nja perusahaan batik dan men- 
dapatkan bukti2, pengusaha2 ba 

tik diwadjibkan menjelenggara- 
kan tjatatan2 jang teratur dan 
uniform dan daftar pembajaran 
upah pada buruh dengan diser- 
tai tanda tangan / tjap djempol 

ibu djari kiri jang menerima : 
upahnia. 

  
kan-nantin'a ,,Batari” 

dapatkan angka2 sebenarnja 
dari kekuatan masing2 perusa- 
haan batik jang mendjadi ang- 
gautanja, untuk selandjutnja da 

|pat berusaha mengadakan per- 
| batikan dalam tjara pembagian 
mori. , 

Banjak new-comers “di- 
| Kalangan pembatikan. 

Oleh Ibnu Sujachmir lebih lan 
| djut dinjatakan, bahwa sedjak 

pertengahan tahun jang 
Jalu banjak muntjut new-comers 
dikalangan pembatikan, karena 
waktu itu mori diluar habis, 
hingga, harga mori banjak me- 

naa   
Pegawai desa 
djuru kesehatan. 

Sementara itu 49 kursus dju- 
'ru kesehatan desa di Ketjama- 
tan Kemangkon daerah Kabupa- 
ten Purbolinggo telah lulus de- 
ngan udjian. Mereka itu adalah 
pegawai2 desa dari desa2 wila- 
jah Ketjamatan setempat, jang 
telah 11, th. mengikuti kursus 
juru kesehatan desa. Selesainja 
upatjara pemberian idjazah, me 
reka semuanja kembali kedesa- 
1 masing2 jg selandjutnja se- 

in tugasnja jang biasa mereka 
“itu mendjadi kader kesehatan. 

Ant. 

sebagai 

da UATU mabatjia jg sangat 
aneh dan menjedihkan telah 

menimpa. keluarga Partodikoro 
dari desa Sidowarno, Ketjama- 
tan Wonosari, Delanggu, 

“Beturuh keluarga jang rumah- 
nia sangat berdekatan satu sania 
lain dan terdiri dari 7 orang, 

| mendadak mendjadi gila dan sa- 
lah seorang diantaranja telah 
'mereka bunuh sendiri setjara 

j sedara dan menjedihkan. 

j Akibat Ilmu jang aneh. 
. Menurut keterangan pihak Ke- 

“Negara Delanggu jang 
erpaksa menahan seluruh 

keluarga jang gila tersebut, du- 
duk perkaranja sbb.: 

“Didalam tahanan, Polisi sering 
menjaksikan perbuatan2 jang 

lambatan dim pembagian mori, “na 

seharusnja pembagian itu dida- | Pang: 

    

ba dulu didaerah2 pendudukan | 
Belanda telah muntjul perusaha | 
an2 batik, jang mendanat. ke- | 

Oleh karena itu dianggap se- | 

lagi kepada masing2 perusaha- |, 

Kan 
kepin- 

jang diterima oleh masing? pe- ' 

Maksud terutama dari pera- 

“Dengan peraturan itu diharap : 
akan rren- | 

| Supardi, 

  

Taha new-comers itu di- 
kewatirkan hanja terdorong ka 
rena semangat avontuur sadja, 
aan Waka: ibu banjak. keun- 
|tungan bisa didapat dari pen- 
'djualan mori, sedang dalam kea 
daan normaal keuntungan itu 

   

    

Terhadap hal ini diharap &@.ri 
pihak jang berwadjib dapat rie- 
ngadakan pembatasan seperlu- 
nja, karena perusahaan? batik 

| jang: sudah ada sadja kini be- 
| hum" dapat bekerdja setjara se- 
penuhnja berhubung masih ku- 

    

     angnja bahan. Disamping itu 
| kekewatiran pula, bahwa 

“shot money” kini mentjari la- 
: an baru disektor perbatik- 
|an, karena perbatikan dianggap 
suatu sektor jang membawa ba- 
njak keuntungan, 

  

“Kosulitad mengenai 

bahan lainnja. 

“Disamping soal mori itu, ke- 

'sulitan para pengusaha batik 
jalah terletak pada -mentjukupi 
kebutuhan akan bahan! tjat 
'verfstoffen”, terutama soga 
R.N., jang masih harus dida- 

tangkan dari luar negeri. Harga 
soga R.N. itu jang Oa Mar 
ga EZ per stel hanja Rp. 7 
karena kesu'itan2 dalam meng- 
import bahan tersebut, pernah 
meningkat sampai. Rp. 400,— 

per stel, dan kini harganja su- 

dah agak turun ialah lebih ku- 
rang Rp. 175,— perstel. 

Kebutuhan bahan2 lainnja. Se 
perti hars, parafine, dan seba- 
gainja kini boleh dikata sudah 

tidak mendjadikan kesulitan la- 

gi, karena dapat dihasilkan sen 
diri didalam negeri: — Ant. 

ENURUTP fihak resmi di M 
bangunan pengairan, saluran 
sekali. 

$ Kedu butuh Rp.1.341.325 
Dalam hubungan ini, dari fi- | 

hak resmi tersebut wartawan 
K.R, lebih landjut memperoleh 

kdjumlah global membutuhkan 
beaja :1.341.325-— dari so- 
'kongan itu, jang menurut ren- 
tjana jang telah diterima Resi- 
den Kedu Sukardji Mangunku- 
.sumo, terbagi atas kab. Mage- 

lang Rp. 302.000.—,  Temang- 
gung Rp.242.500, Wonosobo Rp. 
63.000.—, Purworedjo 'Rp.178. 
815 dan kab. Kebumen Rp.146. 

970—, sedang daerah Kutoar- 
djo Rp. 408.40-—. 
“Disamping 'tu, menurut tja- 

tatan lebih djauh, maka 
tahun 1955 ini telah disahkan 
rentjana pengeluaran guna so- 

kongan - pengairan didesa2 di 
Kedu sedjumiah Rp. 349.750.-— 
terbagi atas kab. Magelang Rp. 

97.500, Temanggung Rp. 73.000. 
Wonosobo Rp.:19.300-——,. Pur- 
woredjo Rp. 45.200 dan Kebu- 
men Rp. 44.050.— sedang untuk | 
daerah Kutonrdjo Rp. 70.700.-. 
Mengenai rentjana sokongan | 

Rp.1.341.325 tersebut, maka 
uang itu djika uangnja didapat 
sokongan. seluruhnja dari Pe- 
.merintah, akan digunakan un- 
tuk memperbaiki sedjumlah 109 
Maan Kedu. — Kor. 

  

— WANITA DAN PER- 
HIASAN 

Wanita, terutama wanita mu-' 
-da, memakai perhiasan adalah 

Suatu hal jang ,Jumrah” (biasa) 
apalagi djika wanita itu hendak 
“mengadakan perdjalanan.  Te- 
tapi djika jang dipakainja itu 
sampai seharga Rp. 300.000, ter 
“diri dari emas, intan, berlian 
dsb.nja, dan perdjalanan dila- 
kukan keluar negeri, adalah 
lumrah” djuga djika pedjabat2 
duane tjuriga. 
“Itulah sebabnja, maka bebera- 

pa hari jang lalu duane lapang- 
an terbang Ulin Bandjarmasin 
.membeslag | perhiasan seorang 
wanita jang bermaksud berang 
kat dengan pesawat terbang ke 
Singapura melalui Djakarta. 
s DAR “jang terdiri dari   

| Saudara sendiri dibunah 

(Oleh : Wartawan , KeRi 

bertingkah: seperti orang sedang | 
ber 'gimnastiek sambil bersama2 
dergan semangatn ja menje:ukan 
kalimat2 ,,wudowo”, ,pertjaja”, 
»hongwilaheng” dll. jang aneh2. 
Beberapa kali mereka menga- 

muk dan mendobr: 

an, dengan tiang? besi. 
Seluruh keluarga jang gila P 

tersebut, adalah : Kartodimedjo, 
Kartodimedjo,, Partodikoro, 

Parnodintedjo, Harsodimedjo dan 

Polisi dapat meneruskan se- 
landjutnja, bahwa penjakit gila 

' jang menimpa keluarga itu   | Ika. Didalam kamar tahanan me-   
  

      Ten aa (6 Ora kadang2 | 
baru terdjadi seminggu jatg la- 

keterangan, bahwa daerah Ke- : 
|du dalam soal tersebut mentrut 

untuk 

:|ka-luka, 

« 

DPKN BERTINDAK » TER 
. HADAP LEKTUR 

Tjabul, 

djallah Gembira, penerbitan bu- 
ku? ketjil Puspa Ragam ' dan 
madjallah Djuwita telah di- 
panggil oleh DPKN Priangan. 
Dengan disaksikan oleh wakil ke 

djaksaan penanggung - djawab 
dari penerbitan2 itu telah di- 
prosesverbaal dan kemudian di- 
beri peringatan terachir. 

Menurut keterangan dari pi- 
-hak polisi, tindakan DPKN ini 
adalah sesuai dengan keinginan 
jang hidup dalam  masjarakat 

dewasa ini untuk memberantas 
batjaan2 jang dapat merusak 
achlak, sedang penerbitan? itu 
ternjata makin lama makin me- 
njerupai lektur tjabul. 
Demikian berita dari 

polisi. 

Dalam pada itu dapat dika- 

barkan, bahwa memang sudan 
agak lama madjallah dan pener- 
bitn2 itu mendjadi pembitjara- 
an ramai, karena berlainan de- 
ngan madjallah umum biasa da- 
lam mempergunakan kata2 da- 
lam tjeritera2 pendek dan seha- 
gainja. Selama ini madjallah 
dan penerbitan2 itu memang 
nampaknja laku dan tidak se- 
dikit dibeli atau dibatja oleh 
anak2 dibawah umur, — Ant. 

pihak 

  

. . 

Pabrik Volkswagen 
Akan dioperkan pada 
Pengusaha Partikelir. 

Antara Amsterdam mengutip 

berita dari Volkskrant tg: 18/1 
jang menjatakan bahwa peme- 
rintah Djerman Barat telah me- 
ngumumkan untuk mengoper- 

kan pabriknja Volkswagen pada 
perusahaan2 partikelir. 

gai diketahui Maskapai 
Volkswagen pada saat ini ada- 
lah sepenuhnja dimiliki oleh pe- 
merintah Djerman Barat. 

  
Rp.2.500,000 untuk 
. pengairan Djateng 

Kedu, maka Pemerintah telah 
menjediakan beaja Rp. 2,5 djuata guna rentjana beaja tahun 

1955 sebagai sokongan kepada daerah2 guna perbaikan/pem- 
dsb. didesa2 jang dianggap perlu 

Kepada para Bupati diseluruh Djateng menurut perintah 
“bulan ini, telah diminta oleh Gupernur Djateng, agar selambat2- 
nja bulan jad., sudah selesai menjusun program pembangunan/ 

perbaikan pengairan jang dimaksud itu. Ditegaskan, 
dapat dimasukkan dalam rentjana itu, 
ngairan jang penting sekali sadja, dan tiap2 kabupaten ' seda- 
patnja hanja mengambil pentiana untuk 1 atau 2 desa. 

bahwa jg 
hanjalah pekerdjaan pe- 

  

'emas-intan ka Rp.300.000, 
tukemudian diserahkan kepada 
ihak Kepolisian, jang menda- 
ac tugas mengusut perkara ini. 

   

    

: Pelatjur kaja. 
Bina kia dikatakan, bahwa 

pelatjuran disebabkan terutama 
oleh tekanan ekonomi, dan psy- 
'chologis 'katanja pelatjur itu 
selalu bersifat primair: hari be- 
sok masa bodoh, uang sekarang 
didapat, sekarang djuga habis. 

Tetapi rupanja dalam segala 
hal ada keketjualian. 'Di Ban- 
djarmasin ada djuga pelatjur jg 
kaja, jang menarik perhatian 
pemuda, bukan karena sex-ap- 
peainja, tetapi karena harta-ben 
danja jg Ik. seharga Rp.40.000. 
Ketika beberapa malam jang 

'Jalu ada dua pemuda datang 
pada pelatjur itu, tentu sadja 
mereka diterima dengan manis: 
slangganan baru” rupanja. Te- 

| tapi tidak disangka: sangka, bu- 
kan ,,hidung belang” jang diha- 

| dapinja, tetapi perampok, jang 
bukan sadja merampok kekaja- 

  
pun dengan ,,susah j pajah" itu. 
tetapi djuga menga.iaja perem 
puan ini dan-anaknja jang baru 
berumur 7 tahun. Keduanja lu- 

diangkur kerumah 
sakit. : 3 

Beban lagi bagi Polisi untuk 
mengusutnja. Kedua pemudanja 

meringkuk dalam tahanan un- 

  

tuk memikirkan ' ,,hasi?” per- 
buatannja. — Ant, 

KONPERENSI. PNI TJAB. 
. WATES 

Hari Minggu jl. digedung STP 

Wates telah diadakan konperen 

Si PNI Tjabang Wates (Adikar 

to) jang didatangi oleh 200 utus 

an dari Ranting, Anak Ranting, 
Wanita Demokrat, Pemuda De- 

mokrat beserta Petani. 

Antara lain jang dibitjarakan 

ialah oleh2 kongres PNI di Ban 
dung dan soal2 rumah tangga 
PNI sendiri.   

“dikitpun mereka 

pintu ka- | 
mar tahanan, sehingga Polisi -ter | 

. paksa memperkuat mingar tahan- 1 

'ka, keluarga tersebut masing2 

jeni, jang pada waktu itu sedang   lu sesudah kabarnja mereka ba- itu ,,menghadjarnja” dengan pu- 

sendiri). 

ru sadja berguru pada seorang 
dukun. 

Anehnja diwaktu-waktu me- 

reka sadar, (waktu normaal) se 
tidak ingat 

pa, selain merasa tidur sadja. 

Pembunuhan dan pengo- 
batan, 

1 

Sebelum Polisi menahan mere- 

telah menundjukkan perbuatan? 
jang aneh? dirumahnja. 
Diantaranja salah seorang ke- 

luarga mereka bernama Pardji- 

sakit, oleh mereka diobati ' de- 
ngan tjara jang aneh sekali, ja- 

"Penanggung. -djawab dari ma-: 

an sipelatjur jang telak dihim- 

dapat dibekuk batang lehernja, 

' 

  

LARANGAN “PENEMPEL: 
AN LAMBANG2 

Sesuai dengan instruksi KSA 
D No: 54/KSADj/Instr/54 tgl. 14 

dapat dibenarkannja penempat- 

an lambang (simbul) dari par 

tai2, Serikat2 Buruh atau per- 
'kumpulan2 pada Gedung2 Mili- 

awasi geoccupeerd) oleh A. D.. 
maka guna menghindarkan hal2 
jang tidak diinginkan Komadan 

KMK Jogjakarta megumumkan 
kepada chalajak ramai, partai2 
organisasi2, perorangan di-dlm. 

| daerah Carnizoen Jogjakarta 
(Kota Jogja) .diminta dengan 

sangat perhatiannja, agar tidak 

menempelkan lambang2 (sim- 
bul) dari partai2, Serikat2 Bu 
ruh atau  Perkumpulan2 pada 
Gedung Tentara, maupun 
dung2 jang diawasi (geoccupe- 

erd) oleh Tentara. 

PENDAFTARAN EX. PE- 
DJOANG BERSENDJA- 

TA DITUTUP 
“nah 

Pendaftaran bekas pedjoang 
bersendjata akan ditutup pada 
1 Pebruari jad. Penjelesaian pe 
kerdjaan2 selandjutnja dilaku- 

Bagian Rekonstruksi” di Gon-. 
dokusuman 16. 

Seperti diketahui pendaftaran 
itu telah dibuka tgl. 18 Oktober 
1954 dan dilakukan dikantor2 
pendaftaran Bagian Rekonstruk 

si bertempat dikantor kabupa- 
ten dan Kotapradja. 

Pendaftaran dimaksudkan se 
bagai langkah kearah penam- 
pungan dan 

usaha2 rekonstruksi di-daerah2 
bagi para bekas anggauta Ba- 
dan Perdjoangan Bersendjata 
bukan T.N.I. atau Tentara Pe- 

“ladjar menurut Peraturan Pe- 
| merimtan No. 16 Th. 1954. 

PENGURUS LENGKAP 
BPKP JOGJAKARTA ' 

Tentang usaha untuk mem- 
bentuk »Sekretariat Badan Ker- 

liasama Peladjar Kalimantan” 
(BKPK) di Jogjakarta, lebih 
landjut dapat dikabarkan bah- 
wa dengan resmi telah berdiri 

3KPK, didukung oleh 4 organi- 
sasi, jaitu 1. Keluargan Peladjar 

Kalimantan Timur (KPKT), 2. 

Keluarga . Kalimantan Selatan 

KPKS), 3. Persatun Peladjar 

Kalimantan Barat (PPKB) dan 

4. IPPI Seksi Istimew@ Pela- 

djar Kalimantan Jogjakarta. 

Badan Kerdjasama ini berben 
tuk Sekretariat, dan badan per- 
lenkapannja terdiri dari 1. De- 
wan Musiawarat Kekeluargaan 

IK), 2, Sekretariat Umum, 
3. Sekretarian Bagian jang ter- 

diri dari. Bagian2 O'ah Raga, 
Kesenian, Pendidikan, Penerang 
an. dan Keuangan. 

Azas dan tudjuan dari BKPK 
ini kekeluargaan dan gotong ro 

jong. ' 
Ii. Susunan BKPK sebagai beri- 
| kut : dari Ketua DMK sdr. Muh- 

ammadijah Rusli Abdullah (KP 

  

Olah Raga I dan II sdr.2 Sutar- 
s0 (PPKB) dan Bardun' Amin 
(IPPIK). Bagian Kesenian I 
sdr. Dja'far Achmad (KPTK), 
Bagian Pendidikan I dan II sdr2 
Anang Hasjim (KPKT) dan 
Hizbul Bahri (PPKB), Bagian 

Penerangan I dan II sdr2 Muh- 
ammad Rusni Effendy (KPKT), 
dan Abdul Wahaw Thajib (IPP 
IK), Bagian Keuangan sdr2 Ach 
mad Djailani (KPKS), Muham- 
mad Abdullah (KPKT), Mem- 
sjuruddin (IPPIK), Mc. Asma- 
wy S. eddin (PPKB). 

jang dibantu oleh Tjamat Buah- 
batu untuk mendekatkan kaum 
penggarap sawah dengan pemi- 
liknja, demikian berita dari Ban 
dung jang belakangan dikabar- 
kan, bahwa usaha str digerak- 
kan oleh pemiiit? sawah. untuk 
mengimbangi gerakan tani (B.- 
TI, dan lain2), kini ada laci usa 
ha sematjam itu jang diberi na- 
ma ,,Kerahardjaan Tani”, 

Menurut pengurusnja, usaha 
ini adalah djuga' untuk memper: 
erat kerdja- sama serta saling 

, mengerti antara para pemilik 
isawah dengan penggarapnja”, 

  
Na anggauta keluarga gila mendadak 

kulan2, di-indjak2, dan pada pun 
tjaknja setelah beberapa lama 
tidak sembuh, ,,diremuklah” si- 
sakit dengan sebuah almari jang 
dirubuhkan diatas |dirinja fan 
diatas almari di -indjak2 lagi 
Oleh mereka bersama. 

Tentu sadja sisakit tidak men 

djadi sembuh, bahkan mening- 

gal seketika “itu djuga setjara 
sangat menjedihkan. 

Kata mereka diwaktu itu ke- 
lihatan ada ,,buto idjo” (raksasa 
hidjau) datang dan untuk  me- 
lindungi sisakit . dirubuhkanlah 
almari atas dirinja sebagai pe- 
nutup badan agar tidak kelihat- 
an oleh ,,buto idjo” tersebut. 

Pihak jang berwadjib kini 

tengah mentjari dan menjelidiki 
sedalam - dalamnja sebab2Z' ke- 
luarga jang mendjadi gila semua   ftu.. — (Kor), 

  

September 1954, .tentang tidak 

ter, maupun  Gedung2 jang di 

Se 

kan di Kantor Daerah Istimewa' 

penjelenggaraan, 

KT),: Sekretaris Umum sdr. | 
Asful “Anwar (KPKS).. Wakil 
Sekretaris Umum sdr. Abdul Ma 

djid Noor (IPPIK), Bagian |parkeer sepandjang djl. 

Pemilik sawah Nakal 
Uatak!' mengimbangi gerakan tani 
SETELAH ada usaha Lurah2 karena kerdja-sama itu oleh pen 

| mendjadi anggota dengan mem- 

  
PA AU LAU NP NOT INN 

my 

RESEPSI KONGRES | 
Peladjar Pedjuang Se 
luruh Indonesia. | 

Resepsi Kongres Peladjar Pe- 

|djuang Seluruh Indonesia telah 

:dilangsungkan semalam di Ge- 
dung Negara Jogjakarta dengan 

mendapat perhatian besar dari 

pihak instansi2, organisasi2, u- 
|tusan2 dari berbagai organisasi 

dan undangan lainnja. 
Dalam pembukaan resepsi, ke 

tua Panitya Kongres Imam Pra- 
tignja menguraikan riwajat Per 

djuangan dari bekas Peladjar 
Pedjuang dalam usahanja turut 

menegakkan Negara pada masa 

jang lalu diliputi dengan penuh 
bahaja, kemudian persoalan ke- 
luar maupun kedalam jang di- 

hadapi Peladjar Pedjuang dewa 

sa ini. Berhubung dengan keku- 

rangan ruangan maka pidata 

tersebut akan kita muatkan be- 

sok. 

Telah menjambut wakil C.B. 
P.P. Pusat, SP Paku Alam seba 

gai wakil Kepala Daerah Istime 

wa, Jogjakarta Letkol Sarbini se 
bagai wakil Panglima Divisi Di- 
bonegoro, Nj. Sunarjo Mangun- 

puspito Selaku wakil Seksi Pen- 

didikan Parlemen, wakil dari 

Seksi Pertahanan Parlemen, wa 
kil Perbepsi, wakil Ketua DPRD 
wakil Wali kota. Setelah selesai 
resepsi, para ' kongresisten be- 

rangkat ke Kaliurang untuk me 
neruskan kongresnja disana s/d 
tanggal 31 Djanuari jad. 

KONGRES PELADJAR 
PEDJUANG 
Presiden Sukarno dan 
Menteri Tobing akan 

hadir. 
Berhubung dengan -adanja 

Konggres Peladjar Pedjuang se- 

luruh Indonesia Ke I.jang  di- 
langsungkan di Kaliurang (Jo- 

gjakarta) dari 25-31 Djanuari, 
didapat kabar dari Panitya 

Kongres bahwa pada resepsi pe- 
nutupannja nanti tg. 31 Djanu- 

ari 1955 akan hadir pula Presi- 

den Sukarno jang akan membe- 

rikan wedjangan2nja. Djuga 

Menteri Penerangan Dr. F.L. 

Tobing “dan Menteri PPK Moh. 

Yamin diharapkan dapat hadir 
pula. 

RP. 104.235,28 KEUNTU- 
NGAN TANAM 

VIRGINIA 

Pertemuan “dari Organisasi2 
Hubungan Kalurahan - dengan 

Dewan Pengusaha (Perrin) jang 

diketuai oleh sdr. K.R.T. Tirtodi 
ningrat bertempat di Sorogedug 
telah memutuskan pembagian 
keuntungan tanaman tembakau 
virginia , th. 1953  sedjumlah 
Rp. 104.235,28.- Jang dibagi2kan 
kepada penanam .. sedjumlah 
Rp. 28.898,34 untuk Kas Tja- 
dangan Organisasi Rp. 10189,389.- 
Waktu dan tanggal membagi- 

nja telah ditentukan sbb 
Tgl.: 72 di KI. Djotirto, tgl. 

8/2 Kl. Srimuljo,. tgl. 9/2 di KI. 
Srimartani, tgl. 10/2 Kl. Bokohar 
ajo, tgl. 11/2 di Kl: Maduredjo. 

Hasil seluruhnja 1444917 Kg. 
Gan tiap kg. rata2 mendapat ke- 
untungan 2 sen.- 

TEMPAT2 PARKEER 

| mesi tidak pertjaja djam 10.00. 

     HALAMAN,2 

Apa &- dimana? : 
ta Sidang DPRD mengenai :     

:k Malam peringatan IPPP 
di G Negara djam 19.30. 

x  DiKaliurang sidug pleno 
kongres Peladjar Pedjuang Se- 
luruh " Indonesia, pagi dibuka 

djam 07.30 sore djam 19.30. 

ik. Suntikan antipes djam 09.- 
di RK Purbonegaran dipendopo 
Purbosito, RK Ledok Matjanan 
di Balai RK Gemblakan, 
Wirogunan di Rumah Ketua RK, aa 
RK Dukuh dirumah sdr. Pudjo 
dihardjo mantridjeron, RK Kadi 
paten Kulon di Rumah RK, RK ' 
Gandekan | Kemetiran Lor di 
Balai RK, dan di RK Te Ts 

di Balai RK. | 
Ba Una 

PENTJURI SPEDA JANG . 
ULUNG TERTANGKAP 

19 Sepeda di beslah. 

Baru? ini oleh Polisi Seksi TI" 
Jogjakarta, berkat penjelidik- 

an jang seksama, telah dapat di 

jang ulung jang telah berkali2 

melakukan pentjurian speda .di . 

dalam Kota Jogjakarta. Pendja 

hat tersebut adalah seorang 

bangsa Tionghwa peranakan jg. 

mengaku bernama TG Tj. alias 
nama Indonesia Tjokro, Bersa- 

ma dengan penangkapan pendja- 

hat tersebut dapat dibeslag 19 
buah speda asal dari pentjurian 
dan sebagian -besar terdapat. di 
rumah seorang tukang tadah ber 

nama G. jang tinggal didaerah 
Mergangsan. Diantara speda2 

tersebut, 10 buah berasal dari : 
pentjurian jang dilakukan oleh 

TG Tj. al. Tjokro berturut-2 - di 

djalan Gendingan'Ngampilan, di 

muka bioskop Indra, dimuka To 
ko Tugu Kidul, dimuka Toko. Pe 

rak muka gedung DPR, djalan 

Malioboro, didalam Geredja Ka 

tholik Kota baru dan di “djalan ' 
Lempujangan. 

Sembilan buah: speda lainnja 

jang telah dibeslag oleh Polisi 
Seksi. I hingga kini belum te- 
rang siapa pemiliknja. 

Berhubung :dengan itu harap . 

mereka jang merasa ketjurian 
speda dikota Jogjakarta ini me 
merlukan menitik spedanja di 

Kantor Polisi Seksi I Tosjakar 

ta (Ngupasan). 

Perlu diterangkan disini bhw. 

selain pendjahat “ ulung speda 

tersebut tentu masih terdapat 

banjak pendjahat2 speda jang 

membantu perbuatan itu dan 

hingga kini.masih dalam penjeli 
dikan dan belum diketahui. 

Kepada chalajak ramai diseru- 
kan agar berhati-hati dalam 
menaruh speda Oi epnnae Tn 

umum. 
Terutama dihalaman? Sekolah 

Geredja2,  Mesdjid2, Gedung2 

bioskop dan lain2 tempat umum, 
supaja diusahakan adanja pen- 
djagaan Speda oleh orang2. jang 
tertentu. 

SSKA TJABANG JOGJA- 
KARTA BERDIRI 

Baru2 ini di Jogjakarta telah 
diadakan pertemuan oleh keluar 
ga pegawai2 dalam. lingkungan   Diselesaikan th ini 

kepentingan tempat2 

Malio- 
| boro, Jogjakarta, pemerintah Ko 

tapradja merentjanakan, bahwa | 

0 tahun ini djuga akan da 

Untuk   
pat dibangun parkeerplaatsen | 

lagi sebagai kelandjutan dari pa 

da jang sudah dibuat tahun jg 
lalu. i 
Menurut rentjana akan diba- 

ngun-kira2 13 buah dan tjara- 

nja ialah hanja memberi. tan- 
da2 di trottoir, djadi tidak dgn 
membuat inhammen di trottoir2 
jang ada. 

“Beajanja 

' Rp. 118.950,— 
kira2 anna 

| diri2nja dianggap perlu untuk 

penjempurnaan pertanian. 
Timbulnja usaha? ini, menu- 

rut keterangan jang kita dapat 
ialah karena pada waktu? ini 
timbul kesulitan mengenai pem- 
bagian hasil sawah dibeberapa 
daerah kabupaten Bandung. Di- 
beberapa tempat penggarap 

menuntut agar pembagian hasil 
sawah itu diadakan perobahan 
dari ketentuan? selama ini, dian 
taranja ada tuntutan supaja 
penggarap mendapat bagian 
2/3 sedang 'padjak ditanggung 
oleh pemilik. 

Menurut para pemilik sawah, 
tuntutan ini dianggap sangat. be 
rat dan karenanja kini diusaha- 
kan supaja ada perdamaian” 
antara dua pihak itu. Pr 5mms 
lan ,,Kerahardjaan - Tani” kini 
akan mentjoba untuk mengada- 
kan suatu peraturan jang sera- 

gam mengenai pembagian hasi! 

dan ekam bekerdja-sama dengar 
djawataM2 . Pemerintah. Siapa 
anggota dari perkumpulan ini 

belum ditentukan, tetapi setiap 
pemilik sawah diperbolehkan   
bajar uang pangkal. Susunan pe 
ngurus Kerahardjaan Tani ini, 

jang diketahui, terdiri ' antara 
lain djuga dari pemilik2. sawah 
jangkyas. —. Ant. 

LULUS UDJIAN GAMA 
Telah lulus udjian Baccalaure 

at II dari Fakultit Pertanian U. 
N.G.M., Djurusan Kehutanan: 
Wisatja . Sasemita : Djurusan 
Pertanian : R. M. Tedjojoewono. 
Udjian Propaedeuse sdr2 Dic 

ky Soemardiko, Momo Ratmawi 

Kementerian Agama jang. ada 

dalam Kotapradja Jogjakarta, 

jang berachir dengan dibentuk- 

inja ,,Sarekat Sekerdja Kemente 

rian Agama” “SSKA) Tjabang 
Kota Jogjakarta. 

Susunan Pengurns dari SSKA 

Tjabang Kota tsb. terdiri dari:   
' (Kapena 

Ketua I. sar. Amrozi Hamidi 

DIJ), Ketua IL. D. 

Muchtar (Peradilan " Agama), 

Sekretaris I. sdr. Lukman Sjahid 

(Kapenda Jogja / Sleman), Sek 
retaris II sdr. Wasthon Sjudja' 
(Kapendaady Jogja), Bendahara 
I dan II sdr2 Muhammad Dami 

ri (KUA Kotapradja) dan Daladi 
(Inspenda Wil. VI), Pembantu2 

sdr2 Marom (KUA Kotapradja), 

Mudjono (PTAIN. Jogja), Suwo 
no (PTAIN Jogja), “Sumantri 
(Kependak Jogja / Sleman), Har 
sono (PGA Puteri) dan Ambar 
di (PGA Putera). 

PEGAWAI? PERRIN 
SOROGEDUGS 

Ke Djawa Timur. 
Untuk melihat objek2 Perrin 

daerah Bodjonegoro dsbnja, ma- 
ka besuk hari Djumat pagi jad. 
ini rombongar' pegawai Perrih 

Sorogedug akan berangkat dari 
Sorogedug menudju ke Bodjone 
goro. Selandjutnja perdjalanan ' 
diteruskan ke Surabaja, Besuki, 
Malang, Madiun dan Kediri. 

| Selain para pegawai akan ikut 

serta dari kalangan pengairan 
sdr. Prijosudarmo, dari Pamong 

| desa sdr Purwodihardjo lurah de 
sa Bokohardjo, sdr. Hardjopa- 
wiroredjo lurah desa Maduredjo, 
dag sdr2 Martosugondo dan Ha- 
disiswojo masing2 ketua D.P.R. ' 
Kl. Maduredjo dan Srimartani 
  

Nonton mana? 
RAHAJU : ,,Loophole”, Dorothy | 

Malone, Barry Sullivan. ht 
REX : ,Red Garters”, Rosema- ' 

ry Clooney, Jack Carson. 
INDRA : Jam Session”, Ann 
Miller, Jess Barker. ' 
SOBOHARSONO : 

Paradise”, 

Barry Jones. 
SENI SONO : ,,The Yanks Are 

Coming”. 
LUXOR : ,,Apa Salahku”, Ch 

tir Harro, Titien Suma: 
MURBA. : ,Siao Lim Tjit Flap 

Oe Tham Ngo Bie San”, kes, 
WBTAN BETENG : ,Scandal 

" Sheet”, John Derek. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO : 
»Dibawah Bajangan ! 
Sendjata. 

W.O. SARI TOMO : 

»Return To. 
.Gary . Cooper, si   djaja. 

  

»Wahju Tjakraningrat”, 

    

   
           
     

    

tangkap seorang pentjuri speda . 

   

  
   



      

  
    

pap, dimana 

| datang ke 
Arjan me- 

il djuga disekitar 
1 ketudj . 

   
h h karangan 

“satu facet 
itu patut 

& KEpAAA para 

2 bangsa India 
bira pada bari 

Len 'kan Pan kaga terseoin 

1 

  
  

dan Ea Rb sedan memang 

h indah.  mempunjai tem- 
at2 bekas stupa dahulu, pesan- 

tren, papiljun dan sebuah istana. 

3 ratus patung2 jang 

  

. Amaravati telah digali dan ma- 

sih banjak jang akan digasi. 
Kebanjakan dari bangunan2 im 

terlahir karena kemurahan hati 

seorang putri jang — bernama 
Chantisiri dan beberapa njonja 

“lagi dari kalangan istana. Pe- 

mimpin dapat membanggakan 

1 diri sebagai keturunan Ikshvaku 

dalam mana Rama, perwira 

dari tjerita Ramayana dan Ghu- 

t tama Buhda telah dilahirkan. 
- (Pertjobaan ini jaitu untuk men 

Frjoba membuktikan keturunan 

dari sesuatu Kelurga Ksatria 
'adalah untuk meninggikan ke- 
.hormatan keluarga. 
| Setelah “dipeladjari tulisan? 

je 2 terdapat, maka timbullah 
menarik. Jang memim 

pi Pa adalah keturunan jg. 
agama Budha dan 

E 'korban2 Vedic dan 
njembah | tuhan? Brahma. 

Radja mempunjai beberapa is 
ri satpam 2 “ menurut 

daa Da “India Utara erna 

  

"3 

orang? Hindu dilarang. 
n djuga adalah bah- 
teri2 radja ini memakai 
| kehormatan '— suaminja: 

“berguna dari 
stupa besar' 

oleh pahatan? 
uga dibuktikan de- 

emukannja tulang be- 
sebuah wadah 

tjil Ukiran? ini ada da- 
upa miniatur de- 
beberapa bunga 

  
djuga diketemukan da- 

a22 lain, tetapi ini tidak 
impannja seperti jang 

i i Budha. . 

Pusat ibadah 

K 2 'teiah mendjadi pusat 
“#ibadah agama Budha jang pen- 

ng Pep : 
dibangun untuk para ulama 

ap juga ada jang sengadja 

i akan “untuk penganut2 
ke akan n Budha. Ada djuga 

at sutji Pe jang 
Aa . an. oleh keluarga 

: Naa asi dari Budhi- 
ang: perempuar. Sailan. 

utji ini dikundjungi 
.dari Galam Gan luar 

dhara, Afghanistan, | 
, negara2 Kiratas, Ya- 

Tosali dan Dantapura di 

: An dan Nara 
n adanja tempat2 

i ni ada djuga suatu pa- 
santren Sailan jang dimaksud 

uk mene a ulama? dari 
“Sailan, jang berisi kuburan sutji 

“hdengan pohon Bodhi, jang sam- 
Ig lari ini adalah tambahan 

3 L   233 an. Segala ini menundjukkan 
“Takan -adanja perhubungan baik 

ara orang2 Budha dengan ka- 
“pedagang dari Sailan dan 

ga abad kedua dan tiga 
2 Aa Aa jg ramai 

, diluar negeri ini 

ha ai “Andra. Hampir 
at2 Budha penting 

F djalan2 jang 
kota-kota penting di 

ke Orissa Selatan, 
il, Kanara, Maharas 

osala. Djuga ada hu- 

India Selatan, beberapa dis 
aritai dengan keradjaan 

masehi Pn mung- 

  
mem) Pe 

pala ada. 

“juga Amin dex! P3 

    

ak 

Tara 
“ p.s.54. (By. angan 

Tanda tangan: 

SSS GG:   

 ditjiptakan dajam gaja. 

Lan rupanja ' “ulama2 itu ' 
nankan membuat uang 

2 Ka Pa Na 

   

     

  

    

  

   

    

  

   
   
   
       

h lah jang lebih | 
Ditengah lembah 

ukan barang2 da-   
mungkin melukiskan ala satu 
suku disana. Pakai sematfam 
ini tidak dikenal | an tjuatja di 
Andhra tidak sesuai unt 
sekalipun dalam musim dingin. 
Bahwa orang2  Seythian tidak 
asing dapat dilihat dari pembe- 
rian seorang Saka.. Patungan | 
lain | melihatkan seorang ber- 
djenggot jang hanja pakai tjela- 
na dan sedang pegang. tempat 
minuman dari tanduk. ditangan 
kirinja. Rambutnja jang pan- | 

djang diikat menurut tjara jang | 
bukan India. Dekat kakinja, di- | 
atas tanah ada sebuah wadah 
anggur. Gambar ini adalah melu 
kiskan Dewa Tomawi Dienysus. 
Ahli gambar India ini rupanja 
"telah mentj ontoh barang ini dari 
apa jang pernah dia lihat. 3 
Walaupun banjak barang?2 jg. 

berasal dari Romawi telah orang 
ketemukan di India sampai se- | 
karang sedikit sekali jang te- 
iah orang ketemukan dari ba- 
rang? India di Italia. Jang terke 
nal diantaranja “adalah plaket 
dari tanduk jang diketemukan 

    

    
| sebab adanja bekas seni India 

“sematjam ini dilingku- 

| Romawi sangat sekali 

di. Pompe aj pe Derajan tahun jang 
lalu. Tapi ini sebenarnja bera- 

| sal dari Mathura di India Utara | 
(dalam abad ke satu, dan dua 
iTahun Masehi. dan rupanja te- 
lah dibawa melalui darat. Sebab 

di Italia ini tidak sukar ditjari. 
| Bukan sadja orang2 Romawi itu 
datang ke India untuk berniaga 
tapi disana ada djuga tempat2z 
tinggal-orang2 Romawi. Salah 

satu adalah di Arikmadu, di in- 
dia Selatan, dimana telah dikete 
mukan pot2 Romawi pada peker | 
djaan penggalian. Uang? emas 

disukai 

   

   

  

   

    

pers. 

bek atu papiljun lima 
ti ang telah 'berukir 

dengan : na jang ra 
iumpernah didjumpai ditempa 
tempat 1 salah satu | 
tergambar rang ' pradjurit 3 
Seythian kai ea. dan 
tjelana pan 3 meme- . 
gang lembing, ar ini tidak 

Ps: 5 

Di Tuh 

" « telah: sampai 

| dain (GS) Ng Barends (EV. 
|) dan sekdjen Sobsi baru Njo- 

no dengan mendapat sambutan 

    

. melihat -Bo- 

te buruh dikantor Sobat, Tya 

' sional Pen ga ja oleh ke 

“ruh jang. diwakili oleh obsi, 
“Gerwani dan Pelukis Rakjat. Ke 
tiga MN tersebut dalam 

   

  

    

enier ikepada 
aa luar Nan dan dju 

2. Te Njopo. Lukisan? 
denis Rakjat disampaikan ke 
pada wakil G.S.S. dan E.V.C. se- 
bagai penghargaan seniman2 ki 
ta terhadap perdjuangan kaum 
“buruh luar negeri itu dan seba- 

“| gai pernjataan solidaritit inter- 
nasional, 

. Dari kantor Sobsi djl. Ngabe- 
an para. tamu pergi ketjandi 

'-Brambanan untuk mengadakan 

»ertemuan dengan kaum buruh 

Dalam pertemuan tersebut wakil 
pengusaha nasional Pedan me- 
njampaikan souvenier kepada.ta 
mu2 asing dan sekdjen Njono. 

Sesudah itu para tamu melan- 

djutkan perdjalanannja ke Kla- 
“ten dan Solo dengan naik mo- 
Si Selama di Jogja diterima 
dan diantar oleh suatu panitya | 

Dana 
Masuk I Prof. Ir Purbodiningrat. 

anggauta2 delegasi bu- 

ogja kekongres Sobsi: ter 

  

b 
MOCH. ALI AKAN KE 
EP USA, 

| Didapat kabar, bahwa pemim 
pin redaksi Harian Umum Moch. 

Ali di Surabaja telah mendapat 
undangan dari Usis untuk.me- 

ngundjungi USA selama 4 bulan. 
'Undangan itu termasuk dalam 

.hubungan undangan2 jg 

nja diberikan kepada orang2 jg. 
.dimasukkan dalam golongan , pe | 

.mimpin”. — Ant. 

    

  

       

lhangat dari! kaum buruh prija | 

$ emudian Peran Aan 

ab itu me-s 

dari | 

umum | 

Sematjam | 

nikonda memang dahu 

en2 disini bukan sa- j- 

1 dagang melalui laut an- 

Romawi. Sungai Krishna dalam : 

yulis Na au 

  

sebagai alat penukaran. Tapi 

barang2 jang diekspor -adalah" 
jang lekas susak dan tidak ta- 
han lama, seperti lada, bulu me- 
rak, muslin dsb. Agaknja telah 
Giharuskan bahwa India akan ke 
'hilangan tempat ibadah Budha 
di Andra ini. Bahagian ini telah 

| mendjadi tempat dimana pem- 
. bangunan- irrigasi India harus   « Nasib jang sedemikian telah 

| pula diderita oleh dua tepat lain, 

|terachir Gi Selatan dan Maski, 
tempat archiologis penting 

Negara Hyderabad. Tapi disini 

dapat diadakan penjelesaian un- 

tuk merawatrnja hal mana tidak 
dapat dilakukan di Nagarjuni- 

konda. Bahagian Are hiologi 
jakan- -berusaha" menggali habis? 

“dengan bantuan pemerintah dan 
akan mengumpulkan segala sesu 

Pen agnja ditjegah.— : P 

Buku komik 
Tidak baik untuk 
murid?. 

.'Menjambung berita disekitar. 

banjaknja beredar buku2 komik 
jang telah banjak pula dibatja 
'oleh murid2 sekolah rakjat, le- 

bih djauh didapkt kabar, bah- | 

wa sebagai langkah pertama, 

kini oleh Kepala Djawatan PPK 
Kotapradja Djakarta “telah di- 
instruksikan kepada seluruh gu- 

  

larang murid2nja membatja bu- 

milikinja buku2. tersebut oleh 

itu kurang menaruh perhatian 

terhadap buku2 peladjarannja 
sendiri. — Ant. 

t 

  

& . Bupati 

mantan Barat) Hadharijah Mr. 

tgl. 28-1 ini akan dilantik oleh 

k   

melalui jang akan menjebabkan 
tempat ini hilang sama. sekali. 

| jaitu Hampi, bekas Vijayanega- 
ra, Ibu kota dari radja Hindu | 

  

   

            

        

    

  
di . 

an tempat ini selama lima tahun | 

atu supaja dapat disimpan dan 

2 

ru S.R, didaerah ini untuk me- | 

ku2 sematjam itu, karena isinja | 
dipandang tidak bisa dipertang- | 
gung-djawabkan, dan karena di- | 

-murid2 S.R. menjebabkan anak2. 

Ketapang (Kali- | 

“Gubernur Kalimantan Milono. ea 

4 

u:31 754 
j 

    

   

  

     

   

   
   
    
    

     

    
    
   

1 

AR 
H3 Kk 

| sia, misalnja, hormone, besi 

IN. ning telor. Pembikinannja 

(“ilmu pisah dan ditanggung 

KA
 

m
u
)
 

y 

ngin agan, dan kaki pun 

' »SENKESIN”, agar djang 
: terdiri dari dua matjam : 

      

'kesehatan. Ini obat dapat menjemb 

dan urat sjaraf lemah, darah kurang, 

tua, p glihatan dan pendengara 

rena dimasa dalam kandungan & 

semangat lemah, malas bekerdja, tidak ha 

perempuan datang bulan tidak tjotjok, w 

1 rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak Gapat anak, pinggang 

belakang meluang, selalu merasa lesu dan kesel, tidak dapat tidur, diwaktu hawa udara di- 

Para pemakai harap suka perhatika 
an sampai kesalahan beli barang tiruan 

SSENKESIN” Masculinum untuk orang lelaki dan »SENKESIN” 

| Femininum untuk orang -perempuan. 

| tan 5 Haji Obat ENG NJAN HO, Petjinan 15 — Jogjakarta 

BISA » DAPAT. BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH 

. 

jadjar pedjuang. 

duksi proses masjarakat., 

Masaalah ini memang penting 

dan urgent, Bekas peladjar pe- 

djuang merupakan ' sebagian 

masjarakat kita jang berpotensi 

besar. Sumber kekuatan ini dji- 
ka tidak dikontrol baik2 dapat 
menimbulkan hal2 jang. tidak 

kita inginkan. Tetapi djuga sa- 

lah guna mengenai sumber ke- 

kuatan ini dapat membawa ma- 
sjarakat pada , 
jang tidak ringan. Oleh “sebab 

itu kita harus segera dapat me- 

nemukan | ketentuan tentang 
tjara bagaimana kita memper- 
gunakan dan menjalurkan  po- 
tensi ini sebaik-baiknja: 

  
Hal ini. perlu dikemukakan 

karena sudah terbukti pada 
masa ini kita terlau mudah sa- 
lah dalam menjalurkan kekua- 

' kita. Masa menggalang dan 

menjalurkan ' kekuatan | untuk 

kepentingan perdjuangan, bang- 

sa dan negara sekarang ini ru- 

panja sudah mendjadi  tjerita 

ama. Tentu sadja dalam masa 
' menghadapi. suatu - pemilihan 

umum, adat bersaing antara 

partai2 sudah biasa, sudah lu- 

, mrah. Tapi adu pengaruh dan 

| kekuatan jang berlaku antara 
| partai2 dan golongan2' sekarang 
(ini terasa tidak sehat. benar. 

| Perembesan kedalam golongan? 
| atau satuan2 lain jang disusul 

| 
' 

| 
| 

  

dengan pentjapleokan diam2 se- 

i karang ini terlau kentara. 

Pernan aaziam suatu pertjaka- 
pan dengan segolongan orang 

|L tua, saja mendengar . utjapan 

ini: o 

| Susah pemuda2 sekarang 
ini. Djamannja sudah lain. Ti 

| dak ada.i lagi organisasi pemuda 

(b: 

n kurang, 

dingin, da... 

F3 

HT Kangarah Peladjar 
Pedjuang 

Djadikan tempat menggalang dntekal 
nasional 

“ARI ini telah dimulai Konggres Peladjar Pedjuang Seluruh 

Indonesia jang ke I-di Kaliurang Jogjakarta. Dengan demi- 
kian terbukalah kesempatan baik untuk menjelesaikan satu dian- | 
tara masalah? jang kita hadapi sekarang ini : masalah bekas pe- 

Hal ini njata terbukti dari atjara jang pokok 
jakni soai penjaluran potensi ex peladjar pedang kedalam pro- 

merdeka. Semuanja sudah djadi 

-onderbouw par tai dan Mlanaga 

konsekwensi2 | 

(tua) lain”. 

Kalau dikatakan ,semuanja 

sudah - djadi onderbouw” me- 

mang kata2 itu terlalu dilebih- 
lebihkan. Tetapi bahwa ,,banjak 
jang .sudah djadi onderbouw 
(setjara sadar atau tidak)” me- 
mang tak bisa disangkal. 

Memang pemuaa sebagai sua- 
tu angkatan penerus djaman 
mempunjai arti jang penting se- 

kali dalam perdjuangan sesuatu 

bangsa. Itulah sebabnja partai2 

dan golongan2 jang berebut pe- 
ngaruh dalam negara ini beru- 
saha seberapa dapat untuk me- 

nguasai pemuda. Sebab mereka 
tahu jang “berhasil menguasai 
sumber kekuatan pemuda ini 
akan mempunjai tambahan ke-   

—
 

yg
 

— 
—
—
—
—
—
 
—
 

'kuatan jang besar sekali. 

Perlukah ini ditjolok matakan 

dalam . menghadapi Konggres 

' Peadjar Pedjuang sekarang 
m3 

Tentu sadja. sebab segala 
orang tahu bahwa mereka akan 

dapat memperoleh keuntungan 

besar djika bisa menarik kesa- 

tuan ini kedalam golongannja. 
Mungkin masih ada djuga orang 

jang menganggap ini impian 

disiang hari. Tapi masa sudah 
menundjukkan bahwa hal ini be- 

nar.. Sudah terbukti bahwa se- 

karang ini ada golongan jang 
mendjadi kuat karena ia “telah 

berhasil mengusai dan mengon- 

trol pula kesatuan bekas pedju- 
ang disamping sel2 jang telah 

| dibentuknja. 
Hendaknja ini djuga. diperhati 

      

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 

“.YJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

            

   

  

   

        

   

  

   

| SENKESI » adalah terbikin dari bahan? jang dapat melantjarkan tumbuhnja tubuh manu- 

aik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), 

didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

tidak mengandung sama. sekali bahan? jang 

uhkan penjakit atau kelemahan? seperti berikut : 

wadjah muka putjat, wadjah muka kelihatan lekas 

badan kurus, gegindjel kosong, tubuh lemah ka- 

tau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, 

psu makan, sehabisnja sakit tetap lemah, 

aktu datang bulan berasa sakit, rambut rontok, 

vitamin dan ku- 

berbahaja untuk 
otak 

“orang 

sakit, 

n kotaknja, gambar dari' 2 monjetnja dan - perkataan 

»SENKESIN” adalah 

INDONESIA. 

  

biigatn suatu seratkabar: psr 
si tih menemukan petundjuk? 
jg. djelas tentang pentjurian 
lukisan? Kern jg. seharga 10 

dyandjikan hari ini. 
| Kern cbawatir akan lukisan? 
Oa, Sa   

  

Yuta dollar. Penangkapan di 
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THERE THEY GO, 
IT DIDN”T YYANT HIM 
TO SEE OUR FACES, 
IN CASE THE PAPERS 
PRINT OUR 
PICTURES.         

    

   

  

   

"6 

7) 

"    

  

    

tx Bunjinja surat: Saudara pe 
ngantar, serahkanlah kirim 
an ini Kepada gudang X2. 
“Compeny” .. tentu 
ini. jang dgan | 

  

5 

  ENI 

$ Lihat itu, dia pergi sekarang, 
,Saja tidak mau dilihat - dia, 

'kalau2 surat2 kabar sudah 
memuat gambar kita. 

4 Waah, masa ija, Slug ! 

t4 

    

  

       

-SURE, THIS IS BIG I'tt SAY? 
STUFEN IT SAYS HERE THEY 
HERE, “POLICE S1 COME NOW. 

ats 

PROMISE ARREST 

     

  

        
      
   

    

   

      
TODAY” 

  
Tentu sadja. Ini berita be- 

sar! Dikatakan disini, bahwa 
polisi sanggup akan menang 

kap kita hari ini. , 

Betul. Itu mereka sudah da- 
tang. 

  

| kan oleh Konggres ini. Sebab 
disamping atjara mengenai soal | 

penjaluran dan pendidikan, dju- 

sa akan dibitjarakan soal orga- 

nisasi, 

diusahakan: seberapa 

'Konggres in: men- 

Yadi tempat pertemuan pendu- 

| 1ng2 djiwa kebangsaan jang 

murni. Djiwa nasional jang be- 

nar2 hanja. mengabdi kepada 

bangsa dan negara. 

“Mesti 
dapat supaja 

perdjuangan 

PeNIuANA 
Dalam! masa |. 

bersendjata pe'adjar 

RADIUM NIRAN 

Tanggung / mandjur dan mudj 

BLOS5O0 

Menghil 

lotan, P     
gadis di: 

sesudah 

5G
 

SULTANA 

seperti 
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PODG 

Pusat Pendjual 
g Djalan Tamblong 40 
Lisoosoeseses 

Tuan Tabib WAHID MAWN, 

mendjadi nafsu. 

Wahid Mawn, Tarblong 40, 
Sekianlah. 

M
A
A
N
 

AS 
E
N
 

— megan 

Satu2nja obat kuat untuk 

kusut pikiran : suka lupa, 

rang semangat kerdja dan 

     

      

makanan tidak hantjur, Sering mimpi, 

skin blemishes. 
USE: Twice daily after bath as foun- 

“0ation for Your make-up. 
Sempurnakanlah kulit muka. 

Lemah Badan, Lemah 4 
Urat2  Sjaraf,  Djantung 2 

berdebar?, Buah Penggang & 

otak (Brain), Linu? Pu- « 

sing, Kepala lekas tjapai 4, 

muka Putjat, Kentjing k 
manis, Kaki tangan dingin, 4 

suka marah? d.ll. x 
arab harga 1 botol isi 20 Pill & 

Rp. 30,—. $ 
» M FACE CREAM 3 

Soften Your face and skin 8 

Romevas pimples, Wrinkles and other 2 
2 

5 

muka. Muka kelihatan muda seperti 

dan halus. Baik sekali untuk dipakai 

dari Njonja punja make-up, djikalau 

ingin bepergian keundangan. 

HARGA 1 Pot. 

BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 

Develops and swells a flat bust. Tigh 

tens and lifts sagging and flabby bus. 

to perfection as a maiden form. 

USE: Twice daily, when you go to bed 

and morning - time. 

Membikin badan njonja tetap bagus 

HARGA 1 Pot Rp. BI Fa 

Bisa dapat beli di semua Toko Obat Tiong Hoa diseluruh 
INDONESIA. 

Telefoon 4941 

LES SSS 

kah kami bergembira Liga sekeluarga mengutjap terinaa: ka- 

dari tuan badan saja djadi sehat dan kuat. 
jang tadinja biasanja dingin, 

Pendeknja sekeluarga Achmad Natawidjaja sangat memu- 

dji kepada Obat Viranol jang mandjur, keluaran Tabib A. 

  

djantung dan buah pinggang: Paling mandjur untuk lemah 

perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

angin, djantungo berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, 

sakit pinggang, kentjing manis, badar suka sakit2, tjapai, 

lemas, pendek napas, pusing, Suka marah2 djengkel hati dan 

HALAMAN 3 

ikut 'berdiri dimuka, mengadu 
keklatan mempertaruhkan nja- 
wa. Dalam masa pembangunan 
ini harus kembali mereka dide- 

(pan pula, Ikut menuntun ger- ' 

djuangan pembangunan besar2- 
an. Dan penting ialah perdjua- 

ngan membangun kembali  dji- 
wa perdjuangan jang lama. Dji- 

wa jang berani mempertaruh- 
kan segala-galanja untuk  ke- 

pentingan Ibu Pertiwi, Nusa In- 
donesia, dan untuk bangsa 

Pertiwi, bangsa Indonesia. ” 

JUSSAC MR. 

SSS 

Ob R9 NIC PIL LL 
Radium VIRANOL TONIC 
PILL Tanggung 100 pCt. 

Sembuhkan penjakit jirian 

   

   

2 

kukul keko- 

anu, Djerawat dan wiro kulit 

P
P
P
 

PI
 

angkan hitam?, 

an tjantik. Kulit djadi litjin 

mandi sebagai foundation   PPP PPI IPS 

Rp. 15— 

gadis. 
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Tabib MAWN. 
Bandung. 16

 
UP
 

PL LL AL AK NA AN BALA Ag ANA AN LP 

Surat Pudjian. 
Kadipaten, 5 Mei 1953. 

Tamblong 40 Bandung, alang- 

Kaki, tangan, 

sekarang Dadk makanpun 

Penang: 

Hormat, 

ACHMAD NATAWIDJAJA. 
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MAL LE LL LL LL LL AT 

& 

Buktikanlah, sendiri kemustadjabannja, 

& 

kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

kekuatan penghafal kurang, ku- 
lain sebagainja. 

Rp. 20,— 
  Harga per doos 

Harga per doos 

PREGNOL 
APEHRODIN external ........   
  

DC POMADE 
Untuk : menghitamkan 

ditanggung 
kesehatan umum dan 3 

| dengan alat-alat Pharmacie | 
Achli2 Obat jan, 
DAPAT DIBELI 

Agen? di Djawa Tengah : 

lang. Toko obat Junon Djl.   jan Semarang.   

POTENSOL 

Untuk lelaki jang merasa 

dalam doos atau bolen minta dari pendjual). 

SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) a@ ,, 

rambut 

putih. Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa A Rp. 20, 

Obat2 keluaran DC PHARMA 
tida” mengganggu 

erbuat 

ber - Idjazah. 
ITIAP TOKO 

OBAT TIONGHOA DIMANA? 

DC .,,PHARMA'' Ltd. 
Djl. Ternate No. 12 Bandung. 

Djl, Pintu Air No. 24 Djakarta. 

Toko Pakistan Tugu Kulon 46B : Toko obat Tek An Tong, 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan: R. O. Kayuhun 
Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dji Raya Mage- 

Sport & Watch Store, muka pasar Slompr€tan Solo. Toko 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 

  

lesu (keterangan lebih djelas 

En ann PERAGA n P ANU on oi Ch 25,— 
20,— 

Rp. 25,— 
10,— 

» 

#nennnanean ana nana a nanang en aaaaa 

DC CREAM 
Tanggung, menghilangkan tan- 

da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 
kin tjantik paras mukanja. 

2. Per doos Un Kp Re 

NO-HAIR CRLAM. 
Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 
dipake. 

Per doos Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE. 
Untuk menghitamkan rambut 

” 

putih. Tanggung tida LUNJUR 
dan kwaliteitnja istimewa. 
Per doos Rp. 10,—: , 

Rp. 25 
Rp, 15,— » 

. 

  

Oleh 

  

Slamet  Ryadi 162 Timuran,   
   



  

      

  

       

      

     

an kalau kelak - emba 
Njai Loro K Kidul 1g pink: 

  

p umu, S1 

| maram PERTAMA 

THE YANKS 
ARE COMING 

   

  
    

       

jo Pedal 
daan LN 

2 # 

: Mrjaton2 petai di! Hu 
andjurkan supaja lekas an 

. bentuk keluarga Mengan “anak 
tiga. : 
Berabe DAN tjalon pe- 

tani kita segera kawin, bentuk | 
keluarga dengan anak jang se- 
banjak-banjaknja untuk mengi- 
si daerah kosong di Taat 

Pentjurian dikantor GIA, 'me- 
njangkut djumlah 2 djuta, un- 
tung sudah mulai terang. Wk. 
Kepala tatausaha dan klerek 
sudah ditangkap. Beberapa 
orang lain -diperi 

Untung orang? . “Yes belum 
minta ticket prei dan bawa 
uangnja. terbang Gengan pesa- 
wat Tea 2 

BERABE 

  

PERBAIKAN DJALAN 
Beberapa bulan jang teluh lalu 

sampai sekarang, kedua djalan 

jaitu djalan jang menudju ke 

Parangtritis ” dan djalan jang 

menudju ke Barongan, kedua2- 

nja hingga sekarang dalam 

perbaikan. Fa 

- Tetapi sekarang ini jang 

mendjadi pertunjaan kami ialah 

sbg.: Djalan2 jang menghu- 

bungkan antara Djalan Parang- 

tritis ke Djalan Barongan jang 

letaknja didalam kota Jogja- 

karta djuga, jang dinamakan 

djalan Prawirotamanpun 

djauhnja hanja beberapa ratus 

meter sadja, sampai sekarang 

belum mendapat perhatian dari 

iang berwadjib, padahal djalan 

tsb. Mulai zaman pendjadjahan. 

Belanda sampai kita MERDE- 

KA masih tetap seperti 

asat, apakah Pemerintah me- 

' nganggap djalan tsb. tidak pen- 
ting ? Atau tidak termasuk ren- 

tjiana pembangunan (perix i- 

kan) ? Jang artinja. kalau. may 

“memperbaiki djalan sb. harus 

ada begrooting tersendiri #- Pa- 

dahal menurut anggapan keomi 

jang melalui djalan tsb. orang2 

jang tidak luput dari PEMBA- 

JAR PADJAK diantaranja : 

1. Para buruh batik, jang 

naik sepeda. jang djumlahnja 

ratusan “djuga, pun pembajar 

padjak sepeda. , 
2. T.O. truck2 jang mengang- 

kut bahan2 batik, pun pembajar 

padjak kendaraan. 

3. Para pengusaha batik dise- 

kitar kampung tsb., dari jg mem 

punjai - Auto, sepedd motor, 
bromfiets, - sepeda, kesemuanja 

adalah pembajar  padjak Ta 
daraan. 

43. Dan lagi berak di- 

kampung tsb. kerap kali- dida- 

tangi tamu? dari luar Negeri. 

Djadi kesimpulannja hal tsb. 

diatas, menurut pendanat kami 

adalah penting sekali, maka 

perlu mendapat perhatian dari 

jang berwadjib, djalan2  diper- 

baiki. Selandjutnja kami minta- 

kan kepada jang berwadjib 

diika sekarang imi belum dapat 

diperbaiki. bersama? dengan 

dialan jawg ke Parangtritis dan 

djalan ke Imogiri, hendaknja 
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“(paru TERIMA : 

| Toko Buku / Penerbit 

5 raga Kidul 2- P muka Stasiun 

kali: 

35 ntaik pertama Kali pemim- 

# pin Band jang termasjhur 

NRY KING muntjul di- 

'ajar putih, dalam film jang 

Yatju dan gembira ini, 

    
   

Want 1 
SAB CL SEA DA SEN NN TM NA AA TN? Dat 

ae PA 

“HARGA TURUN. 

.Rayban 3 d model 1955. dubbel 
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foces Kryptok (rupa dua stak 

|kentara) Rp. 100,— 

-BBZonglas Rp. 45,— glas Ray- 

Dn Rp. 50,— untuk batja dari 

U.S.A. German — Rp. 20,— 

Rp. S3 Rp d0 model 

Rayban glas miror. (Tjermin 

Compleet) Rp. 150.—: rupa? 

montir model 1955 shuron — 

balrim dari German. Trima 

recep dari dokter untuk semua 

ukuran katja-mata dengan 

garantie. 
NAUFAL Kauman 214, 

blakang mesdjid — Jogja. 

SUDAH TERBIT ! 

FICHTISAR 
" EKONOMI Xx. 
PERUSAHAAN! 

Untuk  S.M.A.C. Jur. /S.M.LE.A. 

-Oleh : Warsito Sastroprajitne 

Guru S,M.A. P.P.LK. - Jogja. 

Harga Rp. 8,—. Ongk. krm. 1575 
Potongan untuk toko-toko buku : 

10 bk. — 24 bk. potongan 20x 

| 25 bk. — 49 bk. 5 25K 
50 bk. keatas 30 Fc 
“Via Pos tambah 54 Netto. 

»SEKONOMI« 
Jogjakarta. 

  

D'BUKA ROMBONGAN BARU! 
Cursus Mendjait bg. WANITA 
(jurken) dimulai tgl. 4 Febr. '55. 

"JUNIOR" Cursus 

Crookes " 

Sekarang menerima pendaftaran. 

DANAU UNI. 

Djam: 10 — 1 — MO AR, 

  
with'11 GREAT SONG HITS!! 

. Teks INDONESIA 

  

  

  

(7 TH. 

KEHILANGAN : 

“1 TAS berwarna soklat 

berisi buku-buku peladjaran 
dengan pakai nama MARTIN, 
pada tgl. 25/1-1955 antara 
Gondolaju — Padjeksan &- djam 

16.00 (4 sore). 
Jang menemukan akan diberi 

sekedar hadiah. : o! 
Harap berhubungan dengan ad- 

pertensi No. 334-1. 
#   

  

BAHASA INGGRIS 
tingkat Permulaan tiap 

SENEN 4.30 — 5.30 dan 
KEMIS 5.30— 6.30 dimulai 

tgl # FEBRUARI 1955 j.a.d. 
Pendaftaran tiap SORE 4 — £6 

di Bintaran- Wetan 11 — Jogja. 

  

   

  

  

  

    

    
Pacific 

adventure! 

    

  

            

  

  

    

  

   BARRY JONES 
ROBERTA HAYNES 
JOHN HUDSON 
Directed by 

MARK ROBSON 
Praduced by 

THERON WARTH 
Screenplay by CHARLES KAUFMAN 
Based upon the book 

by JAMES A. MICHENER 

Director of Photography, 
Winton C. Hoch, AS.C. 

Music composed and canduct2d 
by Dimitri Tiomkin 

An ASPEN PICTURE 

Released thru UNITED ARTISTS 

   
   
   
   

    

   
   

    

   
   

  

   

  

,,DEMI UNTUK KEBAHAG'AAN AMAKKU ....... 1 

'DEMIKIAN GARY COOPrR. 

DRAMA/AVONTUUR BESAR DI PACIFIC 

, (SAMAO). 

VOORVERKOOP : 

SELATAN 

SELALU DISEDIAKAN. 336-1.   
      

Institut ,,&6 UN A"   
jang serba memuaskan itu, 

Akan segala djasa dan 

lasnja. 2 

$$ Mudah - mudahan. 

“8   | 39841 

| Lempujangwangi 36 — Jogja. 

' : 
, Putus Pertunangan : ? 
1 2 ' 
| . TEE SIOK HOA (FLORA) 23 
! - DAN j 
1 KWIK TIAUW KWIE ' 
h Permintaan dari “pihak perempuan. , 
, Bantung — : . / 
|. —— 5 Djanuari 1955. ! 
| Jogja. 119-1. | 
NA LL LL LL LL TE SL TE EL PL EL TE PE IE 1 Sa Sa TE IL IS 

:y 3 “31 -. 5 : EP . 

u« PERNJATAAN TERIMAKASIH 
Berkat do'a - pangestu para Sepuh, bantuan lahir dan 

batin Saudara2, Handai - taulan dan Teman2 - sedjawat, dan 

berkat pertolongan Bapak2 Dokter 

dan dirawat dirumah sakit Betnesda Jogjakarta mulai tgl. 
.13 Des. 1954, saja telah semtuh kembali dan diperkenankan | 
pulang pada tgl. 24 Djanuari 1955. 

terima kasih saja jang sebesar - besarnja. 

Sebagui imbangannja tak. dapatlah saja berbuat apa - upa, 
- melainkan Tuhan Jang Maha Kuasalah jang akan memba- 

R. Ng. Prodjosastrodeksono (Basoekijo) 

  

dan para Djururawat 

maka setelah menderita sakit i 

kebaikan itu saja utjapkan 

Jogjakarta, Djunuari 1955.   Surjoputran Pb. 2/183 Jogja. 
  Ka 

t 

Pimpinan : 

Pada tg. 12 - 

Pada tg. 13 - Pebr. - 1955 : 

mulai pk. 19,30 sampai pk. 
UNDANGAN   

jang akan datang diika menga- 

djukan begrooting ke pusat dja- “ 

.ngan sampai lupa tusut dima- 

sukkan djuga. 

Muljohartono “— Jogja. ' 

“Tanggat 

— Baru | 
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Nama: 

& 

(dengan sumbangan sekedarnja untuk P.M.I. 
Jogja dan Korban 
dapat diambil 

1. Kantor P.M.I. Gondokusuman 14 $ 

2. Toko Bunga ,MEI LIE” Tugu Kidul Ta 

3. Sdr. Jus Tamtanus Bumidjo Lor 6 
Kranggan 68. 

TA Aa KANAN ANN PUN UN SAN ANA - 

Berlangganan ,,Kedaulatan Rakjat” berarti 
djuga memberi batjaan jang baik pada 

Karena langganan ea mendapat djuga 
tiap hari Saptu madjallah anak? »KAWAN- 
KU” dengan pertjuma. 

Berlangganan sK.R." baru 
mulai ini hari sampai achir ini bulan men- 
dapat -koran gratis sebagai nomor pertjo- . 
baan. Pembajaran diperhitungkan bulan 

! Pebruari 1955. 

'gunting MEA na Aa 

Kepada : 

Adm. Harian ,,K, R." 

Tugu 42 — Jogja. 

Alamat: 

MAA AA AL LE LL LL LL LL LL LL LA 

HIBURAN LUAR BIASA : 

WAJANG GOLEK MODERN 
dalang Pak Partasuwanda dari Bandung, di- 

“ bantu oleh 3 (tiga) orang dalang 
gunakan alat “alat dan techniek baru jang mengagumkan, 
bertempat di GEDUNG £C.H.T.H. Jogjakarta. 

Pebr. “1955 : ,PANDU PERGOLA" 

lainnja, dengan memper- 

(Si Tjepot djadi Radja). 
»MINVARAGA" 

(,Ardjuna Wiwaha” ys 

24.00 ( TAMMAT). : 

Kekatjauan 
pada : 

Djabar) 

M
A
R
I
A
 

"aa 

Tag 

(Pebruari 1955) 

x 
penaananananang an sananana 

. 
#s.i.#. 

Tanda tangan :   
    

| : 

| 

TA EA MA AAA EL MA ML MU. ML ML TE ISS LA AN AL ML TA RA 

MALAM INI, UNTUK 

| INDRA 13 TH. keatas 
MAIN djam : 5— 715 & 95. 

DANCE meal 1 

ANN MILLER JESS BARKE 

JAM SESSION" 
Hiburan sesudah bekerdja berat, agar badan 

bali sehat. 
MAAN LL ALA ALA AA 
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SEGERA DIBUKA: 
C.V. SUSILA 

TUGU KIDUL 58 — JOGJA: 
DENGAN HARGA PERKENAKAN !!! 
'MENJEDIAKAN : 

I.) Alat? tulis - menulis untuk Kantor dan 
Sekolahan. 5 

2.) Alat? keperluan Perfjetakan Stensil 
3.) Buku? batjaan utk anak? | murid” Sekolah 

dan Umum. 
TUNGGULAH SEDIKIT HARI LAGI.     DIRECTIE. 
  

MAA AA S1 ML TE LL SL SL NE EL EA 

PENGUMUMAN 
Untuk para Maha Peladjar dan 

mempunjai minat mengikuti peladjaran : 

— sACADEMI MYTAPHISICA" 
dibawah asuhan Dr. R. Parj no Suryadipura Direkteur Ru- 

“mah Sakit Umum Pusat (RS:U.P.) Semarang, mulai se- 
karang sudah bisa membeli brosir : 

»Bukti adanja TUHAN JANG MAHA ESA”. 

dengan harga Rp. 5,— per  uku termasuk ongkos kirim. 
Brosir tersebut dapat di. eli buat daerah Jogjakarti dan 

sekitarnja di : 
Djl. SUNDORO No. 19, Kota baru 

Hasil bersih dari pendapatan tersebut 1004 akan dise- 

rahkan kepada : 

23 a. Panitya -Mesdjid R.S.U.P. Semarang. 
b. Pesantren Luhur Putr! (Klboster Islam) di Semarang 

BANTULAH USAHA JANG £UTJI INI SAMBIL MENAM- 
BAH Aa Men eno ak 

SA 

  

Umum jang 

Jogjakarta. 

Pengusaha : 

329-1 Dr. R. PARJONO SURYADIPURA. 
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Gigi bagus, gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri"... 

berkat PRODENT - 

, tapal gigi jang 

paling baik" 

Tube sangat besar 

R. 2.50 
Tube. sedang 

R. 1.75          
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HALAMAN 4 
pe ng: 

DIDJUAL LEKAS — MUDAH 
De SOTO Cao-oict — Kap Automatisch . Rp. 50.000, — 

NORTON ES 2 Tn Tahun 1938 . » . 10.000,— 

PMR ari 
membuka pada 7 Februari 

2 rombongan pagi dan sore. 
BOEKHOUDEN A. 

'DJUGA pada Udjian Bond 

October 1954 dari MITRA" | 

LAGI LULUS 10096. | 
Pendaftaran di : | 

Bintaran Wetan 11. 

N,B. Dari ,,MITRA” telah 

| 4 kali Udjian berturut- 
turut lulus 100745. | 

ACTAMER"#" 
pendapatan baru jang menghe- 

rankan untuk memerangi kuman 

      

TJ ET BA R U 

WORKSHOP '& SERVICE STATION 

.PRAWIRA - MULJA" N. V. 

165 Sosrowidjajan 31” — Telp. — Jogjakarta, 
  

  

AC-1-140-B. 

              

  

  

   

   
Actamer dari Monsanto dapat dipakai 
untuk sabun, sabun-tjukur, shampoo, 

bedak-ketjantikan dan alat? -penghias 
jang lain. Ini mengurangi bau tubuh 
dan..... dalam hal? tertentu mengalah- 
kan banjak gangguan kulit jang ringan. 
Bahkan persentase Actamer jang Le: 
tjil dalam sabun, mengalahkan kuman' 

jang menjebabkan 
gangguan ini. 

Daja-kerdja Actamer 

dilihat dibawah 
mikroskop. 

  

# ACTAMER 

ialah nama-dagang dari Monsanto 
untuk bithionol. Penjelidikan? la- 
boratorium membuktikan, bahwa 
dalam 12 hari lapisan kuman? pada 

kulit berkurang 97,4 ?/.- 

£ Keterangan pada. 

Eric Powell, Monsanto Chemical Go., 

49 Kali Besar Barat, Post: Box 712, 

Djakarta.     
SERVING INDUSTRY . . WHICH SERVES MANKIND 
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HABIS MEMAKAN 24 DJAM BUKTINJA TJEPAT BEKERDJA OBAT INI 

Goles Kidneying Tablets 
Inilah Obat jang diutamakan buat memulihkan LELAKI jang senantiasa berpenja- 
kit dan badannja kurus lemah berkurangan semangat, agar mendjadi sehat dan kuat kem- 

bali. Lelaki - lelaki jang selalu tidak sehat, sering berpenjakit, badannja lemah lesu tiada 

bersemangat, pinggang pegal, patah selera, kepala pusing, djika mereka membiasakan me- 

makan Obat untuk lelaki ,GOLES KIDNEYING TABLETS”, nistjaja  penjakit - penjakit 
jang di-idap olehnja dapat dihapuskan, dan badannja jang lemah lesu itu pun berbalik men- 

djadi sehat dan kuat serta penuh dengan tenaga muda. 

. . a 5 -. 5 

Goles Sistering Tablets (Untuk Wanita) 
Untuk menghilangkan penjakit - penjakit dan memulihkan badan jang kurus lemah tiada 
berpotongan, supaja kembali mendjadi sehat, kuat dan berpotongan tjantik. 

Wanita - wanita jang selalu berpenjakit, badannja kurus lemah tidak berdaja, tiada napsu 
makan, pinggang pegal, kepala pusing, datang bulan tiada ketentuan dan bila datang di- 

sertai sakit dalam perut, mukanja putjat sehingga terlenjap segala kesan  ketjantikan 

jang lajak ada pada setiap wanita, haruslah dengan segera mereka memulai memb:asakan 

memakan Obat untuk Wanita ,GOLES SISTEBRING TABLETS” agar penderitaan- 
nja dapat dihilangkan, badanaja berbalik mendjadi sehat dan kuat, serta wadjahnja pun 

kembali mendjadi tjantik dan manis.   (MADE IN ENGLAND) 

   

    

Agent : n 

TEK AN TONG 3 
Petjinan No. 81 Jogja. “ag dapat beli di Tokog 

ENG NJAN HO . Obat seluruh INDONESIA, 
Petjinan No. 15 Jogja. 

KEDAUL,ATAN KAKJAW? 1932 / 6210, 
. 
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