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. melaksanakan satu 

“ngan baik dan gembira adanja 
“inisiatif membentuk panitya 

nesia. P.S.LI. dalam hal ini ber 
sedia diadjak dan mengadjak - 

- ntuk 'bersama2 membentuk pa 
:nitya tsb. diatas dan 

“tuk itu akan diadakan oleh P.S. | 
LI. “Dikatakan oleh sir. S.M. | 
ASeni, agar Panitya Kongres 
Nasional Indonesia di Jogja itu 
didukung oleh semua partai dan 

|organisas 1 
“PNI/ PKI, PSII. dl. 

| Ditegaskannja, bahwa tentang 
“Kongres Nasional Indonesia 
itu telah mendjadi keputus 
konperensi P.S.LI Wilajah Dja- 
wa Tengah di Semarang tgl. 22 

dan 23-1 jl, jang dihadiri djuga 
oleh sdr2. SM Aseni dari R.C 
P.SLI. Daerah Jogjakarta dan 
Tarmudzi 1 
dari LA P.S.LI. Jogjakarta. 

  

1. 1955 
  

  

  

menwa » sa 

Indonesid $ 
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t barisan pembangunan 
kan Chairul Saleh &K.H. Dewantara 

| PSilk Harus didukung 000 semua parta 

AM siarannja jang antara lain : disampaikan 
Pemerintah dan Parlemen, Dewan Pimpin- 

t Barisan Pembangunan jang meliputi & organi- 
sasi bekas pedjoang bersendjata antara lain mengan- 
“djurkan kepada seluruh partai2 dan organisasi massa 
“buruh, tani dan pemuda, agar mendukung sepenuhnia 

inisiatip Panitya Angkatan 1954 sebagai tenaga pe- 
nj gara K.N., sebelum Konperensi Asia-Afrika di 

akan,.dan supaja K.N. dipimpin oleh tokoh2 berse- 
— djarah jang tegas dan non-partai, seperti Chairul Sa- 

leh dan Ki Hadjar Dewantara serta panitianja harus 
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» 

Kata Dr 

ETUA panitya pemilihan 
K 
serta penguduran batas waktu   

e
r
n
a
 

terdiri dari orang2 jang mentjerminkan semua aliran 
dalam masjarakat Indonesia, (agama, nasionalisme, dan 
sosialisme-komunisme). 

Selandjutnja - siaran itu m2- 
njatakan  supaja pemerintah 

, susunan 
ekonomi nasional jang terpim- 
pin (geleide-ekonomie), menga- 
tur pembebasan ekspor 6 bahan- . 

bahan penting (karet, kopi, teh 
dan lain2) untuk memperoleh 
devisen sebanjak-banjaknja, dan 
menjelesaikan segera semua per 
tentangan setjara damai dalam 
Angkatan Darat sebagai akibat 
peristiwa 17 Okober, demi ke- 
utuhan tentara kita. — Ant. . 

Konperensi P.S.LI. Dja- 
teng setudju. 

. Sementara itu sdr. S.M. Aseni 
dari R.C P.S.L.I. Daerah Jogja- 
karta, menjatakan kepada K.R. 
bahwa partainja menjambut de- 

Kongres Nasional Indonesia jg 
i i Partai Rakjat Indo-   

i, terutama Masjumi, 

  dan Wimbohandoko 

' Menteri Pertahanan Iwa: 

selandjutnja mengatakan, bah- 
wa menurut laporan2 dari pi- 
hak jang berwadjib di Ambon 
sendiri, memang . 
orang2 ditangkap jang mene- 
rangkan. bahwa mereka itu tu 
run-mendarat 
jam. Nama kapal2 selam terse 

but disebutkan pula.aleh mere- |j 
ka. Nistanja ada baniak tjara 
jang dapat didjalankan 
pihak mereka- jang melakukan 

infiltrasi2, seperti ternjata dju 

ga dari perkara2 Schmidt dan 
Jungschlager ini. 

Demikian dengan singkat 
Menteri Pertahanan. 

kan, 

pendapat, bahwa 

jang dilakukan oleh sisa2 
jang dinamakan 
tuk menimbulkan 

| baru didaerah Maluku Selatan |! 
litu paralel dengan 

| 

Tanda gambar PKI: Man 

SU 

    

   8 5 £ 
4 
4 “ Tobing” 

umum  Hadikusumoe kelharin 

memberi keterangan mengenai hal? disekitar penjelesgian | 

soal tanda gambar PKI dengan Kata? ,dan orang tak berpartai” 
4 

pentjalonan untuk “pemilihan 

anggauta DPR sampai achir Pebruari 1855. Mengenai gambar 

PKI diterangkan, kepada partai ini telah diminta untuk mere- 

bah papan? nama, tanda gambar, nama gambar, poster? dan 

spanduk? jg memuat kata? ,,dan orang tidak berpartai” sesuai 

dengan surat fihak panitya. Hal inipun sesuai dengan pertemuan | 

segi 3 antara Panitya Pemilihan Indonesia, NU dan PKI. & 
ta 

Menurut Hadikusumo PKI pa , 
da dasarnja tidak menaruh ke- 

beratan dengan -memadjukan sa 
ran2 partai2 lain djuga ada jg. 

  

  

  

— 'Sangkalan2 Luns akan 
: 1 | didjawab 

TAS pertanjaan mengenai sangkalan? Mer" | 

| | 

| 
| 
' 
| 
t 
| 
! 
l 

| 
| 
| | | 

| 
| | 
| 

A petanda Luns terhadap berita? tentang infiltrasi? di Ambon | 
dan pulau? sekitarnja, dengan disebut-sebut pula tjampur-tangan | 

orang? Belanda dan kapal? selam Belanda, Menteri Pertahanan | 
Iwa Kusumasumantri menerangkan, bahwa djawaban pemerin- 

tah R. XL. akan disampaikan setjara resmi kepada pemerintah | 

Belanda melalui Kementerian Luar Negeri. 

Dalam pada itu Menteri Iwa 

ngenai 1 
disidang PBB. — Ant. : 

politik pihak Belanda dala | 
menghadapi pembitjaraan2 me | 

masalah . Irian Barat | 

  

benar ada 

“dari kapal se- 

oleh 

-—Sebagaimana telah dikabar- 

Menteri membenarkan 

pertjobaan2 

apa | 
»RMS” un j 

kekatjauan . 

  

MUSLIHAT BELAN- | | 
DA TA' LAKU 

Di Suriname fihak Belan 

da terus menerus berusaha 
agar rakjat Indonesia didae 
rah tsb. melupakan tanah 

airnja dan dibudjuk2 agar 
“suka mendjadi warga nega- 

ra Belanda. Usaha itu al. 

didjalankan oleh orang2 In 

donesia jang telah mendjadi $ . 

warga negara Belanda. Berf | 
kenaan dengan-hal ini, ma- f : 
'ka -perhimpunan2 bangsa 

Indonesia di Suriname me- 
njatakan, bahwa bangsa In- 

donesia di Suriname tetap 

ingin kembali ketanah air 

dan kini sedang mengumpul 

kan perbekalannja, Demiki 

an berita dari Paramaribo.     kegiatan2 ' 
  

  

Sidang DPRD J ogjakarta: 
  

) Belum lagi ada keputusan ' 
3 Terhadap usul mosi ta'pertjaja 

K ALAU orang mula2 menduga DPRD kemarin sudah akan da- 

. 8& pat ambil keputusan mengenai usul mosi tidak pertjaja dari 
- sdr. Noorali dkk. terhadap beleid anggota DPD sdr. Susanto me 
ngenai Jakti, maka dugaan itu kabur karena sipak PNI ' jang 

tidak tegas seperti halnja pada pemungutan suara hari Rebo jl. 
mengenai soal tudjuan dari mosi tersebut, jalah collegiaal atau- 

kah individueel. Karena sikap PNI, pembitjaraan terpaksa di- 

perpandjang lagi sampai nanti malam. : 

Seperti diketahui, sesudah pe 
mungutan suara mengenai col- 
legiaal atau individueel hari Re- 
bo jl., PNI mengusulkan supaja 
diadakan perobahan dalam re- 
daksi moSi sdr. Noorali. Alasan- 
nja: karena isi mosi itu terla.u 
berat bagi anggota DPD jang 
ditudju itu. Usul amandemen 
PNI itu diadjukan kepada si- 
dang kemarin pagi. Pokok isi 
usul amandemen PNI itu seb?- 
tua tidak berbeda dengan dji 
wa Garipada mos: sdr. Nuvrali 

jang terkenal itu. Hanja pada 
bhi kerapa fasal diadakan pers- 

buhan, sedang bunji dictum dx 
ripada mosi sdr. Noorali dkk. tsb 
Grobah mendjadi: : 

.1 Tidak membenarkan tjars 

pelaksanaan Jakti jang mn 
djadi tanggung djawap ang: 

“kota DPD sdr. Susanto. 
2. Menuntut agar supaja ang- 

gota DPD sdr. Susanto sege- 
ra meletakkan djabatarnj3 | 
dalam DPD. 

Mengingat banjaknja pero- 
Lshan2 jang ditjantumkan dida 

samnja, maka "su! amandemen 

'PNI itu akan memerlukan pem- 

bitjaraan sedalam2nja, dan dji- 

ka dituruti tentu akan memakan 

waktu jang tidak sedikit. Un- 
tung sidang kemarin itu tidak 

djadi membitjarakannja, kare- 

na disusul oleh usul sdr. Prodjo- 
suroto sebagai reaksi terhadap 
usul amandemen PNI itu. Usul 

“sdr. Prodjosuroto itu pada po- 
koknja meminta perhatian ke- 

| pada sidang, supaja terlebih du- 
1 1 

2 tx 

  

mengadakan pemungutan 

suara mengenai | prinsip mosi 

sdr. Noorali dkk. itu, jaitu di- 

tolak ataukah diterima. 
Sesudah prinsip itu ditolak 

atau diterima, barulah perlu di- 

bitiarakan tentang redaksi mosi 
tsb. Demikian sdr. Prodjosuroto. 

Sampai disini orang mendjadi 

ketjewa disebabkan oleh sikap 
PNI jang tidak tegas itu. Orang 
bertanja apa perlunja usul 
amandemen jang begitu banjak 
merobah, sedang djiwanja sebe- 
tulnja tidak berbeda dengan usul 
.mosi sdr. Noorali itu. Setengah 
orang berpendapat, bahwa usul 
amandemen itu hanja mengulur2 

waktu sadja. 5 

Bitjara dulu sebelam 

genadeschot dilepaskan. 
“Selain dari sdr. Prodjosuroto, 

djuga timbul reaksi dari sdr. 

Susanto sebagai anggota DPD 
jang terkena mosi tsb. 

Terlebih dulu sdr. Susanto ke- 
pada sidang minta diidjinkan 

. untuk memberi pendjelasan2 me 
ngenai beberapa hal. Pertama 
oleh Susanto dinjatakan, bahwa 
dia tidak darat menerima saran2 
atau andjuran2 dari beberapa 
anggota DPRD, supaja rela me 
ngundurkan diri sebelum mosi 
diterima. Alasan jang dikemu- 
kakan jalah, karena baik sebagai 
anggota DPD, maupun DPRD, 
ia tidak mewakili diri sendiri, 
tetapi didalam mendjalankan se- 
suatu terikat kepada fraksi dan 
organisasi jang diwakilinja. 
dapat pahamkan amandemen 

kepada dirinja 

su Ia", 

Sikap PNI kurang djelas 
»genadeschot” 

itu “dilepaskan 
DPRD harus tidak ragu2 lagi, 

bahwa genadesehotnja itu betui2 

benar. Oleh karena itu Susanto 
pun mengadjukan usul supaja 

kepadanja diberi kesempatan 

mengadakan perundingan dgn 
fraksinja guna menentukan si- 
kapnja. 

supaja beselum 

Pemungutan suara, 
Setelah dari pihak mengusul 

jaitu sdr. Hamam Hasjim dinja- 

takan persetudjuannja atas usul 
sdr. Prodjosuroto, maka dari pi- 

hak PNI sendiri djuga tidak ke- 
beratan diadakan pemungutan 
suara terhadap usul sdr. Prodjo- 
suroto dan permintaan sdr. Su- 

menambah papan? itu. Ata sa 
ran2 tersebut Panit a Pe han 

Indonesia akan mengadakan-pe- | 
njelidikan dan djika t ta be'| Inggris”, 
nar terhadap papan j demi | di London. 

. tiPopah. , kian itupun haru: #en- 

tang soal2 sekitar penjelesaian 
nama gambar 
Gitjapai oleh pertemuan segi 3 

itu adalah persetudjuan pringip. | 
sedang jang melaksfnakan per- | 
setudjuan tadi adalah Panitva 

Pemilihan Indonesia. Hadikus'i-" 
'.| mo jang mengetahui benar per- 

temuan itu menjangkal kebenh: 
an pendapat, bahwa tertjapain'a 

persetudjuan - itu mengandung 

djandji2 dan tekanan. Oleh Ha- 
dikusumo ditegaskan, bahwa 'so- 

al nama gambar PKI telah .se- 
lesai dan diharapkan baniuan 
dari chalajak ramai untuk me- 

laksanakan resolusi konp. pemi- 
lihan umum antar Indonesia #8 | 
lah menundjukkan toleransi jang 
besar. Mengenai pengunduran 

batas waktu'pentjalonan untuk |" 
| ra itu menjatakan bahwa kapal2 pemilihan anggauta DPR sam- 

pai achir Pebruari. 1955 dite- 

rangkan, bahwa hal itu disebahb- 

kan belum selesainja persiapan2 

dari panitya2 diluar Djawa dan 

'Madura ketjuali Kalimantan" Ti 
mur. Achirnja diterangkan: kah 4 

wa untuk menjelenggarakan per 

siapan pemilihan umum sampai 

saat berlangsungnja konp. pemi 

lihan umum antar Indonesia te- 

lah dikeluarkan  beaja sebesar 

160 djuta rupiah termasuk pe- 

ngeluaran jang dilakukan oleh 

Kementerian Penerangan dan 

Kementerian Kehakiman. 

1 

PKI jang telah | 
| akan terdiri dari 3 atau 4 djilid. 

UMUM 

DIKUSUMO 
PES 
udah selesai 

“Tapi oposisi ingin mosi Amelz dibitjarakan 3 
memang dalam komunike ber- 

sama PPI — NU — PKI ter- 

| culis, bahwa kata2 ,dan orang 
| tak berpartai” akan dihapuskan 
| dari surat-surat resmi. : 
| Teen f 

| CHURCHILL TULIS BUKU 
| BARU 

Sir Wintson C€hurchill, perda- 

Ina menteri Inggris, kini sedang 
| mempersiapkan sebuah buku ba 

ru jang akan diberi nama ”'Se- 
djarah rakjat2 jang berbahasa 

demikian dikabarkan 

Karangan Churchill ini, jang 
| diharapkan akan dapat diterbit 
kan dalam musim rontok jad., 

— Rtr. 

Armada ke-7 muntju! 

  

Diperairan pulau Tachen | 

Suatu kesatuan pesawat2 jet 

Amerika jang dikentudikan oleh 
orang2 Amerika kini dipindah“ 

|kan ke Taiwan dari pangkalan- 

nja di Pilypina dan Okinawa. 

Dalam pada itu kalangan ang 

| katan udara di Timur Djauh me 

njatakan bahwa pesawat2 ter- 

| bang tersebut pergi kepangkal 

an2 di Taiwan untuk melakukan 

tugas sementara. 

SiaraniRadio Peking sementa 

dari Armadi ke-7. Amerika Se 
rikat tefmasuk kapal induk tlh 
muntjul tidak djauh dari pantai 

timur “Tiongkok didaerah pulau 

Tachen jang dikuasai oleh kaum 

Tiongkok Nasionalis. 

Menurut siaran radio tersebut 

selama beberapa hari belakang 
an ini sedjumlah besar pesawat2 

terbang Amerika jang berpang 

Kalan di kapal2 induk berulang2 

mengadakan penerbangan dide- 

kat pulau Tachen. 

Dalam pada itu pemimpin Ar- 

mada Amerika ke-7 menerang- 

kan, bahwa djika mendapat pe 

f2 

  Dalam pada itu dibeberawa ka 

langan di Djakarta orang Mem 

persoalkan, kalnja PKI kata- 

nja hanja bersedia menghilang- 

kan kata? ,dan orang tak ber- 

partai” dari surat2 resmi salja 

kata2 itu tetap. F 

Berhubung dengan itu kala- 

ngan oposisi mempersoalkan 
per 

lunja usul mosi Amelz mengenai 

tanda gambar PKI dengan Ka- 

ta2 ,,dan orang tak berpartai” di 

bitjarakan djuga diparlemen, ka 

rena soalnja belum selesai, ka- 

ta satu pihak. Karena formil sSu- 

| dah masuk parlemen, kata lain |, 

pihak (Sjamsuddin St. M.). ' 

Tapi menteri penerangan Dr 

Tobing mengumumkan perkara 

tandagambar PKI sudah selesai 

Dalam pada itu patut dikutahui 

atas, “ada jang menghendaki 

| supaja usul Prodjosuroto itu di 

daliulukan, ada pula jang meng- 

inginkan permintaan Susanto 

dulu. 

Sidang putuskan untuk menga 

dakan pemungutan suara thd. 

kedua usul tsb. diatas. Sesudah 

sidang dischors 45 menit. Hasil 

pemungutan suara: 18 suara pro 

usul Prodjosuroto didahulukan, 

li pro usul Susanto sedang 8 
suara blanco (diantaranja 4 dari 

PNI, 1 PPDI, 2 N.U. dan 1 dari 

Susanto sendiri). Anggota jang 

hadir ada 37 orang, guorum jang 

harus ditjapai 20. Djadi dengan 

hasil tsb. diatas, sidang belum 

dapat ambil keputusan dan atas   | santo. Kemudian beberapa ang- 
gota mengemukakan pendapat- 

nja mengenai dua usul tsb. di- 

  Karkono (PNI) jang maksudnja 

  

   
   

  

djal2 orang mendengarkan pem bitjaraan mosi 

dari sdr. Noorali dkk. terhadap anggota DPD 
Gambar diatas menggambarkan pemandangan didalam DPRD 

“8 waktu sdr, Susanto sedang menerangkan pendjelasamnja, 

Ba Naa 

i « Kebudiwa 

Lusul Ketua Wiwoho, herstem- 
ming akan diadakan Djum'at 
malam Sabtu nanti djam 19.00. 

Tidak sadja diluar, tetapi djuga “didalam. gedung DPRD berdje- 
tidak pertjaja 

sdr. Susanto. 

emammemsnt Ig ? Stindo), 
tadanmda 
    

Pada plakat2, papan2 dan lain? | 

3 ngan jang berwadjib, 

rintah maka kapal2-nja akan si 

ka» membantu Tiongkok Nasio- 

|nalis untuk mengosongkan pu- 

|lau Tachen dalam sedikit hari 
| adja. — BBC. 

   
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S). 

RRT ke - D.K. 
A.S. tidak menentang ? 

Amerika Serikat mungkin me 
njetudjui meminta RRT datang 

|ke New York untuk menghadiri 
| setiap perdebatan Dewan Kea- 
manan PBB tentang gentjatan 
sendjata di Timur Djauh, demi- 

kian sumber resmi di Washing- 

ton. 
Sebuah resolusi New Zealand 

mengenai gentjatan sendjata di 

duga akan ,,segera” diadjukan 
dimuka Dewan Keamanan, de- 

mikian para pembesar mengata 

kan selandjutnja. 
Presiden Hisenhower mene- 

kankan bahwa suatu move per 

damaian PBB dalam situasi jg 
begitu menggelisahkan di Timur 

Djauh itu akan diterima baik 
oleh pemerintah Amerika Se- 

rikat. 
Tindakan PBB jang resmi, 

demikian dikatalkan. mungkin 

akan dilakukan dalam minggu 
ini atau pada permulaan ming- 
gu jang akan dateng. 

Achirnja Amerika Serikat 

belum memutuskan apakah AS 
aikan meprjetudjui mengundang 

RRT dalam perdebatan2 gen- 

tjatan sendjata. Akan tetavi 

pembesar2 tinggi jang menge- 

tahui menjatakan bahwa move 

jang demikian itu ,tidak akan 
ditentang” oleh Amerika Seri- 

kat... — UP. 

  

  

& Di Jogjakarta telah diben 

tuk Persatuan Peladjar Kome- 

ring & Ogan dengan pelindung 

BDR Prabu dan R. Suhardjo, se 

dang ketua I M.B. David Edwar 

dy. Alamat kantor: Njutran 234 

Jogja.   
| Mac Arthur: 

| 

  

P 
harus menghapus peperangan. 

Demikian “kata2 peringatan 
jang diutjapkan oleh Djenderal 

Douglas Mac Arthur, bekas ko- 
mandan angkatan perang Ame- 
rika Serikat di Timur Djauh, 
pada upatjara untuk memperi- 

ngati hari ulang tahun pemben- 

tukan kota Los Angeles hari 

Rabu jl. 

Jang menjebabkan ketegang- 

an dunia sekarang ini ada 2 hal, 

|kata Mac Arthur: pertama. 
| blok Sovjet mengira bahwa Du- 
nia Barat bertekad bulat untuk 

menjerang Blok Sovjet: kedua. 
| iDunia Bebas” mengira bahwa 
! Sovjet Uni sekarang atau kelak 
akan menjerang Barat. 

  
  

| "Dari Konggres P eladjar Pedjoang: 
  

Hidupkan 

ENGAN dikundjungi oleh 
Pedjoang seluruh Indonesi 

pakan sebagian dari Hotel ,,L 

Kapten Martono). 
Hadir djuga penindjau? 

PB-IPPI. Sedang padu hari k 

  27-1-55 siang chusus untuk men 
dengarkan preadvies2 dari K.H. 

Dewantoro (jang dibatjakan 

.Oleh Sekretaris Pimpinan kare- 
,na KHD tak dapat hadir ber- 
hubung dengan kesehatannja), 
,Mr Soemantri, Sdr. Martono 

dari DPT/C dan Sdr. Tatang 
'Machmud dari “ Kementerian 

Perburuhan. 

Preadvies K.H.D. 
Dalam preadviesnja tentang 

"Kedudukan Peladjar Pedjoang 
dewasa ini dan hari kemudian” 
KH Dewantoro al menjatakan 

supaja para peladjar pedjoang 
menjadari adanja hak dan ke- 

wadjiban jang seimbang dalam 

masjarakat sekarang ini. Oleh 
sebab itu diandjurkan supaja pe 

ladjar 
djukkan. sikap baik terhadap 

hak2 jang diberikan Pemerintah 
kepadanja dengan djalan mena- 

'ati peraturan2 serta sjarat2 
Pemerintah mengenai hak2 itu 

serta dimana perlu suka menje- 
lesaikan segala persoalannja de 

dengan 
djalan musjawarat jg teratur. 

Diandjurkan pula supaja pe- 

ladjar pedjoang senantiasa me- 

melihara tambahnja pengetahu- 

an, ketjerdasan, ketjakapan dan 

kepandaian, agar mereka dapat 

menunaikan - tugasnja sebagai 

| SATRIA dan PUTRA. BANGSA 
  

' 

Sidang kedua hari Kemis tgl. 

pedjoang dapat menun- . 

Wika 
2 aa Bi Ab Pn ia Sab ip Utk 10 TE PER Mean ah 

otoaktivitit! 
Mr Sumantri: Djadilah insinjar ma- 

sjarakat — Tatang Machmud: Dja- 
ngan takut Peladjar Pedjoang 

" (Oleh: WARTAWAN .K.R.”) 

94 utusan organisasi2 Peladjar 

a, hari Rebo 26-1-1955 jbi. Kong- 
gres Peladjar Pedjoang Indonesia jang ke I telah memulai si- 

dang-sidangnja bertempat digedung pertemuan ,,Kaliurang” di 
Kaliurang Jogjakarta. Gedung ini pada djaman Belanda meru- 

andmeyer” dan pada masa pendu- 

dukan Belanda mendjadi salah satu tempat kedudukan Belanda. 
Setelah penjerahan kedaulatan, gedung tersebut ditempati oleh 

satuan Tentara  Peladjar TNI Be. 17, Det. III (Komandan : 

23 | 
diantaranja dari Perbepbsi dan 

edua nampak hadir Mr Soemantri 
Praptokusumo dari BPPS (Kerrenterian Sosial) jang memberi- 

kan preadviesnja. Diruangan penindjau kelihatan pula Sdr. Soe- 

wandi Setjodipuro, bekas Kepala KUDP Rayon III Jogjakarta. 

JANG UTAMA dalam perdju- 
angan pembangunan dan pene- 
gakan kemerdekaan jang telah 

ditjapai sekarang ini. Diperingat 
kan pula supaja peladjar pedjo- 

ang dapat membebaskan dan 

memerdekakan diri pribadinja 
agar tidak diperalat oleh pihak? 

jain. 
(Bersambung hal 2) 
  

PENTJURI UANG GIA 
. 

an chegue. 

Menjambung berita tentang 

tertangkapnja 2 orang jang ditu 
duh melakukan pentjurian lebih 

uh dari Kepala Reserse Kriminil 

rangan, bahwa dalam tahun '40 

tersangkut dalam pemalsuan 

sahaan dikota ini. 

telah mengaku bahwa dialah jg. 
mengambil uang GIA. pada bu- 
lan Desember jang lalu dari da-   polisi, — Ant, 

sb 2 Wanit can ti 

Pernah dihukum ka- 
rena urusan pemalsu- 

dari Rp.2 djuta uang milik GIA 
jaitu Lie S.B. dan M.S., lebih dja 

Djakarta Raya di peroleh kete 

jang lalu Lie S.B. ternjata tlh. 

pernah dihukum 1 tahun, karena 

chegue atas kerugian suatu peru 

Djuga dihadapan polisi Lie SB 

lam brandkast di Djl. Angkasa 
sebanjak Rp. 6000x—, tetapi jg. 
oleh GIA tidak dilaporkan pada 

x Ba 
Man Janda 1 Ne: 

  

- 

HARGA LANGGANAN. 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 
kanak - kanak » KAWANKU”) 

  

. 

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

Etjerat ...c.oc.. im 0.60, 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,86 

  

y 

Anthony Eden, 

      

meluas. 

M ENTERI LN Inggeris 

Demikian pandangan resmi 

Inggeris terhadap pesanan pre- 

siden Eisenhower dimuka Kong- 

gres achir2 ini, dalam mana al. 

dinjatakan bahwa apabila ada 

tanda2 bahwa RRT akan menje 

rang Taiwan dan Panghu, maka 

A'S akan menjerang pihak RRT: 

apabila sudah terdjadi serangan 

RRT terhadap pulau2 Matsu 

den @uemoy  (Kinmen), maka 

AS akan bertindak pula : seba- 

liknja AS berpendapat bahwa 

kepulauan Tachen hendaknja di 

tinggalkan sadja oleh pihak Chi 

ang Kai Shek. 

  
Pernjataan Eden tersebut di- 

atas tadi diutjapkan dalam Si- 

dang Madjlis Rendah parlemen 

Inggeris. 
Eden mengatakan bahwa pu- 

lau2 ketjil jang terletak diselat 

Taiwan dimuka pantai Tiong- 

kok darat sudah sedjak  Dje- 

pang menjerah dalam tahun "43 

ada ditangan Kuomirtang. 

Antara tahun 1949 dan 1954 

tak terdjadi   
Perang dunia ke.3 

Berarti hantjurnja, A.S. — Sovjet 

EPERANGAN modern adalah seekor monster Frankensteir: 

untuk menghantjurkan kedua belah pihak, dan oleh sebab 

itu maka Amerika Serikat bersama-sama negara? besar lainnja 

Kedua beiah pihak salah, ka- 
ta pensiunan djenderal jang ter 
nama ini, karena apabila petjah 
perang, maka hat ini berarti 
bentjana bagi kedua pihak, ba- 
ik Blok Barat maupun Blok So- 
vjet. 

Teori keamanan ber- 
sama adalah lemah. 

fTac Arthur ' memperingatkan 

mengenai soal sendjata2 nuclear, 

bahwa masalah perang atau da- 
mai sekarang bukan lagi urus- 

an ethika bagi para filsuf jang 
pandai2 dan para alim ulama, 

tetapi suatu soal bagi massa, 
karena dalam hal ini njawanja- 

lah jang dipertaruhkan. 
Seterusnja ia mengatakan 

bahwa RRT tslah ambil kepu- 

tusan untuk mementjilkan Tai- 

wan dan kemudian untuk mene 
rima baik perletakan sendjata 

di Korea, supaja RRT dapat 
mentjurahkan tenaganja bagi 

perang Indotjina. Sesudah ,,Ko- 
munis” menang ' di Indotjina, 
sekarang RRT memindahkan la. 

gi perhatiannja thd Taiwan. 
dipandang dari sudut Yrika 

militer, maka keadaan sekarang 
ini menandjukkan kelemahan jg 

inherent pada teori keamanan 

bersama: rantai tidak lebih kuat 

daripada mata rantainja jang 

paling lemah, rantai hanja bisa 
mempergunakan kekuatan sepe 

nuhnja apabila segala mata 
rantai itu digerakkan pada saat 
jang bersamaan. 

Kepentingan2 negara2 sekutu 

jang berlainan itu selalu mem- 

punjai ketjenderungan kearah 

wperpetjahan dan bukannja per- 

satuan. Demikianlah MacArthur. 

— AFP. 

TAHUN X — NOMOR 102 

Sir Anthony. Eden 

bahwa menurut pendapat pemerintah Inggeris krisis Tai- 

wan itu dapat diachiri setjara damai, apabila segala pemerintah 

»jang bersangkutan bersedia bertindak kearah itu. 

  
serangan2 pihak | 

| sudah 

“disertai dengan 

  

  

- 
5 2. 

Satu- satunja djalan. berunding 
Untak achiri krisis Taiwan 

Tudiuan A.S. kurangi kemungkinan pertempuran 

mengatakan, 

  

berunding -..... ) 

RRT terhadap pulau2 ini, tetapi 
pertempuran2 berkobar kembaii 

dengan hebatnja dalam bulan 

Agustus jang lalu, tak lama se- 

perang di Indotjina ber- 

achir. , 

Serangan2 oleh pihak RRT ini 

meruntjingi:ja 

tuntutan2 dari RRT supaja Tai- 

wan diserahkan kepada pemerin 

tah RRT. 

Dalam menghadapi keaaaan 

sematjam ini, pemerintah  Ing- 
geris dengan sangat mengharap 
kan supaja pertempuran2 - itu 

dihentikan. Selandjutnja. dinjata 

kan bahwa  masaiah ini hama 

bisa dipetjahkan dengan be.un- 

Ging setjara damai. 

Eden gelapkan sedjarah 
kata Attlee 
RRT serbu Kore, maka 
tak masuk PBB, kata 

Men Pan dea . , 
Pemimpin Partai Buruh Cle- 

ment Attlee (bekas.perdana men 

teri kabinet Buruh), mengenai 

atjapan Eden tentang riwajat 

singkat pulau? jang terletak di 

selat Taiwan, Gimuka pantai Ti 

ongkok darat, menuduh, bahwa 

Eden mem-blackout sebagian 

dari sedjarah. 

Kata Attiee, benar Taiwan du 

lu direbut Djepang dari Tiong- 

kok, Cengan - tindakan agresi: 

benar dalam sebuah konperensi 

jang dilangsungkan pada achir 
Perang Dunia UI Taiwan dinja- 

| takan sebagai bagian jang tak 

dapat dipisah-pisahkan dari wi 

lajat Tiongkok. Dan hal ini pa 

ling djelas dinjatakan oleh. Chi 

ang Kai Shek, kata Attlee. 

Seperti diketahui, Inggris me 

ngakui pemerintah RRT waktu 

kabinet Attlee, dan dengan de- 
mikian tidak lagi mengakui pe- 
merintah KMT, 

Tangkisan “Eden. 

Ederi menjatakan bahwa tidak 

ada pihak jang lebih tahu |dari 

pada kabinet Partai Buruh (ka 

binet Attlee) apa jang mendja 

di sebab mengapa RRT belum 

djuga diterima  djadi anggota 
PBB. 

Sebabnja, kata Eden, ialah ka 

rena RRT menjerbu Korea. 

Seterusnja Eden mengatakan 

bahwa selama belum ada peng- 

hentian pertempuran? - diselat 

Taiwan, RRT tidak boleh meng 

harapkan penjelesaian soal? jg. 
lebih luas. — Rtr. 

  

Konperensi A—A: 
  

D 

Menurut keterangan tersebut 

lain2 hotel, a.l. Hotel Preanger 

akan ditempati. oleh para ang- 
gauta staf delegasi. 

Dari pihak Direksi hotel Ho: 
mann didapat keterangan, bah- 
wa persiapan2 tersebut perlu 

diatur se-sempurna2nja, karena 

service dalam hotel2 itu akan di 
atur demikian rupa, sehingga 
benar2 ,,perfect”. 

Mengenai beaja2 untuk per- 
lengkapan2 istimewa dalam me- 
njambut tetamu2 peserta kon- 
perensi A-A itu tidak didapat 
keterangan mengenai djumlah 
jang pasti, tetapi sudah terang 
akan menelan  berdjuta-djuta 
rupiah. — Ant. 

Afrika Selatan tak 
kirim penindjau. 

Afrika Selatan tidak akan me 
ngirimkan penindjau2 ke Konp. 
Asia-Afrika di Indonesia | jang 
akan datang, demikian dinjata-     

KE Peka R33 ka yA 3 

  
  

HOTEL HOMANN 
Akan ditempati pemimpin delegasi 

ALAM rangkaian persiapan? tehnis mendjelang konperensi 
Asia - Afrika jang seperti pernah dikabarkan akan memer- 

lukan banjak sekali tempat? akomodasi, lebih djauh, didapat 
kabar, bahwa kini sudah ditentukan, akan dipakainja hotel Pio- 
mann Bandung untuk tempat para pemimpin delegasi, sehingga 
hotel tersebut nantinja harus dikosongkan sama-sekali. 

kan Menteri Luar Negeri.Afrika 
Selatan Eric Louw, menurut 
Reuter dari Capetown. Pernja- 

taan tersebut adalah sebagai 

djawaban. atas pertanjaan da- 

lam Senat. Ia katakan Peme- 
rintah Afrika Selatan tidak di 

undang untuk mengirimkan wa- 

kilnja ke Konperensi Asia-Afri- 

ka itu. — Ant. 

(DAR UAA- 
Dp Lu PPU Pa 

k Sedang sidang DPRDI Jo- 
gja sibuk bitjarakan apa jang 
oleh anggauta DPD Susanto di- 
namakan genadeschot,. wk.ke- 

tua Karkono tulis sja'ir : Schiet 
mij, O soldaat, uw genadeschot 
helpe mij: om terug te keren tot 
God: in vree en vrijs in de hes 
melen van schatten ! 

  

    
   
     

SEN MEN TA AAN an



    

   
   

    

     

  

    

   

    

   

     

          
        

     

    
   
   
   

      

   
     
         

    
     

      

Kanan, aa p : 
terhadap pem ! 
Permintaan Djaksa Sitar 
nja ialah masing2 12, 8, 8, 10 
dan 6 tahun. : 

Seperti diketahui, mereka itu ! 
adalah komplotan Jen 
djurit Rakjat Proletar 

“dam” jg padath. 1952 “iketanui. 
akan mentjoba menggulingkan 

— Ant. 
an 2 Yaa 

  

' PENINDJAUAN WHO DI 
KEDU , 

TE st 1 3 sberapa hari j e- 

ngadakan Ta, Ba Ni 
Magelang, maka $ ak tgl. 26-1 

- jang lalu telah aa k 
. didaerah Magelang, wakil 
. WHO Ir Ferilo, jang seperti 
ketahui dalam penindjauan itu 
mengadakan  penjelidikan . 'se-- 
kitar penjakit malaria didaerah 
Magelang... 

: Kedatangannja jang ey 

“li di Magelang dari Tjilatjap itu, 
adalah nan ndjutkan ha- 
sil pemeran beberaj pa Yah 
tu jang dalam peninc jauan 

ibu Ia di i pula oleh wakil | 
Kesehatan Kedu, oat sa Dr 
Supan et 

dari 

    

  

  

TENTANG Tap 
: POL BAJI 

& Setelah membatja abhi 
? Rakjat No. 98 tertuang ygul 2 

1955 halaman 2? mengenai: F 
-harusan Baji Tjap Djempol 

ada, disini perlu saja meme 

sekedar pendjelasan, @ | 

paja dimaklumi oleh chala : 

mai (umum) dan- penduduk Ko- 
ta Besar Kangen, peng chusus 

3 mja- Tg 

2 I. Tentang Baji Tjap' 

  

- keharusan. TN 
II. Djawatan Kesehatuh 

ta Besar Surakarta bagian 

'Statistiek, hanja In dakanani Au 
apa jg tertera dalam pedo- 

man tentang pema- 
kajian surat kela- 
hiran jang termuat 

Berita Hygiene Kementerian Ke 

sehatan R.I. no. 5 bulan Oktober | ja: 
1950, pasal 11 dan 12, jang ber- 
bunji sebagai berikut : 

| 11. Tjap djempol anak sedapat- 
dapatnja dibuat "0a te 
lah kelahiran ai 

Hal ini aka atankan AB 
rik desa. 

. taru iruangan 1, 

dan b. Ruangan 2 disediakan 

    
   

“anak itu kemudian ha 
ka anak itu telah besar. Tiap 

— djempol jang kedua kali ini 
dapat dibuat, misalnja pada 

.waktu anak tadi. berganti 

5 12. ta anak itu disuntik 

. 

    

   

  

   

   

  

   

    
   

  

    

   
   
     
    

  

   
   
   
         

   
   

    
supaja dibawa, “hiran 

Ea 
UN 

  

| 

.! 

    

dalam 

tjar, surat keterangan ol 

991 orang atau 69 pCt. dari pla- 

mecorang: adalah lebih rendah. 

| klaten djuga diadakan pembe- 
Frantasan serupa, 

pemerintahan Sukiman-Suwirjo | NEI 
dulu menurut Nee ne”. 

1403), jang mengakibatkan ke- 

   

D je m po 1 memang tidak ada aga 

Tiap: djempol ini Ar ti 

untuk menaruh tiap djempol | 

  

    
     

     

   

jpala bag. Lalulintas Kepolisian 

  

“ ini dan 1 
pesawat terbang | 
jakarta. 

“terdapat 

  

   
   
   

  

    

  

   

   
   

    

  

         

n 1954. Menurut plan- 
ja akan diselesaikan 
san terhadap 27.308 

tuk keperluan terse- 
tahun jang lalu ini te 

dikeluarkan biaja Rp. 137. 

80 atau Lan 2 1,25 se- 

“ Diterangkan, Ne tahun? 
“biaja rata2 untuk 

Ketjuali pemberantasan buta 
huruf jang diusahakan oleh fi 
hak 'Penmas, dirumah pendjara 

tetapi usaha 
ini tidak termasuk kompetensi 

Dalam 'talun tersebut 
en rumah pendjara Klaten tih. 
2g 20 orang. 

Surakarta 

    AS MENINGKAT 
| Dibanding dengan tahun 1953, 

Frame ketjelakaan lalulintas 
diseluruh Karesidenan Surakar- 

ningkat, karena. tambahnja 
djumlah kendaraan sangat besar 
demikian diterangkan oleh Ke- 

Karesidenan Surakarta. 
"Pelanggaran2 jang terdjadi 

dalam tahun 1954 ada 3.191 bu 
ah, jang berarti suatu kenaik- 
an sedjumlah 1.078 dibanding de 
ngan th. 1953: sedangkan djum-' 
lah ketjelakaan2 jang terdjadi 
ditahun 1954 ada 527 (th. 1953: 

matian 57, luka berat 166 dan lu 
ka ringan 247 dalam tahun '54, 

tjelakaan dan tiap minggu pu- 
la mengakibatkan 1 kematian. 
“Dalam th. 1954 djumlah ken 

daraan bermotor “ada 3.764: ke 
.reta 2.735, grobak 2.891, betjak 

| pat dilaksanakan. : 

171.000.000 BARANG TJE- 

: (mendapat 

KAAN LALULIN- 

ta selama th. 1954 makin me- 

tasinya arah 

an2 djalan, tetapi 
akan dapat sempurna bila pem 
mijdahan djalan k.a. belum da 

Dengan dipindahkannja dja- | 
lan ka. Purwosari-Sangkrah, | 

djalan tsb. diatas akan “dapat 
| melajani perkembangan Jalulin- | 

"| tas: selama 5 | 
dgn "mempergunakan Strook | 

tahun kemudian, 

systeem. —. Kor. 

TAK TH: 1954 
Menurut statistik: resmi djum 

lah barang2 tjetakan jang di- 
tjetak dalam tahun 1954 oleh 
sedjumlah 42 pertjetakan jang 

idzin di Surakarta 
(termasuk 1 pertjetakan di Sra- 
gen), ada menwa TI 000-000. 
lembar. : 
Dibanding Sela tahun "53, 

suatu kemadjuan 1. 
:1000.000 lembar,- dari pelbagai 
matjam barang2 tjetak. - Kor. 

WAKIL BURUH SOVJET 
UNI KE SOLO - 

Pertengahan Pebruari jad. da 
lam perdjalannja menindjau di 
pelbagai. tempat di Indonesia 
akan datang di Surakarta se- 
orang utusan kaum buruh So- 
vjet Unie. Ia adalah ketua Sere- 
kat Buruh ka. seluruh So-' 
vjet Unie dan duduk sebagai 
anggauta central buro Vak Cen- 
tral serekat2 buruh Sovjet Unie. 
Dalam penindjauannja ditu utus 
an tsb. akan mengadakan tjera 
mah2 tentang perdjoangan bu- 
ruh di .Sovjet Unie dan perdjo- 
angan buruh sedunia. Utusan 
kaum buruh Sovjet Unie tsb da 
tang di Indonesia Senin tgl. 24-1 
1. — Rs. & 

    

    
   
   

Jogjakarta pada 
memet Aeon! kong res 

Djakarta akan Maa Gari 

   

    ku ndjung- 
2 ' un- ! 

| permintaan 

  

tuk“ Lan an 
5 | kongres bekas peladjar pedju- 
Lang jang sekarang ini sedang 

berlangsung di Kaliurang dan 

akan ' ditutup pada tanggal 81 
Djanuari jang akan datang. 

Penutupan "ibu diadakan 

bangsal Kepatihan dan Pre- 
Sa kawatnja kepada 

  

   

    

  

gre kan, "akan me 

minta : ktu untuk bitjara. 
Dalam-pada itu dapa: dika 

barkan, hwa . Wakil Presi- 
den Hatfa jan, djuga' dimmta 
datang 'ke Jogja, dalam kawat 
nja menjatakan berhaiangan 

datang, dan mengharapkan 

agar kongres menghasilkan 
hal-hal jang pelaksanaannja 

disesuaikan dengan kenjataan. 

: Exposisi ASRI di 
" perpandjang. 

| Berkenaan dengan” kedalang 
am para tamu agung. Cersebut 
diatas akan diadakan djuga 

pertemuan dengan  seniman2 
Jukis, -menindjau Pelukis Ruk- 

jat, AIS.R.I. dan Seniman “za- 

donesia Muda. Selain daripada 
itu exposisi seni-lukis ASRI di 
pendopo. Sono Budojo akan 

perpandjang sampai del   
Solo 

RIMINALITIT dikaresidena K 
Menurut statistik Kantor 

, selama tahun 1954 

pokan, 21 pembunuhan, 
214 pentjurian ringan 
aing “10 1953 pada 

sekali 

aa 

Menilik angka? tersebut, .ma- 
"ka “kedjahatan2 " berat pada 
umumnja menundjukkan angka 
turun, tetapi pentjurian ringan 
lan penggelapan meningkat. 
Dalam: hubungan ini, kalangan 

sangikutan di Kedu atas perta- 
njaan menerangkan, bahwa me 
ningkatnja  pentjurian ringan 

. adalah disebabkan masa patje- 
klik tahun 1954 jl. Tekanan eko” 
nomi ketika itu menimbulkan 
banjak pentjurian kopi, pengge-   6.284, ena nan (diantara 

AN 33 oa Nat £ (Sambungan hal. 1) 

f Mpolituten Mr Soemantri. 
Dalam j pre-adviesnja ,jang pan 

aa lebar tentang ",Peladjar 
2 dan masjaraka: 2. Mr! 

i : .mene kan arti dan 
2 peladjar Pedjoang 

  

   

  

: “Dengan meRsitir 
Banana beberapa sardjana ter- 
Taman didunia, diantaranja sar- 

g 3       

   

rokin dan Einstein, Mr Soeman-. 
menundjukkan adanja krisis 
lunia ini jang terdjadi akibat 

pespinarnja manusia dari Tu- 

  

han d Aa Padup kedjivyaan 'ke- 

pada, benda. 
Mr oat jang dikenal 

tegas menjarankan supaja pe- 
ladjar pedjoang waspada terha- 
dap adanja krisis kemanusiaan 
ah ee ini djuga mengan 

kehidup ah bangsa Indone- 
(sia. Achirnja. diaod remi supa- 
|ja bata La na djangan 

Jingkung- 
sand aa 

ar dan ber- 
Mn aa” 

4 membawa hegara 

.dan bang lagt an 
Sa Kab aRa| img 

   
F peladjar pedjoang. 
Ia, preadvies Sdr Marto- 

no dari DPT/C jang netjalan 
joleh 4 

  

NE 
| aa    

upatan te 

diketal ni Pemerintah. 
      

  

   

      

   
     

sai potensi jang harus di- 

ahli kemasjarakatan So-— 

sebagai 'orang sederhana dengan , 

Pan Heat. : 

pil. ag Sdr. | Tatang 

naga peladjar pedjoang dalam , 
gan kerdja. 5 

Ko 

Papan sebagian besar mengenai 

ara otoaktiviteit | 

| mikian' banjak kesulitan Laba 
| dikurangi. Untuk melaksanakan 
kehendak ini maka soal penj &- 
luran peladjar pedjoang" ini Ji- 
pusatkan pada Djawatan Pe- 
nempatan Tenaga. Untuk me- 
nembus beberapa peraturar. 1g 
mungkin mempersulit terlaksa- 

|nanja penjaluran ini maka akan 
dipakai sistim perenata da- 

| rurat”. & 

sudah ada -djaminan Yemerin- 
|tah mengenai nasibnja (Suatu 
hal jang sudah lebih baik dari- 
pada golongan pemuda Iain) di- 
harapkan supaja peladjar pe- 
djoang “senantiasa berusaha 
membangkitkan otoaktivitit agar 
mereka dapat menjelesaikan 

naga 2 kekuatan 
sendiri. 

$ ' Tai takut. 
' Oleh “Tatang dikemukakan 
pula kenjataan bahwa dewasa 

sangka dan kechawatiran dalam 
masjarakat tentang peladjar 
pedjoang. Orang takut2 mene- 
rima peladjar pedjoang sebagai 
pegawainj a.  Djangan2 nanti 
mereka “djadi pegawai jang 
membandel, Tantjang mulut 
dan lantjang tangan . 

  

  

“dgn. : 

Kechawatiran ini timbul karena 
memang ada djuga peladjar2 pe 
djoang jang melakukan hal jg 
kurang baik jang' pada hakekat- 
nja menodai seluruh satuan be- 
kas peladjar pedjoang. Tapi ha- 
rus diingat djuga bahwa adjum- 
lah djar pedjoang jg baik, 
      Kata Tatang : oleh sebab itu 
Gjangan takut pada peladjar pe 
.djoang. Djangan didjauhi mere- 
ka karena kelakuannja jang ka- 

ar, tapi malah dekatilah mere- 
sebenarnja budi me- ka karena 

5 reka baik. dan halus. - 

  ara individueel ber- 
nghilangkan kesan bu 

Na dapa f perbuatan? jang 
p' prestasi kerdja jg 

ala lapangan sesuai 
“dan ketjakapan 

Pimpinan Kepolisian jang ber- 

“kajika “dibanding dengan th. 1953 

“Akan tetapi mengingat kenja- : 
taan jang ada, maka sefialipun 

ini masih sadja terdapat purba- 

: mengerahkan 'kawan2nja pula. 

h lebih banjak daripada jg 

tangg gal. 31- 1 Jang akan Gatang. 

Kangen Kedu. & 
turun 

Tapi kedjahatan ketjil naik 
Di Solo tak ada stjulik” lagi 

n Kedu selama Tenis 1954 pada 
2 menurun, djika dibanding- kan dengan tahun 1953, berkat “kegiatan alat? negara. 

Kepolisian Kedu di Magelang, 
Jl. diseluruh Kedu tertjatat 10 kali peram 

pentjulikan, 58 pentjurian berat, 
dan 265 peristiwa? penggelapan, sedang 

umumnja menundjukkan angka lebih cinggi, 
kan, 28 pembunuhan, 7 pentjulikan, 58 

' pentjurian Tag dan 164 peristiwa peng 

4 

Ta perdagangan, sedang 
korupsi hanja tertjatas bebera- 
pa peristiwa. 'Pentjurian berat 
ialah jang berdjumlah Rp.25,—- 
keatas, Rp. 25,— kebawah tergc 
long pentjurian ringan. 
Menurut kalangan tersebut, 

liantara kabupaten2 di. Kedu 
jang sedikit kriminalititnja ia- 
lah pertama Wonosobo dan: PS 
dua Mena h 

: . Keadaan dikabupaten 
Er — Magelang. 

Lebih landjut dalam hubung- 
an ini, dari Kepolisian ikabupa- 
ten Magelang K.R. memperoleh 
tjatatan jang menundjukkan 
turunnja kriminalitit tahun '54 

Dalam tahun 1953 didaergh ini ada 60: perampokan dengan kor- 
“rumah, 7 pembunuhan 

dengan korban 7 orang, 3 pen- 
tjulikan dengan. korban 3 orang, 
pembakaran 2 rumah, 4 vuur- 
Dea ngang 3 pertjobaan 
pemib U satas 3 orang, . 2 
Ka alan atas 2 orang, dan 

pertjoba perampo: an atas 
5 rumah. ' Sedang tahun 1954 
jangka itu menurun mendjadi 24 
kali pe atas 65 rumah, 
2 kali pembunuhan dengan kor- 
ban 8 orang, 2 pentjulikan atas 
2 oftang, sekali pembakaran atas 
1 rumah, 1 kali yuurcontact/se- 
rangan, pertjobaan.pembunuhan 
nihil, 6 pembegalan atas 6 orang 
'dan 4 pertjobaan perampokan 
atas 4 shah. 

  

Ian an 'Kedjahatan ringan 
Aa ea meningkat. 

: Sementara itu wartawan K.R. 
di Solo mengabarkan. menurut 
Bagian Kriminil Kepolisian Ka 
residenan Surakarta dibanding. 
dengan tahun 1953, dalam tahun 
1954 jl. grafiek kedjahatan2 be 

|rat jang terdjadi didaerah Ka- 
residenan Surakarta makin tiw 
run. “Tetapi mengenai “kedja- 
hatan? an dalam tahun 1954 

21 lebih meningkat dibandiny 
dengan. sagu YODK ee 

Angka2. adanja kedjahatan 
berat dalam. tahun 1954 tertja: 
'tat sbb.1. 79 penggedoran, 35 
pembegalan, 12 pembunuhan 
dan 2. penjulikan. Sedangkan ' 
djumlah : “kedjahatan2 - ringan 
(seperti pentjurian, penipuan, 
pentjopetan - nja) jang dila- 
porkan ada 1.972 "kedjadian. 
Dari @dinjuratasi 11.972 tersebut 
jang telah mendapat keterangan 

ada 15.450 atau 4604: dari djum-   
lah seluruhnja, '. - 

Sebagai: perbandingan angka? 
pada tahun 1958 adalah sbb : 

| 144 “penggedoran, 87 pembegai- 
an, 21 pembunuhan dan 6 pen- 
tjulikan. Sedangkan . .djumlah 

Iporkan ada 10: 543, diantaranja 
4926 sma 41 Fo" telah mendapat 

Pent, dita jang terdfadi ada 
'Hah berhubung dengan pengge- 
doran2. Tapi belum terdjadi 
korban djiwa, jang tertjulik di- 
lepaskan kembali setelah peng“ 
" TEA maksudnja. 

   

  

  

     

  

   

  

   

Mess 3 ng tentang akan 'datangnja Presiden 

andjut diperoleh keterangan, b: 

rapat umum jang 'chusus disediakan untuk peladjar? dan maha- 

s Ra Ubaggai Kepa tihan. 

kedjahatan2 ringan jang dila-. 

dit il kembali, -— (Ant). 

pada tgl. 81 Djanuari jad. untuk 
“bekas peladjar pedjuang, lebih 
ahwa Presiden pada sore hari 

'diminta bitjara djuga dihadapan 

untuk umum terutama peladjar? 

dan tgly1-2 chusus untuk para 

tamu ung kita. 

  

LEBIH KOTOR DARI 
GAMBAR2 TJABUL 

Sewaktu orang2 dimana2 se- 
dang giat memberantas. demora 

  

MINTA KERUGIAN 
(Rp. 1000:— PER Ha. 

Perundingan anta a Wk, Pe- 

merintah K.R.T. Tirtodiningrat 

dengan Organisasi2 Hubungan 

Kalurahan mengenai pembajaran 

uang kerugian pada petani jang 

tanahnja tidak djadi ditanami 

tembakau virginia belum  men- 

dapat penjelesaian. 

Setelah dikemukakan oleh 

kedua belah pihak PERRIN — 
ORGANISASI2, maka didapat 
suatu perbedaan, Perrin hanja 

dapat memberikan kerugian Rp. 
150,— per HA sedang Organi- 

sasi minta Rp. 1000,—. Oleh 
karena belum mendapat perse- 

| Suaian maka soal itu keputusan- 

nja diserahkan kepada Pemerin- 

tah Daerah. 
Perlu diterangkan bhw djum- 

lah areal jang tidak djadi dita-   1isasi disegala lapangan sampai2 

Giadakan pembakaran buku2 

komik dan gerakan anti badju 
, You van see", 

dikedjutkan lagi oleh tersebar- 

nja surat2 “jang menurut s.k. 
Pedoman Rakjat” isinja 

negeri.' 

Surat kabar tsb. menuturkan, 

bahwa beberapa hari jang lalu | 

surat dalam mana dikisahkan | 

menamakan dirinja Lielik. 

Wartawan ,,PR” kepada siapa 

surat pengalaman” itu diperlihat 
kan, surat mana tidak mempu- 
njai nama pengirim, mengata- 

kan, bahwa surat sematjam itu 
telah pernah tersiar luar sebe- 

lum perang disekolah2 Belanda 

| berupa sebuah buku ketjil. Bu- 
ku itu jang tertulis dalam baha 
sa Belanda bertitel ,,de ontmaag 

“f diging yan Agathe van Delden” 
jang mengkisahkan perbuatan 
sexneel seorang gadis Belanda 

dengan seorang pemuda jg ber- 

nama Soetomo, Isi dari buku ter 

sebut sama benar dengan isi su 

rat jang tersebar sekarang dgn. 

hanja mengganti nama Agathe 
sebagai Lielik dan Soetomo seba 
gai Budiono. 

Pada waktu itu dibebera se- 

kolah pemerintah di Makassar 

terdjadi pemetjatan serta merta 

terhadap beberapa murid karena 
da atan memiliki buku tsb. 

mikian a.l., Pedoman Rakjat'. 
— “TR: 

UTK PENEMPELAN PLA- 
KAT2 PEMILIHAN 

UMUM 
Perlu persetudjuan pihak 
“jang bersangkutan. 

'Penjerintah Kotapradja Jogja 
karta baru2 ini telah mengeluar 
kan pengumuman tentang pe- 

nempelan plakat2 Pemilihan 
Umum. Dalam pengumuman ter 

sebut ditegaskan kepada partai2 

organisasi2 dan perseorangan 

jang akan menempelkan tanda 

gambar/plakat Pemilihan Umum 

agar djangan sampai dapat me- 

ngakibatkan terganggunja ke- 
tertiban dan keamanan umum. 

Penempelan pada sesuatu tem- 

mintakan persetudjuan dari fi- 

| hak2 iang besangkutan. 

  
lebih | 

kotor dari gambar2 tjabul jang | 
diselundiipkan kemari dari Iuar | 

beberapa orang pemuda2 dan pe | 

mudi2 telah dikirimi sematjam ' 

pengalaman seorang gadis jang | 

pat hendaknja terlebih dulu di: 

nami Ik. sedjumlah 20 HA. 

"DJEMBATAN DIATAS SU- 
tiba2 Makassar | NGA?I DAM GREM- 

| BJANGAN 
Kapan usul rakjat 
dilaksanakan ? 

Pernah diusulkan oleh sebuah 

| Panitia jang terdiri dari Ketua? 

| Dewan Kelurahan dan Pamong 
| Kalurahan jang dikuatkan oleh 

'Isdr. Panewu Prambanan 'dan 

Berbah, jang maksudnja agar 
| diatas Dam Grembjangan dibikin 
djembatan pertolongan. 

Usul tersebut berdasarkan 
atas alasan2 jang njata ialah 

untuk kepentingan rakjat dari 

sebelah barat Opak dan sebelah 
timur. Terutama untuk kepen- 

tingan anak2 sekolah jang tidak 

sedikit djumlahnja. 

Tapi hingga kini, sudah 2 th., 

soal itu belum djuga nampak 
ada tanda? perhatian dari jang 
berwadjib. 

Kini terasa benar kebutuhan 

akan djembatan itu, berhubung 
dengan  dibukanja perusaha- 
an tembakau (JAKTI) di. Tan- 
djung-Tirto. 

KONPERENSI KE I GPII 
WILAJAH JOGJAKARTA 

Diperoleh kabar bahwa pada 
hari Minggu 6 Pebruari 1955 
jad. ,,Gerakan Pemuda Islam 

Indonesia” (GPII) Wilajah Jo 

gjakarta akan mengadakan Kon 

perensi-nja jang ke-I dalam th. 

1955 ini, bertempat di Gedung 

Masjumi Wilajah Jogjakarta 
| Djl. Ngabean 40. 

|: Konperensi ini selain akan di 

“hadiri oleh semua Tjabang2 da- 

lam Wilajah Jogjakarta, djuga 

diperkenalkan Pengurus Wilejah 

jang baru. untuk periode 1955 

ini jang disusun oleh 3 orang 

formatur jang telah dipilih da- 
lam Musjawarat-Besar beberapa 
waktu jl. 

Soal2 jang akan dibitjarakan 

dalam Konperensi tsb. antara la 

“in pelaksanaan Putusan2 Musja 

warat Besar GPII Wilajah Jogja 
karta jl. serta mengumpulkan 

bahan2 untuk menghadapi Muk 

tamar GPII ke VII jang akan di 

adakan di Surabaja tanggal 15 

sampai 20 Pebruari 1955 jad., 

serta soal2 lain jang berhubung 
an dengan politik dan perkem- 

bangan daerah Istimewa Jogia- 

Karta diwaktu jang achir?2 ini. 

  
  

D 

Moh. Hatta. 

"Sesudah selesai tanja-djawah 

langsung selama Ik. 45 menit 

hakim G.A.Maengkom menjata- 

kan: tanja-djawab dan pemerik 

saan terhadap DN Aidit telah 

selesai kemudian hakim menun- 

da sidang 4 minggu jaitu sam- 

pai 24 Pebruari jad. - dimana 

akan diberikan kesempatan ke- 

pada djaksa Dali Mutiara mem 

batjakan reguisitoirnja. 

Sebagaimana diketahui ter- 

dakwa DN Aidit dituduh dengan 

sengadja menghina Drs Moh. 

Hatta dalam kedudukannja  se- 

bagai wakil presiden RI. an 

djalan memuat tulisan (state- 

ment) mengenai peristiwa Ma- 

diun jang disiarkan melalui 

surat2 kabar antara lain berau 

at dalam ,.Harian Rakjat 2 

'ristiwa Madiun timbul akibat 

provokasi pemerintah Hatta, 

Sukiman dan Natsir ,dan bah- 

wa” peringatan2 mengenai pe- 

an Hatta, Sukiman Natsir 

diadakan untuk membersihka1 

diri dan untuk tjutji tangan Ter 

reka dari dosa2-nja .jang oleh 

“statement itu dikatakan, telat 

  
menimbulkan peristiwa Men 

Mila 
2 

Terdakwa dibela oleh Mr u 

prapto. 

Pemeriksaan perkara ini da- 

rhatian besar dari pubik 

Ke eah selesai sidang DN Aidit 

bitjara terhadap banjak orang 

jang karena tidak « kebagian 

tempat  menung2u diluar Ka 

angan pemeriksaan dimana 

Aidit mengutjapkan terima ka- 

sihnja atas segala pernjataan 

simpati menuntut, 
ng Aa 

kim membatalkan pemeri 1saa 

perkaranja ini serta atas Pa 

sokongan dikumpulkan untu 

membela perkaranja ini. Sai 

“perlu diterangkan tudu $ 

pasal 310 tertjantum dalam jd 

gal lebih subsidair lagi jaitu 

menghina p : 

Pipe djaksa dan Takan LG 

lam sidang kemarin dinj   

itu diadakan oleh g0-" 

ribadi Drs Moh.Hat- 

memasukkan semafigat 

Perkara D.N. Aidit ditunda 24-2 
ALAM landjutan sidang pemeriksaan perkara sekdjen CC 

PKI DN Aidit oleh Pengadilan Negeri - Djakarta kemarin 

terdakwa DN Aidit atas pertanjaan?2 hakhin mengakui benar 

telah buat karangan berupa statement mengenai Peristiwa Ma 

diun” jang disiarkan melalui surat? kabar, tapi dalam pada itu 
menjangkal dengan itu ia heenuud mena wakil presiden 

  

KONPERENSI MASJUMI 

Baru2 ini jl. Masjumi Tjab. 

Kebumen telah mengadakan kon 
perensinja jang  dikundjungi 

oleh utusan2 Anak Tjabang, 

Ranting, organisasi2 pendukung 
nja, Muslimat Tjabang, bertem 
pat di gedung SMI Dalam konpe 
rensi tsb. selain didjelaskan pu 

tusan2 kongres Masjumi ke VII 

di Surabaja 
pembaharuan Dewan Pimpinan 

Tjab. Masjumi, jang diketuai 

oieh sdr. J. Subagiono. Dalam 
pada itu telah diputuskan dju- 

menundjukkan 

djuga diputuskan. 

Rp. 45000.— UNTUK BIA. 
JA PEMBANGUNAN 
“157 OBJECTEN: 

Di Kabupaten Sleman. 
Untuk pembangunan2 menge- 

nai pengairan di Kelurahan2 
Kab. Sleman, pemerintah telah 

memberikan bantuan seperlunja. 

Buat tahun 1954 jl. semua 
Gbjecten seluruh Kab. Sleman 

angka 201 dgn 

biaja Rp. 62.000.-—. Tetapi pe- 
merintah hanja dapat memberi- 
kan bantuan sedjumlah 20 pCt. 
ialah Rp. 45000.—. 

Menurut keterangan jg paling 

banjak membangun ialah Kap. 

'Mojudan dan menerima sokong- 
an Rp7223.20,- Adapun jg paling 

sedikit Kap. Tjangkringan, me- 
nerima sokongan Rp. 420— Me 
ngenai perbandingan kelurahan 
jang paling banjak ialah KI. Go 
dean menerima sokongan sebe- 
sar Rp. 5277, sedang jang paling 
ketjil KI. Banjuredjo (Tempel), 
menerima Rp. 80,—. 

Rp. 1400 DAN 8 BUAH 
PATJUL 

Untuk hadiah pemenang? 

perlombaan padi gadu. 

Hari Rebo tanggal 26-1 1955 
telah dikumpulkan 21 orang pe 

menang dalam perlombaan padi 

gadu didaerah Kap. Prambanan, 

Gengan disaksikan oleh instan- 

si2, Organisasi, Pamong, DPR 

Kalurahan2, Djawatan Penerang 

an Kabupaten dan Pengairan. 
Djawatan Pertanian:dan Bupati 
Anom Kab. Sleman hadlir dim 
pertemuan tersebut. 

# 

- HA LAMAN 2 

Apa & dimana? 
Suntikan anti pes mulai 

djam 09.00 RK. Kepuh di Balai 
RK, RK Tjokrodirdjan di Balai 
RK, RK Mergangsan Ior di:umiah 
ketua RK, RK Kumendanan di- 
pendopo Wirjodiningratan, RK 

Taman di Gapuro Taman, RK 
Djlagran di Balai RK, RK Ka- 
rangwaru kidul di Balai RK. 

-- Kongres Peladjar Pedju- 
ang Indonesia di Kaliurang, si- 
dang jang ke-3 meneruskan 2 

ra sidang seksi. 1 
. - Sidang DPRD djam 19. 00 
meneruskan pembitjaraan mosi 
ga 3 pertjaja. 

" Tjeramah Ibu Badilah Zu- 
tb tentang sendi? perkawinan. 

dalam Islam diselenggarakan 
oleh M.H.I.Puteri diruang Kuli- 
ah Mesdjid Sjuhada' djam 16. 00. 
— 18.00. 
  

SALA PREMIERE FILM2 
INDONESIA 

Menurut kalangan Dewan Ma 
| hasiswa Universitit Negeri Ga 
djah Mada jang mempunjai kom 
petensi dengan wusaha2 pertun- 
djukan film untuk masjarakat 
mahasiswa dan peladjar di Jo- 

gjakarta, diperoleh keterangan, 

bahwa kepada pengusaha2 film 
nasional di Djakarta telah di- 
mintakan persetudjuannja, agar 

tiap2 kali diadakan pertundjuk- 

kan Gala Premiere film2 baru 

dari produksi nasional jang di 

adakan di Djakarta, djuga ' di 

adakan di Jogjakarta. Persari 

Film kabarnja telah menjang-   Setelah ' didjelaskan tentang 
maksud perlombaan padi oleh 

tjara memelihara tanaman oleh 

orang dapat hadiah uang dan 8 

kan bahwa di seluruh Kabupa- 
ten Sleman djumlah uang utk. 

hadiah perlombaan itu 17 X Rp. 

1400 dan 17 X 8 buah patjol. 

Rp. 350.000 UNTUK DJA- 
LAN BARU DARURAT 
Rentjana  pembikinan djalan 

baru darurat disebelah Utara pa 

lang pintu KA kearah Timur se- 

djalan dengan rel KA telah men 

dapat persetudjuan dari Peme- 

rintah Kotapradja Jogjakarta. 

Mengenai biaja sebesar Rp. 350, 

:000.— Pemerintah Kotapradja 

minta kepada DKA agar turut 

emperdjuangkan agar didapat 
bantuan dari Pemerintah Pusat. 

Sementara itu didapat kabar 

bahwa mengenai rentjana dja- 

lan baru darurat itu, wakil Ba- 

lai Planologie Pusat dari Dja- 

karta telah mengadakan peme- 
riksaan atas tarse djalan itu jg 

lebarnja 6 meter dan pandjang- 

nja 350 m. Diduga Balai Plano- 
logie akan menjetudjuinja pula. 
Djalan itu disebelah Barat Su- 

ngai Tjode membiluk keselatan 
dengan menjusup dibawah dja- 

lan KA, dengan menjambung de 
ngan djl. Margokridanggo. 

GIAT DESAK ADANJA 
BADAN? KOORDINATOR 
KEMAKMURAN RAKJAT 

PB Gabungan Ikatan Among 
Tani (GIAT) jang berkeduduk- 

an di Jogjakarta dalam State- 

mentnja mendesak agar didae- 

rah2 oleh Pemerintah setempat 
d-dirikan Badan2 Koordinator 
Kemakmurar ra'jat dan anggau- 

ta2nja terdiri cari wakii2 tan 

gan wakil2 pemerintah, jang 
'rcaksudnja £ 
kan adanja kerdja sama jang 

baik dikalangan para petani de- 
ngan “harapan 'baiknja hasii2 
pertanian ra'jat. 

Menurut keterangan lebih lan 
djut, GIAT sudah mengadakan 
hubungan dengan pemerintah 

Propinsi Djawa Tengah jang po 

koknja supaja memberi perlin- 
dungan kepada usaha2 tani tem 
bakau dalam bentuk peraturan 
dan Gubernur telah menjanggap 
kan. 

Dengan pihak Jakti Giat ber 
maksud djuga mendapatkan pem 
bitjaraan. 

Giat mempunjai azas adanja 
gotong rojong dengan tudjuan 
kemakmuran ra'jat banjak di 
desa2. Usahanja perindustrian 
ra'jat dan pertanian rakjat, se   ga a.l. untuk mengadjukan reso 

merintah bertindak tegas terha 

dap perdjuangan, jang makin ha 

ri makin meradja-lela. — Kor. 
4 

&   
KARENA hasil sajembara un- 

tuk mendapatkan buku2 batjaan 

guna S. M.P. mengenai koperasi 

tidak membawa hasil jang me- 

muaskan, maka Kementerian Ri 

P. & K. akan mengadakan lagi 

'sajembara me ulu Gitud,uxaa un 

tuk Sekolah Landjutan Tingkat 

Pertama. Sajembara tergebut di 

buka untuk umum. 

Tudjuan sajembara. iaiah mt 

ngarang kitab? tentang koperasi 

untuk ugundkan di Sekolah Lan 

djutan Tingkat Pertama ( SMP 

dsb.) dan harus merupakan ki- 

tab batjaan dalam bahasa Indo- 

nesia jang memuat tjontoh2 ke- 

hidupan berkoperasi didalam ma 

sjarakat luas jang bersifat: ta 

menjatakan se-terang2nja man- 

faat koperasi, baik untuk perse- 

orangan maupun untuk kehidup- 

an bersama: 2. membangkitkan/   

lusi jang maksudnja, supaja Pe : 
dangkan hasil2nja antara lain 
untuk keperluan usaha? sosial 
seperti mendirikan poliklinisx, 

“sekolan2 pengairan, pembangun 
an dam dil. 

Sajembara mengarang buku 
Te tang koperasi i 

perasi dalam djiwa pemuda2, de 
'rgan membitjarakan setjara mu- 
dah dan sederhana Ilmu Kope- 
rasi, termasuk djuga pengeta- 
huan perihal peraturan2  (sja- 

rat2) berkoperasi, dengan pen- 

djelasan seperti berikut ': 
I. Tjontoh2 diambil dari orga- 

nisasi koperasi jang besar2, te- 
rutama dari Indonesia sendiri. 

3oleh djuga diambil beberapa 

tjontoh dari luar negeri, jang 
sekiranja bermanfaat bagi ma- 
sjarakat Indonesia II. Hubungan 
antara koperasi dengan perusa- 
haan dagaag atau perindustrian 
diuraikan dengan djelas. III. Il- 
mu (teori) koperasi diuraikan 
agak mendalam, tetapi djangan 
terlalu berfisat ke-ilmu2-an (we- 
tenschappelijk). 

Buku tersebut harus memuat   ia 20 peladjaran dan tebalnja 
berko- 120 halaman. — Ant, 

Bupati Anom Somodiningrat dan , 

Tanidipuro maka diberikan hadi | 

ah kepada para pemenang. 13 ' 

orang berupa. patjol masing2 : 
sebuah. y 

Selandjutnja dapat dikabar- ' 

gupkan permintaan: itu, tetapi 

bila akan dimulai, belum dapat 
diketahui. 

Selain dari itu diperoleh kete 
| rangan, bahwa usaha pemutar- 

an film jang diadakan sedjak 
beberapa waktu ini oleh Dewan 
Mahasiswa "' untuk mahasiswa 
dan peladjar ternjata memper- 
oleh hasil jang baik. Film2 jang 
diusahakan terutama jang beri- 
sikan paedagogiek cultureel dan 
tidak hanja dari negeri2 Ameri 
ka, Inggris dll. djuga dari Rus- 
sia. 

Langkah selandjutnja akan 
dimulai dengan pemfitaran film2 
Indonesia jang bermutu baik. 

PENGURUS PII DAERAH 
MENINDJAU 

Dari Pengurus ,,Peladjar Is- 
lam Indonesia” (PII) Daerah Is 
timewa Jogjakarta diperoleh ka 
bar bahwa hari Djum'at 28 Dja 

nuari 1955 ini akan diadakan pe 
nindjauan ke Tjab. PII Bantul 
dan Kotagede, dan hari Minggu 
30,Djanuari 1955 jad. akan- me 
Sleman dan Kalasan. 

Jang menindjau ke Bantul 
sdr2 Faisal dan M. Muljo dan ke 
Kotagede sdr2- AJ. Sambudi, 

rany, Rubinah dan Wijati. 

Jang ke Wates “sdr2. Hadji 

sjim T. dan Bermawi Umarie, 

dan dari Puteri sdri2 Chairany 

dan Rasdijanah. Jang ke Sle- 

man sdr. M. Fadhil Abdullah dan   
untuk mergusaha-. 

dari Puteri sdri2 Rubijah dan 

Wijati, dan jang ke Kalasan 
sdr2gFaisal dan Sjamsul Arifin. 

Sebelum itu, hari Minggu 23 
Djanuari 1955 jl. telah diadakan 
penindjauan ke Wonosari — Gu 
nung Kidul oleh sdr2 Faisal dan 
Muhammad Hasjim T. 

Rentjana penindjauan ini utk 

mendjelaskan maksud dan tudju 

an serta tjita2 dan sedjarah per 

tumbuhan organisasi PII sedjak 

4 Mei 1947 jl, dan 4 Mei 1955 
jad. akan memperingati ulang 

tahunnja jang ke VIII atau se- 
windu, djuga dlm penindjauan 
tsb. hendak didjelaskan pelaksa 
naan dari keputusan2 Kongres 

PII ke V di Kediri tahun jl. 

40 ORANG LULUS KPU C 
Menjambung berita tentang 

judjian jenghabisan KPU C kota 
|pradja Jogjakarta, lebih landju: 

diperoleh keterangan, bahwa jg 

lulus ialah 40 orang, setelah me 

| ngikuti udjian lesan dan tertu- 
lis, 

Pengikut2 lainnja jang belum 
menempuh udjian karena sakit, 

, dan lain2 sebab akan diberi udji 
an dilain waktu. 

PENDUDUK KOTA JO- 
SJA 33 pCt. BUTA 

HURUF 
Menurut keterangan pihak 

Djawatan Pendidikan Masjara- 

kat daerah Kotapradja Jogja: 
karta. djumlah buta huruf da- 

lam kota Jogjakarta sekarang 

menundjukkan angka2 jg baik. 
Sekarang masih ada 33 pCt dari 
penduduk jang buta huruf, 
  

INDRA. : ,,Jai Hanuman”, 

(Hanuman Duta). 

SOBOHARSONO : 
Paradise”, “Gary Cooper, 
Barry Jones. 

SENISONO ,,Commando Cody 
George Wallace', 

LUXOR : ,,Apa Salahku”, Chas: 
tir Harro, Titien Sumarni. 

RAHAJU : ,,Portrait of Jennie”, 
Jennifer Jones, Joseph 
Cotten. 

REX : ,Red Garters”, Rosema- 
ry Clooney, Jack Carson. 

MURBA : ',Siao Lim Tjit Hiap 
Oe Tham Ngo Bie San”, 
ke II. 

WETAN BETENG : Asmara 
| Murni”, E. Zainah. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO : 
Dibawah Bajangan 
Sendjata”, 

W.O. SARI TOMO : 
»Dewaningrat”,   

Di Jogjakarta. 

Nursani dan Puteri sdri2 Chai-' 

Abdul Manan, Muhammad Ha' 

,Return To 

N 

Nonton mana ? 
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tjara ini maka sjarat2 human 

hanja dengan demikian ma- 

Hal perlu didjelaskan, 
ban 'a bukan dengan berusaha . 
kearah "pendidikan: pengetahuan 
umum dalam: Larti. banjaknja 
vak2, maka keharusan dari spe- 
cialisasi itu Na 
Mean akan ajaan 

  

Ng 
P
A
 

ah
 

  

    
   

      

    

    

   

   

  

   

  

   
   

     

  

   

. aa al Asa ha 

ecnie ten itu adala bukan 

dari oleh kebanjakan 

djur studiaum :generale. 
rele vorming dilihat | 

getahuan, tidak 
specialisatie, 

" au 

- fische methoden, karena dengan | 

itu akan timbul sendiri 

  

      
   

  

   

   

$ ka: bahaja verabsolutering dari | 

Midea ba 

Ta ih. Naa Pe 

Hg menundjuk bagaimana (tanggung djawab tentang purba- 
untuk ia ar tara vak2 inti |sangka, nilai dan ' 

Jitu Na dapat hidup aman | 

  

S $ kai 

Sae SG N badut 

: Pertama? negara terus Mar 
2 Naa ia hanjalah mesin jang ' 

"pemeliharaan dan adanja ter- 
gantung dari vitaliteit” diseki- 

| tarnja. Penguasa negara harus 
' menghormati kebebasan ilmu 

ahuan, dan menggunakan- 
jnja sebagai dasar pandangan— 
nja dalam mempergsruhi per- 
|guruan tinggi. Penguasa negara | 
'hanja akan Sanggup berbuat 
: demikian, @jika ja bersedia men- 

an ilmu pengetahuan "Se- 
bagai penasehatnja dalam mela- 
|Kukan segala tindakan. Maka 

pengetahuan “haruslah di- 
Pntanan pendapatnja tentang ' 
tudjuan2 negara jang hendak 

   

pengetahuan. Karena ilmu 
ngetahuan berdasarkan ni 
maka ia hanja dapat diusahak: 
setjara bebas didalam suasana. 
'jang mengakui 

23   

  

| Sampai uraian ini. ea pe- 
itup 'kami ulangi 2 jang 

i pesan kami : 
PERTAMA : supaja didalam 

etentuan2 mengenai perguruan 
(tinggi ditegaskan pentingnja 
.arti filsafat dalam zaman mo- 
“den ini. Akan tetapi hendaknja 
dja 'kepada filsafat diberi- 
kan tempat jang men Se- 

'perti pada zaman Hellas. Filsa- 
Liat. .dizaman sekarang . 'harus 
( mempunjai tugas jang mengab- 

pada semua pendidikan yak. 
ea t,harus men njuruh pengu-. 

at pengetahuan vak un- 
tuk berfikir setjara 

  

kritis-ber- 

| sendiri dan suatu oordeel jane 

| ngadjaran cakan | 'kandas daa 

ditjapai dengan bantuan Dg 1 

: nilai2. Inilah | 
e adal susila dari iimu Penaahu, 

: tanaka tidak Pa able 
perguruan tinggi sebagai syatu 
pusat penjelidikan keilmuan 'dan | 
pendidikan mara penjelidik keil- 
muan itu. 

ini tidak tjukiwp kalau orang su- 

pengetahuan tertentu. Orang ha- 
ruslah mempunjai suatu inzich: 

bebas untuk: dapat "berhasil. Ka- 
rena itu penjelidikan keilmuan 
harus primair. Dengan tiada ini, 
.Maka tiap pendidikan dan pe- 

mendjadi vakopleiding semata? 
dengan segala bahajjanja. 

KETIGA : Supaja dalam ke: 
tentuan2 mengenai perguruan 
tinggi ditegaskan, bahwa dida- 
lam mempengaruhi perguruar 
tinggi, penguasa-negara “harus 
menggunakan sebagai. dasar 
pandangannja ja. mu penge- 
tahuan. Kita harus tahu, bahwa | 
kebebasan, jang didukung oleh 
kekuasaan itu memiskinkan ke- 
hidupan : batin : bahwa memi-   djar untuk hidup : bahwa segala 
jang bernilai tinggi tidak dapat 
dipaksa, melainkan : Tana, ada 1 
dengan sendiri. 1 

! Kami memberikan uraian ini: 

' dengan pedoman : ,.giving little 

and asking much”. Menjampai- Hg 
sumbangsih satu | : kan sebagai 

| masaalah 'ketji, dengan memin- 
ta — mungkin terlalu banjak — 
supaja Panitia Pembentuk: Un-. 

dang2 Pendidikan dan Pengadja- 
ran Tinggi mendjadikan zaman 
jang .gila ini berisi dan ber- 
bahagia. Sg Pupus 

Mananta 

— MELEBIHI | NURNA- 
NINGSIH 

Ada djuga rupanja jang mau 

melebihi ' Nurnaningsih. Bukan 

dalam soal ketjantikan, tapi da - 

lam hal keberanian urnituk telan- 

Gjang bulat. Kalau Nurnaning- 
sih mau difoto telandjang kare 

na dikasih uang, maka di Ma- 
kassar menurut surat kabar 
,,Tindjanuan” ada seorang wanita 
jang telah menjuruh seorang tu 
kang foto “memotretnja dalam 

keadaan telandjang' bulat. Teta 
pi si tukang foto ini hanja ber | 
sedia memotretnja dalam keada 

an separuh telandjang. 3 

Anak gadis itu kabarnja ada 
lah anak dari seorang pemuka 

dikota Makassar, Foto?nja dim. 

keadaan separuh telandjang, ka 

sifai 

Sebab dalam segala beroepeu 

“dah mempuhjai suatu djumiah | 

liki tanpa kasih tidak menga-. | 

| rang ikena, kurang Safe. 

Suatu pemandangan. lagi ng pertandingan jang 
"dinegeri pegunungan. Alpen. Tidak lama la 
kan permainannja kepada penduduk: 
pada Te 4 Februari. jang akan 

dimain kan oleh 

datang. 

   

  

    

xi Grasshoppers. dari Swiss 
gk kesebelasan Grass hoppers. ini akan memperlihat- 

Jogja. dalam pertandingan nja melaw an kes..PSSI Banteng 
(Gamb. : KOI). £ 

  

H 
Sediak “beberapa hari jang 

Jalu putera2 Medan itu terus m 
ngadakan Jatihan2 untuk bisa 
mematahkan anak2 Swis jang 
lebih . kuat dari .kesebelasan 

IGAKGRAZ jang baru2-ini me- 
Hawat ke Indonesia. '“. 

. Selama ini kesebelasan psms   
bisa mempertahankan namanja 
sebagai killer” dari kesebelas- 

can Juar hegeri' jang datang ke 
Indonesia ini: Kes. Kalmar FF. 
dari Swedia ' dipukul dengan 3-1, 

sedang GakGraz ditjukur gun-- 
dul dengan 3- 0. 

Satu kelemahan iang mendja- 
di handicap PSMS, ialah tidak 
adanja pendjaga gawang jang 
safe. 

' mempertahankan benteng Me- 

dan, diwaktu belakangan ini ku 
Itu 

lerutama disebabkan: karena 
umurnja telah makin mening- 

nannja agak lemah, hingga     barnja telah banjak beredar di 
tangan orang2 tertentu. Demiki | 
32 »Tindjauan” jang mendapat 

sita itu dari kalangan resmi. |   
tempat dari 

engetahuan vaknja itu. 
lilmu pengetahuan vak 

tanpa filsafat, akan tetapi se- 
orang vakman tidak dapat tan- 

apa Na dengan tidak ada ba- 
kebu. | haja akan verabsoluteren ilmu 

ahuan vaknja. 
“KEDUA :  supaja 

ketentuan2 mengenai perguruan 
aa ditegaskan, bahwa nilai 
pendidikan dan pengadjaran di- 
"perguruan tinggi terletak dalam 
| tugasnja : mi ertahankan kese- 

  

4 'imbangan antara kebudajaan 
didikan specialisasi dan pe- 

ros dan pengadjaran pa- 
2 uruan tinggi jalah : ma- 

  

Pa budajaj maka para maha- 
oleh verabsolutering aa Sala guru wadjib mendjadi cultuur- 
ring dari satu lapangan penge- 

| tahuan jang chusus. Verabsolu- 
tering dan isolering ini terdjadi, 

Kanaan pengetahu- dengan 
an Ha 1 te djadi sei Tentu, tudjuan 

Tg laiunja yaa aja Naa Pt jang 
berharga, Pedang, tudjuan ini ti- 
dak diatur urat tadjuang 
jang lain. 

  

Perlu kami "terangkan, bahwa. 
tidak tjukup Kalau para 'maha- 
siswa hanja memperoleh penge- | adala 
tahuan jang “tertentu sadja. 
Pengetahuan 

setjara verstandeliijk meng eta- 
hui de juiste culturele Sat der 
dingen, belum tentu mengala- 

minja pula. 
Dan selama pengalaman (be- 

leving) tidak mengikuti penge- 
tahuan, selama itu mungkin se- 
kali orang mempunjai pengeta- .| 
huan jang Objectief untuk men- 

djadi manusia ' budaja, tetapi 
baru orang itu mendjadi manu- 

sia budaja sendiri, setelah bele- 

ving. Para mahaguru harus 

menggugah beleving itu pada 

para mahasiswa, dengan kata2- 

nja dan terutama dengan tjon- 

toh dan sikap hidupnja sendiri. 

“Inilah kewadjiban para San 
cultuurdra- guru: mendjadi 

- s atas tjontoh mana para 
ya dapat membentuk 

ja. Untuk dapat menjdjalan- 

n tjita2 kita tentang perguru- 
ini, maka seleksi dari 

'adalah penting. Hen- 
da pengangkatan ma- 

orang2 jang mempunjai 

         
     
    

    

     
   

   

  

   

      

   

  

  diatas de . meest 

sendiri. 
endek, lengkap dan 

| sa. ip Ka- 

   
   

  

itu harus djuga 
dialaminja. Djuga mereka jang 

'achtergrond jang kaja 
specialistische kennis, 

ag ist dalam ilmu- 

  

atas tjontoh dan taula- 
dan mana para mahasiswa dapat 
membentuk. dirinja. k 
Ke €i guruan tinggi Kn 

bagai t at penjelidikan keil- 
tidak | muan kami ingin berhenti seben- 

|tar.. Ada ketjondongan untuk 

  

'( melihat perguruan, tinggi melu- 
lu sebagai pusat. pendidikan. 

Y Didalam perhubungan perkem- '! 
bangan kebudajaan dan Lana 

,. maka perguruan tinggi 
'pertama2 suatu weten- 

'schappelijk instituut, suatu pu- 
sat penjelidikan keilmuan dan 
segala jang annex dengan itu. | 

| Jang annex pertama2 -jalah : 
n Pendidikan dari para penjelidik 
ilmu pen 5 
Tadjuan perguruan tinggi bu- 

kan untuk memberikan suatu 

       

    

pinan dim 
'kennis,  melainkai an ji ih 

atau “iman 
'kearah zelf- 

inzicht sendiri | 

para mahasiswa ) “ 
arie, advocaat, 

didalam P 

(kenal tinggi di Brasilia dan: Sa- 

.| kawinan mereka berlangsung “te 

ari 116 tahun  djumlah mereka. su- 

  

         

didunia adalah anggota? kaum 

. 'Djumlah kelahiran sdiantara 
tahun 1941 —1950 rata2 45,9 

'baji didalam 1000 orang: djum- 
lah untuk Amerika Serikat ada 
lah 24,1. - S5 
Kaum Hutterite ini, jang aga- 

manja merupakan ' sematjam 

agama Kristen Protestan, me- 
ngenal hak milik bersama. Me- 
reka bertambah dengan djumlah 
,jang melebihi djumlah jang ter 

ilan. 
Kelompok jang asli terdiri 

dari 443 orang, diantara tahun 

1874 — 1877 mereka tiba di 

telah tumbuh mendjadi suatu ' 

jarakat pertanian jang ter- 
idiri dari 98 kelompok dengan 
anggota 8000 orang. Kelompok? 
ini tersebar diseluruh Dakota 
dan Montana dan dipropinsi2. 
Kanada, Alberta, Manitoba dan 
Saskatchewan. 
Mereka rata? kawin pada 

umur 19 tahun dan biasanja per 

rus. Kebanjakan keluarga mem 
punjai 9 anak atau lebih... 

Djika pertumbuhan: an 
terus seperti sekarang, di mi 

dah dua kali lipat, dan didalam 
00 tahun sudah hampir . sete- 
ea djuta. 3 
1 “Dengan adanja rentjana ben    

    

  

F3 kai sekali 

Dakota Selatan dari Rusia. Ini | 

kirinja. 

Kalau toh Kliwon dan dipa- 
“Inpa 

penggantinja - kurang pengala- 

man menghadapi pertandingdn2 

Orang2 jang paling subur 
ENURUT Population Reference Bureau, jaitu alintak balai 

1 penjelidik partikelir mengenai segala sesuatu jang berhu- 
bungan dengan penduduk di Amerika, rakjat jang paling subur 

Hutterite. Mereka ini suatu ke- 
tompok manusia jang mempunjai agama tersendiri, dan tinggal 
“di Amerika Serikat dan Kanada, ditergah? sebelah kebarat. 

lah turun mendjadi 4,4 didalam 

lah 10,2 untuk 
“Amerika Serikat. 

Selisih antara djumlah kela- 
hiran. dan djumlah kematian 
“adalah "djumlah -tambahnja | 
“penduduk setjara alami”, dan 
ini 'memperlihatkan bagaimana 

tjepatnja atau pelahannja per- 
tumbuhan penduduk. Untuk ka: 

“seluruh Fakj at 
£:4 

-Galam 1000 orang: untuk Ame- 
rika Serikat 13- -untuk Sailan 
jang diantara negara? Asia me- 
megang rekor, 26,9... 
Menuru Bureau. tersebut, ba- 
ine! "3 agaknja mengaki- 

bai ailNsekali : untuk keluarga2 be- 
'sar: “Sistim hak milik bersama 
mendjamin kesdaam jang tetap 
untuk tiap2 rumah tangga, dju- 

“hgas bagi mereka jang orang tua- 
nja kurang Mampu. . : 

Perkawinan unumnja “heru 
langahng dengan baik. Hukam- 

2 sosial berat didjatuhkan ke- 
Dana mereka jang mengadakan 
perhubungan kelamin diluar per 
kawinan atau jang bertjerai. Se 
|djak penduduk pert 
1874, hanja tertjatat sepuluh ke 

  

|pertjeraian,. satu perkar   erian pertolongan dokter. 'de- 
Te Y uma2 bagi semua orang)   

    

| kematian mereka. te- 3 SET 

dan 4 perkawinan din 
" lari dari pihak ja j 

23 Ia 2 ag sabun). 
     

  

Kliwon jang selama ini" 

kat. “Disamping itu tangan ka 
ias 

selalu .mempe: nan tangan: 

adalah .karena : 
. "jang 

1000. orang. Djumlah ini.ada- | 

ama ditahun 

Jahiran diluar perkawinan, satu 

mana Jaki- isterk hidup terpisah. 

  
fe 
| 
| 

| 

| perkumpulan Grasshoppers. 

| main-pemain lainnja jang dju-' 

jang besar. Al alan tgl. 30.24 
&| mendjaga gawang, maka susu- 
nan Pesen PSMS mungkin: 
sekali sbb. : 

: ' Kliwon 
Rasjid Bujung Bachrun 

Corel Idris Ramlan 
Sjamsudin Ramli Jusuf Siregar 
Sunarjo A. Kadir 

Hongkong kalah: 
Dalam pada itu United Press 

mewartakan dari Hongkong, 
bhw kesebelasan Grasshopper 
telah menggulingkan kesebelas- 
an Hongkong Selection dgn. 2-1. 

$ Pertandingan tersebut jang 
berlangsung hari Selasa jang 
lalu seru sekali. 

z Amerika Tengah keok. 
Selama tournja"di Amerika 

Tengah, kesebelasan Grasshop- 
pers telah menggondol  keme- 
hangan jang gemilang: 
#Menurut tilgram jang diteri-. 

Ha PSSI dari rombon gan sepak 
tersebut, Gr assRopper telah 

bertanding di Curacao, San Sal- 
vador, Guatemala, Los Angelos 
dan San Francisco. Hasil2 se- 
lengkapnja dari pertandingan 

lakukan Grasshoppers di 
Ame -Tengah itu adalah se- 
bagai berikut: 
Grasshoppers — Curacao 1-1 

Na —'San “Salvador 
k (National teamj 3 - 
ag, — Gusdtemala 

(National team) 1-1 
E —Los.  Angelos, 

| 2 kali bertanding dan 
berachir'1i-1 dan #9 
.luntuk ' kemenangan 
Grasshoppers ). 

2 — San ' Francisco 
$ 1D 

“Dediba pertandingan2 itu pe- 
main kiri-luar Grasshoppers Fu- 
ko telah memegang rekor dgn 

| mentjetak 16 gol. Fuko adalah 
bekas pemain nasional Jugosla- 

|via, jang kini sedang beladjar di 
|Swiss dan  mendjadi “anggota 

Pe- 

    

ga banjak mentjetak gol adalah 
|centerforward R.Fon Lanihin 9 

um Hutterite ini adalah 41,5 di- ter kiri-dalam ' Ballanan 5 go! 

|dan kanan-luar Jager 4 gol. ' 
Perlu djuga diterangkan, bah- 

wa kanan-hiar Jager' tersebut 

| tidak akan ikut dalam rombong 
lan jang mengundjungi Indone- 

Ag pert umbuhan  setjepat . 
Ben ukum2 sosial dan agama 

  
5 

sia. Selandjutnja dalam pertan- 

dingan jang dilakukan di Sar 
| Salvador telah terdjadi 'ketjela- 

kaan,.jang mengakibatkan pe- 

main kanan dalam Grasshoppers 

Hagen mendapat luka agak be- 

rat, tapi dalam daftar pemain2, 

Hagen akan terus ikut ke In- 

donesia. 

AGAMA WIRID ILMU 
SEDJATI" 

Adakan Kantor Urusan 

Agama sendiri ? 

Setelah mengadakan  penin- 
djauan atas perkembangan aga- 

ma2 baru  didaerah2' kabupa- 
ten Sidohardjo dan Lumadjang, 
baru2 ini Anwar Noch dari Kan- 
tor Penerangan Agama Propinsi 
.Djawa Timur menerangkan, 

9 
       

    
  

oi Begini, tuan Kern. Tuan Jay "3 na untuk lukleang, itu, 
| Apa artinja satu djuta untuk menemukannja kembali ? 
'— Kamu berani bitjara demik   

  

      

   

  | SEFORE Tue 
2 Da 253 

KEP Hrakkanaktan ddimuka polisi ?. 

Lereka Na TenN ena -» tu. masukkan saja. 
sel | | : 

Ke aan NE Oh 
Dk Ia PA aka 1 

   

  

NOTA 8 

na) 

  

2 Hee IK 
  

  

  

        
KTP NU 

"bahwa, Ba peti itii ada 
-. botab waktunja. ly 
tu dari £ hari . ” “enakan 

Ne Yadi - 

Kak ja tidak . Mendte ara . 
7 2 Tetapi saja 'mendengar, 

     

  

  
(L2 Kaldu meletus, 

G000-BYE, EVIDENCE,: ? GOOD: BYE 
The r Gor OFE, GUOD-BYE, PITC HER 21 

TEN MILLION $ "G6 201, Tg 

  

      

hantjurlah 

Jukisan2nja ! Hilanglah buk- 
$ ti?nja, dan  lenjaplah uang 

, 10, djuta dollar, Bagaimana 
“sebaliknja ? 

Kes. Grasshoppers di Medan 
". ' Hongkong dipukul dengan 2—1 

ARI INI kesebelasan: “Grasshoppers akan tiba di Medan 
utk. memulai pertandingan nja jg pertama di Indonesia hari | Minggu 30 “Danar mepghadapi Sen galasan “Medan (EPA 

  

bahwa berdirinja agama2 baru 
Litu tidak mendjadi soal, karena 

di Indonesia sampai kini telah 
ada lebih kurang 300 matjam 

agama baru jang telah berdja- 

jan menurut garisnja masing2, 
sesuai dengan dasar politik ne- 
gara Republik Indonesia jang 

memberi kebebasan bagi rakjat 
nja untuk mendjalankan agama 

apa sadja asal tidak melang- 

gar hukum2 jang ada dan tidak 
merusak ketertiban umum.   Lnurut Afwar 

|10 matjam agama baru. Dianta- 

“ra agama2 baru itu jang telah 

mendapat pengikut2 didaerah- 
daerah tersebut ialah ,,Djawi 

Wisnu”, ,,Achirizzaman”, ,,We- 

Gjangan Purwoaju”, ,,/Tunggal 

Tekad” dan , Ws -rid Ilmu Sedja- 
ti”, Berapa cngikut 

baru di Dia v2 Timur ' hingga 

kini belum di-otahui pasti, tapi 

mengingat kemadjuan perkem- 

bangannja, diduga telah ribuan. 

   

Lebih djauh diterangkan, bah- 
wa dari penindjauannja. itu telah 

diperoleh ketegasan bahwa aga- 

ma , Wirid Ilmu Sedjati” di Si- 

dohardjo telah membuka Kantor 

Urusan Agama sendiri disam- 

ping Kantor Urusan Agama jg. 
resmi, dan dalam pada itu Kan- 
tor Urusan Agama baru itu te- 

lah melakukan permuangutan bea- 

ja perkawinan, talak dan rudjuk 
sendiri dikalangan pengikutnja. 

  

PEMBETULAN 
4- Gambar suasana sidang D. 

P.R. Daerah Istimewa Jogjakar- 

ta jang dimuat kemarin dalam 

halaman 

tapi dari sdr. Fahmy Dja'far. 

TE Ba 

v3 784 

,SENKESIN”   ning telor 
ilmu pisah 

terdiri dari dua matjam : 

Agen: “Toko 

  

Di Djawa Timur seridiri me- | 
Noch kira2 ada | 

agama? | 

"PERANG  DAHSJAT" 
Antara pasukan beruk 

. dan penduduk. 

Sudah sedjak beberapa bulan" 

ini terdjadi kegemparan diseki- 

Itar Aek Badak, ketjamatan Ba- 
tang Angkola (Tapanuli Sela- 

Itan), karena adanja gangguan? 
sepasukan beruk (kera) jang 

 mempunjai kekuatan 200 tena- 
ga perkasa, jang dengan kepan- 

daian lompat dan bersendjata 

taring 'atjapkali menjerbu ke- 

perladangan2 dan perkebunan2 

penduduk disana. Jang mendja- 

di sasaran utama mereka ialah 

pohon2 kopi, “jang karenanja 
menderita kerugian besar seka- 

1 

Penduduk: “achirnja bersatu 
untuk mengadakan penggempu- 
ran semesta, kemudian merentja 
nakan.siasat str 

gul. sekali. Setelah satu penjer- 
buan serentak dari berbagai dju 

rusan mulai digerakkan pada be 
| berapa hari jang lalu, terdjadi 
“lah »peperangan” jang dahsjat 

sekali. 

Dengan Strategie jang unggul 

itu, tidak lama sesudahja ,,pe- 

perangan” petjah, pasukan be- 
ruk dapatlah di-,,pulaukan” pa- 

da sebatang kaju ara jang rin 

dang. Dari sinilah pasukan be- 

ruk itu mentjoba terus memberi 

perlawanan, akan. tetapi ,,lasj- 

kar2 dari penggempur2 semes- 
ta” dengan semangat jang ber- 

api2 dibantu.oleh taktikus2 jg. 

ulung telah menebang pohon2 

kaju jang berada disekitar ,,per 

bentengan musuh” sehingga pa- 

sukan beruk tidak dapat berge- 

rak lagi. 

' Blokkadepun dilakukan terus- 
menerus seminggu lamanja de- 

ngan pengawalan jang ber-gan- 

ti-ganti. . Pada saat kissah ini 
ditulis, blokkade masih belum 
dihentikan. Dan sampai saat ini 

pasukan beruk telah kehilangan 

HALAMAN 3 

  

tegie jang ung- |. 

Beramal sambil 
beruntung 

Tanggal 4 Pebruari jang 

akan datang distadion Kri- 
dosono Jogjakarta akan di- 
langsungkan pertandingan 
sepakbola antara kes. PSSI 
(Banteng) lawan kes. Grass 
hopper dari Swis. 
Untuk itu, Kedaulatan 

Rakja P3 mengadgkan pool 

pertandingan tersebut dgn. 
sjarat2 sebigai berikut : 

Tiap peminat boleh mene- 
Ibak stand terachir pertan- 
dingan, dengan membajar 

yang Rp. 5,—. Penebak dari 
Juar daerah, tjukup mengi- 
Trimkan dengan poswesel, de 

ngan menjebutkan stand jz. 

dikehendaki, dalam segi be- 
rita formulier poswesel. 

bruari siang djam 12.00, se- 

mua surat2 tebakan harus 

sudah ada dikantor Redaksi 

»Kedaulatan Rakjat” Tugu 

42 Jogja. 

Tidak diadakan  surat-me- 
njurat. " 

Pembagian hadiah.   
  70 ,peradjuritnja” jang terpak- 

sa menjerah karena kelaparan.- | 

5 (Patriot)- 

Hadiah bagi pemenang 4i- 

adakan 5 maftjanm, jaitu ha- 

diah pertama, kedua, ketiga 

dan 2? laimnnja penghibur. 
Apabila jang betul tebak- 

kannja lebih dari 5, maka 

akan diundi. 

kepada mereka jang berhak, 

sesudah dipungut 5”, untuk 
penggantian ongkos? admi- 

nistrasi dan 20”, guna kor- 
ban kekatjauan P.M.I. dan 

P.S.LM. 
Sisa dari djumlah tsb. 

dibagi sebagai berikut: 60”, 
untuk pemenang pertama 

207, untuk pemenang kedua 
107, untuk pemenang ketiga 

dan 2 “4 5”, untuk hadiah 
penghibur.   (Lihat formulier). 

tiap 1 kali tebakan disertai j 

Paling lambat tgl. 4. Pe-g 

Djumlah hadiah diberikan | 

    

SESSSSES   
S
E
E
 

GRASSHOPPER 

Nama en KE Pa 

& (dengan huruf) 

L 
St
3h
 

Dengan hormat, 

saja derita, 

tsb. kelihatan sekali 

kasih dan pudjian semestinja.   
I bukan dari Ipphos, ' 

RADJA OBAT 

'dan urat sjaraf lemah, darah kurang, wadj 

3-10. 

M
L
 

LM
 
E
L
 

  

a, hormone, besi (baik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), 

u PN Dan ki Maan didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

dan ditanggung tidak mengandung sama sekali bahan? jang berbahaja untuk 

| kesehatan. Ini obat dapat menjembuhkan penjakit atau “kelemahan? seperti berikut : otak 
ah muka putjat, Tn LAN sing ra ha 

ihatan dan pendengaran kurang, badan kurus, gegindjel kosong, tu emah ka- 

Na rang dalam ba tinuak atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, 

'' semangat lemah, malas bekerdja, tidak napsu makan, sehabisnja sakit tetap lemah, orang 

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

rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai 

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

ngin Pangan dan kaki pun dingin, d.Ll, 

  

tidak dapa 

kesalaffan beli barang tiruan 
» Masculinum untuk orang lelaki dan , SENKESIN” 

FORMULIER POOL SEPAKBOLA :sssess: 

(DISTADION KRIDO sono JOGJAKARTA) 

Stand terachir pertandingan sepakbola : 

£ PSSI AB) ........ 

Tanda tangan : 

Kepada 

Jth. Tabib AMIRODIN 

Bolo. 

Bersama ini, saja: ACHMAD, atas kemandjurannja obat 

keluaran dari Tabib AMIRODIN Kusumojudan Solo, telah 

sembuh dari penjakit saja-nier, meski sudah beberapa waktu 

sehingga sangatlah mengganggu kesehatan. 

Ternjata diluar dugaan saja, setelah mulai memakan pil 
kemandjurannja, 

sampai habis satu pak dapatlah sembuh sama sekali dan 
terhindar dari bahaja penjakit lebih landjut. 

Maka atas mudjarabnja pil tsb. saja sampaikan terima 

kemudian belum 

Djakarta. 
SA NN AA AL AAL ALLAH LL LL AR LA LL, 

  

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

adalah terbikin dari bahan? jang dapat melantjarkan tumbuhnja tubuh manu- 
vitamin dan ku- 

t anak, pinggang sakit, 

Para ' pemakai harap suka perhatikan kotaknja, gambar dari 2 monjetnja dan. perkataan 

»SENKESIN”, agar djarigan sampai 
»SENKES, 

Femininum untuk orang perempuan. 

Obat ENG NJAN HO, Petjinan 15 -— Jogjakarta . 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH INDONESIA. 

»SENKESIN” adalah 

Y 

  

SIA AL LA AL LL LL LL LL LL 

SURAT PUDJIAN 
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ini, 

: aa . . KEDAULATAN RAKJAT 
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HALAMAN 4 

Ta ST AE AT TA TA TA TA TA TA PA TT TA TA TA AA Ta aa TR Ate Ta AAA 7 sea stan Aa SL TI TA TAI MN HARI PENGWABISAN 1 

2 2 3 x / « 8 ( 
j | . , sad . | Bh 1) 4 

1 —n—nn 3 4 sm Pan AA aga | 1 5 6 t 1 : 

Si TK 5 : — RAHASIA PABERIK 1 : : R. S.. MARTAWIJATA at PAGI ajam 10. —— PETANG BIASA 3 KALI. 

as | MENGHEMAT 1 DISIARKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ! Ef. Bahanz bakar ke- | (R. S.M. Sabdaprawira) 1 Film INDONESIA -— Untuk 17 TH. keatas : 

|| 1 ag : A SALAHKU ?” | an (| DEVIAAN | Carbid mahal? ne Aa K. R.” MP “AP 
Ta 43 Ba . Djangan chawatir! k k 1 BA ane Me ! / Ma SUMARNI — CHATIR HARRO - 

KS 4 , / PAKEM — KALIURANG — NGAGLIK — NGEMPLAK ! pg S. PONIMAN. 

1 TANPA CARBID, Tuan akan dapat melangsungkan pekerdjaan LAS dengan ' | dan TURI sekitarnja, | / MULAI BESOK PAGI djam 10. 

hanja mengirim postwessel Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah). Tuan ' RUMAH AGEN DI KANTOR PAKEM. :|$ 

menerima 1 (satu) brochure (peladjaran ) berikut gambar" jang djelas. / 5 SINB AD THE S AILOR' 1 

KA / maa | “ 

f DENGAN TJARA INI TANGGUNG LEBIH ! sa / : 
t 1 PAN Lu Teks INDONESIA. 

PE bp Tn An MEN ORUN BLN HARGA S | | SOSELS SLS SL LLE LELE LELLLLALLLSRSSSN ! 8 Ta PNP yi Santan AN AA aku 

PR G Na ARUN 

| PR Peenen 'IERADIUM VIRANOL TONIC Pe engan Te Aan 
Ea 9 a71 

“ " : : i Radium VIRANOL TONIC X — "ARUNIA TUHA 

3 | SO THIAM TJONG 0 Iibapat dipakai PILL Tanggung 100 pCt. $ HIR 
$ Tidak akan ter- | Tana? 4 (untuk segala mo- j Sa an PELAH LA Se KE . 

s Ha gantung pada | Djalan Mawar No. 10 | del LASCARBID | Sembuhkan penjakit jirian » pada hari KEMIS LEGI tgl. 27-1-1955 djam 12.25 ana 

1 Nm  Mintosi ' “Luar Negeri ! — Semarang — « | tampa dirobal: 4 Lemah Badan, Lemah & ke- em at aa 
: Peka | 18 jang p 

Kabar “pertama » Ada Bana P | | : Pk aja ' Urat2 Sjaraf, Djantung 2 |4 ' LK h 

selam Belanda ...... 3 mahar 89” | 3-4 BTN en | 4 berdebar?, Buah Pinggang $ 2 M un s 1 s i 

dua: tidak ada, $  tjuma Ntar ! : » : 5 ocu Train), sLmu?  Pu- x 2 ak Tth. “bidan 

Dea ketji 2 Kabar Tari BI 2 MMA sing, Kepala kena, tjapai x 8 dan Nan Aa ada SA Repa Kn 3 ig 

: kok, “Tapi ja , : MN mi 5 : : muka  Putjat, entjing $ es 
Naga rn, saga ada. tag Ka $ DJAKARTA. : TE Leg Pa Nae sabu 2 Mana GananieNnnataka ' manis, Kaki tangan dingin, Xx 2 telah memberi pertolongan, sebelum dan sesudahnja kami 

ada kapal PETI Mapan Kam snnan: T NA , 1 , k tidak hantj Sering mi : suka marah? dl. » 3 utjapkan banjak? terima kasih. 

“ton Hubungan dengan Mesdjid: 12.00 | / J : dj 1 . 2 , makanan tidak hantjur, in mpi, 818 

: Peng en Na. 133014 ang baru , sa ja kami Tn ima | | , i@ Tanggung / mandjur dan Lena harga 1 botol isi 20 Pill 2 2 Pa “3 NASI, 

“| Orkes Kr. Irama Masa: 14.301 , 1D 813 He keat PAN 

Pena 22 ) ) &|38 Trowolu, S. Muljo, Panggang, 2 
Empat Sekawan Bandung: 17.03 (4. Sistim Hukum di Indonesi, (Prof. Supomo) . p. 47,50. 1 81X e H4 SESI 

| Keselamatan Umum, 17.30 Pilih- ! 2. Prog. Course HM (van Delden) s...iiooo. Ne 20 ! BL 053 OM FAC k € RE A M 8 sesegaann 

an Pendengar: 18.15 Ruangan Ke |, 3. Soal2 Udjian penghabisan g M.A. B. $ Soften Your face and skin 

sehatan, 18.30 Ruangan Pemu- | / Ummu Alam (Berdjawab) 1 0 An 338601) Keara Aming Wrinkles and other 

Takut son $ di: 19.30 Orkes Gumarang: 21.00 |! 4. Kembali ke Bataan (C. Romulo) oo Bagan) skin blemishes 2 3 Ea ti 5 d $ 

Te aa Ae dengan Pendengar: 21.15 ! 5. Hidup Bahagia (M. Natsir) oo NASI USE: Twice daily after bath as foun- 5 Le I jepa ari uara 
2 Aan 3 Orkes Studio Djakarta, 22.15 Ke | 5 6. Sovjet Rusia seperti jaug saja lihat / dation for Your make-up. » , 

aan | senian Sunda Galih Pakuan. , (Adam Malik) Aom ng Sempurnakanlah kulit muka. 3 Dalam 1, djam 

BELANDA KIRIM PESA-| (Perobahan? bisa terdjadi). | 7. Laporan panitia Kefauver Mata Menghilangkan hitam?, kukul keko- 2 
. NG € 195 (8. Sedjarah Dunia 1 dan II (Sutjipto) &......... TAN NA $ lotan, Panu, Djerawat dan wiro (kulit 5 Rambut putih mendjadi hitam. 

WAT TERBA | SAPTU 29 DJ: ANUARI 1955. . 9. Didaktik dan Metodik (Sukardi) Pa 3 muka. Muka kelihatan muda seperti ambut | V 

Ta Ke Irian Barat. D0 SOGJAKARTA. 4 ! 10. Iimu djiwa Umum ea sn Sa ai gadis dan tjantik. Kulit djadi litjin 

Ta kini akan. mengirim | “01. 10 Irama Hindustani: 07.45. / G3 ea DO MEN S o  tu 2 16 27 dan halus. Baik sekali untuk dipakai 2. 2 a 2 

kan sedjumlah pesawat2| rtars Dengarlah Nila Kusuma, dan 7-12. Kamus Ingg. — Ind., Ind. 7 Ingg. (Pinoj1 stel) .. Pn sesudah mandi sebagai foundation $ | ac air ream 8 

bang pemburu ke Irian Barat, Abdu'gani: 12.30 Gadon TN # 13. Didaktik Umum (Balnadi Sutadipura) ........ pa 5 dari Njonja punja make-up, djikalau & 4 

demikian an @jurubi- | 1340 ..Alam Peladjar”: 17 £ 14. Ilmu Djiwa Kanak? (A' Hamzah Nasution) —. 12.50 $ ingin bepergian keundangan. 2 Tjap Potret Bintang Empat. 

tjara angkatan laut Belanda. 1 Las Sunda, Pn EN $ 15, Ilmu Djiwa Umum ( sabun ) ? 12.50 j HARGA 1 Pot. Rp: 15—. 2 Be Ma bana? 

Pesawat2 tersebut untuk mem- |! Tjatatan' Dua ). 16. Soal? udjian penghabisan S.M.A.C. ' » Kalau tidak hitam uw. 

perkuat pertahanan darat terha Jogiakarta: 18.30 Lagu? Tepian Sen Mn Sauna Wana B3 1 SULTANA BUSTFORM CREAM $ .Ekaan mendapat ratusan surat pujian. : 

Hap infiltrasi” dari Indonesia |Na Uli: 19. 15 Ichtisar Pers: at |) 117. Kesusastraan Ind. I (Simorangkir) .............: "1450 1 Gives your figure grace and beauty. 2 Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air d 

Gan Akan ditempatkan di Holan | Gema | Malam Minggu PG "mn Be pn aa ah 5 mUdAN dipakai. 15 
dia, Biak dan Sorong, demikian Fragment Wajang TA 3 “5 1 Ay idem SEE idem ) S en) Develops and swells a flat bust. Tigh » Harga Rp. 25,— Tambah. ongkos kirim 1599. 

, aa ra' oleh 24 $ ' Ko ananganannaanan ” D, 
8 

aa dfurahitjara tagengh. Aneka Dari Malaya. Won Pem ta Degan bebe LN ra Peti tens and lifts sagging and flabpy bus. |) Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia. 
. 1" sa j 1 “ &. MasjarakaL UMUM (BCUMAN) coco. ,D : x 2 ” 

3 TON ARENA Lana Ng oz20 | 4. ??- Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Ind. ! ' to perfection as a maiden form. $ AN - bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro 

| 53 : pe ' PEN na AA Ba : : » omad 
R d H Oo Njanjian bersama, 12.03 Klene- |, »3 Sosiologi (Boumah) ......ooooioioiooioi oa t USE: Twice daily, when you go to bed » e 

: P3 2 PIR PenaeA nan aa Ke Han 27,50 4 » 
u MEA Na 900 1 24. Sosiologi UB. AS BAAM |-...ce need K1 g.n0.| | and morning - time. 3 DERSEDIAAN TERBATAS. 

JWAT 28 DJAN. 1955. | untuk FN S8 AT 25 Mona Alan Oiatta) nil Th at si 24 
1 TOGJAKARTA. ee Ruangan pemuda pemudi : ! 36. Kamos Batita Babes BA Ba 2 2 1 Membikin badan njonja- tetap bagus $ PUSAT PENDJUWALAN : 

06,10 Pembatjaan “Al @uran | 18.05 Varia Djawa Tengah: 1815 | £ 99” Akmanak Waspada 2... Nana ag dai cadis. 4 Al IR O DIN 

dgn. Tardjamah: 1225 Chotbah | Saloka dan paribasa oleh Pak |) 2g. Aimanak Nasional (Endang) ......... 10 3 3 & AM 3 

dan Sholat Djum'at: 14.10 Pus- | Wir: 18.30 Lagu? Indonesia: |) 29. Revolusi Peramkjit OP NIK Pan aa en PI Ina 8 GA Ke Bot Kp MR 3 Depan Kusumojudan 95 A. 

pa suara: 17.00 Taman. Putera: | 19.30 Imbauan malam: 19451) 30. Mendidik dari Yaman “ke Zaman (NC Said)... 107 Bisa dapat beli di semua Toko Obat Tiong Hoa diseluruh Solo. 

17.45 Hiburan Petang: 18.15 Ru- | Kontak dengan Saman 1 3014 3 an 3 INDONESIA. » 4 

a Da- | Irama Seriosa oleh Gema Serio- 1 : z . Tag 
5 

aan NN an alah sa : 21.15 Klenengan manasuka : . PESAN BEEKRANG DJUGA PADA : ' Pusat Pendjual Ta bi b MA w N. L saran 

Njanji: 19.40 Njanjian Tionghoa: | Oleh karawitan Studio: h: Porto 1506. Toko Buku 3 K & Is Djalan Tamblong 40 — Telefoon 4941 — Bandung. $& 

, 3 / et k , Pe ATA SES £ SSSSSSLS SO SOP SALA 
2015 Pilihan Pendengar: 2110| SEMARANG. Use Ih ana 2 da “5 3 $ DELL S EA S0 

£ A.P 18.00 — 19.00. | 4 D.I, ugu Kidul 4? Jogjakarta. | 

Uraian Pan. Pem. Umum Kota- Na an Na gi Orkes 1 AN 1 Sae 

pena Tae Mae ana Pa Ga 2 Martono! 12.40 Lagu? / NB: Untuk kaum puteri sekarang | masih kami sedia- $ Buktikanlah sendiri kemustadjabannia. | | 

Besut: 21.30 Ujon2 Monosukos Yotain: 1315 Orkes: Melati: |$ Te AB TAR dari Bali dengan,.harga. jang 4 | 
2 SURAKARTA. 13.35 Hiburan Siang: 17.00 Uior k murah sekali hanja .............. Rp. 50— $ | 

06.15 Pengadjaran Al Gur'an, 

06.30 Lagu2 dari Tapian Na Uli, 

07.45 Indonesia gembira: 12.15 

Chotbah dan sembahjang dari 

Mesdjid Besar Surakarta: 13.40 
Hidangan The Progressive: 14.15” 
Ruangan wanita, 17.00 Seni ka- 
rawitan oleh Siswa Konservatori 
Karawitan Indonesia di Surakar- 
ta: 18.05 Varia Djawa Tengah, 
18.15 Kridoraga dalam minggu 

18.30 Irama Indonesia oleh 
Tangkai Seruni: 19.30 Imbauan 

malam, 19.45 Sandjungan bakti 

Djendral Soedirman: 21.15 Irama 
krontjong asli: 22.15 Kiriman cda- 
ri Pulau 

Pertja. “8 

SEMARANG. 

00 Chotbah dan Sembahjang 
Djum'at: 13.15 Dendang Teruna 
dbp. Hadi: 14.00 Hiburan Siang: 
17.00 Taman kanak2, 1930 La-j 

gu2 Sumatera dan Maluku: 20. 30 
Wajang orang. 

& 

SENISONO 

Yeritten &y MOMALD DAVIOSOW » Associate Producer FRANELIN ADREOM » 

Repubiis Pictun! 

“Lemb 

ujon: 20.39 Gema malam: 22.15 
Irama malam. 

DJAKARTA. 
06.10 Rajuan dibagi hari: 07.10 

Musik Bambu. Sangihe: 12.00 
aran. Wanita: 1330 Orkes 

Radio Djakarta: 14.10 Orkes Kr. 
Kusuma:17.00 Biduan? dari Stu- 

dio Medan: 17.00 Seni Sunda 

Studio Djakarta: 18.15 Permain- 
an Piano Tunggal: 19.30 Empat 

Serumpun: 204 Langen Suara: 
2115 O. M. Bukit Seguntang : 
22.15 O.-K. Irama Baru. 

: se : 

(Perobahan? bisa terdiadn. 

AWAS “DJANGAN 

aa #51 
3 

KENA TIPU. BANJAK JG PALSU. 

PENDAPA TAN BARU 
AMIRO POMADE 

Tjap Potret Bintang Ampat. 

Mudah dipakai seperti pomade biasa RAMBUT PU- 
TIH kembali asal mentjegah timbulnja putih. 

DJANGAN KAGET. 

Pe 

Kelapa oleh Kajen | Pa aerUaa ee 

“| »5Mercurius Nasional” 
Siaran A.P. dj. 1815 — 19.00: | 

06.45 Orkes Haw. Teruna: 07.10 
Gamelan Studio Jogjakarta: 12. 

HS MERE! COMMANDO coDv 
Sty Marshal of the Universe 

RADAR MEN rRom Tie Moon 
tenteng BEORGE WALLACE - ALINE TOWNE - ROY BARCKOFT - WILLIAM BAKEWELL - AN 

ed REPUBLIC, SERIAL IN, IN 12 CHAPTERS 

Sandilata 5, Tilp. 266 Jogja. 
Segera mulai : Tata Buku B. 
Sjarat2 : Idjazah As: SMA: 
S.M.A./C. dengan nilai baik: 

dengan nilai : 8. 8. 7: 
168, 6.5.7. 

Tao 

349-1   
MALAM PERTAMA 

SERI 
BAN | 

DUNIA Ta 
KIAMAT. 

: AND AI KATA 

COMMANDO 
CODY 

TIDAK MUN 
TJUL : TEPAT 
PADA: WAK- 

TUNJA !!! 
Tugas jang 
sangat ber- 
bahaja. Direrren 8x FRED C. #RANNOH   Z1 

  

Pt 
Aa 2. 13. Ek jani 

ia 

Dalam 1 MINGGU sudah berobah kleurnja, asal pakai sehari 
“Gua kali GOSOK sampai akar-akarnja. Makin lama makin 
hitam. Tidak luntur dan tidak merusak pakaian. 

HARUM BAHUNJA — BOLEH MANDI.   
| Lulus udjian A Bond 4 orang. ! 

  

— AMIRO POMADE 
Harga Satu P3 besar Rp. 50,— ketjil Rp. 25,— 
Puder bikin hitam rambut 5 gram Rp. 25,— 3 gram 
Rp. 15,—. Ongkos kirim tambah 15 pCt. 

Bisa dapat beli pada Toko? Obat diseluruh Indo- 
nesia. Beli contant buat didjual lagi dapat potong- 
an jang pantas. 
AGEN? : 
SARONO MARSONO 
TEK AN TONG. 
ENG NJAN HOO 
Toko Obat ENG THAY HOO f 

Ngupasan 12 Jogjakarta, 
Petjinan 81 — Jogja. 
Petjinan 75 — Jogjakarta. 
Petjinan, Jogjakarta. 

Pe “Malioboro, Jogjakarta. 

6 :1 - Petjinan Magelang. 
“ENG TAY HO 5, : Ox : Pekodjan 101 Semarang. 

| Toko Obat ENG TJIE HO. Dil. Narking Madiun. 
Toko TJAP KENDI. Klaten. 
Toko Obat PO NING TONG Salatiga. 

4 Bisa dapat diselurah Inrionesia di Rumah? Obat. 
Djuga special sakit Ambeien zonder Operasi. 

Terbikin Oleh : 

TABIB AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95A. 

Solo.   
Tidak luntur akan tetapi sabar tentu memuaskan. 

| 

i 

Bantulah P. MIL. 
  

  
(aa “ nak Tuan. 

Berlangganan ,,Kedaulatan Rakjat” berarti 
djuga memberi batjaan jang baik pada 
an 
KE arena langganan ,,K.R.” mendapat ajuga 
iap hari Saptu madjallah anak? ,,KAWAN, 
KU” dengan pertjuma. 2 | 
Berlangganan ,,K.R.” baru 

: mulai ini hari sampai achir ini bulan men- 

MITRA: 
membuka pada 7“ 

“BOEKHOUDEN A. 

(Pebruari 1955) 
| “ LAGI LULUS 10075. 

  
Februari ( 

2 rombongan pagi dan sore. 

DJUGA pada Udjian Bond 
October 1954 dari ,,/ MITRA” 

  

      

        

  

Satu?nja obat kuat untuk kelemahan Otak, urat2 sjaraf, 

Gjantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 

perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

angin, djantung berdebar, kaki “tangan dingin, kesemutan, 

sakit pinggan g, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, Suka marah2 djengkel hati dan 

kusut pikifan : suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per doos Rp. 20,— 

POTENSOL 
Untuk -lelaki jang merasa Jesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

Harga per dOOS Loco han Sea Na San eh 

SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) Aa ',, 20,— 

PEN Aan ena Klan AN an ia a ian tok Cun . 25,— 

A PHRI BR PAN EE Wen edan nn en ken ya sket Ka dhad oa Ras 10,— 

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu, Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per doos. ... Rp. 15,— 

NO-HAIR CREAM. 
Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 
dipake. 

,per doos 

AYOM 
Untuk 

De
me
n 

Pe
ra
n 

4 

Ie B Rp. 10,— 

HAIRDYE. 
menghitamkan rambut 

utih. Tanggung tida LUNTUR 
dan. kwaliteitnja istimewa. 
Per doos Rp. 19,—, 

Rp. 25,— 

  

ee 
Rp. 15,—: 

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 

putih. Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa 3 Rp. 25,— 

Obat? keluaran DC PHARMA 
ditanggung tida mengganggu 
kesehatan umum dan diperbuat 

dengan alat-alat Pharmacie oleh 

Achli? Obat jang ber- idjazah. 
DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 
OBAT TIONGHOA DIMAN A2. 

DC ..PHARMA" Ltd. 
Dji. Ternst2 No. 12 Bandung. 

Djl. Pintu Air No. 24 Tak 

  

Agen? di Djawa Tengah : 
Toko Pakistan Tugu Kulon 46B : Toko obat Tek An Tong, 

Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan: R. O. Karuhun   
  

            

  
SWEET FRIEND. « 

Istimewa untuk laki2 jang merasa ketjewa, sebab 

mempunjai gaja tidak banjak, tidak berdaja. Obat Sweet 

friend ini, diperbuat dari tjampuran Kwalitet jang terpilih, 

serta mempunjai chasiat jang adjaib buat memberi kukuh, 

ketjewaan dari lantaran tersebut dapat dihindarkan dengan 

selahi memakai obat ini. 

GOLES CHETAI TABLETS. 
(OBAT KEPUTIHAN) 

Penjakit keputihan adalah suatu penja- 

kit jang sangat berbahaja kepada wa- 

nita karena ia bisa melemahian badan, 

mengurangkan tenaga dan Ke tjantikan- 

nja, serta menjebabkan berb gai? kesa- 

kitan dalam badan, sehingga menderita 

seumur .hidupnja. ,GOLES CHETAI 

TABLETS” obat teristimewa untuk 

menjembuhkan penjakit ini , djika siapa 

jang ' berpenjakit demikian segeralah 

makan obat ini tentu penjakit itu dapat 

disembuhkan dalam masa jarg singkat. 

GOLES DISINFECTANT TABLETS 
(OBAT GUNA MEMBERSIHKAN 

DARAH). 

  

Guranja membersihkan darah dan men- 

desak kuman? bacteria ke-umbi-umbi- 

nja. Penjakit? kulit seperti kudis buta, 

koreng?, puru, dan lain? bisa disembuh- 
kan dengan memakan dua atau tiga 

botol ,,GOLES. DISINFECTANT . TA- 
BLETS” jang sangat mudjarab chasiat- 
nja buat menghantjurkan segala ku- 

man? jang ada.  Faedahnja memakan 

banjak obat ini ialah menambahkan ke- 

bersihan darah dan mentjegab pengan 
dari lantaran tsb. 

GOLES BRAINER PILLS 

    

  

  
  

          

  : t Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dji Raya Magt- (OBAT MENAMBAHKAN 

! dapat koran gratis sebagai nomor pertjo- “Pendaftaran di : lang. Toko obat Junon Djl.. Slamet Ryadi 162 Timuran, 

sbaan. Pembajaran diperhitungkan bulan T | Bintaran Wetan 11. Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko FIKIRAN) | FLA FA BT LA 
. Pebruari 1955. 5 #7 N.B. Dari ,MITRA” telah obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek PB Tong Peko- : & 1 : N Co BRANEN PA 
: y : 4 kali Udjian berturut- djan Semarang. Manusia OTAK-lah jang terpenting Se- 
: «gunting disini La turut lulus 10075. kali, ialah penerbit segala pikiran dan 

bi $ : 1 2 f djuga menambah ingatan. Kepintaran 

: hi) Kepada : : &, na Jk | atau kebodohan sesuatu orang itu sa- 

: . : ea aa 0. 5. Linggau 2-5-1953. ngat bersangkutan dengan otaknja. Kian 
: Adm. Harian ,,K. R.” Naa M : 2 R Kepada Tabib , M.A. MAWN sehat otaknja kian bidjaksana ia men- 

1 ti af a an. 5 antangan - Bandung — djadi dan kian tadjam pikirannja. 

net INA KABAR GEMBIRA : : 5 : Lauk - k selalu b ling - 5 : Bana 3 orseling - K3 tag Ja d |GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan? obat 
LN WEI Da TO PN aneka 3 : Besja ta'slebii' mahal dari Dari obat2 jang tuan kirimkan "3 aa Bg K jang paling baik untuk menjokatkan kepintaran dan pikiran, 
: : 2 da "beniotunsan sapi” s0 ngan segala senang hati. Pil Viranol ,,Gembira” Salp. Tjan- serta menguatkan ingatan. Djika dibiasakan memakan obat 

: 1 5 :4 hb rta Ta an $ tik I. Obat2 itu belum berapa lama saja pakai obat dari 1 ini senantiasa sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh 
: Alamat 2 vhetia ik asian pose eong enek Lheva ke UE u ad , Tabib M.A. MAWN memang mustadjab bagi penjakit saja, kelemahan otak tidak akan timbul lagi. 
: Nae ? : ! Me Nan Sa ARAAN lemah. Penjakit saja itu, telah saja derita 6 bulan lamanja, 

1 . . : UNTUK “ng Ae an dan telah ber-matjam2 pula obat jang saja pakai tetapi ti- AGENT : 

: Tanda tangan: : Sneak dak berhasil. : 1 Sah . 
: : R. “ESKODA Maka dengan ini, atas pertolongan obat - Tabib TEK AN TONG Pafjinan 81 Jogjakarta. 
: $ 8 teri kasi .. . 1 : , i m. || MAWN, saja sangat merasakan berterima kas g ENG NJAN HO Petjinan 75 Jogjakarta. 

$ Kenednsonagsaranankenanann ea narasn an asas | Bintaran - Lor 12A — Jogja. OrNAI saja @” Bisa dapat beli di TOKO2 OBAT seluruh INDONESIA 

ba | (Kidul Luxor). ((TIONG AAN ). Ta Besi ian TT 

- Typ ,KEDAULAT AN RAKJAT” 1082 /52 / 8014. 

ing ' W 
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€ ea RR Men si


