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pemilihan 

|. masa genting, akib 
| jang menghinggapi 

| dengan Pa 
ng See Ke eLan api 1 y mbang tahu, dapat Me makan korban, 

daerahnja me- 
jang latent pa- 
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  La Akan 

 EMARIN siang Ment. Penerangan Dr Tobing dan Sekdjen Ke 

  

menterian Penerangan Sdr. Harjoto telah memberikan vi- 
to sambutan dimuka pengikut?/pegawai?2 staf Kempen, jang 

kini sedang mengikuti pendidikan praktek di Tugu, Bogor. Da- 
n urajannja sekdjen Marjoto telah menerangkan dengan pan- 

djang lebar tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 

  

. jang bebas 

| Al. dinjatakan oleh Harjoto 
bahwa politik bebas jang didja- 
lankan oleh negara kita, bukan 
lah sama dengan politik netral. 

- Politik netral adalah istilah jg- 

—. KEAMANAN 
1 

PEMILIHAN 
. UMUM 

K OORDINASI Keamanan 
? Daerah Djawa-Tengah te- 

lah mentjapai hasil bak : ye- 
rombolan M.M.K. dan OPPR£ 
banjak jang bersedia menjerah 
dengan sendjatanja pula. Ting- 
gal sekarang menjiapkan sesu- 
atu untuk mendjaga djangan 
sampai orang? jang menjerah 
itu kembali pilih djalan keliru, 
jaitu kembali kehutan. - Usaha 
menampung dan mengembalikan 

mereka kemasjarakat haruslah 
dikerdjakan sebaik-baiknja. Ka- 
lau gerombolan lain? lihat ka- 
wan-kawannja, pemimpin-pe- 
mimpinnja, sudah dikembalikan 
kemasjarakat, tidak boleh tidak 

mereka pun tidak ajal lagi me- 
ninggalkan hutan urituk menge- 
tjap hidup normaal. 

sk Uh 

Kepentingan hasil baik Koor- 
dinasi Keamanan Daerah Djawa 
Tengah ini lebih nampak lagi 
kalau kita ingat betapa pen- 

  

umum 

dengan saksama. Kita semua 
tahu, zonder keamanan, pemi- : 
lihan umum sukar dapat djalan 
seperti jang kita kehendaki. 
Teror dan antjaman tidak mung 

'kin dapat memberi kemerdeka- 
an kepada penduduk untuk me- 

milih tjalon seperti jang dike- 
hendakinja. Waihasil, selama 
ada teror dan antjaman, pemi- 
Jihan umum hanja dapat meng- 
hasilkan pemilihan paksaan. 
Dan akibatnja, konstituante jg 
terbentuk tidak dapat mentjer- 
minkan kehendak rakjat. 

Oleh karena itu hasil Koordi- 
nasi Keamanan Daerah Djawa- 
Tengah sangat penting 

x 

Koordinasi Kea- 

manan Daerah Djawa-Tengah 

belum selesai, betapapun pen- 
hasil jang sudah ter- 

Tapi tugas 

tjapai. 
“Dalam hubungan ini patut ki- 

ta ingatkan akan utjapan Kepa- 

la Daerah Istimewa Jogjakarta 

Sri Sultan Hamengkubuwono 
jang pada pergantian tahun jbl. 

menjatakan kepada K.R., bah- 

wa rakjat banjak — lebih tepat 

kalau dikatakan pemimpin-pe- 

mimpinnja, besar dan ketji — 

banjak  dihinggapi penjakit 

.psychose pemilihan umum”. 
Partai? 

menangan dim -pemilihan 

nanti. Padahal mereka 

menang, sebab ingin berkuasa 

atau ikut berkuasa. 
xx 

Segi ini hendaknja senantiasa 

djadi perhatian Koordinasi Ke- 

Daerah Djawa-Tengah 

djadi priha- 

tin tiap2 petugas keamanan di- 

amanan ' 
- pada umumnja dan 

daerah-daerah chususnja. 

kan dapat 

an, tapi djustr 
umum, 

angan pere 

masa itu siapa tahu 

golongan2, anisasi2, 
ga besar pemimpin? 
ingin berk 

3 a-i dan 
Kalau dikosa-kota besar dan 

agak besar pertentangan biasa- 

a tidak terlalu melampaui ba- 

ajustru Maa
 | 

bat Jiik mudah dan sering 
batas zakelij 

Na 

ditjarmpur-adukkan
 

dan lantaran 
siapa 

tas zakelijk, 

dilampaui, pertentangan 

sentimen, 

“ta pa 
bentrok jang 
svg 4 kalau 

jinerah 

“ arilah 
rih- 

j dilah kita semua ikut pr 

Men sebab di Djawa-Tengah ini
 

aknia ada daerah jang me- 
enantiasa panas t 

3 

  
melaksanakan pemilihan 

politik, organisasi, 

golongan? siang malam chawa- | 

tir kalau? tidak mendapat ke: 
umum 
ingia 

dan aktief, serta menudju perdamaian berdasarkan 

berlaku dalam masa perang, se- 

dang politik bebas adalah suatu 

istilah politik dimasa damai. Po 
litik bebas ini telah diletakkan 

dasar?nja semendjak proklama- 
si kemerdekaan kira. 

Selandjutnja Harjoto mene- 
rangkan bahwa politik luar ne- 
geri Indonesia terhadap nega- 
22 tetangganya di Asia adalah 
berdasarkan . kerdjasama. Da-' 
jar2 kerdjasama ini sebenarnja 
sudah ada sedjak du'u, oleh ka- 

rena terdfpatnja nasib dalam 
sedjarah, dan pertalian kebud:- 
jaan jang  berabad2 lamanja. 

Jang penting jang akan dilaksa 
nakan sekarang ialah memupuk 
persesuaian 
tumbuh oleh persamaan itu de- 

nsi hh bukti politik bebas 
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— DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S.) 

  

kita. 

Menurut Menteri tugas jang (te- 
mikian itu tidak mudah didja- 

ruh lapisan masjarakat 

lankan, kalau djiwa rakjat dan 
masjarakat kita belum bersih 

sama sekali dari perasaan wa- 
risan pendjadjahan dahulu. 4 

Achirnja Dr Tobing mengha- 
rapkan, agar suka bekerdja ber 

sama2 dengan segala kekuatan 
jang ada untuk memperdjuang- 
kan, mempertahankan idee Pan 
tjasila dalam masjarakat Indo- 

nesia. 
Patut dikabarkan bahwa para 

pengikut pendidikan staf Kem- 
pen jang kini sedang mendjalan 
kan latihan praktek di Tugu iru, 

telah menamatkan pendidikan 
ebih dahulu teori selama seta- 
hun, jang - berkenaan dengan 
soal2 penerangan. 3 

WIBOWO DIPERHENTI- 
    

faham jang telah : 

| 
ngan mengambil satu tudjuan, | 
jaitu menghapuskan segala pen- ' 
djadjahan di Asia berikut dgn 

segala bekas2 dan djedjak2nja. 

| Achirnja dikatakan oleh sek- 
djen Harjoto, bahwa konperensi 
Asia - Afrika jang akan diada- 
-kamnsdibulan April di Bandung | 
nanti adalah suatu bukti jang 
tegas dan terang, bahwa politik 
-bebas jang aktief dari Indone- 
sia itw adalah benar2 menghen- 
daki dan mentjari persahabatan 
dan kerdjasama diseluruh bang- 
sa2 didunia ini. 

Dr Tobing jang berbitjara se- 
telah Harjoto, a.'. menjatakan 
bahwa pokok kuwadjiban dari 
warga penerangan ialah menga 
karkan negara Indonesia dgn 
ideologi Pantjasila kedalam selu 
  

SOKONGAN PAKISTAN 
.. Memperbaiki mesdjid 

£ Ampel. 

| Dari pemerintah Pakistan te- 
lah disampaikan kepada P.M. 
Republik Indonesia uang tunai 

sebesar 10.000 rupee guna mem- 
perbaiki mesdjid Ampel, sebuah 
mesdjid jang bersedjarah di Su- 
rabaja. 
 Sokongan itu telah dibawa 
oleh P.M. Ali Sastroamidjojo ke 
Surabaja, untuk diserahkan ke- 
pada Panitya Pengurus 
baikan Mesdjid itu. Penjerahan 

akan dilakukan dirumah kediam 
an Gubernur Djawa Timur, De- 
mikian berita dari Djawatan Pe 

nerangan Kementerian Agama. 
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Duta Besar India di Indon 

tumkan bunga padu Ment 
Ulang Tahun ke-V Renubli 

   

    
   

cu T, Tijobi tengah mentjan- 
LN. Sunarjo dalam resepsi 

& India baru? ini. (IPPHOS) 
  

ID aaavia, jang akan dipasaiyf 

Djenderai Urusan KHkonomi 

tgl 8 Pebruari '55 jai. Se 

annja itu ialah pada achir balin 
mMuanja, n. 

gala sesuatunja belum siap s@ 

diundurkan sampai tanggal tgi 

Pewartaan Kementeriapg Perek 

Sebagai Wakil Ketua dari des   KAN 

Melakukan pelanggar- 
an djabatan. 

Menjambung berita tentang pe 

langgaran kebiasaan diplomatik 
jang dilakukan oleh Wibowo 

Prawirosumarto. seorang  pega- 

wai kedutaan . Indonesia tanpa 
status diplomatik di Brazilia, se 
hingga pemerintah Brazilia me- 
njatakan Wibowo sebagai orang 
"persona non grata” (tidak di- 
sukai), lebih djauh dapat dika- 
barkan, bahwa menurut pengu- 
muman Kementerian Luar Ne- 
geri, mulai tanggal-t Pebruari 
jang akan datang Wibowo ter- 

sebut diperhentikan. dari peker- 
djaannja . dan akan dikembali- 

kan ke Indonesia. 
Seperti diketahui, Wibowo te- 
3 mentjoba untuk memaksa 

Djawatan Bea dan Tjukai di 
Brazilia untuk mengidjinkan pe 
masukan mobil jang dibelinja 

dari Amerika Serikat, - tanpa 
pembajaran tjukai.—— Ant. — 

D 

malam harinja 

Sriwedari. 

Selandjutnja pada hari Sabtu 
Menteri Kesehatan” mengun- 

djungi. Kantor Djawatan- Kese- 
hatan Rakjat Surakarta, Jaja- 

san Penderita Anak2 Tjatjad 
serta- Kantor Pemberantasan 
Pes dikota Solo. 
Kemudian rombongan Mente- 

ri terus ke Sukohardjo, mengun- 
-djungi Pengobatan Penjakit Tra 

choom dan melihat pertjontohan 
air minum. 

. Dari Sukoharajo diteruskan 

penindjauannja ke Polik.inik 

Mobil di Selogiri, selandjutnja 

ke Wonogiri untuk melihat: 
R.S. Djawatan Kesehatan Rak- 

| jat Kabupaten, R.S. Darurat Pes 
dan training centre T.C.P.S. Da- 
ri Wonogiri rombongan Menteri 

menudju Tawangmangu unuk 

menginap disana. 
| Pada hari Minggu pagi rom- 

bongan Menteri kembali ke So- 
lo, dan mengadakan penindjau- 

an ke R.C. Surakarta. Pada 
siang harinja mengadakan per- 
temuan ramah-tamah dan ma- 

kan siarg dengan dokter2 dan   
  

£ Anak-anak   
'emilihan umum kita harap- 

ak menstabilkan keada- 

u masa dimuka 

masa. perdju- 

butan suara rakjat, 

dapat djadi 

at psychose 

partai2, Or- 

chususnja 
ketjil jang 

uasa dan ikut ber- 

. distrik nomor 45. 

Untuk memperingati genap 
ima puluh tahunnja organisasi 
tersebut, diadakan usaha2 -so- 

sial. Dengan meliwati Rotary 

Club di Semarang, tanggal 6 Pe 

bruari jang akan datang Rotary 
Club distrik 45 akan menjerah- 
kan sebuah ,,pesawat untuk me- 
njembuhkan penjakit lumpuh” 

jang bernama ,,diatemi” kepada 
,Jajasan Pemeliharaan Anak2 
Tjatjad” di Solo. Pesawat terse- 
but sematjam ,,pesawat pidjet” 
berharga Rp. 17.500,—. 

Tanggal 5 Pebruari oleh Ro- 
tary Club Semarang jang beker 
dja bersama2 dengan Rotary 
Club Tegal dan T'jirebon menga 
dakan pertundjukan amal, hasil- 
nja 1004 akan diserahkan ke- 

pada Jajasan Penolong Pende- 
rita Penjakit Kusta di Pati.   
Sementara itu diperoleh beri-: 

Rotary club 50 tahun 
tjatjad Solo dapat! 

sumbangan Sa 

PA TUN ini Rotary Club genap setengah abad sedjak diben- 
tuk pada tahun 1905 jang berpusat di Amerika. Hingga kini 

organisasi tersebut. mempunjai lebih kurang 80 tjabangnja di- 
beberapa negara diseluruh dunia jang berbentuk distrik”, di- 

antara mana Indonesia sebagai tjabangnja jang tersebut masuk 

ta, bahwa termasuk dalam rang 
ka peringatan 50 tahunnja Ro- 
tary C'ub tersebut, anggota2 

Rotary Club Semarang akan 

membaktikan darahnja 'kepada 
P.M.I. Dapat ditambahkan, bah- 

Bg Club di Semarang di 
bentuk pada tahun 1929. 

Lebih djauh diperoleh berita, 
bahwa Rotary Club Indonesia 

akan melangsungkan kongres- 
nja di Bandung pada tanggal 4 
dan 5 Maret, Diantara atjara jg 
terpenting untuk memilih ,,Gu- 
bernur” baru sebagai pemimpin 
umum dari Rotary Club Indone- 
sig. Seperti diketahui, masing2 
distrik dipimpin “oleh seorang 

dengan sebutan Gubernur". 
Dan ,,Gubernur” Rotary Club 
Indonesia jang  terachir seka-   Tek “Peng. — Ant, 

  

rahg ini dipegang oleh Pa 

AN DD DAY 

Maa mam setang ai 

legasi dagang tsb. ditentukan 

Umarjadi Kepala Bagian Ekor 

nomi dari Kedutaan Besar R.If | 
| Mesir jang banjak mengandung 

“bubuk besi, sehingga banjak teh 
di Roma (Italia), sedangkan an 

gauta?nja terdiri antara lai 

dari seorang jang akan ditur 

djuk oleh Duta Besar R.I." d 
Kairo sebagai wakil dari Kes 

menterian Luar Negeri, Widjak. 

jasukma dari Bank Indonesia d 

  

   
    

   
      

    

   

    

  

EGASI dagang Indone: ta 

$ 

ke Mesir dan negara2 Saudi 

  
| 
| 
| 
i 

4 Oleh Mr R. A. Asmaun Direktur | 

ar Negeri akan berangkat pada 

telah dikabarkan keberangkai- 

ini akan tetapi berhubung se- 

: maka keberangkatannja 

Sebut diatas, demikian “Bagian 

H3 Claim teh Indonesia 
dari Mesir. 6 

Mengenai adanja berita2 se- 
kitar ekspor teh Indonesia untuk 

jang tertimbun dinegara tsb., 

kalangan Kementerian Pereko- 

nomian menjatakan, bahwa hal 

ni sedang diadakan perferiksa- 

an kembali dan akan diselesai- 

Djakarta, A. Habir Kepala Bagikan se - baik?-nja. 
gian Ekonomi di Kedutaan Be- 
sar R. I. di Kairo dan anggaut 

|nja jang terdiri dari wakil? pik 
| nak pengusaha nasional diantas 

Hana seorang wakil dari DEIP 
B. Kasman jang djuga mewak 

IN. V. Djohan -Djohor, Rachm 
Koesoemobroto dari N. V. Ar 

| sebagai pimpinan Bakuna, da 
| Sjamsudin Daeng Mangaw 

- dari DEI Makassar. ' EN 
# : AS 

Selandjutnja anggauta d 
gasi dagang ke-negara2 Sa 
s&rabia ditambah dgn 

    

  

Menteri kesehatan 
menindjau Solo 
ALAM rangkaian penindjauannja ke Djawa Tengah, Djum- 
'at siang jl. Menteri Kesehatan Dr Lie Kiat Teng telah tiba 

di Solo dari Semarang, diterima oleh Dokares Surakarta. Pada 

rombongan Menteri melihat Wajang-orang. 

dokter2 gigi Pemerintah / Parti- 
kelir di Pak Amat Sriwedari. 

Siang kemarin rombongan 

Menteri menudju ke. Jogjakarta 
dengan Singgah di Delan”“" mn 

tuk memeriksa bekas bentjana 
bandjir dan di Klaten meninuajau 

R.S. Tegaljoso. 
Dapat ditambahkan banwa se 

lama berada di Solo Menteri Ke 
sehatan tidak mengadakan per- 
temuan jang agak luas. mela:n- 
kan melulu dikalangan D.E.R., 

serta pertemuan intern dengan 
para dokter: — (Kor). 

  

WAKIL2 PEMERINTAH 
PILIPINA SAH 
Untuk tandatangani nas- 

kah perdjandjian dengan 

Republik Indonesia. 
Menteri Kehakiman Pilipina 

kemarin mempertahankan hak 
pemerintah Pilipina untuk me- 
nanda-tangani perdjandjian me- 

ngenai imigrasi tidak sah de- 

ngan Indonesia. Sebagaimana di 
ketahui perdjandjian jang di- 

maksudkan itu ditentang” oleh 

anggota2 Kongres. 
Menteri Kehakiman Pedro 

Tuason berpendirian, bahwa wa- 

kil2 pemerintah Pilipina sah me 
nurut hukum untuk menanda-ta 
ngani naskah perdjandjian de- 

ngan Republik Indonesia tanpa 

memerlukan tindakan pendahu- 
luan dari bagian Kongres.. 

Pendirian Pedro Tuason itu 
membuka djalan untuk perun- 

dingan terachir dan penanda- 

tanganan pedjandjian o'eh wk2. 

dari kedua negara jang 'kema- 

rin berkumpul dalam satu si- 

dang. Naskah perdjandjian tsb. 

mengesahkan tempat. kediaman 

kira2 4.500 orang Indonesia di 
Pilipina jang telah memasuki ne 

gara tersebut dengan tidak sah 

Selain 'itu perdjandjian tersebut 
akan menjelenggarakan pemula- 
ngan kira2 1.600 orang Indone- 
sia kembali ketanah-airnja. 
Anggota? Kongres menentang 

naskah perdjandjian itu dengan 
mengemukakan, bahwa penga- 
wasan tempat-kediaman imigra- 
si gelap itu membutuhkan un- 
dang2. Dalam pada ita Wakil 
Presiden merangkap Menteri 
Luar Negeri Carlos Garcia me- 
ngatakan, bahwa undang? untuk 
itu tidak perlu diadakan dan Se 
nat. fjukup meratifisir perdjan- 

  

  
LV dajasr 'ndonesin “th Senooisehap neck 

Tn 
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Nata 

| 
| 
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Teh jang mengandung bubuk 
besi itu, sebenarnja terdjadi dim 

.proses pembikinan, ialah jang 
disebabkan gosokan mesin2 an- 
tara besi dan besi. Untuk meng 

p hilangkan besi jang terdapat ci- 

k dalam teh itu, akan  ditjarikan 

suatu alat sematjam magnit dan 

| dengan alat tersebut besi tadi 

1 dapat. dihilangkan. — Ant. 

| CN na 
| ROMULO KEPALA DE- 
| LEGASI PILIPINA 

seorang ft... : : . 2 3 Fa : Dalam (onperensi 
1 :3 ES sg MAKA ira Ea EN AT apa 5 agi dari Kementerian-Agarn “3 LN ah pen an 

Dari Manila U.P. mengabar- 

kan, bahwa Wakil Pres. Carlos 
i sarcia kemarin mengatakan, 

| bahwa sebagai kepala delegasi 
| Philipina kekonperensi Asia - 
| Afrika bulan April di Bandung 

  

-tuk mendapat persetudjuan Ka- | 
keterangannja | 

Anggaran Be'-n- | 

| nanti akan ditundjuk Brigadir | 
: Djenderal Carlos P. Rumulo. 

Wakil Presiden Carlos Garcia 
| jang merangkap sebagai Menteri 

| Luar Negeri selandjutnja  me- 

|ngatakan, bahwa dirinja sendiri 

tidak dapat mengepalai delegasi 

itu ia akan mengadakan kun- 

Tenggara. 

Seperti diketahui, Carlos Ro- 
mulo sekarang berada di Was- 

hington sbg. Duta Pribadi Presi- 

den Magsaysay untuk Amerika 
Serikat. 

Demikian U.P.. 

Dikabarkan oleh U.P. dari 

Saigon, bahwa Pemerintah Viet- 
nam Selatan kemarin telah me- 
nerima surat undangan dari ne- 
gara? Koiombo untuk mengun- 

djungi konperensi Asia - Afrika 

datang. 

rita tersebut, bahwa 
Selatan diduga akan 
undangan itu. 

memenuhi 

  

tersebut, berhubung pada waktu | 

diangan goodwill kenegara? Asia | 

| sar. 

IP.M. India Nehru : 
  

  

  

PARGA LANGGANAN. 

(Tiap Saptu GRATIS Madjadlah 

kanak - kanak » KAWANKU”) 

  

Dalam dan Luar Kota, 

? Sebulan «4 5 Rp: 18— 
Etjeran . ... ca...» 0,60 

  

ADPERTENSI: 
1 milimeter, 1 kolem Rp. 0,80 

TAHUN X — NOMOR 104 '— 
NG 

2 o 

4 Pasal. redakan ketegangan : 
Jang ditimbulkan masalah Taiwan 

— Konp. Commonwealth Senin ini dimulai. 
— Nehru tidak bawa pesan Chou, 
— Perang Taiwan tidak mentjetus, kata Kotelawala. 

ERDANA Menetri India, Jawaharlal Nehru, kemarin dulu 

telah tiba di London untuk menghadiri konperensi Com- 
monwealth jang dimulai hari Senin 31 Djanuari ini. 

Atas pertanjaan pers, Nehru menerangkan bahwa ia tidak 

membawa usul2 istimewa untuk konperensi itu dan djuga tidak 

membawa pesan dari perdana 

Atas pertanjaan lainnja, Neh- 
ru selandjutnja “mengatakan 
sambil bersenjum, bahwa baha- 
ja jang mengantjam perdamai- 
an dunia adalah peperangan. 
Memikirkan perang dan menga- 

dakan persiapan untuk berpe- 

rang adalah bahaja paling be- 
Djika orang menghendaki 

perdamaian, maka jang dipikir- 
kan haruslah perdamaian dan 
mengadakan persiapan untuk 

perdamaian. 
Demikian Nehru jang mengu 

tjapkan pernjataan tadi atas 
pertanjaan, apa jang dianggab- 
  

PERTEMUAN ALI — 
NEHRU 

Pada 8. Pebruari jang akan 

datang PM Nehru dan PM Ali 

dari Pakistan akan mengadakan 

pertemuan dalam djamuan ma- 

kan di London. 
Djemuan makan tersebut 

akan diadakan oleh Komisaris 
Tinggi Pakistan untuk London 

ig sekarang, Mohammad Kam- 

rullah, untuk menghormati ke- 

datangan PM Ali (Pakistan) di 

London berkenaan dengan 

adakannja konperensi para per- 

dana meteri Commonwealth Ing 
gers. —.Rtr. 

ANGGARAN BELANDJA 
TAHUN. 1955 

Sudah diadjukan. pada 
Kabinet. 

Samber jang mengetahui me- 

nerangkan, bahwa seminggu jg. 

Jalu Kementerian Keuangan su- 
dah mengadjukan rentjana Ang 

garan Belandja tahun 1955, un- 

binet. Menurut 
maka defisit 
dja untuk tahun 1955 itu dite- 
tapkan sebesar Rn». 2,5 miljard. 

Meskipun Kabinet sudah da- 

pat menjetudjui djumlah defisit 

itu, tetapi masih timbul perso- 
alan apakah dengan defisit sebe 

sar itu anggaran? Kementerian? 

tidak mendjadi tertekan oleh 
karenanja. Oleh sebab itu, ma- 

ka sebuah panitya ad hoc jang 

chusus untuk mempeladjari s0o- 

al2 tersebut sudah dibentuk 
oleh Kabinet jang terdiri dari 

Perdana Menteri dan Menteri? 

Sosial, Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga, Pertahanan serta Ke- 

uangan. 
Kalangan itu lebih landjut me 

nerangkan bahwa meskipun Ke- 
menterian Keuangan dalam me- 

| ngadjukan Anggaran Belandja 

di Bandung bulan April jg akan | 
Dinjatakan dalam be- | 

Vietnam | 

itu belum dapat tepat pada wak 

tunja, tetapi dibanding dengan 
tjara2 mengemukakan Anggar- 

an Belandja pada tahun? jang 

sudah, waktu mengemukakan 

Anggaran Belandja sekarang ini 

dapat dikatakan agak sedikit 
tjepat. 

an pertandingannja jang pertama di Indonesia kemarin 
petang, diatas lapangan betjek karena hudjan kesebelasan 

Grasshoppers dari Swiss telah berhasil menggulingkan PSMS 
(Medan) dengan 4-2. Sebelum turun minum, tamu? itu leading 
2-0, goal pertama masuk dalam gawang Medan jang didjaga 

nan ini baru sekali inilah melakukan pertandingan jg besar - red). 

Kekuatan kedua kesebelasan 

hampir sama, kurung mengu- 

rung. Tjuma kesebelasan PSMS 

kurang beruntung: tembakanz 

Jusuf Siregar dan Ramli selalu 

diluar gawang, ditambah dengan 
| kekurangsafean Manan menang 

|kap bola. 
Lo. Lagi 

i Siregar selalu didjaga kera, 

| oleh spil Frosio dan Schmidhau- 

ser. 
Sebaliknja pemain2 muka Ke- 

sebelasan Grasshoppers itu tje- 

pat sekali, terutama Balilman 

dan Vuko serta Hans Hagen jg 

tidak berapa sukar dapat mele- 

wati pendjaga belakang PSMS. 

Dan dengan demikian mengge- 

tarkan djala Medan itu. 

Gelandang kanan P.S.M.S. 

Ramlan dengan mati2an mem- 

bantu barisan belakang dan ba- 

risan penjerang. Kalau tidak ke- 

kalahan anak2 Medan itu mung- 

kin sekali akan lebih banjak. 

Sesudah wasit Sarim dari 

Djakarta membunjikan peluit- 

nja, dengan tjepat sekali serta   

| 

| 
| 

| 

| 

h 
| 

: 
| Manan pada menit ke-3 sesudah peluit pertama berbunji. (Ma- 

| 
| 

| 
| 

|ngan tembakan keras 

dengan umpan2 pandjang pe- 

main penjerang Grasshoppers 

terus menggrebek pertahanan 
PSMS. 
kanan 

Dan pada menit ke-3, 

dalam Hans Hagen de- 

mema- 
sukkan bola itu kedalam sasar- 

lannja: 1-0. 
pula Ramli dan Jusuf | Dengan kekalahan ini pemain- 

| pemain Medan bangun dan me- 

  

ngatur serangan2, tapi tembak- 

an-tembakan mereka tidak me- 
nemui gawang musuh. : 
Pada menit ke-32, kiri luar 

Grasshoppers, Vuko (savljevic) 
mendapat bola dan dengan kon- 

tan meneruskan  kegawang : 
Manan tidak berdaja, 2-0 un- 
tuk putera2 Swiss itu. 
Demikian stand sampai turun 

minum. 
Babak kedua. 

Selama 7 menit sesudah dje- 
da, pemain2 Medan mengurung 
benteng Grasshoppers, berkali? 
Jusuf Siregar mendapat bola, 

tapi tembakannja tidak tepat, 
atau dengan safenja ditangkap 
pendjaga gawang Grasshoppers. 

di- | 

Pantat Tea oantata Nada 

menteri RRT, Chou En Lai. 

nja bahaja paling “besar terha- 

dap perdamaian dunia. ' 
Dalam pada itu Nehru akan 

mengusahakan penjelesaian ma- 

salah Taiwan jang sangat pen- 

ting itu. 

  

| 
| P.M. NEHRU. 

. perang terantjam perdii- 
INMUN “a - 8   

? Nehru adalah satu2nja perda- 
na menteri Commonwea th jang 

baru2 ini mengadakan kubung- 
an langsung dengan peinerintah 

Peking. 
Menurut dugaan kalangan di- 

plomatik di London, Nehru kini 

'mempunjai rentjana jang terdiri 

4 pasal untuk meredakan kete- 

gangan jang ditimbulkan oleh 

masalah Taiwan, antaranja pe- 

rundingan internasional tentang 

gentjatan sendjata oleh Dewan 

Keamanan PBB dengan RRT 

ikut serta atau dengan menga- 

akan konperensi internasional 

lamnja. — Rtr. 

Soal Taiwan dapat di- 

petjahkan, kata Kote- 

lawala. 

Perdana Menteri Ceylon, Ko- 

telawala, sementara itu menga- 

takan di London, bahwa pepe-   rangan tidak akan mentjetus s: 

kitar soal Taiwan. 
Kotelawala menjatakan ,,Sua- 

tu perumusan akan dapat dite- 

mukan untuk memetjahkan ma 

salah Taiwan apabila orang2 

mau berfikir setjara masuk 

akal”. ,/Saja setjara pribadi ber 

pendapat bahwa peperangan 

tidak akan petjah”, kata PM 

Ceylon tersebut. 

Commonwealth pasti meru- 

pakan suatu kekuatan jang da- 

pat bertindak, dan saja berke- 

jakinan bahwa setiap orang se- 

tudju dengan dipertahankannja 

perdamaian”, demikianlah Kote- 

lawala. — UP. 

  

RRT kesidang DK 

| — Eisenhower 
Ate MAN area Oka Da 

PBB? 
Chou& M olotov beri djawaban negatief 

2 Hari ini DK PBB sidang. 

— Bitjarakan pertempuran di T.D. 
1 kekuasaan jang diminta, 
Tapa TEA tee &, “4 La ibn 

| M. merangkap menteri LN RRT, Chou En Lai, telah. mem- 

memperdebatkan 

matik di London. 

Dalam pembitjaraan 

kuasa usaha Inggeris di Peking, 

Humphrey Trevelyan, Chou En 

Lai menerangkan bahwa soal 

itu akan disampaikan '' kepada 

pemerintahnja. 
Trevelyan dalam pembitjata- 

an itu tidak mengadjukan un- 

| dangan kepada Peking supaia 
ikut serta dalah perdebatan De 

Tetapi ia menjatakan kepada 

Chou banwa Inggeris akan me- 

njokong suatu move jang her- 

tudjuan mengundang RRT. 

Kalangan resrgi di London ti- 

dak merasa heran dengan dja- 
waban Chou jang negatif itu ka- 

rena ia memang harus bersikap 

hati2 sebelum menerima undang 
an resmi dari Dewan  Kea- 
manan. 

Laporan tentang perundingan 
Chou — Trevelyan itr segera di 
sampaikan kepada pemerintah2 
Amerika Serikat dan New Zea- 

|land oleh kementerian LN Ing- 
geris. 

  
Grasshoppers—Medan 4—2 

Lapangan betjek akibat hudjan 
Pendjaga gawang tidak safe 

Lewat tudjuh menit itu pe- 
njerang2 kesebelasan tamu 
menggiring “bola kemuka dan 
pada menit ke-8 centreforward 
Vonlanthen dengan tidak aja! 
memaksa Manan mengambil bo- 
la itu dari djalao Dan 4 menit 
kemudian kiri luar Vuko me- 
nambah  kemenangannja lagi 
Stand mendjadi 4-0 untuk 
Grasshoppers. 

Trio Medan, Samsuddin/Ramli j 

Jusuf Siregar mengatur serang- 
an untuk membela nama PSMS. 
Dan pada menit ke-35 dalam 
babak kedua barulah berhasi! 
Sehmidhauser handsball dalam 
tempat terlarang: penalty di- 

ambil Jusuf Siregar: 4-1. Dan 
5 menit kemudian centerforward 
Ramli dengan  kerasnja dari 
djarak 12 meter dapat memibo- 
bolkan gawang Grasshoppers : 
4-2. Demikianlah stand tidak 
berubah lagi. 

Tgl, 2 Pebruari 1955 Grass- 
hoppers lawan Persidja di Dja- 
karta. 

Tgi. 4 Pebruari 1955 Grass- 
hoppers lawan P.SIS.I. di Jogja. 

Tgl. 6 Pebruari 1955 Grass- 
hoppers lawan Persihaja di Su- 
rabaja. 

Tgl. 9 Pebruari 1955 Grass- 
hoppers lawan P.S.S.I. di Dja- 
karta. 

  

wan Keamanan tentang Tawan. 

dengan | 

| “berikan djawaban negatif terhadap permintaan Inggeris 

supaja RRT mengirimkan wakil bila Dewan 

masalah Taiwan, 

Keamanan PBB 

demikian kalangan diplo- 

& 

Perundingan di Moskou. 

|. Seperti telah diberitakan, dja 

-ga di Moskou telah diadakan 
perundingan mengenai soal,.tsb. 

antara duta besar Inggeris, Wil- 
lam -Hayter, dan menteri. LN 

Sovjet, Molotov. 
Menurut djurubitjara kemen- 

terian LN Inggeris, djuga Mo'o- 

tov memberikan djawaban ne- 
gatif atas permintaan Hayter. 

Molotov hanja berdjandji akan 
menjampaikan soal itu kepada 

pemerintahnja. 5 
Dalam konperensi pers Sabtu 

il djurubitjara Inggeris tadi 

menerangkan, bahwa pembitja- 
raan Chou — Trevelyan itu ber- 
langsung selama 2 djam dan se 

landjutnja menegaskan bahwa 

djawaban €hou dan Molotov itu 
tidak dapat dikatakan menolak. 

: Eisenhower  memper- 

oleh kekuasaan jang 

dimintanja.   Sementara itu dikabarkan da- 

ri Washington bahwa presiden 
Eisenhower telah menanda ta- 

ugani resolusi jang telah dise- 
tudjui senat dan jang memberi- 
kan kekuasaan kepadanja untuk 

mempergunakan angkatan ber- 

sendjata guna mempertahankan 
Taiwan. « 

Setelah itu EBisenhower mene- 

rangkan, “bahwa resolusi itu 
mendjadi satu bukti tentang ke- 
tetapan hati rakjat Amerika un- 
"uk melawan agressi ,,Komunis” 

Ialam daersh jang sangat pen- 
'ing bagi keamanan Amerika 
Serikat. 

Dengan demikian kini Hisen- 

hower dapat mempergunakan 

angkatan bersendjata Amerika 
(armada ke-7 Amerika) untuk 
melawan serangan RRT jang 
litudjukan terhadap Taiwan, 
Disamping itu ia bisa djuga me 
merintahkan angkatan bersen- 
djata Amerika supaja mengung 

sikan pasukan? Kuomintang da 
ri pulau Tachen dan beberapa 
pulau tainnja. 3 

Sidang . DK-PBB me- 

ngenai masalah Tai- 
wan. 

Sidang Dewan Keamanan P- 

BB jang bersidang hari Senin 
ini untuk membitjarakan penje- 
lesaian pertempuran? di Timur 
Djauh akan dihadiri oleh 11 me- 
geri anggota. —- Rtr, 

  

Pi 

x Seorang peladjar Jogja su- 
dah beberapa lamanja siang ma- 
lam pakai pitji, sebab ia telah 
melaksanakan sumpahnja akan   tjukur gundul, kalan ,lamaran- 

nja ditolak !” 

  

Nia ohh 

«
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Kedu-Selat: 

lah Ik. 41.125 2 

941 kambing £ 
jang telah tendatar oleh » Dja. 

watan tersebut. 1 

said gengan Dalam : di- 

usaha perbaikan makanan 

mana susu merupakan bahan 
penting kan makan- 

an rakjat, Dokter Chewan dari 

Djawatan Kehewanan Kedu-Se- 

latan jang kebetulan berada di 

Magelang atas pertanjaan war- | 

tawan ,K.R.” Magelang terang- 
kan, bahwa djika semua pendu- | 

duk Kedu-Selatan memperguna- 

kan susu, maka berdasarkan 

. djumlah djiwa di Kedu-Selatan, 

jang waktu ini ada 1.164.000 dji 
wa, dimana sehari2nja memper- 

lukan 1.164.000 liter, dan dima- 

na tiap2 liternja menurut perki- 

' yaan mengandung 15gram dier- 

| Iyk proteine, maka semua pendu 
duk Kedu-Selatan tersebut mem 

butuhkan protine binatang se- 

banjak “1.164.000 X 15 X 368 
gram proteine atau Ik. 6.372.900 : 

Ka ean. 

    

bisa dikeras susunja jaii sampi, 
Aerikatt dan kambing, maka Se- 
.djulmah binatang diatas, tiap | 

Meenunnia: | djika dikerdjakan I ba- | 
isa menghasilkan susu se 

Pada! K 10.440.000 liter, 5 

. Dokter Chewan tersebut lebih 
“djauh menerangkan, bahwa di| 
CP.U. Purworedjo telah dimulai 
-pula : peladjaran2 meng pe- 

   
unggas, 

" berwadjib tersebut telal 
kan kader2 ditiap desanja seba- 
-gai penjuntik unggas. Penjun- 
-tikan ini diadakan diwaktu ma- 
lam, dimana tiap desanja ada 
'sedjumlah 2000 unggas sedikit-" 
nja jang menekan penjun- 
tikan. — (Kor). 2 

1 Klaten 

  

KERDJA SAMA MENGA- | . 
TASI KRISIS AIR 

D H noona yang 
1 betina lama ini! telah selesai pem | 
buatannja dan kemudian diberi | 
nama dam “Sidohardjo, hari Sab | 
tu jang lalu telah dibuka dengan 
resmi oleh bupati Klaten, sdr. 

Mochtar. 
Biaja pembuatan dam sebe- 

sar Rp. 15909,— dipikul oleh rak 
jat Djambu Kidul, . ketjamatan 
Tjeper Rp. 2000,—, , Palar, ke- 
tjamatan Trutjuk Rp. 4850,— 
an selebihnja dibebankan kepa- 

da kedua desa tersebut, masing2 
Rp. 2000,— dan Rp. 7069,— 
Djumlah luas tanah jang akan 

dapat diontjori oleh dam terse- 
but dalam musim -kemarau me 

ea sawah2 na 32 H.a. di- 

! pe ) 
$ — BU SAKIT INGATAN 

  

   

    

Kidul. 
Pembagian (air diatur berda-     

|(sarkan pengeluaran uang untuk 
pembuatan dam, Pa : 

Bag Djambu Kidul 11 H.a. 
21 Ha. 

Akibat bentjana angin 

' Manguntinojo 
(didesa Gatak Gesikan Basama 

   cg 

   
lan Gantiwarno telah mendadak 

| aa sakit ingatan dan se- 

3 4 5 ja" baru beru- 

ur 6 tahun seketika mening- 

1, ketika baru2 ini rumahnja | 

roboh akibat angin pujuh. 

'Tembok rumah tadi telah men 

    
ya | ajatuni anak tersebut dan me- 

ibatkan kematian menda- 

"Pintu rumah  mendjatuhi 

bok Manguntinojo. Menurut pe- 
meriksaan dokter akibat luka 

parah di kepalanja bok Mangun 

6 372 900 Ka. PROTEINE |inois 
mendjadi sakit ingatan. 

" yg Te: (Organisasi2 digrebek 

K3 Sendjata api gelap di- 
padat 

Dari sumber jang lajak diper- 
tjaja didapat keterangan, bah- 
wa baru? ini didaerah Klaten 

telah dilakukan penggegebegan? 
oleh jang berwadjib terhadap 
beberapa golongan jang ditjuri- 
gai. Dalam hubungan itu ada ke 

pala desa telah ditahan oleh jg. 
berwadjib karena menjimpan 
sendjata api g 
Lebih landjut . "menurut sum- 

ber tersebut seorang wanita jg 
Tikut ditahan, telah bunuh diri 
melontjat kedalam sumur. 

. Oleh jang berwadjib sedang di 

lakukan  Pengusatant lebih lan- 

djut. Kabarnja dalam perkara 

| penjimpanan sendjata api gelap 

itu ada tendens? politik. — Kor. 

Pnrwokerto 

KERDJA SAMA ANTARA 

hu . PARTAI 
. - 

- Menuntut  dibubar- 
kannja DPRDS. 

| Dala: suatu pertemuan anta- 

partai? di Purwokerto baru2 
ini diputuskan al. mengirimkan 

Gele kepemerintah daerah 
: 1 Banjumas jang mak- 

sudnia menuntut dibubarkannja 

DPRDS Banjumas dan: dibentuk 

nja DPRDS jang bari, karena 

'DPRDS jang sekarang sudah |. 

     

        

  

2 

pada dewasa ini. 

Permai. Sedang pertemuan di- 
“atas dihadliri oleh partai2 PNI, 
PKI, Murba, NU, Parindra dan 

Permai. ' 
Selandjutnja pertemuan mem- 

| bentuk formateur untuk mewu- 

@judkan Panitya Kongres Nasi- 

Patra? dari PNI, PKI, 
nai dan Perindra. — 

   

    

2 

| MANUSIA" LAWAN 
TT DAJA 1 
Di Kalimantan — Ingge- 

ris, ketika Sulaiman sedang 
mandi? diatas rakit, ia di- 
sambar oleh se-ekor buaja 
pada tangan kirinja. Ketika 
ia ditarik ketempat jang 

| dalam, Ya teringat dimana 
“tempat paling lemah pada 
buaja, jaitu matanja. Ditu- 

Usuknja kedua, mata buaja 
Gengan ri tangan jang 
| masih s. Buaja terpak- 

sa ane karena Sulaiman. 
. (Antara Features).         

  

Kongres desonwralisawi 
Akan dilangan agak di Surabaja dan 

sifatnja partikelir? 

ADA bulan Maret jang 
aMan datang dikota “Sura- 

baja akan diselenggarakan kon-. 
gres tentang pemerintahan dae- 
rah (desentralisasi), selama 5 

. hari. Pengambil inisiatip untuk 
menjelenggarakan kongres ter- 
sebut ialah Suroso, 
dan Soegih masing2 dari Dja- | 
karta dibantu oleh. beberapa ' 
orang Kepala Daerah : Kabupa 

  

ten, Kota Besar dan Ketjil. 
Maksud dari pada kongres de- 

sentralisasi jang pertama di 
Indonesia itu adalah untuk me- 
lenjapkan | segala kegelapan 
terhadap segala pandangan jang 
ruwet dalan mendjalankan ai 
merintahan. 

Selandjutnja diterangkan 'bah- 
wa sebabh2 akan diselenggara- 
kannja, kongres Apem pa Han 
tersebut, antara lain adalah | 
rena sesudah Republik Tadotsda 
berdiri 10 tahun dan sudah ter- 

bentuk d aerah2 otonom atas da- 
sar .No. 22 tahun 1948 
belum djuga didipatkan kem. 
djuan2 jang seimbang dengan | oleh 
Sa dan Kena. 
pendudui Aa & 

beratnja tanggung 
djawab ea na tadi. Karenanja 
pula, 'banjak dai jang seo- 

lah2 sidak sanggup melantjar- 
kan pekendjaar 

Komet beban Da- 
Hama: Negeri, demikian ketera- 

ngan selandjutnja, telah dida- 
patkan aa untuk me- 

Soendjoto 4 

   

njelenggarakan kongres desen- 
tralisasi tersebut di Surabaja, 
dengan tjatatan bahwa sifat dan 
kedudukan kongres itu tetap se- 

| da pemberian bahan? dan penda- 

sasi kpd. Pemerintah, — dalam 
hal ini Kementerian Dalam Ne- 

| geri —, jang sifatnja tidak me- 
ngikat Pemerintah. 

5 Buah atjara pelik 
ISetandjutnja diterangkan bah- 

wa diantara atjara2 dalam kon- 
gres tersebut, terdapat 5 “buah 
pokok atjara terpenting, jaitu 

1. usaha2 jang harus didjalan- 
kan supaja pendapatan daerah 
dapat diperbesar dari daerah 
sendiri ,sesuai dengan Undang2 

| Penghasilan Pemerintah Pusat 
tidak memberatkan penduduk 
dalam . daerahnja : 2. kewadji- 

||ban2 jang harus diserahkan oleh 
Pemerintah Pusat dengan beaja- 

  

sar2 pembagian pendapatan an- 
tara Pusat dan Daerah dari 
ngutan padjak dan bea da ari 
masjarakat Indonesia selatuh- 
nja : 4, dasar? status daerah? 
otonom di Indonesia  sebaik2- 

Inja dan 5. usaha2' perumahan 
rakjat jang tjepat dengan jang 
tidak memberatkan negara dar. 
masjarakat (Perumahan Rakjat 
Sehat). —a At,   

Pitiatan 1g |.dan bjambu :        

      

   

                  

     
'sama menemukan djawaban me- 

puan jang langsr 5 dan ba- 

tidak 'agi mentj tjerminkan ada- | 

1 aliran | jang ada “di Banju- | 

5 bet NO, PRa Man | 

esia Daerah, jang ter | 

djalan dengan baik, 

Ng: Take 

" NGAWUR ! ! 
Sanggup bertempur. rebut Irian Barat 

: “Servening harus pakai planning 
L Sd 3 3 Bi 3 Le (Oleh Wartawan TR 

SUDAH | #eberaha hari Kaliurang diliputi kabut. Hudjan dan 
angin jang dingin meradjalela disini, Tapi dalam ruang si- 

dan. Kongres suasana hangat. Terasa benar adanja kesungguh- 
an untuk memetjahkan soal? jang dihadapi. Sudah sedjak per- 
mulaan diputuskan setjara aklamasi untuk meniadakan stem- 
recht. Dengan demikian tiada ada terasa ada kemauan berlom- 
ba berebut menang dalam Kongres ini. Untuk segala persoalan 
harus ditjari putusan jang didukung oleh seluruh suara dengan 
mempertemukan segala pendapat dan membuang titik2 per- 

- Djuga ' dalam pembitjaraan? 
mengenai masaalah itu terasa 
ada goodwill dan understandinz ' 
jang besar. Njata sekali bahwa 
Peladjar Pedjoang sadar  aker 
kedudukannja sebagai anggaunta 
masjarakat. Dan oleh KERNAN 
itulah mereka berkumpul. Ber 

tukar pendapat untuk badai 

ngenai sekian matjam persoalan 

jang sekarang ada, baik jang 

langsung mengenai Peladjar Pe- 

djoang sendiri, maupun jg me- 

ngenai masjarakat seluruhnja 

dan tidak untuk merentjanakan ' 

tindakan serampanganh gina 

berontak setjara ngawur. 

Kalau perlu, angkat 
sendjata. - 

Sikap Peladjar Pedjoang me- 
ngenai masaalah Irian Barat ti- 

dak menjimpang dari sikap ma- 
sjarakat. Djuga dalam membi- 
tjarakan ini Peladjar Pedjoang 

bersikap critisch-realistisch dan 
practisch.- Memang sudah ba- 
njak pernjataan2 berdiri dibe- 

lakang Pemerintah dalan: meng 
hadapi masaalah Irian Barat 
ini. Hampir segala Konperensi 

Kongres dan Rapat Umum mem 
buat resolusi berdiri dibelakang 
Pemerintah. 
Peladjar Pedjoang jang setja- 

ra kritisch melihat keadaan sc- 

karang ini, ditambah p€ngeta-   
 Menindjau 

“: 

dr. Arbidin Inspektur SMA. 

Penindjauan dimaksud melihat 

dan SGA. di Wonosari. : 

S.G.B. Wonosari jang sedjak 
didirikan pada 1952 dapat ber- 

biarpun . 

sjarat2 serta  perlengkapannja 
masih serba kurang. Murid las 

ki2 371 orang dan 35 wanita de- 
ngan 15 orang guru. Ruangan 
kelas 11 buah, jg letaknja satu 
sama lain terpentjar. Akibat- 
nja Menghambat waktu peladja- 

ran. Baru pada th. 1954 mempu- 
njai suatu perumahan semi per- 
manen untuk 4 klas. Jang T 
klas lainnja masih tetap minta 
perhatian.   
kesulitan. 

bagai usaha partikelir dan tu- 
djuan kongres dipusatkan kepa- | 

pat2 tentang urusan desentrali- 

jrasa berat, 

nja jang sekarang - dikeluarkan | 
Pemerintah Pusat : 3. da- 

Karena sempitnja rumah asra- 
ma, maka terpaksa 504 murid 

diluar menumpang pada pendu- 
Guk, apalagi perumahan: guru?- 
nja. Untung bagi S.G.B. Pon- 

djong dengan murid Ik. 400 
orang tidak begitu  mehdapat 

itu sdr. Arbidin perhatikan kesu- 

dalam soal pelaksanaan telah 
“Ldiserahkan kepada . Direktur 

S.G.B. sdr. Suparno, sedang | 
S.M.A telah diserahkan kepadz 
Panitya S.M.A. Wonosari jang 
diketuai oleh Bupati "P.P. Gu- 

nungkidul. Semua itu, direntja-. 
hakan akan dibuka pida perte- 
ngahan th. 1955. 

Wonosari th. 1955 men- 
tjetak 59 guru. 

Dalam usaha memperbanjak 
djumlah guru, maka dalam 1950 
di Gkd. telah didirikan Kp. 2 Kb. 
dalam djangka 4 th. untuk A 
th. praktik diluar dan 2 th. dida- 
lam asrama di Pondjong dan 
Wonosari. Usaha ini 
berhasil dengan baik dan dapat 

, menghasilkan murid 3000 anak- 
Ii murid, tapi murid Kp. 2 Kb. te- 

karena disamping |. 
praktik djuga masih harus dipe- 
nuhi peladjaran jang dikirimkan 
setjara tertulis. Setelah S.G.B. 
Negeri didirikan pada th. 1952 
di Wonosari dan Pondjong, ma-' 
ka th. 1953 Kp. 2 Kb: dihapus- 
kan, dan muridnja digabungkan 
di S.G.B. dengan mata peladja- 
rannja djuga disesuaikan. Da- 
lam. penjesuaian  peladjaran 
S.G.B. dari para bekas Kp. 2 Kb., 
maka baru pada bulan Desember 
1954 diadakan udjian, 

“hasil 52 dari 59 pengikut lulus, 
sedang bagi jang 7 disanggupi 
(akan dipekerdjakan djuga seba- 
gai guru dengan sjarat tidak 

sama dalam beslitnja. 
Dengan akan adanja S.GA., 

maka dalam bulan Djuni akan 
diadakan udjian 2 matjam, a.l. 

udjian untuk kenaikan klas 4 

dan udjian untuk masuk S.G.A. 

ia .. Wonosari kurang 310 
“orang guru. 

Dari P,S. Kabupaten sdr.   Drijoatmodjo Gidapat ketera- 

'risan Pembebas 

seluruhnja dari djumlah tinggal . 

Dalam 'penindjauan | 

litan? tersebut Mengenai S.GA. 

ternjata - 

dengan . 

tentangan. Mulai Djum'at jang lalu dilakukan rapat2 seksi jang 
meliputi tiga seksi organisasi, pendidikan dan penjaluran dan 
umum. Sebelum itu pada hari Kemisnja diadakan Pemandangan 
Umum mengenai soal? jang akan dibitjarakan dalam seksi itu. 

njak tentang mentaliteit Be- 
landa (termasuk kaum militer- 
nja) mempunjai pendapat iang 
lebih tegas lagi. 

Wakil Solo jang hadir dalam 
Konggres ini dengan tegas me- 
njatakan ,,Kalau memang peria 
sekali, dan tjara2 lainnja sudah 
tidak ada, maka CDPB (Coir- 
dinasi Demobilisan  Peladjar 
Bersendjata Solo, selalu siap 
sedia untuk kembali memanggu! 

sendjata guna penjelesaiannja”. 

Perlu diketahui djuga bahwa di 
Solo kini oleh salah seorang pe- 

muka ODPB Solo telah dibentux 

suatu barisan jang bernama Ba- 

Irian Barat. 

Untuk segala sesuatunja pemu- 

ka itu sedang berusaha meng- 

hadap Presiden dan Pemerintah 

Pusat. 
Mungkin masih banjak orang 

jang tertawa mendengar sikap 

dan persiapan ini. Tapi -mengi- 

ngat gerak- -gerik Belanda di 

Irian (pengiriman  pesawat2 

pemburu dan pesanan2 pesawat 

pembom untuk Irian dari Ame- 

rika) dfh keadaan politik dunia 

internasional dewasa ini, Suara 

dan sikap Peladjar Pedjoang ini 

pasti bisa. dimengerti. 

Tambah budget PP&K. 

Mengenai screening jg akan 

dilakukan oleh Pemerintah atas 
Peladjar Pedjoang pada umum- 
nja terdapat sikap» setudju da- 

persiapan2 

pembukaan 
“SMA, 'dan SG.A: di “Wonosari Ia 

SGA. Kem. P.P. dan K.Djakarta 

dgn diantarkan oleh Mawar i anggota DPD Daerah Istime- 

wa Jogjakarta baru? ini telah menindjau Wonosari Gunungkidul. 
dari dekat akan dibukanja SMA. 

agan, bahwa perkembangan 
anak2 jang ingin masuk S.R. 

kini sangat meluap, sehingga 
ada ratusan anak terpaksa tidak 

'dapat diterima. Dalam 1955 mu- 

rid ada Ik. 40.000 anak, sedang 

menurut peraturan guru hanja 

diperbolehkan memberi peladja- 

'yan pada 50 orang, djadi harus 

ada guru 800 orang, baru ada 

400 guru. Maka kalau tiap ta- 

hunnja ada tambahan 50 guru, 

kekurangan tersebut akan dapat 

dipenuhi selama 8 th. ini belum 

terhitung jang tidak memenuhi 

sjarat. Kalau menurut pernah 

saan dari jang berwadjib. guru? 

dalam daerah “Jogjakarta ini 

600 tidak memenuhi sjaraf, 

maka kekurangan gitu dalam 

waktu ini masih sangat terasa 

sekali. 

Goodwil dari Dr Bern- 

haupt. 

Untuk “mendjaga kesehatan 

dalam asrama S.G.B. di Gunung- 
kidul pada tiap2 hari, maka oleh 
Dr Bernhaupt telah direntjana- 
kan didalam asrama S.G.B. akan 
diberi seorang djururawat jang 
pekerdjaannja chusus mengurusi 
anak murid S.G.B. Selandjutnja 

untuk" melaksanakan rentjana 
tersebut kini baru didalam pe- 
rundingan dari pihak jang ber- 

wadjib. (Kor.) 

Keren 

  

Ke Merah wa   “lam pokoknja. Akan tetapi diha 
| rapkan supaja hal itu disertai 
peraturan jang tepat. Sebab se- 
perti terdjadi dengan demobili- 

sasi dulu, sesudah  demobilisasi 

Pbanjak terdjadi kegontjangan 
karena demobilisasi itu tidak di 
sertai tindakan2 jang memberi 
Saran 

! 

$ " Memang ada peraturan me- 
ngenai demobilisasi itu, jakni 
PP 32, tapi PP 32 ini tidak leng 
kap. Ia hanja menjatakan, pe- 

ladjar pedjuang jang didemobili- 
sir dapat beladjar kembali dgn 

bantuan pemerintah. Tapi orang 

lupa bahwa orang bersekolah, 

bisa djatuh. Untuk kemungki- 
an2 pahit ini PP 32 tidak mam 

pu memberi penjelesaian. 
“Keadaan demikian dapat mem 
pahajakan pembentukan kader 
dinegeri ini. Oleh sebab itu, di- 

apkan supaja Pemerintah 
memperhatikan hal ini. Scree- 

ning jang akan didjalankan itu 
rus disertai peraturan? lain 
tuk menghadapi akibat2nja 

jang tak kita harapkan. Selan- 

djutnja diharapkan supaja Pe- 
merintah memperbaniak kur- 

sus2 vak sebagai langkah utama 
cearah pembentukan kader di- 

segala lapangan. 
“Palam hubungan ini diharap- 

kan pula supaja anggaran Be- 
landja Kementerian PP&K di- 

tambah mengingat pentingnja 

pendidikan dan pengadjaran di- 
negeri ini. 

Hingga hari Sabtu jl. masih 
dilakukan rapat2 seksi. Senin 
pagi ini dilangsungkan sidang 
pleno terachir untuk merumus- 
kan dan mengesahkan hasil2 

seksi dan menentukan putusan. 
Demikian tulis wartawan KR ig 

selama ini mengikuti Kongres 
tersebut dari Kaliurang. 

SOAL ..ENCLAVE" IMO- 
GIRI DAN KOTADEGE 
34 Akan dibawa ke- 

parlemen. 

bisa naik, bisa tidak. Bisa lulus, | 

  

ROMBONGAN PRESIDEN 
DI JOSJAKARTA 

kundjungan rombo- Mengenai 

ngan Presiden di Jogjakarta da- 

pat dikabarkan |. lebih landjut 

bahwa atjaranja 'Sebagai beri- 

kut : No.3 31-1-1955 djam 16. 30 

tiba dilapangan Adisutjipto. 

15 tiba di Gedung Ne- 

beramah-tamah. Djam 

1915 rombongan Presiden tiba 

di Taman Siswa untuk mengha- 

dliri pertemuan KBI. Dj: 20.00. 

Presiden beserta pengiringnja 

tiba di Kepatihan utk mengha- 

dliri resepsi penutupan Kongres 

Pe'adjar Pedjuang. Djam 23.00 

kembali ke Gedung Negara. 

» Selasa 1-2-1955 dj. 08.45. rom- 

bongan Presiden: berangkat me- 

nudju ke Pelukis Rakjat di Sen- 

tulredjo, djam 09.30 berangkat 

“ke ASRI, “djam 10. 10 ke Sono 

Budojo untuk melihat pameran 

lukisan2. Djam 10.59 berangkat 

ke SIM, di Taman Tjemorodja- 

ajar. Djam 11.35 berangkat ke- 

lapang terbang Adisutjipto un- 

tuk kembali ke Djakarta. 

IKATAN KELUARGA 
SISWA 

Ismap. 

Hari Minggu kemarin bertem- 

pat di S.K.P. Negeri Jogjakarta, 

Ikatan Keluarga Siswa S. M.A.C 

Jur. Ekon. Ismap telah mengada 

kan rapat jang dihadiri selain 

oleh peladjar2 djuga Bapak Ke- 

tua Ismap Sunarto Surodibroto 

dan Ketua Penampungan S.M.A. 

C Jur. Ekon. Sudjatmiko dan 

para bapak kepala2 sekolah pe- 

nampungan Ismap.  . 

Sstelah rapat dibuka dan di- 

uraikan maksud tudjuan oleh 

pimpinan rapat, maka bapak ke- 

tua Ismap menjambut dgn harap 

annja agar waktu sesingkat ini 

dapat dipergunakan sebaik2nja 

untuk menghadapi udjian. Pula 

bapak Ketua Penampungan me- 

nekankan agar para peladjar 

menjadari, bahwa kehidupan pe 

ladjar tidak tergantung - pada 

idjazah. 

Lebih landjut dapat dikabar- 

kan bahwa rapat kemarin itu 

adalah kelandjutan daripada ra- 

:pat pada tanggal 20-1-55 jang 

lalu jang telah menjusun pengu- 

rusnja sebagai berikut : Ketua 

I dan II M. Zaini Saleh dan Ach 

mad Lawira, Sekretaris — Ke- 

uangan dan Koordinator Kebuda 

jaan masing2 Arifin Komarrud- 

din, Usman H.A., A. Karinda 

Tony. Ikatan ini bertudjuan 
mengorganisir para peladjar   "Dari kalangan pemerintah da 

Ka Jogjakarta Antara menda- 

tanda2 “,encia 
Kotagede hingga kini belum. da 
vat didjelaskan. 
"Beberapa waktu jang lalu pi- 

hak pemerintah daerah Jogja- 

panitya untuk menjelidiki masa- 

lah ,,enclave” tsb., sedang pihak 

pemerintah daerah Djawa ' Te- 

ngah djuga telah membentuk se- 
buah panitia. f 

Menurut keterangan, pihak pe 

merintah Djawa Tengah tidak 
hendak  menjerahkan 

.enclave” tsb. demikian sadja 
kepada pemerintah daerah isti- 

mewa Jogjakarta dan menjerah 
kan persoalan itu kepada pe- 

merintah pusat. : 

Oleh karena mengenai soal 

'senclave” tersebut setjara lang- 
sung mengenai undang2 pemben 

tukan daerah, maka soal itu kini 
diserahkan kepada parlemen un- 

tuk dibitjarakan. 

erah2 ,,enclave” tersebut admi- 
nistratif hingga sekarang tetap 

diurus oleh pemerintah daerah 

istimewa Jogjakarta. 
  

SEKOLAH PERTANIAN 
MENENGAH 

Pemerintah telah menetapkan, 

djaran tahun ini, di Palembang 

akan dibuka Sekolah Pertanian 

Menengah jang pertama buat 
daerah Sumatera Selatan. 

Selandjutnja bagi sekolah ini 

baru akan dibangunkan suatu 

gedung jang 'chusus dalam ta- 

(hun 1956 jang akan datang. 

— Ant, 

  
  

Pusat dari 

Padokan. 

Difereniskahiha bahwa menu- 
rut rentjana, daerah Padokan 
didalam tahun 1962 de facto 
dan jure akan masuk didalam 
kota besar Jogjakarta. Maka 
adanja paberik gula di Padokar 
akan Birteklangn dengan plan- 
ning (rentjana perluasan) kota 
Jogjakarta jang sudah diakiri 
oleh D.P.R.D. dan D.P.D. sendiri, 
oleh karena daerah Padokan itu 
disediakan untuk daerah pedia- 
man dan dikandung maksud un- 
tuk mengalirkan waduk2 dari 
bagian2 kota jang padat seperti 
Padjeksan, Kumetiran, Ledok- 

ratmakan dan sebagainja. Maka 
tidaklah laras,. djika Padokan   

Hp Un EA nu 

Balai Planologi tjb. Tonja 
protes 

Padokan harus dapat persetudjuan 
Kem. P.U, & T. 

ARI kalangan jang mengetahui kita mendapat kabar bahwa 
tanggal 29 Djanuari 1955 Kepala Urusan Propinsi Djateng 

dan Daerah Ist. Jogjakarta dari 
Jogjakarta telah kirim surat kepada Kepaia Balai 

P Kementerian Pekerdjaan Umum 
Djakarta jang maksudnja menentang tindakan Menteri Perta- 
nian Sadjarwo jang menentukan penempatan paberik gula di 

Balai Planologie Tjabang 
Planologis 

& Tenaga di 

dan sekitarnja didjadikan kebon 
tebu kembali seperti sebelum 
tahun 1946. Djuga .dilihat dari 
Planologie adanja paberik gula 
didalam kota tidaklah tepat. 

Diterangkan lebih “ landjut 
bahwa menurut pendapat Balai 
Planologie, penetapan penempa- 
tan paberik gula itu tidak lepas 
dari. pekerdjaan  Planologie. 
Djadi setidak-tidaknja soal pe- 

nempatan paberik gula tersebut 
harus mendapat persetudjuan 
pula dari Kementerian Pekerdja- 
an Umum & Tenaga, dalam hal 

ini ialah Balai Planologie Pusat, 

di Djakarta,   

keterangan, bahwa masalah | 
” Imogiri dan | 

karta telah membentuk sebuah | 

tanah2 | 

Perlu diterangkan, bahwa da- | 

Untuk Sumatera Selatan: 

bahwa pada awal tahun penga- 

S.M.A. / C' (Juridis  Enokomi 

# 

| Rapat Koordinasi 
| Djawa 
| 
ts 
| 

ketua KKD Kolonel Bachrun, 

Dalam keterangannja kepada 

para wartawan kemarin dulu 

  

ISOTOPE UNTUK 
MELINDUNGI 
TJOKLAT 

Isotope radio-aktip jang 

diperkembangkan di Hai- 

well oleh para ahli ilmu pe- 

ngetahuan Inggeris kini di- 

pergunakan dalam perdju- 

angan melawan penjakit ta- 

ruk jang sedang mekar 

jang meminta pengorbanan 

banjak kepada pohon2 tjo- 

klat. Tehnik baru itu dite- 

rangkar dalam djalah. pe- 

ngetahuan Nature”. 

Untuk memungkinkan ge 

rakan2 mereka agar dapat 

diikuti dan kebiasaan2 pem 

beriin makanan mereka da- 

pat  dipe-adjari, “bangsat2 

makanan, jang menjebak 

kan “penjakit2 tumbuhan | 

ini, pertama-tama diberi ma 

kanan dengan bahan2 ra- 

dio-aktip dan kemudian di- 

bebaskan. 

Penjelidikan kini madju 

lebih landjut dengan dikete- 

mukannja “sebuah “alatz 

injeksi radio-aktip phospho- 

"us kedalam pohon2 jang sc 

dang tumbuh. ! 
Pembagian kegiatan da- 

lam pohon adalah sangat di 

pusatkan disuatu tempat, 

meskipun tempat itu mem- 

beri daerah jang tjukup lu- 

as bagi bangsat2 'makanan 

jang sudah dewasa untuk 
memakan tarik muda jang 

telah mendjadi radio-aktip. 

Penjelidikan kini ditudju- 

kan kepada penghasilan 

bentnk2 pembawa2 radio- 
aktipitet sebagai tambahan 

phosphorus dan berhasilnja 

calcium kini sedang diudji. 

Suatu tjara kini djuga se- 
dang diselidiki untuk me- 

masukkan isotsbpe kedalam 

pohon dengan melalui akar- 
akarnja. 

Djika ini selesai, maka 

isotopenja akan ditarik ke- 
seluruh pohon dan ada. 'ke- 
mungkinan untuk mempe- 

ladjari gerakan getah da- 
lam djaringan kaju2nja. Per 
tiobaan2 ini dimulai oleh Se 

'kolah Isotope di Harwell 
dan diselenggarakan oleh. 

Lembaga Penjelidikan Tjo- 
klat Afrika Barat di Pantai 

8, Emas a         

| ketjil hati, 

  

S.MLA.C. Jur. Ek. | 

Gerombolan menjerah 

EMARIN dulu di Semarang telah berlangsung rapat Koor- 

dinasi Keamanan Daerah Djawa Tengah jang dipimpin oleh 

Gir dalam rapat tersebut segenap anggota KKD jang terdiri dari 

Gubernur Djawa Tengah, pedjabat2 kepolisian Djawa Tengah, 

kepala? seksi Divisi Diponegoro serta pamong-pradja dan ke- 

pofisian setempat lainnja. Hadir djuga SP Pakualam, 

Ismap baik dalam tjara beladjar | 
untuk menghadapi udjian, mau- 
'pun setelah udjian nanti agar 

mereka jang tidak berhasil udji 
an dapat disalurkan kedalam ma 

sjarakat dengan tidak usah ber 

Rapat kemarin itu menunda 

pengesahan anggaran dasar dan 

rumah tangga sementara kare- 
na menunggu usul2 dari tiap2 
perwakilan penampungan Is- 
map. 

TURUT PERINGATI 5 TH. 
WAFATNJA PAK 

DIRMAN 
Untuk ikut memperingati 5 

tahun wafatnja Panglima Be- 

sar Angkatan Perang R.I. Djen- 

dral Sudirman, kemarin telah 
datang dari Solo rombongan ke 
luarga Muhammadijah dan Ai- 

sjiah Tjabang Solo untuk ber- 

silatulrachmi dengan Ibu Sudir- 
man dan keluarganja bertempat 

dirumah kediaman beliau Djl. 

Batawarsa 30A Kota- Baru Jogja 

karta. 
Setelah mengundjungi keluar- 

ga Pak Dirman, rombongan te- 
rus berziarah ke Makam Pak 

Dirman di Taman Bahagia Se- 
maki, kemudian berkundjung ke 

Pusat Pimpinan Muhammadijah. 

'Rombongan tersebut dipimpin 

oleh Kijai Hadji Idris, Ketua 
Muhammadijah Tjabang Solo 

dan Rekan Sawarno. 

Sementara itu dengan. me- 

ngambil tempat di Kantor Tata- 
Usaha Madjallah ,/ MEDIA” di 
Djl. Merapi No: 1 A, telah diada 
kan pula pertemuan silatulrach- 
mi keluarga Madjalah ,,MEDIA" 
dengan keluarga Pak Dirman- 

Djuga untuk maksud jang sa 

ma pada sore hari Minggu ke- 

marin Ibu Sudirman dengan ke- 
luarganja telah. "menerima pe- 

ngurus HW Jogjakarta. 

Seperti diketahui Almarhum 

Panglima Besar Pak Dirman 

wafat !pada 29 Djanuari 1950, 
5 tahun jang lalu di Magelang. 

PENEMPATAN MAHA- 
SISWA DI DJAWATAN2 
Menurut keterangan Kantor 

Penempatan Tenaga Jogjakarta, 

akibat adanja PP 32 tahun '54, 

maka sekarang ini di Jogjakarta, 

mulai diadakan penempatan te- 

naga mahasiswa jang dikenakan 

screening di djawatan2 seba- 
gai tempat2 penjaluran lapang 

pekerdjaan. 
Djumlahnja sudah ada 36 ma 

hasiswa jang menlapat peker- 
djaan darurat itu, aari 45 orang 

jang didaftar namanja pada 

KPT. 
Bagi daerah Jogjakarta kabar 

nja sekarang ada 194 mahasis- 

wa jang dikenakan PTE 

itu. 

  

  

Keamanan Daerah 
Tengah 

Panglima Divisi Diponegoro. Ha- 

djurubitjara militer Kapten Har 

sono mendjelaskan maksud dan 
hasil pertemuan KKD tersebui 

ialah pertama2, bahwa apparaat 
negara sanggup mendjamin ke- 

amanan didalam pemilihan 

umum nanti dan  selandjutnja 

diminta agar masjarakat umum 
serta partai - partai/ organisasi 

massa turut pula membantu. 

Selain itu djuga dibitjarakan 

adanja tanda2 gerombolan MM 
K jang akan menjerahkan diri. 

Dengan ini diterangkan adanja 

sikap dari KKD jang dikatakan 
tidak lain akan menerima pe- 
njerahan itu dgn baik. Untuk 
itu oleh KKD akan segera di- 

instruksikan kepada” semua 
alat2 negara disekeli'ing daerah 
MMK itu supaja menerima me- 
reka dan memperlakukan dgn 
baik serta mendjamin keselamat 

annja. 
Demikian keterangan itu jang 

"idak mendjelaskan berapa 

djumlah mereka jang akan me- 

njerah. itu. 

  

HALAMAN 2 

Ap a & da 
Pp Suntikan anti pes djam 

09.00 RK Sapen di Balai RK, RK 

Tukangan di Balai RK, RK Mer 

angsan Kidul di Balai RK, RK 

Minggiran di Balai RK, RK Pa- 

tehan dirumah ketua RK, RK 

Padjeksan di Balai RK, dan RK 

Bangunredjo di Kemantren PP. 

k Rombongan Presiden tiba di 

lapangan Adisutjipto dj. 16.30. 

Ramab-tamah di Gedung Nega- 

ra djam 17.15. Hadliri pertemu- 

an KBI di Taman Siswa djam 

19.15. Hadiri resepsi penutupan 

Kongres - Peladjar Pedjuang di 

Kepatihan djam 20.00. 
  

KIBARKAN. SANG 
DWI WARNA 

Berhubung dengan kun- 

djungan Presiden Sukarno 

di Jogjakarta tg. 31 Djanu- 

ari sad 1 Pebruari, diharap 

kepada semua kantor? dang 

instansi2 Pemerintah serta 

penduduk didaerah Jogja- 

karta, supaja pada hari2 

tersebut, mengibarkan ben- 

dera Sang Dwi Warna.     
  

RAPAT UMUM UNTUK 
PELADJAR & MAHA- 

SISWA 
Tak djadi diadakan. 

Dari pihak Panitya Penjam- 

butan Tamu Agung diperoleh 

keterangan bahwa rapat umum 

untuk peladjar dan mahasiswa 

jang semula akan diadakan, tak 

dapat dilangsungkan, karena 

waktunja bagi Presiden untuk 

menghadliri itu tak ada. 

KEPUTUSAN2 KONPE- 

RENSI KERDJA KBI 
Konperensi Kerdja K.B.I. (Ke 

panduan Bangsa Indonesia) se- 

luruh Indonesia tanggal 29 dan 

30 Djanuari 1955 telah dilang- 

sungkan di Kaliurang (Jogja- 

karta) jang dihadliri oleh se- 

bagian besar dari tjabang2nja. 

Waktu ini diseluruh Indonesia 

telah tertjatat 146 tjabang KBI. 

Konperensi tersebut antara la 

in telah memutuskan : 

1. Akan memperingati 25 tahun 

berdirinja K.B.I. nanti tang- 

gal 13 September 1955 setja- 

“ra beras-besaran. 

Akan dibangun sebuah ge: 

dung untuk Pengurus dan 

Kwartier Besar di Jogja-. 

karta. 

Akan dibangun gedung Trai 

ning Centre (tempat latihan 

para pemimpin2) di Jogja- 

Karta. 

Akan mengirimkan seorang 

anggauta kwartier Besar 

(Sdr. Djatmiko  Anjokroku- 

sumo) -untuk. mengelilingi 

dan  menindjau tjabang2 

KBI. diseluruh Indonesia 

dalam waktu 3 bulan. 

Seperti dikabarkan dibagian 

lain, nanti sore djam 19.15 di 

pendopo Taman Siswa Jogjakar 

ta Presiden Sukarno beserta pe- 

ngiringnja akan menghadliri 

pertimuan K.B.I. 

GPII DAN PERSATUAN 
PEDJUANG ISLAM BER- 

DIRI Di NSEMPLAK 
Setelah lama tidak bergerak, 

maka atas inisiatief beberapa pe 

muda Islam di Kapanewon 

Ngemplak, pada hari Minggu 30 

Djanuari 1955 kemarin, telah 

diadakan pertemuan bertempat 

di gedung Madrasah (SMP) 

Churrjatul Islam (Desa) Ma- 

tjanan, Kalurahan Bimomarta- 

ni, Kapanewon Ngemplak, Ka- 

bupaten Sleman Jogjakarta, jg. 

mendapat perhatian besar dari 

pemuda2 Islam putera | pukeri 

seluruh Kapanewon. 

Maksud pertemuan tersebut | 

selain untuk membentuk dan 

mengaktivir kembali organisasi 

Gerakan Pemuda Islam  In- 

donesia” (G.P.IL.I) Anak Tja- 

bang Ngemplak, djuga untuk 

membentuk organisasi ,,Persatu' 

an Pedjuang Islam Bekas Ber- 
sendjata Seluruh Indonesia” 

Anak Tjabang Ngemplak. 

“ Adapun susunan pengurusnja, 

masing2 ialah G.P.LI. A, Tja- 
bang Ngemplak: Ketua sdr:   

Dari 'ain sumber didapat ke- 
terangan, bahwa djumlah ge- 
rombolan jang kini masih ada | 

dan ditaksir tidak lebih dari 500 | 
srang itu terbagi dalam .2 go- 
'ongam ialah gerombolan OPPRI 
(Organisasi Pembela Proklama- 
si Republik Indonesia) jang di- 

»impin Umar Junani dan PKR- 
Muda (Pembela Keamanan Rak 
jat) jang dipimpin Multajat. 
Djumlah anggota MMK jang 

sebelum ini setjara ber-angsur2 
sudah menjerah kepada jg ber- 

wadjib setempat lebih kurang 
ada 300 orang. — Ant. 

PEMESANAN  PERLENG- 
KAPAN PABERIK GULA 

OLEH INDONESIA 
Di Djerman Timur. 

Kantor berita Djerman Timur 
ADN mewartakan hari Sabtu 
29/1-1955 bahwa sebuah paberik 
gula lengkap dengan sebuah se 
tasiun pembangkit tenaga dan 
rel kereta api sepandjang 100 
km. dengan gerbong2 dan loko- 
motif2 kini sedang dibikin untuk 
Indonesia di Djerman Timur. 
Pemesanan Indonesia itu meli: 

puti djumlah seluruhnja sebesar 
kira2 30 djuta mark Djerman Ti 
mur jaitu kira2 £2.500.000,— 
Menurut kontrak pemesanan 

tersebut akan. dikirim ke Pado- 
kan di-Djawa dalam bulan Agus 
tus tahun 1956. Demikian berita 
ADN Berlin jang dikutip oleh       Reuter, — Ant, 

Muhammad, Wakil Ketua 

| Hasjim, Penulis 

  
sdr. 

I dan II sdr2 
Sardjono dan Jasir, Wakil Ke- 
uangan I dan II sdr2 Sahri GAN 

Hadi Hartono. 
G.P.LI. Puteri : ' Ketua sdri. 

Ummi Mufarokoh, Wakil Ketua 

sdri Asijah, Penulis I dan II 
sdri2 Salamah dan Mahmudah, 

Keuangan I dan II sdri2 Wasi- 

loh dan Marijah. 

Persatuan Pedjuang Islasi ! g j8 
Ketua sdr. Abdul Aziz, Wakil 
Ketua sdr. Mubasjir, Penulis sdr. 

Nahdiri, Keuangan sdr. As'ari. 
Semua susunan pengurus diatas ' 
ini akan ' disempurnakan lagi 
oleh jang bersangkutan, ditam- 
bah dengan seorang pembanu,, 
ditiap2 "Desa. E 

  

  

“Gr ton mana 2 
SOBOHARSONO : Return To 

Paradise”, Gary Cooper, 

Barry Jones. , 
SENISONO ,,Commando Cody 

George Wallace”. 
LUXOR : .Sinbad the Sailor", 

film India. " 
RAHAJU : ,,Portrait of Jennie”,: 

Jennifer Jones, Joseph 
Cotten. 

REX: ,Martin Luther”, 
INDRA. : ,,Jai Hanuman”, 

(Hanuman Duta). 
MURBA. : ,/Fong Sie Yuk", ke-I: 
WETAN BETENG : ,Asmara 

Murni”, BE. Zainah. 
KFTOPRAK TRIMUDO TOMO : 

sDihawah Bajangan 

Sendjata”, : A1 

1, 
A
P
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Tetapi hingga sekaran terang, di-ikuti dengan kurang- 
5 nja polisi belum dju nja obat bius didalam  perda- 

menguasai keadaan s' | Igangan, hal mana mengakibat- 

1 “Peperangan ini dimulai pada |kan kenaikan harga dengan. 

pertengahan September jl., keti- | tinggi. Kaum ketagihan obat 

000 ka seorang “bernama Danny | bius dengan sendirinja kelabak- 

T Brent jang bekerdja pada salah | an, djumlah mereka di Vancou- 
"NG satu club, diadjak pesiar dengan | ver ditaksir 4000 orang. Mereka 

mobil. Ia ditembak mati dila- |ini makin lama makin melaku- 

pangan main golf dari Univer- kan kedjahatan2 untuk mernda- 

sitas British Columbia. — | patkan uang pembeli obat bius. : 

Potisi memang sudah lama | Sementara itu djago2 gerom: 

' mempunjai dugaan, bhw Brent | bolan perdagangan gelap saling 
adalah salah seorang penting di | memerangi untuk merebut ke- 

dalam perdagangan gelap Obat | kuasaan. 
hius. Tetapi bukti2 belum bisa | Angka2 resmi polisi memper- 

dikumpulkan dengan tjukup un- | lihatkan bahwa rata2 $1.500.000 
Bana s am meme ! setahun dipergunakan oleh O-. 

ta Xu kn, hrang-orang ketagihan itu untuk 

UNDIAN UANG BESAR membajar obat Kan Ganga 

RTA “ Imemperoleh uang itu oleh polisi, 

si DJAKARTA La Ane mama mereka telah 

: : 000 Imentjuri atau merampok $ 4.000 

Ta Rp. 50.000,— —— 'ooo———— 
5 9695 (Palembang). | A1 L 33 aa 
2 - ain VA 2 :| Delapan buah bank di Van- 

8 "3 Na aa "3 117 8 “| couver telah dirampok sedjak 

1 fo 1 permula: N er dan uang 

2 Rp. 10.000,— Na g digondol sebesar $68.200. 
"3 284810 10608 297559 268905 | Didalam djarak waktu itu dju- 

2 333540 231747 245848 216821 | ga terdjadi tidak kurang dari 

13130 | 100 kali perampasan? ketjil. Re- 

tw 4 ML — Ikor tertjapai kembali dipermu- 

- "Rp. 5000,— A Jaan bulan Desember: empati 

, i Naah alat 2 Lg 

F 33a446 240804 53891 226914 |bank dirampok dan uang se- 

223910 359155 358396 357295 .@jumlah Ae anda 2 

Hat “102606 401570 272334 154532 | Sementara ini Ha5o2 pe A 

5 77663 338671 148633 134466 gang Pe aa tinggal Kau 

Eu Na ” 000 “kins, kedapatan mati ditjekek 

3 : Ba 1100 — 0 Ndengan seutas tali listrik. Djuga 

: Rp. 1000. — Lenn kemana memperlihatkan luka 

: 14245 230782 93141 “51258 | kempakan. Polisi tidak bisa me- 
1BHOG1. . SO9ETO ” TOGTS 63129 ngetah ui apa Sebab2nja, tetapi 

174 21323 249204 388218 332355 | diduga bahwa ada pula hubung- 
& 335864 362440 - 382189 310043 | Yanja dengan perdagangan obat 

: 117357 261500 335038 s0 Aas png pari : e 

208387 - TG496 182308 3755177 | 3. ana Sa 

(5 168113” 391459 248T4T 62434 Ba aka 2 aa Ba 

2 SK103 - 129720 161602 385073 Naa oskan diri, meskipun luka2. 
H1 184739 64397 360702 Ia tidak mau mengatakan apa 

: 3 sebab2nja ia dibawa pesiar. Ka- 

4 Ka Rp. '500,— rena itu ia sekarang diperkara- 

5, Milo Sa 5 Ikan polisi, karena tdak mau 

2 SELL6T “Adobe1” 150271 “282812 | memberika RELETaBand— 
x, 251813 271255 332291 370955 Polisi sampai sekarang belum 

228883 186146 323071 213629 | « 

351010 79750 113591 389730 
222246 199456 370387 137283 Pa 

293906  1l4il 209572” 122419 P3 si 
24 286096 279494 170890 239631, “NAN Sta 

: 83493 206001 45909 147923 | AN Lead PANAI 

1 38315 393144 331748 111451 asa 2 | 

394568 14584 221271 123900 | (er Ft 

115895. 329705 371832  T61SE | Beramal sambil 

302501 207030 357615 Ta an aa 2g 

10054 402781 330853 554 be : , 

inse1 og8450 Bsxxnt 265312 ||. MI runtung 

265908 316556 174441 72675 “Tanggal 4 Pebruari jang 

146045 106663 322099 352417 || akan datang distadion Kri- 

| 66517 187125 204179 254413 || gosono Jogjakarta akan di- 

53456 264164 - 312147 390669 || jangsungkan pertandingan 

396423 645TA 80380. 65257 | 4 Ja antara kes. PSSI 

a 220224 122478 250364 243281 GMaritnau) lawan kes Grass 

F3 195476 325441 211645 58974 || hopper dari Swis. 

2 380119 75531 120178 511481) ntuk itu, Kedaulatan 
i 176157 186424 119203 394724 || Rakjat” mengadakan pool 

348893 134068 59408 408046) pertandingan tersebut dgn. 
Mos51 133521 404312 102481) cjarat2 sebagai berikut : 

“Ge591 57792 142860 155819 Tiap peminat boleh mene- 

RO254 396165 386049 174340 |) pak stand terachir” pertan 

'392093 176009 361515 281598 || gingan, dengan membajar 

34270 395465 132353 60612) siap 1 kali tebakan disertai 

Hio1t9 90285 399167 263808 (| bang Rp. 5— Penebak dari 

o DgnTag 233801 69349 105095 || juar daerah, tjukup mengi- 

265252 211315 281379 218518 || rimkan dengan poswesel, de 

- 1me924 109698 322036 401397 Na menjebutkan stand jz. 

296073 33787 81170 208400) kehendaki, dalam segi be- 

1106119 244070 400173 173103 (| Tita formulier poswesel. 

248160 193829 364132 325655)” paling lambat tgl. 4 Pe- 

| J47853 347122 357463 1917451  ruari siang djam 12.00, se- 

Be ba Sapah Ta mua surat? tebakan harus 
| 300452 110546 224810 274533 || ed gah ada dikantor R wa 

MBTAT “ 75918 137632 324978) egaulatan mamgaleyanan Kurt 

”198756 46880 129973 se 3g Jodam 

“087753 387917 16103 253958 Kogan 
117269 56059 334339 2642271 era diadakan — surat-me- 

48834 50102 230719 336957 urat. 

62124 101579 267773 - 288130 SEE Pembagian hadiah. 

840734 181938 71535 21418 . Hadiah Ka Pa 
381652” 82316 23457 199804 || adakan 5 matjam, jai bh 

| Yran90 130868 192485 11138 || diah pertama, Ba Kan 

| “Toseoe2. 45788 59430 sasoo || dan 2 lainnja penghibur, 
1 99854 397114 368581 359227 Apabila jang betul tebak- 

85408 229139 sevaa|| kannja lebih dari 5, maka 

449 385434 BAAT6  PANART mkin dina » “2 oa 

321858 258283 321710 Djumlah hadiah diberikan | 
' 180292 69295 »n7ag || kepada mereka jang berhak, 

246705 321702 133072 || sesudah dipungut 575 untuk 
245928 364415 247314 || penggantian ongkos? admi- | 
227993 138423 301865 || nistrasi dan 207, guna kor- 

61: 160138 320175 |) ban kekatjauan P.M.I. dan 

256790 23335 || P.S.ILM. | 

365478 - 403073 Sisa dari djumlah tsb. | 

408097 1682es || dibagi sebagai beriknt: 607, 
46447 33262s || untuk pemenang pertama 
211638 168692 20”, untuk pemenang kedua 

199503 27544” 1107, untuk pemenang ketiga 

153086 24455 dan 2 & 57, untuk hadiah 

264350. 269977 penghibur. La NN 
221127 144475. “(Lihat formulier). 

(Bersambung). , 

ea 

    

& 
tempur dengan pedagang2nja 

'kobar antara djago? 
da, jaitu di Vancou- 

ber-djuta? dollar. Se- | 

i kota jang diganggu 
g pembunuhan tertja- 

stempurap antara dja- 

“disertai dengan pengikut 

  

£ 

  

   

  

“dah pembunuhan 'itu diadakan 
pemeriksaan dirumah Brent, di- 
peti besinja kedapatan obat 

in seharga $125.000.-. 
an ini jang sampai 

belum djuga mendjadi 

   

   

  

     

  

    

  

|| pertjajaan penuh. 

nja. Ketika sesu- 

| rangan? landjut”. 

. 

       
  

  

N OBAT BIUS: LA 
£ 

berhasil . membongkar terang 
perkara2 perampokan dan pem- 
bunuhan itu. Umum mulai ber- 
teriak2 supaja kepala polisi di- 
ganti karena ia tidak berhasil 
.menghapuskan kedjahatan2 itu. 

Tetapi dari pihak atasan kepala 
polisi itu masih mendapat ke- 

| Wartawan? jang mentjari ke- 
terangan hanja disodorkan sua- 
tu bulletin sadja jang mengata- 
kan: ,,Polisi belum dapat menu- 
duh siapapun. Belum ada kete-s 

| Ahli2 kedjahatan mengatakan 
bahwa ini adalah akibat pula 
dari pembersihan di Montreal 
Pendjahat? jang terpaksa tari 
dari sana, mentjari daerah ker- 
dja mereka dipantai barat. , 

Djaksa agung British Co- 
'lumbia mengatakan, bahwa se- 

luruh angkatan polisi jang ada 
dibawahnja “akan dikerahKan 
djika ia diminta berbuat demi- 

kian. Djuga barisan polisi Ka- 
nada terkenal, Royal Canadian 

| Mounted Police, mulai di-siap2- 

kan untuk pertempuran achir 

itu. Tetapi sampai sekarang po- 

lisi Vancouver belum minta 

bantuan. — (Antara Features:. 

mna 

lndiogit diserang 

bandjir 
SVPM . kirim beras 

5 dan obat anti typhus. 

:Hudjan terus menerus didae- 

ras luas sepandjang Sungai Ku- 

antan (Indragiri) dari Teluk 

sampai Rengat telah menjebab- 

kan daerah disepandjang Indra- 

giri digenangi air. 1 

Semua kapal motor pemerin- 

    

. Wanita pertama 
Pada Pos di Madur 

(akan dapat hadiah. 
Direktur Djenderal PTT 

Sukardan di Madura baru? ini 

mengemukakan kesannja, mera- 
|sa takdjub karena diantara pe- 

  

“dapat seorangpun pegawai Wa- 
nita. Oleh karena itu Mr Sukar- 

dan  menjatakan suatu djandji 
ntuk memberikan hadiah ke- 

sda wanita jang pertama kali 

| bekerdja pada Djawatan Pos di 

:Madura. Hadiah apa tidak dite- 

| cangkan. — Ant. € 
—ma. 4 

“ekuatan tentara Sovjet 
2... 6000.000 Orang lebih 

kata Secr. Nato. 2 
Kekuatan tentara Sovjet Uni 

dan negara2 pengikutnja ditak- 
sir berdjumlah 6 djuta orang le 

bih, demikian diumumkan oleh 

Secretariat NATO, dalam suatu 

PERAN ke : ' 
Kekuatan - pasukan? - darat 

Sovjet kira2 tetap sarna ajum- 

lahnja sedjak 1947 jang lalu. 'Te 

tapi negara2 pengikutnja mem- 

punjai angkatan bersendjata je. 

ditaksir 2 kali lipat djumlahnja. 

Dikatakan, bahwa Sovjet men 

tjapai kemadjuan besar dalam 

memodernisasikan angkatan ber 

sendjatanja. . : 
Dikatakan selandjutnja, hah- 

wa pada pertengahan tahun jg 

lalu negara2 anggauta telan me 

nambah. pasukan2 darat mere- 

ka, demikian djuga telah. diper- 

kuat angkatan? laut dan udara. 

Achirnja laporan menekankan 
betapa perlunja Djerman turut 
serta. mengambil bagian dalam 
pertahanan Barat. — (EBC!. 

Kegentinga   tah, SVPM dan perkebunan? te- 

Jah dikerahkan untuk mengung- ' 

sikan penduduk dari daerah ba- 

haja itu. 

Dengan bantuan pemerintah 

di Palembang, SVPM telah ber 

hasil mengirimkan 30 ton beras 

kepada bupati Rengat, untuk di 
bagi?kan kepada rakjat jang di 

timpa bentjana. tersebut. 
Selain dari ita untuk mentje- 

gah berdjangkitnja wabah ty- 

phus jang biasanja selalu me- 
| njertai bentjana alam sematjam 

itu, SVPM telah mengirimkan 

pula 10.000 dosis obat guna me- 
njuntik penduduk daerah ban- 

djir itu. — Ant. 

  
  

WAFAT GANDHI 

base ia pa MIN 
India kemarin memperingati 

wafatnja Mahatma Ganhdi 7 ta 

hun jang lalu. Di New Delhi ci- 

Yadakan suatu upatjara sembah- 
jang dan Presiden India, Dr Ra- 

jendra ' Prasad meletakkan ka- 
rangan 
beliau, dan disuatu tugu jang di   
“almarhum Mahatma Gandhi jg. 
telah mengorbankan 
tenaganja bagi gerakan kemer- 

dekaan India. — (BBC). 
  

Bupati turut memper- 
baiki djalan2 

Untuk memperbaiki djalan?2 
| didaerah Sumenep oleh rakjat 
| didaerah? itu telah dilakukan 
| kerdja- gotong-rojong sukarela, 

|' dimana Bupati “Sumenep Roo- 
| slah telah turut bekerdja bersa- 
| ma? rakjat. : : 
|. Dari kalangan DPRDS Su- 
|nonep diperoleh keterangan, 
bahwa untuk memperbaiki dja- 

8 lan? jang rusak itu kesulitan jg 
| dirasakan ialah tidak adanja 
Taang, — Ant. 5 

| 
| 
| 
| 

perlu diperluas. 

Diterangkan lebih landjut bah 
| wa dewasa ini perindustrian ter 

sebut kekurangan persediaan 
(stock). Baru2 ini perindustrian 
tersebut telah mengirim genteng       

  

  

pres sebanjak 614 djuta ke Su- 
matera Selatan, terutama untuk 

residensi Palembang dan Bang- 
Ika. Pengangkutan dari bahan2 
bangunan itu dilakukan dengan 
kapal lajar dari pelabuhan Te- 
gal. Harga sampai di Sumatera 
Selatan meliputi Rp.1500 tian 
1000. .Kapasitit produksi tiap 
bulannja dapat  mentjapai 3 
sampai 5 djuta. Tapi jang me- 

$ Irupakan kesulitan bagi perin- 
dustrian genteng tadi ialah te- 
rutama alat2 pengangkutan be- 
rupa gerbong DKA. 

Daerah perindustrian Soka 
|jang terdiri dari 3 daerah ketjil-   ketfil : Wonosari, Sruweng dan 
Soka”itu meliputi lapang jang 

1g 
“3h 

bunga di atas makam 

bangun untuk" memperingati 

| Gandhi. ni 5 
Diseluruh negara kemarin pa 

gi diadakan pengheningan tjipta 
“sebagai tanda penghargaan pada 

segenap 

Menarik perhatian 

ALANGAN politik Indone- 

K sia sangat memperhatikan 

situasi jang berbahaja disekitar 

persoalan Taiwan dan aktivitet 

kedua pihak jang ditjampuri 

oleh Amerika Serikat diwaktu 

achir2 ini. 

Menurut kalangan jang boleh 

Gipertjaja, Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo sebagai salah se- 

| orang diantara Pantja Perdana 
Konperensi Bogor sedang mem- 
pertimbangkan kemurigkinan di- 

adakannja approach bersama 
oieh kelima Perdana Menteri un- 
“tuk mengelakkan bahaja perang 

jang djika berkobar akan dapat 

-membakar 
atau sekurang?nja untuk mere- 

dakan situasi jang genting seka- 
rang-ini ea “Sada 

“Pengaruh baik jang ditjapai 
oleh Konperensi Kolombo terha- 

dap keputusan jang diambil 
mperensi Djenewa mengenai 

soal Vietnam dalam bulan Mei 

tahun jang lalu, rupanja mem- 

Iperkuat kejakinan, bahwa ap- 
'proach bersama serupa itu akan 

. besar pula faedahnja "untuk 
mentjegah terdjadinja bentjana 
dunia, jang karena terdjadi di 
Asia terutama akan. dipikul 

akibat2 buruknja oleh bangsa2 
Asia sendiri. Djika . approach 
demikian dapat ' dilakukan, di- 
duga ini akan mendapat simpati 

| dari semua bangsa jang meng- 
| hendaki perdamaian. Belum dje- 

tlas bagaimana approach itu 
akan dilakukan. 

  

Gambaran gentingnja 
keadaan, 

Sebagai diketahui, pertempu- 
ran? tiap hari berkobar di Selat 
Taiwan, sedang armada ke - 7 
Amerika Serikat, sekalipun 
tidak belum terlibat dalam per- 

tempuran, sudah mengadakan 

aktivitet2 didaerah tersebut. 
Dalam pada itu pada tanggal 24 
Djanuari jang lalu “Presiden 

1 USA Eisenhower minta penge- 
| sjahan Kongres supaja Angka- 

  
tan Perang Amerika Serikat di 

Industri genteng di Soka: 

3a5 djuta tiap bulan 
Jang terbesar di prop, Djateng keku- 

| rangan alat pengangkut 

(Oleh: Wartawan ,K.R." sendiri). 

| TAS pertanjaan wartawan »K.R»?, Kepala Urusan Djawa 
“Tengah & Daerah Istimewa Jogjakarta dari Balai Plano- 

logi Tjabang Jogjakarta Purboratjono menerangkan bahwa pe- 
nindjauannja kedaerah perindustrian genteng di Soka, (Kebu- 
men) baru? ini telah memberikan kesan bahwa mengingat ma- 
kin luasnja usaha2 pembangunan di Indonesia, jang membutuh- 

kan bahan? peratapan, maka perindustrian genteng di Soka itu 

luasnja 4500 HA dan mempunjai 
| bentuk membudjur sepandjang 
djalan kereta api Jogja-Kroja. 

Mau pakai 
5 solar. 

Kaju2 bakar jang diperlukan 
untuk membakar “genteng tadi 
didatangkan dari Wonosobo, 
Banjumas. dilinja. Berhubung 

dengan kechawatiran akan ke- 
kurangan kaju bakar, maka 
oleh. perusahaan? genteng di 
Soka akan didatangkan minjak 
solar. Diterangkan lebih landjut 
bahwa perindustrian genteng di 
Soka (Kebumen) kini termasuk 
jang terbesar diseluruh propinsi 
Djawa Tengah. 

Oleh perusahaan2 tersebut di-' 
harapkan bantuan “pindjaman 
uang dari Pemerintah dan pem- 

belian dari produksi langsung 

oleh Pemerintah. 

minjak 
1 

  

»awai2 Pos di Madura tidak ter | 

Adakan hubungan diplomatik 

— Nota Sovjet dalam bentuk aide memoire, 
— Terlampau pagi untuk didiawab. 
— Hubungan dgn. RRT lebih hati2 kata Hatoyama. 

| Sovjet tawar Djepang 
Mm | 

KONPERENSI ADVENT 

Akan dihadiri . pen- 

deta2 luar negeri. 

Pemimpin2 geredja Advent 
dari seluruh Indonesia akan 

mengadakan konperensi di Ban- 
dung pada tgl. 6 sampai 15 Pe- 
bruari, 5 

Selandjutnja diterangkan, bah 

  

HALAMAN 3 
| kepala departemen orang muda 
"SL Al Huse kepala departemen 
pertjetakan, semuanja dari kan 
tor ptisat Advent. 

|. Djuga akan hadir utusan2 da- 
ri kantor pusat “untuk Timur 
Djauh- (Singapura),  pendeta2 

F, A' Mote, president, W. L. 
Paseoe bendahari, C. P. Soren- 

»sen sekretaris, Dr C. E. Ran- 
dolph, kepala departemen k€ses 

laporannja jang “dikeluarkan ke- : 

| lain 

seluruh dunia itu, | 

M 

Shigemitsu- djuga mengata- 
kan bahwa Djepang siap untuk 
mendjawab nota tersebut jang 
naskahnja diumumkan pada ha- 
ri Sabtu jl. 

Reaksi Inggeris. 

Reuter selandjutnja mewarta- 

kan dari London bahwa Ingge- 

ris akan menjambut dgn gena- 
bira pemulihan hubungan din!o- 
matik jang normal antara So- 

vjet dan Djepang, sebagai suatu 
sumbangan “untuk. meredakan 

ketegangan dunia. 

Tawaran Sovjet. 

Pernjataan ini telah dikemu- 

kakan oleh kalangan resmi di 

London. Tetapi para pembesar 
Inggeris masih menjangsikan 
apakah surat menteri LN Sovjet 
Vyacheslav Molotov baru2 ini 

toyama akan memberikan dasar 

| bagi normalisasi sematjam itu. 
Program Sovjet, jang termak- 

tub dalam surat Molotov itu, ba- 
gi normalisasi hubungan ialah : 

1. mengadakan suatu perdjan- 

diian perdamaian. 

  
n disekitar 

Taiwan 
politici Indonesia : 

Pasifik dapat menjerang RRT 
|1ebih dulu, djika RRT tampak 

mengadakan persiapan2, untak 

|menjerang Taiwan dan pulau? 
|Penghu, dan dapat berbuat de- 

|mikian djuga djika tentara RRT 
sudah melakukan serangan? ter- 

lhadap pulau? @Guemoy dan 
| Matsu. , 

Sebaliknja pihak RRT berpen- 

dapat, bahwa soal Taiwan dan 

RRT sendiri, dimana negara? 
tidak boleh melakukan 

tjampur tangan. Mereka kata- 

kan, bahwa rakjat «Tiongkok 

sudah 20 tahan melawan kekua- 

| saan Tjiang Kai-sjek dan telah 

| membebaskan seluruh daratan 

Tiongkok dan banjak pulau?nja. 

Apa jang menarik per- 
hatian. 

Jang menarik perhatian kala- 

ngan politik di Djakarta ialah 

berita, bahwa wakil tetap India 

di PBB Krishna Menon, jang 

ibaru2 ini turut serta dalam de: 

''legasi India dalam Konperensi 

' Bogor, malam Djum. jang lalu 

'telah untuk kedua kalinja ber- 

'temu Menteri Luar Negeri Ing- 

| geris Eden di London, jang di- 

duga dilakukannja untuk mem: 

| bitjarakan soal2 Timur. Djauh, 

| teristimewa mengenai kegenti- 

ngan di Selat Taiwan sekarang 

| dan kemungkinannja. | : 

  
Sementara itu dari New Delhi 

terdapat berita, bahwa Kemis 

| jang lalu Perdana Menteri Neh- 

Iru sebelum bertolak ke London 

luntuk menghadiri - Konperensi 

| Negara? Commonwealt bertemu 

Duta Besar RRT Wan Chung- 

hsien dan Komisaris Tinggi Ing- 

' geris Alexander Clutterbuck. 

Ada dugaan jang kuat, bahwa 

Nehru djuga membitjarakan so- 

al kegentingan tersebut. 

Seperti telah dikabarkan, ma- 

salah2 Timur “Djauh ini akan 

djuga mendjadi atjara pokok 

dalam Konperensi Negara2 Com- 

monwealt tersebut jang akan di- 

mulai pada tanggal 31 Djanuari 

jang akan datang. 

Sementara itu usaha2 Ameri- 

ka Serikat, Inggeris dan New 

Zealand untuk mengusahakan 

gentjatan  sendjata di Selat 

Taiwan kabarnja telah mengha- 

silkan ketentuan, bahwa New 

Zealand, dengan persetudjuan 

'Inggeris dan' Amerika, pada 

hari Senin jang akan datang 

akan dengan. resmi mengadju- 

kan soalnia kepada Dewan Kea- 

manan PBK, — Ant. 

kepada PM Djepang Ichiro Ha-: 

pulau? sekitarnja adalah soal |     

ENTERI LN Djepang Mamoru Shigemitsu mengatakan 
bahwa Djepang sedia mulai merundingkan dengan Sovjet 

Uni soal mengadakan hubungan diplomatik antara kedua ne- 
gara tersebut, Shigemitsu memberikan pernjataan ini 
komentar terhadap nota jang telah disampaikan oleh kebua misi 

IWiplomatik Sovjet di Tokio pada P. M. Djepang Ichiro Hatoyama 

pada 25-1-1955 jg baru lalu. 

sebagai 

2. pembebasan pendjahat2 pe- 
rang Djepang dan orang2 Dje- 

pang lainnja jang 'kini ditahan 
di Sovjet Uni, termasuk nela- : 
jan2 Djepang jang telah ditang- 
kap oleh patroli? Sovjet didekat 

Djepang Utara. 
3. penjerahan kembali 2 & pu- 

lau bekas milik Djepang jaitu 

Shikotan dan Habomai jang se- 
djak perang dunia ke-2 berachir 

diduduki aleh Sovjet. 
Tetapi para pembesar di Lon- 

don chawatir bahwa  Moskou 
mungkin lalu berusaha untuk 

mengadakan suatu perdjandjian 
perdamaian dengan beberapa 

sjarat jang tidak dapat diterima 
dan jang akan membatasi kebe- 
basan Djepang dalam melaku- 
kan suatu politik luar negeri jg 

merdeka. 
Shigemitsu dalam pernjataan 

nja mengatakan bahwa nota So 

vjet tersebut tidak ditandata- 

ngani, tak mempunjai alama" 
dan tanggal dan dalam bentuk 
suatu aide memgoire, djadi tidak 

dapat dianggap sebagai suatv 

nota resmi, sehingga masih ter- 
lampau pagi untux mendjawah 
atau mengatakan bilamana dan 
dimana perundingan pendahulu- 

an akan diadakan. 

Hatoyama dalam pada itu me 
njatakan bahwa ia tidak meli 

wa untuk mengundjungi konpe- 

rensi itu akan datang dari Wa- 

shington pendeta? A. L. Ham, 

hatan, W. J. Haakett kepala de- 

partemen orang muda, C. LL. Fin 

ney kepala “departemen pertje- 
| 

  hat adanja sesuatu pertentang- 

an antara ikatan erat dengar 

A.S. dan pemulihan hubungar 

dengan Sevjet Uni... Ia djuga 

mengatakan bahwa ia kini ber- 
tindak makin lama makin hati? 

dalam hal hubungan dgn. RRT 

Demikian UP. 

vice-president, S. W. Bozarth | takan dan L. E. Smart k 1 

wakil-bendahari, B. W. Dunbar departemen pendidikan. Aa 
Rea Anin maa 2 Oi 20 MA Ken DA MMA Mm Ta SA Maa Aa TA AT / ? 3 ' Pan 
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(. 26. Kamus Populer (Habeyb) io. 2 an ! 
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$ N.B. Untuk kaum puteri sekarang ' masih kami sedia- j 

3 kan TAS LONTAR dari Bali dengan harga jang 
/ murah sekali KANJA “io Rp. 5— 1 

PU ngan Pain aa Ku Maa Ne mein 

  

    

  

     

»SENKES 
sia, misalnja, hormone, 
ning telor. P 
ilmu pisah dan ditanggung 

besi 

ngin tangan dan kaki pun 

Femininum untuk orang pe   

  

RADJA OBAT 

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 

' TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

  

embikinannja didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling 

DRUg G0. SINGAPORE 
Ae EME UE 

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

(baik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), vitamin dan ku- 
belakang dalam 

tidak mengandung sama sekali bahan? jang berbahaja untuk 

kesehatan. Ini obat dapat menjembuhkan penjakit atau kelemahan? seperti berikut : otak 

dan urat sjaraf lemah, darah kurang, wadjah muka putjat, wadjah muka kelihatan lekas 

tua, penglihatan dan pendengaran kurang, badan kurus, gegindjel kosong, tubuh lemah ka- 

rena dimasa dalam kandungan 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 beras 

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

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

a sakit, rambut rontok, 
sakit, 

dingin, d.Ll. 

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

»SENKESIN”, agar djangan sampai kesalahan beli barang tiruan 

terdiri dari dua matjam : ,SENKESIN” Masculinum untuk orang lelaki dan , SENKESIN” 
»SENKESIN” adalah 

rempuan. 

Agen: Toko Obat ENG' NJAN HO, Petliman 15 — Jogjakarta 
BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT “ DISELURUH. INDONESIA. 

  

    MANDRAKE AHLI SIHIR G1) 
THE FINE ARTS" 

  
  

  

    NOT A CAROSHARP, SIR. 
  

  

   
TMP. KERN, THIS 
“HS MANDRAKE 

TKE MAGICIAN. 
EYE CALLED 
HIM IN. TO HELP 
CN THIS CASE.    

perkara ini. » 

s dan kau   
lap ? 

MAGICIAN? TEN cg 
MILLION DOLLARS' . 
WORTH OF PAINTINGS 
STOLEN --AND YOU CALL 

4 INA CARDSHARP?, 

   

  

      

A MAGICIAN, ) 

        

          
       

  

  
— Ahli sihir ? Lukisan2 sehar- 

|..ga 10 djuta dollar ditjuri.... 
minta pertas 

longan seorang tukang sung 

       

     

    

I D0 KNOWA FEW CARD TRICKS, 
BUT I PRACTICE A DIFFERENT 
SORT OF MAGIC! ae 

    
— Tuan Kern, Diperkenalkan — Bukan seorang tukang — Saja tahu tjara baru menjunglap dengan kartu. Tjoba lihat 

ini tuan Mandrake, ahli sihir. sunglap, tetapi se- “ tyaraku menjihir berbeda dengan tjara-tjara lainnja ? 1 

Saja minta  pertolongannja orang ahli sihir, aa oi dada 6 

supaja turut menjelesaikan Kena
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      PAN Ta anna 

ada berita suatu pulau ketjil 
dekat Kalimantan-Utara diram- 

pok oleh badjak laut Philipina, 
Philipina keras? berteriak: ,,Ma- 

“na bukti badjaknja orang Phi- 

“ Jipina!? Ia MANA 
Serta baru? ini ada berita pu- 

lau Toli2 dirampok, wanita di- 
tjulik oleh badjak Philipina, se- 
karang ini Philipina idak lagi 

minta” bukti. Mereka tjuma bi- 

lang: ,,Rampoknja tentunja ka- 

Pilipina. 

| kontak oleh suatu organisasi Wa 

| nita terkemuka di Pilipina de- 

ngan perkumpulan wanita Per- 

wari di Surabaja. Kabarnja kon- 

tak itu adalah untuk '"memberi- 

gerakan wanita Pilipina jang 

hendak menjumbangkan tenaga, 

mempeladjari : keadaan kewani- 

taan Indonesia, da'-am arti mem 

“berikan dan menerima berbagai 

| pengalaman dan bantuan dalam 

'soal2 pergerakan wanita. Ant. 
ta 2 

Si 

“Kini sedang diusahakan suatu | 

| kan seorang tenaga aktivis per-- 

| Pemakaian stroom hanja 10 W. 

Nolly Gerath. / 
xk 

.(Perobahan bisa terdjadi). 

AKAN SEGERA TIBA! 
(RADIO TELEFUNKEN - 

type 7628 | BK. 
Dapat dipakai dengan 

Listrik - Accu dan Battery 
Untuk semua rumah tangga. 

  

  

     

  

RADIO TELEFUNKEN, 

NOWAT 
POPULAR PRICES !| |. 

  

ena pekat 

MU KAA) LL SEORANG BOEKHOUDER beridjazah B dari BOND untuk 
dipekerdjakan pada suatu BANK. Lebih disukai pendidikan 
dari ,,MITRA", € 
Lamaran dengan surat dialamatkan pada no. 382-1 Iklan ini, 

  

  

  
  Suaranja mengagumkan ! 

1 ALLIANCE FRANCGAISE seksi JOGJAKARTA 

mengharap kedatangan para anggauta dan pemitat untuk 

mendengarkan 

» CHANSONS FRANGAISES" 

um penjelundup.. Mestinja ge- 
The Man Who Pesenan mulai ini hari pada : 

Changed the pada tg. 5 Februari 1955 petang dj. 19.30 diruangan belakang 

PANTI PEMUDA, Gondolaju 22. 

Kartu undangan dapat diambil   
rombolan Hadji Nas long”. 

Kasihan Hadji Kamlong ! 

Ketiban awu anget! . 
S3 

Medan kalah 4-2 lawan kes. 
Grasshoppers dari Swiss. Medan 

memang kuat, tapi bukan jang 

terkuat. Djadinja pertandingan 

P.S.SL/Hartmau lawan Grass- 

hoppers tgl. 4 mesti ramai ba- 

nget. mBah Nur sih sudah pe- 

gang P.S.S.L5 si mBah memang 

selamanja pegang kesebelasan 

nasional, biar lawan amat kuat. 

mBah puteri lain, ai hi- 

tungan. Mana jang kuat, itu jg 

dipegang. . 1 

ada sih achli klenik. Djadi 

pegang P.S.S.L, tidak usah pa- 

kai hitung-hitungan. P.S.S.L 

kan harimau”,  Grasshoppers 

artinja ,,belalang”. Mana bisa 

belalang menang sama hari- 

mau ? 5 BERABE 

PM DENMARK MENING- 

GAL DI STOCKHOLM 
PM Denmark. Hans Hedtoft 

Sabtu pagi jang lalu telah dike- 

temukan meninggal dunia dalam 

kamarnja di Grand Hotel Stock- 

holm. 
j C 

Hedtoft ialah seorang pemim- 

pin Sosial Demokrat dan kini 

“ada di Stockholm untuk meng- 

hadliri sidang Dewan Nordik, 

jang terdiri atas utusan2 par- 

lemen Norwegia, Denmark dan 

Sweden dan 5 orang utusan dari 

Iceland lan jang telah terbentuk 

dalam bulan Maret. tahun 1952 

guna membitjarakan hal2 jang 

termasuk kepentingan pemerin- 

tahan negara2 Skandinavia. 

Hedtotf telah meninggal dalam | 

umur 51 tahun, menurut kete- 

rangan dokter karfna serangan 

djantung dan ketika. diketemu- 

kan sudah meninggal 5 atau 6 

djam sebelumnja. — Rtrs” 

$ Ii Pil n Abe an bah da 3 h dan 

suka sport, dan kasih kuat 

dan (glends). Alesan penjaki 

kaki tangan dingin, 
penjakit pikiran 
ring takut2, sakit pinggang, 

| juga ada sedia lain? obat 
Radium Viranol Tonic Pills. 

  

diseluruh 

Agen? : 

Toko Obat ENG NJAN 
WARUNG MOELJO, Djl 

Toko Obat SHANGHAI, 

Toko HAPPY Alun? 15 

“ RADJA DARI SEMUA OBAT JAITU: .... » 

— “VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala matjam penjakit seperti : 

tung berdebar - debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). ! 

tuk orang jang bekerdja bera! 2, bekerdja di kantor dan jang 

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing,. muka putjet, 

sering sesemutan, mata kurang terang, 

1 (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 

“bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin : PIL VIRANOL jang 

tanggung 1007 BERHASIL. 
MN 

Harga 1 botol Bp. 20,—)- 
jang mandjur.:: 

Pil Istimewa L..oooooooirt
ta da na Ka 

| Minjak Istimewa... 
» 10,— 

Pil Viramin ..... Naa. Mean ana On 

Pil Wanita untuk wanita tua ........... Pe ». 30,— 

. Salp Tjantik, menghilangkan hitaman di muka 

panu, kukul djerawat No. 1 Rp. “os 2... 

Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam ,, 15,— 

Sultana Figure Cream, membikin bagus badan ... » 30,— 

Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur 

2 gram Rp. 10,— dan 5 gram ............ Na 

| - No Hair Powder, menghilangkan rambut ......... m 10,-- 

Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ...... » 10,— 

Minjak Telinga, kurang MENJENAT “3... cast » 10— 

Salp Wasir (ambeien)... Bri Pan enta ». 10,— 

Salp Exceem untuk udis, gatal, luka2 .......... boa “10,5 

| Pil Diabetes (Sakit gula) “ecer S0 

Pil Entjok Linu2 ....oo SEL NN 2 ankasataa » 25,— 

Obat sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1576 
dikirim 

TABIB MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 

TOKO SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 
Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 

Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogjakarta. 
TOKO JUNIOR, Dji. Malioboro 93 — Jogjakarta. 

Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo. 

Toko Obat HOK AN, Djl. 
Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 

Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 

AL STARS, Bodjong 6 B — Semarang. 
Kudus. 

Ma 1 4 
JOGJAKARTA 

| SELASA 1 PEBRUARI 1955 SELASA 

' 8 96.30 Hidangan Kanak2, 07.45 

Lena dan Rahman berdendang, 

13.10 Biduan2 Barat jang Kita 

Kenal, 13.40 ,,Alam Peladjar”, 

13.45 Dupa Nirmala dan Empat 

Sekawan, 14.10 Musik Siang Ha- 

ri, 17.00 Dongengan untuk Ka- 

nak2, 17.40 Rajuan Gitar, 18.15 

Siaran untuk Angkatan Perang, 

19.15 Ichtisar Pers, 19.40 Pan- 

tjaran Sastera, 20.30 Lagu2 In- 

donesia Populer, 21.10 Uraian 

Pan. Pem. Umum Kotapradja 

Jogja, 21.15 Obrolan Pak Besut, 

21.30 Ketoprak Mataram. 

SURAKARTA 

06.10 Urap sari oleh Mardi Ka 

rawitan, 13.10 Riang gembira, 

14.10 Rajuan siang, 17.00 Dunia 

Anak2, 18.15 Pak Slamet Djalal 

Sajuti, 

oleh SMA, 19.30 Pilihan pende- 

ngar, 20.30 Imbauan . malam, 

20.45 Pak Bares dengan isi ha- 

tinja, 21.30 Rajuman malam, 

22.15 Pembatjaan Buku. 

SEMARANG “ 

  
06.20 Orkes Gumarang, 07.30 Ga 

melan Bali ,Tjintamani”, Ta 

Orkes Studio Bandung, 14.10 

Kwintet Harry Gaarenstroom, 

17.00 Peladjaran Beksan, 18.15 

Warna-Warni, 19.30 The Moon 

| Island @uintet, 20.30 Riang Mer- 

I-du, 21.00 Siaran Penerangan, 

21.15 Lagu2 Gambus, 22.15 Ra- 

juan Malam. . 
DJAKARTA. 

06.30 Ork. Enam Serumpun, 

07.30 Gamelan Bandjarmasin, 

13.30 Ork. Melaju Sinar Medan, 

17.00 Seni Sunda Studio Djakar- 

|ta, 18.30 Tunas Mekar,, 19.30 O: 

H. Rame-Oendang, 21.00 Pen-   
   

Buah pinggang, Djan- 

“Semangat bekerdja. Baik un- 

semua kelendjar2 disemua ba- 

t: badan lekas tjape, makanan 

menambah darah ... Rp. 30, 

  

  

  

INDONESIA. 

HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 
: Judonegaran 17 — Jogja 

Raya 114 — Magelang. 

1 Ht ” 

Pasar Djohar 42 — Semarang. 

— 

18.30 “Seni karawitan 

Siaran AP dj. 18.15 — 19.00. : 

(ah jang paling tepat. 

  

adakan pada : 

Tanggal: 
Djam 

31- 4- 1955. 

djam 8 PAGI s/d djam 16.00. 

" 

AA
 

   
   

  

BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 

. KURANG UARAH 
TIDA NAPSU- 

TERBIKIN OLEH: 

IE KIM TIE 
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LESESSOSSTS 

membuka pada 1 Februari 

:2 rombongan pagi Ian Sore. 

“ BOEKHOUDEN A. 

DJUGA pada Udjian Bond 

October 1954 dari MITRA” 

LAGI LULUS 10076. 

Pendaftaran di : 1 

Bintaran Wetan Il. 

N.B. Dari ,,/MITRA” telah 

4 kali Udjian berturut- 

turut lulus 10044. 

Kemedja tamasja, 

: dan 

Regenmante! 
ur op  maat, 

lagi menurut MODEL pilihan 
Tuan?, Njonja? dan Putra? ada- 

2 Maison “ 

"me 5GADJAH MADA” 
PENDJAHIT & PENATU 
MALIOBORO 87 — JO& JA. 

PURA TELAT         Bantulah P. M. |. 

  

.   
  

. Langganan - 

    
anak Tuan. 

Baru baan. 

5s   

: Berlangganan Kedaulatan Rakjat” berarti l 
djuga memberi batjaan jang baik pada 

Karena langganan ,,K.R.” mendapat djuga 
tiap hari Saptu madjallah anak? ,,KAWAN- 
KU” dengan pertjuma. 
Berlangganan ,,K.R.” baru (Pebruari 1955) 
mulai ini hari sampai achir ini bulan men- 
dapat koran gratis sebagai nomor pertjo- 

Pembajaran diperhitungkan bulan 
Pebruari 1955. 

#eakadikn .gurting disiti 

Adm. Harian ,,K, R.” 

Tugu 42 — Jogja. 

penevanuasenanengenannanan #enannangeeann ana 

  

Kepada : 

..
..
..
 

“ World — FOREVER! 
TOKO gapan ANRI de ROCHEMONT 

Tema (em : ia Production. 
Maa KR rr. ro 2001n ver. "05. PREMIERE djam 10-5-7-9. 

| Teks INDONESIA — (7 TH. 

CONTACT BUREKAU PELADJAR PEDJOANG INDONESIA 

PANITYA KONGRES PELADJAR PEDJOAN G 

SELURUH INDONESIA KE-I. 

  

Undangan. 
Mengharap kedatangan sdr.? Peladjar Pedjoang Jogjakarta 

untuk menghadiri Malam Resepsi Kongres jang akan kami 

1930 s/d ?4.00. 

: Tempat : Bangsal Kepatihan Jogja. 

Undangan dapat diambil di Asrama Sindunegaran 4 pada 

UNDANGAN TERBATAS. PANITYA. 

LELSLLLLLSLALLLLSLLLLLELLLLESLLAL LS LASOLLOSAS 

YnggaOtet SEMBILANBLAS 

Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 

bahannja sukar didapat, dan mahal harganja. 

berguna sekali bagi orang jan g lemah badannja, lesu, dan 

kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' berguna, 

anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. 

Chemicaliin Handel : 

—0....IE KIM TIEx - 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-3 — Telp. U. 19 dan U. 1816. 

Kerana Surabaja. 

AGEN: KIAN GWAN Afd. Import. 

—.. SOLO-R. Obat ,JUNON” djl. Slamet Ryadi 162. 

juga bisa dapat beli disemuanja Toko Obat TIONGHOA 

3 dan P. & D. diseluruh INDONESIA. 

MITRA 2 

      

  
    Malioboro 8 B mulai sekarang. 

381 -1 

di-STUDIO ,MOEL”, 
- 

PANITYA.   
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Ini adalah 

karena 
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Suatu 

kenjataan untu 

PARA 
PENGENDARA SEP 
JANG BIDJAKSANA 
1gar diingat “3 

Diseluruh dunia le- 
'bih banjak orang 
berkendaraan me- 
makai ban Good- 
year dari pada lain 
merek. 

dan 

Anggur - Anggur /(KOLESOM 

' taranja Kolesom dll. Obat 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. 

. turun - menurun. 

“dil. Inr Anggur Obat melulu untuk 

& “sekali. 
Terdapat di Toko? OBAT dan Toko? P & D diseluruh 
INDONESIA. 
Agen Jogja : 

GOODAYEAR 
DISTRIBUTIR? : 

BAN HONG LIONG & Co., LINDETEVES N.V, 

Sefandjutnja 

(TJAP POTRET DAN 5 KOLESOMJ) 
ANGGUR OBAT KOLE- 2 

SOM, Ini Anggur Kuat ter- 

bikin dari Tjampuran 

Obat-obat Tionghoa jang 

berfaedah dan mahal, an- 

jang sangat penting untuk 

tambah kekuatan tubuh 
dan darah. Ini Anggur pun 

tjampur dengan  sarinja 

Buah Anggur jang terpilih. 

Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan - jang berbadan 

lemah. Kurang darah, mu- 
ka putjet, air..muka  ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 

dingin, bua pinggang sakit, 

tulang linu, kepala suka pu 

sing, bernapas pendek, 
arat sjaraf lemah, sema- 

ngat kurang. Paras pe- 
rempuan kelihatan tua, 

dll. Penjakit kelemahan. 

Minum ini Anggur dalam. sedikit tempo sudah tentu 
lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan perem- 
puan, tua atau muda. 

ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah 
kepala suka pusing sakit perut tumpah?, kaki bengkak 

dil. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 
sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

dalam kandungan tinggal waras. 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dim 

badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat 
air muka mendjadi segar, dan menambah nafsu makan. 
Terutama bagi perempuan jang sudah banjak beranak ini 

    
SURABAIA- PESAPEN KALI 4 

dan baji.   
Anggur SENG HWA sangat dipudjikan. 

R BAT Ini. Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jg sudah termashur 

Dibikin dengan bahan Obat - Tionghoa 
jang mahal dan mandjur, dengan. ditjampuri Kolesom 

ing, 1 sembuhkan segala 

rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 
ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah” minum '3 botol tentu 
nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 

Toko Djamu ,BABAH GEMUK”, Petjinan 5. 
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PAKAR TR! PAMLMEKAN SELATAN 26 ! 
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Rumah Obat ,,MALAYA" / Balapan 15. 

O 276Y- 411 

k 

EDA 

Sekarang tidaklah masuk diakal 

Tuan bahwa ban jang sangat 

memberikan kepuasan. kepada 

kebanjakan orang adalah ban jang 

Tuan harus beli? 

N. V. TRIMURTI. 

Agen? diseluruh INDONESIA. 
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Kursus Biasa Atau Kilat 
DENGAN IDJAZAH UNTUK : 

# COSTUMIERE, COUPEUSE dan LERARES. 
# CORSAGE dari segala bahan. 

# SULAM TIMBUL bagian ke satu dan dua. 
# BAKLES, rupa? keringan, taart jang dihias. 

# BORDUUR dgn. 
#3 KOOKLES, 

Indonesia, 

masakan 

Barat. 

Kursus ,,ROSE MARIE" 
Pakuningratan 4 — Djokja. 

rupa- rupa 
Tionghoa sdan 

379-1 
AP PPSSPP PLS FP FGSS GGS SSSSGCGSGSSSSSSS 

mesin HANDWERKEN. 
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LA AL MA MA 1 MA LA LA LAM ME LTE AL 

Baturadja, 20 Juli 

SURAT. PUDJIAN. 
|. Kgsi HASAN BASRI, tinggal di Baturadja, dengan ini 

mempermaklumkan : 

Telah lebih dari 3 tahun, saja dapat sakit.linu? dibagian ka- 

nan dan sering terasa semutan sampai keudjung djari. Su- 

« dah bermatjam - matjam obat saja pergunakan (dari luar 

dan dari dalam), tetapi tidak ada perubahan. Setelah saja 

makan obat VIRANOL baru habis 2 (dua) botol, penjakit, 

itu hilang sama sekali. 

Jang sangat berat tetapi saja turut, jaitu djangan makan 

barang-asem-asem. Sekianlah. : 

1953. 

3 Wassalam, 

Kgs. HASAN BASRI. 
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Buktikanlah sendiri kemustadjabannja. 

  

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 

perut, makanan tida hantjur “betul, perut kembung, masuk 

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

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2,: tjapai, 

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

kusut pikiran ) suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per doos .. 

"TROTENSOL 

Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

Rp. 20,— 

Harga per GOOS ....ooooco.o. Wo Wood an 25,— 

SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) A2, 20,— 

BEN Sinai kabah ah pi nan Dak a25 oran Una Ba Rp.2b,— 

APHRODIN external ......o.o. oo. momod » 10,— 

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da2 hitam, djerawat, kukul dan 
panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 
Per doos .... Rp. 15,— 

NO-HAIR €KREAM. 

Tjepat menghilangkan rambut 
dan 'tida berbahaja dan gampang 
dipake. 

Per doos ...... Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE. 
Untuk menghitamkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja istimewa. 

Per doos Rp. 10,—, 

Rp. 25,—. 

Ian 
DC POMADE 
menghitamkan 

putih. Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa A Rp. 25,— 

Rp. 15,—3 

  

Untuk rambut 

Obat2 keluaran DC PHARMA 

ditanggung tida ' mengganggu 

kesehatan umum dan diperbuat 

dengan alat-alat Pharmacie oleh 

Achli2 Obat jang ber-iIdjazah. 
DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 
OBAT TIONGHOA DIMANA2, 

DC .PHARMA" Ltd. 
Djl. Ternate No.12 Bandung. un Ja 
Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

  

Agen? di Djawa Tengah : 

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

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

Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dji Raya Mage- . 

lang, Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran, 

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 

obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 

djan Semarang.     
MASK tan ba ak sela besi aah kes hn Sa SA Ke dani daan oa beng Dane WOOCAN AMIK meraiaii Maki Menhan tin Yi 

Typ »BEDAULAT AN RARJAT” 1982 /b2 / 8014 
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