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Dium'at 4 Pebruari 1955 

  

DARI SIDANG-DPRD : 

    

KAN DIBERESKAN 
Anggota DPD tidak boleh duduk 

 Panitya bertanggung djawab pada DPRD 
y IDANG DPRD Istimewa Jogjakarta kemarin telah ber- | 

«3 hasil menjempurnakan isi daripada konsepsi gabungan usul | 

keputusan penjempurnaan Jakti 

ta2 Wiraningrat dkk dan Purwokusuwo dkk setelah diadakan 

schorsing kurang lebih satu djam lamanja untuk penjusunan 

redaksi dan sifatnja tidak chusus ditudjukan untuk Jakti sa- 

dja, tetapi dirobah demikian rupa berdasarkan amandemen? pa 

ra nggauta, tetapi lebih luas, jaitu jang berhubungan djuga de- 

ngan lapangan perindustrian lainnja. 

  

Move Ali disambut 
Nehru 

Perdana menteri India Jawa- 

harlal Nehru telah. merunding- 

kan suatu usul baru jg meng- 

hendaki India dan 4 negara ,,Ko 

lombo” Jainnja berusaha bersa- 

ma-sama untuk meredakan ke- 

tegangan. jang-ditimbulkan oleh 

masalah Taiwan. 
Seperti diketahui, rentjana itu 

dikemukakan oleh Ali Sastroami 

djojo, perdana menteri Indo- 
nesia. 

Nehru jang berada di London 
untuk - konperensi ' Common- 
wealth telah mengadakan per- 
temuan dengan duta besar Indo 
nesia untuk Inggeris, Supomo. 

Setelah ini Suponto telah mene- 

mui Sir John Kotelawala, perda- 

na menteri Celyon-dan menurut 

rentjana hari Kamis kemarin me 

nemui PM Pakistan, Mohammad 

Ali, — Rtr. 

Bom-H SBG Istar 

bel.kang 
Kemungkinan petjahnja 
perang dunia ke-II. 

Kanperensi para perdana men 

teri yegara2 Commonwealth da- 
lan” “dangnja hari Rabu jl. te- 
lah  empeladjari bahaja petjah 
nja 1erang dunia ke-3 dgn bom 
zat air sebagai latar belakang- 

nja. 
Kalangan politik di London pa 

da "amumnja “meramalkan “ke 
mungkinan terdjadinja perbeda 

an2 paham antara para ahli ne 
gara itu, terutama mengenai so 
al apakah perkembangan dalam 
pembuatan sendjata2 nuclear 
itu merobah atau mengurangi 
kemungkinan2 perdamaian. 
Persamaan pendapat jg ter- 

dapat diantara para pemimpin 
Commonwealth dalam memper- 
soaikan . masalah ini menurut 
Reuter ialah, bahwa datangnja 
abad bom hydrogen memaksa 
adanja toleransi jang lebih be- 
sar diantara 2 blok jang sedang 
bertentangan dan mendorong 
usaha2 untuk mempJermudah ko 
existensi. 

Pertahanan Timur Tengah 
Pembitjaraan2 mengenai ma 

salah2 pertahanan pada hari Ra 
bu ini kabarnja. bergeser dari 
Eropa ke Timur Tengah. 
Pembitjaraan2 terutama ber 

pusat kepada penarikan mundur 
70.000 orang pasukan2 Inggris 
dari daerah Terusan Suez, jang 

harus diselesaikan dalam tahun 
depan. 
Dalam pembitjaraan2 ini me- 

nurut Reuter telah diuraikan ren 
tjana2 dari kepala2 staf Inggris 
mengenai penempatan kembali 
pasukan2 mereka jang ditarik 
mundur dari daerah Terusan Su 
ez itu. Rentjana2 ini kabarnja 
menempatkan Cyprus sebagai 
pusat baru dari organisasi mili- 
ter Ta di Timur Tengah. 
— Kor. 
  

. 

PENGUMUMAN 
Berhubung dengan keru- 

sakan aliran listrik maka 

»Kedaulatan Rakjat” hari 
ini terbit dengan ukuran 

agak ketjil dari biasanja. 

jang dimadjukan oleh anggau- 

| Terlebih dulu sidang membi- 

tjarakan “hasil gabungan kon- 

sepsi Wiraningrat-Purwokusu- 
mo tetapi oleh beberapa anggau 

ta dalam pemandangan umum 

jang disediakan, ternjata dipan- 
dang kurang sempurna dan oleh 

Wakil Ketua I Karkono jang 
memimpin sidang — Ketua Wi- 

woho herhalangan datang — di- 

ambil djalan tengah untuk me- 

njempurnakan susunan redaksi 

itu dengan diminta ikut serta- 
nja pengusul2 dalam peman- 
dangan umum jang diadakan 

itu. 

Achirnja sidang dengan suara 

bulat dapat menerima susunan 

usul keputusan jang sudah sem 

wa Jogjakarta. Panitya ini ber- 

tanggung djawab kpd. DPRD. 

Tentang anggauta Panitya S8, 

mula direntjanakan 5 orang, te- 

tapi karena usul dari pihak N.U 

(BH. Masjur) supaja terdiri dari 

8 orang, jaitu tiap2 fraksi seo- 

rang, dan kemudian diusulkan 

oleh Mr Purwokusumo (PN 

supaja dari fraksi Masjumi du- 

duk 2 orang, maka anggautanja 

kemudian terdiri dari 9 orang, 

jaitu sdr2. Akid Masduki dan 

Nooralitjahjopuspito (Masjumi), 

Sastrosukarto (Buruh-tani), Wi- 

raningrat (SSPP), Sukotjo (par 

ty ' Katholiek), Kusumobroto 

(PIR), Karkono (PNI), Hadji 

Mansur (NU) dan dari PPDI 

-ngnja akan menjusul. 
Panitya ini lain sifatnja de- 

ngan Badan Perentjana Perin- 

dustrian Daerah, karena -ma- 

sing2. membantu DPRD dan 

DPD untuk keperluan perindus- 

trian didaerah Jogjakarta jang 

sedang dalam rentjana dan pe: 

laksanaan pembangunannja se- 

karang. 

Usul Prodjosuroto Se-   purna itu jang isinja jalah 

bahwa: DPRD membentuk se- 

buah  Panitya Penjempurnaan 

Industrialisassi didaerah Isti- 

mewa Jogjakarta jang anggau- 

ta2-nja terdiri dari 9 orang. Tu- 

gasnja: a. membereskan kedja- 

dian2 disekitar Jakti melalui sa- 

| juran hukum, -b. mengadakan 

pemisahan tugas sehingga sese-' 

orang anggauta DPD tidak 

mungkin duduk sebagai pelak- 

sana dalam segala matjam per- 

industrian didaerah Istimewa 

Jogjakarta Gan c. merentjana- 

kan peraturan?, peraturan? pe- 

jaksarnaan,  susunan/organisasi 

  lasa jang akan datang. 

Dalam pada itu tentang usul 

keputuSan jang: diadjukan. oleh 

Prodjosuroto dkk tentang hai? 

disekitar mosi tidak pertjaja 

dari sdr. Nooralitjahjopuspito 
dkk tentang “ kebidjaksanaan 

anggauta. DPD Susanto, oleh 

sidang ditunda sampai hari Se- 

tusan itu ialah, bahwa sebagai 

kelandjutan diterimanja usul 

mesi Noorali dkk itu, sekarang 

harus  dibitjaraakan - tentang 

penggantian anggauta DPD Su- 

santo dari kedudukannja dalam 

DPD. Dan oleh Prodjesuroto di-   tentang segala matjam tjabang 

perindustrian didaerah Istime 

  

  
ENTERI L.N. Sunarjo dalam 

Dalam hubungan ini disebut 

tentang penjelenggaraan konp. 

Asia- Afrika, penjelesaian ma- 

salah ganti kerugian perang Ge- 

ngan Djepang, penjelesaian war 

ga negara dengan RRT, mem- 

perluas perdjandjian2 persaha- 

batan dengan 'negara2 Arab 

dan negara2 lain lagi. 
Menteri menjatakan, bhw dim 

menghadapi perkembangan si- 

tuasi internasional, misalnja me 

ngenai perkembangan disekitar 

masalah Taiwan Kemt. L. N. ti- 
dak tinggal diam tetapi mengi- 

kuti tiap2 perkembangan dengan 

seksama. 

  
Tentang usaha untuk menje- 

lesaikan tentang masalah warga 

hegara rangkap dengan .RRT, 
oleh Menteri Sunarjo diterang- 

kan, bahwa hal ini akan dapat 
diselesaikan dalam waktu jang 
singkat sebelum berlangsung 
konp. Asia - Afrika dalam bulan 

April jad. 
Mengenai masalh ganti keru- 

gian perang dengan Djepang di 
katakan, bahwa hal ini memberi 
harapan akan dapat diselesaikan 
nja dengan baik berhubung dng. 

tersiarnja berita2 jang menggem 
birakan dari negara tsb. 

Menurut Menteri pemilihan 
umum di Djepang jad. djuga   
akan merfipakan factor penting 
dalam hubungan menjelesaikan 
Pete ganti kerugian perang 

u. 
Achirnja ketika berbitjara me 

    Direksi. 

  

s Ngenai soal Irian Barat Menteri 

Pengadilan Negeri: Djakarta telah memeriksa perkara pentju- 

rian uang G.I.A. sebanjak 2,5 djuta rupiah. Gambar : Terdak- 

wa utama Lie Sin Bie telah mengaku mengambil dan mengia- 

Bebelah kiri tampak Mitro- 
' (IPPHOS). 

kan uang bukti jang ada di medja, 

sudjono terdakwa kedua. 

“9 
Ey 

La ada Dasi di jab 
Ju Sen MEP Wap   

Ha AN 3 ip His kg 

akan nk nda Ea 9   

adjukan sdr. H.J. Sumarto. 

menghadapi . masalah2 si 
penting 

suatu pertjakapan menerang- 

kan, bahwa Kementeriannja dewasa ini sedang sibuk meng- 

| adakan koordinasi untuk mempererat kerdja sama dengan Ia- 

| in? kementerian guna melantjarkan segala pekerdjaan jang per- 

In diselesaikan setjara interdepartemental. 5 

 menjatakan, kegembiraannja 

bahwa sdkongan dari dalam, dan 
luar negeri terhadap claim na- 

sional kita terhadap Irian Barat 

semakin hari semakin kuat. 

— Ant. 

CHU CHANG-TUNG ME 
MANG BETUL 
Melakukan aktivitit poli- 

tik Taiwan di sini. 

Menurut berita UP dari Tai- 

peh, Chu Chang-tung, jaitu se- 

orang Tionghoa asing jang ba- 

ru2 ini dikeluarkan dari Indone- 
sia, setibanja di Taipeh, ibukota 
Taiwan kemarin, disambut se- 

tjara besar dilapangan terbang. 

Ia bawa permintaan dari lebih 
seribu pemuda Tionghoa di Asia 

Tenggara (termasuk  Indone- 
sia 7?) untuk didjadikan serdadu 

dalam tentara KMT. 

Ketika ' tiba di Taipeh Chu 

Chang-tung menuduh, bahwa 

Komunis RRT telah menjuap 

pegawai2 pemerintah Indonesia 

untuk memperkarakan pemim- 
pin2 Tionghoa perantauan di 
Indonesia”. Katanja uang suap- 
an itu adalah sebesar 6  djuta 

rupiah. — Ant.   

lasa jad. Pokok isi usul kepu- | 

  

ts
 

   
HARIAN UMUM 

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT 

  

Kapal jang 

mati kedatan, 

ru2 im kepa 

HL Iduim Cholid: 
  

dihiasi bagus sekali, jang dipakai untuk menghor- 

an presiden Joegoslavia dalam kundjungannja ba 

negara Birma. 

NU keberatan abal 
Akan ada tanda gawbar partai 

jang menjerel2 kaam : 

Muslimin selurahnja 

H IDHAM CHOLID Sekre 
“ taris Djenderal PB Nah- 

dlatul Ulama dalam pertjakap- 

an, menerangkan, bahwa dalam 

konperensi tersebut ia telah me- 

nguraikan tjeramahnja menge 

nai berbagai soal, terutama ten- 

tang tanda gambar PKI dalam 

perundingan segi-tiga PPI-NU- 

PKI, perekonomian/keuangan de 

wasa ini, keamanan dan Kong- 

res Rakjat Indonesia jang telah 

diandjurkan oleh Presiden Su- 

karno baru2 ini. 

Ditanja tentang tafsiran se- 

benarnja dari statemen bersama 

| PPI-NU-PKI mengenai pengha- 
pusan kata "dan orang tak ber- 
partai” dibelakang tanda gam- 
bar PKI, H. Idham menerang- 
kan, bahwa tafsir terachir jang 
telah disetudjui oleh baik PPI 

maupun oleh D. N. Aidit sendiri 
dari CO PKI, adalah pengha- 

, termasuk djuga 

   
2 re . Dan itu adalah 

mendjadi urusan sepenuhnja da- 
ri PPI. 

| Lebih djauh atas pertanjaan 
ia menegaskan, bahwa kalau 

benar ada siaran? jang menja- 
takan akan adanja tanda gam- 
bar sesuatu partai jang akan 
menjeret?2 kaum Muslimin selu- 

'ruhnja, maka partai NU sung- 
guh keberatan sekali. 

Kabinet bubar dulu, 
baru perekonomian 
akan baik ? 

Seperti apa jang telah per- 

nah saja tjeramahkan”, demiki- 
an selandjutnja H. Idham, ,,ke- 
bobrokan perekonomian umum, 
keuangan dinegara kita, sudah 
dimulai sedjak masa kabinet2 
jang lampau. Sedangkan diban- 
dengan keadaan2 dimasa itu, 

maka kini keadaan perekonomi- 
an/keuangan itu telah berdjalan 
makin baik walaupun belum 
mentjapai harapan kita. Prosen- 

tase standaard dibank kita ma- 
kin naik sedangkan deficit ma- 

kin berdjalan turun. 
Karena itu, menurut H. Idham, 
NU tidak dapat membenarkan 
suatu anggapan, bahwa tentang 
kebobrokan  perekonomian/ke- 
uangan negara sekarang ini, ka 

binet harus dibubarkan dulu, 
baru perekonomian/keuangan ki- 
ta akan baik. 

Kerdja-sama dengan 
pengusaha asing bia- 

: sa sadja, asal....,.... 

Dalam pada itu, dikemukakan 
nja beberapa pandangan, anta- 
ra lain bahwa peraturan? jang   bagaimanapun baiknja dan da- 

  

Siapa djagoin 

ada jang melarang 
Pool smpai djam 2 siang 
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£ (dengan huruf)   
Redaksi Kedaulatan Rakjat. — 

Hadiah? sesudah dipotong 107, untuk korban kekatjauan, 
59, untuk PMI, 57, untuk PSIM dan 57, untuk administrasi, 
maka 957, hadiah? dibagi sebagai berikut : 1 6075, IL 2075, IN 
104, IV dan 4 5”, dan para pemenang dikenakan padjak 1075 
sesuai dengan surt keputusan DPD Lstimewa Jogjakarta. 

memar FORMULER POOL SEPAKBOLA 

(DISTADION KRIDO SONO JOGJAKARTA) 

Stand terachir pertandingan sepakbola : 

PA NA GRASSHOPPER 

ANA NN ea TO 

Alamat $ .. Ma uda 

Siapa pegang Pssi? 
Grasshoppers? 

Grasshoppers sudah tiba kemarin di Jogja. Pemain? PSSI 
Harimau djuga sudah lengkap. Dan sore ini kedua kesebelasan 
akan mengadu tenaga dan otak distadion Kridosono. Saudara 
tentu menonton. Kalau tidak, tentu akan stel radio dirumah. 

Dan tentu pula tidak lupa ambil pool seharga Rp. 5,— 
Pasti saudara mendjagoin PSSI, tapi memegang Grass tidak 

ini masih bisa didapat dikantor 

s0... memang 

Tanda tangan: 
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1" anestesi enek an ma mem ema adan 

/Lbmbet ear ado Ng 

Kon "Aan Genoorichap 

Lake Kus yag Segan 
- ko 

A3 

  
(akan Mo Yan 

tang dari Pemerintah manapun 

djuga untuk memperbaiki ke- 

adaan perekonomian/keuangan 

itu, tidak mungkin ada .guna 

dan hasilnja, apabila jang men- 

djalankan peraturan sebaik itu 

tidak/belum disaring dan diawasi 

sebaik?nja. 
Demikian djuga selama orang 

orang asing masih dapat berbu- 
at leluasa mempengaruhi pere- 

konomian kita dengan modal- 

nja, selama itu pula peraturan2 

sebaik itu tak - akan ada guna 

dan hasilnja serta perekonomian 

kita tak akan baik. 
Ditanja tentang sikap NU ter 

hadap kegiatan2 dari sementara 

pengusaha2 - nasional bersama2 

dengan pengusaha2 asing dine- 

gara kita, H. Idham menerang- 
kan, bahwa kerdja-sama dengan 

pengusaha2 asing dalam ekono- 
mi, NU memandangnja sebagai 
hal jang biasa” sadja, asalkan 
djangan sampai merugikan Ke- 
pentingan2 rakjat. 

Akibat fitnah meng- 

“$ Tkontinis2-Kan --kabi- 
net Ali-Arifin. 

Selandjutnja mengenai ma- 

salah keamanan, menurut H. 
Idham, PB NU telah berhasil me 
laksanakan sebagian dari ama- 

nat2 kongres NU ke-20. Sebagai 
bukti dikemukakan telah keluar 
nja pernjataan Pemerintah jang 
tegas2 mendudukkan gerombol- 
an2 bersendjata seperti DI, TII 
dan sematjamnja sebagai mu- 
suh negara. 

Betapa besar kerugian2 jang 

(ANGGOTA S.P.5.) 

  

Sebulan ... 
Etjeran 

HARGA LANGGANAN. 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 

kanak - kanak » KAWANKU”) 
  

Dalam dan Luar Kota. 
sa... Rp. 13,— 

0.60 sauna. 3 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

  

Djika Irak tetap 
— Persekutuan Arab 

wp 

Dikatakannja, bahwa Mesir 

Gjika demikian lalu akan mem- 

dengan negara2 Arab jang ber- 
sedia ikut serta. 
Dalam pada itu perutusan is- 

timewa jang dikirimkan ke Irak 

oleh konperensi para perdana 

menteri Liga Arab telah melan- 
djutkan pembitjaraan2nja dgn 
perdana menteri Irak, Nuri as- 

diderita oleh perdjuangan um- 

mat Islam di Indonesia, — ter- 

utama menghadapi pemilihan 
umum jang akan datang ini —, 
H. Idham  Cholid mengemuka- 

kan, bahwa meledaknja pembe- 
rontakan Daud Beureueh “di 
Atjeh beberapa waktu jang lalu 

adalah disebabkan oleh banjak- 
nja fitnahan dilantjarkan oleh 

golongan tertentu, jang meng- 

komunis2-kan kabinet Ali-Ari- 
fin ini. Dan sebagai akibat dari 
ledakan pemberontakan Atjeh 

tersebut, menurut H. Idham, 
tak kurang dari 1 djuta suara 

ummat Islam untuk pemilihan 

umum jang akan datang terpak- 
sa dikorbankan “atas kerugian 

perdjuangan ummat Islam  se- 
luruhnja. 

3 Memperdjuangkan tun- 
tutan nasional. 

Atas pertanjaan mengenai 
Irian Barat, H. Idham mene- 

rangkan antara lain, bahwa pe- 

ngembalian wilajah Irian Barat 
kedalam wilajah R. I. adalah sa 
tu2nja tuntutan nasional jang 

perlu segera diselesaikan oleh 
seluruh rakjat Indonesia. " Se- 
bab itu, kata H. Idham, maka 
untuk memperdjuangkan tun- 

tutan nasional itu harus ada 
kesadaran sebaik2nja dari rak- 
jat Indonesia seluruhnja meli- 
puti segala gclongan partai dan 
aliran. 
Dalam hubungan ini, H. 

Idham menganggap soal Kong- 

res Rakjat Indonesia sebagai 
soal nasional untuk.memperdju- 
angkan tunfttan nasional. “Oleh 
karenanja, menurut H. Idham 
Cholid, partai NU tidak dapat 

bentuk persekutuan Arab lainnja 

TAHUN X — Nomor 108 

Mesir keluar dari Liga ? 
sekata dgn Turki 

Baru akan dibentuk. 
— Missi Istimewa L.A. masih sibuk. 
— Bagdad: wait and see. 

ERDANA Menteri Mesir, letnan kolonel Djamal Abdul Nas- 

ser menjatakan dalam konperensi pers, bahwa Mesir akan 

meninggalkan Pakt Liga Arab apabila Irak menanda-tangani 

perdjandjian militernja dengan Turki. 

Said, mengenai rantjangan per- 

sekutuan militer Turki | Irak. 

Pembitjaraan2 jang berlang- 

sung pada malam Rabu jl. telah 

memakan waktu tidak kurang 

dari 5 djam, akan tetapi nam- 

paknja belum djuga dapat di- 

tjapai suatu kompromi. ' 
Wakil Mesir dalam missi ter- 

sebut, menteri bimbingan nasio- 

nal major Salah Salem. kabar- 

nja tetap memegang teguh pen- 
dirian pemerintahnja, jaitu me- 
nentang keras persekutuan mili- 
ter jang akan diadakan oleh 
Turki dan Irak itu. 

Kalangan politik di Bagdad 
berpendapat, bahwa bila dalam 

sidang hari Rabu jl. tertjapai 

kompromi, maka missi tersebut 
tentunja masih akan tinggal 
beberapa waktu lagi diibu-kota 
Irak, sedangkan kalau tidak, 

perutusan itu akan kembali ke 

Kairo pada hari Rabu jl. djuga. 

— Rtr. 

CHOU SELESAI SUSUN 
DJAWABAN 

Terhadap undangan de- 
an Keamanan PBB. 

Wartawan Russel Spuur dari 
harian ,,Express” mewartakan 

dari Peking, bahwa PM merang 

kap menteri LN RRT Chou En 

Lai pada malam Rebo jbl. tih. 
selesai menjusun djawaban ter 
hadap undangan Dewan Keaman 

an PBB supaja turut serta dim 

pembitjaraan krisis di Selat 
Taiwan. 

Diwartakan selandjutnja bhw 
dalam waktu jang singkat dja- 
waban itu akan dikirim dari 
Peking. — Rtr. 

  

Indonesia protes Pilipina 
Panitya2 Indonesia dan Pili- 

pina jg merundingkan masalah 
imigratie telah mentjapai perse 
tudjuan mengenai suatu rentja 

na persetudjuan, Demikian di 

umumkan oleh “wakil Presiden 
merangkap Menteri LN Pilipina 
Cercia. Penanda tanganan per-   membenarkan suatu anggapan, 

bahwa untuk terselenggaranja 
Kongres Rakjat Indonesia itu, 
lebih dulu kabinet Ali-Arifin 
harus dibubarkan. Sebab, un- 

tuk memperdjuangkan tuntutan 
nasional, NU berpendirian tidak 
seharusnja hal itu digantung- 
kan kepada hidup-matinja se- 

suatu kabinet. Demikian H.   Idham Cholid. — Ant. 

  

115 Murid PGA atas 

Solo ,,mogok” 
Kepala sekolah keluarkan ultamatum 

. (Oleh Wartawan ,K.R”) 

Pp ADA waktu ini sedang ter- 
djadi ketegangan antara Ke 

pala Sekolah PGA Atas Solo 

dgn murid2 Kl. V dari. sekolah 
tersebut jang mengakibatkan 

sedjumlah 115 murid Kl. V me- 
ngadakan ,,pemogokan”, karena 
pada tgl. 25/1 jl. salah seorang 
murid telah dischors oleh Kepala 
Sekolah. Menurut keterangan 

sir. Kusban Prodjosiswojo, Ke- 
pala Sekolah jang bersangkutan 
peng-schorsan jang didjatuhkan 
pada salah seorang muridnja 
itu disebabkan menjalahi per- 

aturan2 jang telah ditetapkan. 
Dan setjara kebetulan murid 
jang dischors itu adalah Ketua- 
umum Kl. V PGA Atas. 

Menurut keterangan selandjut 

nja, sebagian besar dari murid2 

jang ,,mogok” itu terbawa2 oleh 
beberapa peladjar jang dianggap 
melanggar peraturan jang sah. 

Berkenaan dengan kedjadian 

itu, Kepala Sekolah telah diada 

kan tindakan2 jang dipandang 
perlu, jakni pertama-tama mem- 

bubarkan asrama PGA. Atas 
sedjak tgl. 29/1 jang lalu dan 
telah dikeluarkan ' pula suatu 

sultimatum” berupa maklumat 
umum jang ditudjukan chusus 
kepada peladjar2 PGA Atas KI. 
V., antara lain memuat keten- 

tuan: 

a. Diwadjibkan kepada pela- 
djar-peladjar jang bersangkutan 
murid2 PGA Atas KI. V) untuk 
menjampaikan pernjataan taat 
setjara tertulis kepada Kepala 
Sekolah jang  sifatnja perseo- 
rangan, selambat2nja pada tgl. 
10/2 jang akan datang. 

b. Selama pernjataan itu be- 

lum disampaikan kepada Kepala 

Sekolah mereka masih dianggad 

melanggar peraturan2 jang te: 

lah ditetapkan dan masih ingkar 

pada Kepala Sekolah. Karenanja 

kepada mereka itu tidak dibe- 

narkan untuk melandjutkan pe- 

ladjarannja di PGA. Atas. 

c. Ikatan dinas bagi mereka 

dibekukan. . 

»Ultimatum” tersebut dikelu- 

arkan pada tgl. 1/2 jl. dan sam- 

pai sekarang masih belum di- 
indahkan oleh jang bersang- 
kutan. : 

Peladjar2 sampaikan 
“resolusi. 

Sementara itu wartawan K.R. 
mendapat keterangan, bahwa 
dari fihak peladjar?2 Kl. V PGA 
Atas Surakarta pada hari Ke- 
mis 3/2 jl. telah menjampaikan 
resolusi kepada jang berwadjib, 
jang maksudnja mendesak agar 

supaja Direktur (Kepala Seko- 
loh) PGA Atas Surakarta sele- 
kas mungkin dipindahkan dan 
diganti dengan Direktur baru. 

  

2 

. Kapal asing 
Dipantai Selatan 
Sukabumi. 

Menurut berita interlokal dari 
Sukabumi, maka para penduduk 
Udjunggenteng tg. 2/2 ji. kira2 
pukul 9.00 telah kaget karena 
melihat sebuah kapal jang tidak 
diketahui Kebangsaannja berla- 
jar dari djurusan Barat ke Ti- 
mur, 
Dapat ditambahkan, bahwa 

Udjunggenteng itu letaknja di- 
pantai sebelah Barat Daja dari 
kabupaten Sukabumi, dan ter- 

masuk daerah Djampangkulon. 
—. Ant. 

  

Nj. SUKARNO DAN Ni. 
HATTA 

Mendjadi anggauta kehor 

taman PMI. 

Nj. Fatmawati Sukarno dan 

Rahmi Hatta telah dilantik se- 

bagai anggauta2 kehormatan 

corps sukarela Palang Merah 

Indonesia dalam upatjara jang 

diadakan dimarkas besar 

Djakarta dan dipimpin oleh ke 

tua PMI Paku Alam. 

Kebahu Nj. Fatmawati dan 

Nj. Hatta disematkan lentjana 

corps sukarela oleh Paku Alam 

dan kemudian diserahkannja Kar   tu tanda anggauta kehormatan 

corps sukarela itu, —Ant, 

  

setudjuan itu telah ditetapkan 
waktunja jaitu tgl. 3-2 djam 16 
waktu setempat di Kemt. LN Pi 

lipina. Duta besar Pilipina utk 
Indonesia akan menanda tanga- 

ni, sedangkan dari fihak Indone 

sia akan memberikan tanda ta- 
ngannja kepada directorat pasi- 

fik dari Kemt. LN, Sukardjo- 
wirjopranoto. 
Sementara itu menurut UP, 

Indonesia telah memadjukan pro 
tes kepada Pilipina tentang ada 
nja serangan badjag laut Pili- 
pina dikepulauan Indonesia, bhw 

badjag laut Pilipina telah menje 
rang sebuah pulau ditimur laut 
Kalimantan dan Toli2 di Sulawe 
si utara seperti diketahui serang 
an pertama jang dilakukan oleh 

32 orang suku Mero jg menje- 
bahkan kerugian sebesar 1 se- 
tengah djuta rupiah berupa har 
ta2 benda penduduk, sedangkan 
serangan bulan Nopember me 
njebabkan kerugian lebih dari 1 
djuta rupiah berupa uang tunai 
dan perhiasan. 

Rp. 2 DJUTA 
Untuk perkreditan perin- 
dustrian ketjil, 

Kalangan Djawatan Perindus 
trian menjatakan, bahwa mak- 

sud pendirian Dana2 Perindus- 
trian ketjil ialah untuk memban 
tu pertumbuhan industri? ketiil. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 
industri2 ketjil jang dapat di- 
bantu itu antaranja ialah indus- 
tri kaleng, mebel, pandai besi, 
kompor dan masih banjak ma- 
tjamnja lagi, jang dengan mak- 
simum tenaga pekerdja 50 
orang atau dengan maksirium 
tenaga mesin 5 PK (Tenaga 
Kuda). 
Pada peminat2 dapat memin- 

ta kredit2 tersebut dengan me- 
lalui Dana Perindustrian Ketjil 
baik dipusat danedidaerah2 di- 
mana terdapat instansi tsb. 

Dan untuk itu kini telah di- 
sediakan sebanjak Rp. 2 djuta, 
sedang djumlah ini masih akan 
Gisediakan penambahannja. - 

Perlu diketahui, bahwa Pani- 
tia. Dana Perindustrian Ketjil 
itu terdiri dari kalangan2 Dja- 
watan Perindustrian, Djawatan 
Perekonomian. Umum. dan Dja- 
watan Koperasi. — Ant. 
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# Baru? ini seorang wanita 
tjuri sepeda jang disandarkan 

didepan tukang tjukur di Pa- 
tangpulukan (Jogja), tapi se- 

peda hanja dituntun sadja, se- 
bab ia tidak dapat naik sepeda. 
Ketika tersusul katanja: ,,Tju- 

ma man pindjam sadja ?” Pen- 

  

  
  

tjuri wanita ini tidak dipukuli. 

  

     



  

Wilajah Di. Tengah 

'Sarakakia 50 

“diselenggarakan oleh Himpunan 

.erah Surakarta t 

uterane Bea & 

|. Adapun menurut ketentuan 

jury pemenang2 adalah sbb: | 
'Pemenang I: Kashadi (SMPV) | 

| ra Kampung”, 6: Sudibjo (SMA | 

“pura” 9: Iman WS (SMP II) 

| yuari 

      

  

      

    
             

    

      
      

  

Sajembara menggambar jang 

Budaja Surakarta seksi . Seni 

Rupa untuk peladjar SMA/SMP 
atau jang sederadjah dalam da- 

  

ru-baru ini : lah ditentukan 
         

          
    

     
    

  

    

              
      

       
         

    
     
       

       

VI: 8, SGB I: 8 SGB III: 2, $- 
MP Isl, Prambanan 2 dan tak. 

gambar Sepatu”: 2. Sugijo | 
(SGB I) gamb. ,,Ibu dan anak”: | 
3, Sutarno (SMP V) gamb. ,,Ru- 
mah”: 4: Hary Dharmobroto | 
(SMAK) gamb. »Pantai”, Si 

Suladjo (SMP I) gamb. »Lente- 

B II) gamb. ,,Anjer”, 7: Sutan- 

to (SGB) gamb. ,,Bati Pa Ban 

Ibrahim (SMP V) gamb. ,Ga- 

gamb. ,,Bersolek”: 10: Imi 
(SMP II) gamb. ,,Alam Hitam”: | 
Selandjutnja hasil2 sajemba- 

ra tersebut dipamerkan untuk 
umum di Kantor H.B:S. Alun2 
Utara selama 1 minggu, jakni 

mulai tgl. 3 hingga 10/2-jang | 
akan datang sedangkan hadiah2 
bagi para pemenang dapat di- 
terima di Kantor HBS tsb. Kor. 

PEMBERIAN IDJAZAH 
KPU - C 

- Pada tg 11/2 jad di Balaikota 

Surakarta akan dilangsungkan 
penerimaan idjazah KPU-C ke- 

pada sebanjak 27  kursisten. 
, Pemberian idjazah itu adalah jg 

ke-3. — (Kor). 

  

   

Setelah meng 

      

habiskan limun di warung Kopi Borobudur, para pemain dari kes. Grasshoppers 
- bersama dgn para pendjemputnja diabadikan oleh persfotograaf ,K.R.”. 

 Grasshoppers menjerbu warung 
kopi Borobudur 

PSSI Harimau lebih kuat dari Persidja ? 
K EMARIN siang kira2 djam 13.30 telah tiba di Jogjakarta ' lakangnja harus bekerdja mati2. 

rombongan kesebelasan Grasshoppers dari Swis jang kini | an, sedang barisan penjerangnj3 

PERKATAAN ,.DAN 
ORANG TAK BER- 

PARTAI" 
«Mulai dihapuskan. 

. Kini oleh P.K.I. telah dimulai 

orang tak berpatai” dibelakang 
(nama P.K.I. pada semua tanda 
gambarnja jang tersebar dipe- 
losok Djakarta, sesuai dengan 

hasil persetudjuan segi tiga an- 

tara P.PJ., NU. dan P,K.I. De- 

ngan demikian maka sebelum 

achir Pebruari jad. ini, semua 
perkataan ,,dan orang tak ber- 

partai”, sudah lenjap dari surat 

resmi dan tidak resmi sesuai dgn 
“tafsiran P.P.I. 
“Jang dikerdjakan di Djakarta 
itu ialah m€ntjat putih perkata- 
an ,dan orang tak berpartai" 

diatas papan jang sudah dipa- 
sangnja, sehingga tak perlu 
mengganti dengan jang baru. 

Selandjutnia diterangkan, bah 
wa didaerah? tertulis di bawah 
tanda palu arit diberi keterang- 

an: Panitya aksi pemilihan PKI, 

dimana disetiap ada papan jang 
demikian ditempatkan pula kan- 
tor untuk memberikan pendje- 
lasan sekitar pemilihan umum. 
Djika didaerah2 itu terdapat 
tanda2 jang tertjantum seperti 
terlukis seperti misalnja di Dja- 
karta, maka oleh CCPKI telah 
diperintahkan supaja menghapus 
kannja sebelum achir Pebruari 
jad. Demikian kawat wartawan 
»K.R.” dari Djakarta. 

  

UNTUK KORBAN BEN- 
TJANA ALAM 

Jajasan Penolong Korban 
Bentjana Alam jang diketuai 

Nut St. Iskandar, telah menga- 
dakan pertemuan ramah-tamah 

menghilangkan perkataan ,,dan | 

sedang mengadakan tour di Indonesia. Rombongan itu terdiri 
dari 18 pemain ? orang officials dan 5 orang suporters. Mereka 
datang dengan pesawat terbang dari Djakarta dan turun di Ka- 
libanteng Semarang. Menurut rentjana mereka akan tiba di 
Kalibanteng djam 8.25 tetapi ternjata baru djam 8.05 mereka 
sudah sampai disana, sehingga rombongan  pendjemput dari 
PSIM Jogja jang dipimpin oleh Dr Kusmargono dan sdr. Ka- 
simun dari Komisariat PSSI Djateng terlambat. ,   TIRTOMOJO "DIMALAM | 

HARI 1 
Didapat kabar bahwa dalam 

tahun 1955 ini akan direntjana- 

kan untuk membuka pemandian 

'umum ,,Tirtomojo” Solo ketjua 
| pada siang hari, akan dibuka 
pula pada malam hari. 
Kabarnja langganan telah 

melebihi maksimum jang diten- 
tukan, sehingga perlu diadakan 

kesempatan jang lebih luas pa' 
gi peminat jang tidak mendapat 
waktu untuk mandi disiang ha- 

0ri. — Kor. 

GSEDOR 
Klaten 

rin malam djam 2.30 telah me 

masuki ah sdr, Dirdjosudar- 

mo didesa Tinggen, kelurahan g 

Mandjungan ketjamatan Ketan- 

dan dengan merusak pintu dan 

merampas sebuah sepeda serta 

4 potong pakaian, semuanja se- 

harga Ik: Rp. 800,— : 
Oleh tuan rumah penduduk se 

gera disiapkan tapi penggedor 

telah melarikan diri. — Kor. 
- 4 » 

SIDANG DPRDS TG 8-2 
| PUK beri pertang- 

. gungan djawab. 
Dari kalangan DPRDS kabu- 

paten Klaten diperoleh keterang 
an, dalam rangka penjelesaian 
masalah korupsi di PUK Klaten, 

pada tanggal 8 jang akan da- 

tang ini PUK akan memberi- 

kan pertanggungan djawab me 
ngenai pekerdjaannja kepada si- 
dang pleno DPRDS. 

Lebih djauh sumber tersebut 

Sebelum meninggalkan Sema- 
rang rombongan kesebelasan 
Grasshoppers itu bersantap du- 

lu di Hotel Du Pavillion dan de- 
ngan berkendaraan bis, mereka 
bersama2 rombongan pendjem- 
put dari Jogja tersebut menu- 

dju ke Jogjakarta. 

  

oleh PUK telah dischors lagi se 

djuga mendjadi lumpuh. Seba- 
liknja, memang tiap pemain da- 

ri Grasshoppers mempunjai teh- 
nik permainan tinggi. Seolah2 bo 
la melekat pada kakinja, sedang 
kaki kanan-kiri semua hidup. 

Sebetulnja, demikian Tony, ka 

lau Grasshoppers mau, mereka 
'bisa memasukkan goal jang le- 
bih banjak lagi. Tetapi rupanja 
mereka djuga hendak memberi 

kans” kepada lawannja, tetapi 
ternjata tidak dipergunakan. 

Atas pertanjaan, bagaimana 

ditempat kediaman Walikota 
Djakarta Raya Sudiro, dihadiri 
tamu2 dari kalangan pengusaha 

dan dagang Djakarta serta Wa- 
likota Sudiro sendiri. 
Dalam pertemuan ini jajasan 

telah berhasil ' mengumpulkan 
bantuan untuk korban bentjana 

alam sebesar Rp. 70.000,— dan 

disamping itu didapat pula ke- 

sangkupan dari seorang pender- 
ma jang bersedia tiap tahun 
menjokong Rp. 5.000,—. — Ant. 

  

Empat orang penggedor kema | 

.tjabang kota 

orang sinder PUK bagian dja- 

lan. Dengan dischornja sinder 
tersebut, maka hingga saat ini 
djumlah pegawai PUK jang tlh. 
dischors semuanja ada 3 orang. 

— Kor. 

Magalaag 
PANITYA PERBAIKAN 

| MAKANAN RAKJAT 
KEDU ja 

'Tindjau tiap? daerah ka- 
bupaten. 

Residen Kedu Sukardji Mang- 
unkusumo t “bersama2 ang             | Perbaikan  Ma- 
kanan Rakjat Kedu jg. diketuai 
oleh Dr Supardji telah menga- 
dakan kundjungan kedaerah ka 
bupaten Kebumen serta menga 

dakan pertemuan dengan Pani- 
tya setempat jang dibentuk be- 

“berapa waktu jl. untuk menga- 
» dakan feeling mengenai | usaha2 

kearah perbaikan makanan rak 
jat didaerah Kebumen. . 

Sehabis Kebumen, maka Pa- 

nitya Karesidenan akan menga 
dakan pula pertemuan2 dengan 
Panitya2. Perbaikan Makanan 
rakjat, jang telah dibentuk di 
kota dan kabupaten Magelang, 

Purworedjo, Wonosobo dan Te- 
manggung. - 

Pertemuan dengan Panitya 
dan -kab. Mage- 

lang akan diadakan tgl. 10-2 

Tidak nampik pejek 
kripik dh. 

Dari -Semarang rombongan 
tersebut dibawa ketempat2 ber- 
sedjarah Borobudur dan Mendut. 

Setelah tiba disana, rombongan 

terus menjerbu warung dimuka 
tjandi tersebut. Hawa di Indo- 
nesia bagi mereka dirasakan sa 
ngat panas. Ini terbukti bahwa 
tidak ada seorangpun dari rom- 
bongan tamu dari tanah pegu- 
nungan : aldju Swis itu, tidak ba 

sah kemedjanja. Meskipun hari 
kemarin itu agak dingin karena 
mendung sepandjang pagi, na- 

mun mereka itu terus menerus 
mengeluarkan . saputangannja 
dan mengusap? p ja. Olehka 
rena itu, hampir semua botol li- 

mun dan bir jang ada didalam 

warung itu habis terdjual. Sela- 
in itu para tamu dari luar ne- 

geri itu djuga tidak menolak pe 
jek, tempe kripik, tahu dll.” . 

Perhatian mereka terhadap 

tjandi Borobudur djuga besar. 

Ternjata mereka semua naik 
sampai kepuntjak tjandi dan ti- 

dak sedikit rol pilm jang diha- 
biskan untuk mengambil. Se- 
sudah Borobudur mereka diba- | 
wa ketjardi Mendut. Djuga di- 

sini mereka tidak sedikit meng- 
ambil foto. 

Perdjalanan seterusnja menu- 
dju ke Jogjakarta, ke Hotel Ga- 
ruda. : 

Pemain? Harimau jang 
datang. : 

Sampai sekarang pemain2 PS- 

kemungkinan2 pertandingan an- 

tara Grasshoppers — PSSI Ha- | 

rimau nanti sore itu, ia tidak 

hendak mengatakan sesuatu, ha 
nja-didjawab ,,Saja sudah ber- 
usaha, terserah kepada keada- 
RUN & 

Perlu ditambahkan disini, bah 

wa menurut Tony Pogagnik, kes 
Grasshoppers ini adalah jang 

paling populer di negerinja sen- 
diri, meskipun dalam. kompetisi 
tahun jang lalu hanja menempa- 
ti kedudukan nomer 2 (runner- - 
up). 

TJOKROADISUMARTO 
BERPANGKAT DUTA 
Kementerian Luar Negeri me- 

nerangkan, bahwa berita UP 

dari Manila, jang menjatakan, 
bahwa Kuasa Usaha Indonesia 
di Pilipina M1 Pobkroadisumar- 

to telah diangkzr: sebagai Duta 
Besar Luar 44» sa, adalah ku- 
rang betul. M: Tjokroadisumar- 
to tetap roene jadi Kuasa Usaha, 
tetapi kini berpangkat Duta (bu 
kan Duta Besar). — Ant. 
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Pembangunanfwaduk 
Sempor di Kebumen 
AHAJA bandjir akan terhindar - pengukur.r2 di 

B3 mulai - Penduduk sekitar Sempor sedia 'iz.ndah 

kan. 

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

Penduduk bersedia me- 
U NTUK pembuatan waduk 

njingkir. 
Sempor, seperti pernah di- 

beritakan didalam. harian ini, 

dan setelah diperdjuangkan oleh 

DPRDS Kebumen, dan pemerin- 

tah propinsi Djawa Tengah ke 

pemerintah pusat, kini telah di- 

mulai dengan persiapan2nja. 

Menurut rentjana maka Wa- 

duk raksasa itu akan menelan 

tsb maka pihak jang berwadjib 
terpaksa akan memindahkan 

penduduk sekitar Sempor. Dlim 
hubungan ini gubernur Djawa 

Tengah Mangunnegoro dan resi- 
den Kedu Sukardji telah menin- 
djau daerah itu dan mengada- 

Berhubung dengan rentjana   menerangkan, bahwa baru? ini 

“ Benfjana alam 
Diseluruh keresidenan 'Ijirebon 

ENGENAI peristiwa2 ben- 
tjana alam berupa bandjir 

dan angin ribut diseluruh dae- 
rah karesidenan Tjirebon jang 
terdjadi sEdjak tanggal 20 Dja- 

jang lalu sampai achir 
bulan itu, ningga kini belum ada 
angka2 resmi tentang kerugian 
Beluruhnja dan baru pada tak- 
siran2 sementara. “ 
Sebagaimana diketahui, peris- 

tiwa2 beritjana alam itu dimu- 
lai didaerah kabupaten Indra- 

: maju dan kemudian menjusul 

.dikabupaten Tjirebon, Kuningan 
“dan Madjalengka. 

Didaerah kabupaten 

Indramaju. 2 
Dalam dacdrah Indramaju pe- 

ristiwa2 itu dimulai dengan be- 
dahnja Yanggul Tjibuaja pada 
dua tempat, masing2 selebar 50 
dan 60 meter. Air meluap -se- 
bingga dalam 5 desa diketja- . 
matan Lelea ada 1.112 buah ru- 
mah terendam, 5.168 orang ter- 
paksa mengungsi... Luasnja sa- 
wah dan daratan jang terge- 
nang air ditaksir 2.000 ha dan 
keruigna lebih dari Rp. 2 djuta. : 
Ketjamatan Lohbener pernah 

sampai "geisoleerd” karena dju 
ga disitu timbul bandjir, jang 
menggenangi 2.400 ha sawah 
Gan tanah daratan. Lebih ku- 
rang 150 buah rumah terendam 
dan 1 rumah dan 1 kandang ker 
bau ambruk. Seorang penduduk 
tewas digigit ular-welang. Ban 
djir2 demikian terdjadi pula di- 

ketjamatan Losarang, ketjama- 
tan Tjikedung, dan ketjamatar 
Kerangkeng. Djuga djalan Pro- 
pinsi tergenang air, Diheberapa. 

# 

jad. — Kor. SI jang sudah sampai dikota ini 
ialah Saelan (Makassar), Ra- 
sjid, Ramlan, Sunarjo, Samsud- 

din, A. Kadir (semua dari Me- 

dan), Hafid (Bandung), Sidhi 
(Surabaja), Latandang, Djama- 
luddin (Makassar), Djamiat 
(Djakarta), Nong, Nazarwin, 

Husain (ketiganja dari Padang), 

Darmadi (Solo), Tjwan Oen (Ma 
lang). f 

Melihat nama pemain2 itu, 

maka menurut pendapat kita pa 
sangan PSSI Harimau jg akan 

menghadapi Grasshoppers itu so 
re nanti adalah Sbb.: 

tempat air mentjapai 1 meter 
tingginja. 

8 Didaerah Tjirebon. 
Dalam wilajah kota Tjirebon 

ada 31 buah rumah dan 1 ge- 
dung ambruk akibat hudjan be- 
sar jang disertai angin ribut, 
jakni di Kebun Panggung, Pe- ME eraggatn Jah 
kalangan, Padesan. Seorang pen Na Na dahi Ti 1 

duduk tewas tertimpa tembok ara Darma “noni : 
runtuh. Kerugian ditaksir sebe- Kana din Ata 

ongkos Rp. 40 djuta dan setelah 

selesai waduk itu akan memuat 

air 19 djuta m3? serta mengairi 

sawah seluas 15.600 ha. 
NM APP an dimulai. 

Untuk mewudjudkan rentjana 

raksasa itu maka kementerian 

pekerdjaan umum dan tenaga 

mengirimkan 2 orang insinjur, 

masing2 dari bagian pengairan 

dan geologie dan mereka itu 

telah tinggal beberapa hari di 

Sempor dan Kebumen Selatan, 

untuk menjelidiki tanah2 dan 

tebing2 jang meliputi kom, tem- 

pat waduk nanti akan dibangun. 

Atas pertanjaan wartawan ki- 

ta maka kedua insinjur itu me- 

nerangkan, bahwa tanah2 jang 

diperiksanja itu, mempunjai tju- 

kup kekuatan dan memenuhi 

kan pembitjaraan dengan pen- 

duduk, jang maksudnja mereka 
itu kelak akan dipindahkan ke 
luar Djawa. 'Tapi maksud ini 
tidak dapat disetudjui dan me- 
reka itu hanja bersedia menjing 

kir ditempat2 jang lebih tinggi 
ietaknja disekitar Sempor. Hal 
ini, menurut keterangan, dapat 
disetudjui djuga oleh jang ber. 

wadjib. 
Dapat diterangkan, bahwa 

djumlah penduduk jang periu 
menjingkir itu ada 330 keluarga 
atau 1649 djiwa. Dan untuk 
pembuatan rumah tempat ting- 
gal mereka itu nanti, djawatan 

kehutanan kabarnja menjang- 
gupkan diri akan membantui, 
setiap rumah lk. 3m3 kaju.da 
mar. Sedang djawatan sosial 

  

sar Rp.150.000,—. : 
Dalam gelombang angin ri- 

but dan hudjan besar jang ke- 
dua kalinja, maka dinding sta- 
sion Gunungsari Tjirebon roboh 
sepandjang lebih kurang 15 m. 

Didaerah Kuningan. 
Dalam daerah kabupaten Ku- 

ningan, adalah desa Tjibingbin 
dan desa Tjitjendo (termasuk 
ketjamatan Tjibingbin) jang di 

amuk' hudjan besar dan angir 
ribut itu. Berhektar2 sawah dan 
tanah daratan tertimpa bandjir 
dan ikan2 dalam kolam habis 
hanjut. Angka sementara me- 
nerangkan, bahwa kerugian ada 
iah Rp.3.445,—. 

Didesa Pasiragung (ketjama- 
tan Tjiniru) kali Tjipedak telah 
meluap. 2 Buah rumah rusak 
dan djuga sawah tergenang air. 
Kerugian untuk sementara wak 
tu ditetapkan Rp.1.720,—. 

3 Didaerah Madjalengka. 
Didaerah kabupaten Madja- 

|lengka angin taufan mengamuk 
atas desa Singambul, ketjamat- 
an Tjikidjing. “1 Buah rumah 
ambruk dan 8 buah rumah lain. 
nja hantjur sama sekali. Keru- 
gian ditaksir sebesar Rp.48.158. 
pen (Ant.) 2 - 

  
Menurut penindjau2, pasangan 

PSSI Harimau ini lebih kuat da- 
ripada Persidja. Oleh karena bo 
leh diharapkan, bahwa pertan- 
dingan nanti sore itu akan lebih 
ramai daripada jang telah ber- 
langsung di Djakarta pada tg. 
2 Febr. jang lalu itu, jaitu an- 
tara Persidja — Grasshoppers. 

Tony ketjewa terhadap 
Persidja. - 

"Dalam suatu pertjakapan de- 
ngan wartawan ,,K.R” jang ikut 
mendjemput rombongan Gras- 

shoppers Tony Pogagnik, pelatih 
PSSI dari Jugoslavia jang ikut 
serta dalam rombongan Gras- 
|shoppers itu menjatakan keke- 
tjewaannja terhadap Persidja. 
Diakui pula, bahwa dengan mutu 
permainan jang djauh lebih ting 
gi dari Persidja itu, kes. Gras- 
shoppers sudah semestinja men- 
dapat kemenangan. Tetapi ia ti- 
dak mengerti, mengapa Persidja 
sampai mengalami kekalahan 
0-9 itu. Dikatakan, bahwa sa 
lah satu sebab mungkin karena 

Persidja dalam pertandingan itu 
tidak berusaha mengedjar bola, 
atau tidak mau lari kalau tidak 
membawa bola. Dengan systym 
jang demikian itu pemain2 be- 

akan membantu paku dan seng, 
Achirnja dapat kita tambah- 

kan, bahwa rentjana pembuatan 

waduk itu sudah dipikirkan pa- 
da th 1917 dan dalam th 1936 
akan sudah dilaksanakan, akan 
tetapi berhubung dengan keada- 

€ i 5 tjana itu tetap tinggal Selandjutnja diterangkan, bah | an, ren 
wa untuk membuat bendungan | rentjana belaka. 

sjarat. Tapi meskipun demikian, 

setelah mereka nanti sampai di 

Djakarta dan melapurkan ten- 

tang hasil-hasil penjelidikannja. 

akan dikirim lagi ke daerah 

Sempor seorang atau lebih ahli 

bangun2an. 

  

& ui 

TEMPAT PARKEER DI 
KRIDOSONO 

Tempat2 pemberhentian Ken- 

daraan di Kridosono pada hari 

ini diatur sbb: kendaraan2 ber- 

motor berroda 3 atau lebih Dja 

lan Seraju sebelah Utara dja- 

'lan, djalan Wilis sebelah Utara 

djalan, djl. Ungaran sebelah Se 

latan djalan, djl. Krasak sebelah 

Selatan djalan, dan djl. Batono- 

warso sebelah Selatan djalan. ' 
Andong & betjak. 

Selatan djalan, dan sekitar stadi 

on Lempujangan jang lama. 
3 Betjak. 

Djalan Widoro dan Djl. Bogo 

wonto udjung Timur. 

Sepeda dan kendaraan bermo 

tor Beroda 2 disekitar luar tem 
bok Kridosono (untuk titipan 

speda). 
Kendaraan bermotor, Panitya 

dan undangan dan jang bertugas 
disebelah Selatan Umbang Tirto. 

Lalu Lintas pada djalan jang 
melingkungi  Kridosono diatur 
setjara satu djurusan kekiri. 

PENTING BAGI PE- 
NGENDARA 

Pemerintah Kotapradja  Jo- 

gjakarta telah menetapkan pe- 
robahan peraturan2 dibeberapa 
djalan dalam kota jang dimak- 
sudkan untuk mengurangi ke- 

tjelakaan lalu lintas. Djalan Ke- 
tandan sekarang waktu untuk 

lalu lintas satu djurusan ditam- 

bah satu djam lamanja, jaitu da 

ri pagi hari sampai djam 19.00. 

Djalan Bumidjo ditetapkan 

maximum ketjepatan kendaraan 

sampai 25 KM sedjam dan di 
Trimargo diadakan perobahan 

mengenai lalu lintas satu dju- 

rusan. 

TJODE DAPAT PENERA- 
NGAN LISTERIK 

Sebagai hasil pertama perdju 
angan Pem. Kotapradja utk ke 

perluan penerangan listrik didja 

lan2 jg dipandang penting. 

dan pada malam hari masih ge- 
lap ialah, bahwa segera djalan 

Tjode akan mendapat penerang- 
an listrik jang akan diselengga- 

rakan oleh Perusahaan Listrik 
Negara. 

Tiang2nja sudah dipasang, 

dan paling lambat dalam bulan 
depan aliran listrik sudah diper 
gunakan untuk penerangan di- 
djalan itu. Seperti diketahui, per 

djuangan penerangan listrik di 

djalan ini sudah lama sekali, ka- 
rena dipandang djalan jang men 

.djadi sasaran orang2 jang men- 
tjari ,,pasangan” dimalam hari. 

Sedjak beberapa waktu memang 

diusahakant'penerangan dari ho- 
stapi - hasilnja tidak     

setelah 
Djalan Tjode mendapat penera- 
ngan, lain djalan jang masih ge 
lap diwaktu malam akan menda- 
pat gilirannja djuga. 

PERTUNDJUKAN2 SANDI 
— WARA DJAPENDI 

Menurut rentjana pertundjuk- 

an sandiwara Djapendi Jogja- 
karta dalam bulan ini diatur 
sbb. tg 7-2 dikap. Turi, Sleman, 

tg 8-2 di Kalasan, Sleman, tg 
9 dan 10-2 di Bantul, tg 11-2 
dirumah pendjara Wirogunan, 

P.A., Jogja, tg. 12-2 di Mergang- 
san, tg 24 dan 25-2 di Gunung- 
kidul, tg 26-2 dialoon2 Kidul dan 

tg 28-2 dikotapradja. Pertun- 

djukan2 tsb dimulai djam 20.00, 
ketjuali jang diadakan dirumah 
pendjara dimulai djam 14.00. 

PENGURUS BARU PER- 
SATUAN PEGAWAI 

P.T.A.LN, 
Pengurus baru Persatuan Pe- 

gawai PIT.A.LN. jang baru2 ini 
disjahkari adalah sbb. : 
Ketua : sdr. R. Suparman, pe- 

nulis: sdr. Sudibjo, bendahari : 

sdr. Moh. Zabidi dan penasehat : 
sdr.2 M. Sd. Kromodimoeljo, A. 
Kusnin dan Dumery. « 

PEMBANTU ' PEMBERAN- 
TASAN PENJAKIT 

PARU2 
Dikabarkan didaerah Gunung- 

kidul akan didirikan Djawatan 

Pemberantasan , Penjakit Paru2 

jang merupakan pembantu sadja 
dan pegawainja terdiri dari 6 

orang, Tempat pemeriksaaan 

akan didjadikan satu dengan 
R.S. Djeruk, Wonosari, sedang 
tempat djawatan baru itu dise-   belah Timur Kabupaten. 
  

  (dijk) waduk nanti jang pan- si 

djangnja sekira 90 m dan ting- 

ginja 35 m membutuhkan batu 

sebanjak Ik 300.000 m3. 
Ditegaskan selandjutnja, bah- 

wa maksud pembuatan waduk 

itu selain untuk mentjukupi sa- 

wah2 jang kekurangan air, dju- 

ga dimaksud guna menghindari 

atau mengurangi bahaja ban- 

djir, jang boleh dikatakan setiap 
tahunnja memakan kurban jg 
tidak sedikit. . $ 

' Dalam hubungan ini akan di- 

buat pula sematjam pier dikali 

Suwuk, dekat guwo Karangbo- 
long. Ini dimaksudkan supaja 
pada musim kemarau dapat di- 
tjegah bahaja penutupan pasir 
Gari laut, dan dengan demikian 

air dari kali dapat terus menga: 

lir ke laut, 
Untuk itu semua maka kini     telah dimulai dgn pengukuran2 

pada tempat2 jang diperlukan. 
“ 

4 1 ta 

  

Gambar diatas ini adalah komplex tempat “jang akan dibuat 

bendungan (dijk) waduk Sempor jang pandjangnja 90 m. dan 

tinggi 85 m serta membutuhkan batu 800.000 m3. — (KR). 

Djl. Margokridonggo sebelah 

  
(sent sono: 

k Djam 10.00 wakil P: 
Merah Internasional datang 
Jogja dikantor PMI Gondolu 

k Djam 09.00 diadakan i 
temuan dengan Vuko anggauts 
XI Grasshopper didjl. Merap! 16. 

kk Djam 16.15 pertandingan 
sepakbola Grasshopper diadakaw 
di Kridosono. 5 

    

    

  

   

   

   

          
        
    

     

                  
    

  

   

  

     
    

EXPOSISI KESENIAN & 
KERADJINAN RRT. 

'Sedjak tanggal 2-2 jang ! 

konsul R.R.T. di Djakarta telat 
tiba di Jogjakarta untuk mm 
persiapkan expyisi keserisn 

dan keradjinan tangan RRT. Ks 
datangan itu diartar densan 
kedua stafnja. Diumlah barangs 
jang akan diexpbsisxan t.du! 
kurang dari 1.209. Pembukaan- 
nja direntjanakan pada tg. 1 
jad dan akan berachir pas 
22-2. $ 
Pembukaan expcsisi itu a 

Giiakukan oleh ruta pesar R 
Mang Tsen. 

147 NAMA2 DJALAN 
Pem. Kotaprad:i Jogjakarta 

sekarang sedang menjiapkan Es 

netapan untuk penggantian na- 

ma2 djalan lama pada 147 dja 
lan dim kota Jogjakarta dan & 
lan2 jang sama sekah belum di 
beri nama (djalan2 baru). 

Djalan2 itu “akan diberi na- 

ma2 matjam-matjam, ada jang 
berhubungan dengan nama br- 

nga, kampung dan djuga naina? & : 
pahlawan nasional, seperti :iok- 

ter Sutomo dan dokter Wahidin 
Sudirohusodo “dll. 

PEMUDA RAKJAT JO- 
GJA BERKONGRES 

Dalam rapat lengkap Pemuda 
Rakjat Tjabang Jogjakarta jt 
diselenggarakan baru2 ini .di 

Malioboro 18, telah mengambi: 
keputusan sbb.: 

1. Kongres Tjabang Pemuda 
Rakjat. Jogjakarta ke-III akan 
dliangsungkan tgl 8, 9, 10, li 

April jad. ski 
2. Membentuk Panitya Keng- 

gres jang dipimpin oleh sdr S. 
Hartono dari Ranting s,Tjol:ro” 

dan sdr Sumarjo dari Ranting 
»Bintang 'Suripno” sebagai se- 

kretaris I dan Il. 

WK. KOMITE PALANG 
MERAH INTERNA- 

SIONAL ae 
Ditunggu kedatanran. 
nja di Jogja. 1 

Andre Durand wakil Komits 

Internasional Palang Merah Cc 2 

Saigon jang sedjak tanggal 2 . 

Djanuari 55 ada di Djakarta, ha 

ri ini tanggal 4 Febr. '55 dia 

10.00 akan tiba di Jogja derran | 

pesawat terbang. 5 

Maksud kedatangan Andrs 

Durand di Indonesia ialah un- 

tuk mengadakan hubungan dai: 

pembitjaraan dengan fihak Pe- 

meritah dan Palang Merah In- 

donesia. 
Di Jogja ia hendak menindja': 

a.l. tjandi Prambanan, Borobi:? 

dur, Kraton dan mengadara" 

pertemuan ramah-tamah Ge 

ngan Pengurus2 PMI tjab. Jo- 

gja. 
“esok ia menudju Semarain” 

dan meneruskan perdjalanan Ke 

Bali untuk mengadakan perte- 

muan dengan Anggota Pergu- 

rus Besar PMI LG. Bagus Oka, 

sedang tanggal 10 j.a.d. berto- 

lak ke Djenewa. 

Pil DAN KURSUS PEMUTA 

RAN FILM DI DJAPENDI 

Dari Pimpinan ,,Peladjar Is: 

lam Indonesia” Tjabang Kota 

Jogjakarta Bagian Pendidixan 

diperoleh kabar bahwa atas per 

setudjuan bersama antara Pi 3 

Bag. Pendidikan dan Pimpinan 

Jogjakarta. Bagian Kespenmob, 

maka sedjak tanggal 24 Djanu-. . 

ari 1955 jang lalu untuk kurang 

lebih 3 bulan lamanja mengirim. 

kan 10 orang anggautanja un- 

tuk dididik dan mengikuti pcla- 

djaran2 teori dan praktek (tja- 

ra) pemutaran film dll jang be? 

hubungan dengan itu di Djap?n- 

di Bag. Kespenmob. 

Kursus tersebut diadakan se- 

minggu 3 X, jaitu tiap? hari Se- 

nin, Rabu dan Sabtu setjara per 

maaent dan bergiliran. Semeri- 

tara itu sedang  direntjanakan 

oleh PII Bag. Pendidikan Tia- 

bang Kota untuk mengadaxan 

kursus? lainnja teori dan prak- 

tek bagi anggauta2nja, dan jaug 

pertama mengenai kesehatan, ja 

itu Kursus PPPK ,firet aid”. 

Untuk itu sedang diadakan, hu- 

bungan dengan Pemimpin2 Iu- 

mah Sakit jang ada di Jogjas 

karta, Ye 

Nonton mana ? 
REX : Superman and the Jungle 

Devil”, George Reeves. 
INDRA. : ,,Paratrooper”, 

add, Leo Genn. 

SOBOHARSONO : Lili”, Leslie 

Caron, Mel Ferrer. 
»The Scarlet 

Spear”, John Bentley, Mar- 
tha Hyer. | 

LUXOR : ,,Kampong Nelayan”, 
Selleh Khani, Mislia. 

RAHAJU : ,,Forbidden”, 

Curtis, Joanne Dru. 
MURBA : ,,Kwen Fung Tzi Ych” 
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WETANG BETENG: Win 
worlds Collide”, Barbsra 

Rush. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
Retno Kuning” (Babad 
Tumapel).
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, . | dengan hebatnja, sehingga 

" 5 “rupakan gelanggang 

Dis m'at 4 Pebruari 1955 

Kenalilah pengundjung konp. A.A: 
  

“& 

4 

yr IKTATOR memang punja sifat istimewa : ingin mentja- 

plok sebanjak?nja daerah dalam kekuasaan kebengisan ta- 

| ngannja. Lihatlah Hitler. Ingat 

Kedua2nja membuktikan de: $ 
ngan njata sifat istimewa itu 

— Tidak sabar dengan tanah air- 
nja sendiri. Ingin menumpaskan 
tanah air bangsa lain. Tentu 
sadja dengan alasan : untuk me 
lindungi: untuk memberi kebe- 
basan: untuk memberi hidup j3 
lajak, untuk memberi kebudaja- 
an jang pantas bagi manusia. 
',Sebarkanlah kebudajaan Ro- 

mawi jang i 

Afrika Timur”, perintah Benito 
Mussolini kepada djenderal Gra- 
ziani, ketika Italia hendak men- 

tjaplok Ethiopia, sekitar bulan? 
terachir tahun 1935. Memang se 

tahun sebelumnja telah terdjadi 

hal2 jang kurang enak antara 

kedua negara itu: insiden pef- 
batasan misalnja. Tapi permak- 
luman psrang barulah dilakukan 
dalam bulan Oktober 1935. 

Dan dengan kontan Grazziani 

melintas dari daerah Somali (jg 

mendjadi djadjahan Italia) me- 

nudju Ethiopia dengan tentara 

60.000 orang lengkap segala2- 

nja. Satu per satu desa dan 

kota djatuh ketangannja tanpa 

perlawanan jang berarti. Kare- 

na memang sangat ketjil ten- 

tara Negus, kalau dibandingkan 

dengan jang datang menjerng. 

Lagi pula ia pertjaja, bahwa 

Volkenbond bisa berbuat apap2 

untuk menahan nafsu Mussoli- 

ni. 
Tahun 1936 lengkaplah keme- 

nangan Grazziani, Negara Ethi- 

opia djadi djadjahan Italia. Ten 
tu sadja djenderal. itu dapat 

penghargaan jang setinggi2nja. 

Itu sudah seharusnja, bukan ? 

Ingat sadja, ketika djenderal 

Mac Arthur mendarat kembali 

dipulau Leyte dalam perang Pa- 
sifik jang lalu Beberapa djam . 

setelah ia berhasil mendarat, se 

gera presiden- Sergio Osmena 
menganugerahinja bintang ke- 

hormatan jang setinggi2nja da- 

pat diberikan oleh Republik Phi- 
lippina ! Dan masih banjak tjon 
toh lagi. 

Grazziani diangkat djadi Ra- 
dja Muda Ethiopia. Tapi bukan 
dibawah Negus Haile Selassie 
Tidak. Ia sudah lari ke London 

— dan mentjoba berusaha di Vol- 

kenbon mentjari bantuan. Tapi 
serikat bangsa? ini tidak bisa 
berbuat apa2. Sanctie jang  di- 
keluarkannja menjalahkan Ita- 
lia, tinggal sanctie belaka. Mus- 
solini terus berbuat semau?nja. 

Ibukota Addis Abeba achirnja 
diduduki tentara Italia. Pemu- 
ngutan suara di Volkenbond : 44 
lawan 1 serta 4 blanko memu- 
tuskan, bahwa persengketaan 
Ethiopia Italia itu sudah selesai. 

Negus menangis ! Tapi apalah 
artinja air mata... “ 

Perang dunia kedua berketja- 
muk. Sampai di Afrika. Djende- 

yral Grazziani — jang sedjak be 

djaja itu kebenua | 

pula Mussolini. 

berapa waktu ditarik kembali 
ke Italia — dikirim lagi ke Afri- 
ka. Panglima dari 250.000 per- 
djurit, ia madju dari Libya hen- 
dak menusuk djantung Mesir jg 
dipertahankan Sekutu. Sepuluh 
km, 20, 30, 40, 50 km, tidak ada 
jang menghalangi. Sampai 100 
km barulah ia berhenti. 

Dia telegram kepada Musso- 
lini minta bantuan. Tapi tidah. 

ada. Dan dalam pertempuran se 
ingit selama 2 bulan, tentara 
djenderal Wavell menghantjur- 
kan Grazziani dengan pasukan- ' 
nja: 130.000 perdjuritnja dita- 
wan hidup2. Grazziani sempat 
lari ke Tripoli. Itu terdjadi pada 

achir tahun 1940. Dan setahun 
kemudian orang2 Italia itu ha- 
rus meninggalkan Ethiopia. De- 
ngan demikian berachirlah pen- 
djadjahan Mussolini dikeradja- 
“an itu. 
| Nu. menangis lagi. Karena 
kegembiraan. Tapi barulah pada 
tahun 1945 ia mengindjakkan ka 

kinja kembali diistananja di 
| Addis Abeba. 

1 

  
ETHIOPIA 

Kepala Negara : 
Haile Selassie I. 

Kaisar 

KERADJAAN ETHTOPIA 
| — Pernah diindjak2 Mussolini : 

, : Nagus Isri ke London, kembali 
sesudah Italia menjerah 

  

Dalam minggu ketiga bu- 

lan April akan dimulai kon- 

perensi Afro-Asia (AA) di 

Bandung, dikundjungi oleh 
| negara? dari Afrika dan 

Asia. Untuk sekedar membe- 

ri gambaran kpd. para pem: | 

batja, bagaimana keadaan 

| dan tjorak tiap negara pe- 
ngundjung itu, kami mulai 

hari ini — dan tiap minggu 
2 atau 3 negara — memper 

kenalkannja. 
REDAKSI.     

pimpinan Geredja Koptic di 
Alexandria. Disamping itu seba- 

gian penduduk memeluk agama 
Islam: ada pula agama Jahudi. 

Pada waktu ini pemuda2 Ethi- 
opia dikirim keluar negeri, ke 
Inggris, Amerika dll. untuk be- 

ladjar. Didatangkan pula tena- 

ga2 dari luar untuk membantu 

segala matjam usaha didalam 
negeri. Hingga dengan demikian 
diharapkan dalam waktu jang 
tidak berapa lama kemadjuan 
lambat laun bisa tertjapai. 

  

DIBESLAS 
187 Buah @Gur'an salah 
tjetak dibeslah. 

Atas kegiatan pihak jang ber- 

“Radio 
'DJUMAT 4 PEBRUARI 1955 

F3 JOGJAKARTA 

06.10 Pembatjaan Al @ur'an 

dengan tardjamah, 12.25 Chot- 
bah dan Sholat Djum'at, 14.10 
Hidangan Lagu2 Makassar, 16. 
00 Pandangan Mata Pertan- 
“dingan Sepak Bola antara Kes. 
Grasshoppers (Swis) dan Kes. 
PSSI BANTENG (Indonesia) 
langsung dari Kridosono, 18.15 
Dunia Olah Raga, 18.30 Pela- 
djaran Njanji, 19.40 Ujon2 Se- 
derhana, 21.10 Uraian Pan.Pem. : 
Umum Kotapradja Jogja, 21.20 
Obrolan Pak Besut, 21.30 Gema 
Malam, 22.10 Krontjong “Asli 
dan Langgam. 

» SURAKARTA 

06.15, Pengaajan Al @uran, 

'07.20 Irama “Indonesia, 12.15 
1 Chotbah dan sembahjang, 13.40 

pemuda pemudi S.M.A. Negeri. 
18.15 Kridoraga dalam minggu 
ini, 18.30 Rajuan pemudi, 19.30 
Irama Indonesia oleh Dendang 

Dengan hormat, 

  
Bersama ini, saja : ACHMAD, 
keluaran dari Tabib AMIRODIN Kusumojudan Solo, telah 

sembuh dari penjakit saja-nier, meski sudah beberapa waktu 

    

  

— KEDAULATAN RAKJAT 
Teruna, 20.390  Wajang Orang 
oleh Keluarga Kesenian Studio 
Surakarta. 

SEMARANG 

Siaran A.P, djam 18.15 — 19.00. - 
06.30. Pengadjian dan Tafsir 

Al @uran, 07.10 Orkes Melaju 
Kenangan, 12.00 Chotbah dan 
sembahjang Djum'at, 13.15 In- 

strumentalia Indonesia, 14.10 

Hiburan Siang, 17.00 Lagu2 Ka- 
'nak-kanak, 17.30 Tjahaja Ke- 

mala, 19.30 Ruang wanita, 20.30 
Santiswaran dan Motjopat, 21. 
00... Rudjak Uleg Semarangan, 
22.15 Irama Populer. 1 

DJAKARTA 

06.10 Pengadjian Al @uran, 

07.30 Petikan dari film Malaya, 

12.00 Hubungan dengan mesdjid 
1215 Gamelan Djawa Instr., 
12.30 O.K. Irama Masa, 17.00 
Orkes Bandar Djakarta, 17.30 
Pilihan pendengar, 19.30 Enam 

Lagu2 Melaju oleh Orkes Ke- |Serumpun, 21.00 Sandiwara 

nari, 14.15 Ruangan wanita, 17. | Radio, 22.15 Kesenian Sunda 
'00 Dunia anak2, 17.30 Ruangan | Panggugah. 1. 

x 

  

HALAMAN 3. 

  

  

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam '/, djam 
Rambut putih mendjadi hitam. 

Black 
Kalau tidak hitam uwang dikembalikan, 
Sudah mendapat ratusan Surat pudjian. 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air du, 

mudah dipakai 
Harga Rp. 25, — Tambah ongkos kirim 15X. 

Bisa dapat beli dirumah? Dbat diseluruh Indonesia. 

Agen? : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro 

Pomade 
PERSEDIAAN TERBATAS. 

PUSAT PENDJUWALAN : 

AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95 A. 

Hair Dream Oil 
Tjap Potret Bintang Empat. 

  
  

  

    
(Perobahan?2 bisa terdjadi) 

TELLER LELE LL U LLLEL LLU LL LL LL UU 

SURAT PUDJIAN 
Kepada 

Jth. Tabib AMIRODIN 

Bolo. 

atas kemandjurannja obat 

Solo. 
ae 3: 

sa aa ma 

Buktikanlah sendiri kemustadjabannja, | 
| 

: 3 
1 

  

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, 

     

  

   

   
    

    

  

   

      
   

   
    

    
    

#j Perdana Menteri: Bitwo- 
ded Makonnen Endal- 

katchou. 

Luas : 1.192.000 km persegi. 
Penduduk: 12.000.000 djiwa. 
Bendera :  hidjau-kuning- 

L
e
 

  

  

Saling bertempur 
Naga? RRT dan KMT. 

Djika pada beberapa wak- 
tu jl. terdjadi pertempuran 
seru dipulau Yikiang- 

shan (Selat Formosa), an- 

tara RRT dan KMT, maka 

baru2 ini telah timbul pula 
pertempuran dahsjat” an- 
“tara barongsai (naga) Ke- 
punjaan penduduk Tionghoa 

dari golongan Kuomintang 
dengan barongsai (naga) 
kepunjaan penduduk Tiong- 
hoa dari golongan RRT di- 
“djalan Tjong Jong Hian, di- 
kota ini. 

,Saling serang menjerang 
dengan sengitnja”, dimana 
toja, kaju, galah dan pe- 
dang oleh anggota2 kedua 
naga itu telah dipergunakan 

“djalan Tjong Jong Hian me- 
jang 

dahsjat sekali. 
“Pertempuran tersebut ha- 
nja baru dapat diachiri de- 
ngan perantaraan ,,Badan 

Keamanan” jang segera da- 
tang ditempat tsb.  Djika 
Dewan Keamanan PBB ma- 
sih lagi runding sini runding 
sana untuk mengadakan 
cease-fire di Selat Formosa 
dengan mengundang kedua 
belah pihak, ,,Badan Kea- 
manan” di Medan ketika itu 
djuga berhasil mengadakan 
cease-fire antara kedua na- 
ga (berongsai tersebut), 
dan menggiring beberapa 
anggota kedua belah pihak 
kekantor . polisi untuk me- 
meriksa sebab2 pertempur- 
an itu. Siapa jang melaku- 
kan ,invasie” (pemukulan 
terlebih dulu jang menje- 
babkan timbulnja pertem- 
puran antara kedua naga 
itu) oleh ,,Badan Keaman- 
an” masih belum diadakan 

IP uitspraaknja. Tetapi jang 
terang ialah, bahwa perka- 
ra ini akan segera diadju- 
kan kedepan Pengadilan, —   

ftampillah kemuka Tafari me: 

merah (melintang). 
Ibukota : Addis Abeba.       

| 
000 Sedikit sedjarah. 

Tidak banjak jang kita keta: 
hui mengenai sedjarah negara 
itu. Dari abad ke-1 sampai 7 di- 
sana terdapat keradjaan Ansku- 
ma. Dalam abad ke-16 datang 
lah orang2 Portugis keneger' 

itu. Pada waktu itu Ethiopia ma 
rupakan negara2 (state) jang 

tidak berhubungan satu sama 
lain dalam soal2 pemerintahan- 
nja. £ : 
Kemudian pada pertengahan 

abad ke-19, Lidj Khasa dari Am- 
hara mentjoba mempersatukan 
negara2 ketjil itu: ia lantas me 
namakan dirinja negus nagast 

— radja diradja) . Theodorus, 
jaitu pada tahun-1853. 
Peperangan dalam negeri te- 

rus terdjadi: tidak ada keten- 
teraman. Seorang jang bernama 
Kassai dari Tigre menamakan 
dirinja pula negus nagast (Jo- 

hannes). Tapi Menelik dari dae- 

rah Sjoa berhasil menaklukkan 

lawan2nja pada tahun 1889, dan 
segera ia mengadakan perdjan- 
La persahabatan dengan Ita- 

Pk 
Kemadjuan tidak tertjatar. 

Penduduk hidup dalam keseder- 

hanaan. Sekolah2 tidak barrjak 

dibangun. Dan pada tahun 1928 | 

  
numbangkan kekuasaan jang 

ada, dan ia menamakan dirinja 
kaisar Haile Selassie I. 

Tanah2. 
: Ethiopia merupakan dataran 
tinggi dengan puntjak2 gunung 
jang serba serem, serta lembah2 
jang tjuram2. Sungai2nja tidak 

dapat dilajari, karena deras dar 
tidak sedikit tempat2 jg tinggi 
mendjatuhkan air sungai. 

Sungai jang terkenal 
Abai, bagian hilir dari Nil Biru 
Pertanian disana masih sa- 

ngat primitip. Sama sekali tidak 
ada industri jang berarti. Baru 
dalam tahun belakangan ini 
maskapai Belanda HVA sedang 
mengusahakan mendirikan pa- 
brik2 gula. : 

Tanah2nja mengandung emas, 

tembaga, besi, batu bara. Eiks- 

por : kulit dan kopi. 
Sebagian terbesar dari pen 

duduk adalah Jakobiet (penga- 

   
   

ialah | 

wadjib, achir Djanuari 1955 te- 
lah dapat dibeslah pada bebera- 
pa buah toko buku di Bukitting- 

gi sebanjak 737 kitab @urar 

salah tjetak. Diduga masih ba- 
njak @ur'an sematjam itu. Ant. 

y 

  

v.31 734 

sia, misalnja, hormone, 

ilmu pisah dan ditanggung 

kesehatan. Ini 

semangat lemah, 
perempuan datang 

Para pemakai 

  nut agama Kristen), para bis- 

kopnja (abuna) berada dibawah   
Hvenotic. 
TELEPATHIC' 
PROJECTION. 

TINY, THINK OF THE) 
Box WHERE YOU PuT 

| 
1 

dimana lukisan2 

simpan.     jal tjiptaan Mandrake, 

  

| 

( 
( 
, 
( 
| 
! 
1 

TJE PATN 

rambut lekas djadi putih, b 

belakang meluang, selalu merasa | 

ngin tangan dan kaki pun dingin, 

harap suka perhatikan kotaknja, gambar dari 2 monjetnja dan 

salahan beli barang tiruan 

Masculinum untuk orang lelaki dan ,SENKESIN” 

  saja derita, sehingga sangatlah 

Ternjata diluar dugaan saja, 

tsb. kelihatan sekali 
sampai habis satu pak dapatlah 
terhindar dari bahaja penjaxit lebih landjut. 

setelah mulai memakan pil 
kemandjurannja, 

mengganggu kesehatan. 

kemudian belum 
sembuh sama sekali dan 

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 Rp. 20,— 

P
E
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A
 

Maka atas mudjarabnja pil tsb. saja sampaikan terima 

kasih dan pudjian semestinja. 

Saja : 

3-10. ACHMAD 
Djakarta. 

aa AAA ALA AL NE UK LL RL EL EL LL LL LL EL LM LM EL LM EL 

RADJA OBAT 

  

obat dapat menjembuhkan p 
dan urat sjaraf lemah, darah kurang, 

tua, penglihatan dan pendengaran kurang, 

rena dimasa dalam kandungan a 
malas bekerdja, 

bulan tidak tjotjok, waktu datan: 

adan terlalu lemah sampai tidak dapat anak, pinggang sakit, 

lesu dan kesel, tidak dapat tidur, diwaktu hawa udara di- 

»SENKESIN”, agar djangan sampai ke 

terdiri dari dua matjam : »SENKESIN” 

Femininum untuk orang perempuan. 

“Agen: Toko Obat ENG NJAN HO, Pgtiman 35 — Jogjakarta 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH 

Untuk lelaki jang merasa 

POTENSOL 

lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual). A 

Harga per JOOS »s..coocooo mom ” 2b,-— 

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 

JA OBAT INI BEKERDUA ! 

NAN bai 
' 

wadjah muka putjat, 

all. 

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

besi (baik untuk darah) kapur (baik untuk 

ning telor. Pembikinannja didasarkan atas hasil penjelidikan jang 

tidak mengandung sama sekali bahan? 
enjakit atau kelemahan? seperti berikut : otak 

wadjah muka kelihatan lekas 

badan kurus, gegindjel kosong, tubuh lemah ka- 

tau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, 

tidak napsu makan, sehabisnja sakit tetap lemah, orang 

g bulan berasa sakit, rambut rontok, 

tulang), vitamin dan ku- 

paling belakang dalam 

jang berbahaja untuk 

perkataan 

»SENKESIN” adalah 

INDONESIA. 

aa maan PENS KENA BAE DER RARE 

“THE FINE  ARTS" 
AA nbar at. gu 

NOW THINK OF 
THE LAST TIME YOU 

(saw Tue Box. 

  

  
'— Tony, ingatlah kepada peti, — Ingatlah kapan jang terachir 

itu kau kau lihat peti itu? 

Tampak pada Tiny peti cha- 

  

  

MANDRAKE AHLI SIHIR (11) 
  

  

WHATS THAT, SERGEANT ? Hmm - 
YES, ALL RIGHT. THEY"L BE 
AIGHT OUT. —— G 

EL 23 
Vig 2 34 

. 33 
SD Ar zel 

aa 8 xx 
AS 25 S5. 

E IS NI 
1 

! AS L 4 
/ 37. 

      

  
Ada apa, sersan? Hmmmm, - 

ja baik, Sebentar mereka 

ke:uar, Ki 

THEIR LAWYER'S HERE 
WITH BAILAND 
PROPER PAPERS. 
WE?LL HAVE TO 
TRELEASE THEM 

— Adyokat mereka datang ke- 

sini bawa surat. 
keluarkan mereka. : 

Sedang saja djustru akan 

Kita harus 

menemukan rahasianja ? 
s 

          

SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haida An 20 

PRBGNOIG Waseso Ane deret NN Ni pan Memutih Rp. 25,— 
APHRODIN external ......... TA batin wak seng a BEAN KATANYA 57 10,— 

# DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja, 

Per doos.... Rp. 15,— 

NO-HAIR CREAM. 
Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 
dipake. | 

Per doos Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE. 
Untuk menghitamkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja istimewa. 
Per doos Rp. 10—: Rp. 15,—: 

Rp. 25,—. 

ea 

DC: POMADE 
Untuk menghitamkan 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa 4 Rp. 25,— 

Obat? keluaran DC PHARMA 

  

rambut 

ditanggung tida mengganggu 
kesehatan umum dan diperbuat 

Gengan alat-alat Pharmacie oleh 
Achli2 Obat .jang ber- Idjazah. 

DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 
OBAT TIONGHOA DIMANA? 

DC ,PHARMA" Ltd. 
Dj!. Ternate No. 12 Bandung. 

Dji. 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 : R. 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 Siompretan Selo. Toko 

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

djan Semarang.       
  
  ESILESESSSESSSELESSSSSSSSSS SLESSSSSS

SLSSSSSSN 

SUDAH DAPAT RATL SAN SURAT PUDJIAN 3 

$ 

Obat AMIROSOL : 
UNTUK WANITA & LAKI2 

Amirosol artinja soal kekajaan. 

Bukan kekajaan Harta, tetapi kekajaan kesehatan badan, 

itulah lebih berharga. TN 

Kalau hilang satu tenaga, bisa timbulkan riipa2 penjakit, se- : 

perti sakit nier, hati berdebar, kurang darah, lekas tjape, ku- 

rang napsu makan, lekas marah dan lain2. f 

Bila makan obat AMIROSOL bisa mentjegah segala penja- 

kit. 
2 

AMIROSOL bagi orang jang hamil dilarang makan. 

  

An 

AMIROSOL :.... We epes ASI LA TI bua ng ALOR NAN Pada di Tak Rp. 25,— 4 

AMIRODOL Wanita jang sakit keputihan ......... an 2b 5 9 

TJATJAP RAMBUT PANDJANG DAN GEMUK ». 10,— 9 

TJATJAP RAMBUT PANDJANG DAN GEMUK 20, — 2 

TRANGBULAN, hilangkan djerawat dan bersih 5 

muka kembali tjantik ......oocoetat Mena Oa » 25, $ 

IMPOTENT TABLETS Wee ear 9. 380,— 2 

menghindarkan keketjewaan 
al 805 $ 

SALE AMBEIEN score 
». 50,— & 

CAN MAYA Aa antsa Kan 9 10— 8 

BATIN ERA ari beo eren mada peni bm ia PAN Pora $ 

HILANGKAN RAMBUT “cocoa 
A3 

KRITINGKAN RAMBUT “oo Haha 9 

SAKIT BATUK (AMIRO SIRUP) sessesetetetate 9 25,— $ 

Ongkos kirim tambah 15 pCt. 
8 

: TERBIKIN OLEH. A 

TABIB AMIRODIN $   Kusumojudan 95 — SOLO. 4 

#ONDER OPERATIE & 

Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir). Kalau & 

minta baik dengan garansi, boleh datang di Kami punja » 

rumah, ongkos2 boleh berdamai. 8 

AGEN2: 
& 

SARONOMARGONO d Ngupasan 12, Jogjakarta. 2 

ENG TAY HO Petjinan 58, Jogjakarta. 4 
Patjinan 15 Jogjakarta, 
Jogjakarta, 
Petjinan 81, Jogja. 
Petjinan, Magelang 
Pekodjan 101, Semarang. 
Dj. Nanking 17, Madiun, 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga & 

T, O. ENG NJAN HO 
Toko Obat KARUHUN 
Toko Obat TEK AN TONG 
HOK AN 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 

Toko Obat PO NING TONG 

S
E
S
S
S
S
S
S
 

      UNIVERSAL STORES Bodjong 6 B, Semarang: » 

Toko Obat JUNON Timuran, Solo. Hi 3 

SSS SIS 5 5 SS 5 SGG ti    
     

    

   

   

   
    

    

   

   
   

    

   

  

   
   

          

   

  

   

    

   

      

   
   

    

   

  

   

          

  

   

 



  

    

  

  

          
   

  

1 akan diadakannja 

|wa  Universitit 

| tahukan bahwa: 

| Pendaftaran 
Din Nj. “Soetanto: 

   rus gbi "Grasshoppers. 
jang terkenal kuat itu. 
PSSI memang Nai seh ag 

Aa Ke ala deh pen 
lai 

   

Hup Hariman ! 1Hup PSSI ! ! 
(Walaupun z0nder Nurnaning- 

Tea ' BERABE 
MAN LNG EA LI 

PENGUMUMAN 
Tentang. .RUSTORDONNANTIE 1948" Ata ahlnga 

: 1948 No. 253. 

' DJAKARTA, 1 Pebruari 1955. 

ya ,Rijstordonnantie 1948 Stbl. 

| lagi untuk masa 1 Maret91955 

  
1 ajam: 18,30. 

Sesak £ 
1248 No. 253” akan berla 
sampai 1 Maret 1956. 

Berdasarkan itu, oleh Direktur Jajasan Urusan Bahan 
anan ditetapkan bahwa sesudah tanggal 16 Maret j.a.d. 

ia dangan tanggal 28 Pebruari 1956 semua persediaan 

as dan gabah jarig beratnja lebih dari 1.000 

Ke. ( (1 ton) disuatu tempat penjimpanan dengan tidak me- 

ngurangi peraturan tersebut surat Keputusan Menteri Pere- 

konomian tanggal 19/5 - 1952 No. 6566 /UBM. harus ada su- 

rat idzin simpanan —: (stamvergunning). Di tiap2 tempat 

penjimpanan tidak boleh ada persediaan lebih dari djumlah 

jang tersebut dalam surat idzin simpanan. 

Jang tersebut diatas tidak berlaku untuk : 

a. Jajasan ,,Urusan Bahan Makanan”, : 

“b. Angkatan Perang Republik Indonesia, 

c. Para Petani, djika beras, padi dan gabah jang men- 

djadi persediaan mereka adalah hasil panen merckz 
sendiri dan dimaksudkan untuk dipakai oleh keluar- 

n Dea uantuk -Gpenguhakan ai 
pei anian mereka, dan 

2 Kembung - Maag desa... 
Untuk mendapat surat idzin penjimpanat tersebut. ma- 

ka tiap2 orang jang pada tariggal 15 Maret jad. mempurjai 
persediaan beras, menir, padi atau gabah lebih dari 1.C00 Kg 
(1 ton) mulai sekarang harus mengadiukan permohonan ter 
twis melalui Bupati | Wali-Kota jang bersangkutan. Bupat:! 
| Wali -Kota akan meneruskan permohonan tersebut de- 

ngan disertai pertimbangannja, untuk : 

DJAWA — ea: 2 :- Kepada Kantor -Jajasan 
3 »Urusan Bahan Makanan” 
3 2 : Ke Djalan Budikemuliaan No. 

3 Na 3 wi (00 23 DJAKARTA. 
| DJAWA — TENGAH Kepada Kantor Jajasan 

ba 3 Urusan Bahan Makanan” 
Djalan Bodjong No. 118 

: SEMARANG. . 

DJAWA — TIMURMADURA: Kepada Kantor Jajasan 
: 1 Rai 2 “Urusan Bahan Makanan” 

.. “Dijalan - Radjawai No: 3 
. SURABAJA. 

| Dalam surat permohonan harus disebutkan : 
- 

      

   

  

8 

      

“| 

& S1 ag 

» 

Tempat Hasta Pkn Pos, 
Alamat Gudang, termasuk Kawedanan, Kabupaten 
Kotapradja mana, 

| Berapa ton jang dibutuhkan (guantum), 
Sifat / djenis pemohon (Pedagang, Onderneming 

. atau Pemakai), 2 
Nomor stamvergunning & besarnja idzin jang didapat 
-pada tahun 1954 bagi mereka jang dalam tahun 1554 
telah mendapat stamvergunning. j 

Banjaknja simpanan beras, menir, padi dan gabah 
sekarang pada tanggal surat permohonan. 

Penggilingan2 beras jang bekerdja “guna Pemerintah, 
Organisasi2 Pembelian padi dan tengkulak2 jang menaruh 

minat mendjalankan pembelian padi, gabah guna Pemerin- 
tah h#rus mengadjukan surat permohonan guna maksud ter- 
sebut sebelum tanggal 1 Maret 1955 kepada Bupati / Wali- 
Kota jang bersangkutan untuk menjimpan melulu padi, ga- 
bah jang dibelinja guna Pemerintah. Surat idzin penjimpan- 
an (Stamvergunning) tersebut setelah ditundjuk sebagai of- 
ganisasi2 dan tengkulak2 pembeli padi untuk Pemerintah 
akan diberikan oleh Bupati) Wali - Kota atas nama J.U.B.M. 

Pada sampul2 surat permohonan baik kepada Bupati / 

Wali - Kota maupun dari Bupati / Wali - Kota kepada J.U.B. 
M. harus dituliskan dengan terang ,,PERMOHONAN SIM- 
PANAN BERAS” “pada bagian kiri atas. 

Jajasan ,,/Urusan Bahan Makanan” tidak akan memper- 
hatikan permohonan : " 

a. jang tidak lengkap keterangangnja, 
b. jang diterima sesudah tanggal 1 Maret 1955, dan 
c. jang diadjukan dengan lisan. 

JAJASAN pERNSAN BAHAN MAKANAN” 

hb. 
- Cc. 

g. 

0 
P1 : Direktur, 

tt. d. 
3 0. (Mr. R. MORI ANWAR F 

1 PERH A T IAN. Ps 

| adik tanggal 1 Maret 1955 semua Stamvergumting la- 

ma, (1954/1955) sudah. Li IDA K.LA GI berlaku. 

Para pedagang beras sebelum mendapat stamvergun- 

nirg baru Kendkkaja mendjalankan perdagangannja sampai 

donnantie 1948 Stbl. 1948 No. 253. 
Permintaan stamvergunning diharapkan diadjukan mu- 

lai sekarang dan hanja oleh para peminat jang bermaksud 
mendjalankan perdagangan beras dengan njata, dan jang 

memenuhi sjarat -sjaratnja. 
Stamvergunning. membawa kuwadjiban setiap “waktu 

mengerdjakan perdagangan beras dan bukanlah hanja di- 
artikan Pan kesempatan mendjalankan perdagangan 
beras pada u tertentu (gelegenheidshandelaren) atau 
kesempatan untuk mendapatkan hasil dari pemberian pe- 
rantara dalam perdagangan beras, sehingga beras Hajat 
Re spekulasi objot 

: , SEMARANG, 1 Pebruari 1955. 
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“Tt 
1 Ta JAJASAN URUSAN BAHAN MAKANAN” 

DJAWA - TENGAH 
1 . Kepala, p 

48-2 ( MOHAMAD NASIR ). 
SA Aa SL Lana Aap ana tik 

4 en up 

perlombaan 
'menjanji” oleh Dewan Mahasis- 

Gadjah-Mada 
“ bag. Kesenian Seksi Seni suara, 
pada tanggal: 20 Februari '55 
jad. lebih landjut Ma (diberi 

adik un 

p Gondokusu- 

“Iman 11, (bag. Klasiek), S.E. Soe 
| warso:. Gowongan tengah 284, 

(bag. Langgam) dan Pagelaran 
kantor Dewan Mahasiswa, 

djam: 9.00 — 12.00, paling lam 

bat pada tgl. 10 Pebruari 1955. 
Voorselectie akan diadakan pa 

ban tanggal 13 Februari 1955 di 

| Terban Taman 6 (Djawatan Ke- | 
budajaan Kem. PP & K) dimulai 

ajam: 18.00 sedang finale pada 

| tanggal 20 Februadi '55. di Asra | | 

ML LL LL 

'a. Nama, 1 1 
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djumlah sebesar jang ditentukan oleh pasal 2 ajat 1 Rijstor- 

M
A
L
A
H
 

M
L
M
 

U
H
M
H
M
U
H
”
U
E
 
H
H
 
H
U
L
U
 
L
M
 
U
U
 
M
M
A
 

MAA ALAM Manna 

.. SEKITAR SONG- 
once BOEEST 

"kh Menjambut berita tentang |. 
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WM € 
Djam 45411 19 — TB 

    

smanmmuan 

Lapan DIBUK H3 

(DGv. susiLA 
TUGU KIDUL 58. — JOGJA. 

  

S3 DENGAN HARGA BERKENALAN! Tp 
(IP MENYEDIAKAN : 

1 | 1). Alat? tulis - menulis untuk Kantor dan Sekolahan. 
(P2. Alat2 keperluan Pertjetakan Stensil 
(ND. Buku? batjaan utk. anak2 / murid? Sekolah dan Umum. 

SILAHKAN DATANG BERBELANDJA.   Directie, 

  

   

  
  

Ai 

-   
  

  

Dewan 

ATJARA : 
t 

Seburula Anggauta Front Marhaenis 

  
  

PLAN LA AAL 

PENGUMUMAN P. N. I. 
Harian P.N.I. Kota Pradja Jogjakarta mengharap kedatangan : 

: UNTUK MENGUNDJUNGI 
Rapat Anggauta tgl. & Februari 1955 dj. 9.00 pagi 

— “di Bioscop Wetan - Beteng. 
1. Pembitjara dari Dewan Partai & Dewan Daerah. 
2. Instruksi untuk PAPU. 

£ DEWAN HARIAN. 
5 4 

MA Te ARTA TR SEA AA MALAM AH NAN ANA NA” Am AT ME Ma AM 

  

Kah: obat Kuat tjap GOLES 

menghilangkan pusing kepala menambah daroh tenago dan semangat memper 

kuetkon otak, Gegindjel, Tulang dan Otot. Selalu Bekerdja To'ada Tjapainja ... 

S5 Ag TAN 

1S 
terah untuk men jembuhkan penjakit2 atau : 1 

Tn lagi. 

      PS 

  

'Manusia OTAK-lah jang terpentng sekali, ialah penerbit segala pikiran 
dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran atau kebodohan sesuatu orang 
itu sangat bersangkutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjak- 
sana ia mendjadi dan kian tadjam pikirannja. 

»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan? obat jarg paling baik 
- untk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pik.ran, 
menguatkan ingatan. Djika dibiasakan memakai obat ini otak senantiasa 
sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh Naa otak tidak akan 

  

LELAKI Pe ATA 

Maa Naa 

SISTERING TABLETS 

Memadjukan tugas, seperti berikut : 1 

Manusia paling penting diantara darah jang kuat, darah kurang dan tenaganja sudah 

hilang, kedjadian rupa2 penjakit menentang dalam badan. 5 
Itulah kesehatan badan penting didjaga dengan baik2, d,ika orang jang baru 

penjakit, tidak dirawat agar supaja tenaga kembali. Mudah penjakit2 timbul kembali. Go- : 
les Kidneying Tablets, dan Goles: Sistering Tablets, sebagai Golongan obat jang termandjur. : 

Surat pudjian seperti berikut :mustadjab untuk  menjembuhkan : 
PINGGANG PEGAL, GEGINDJEL KOSONG, KEPALA PUSING, RAMBUT RONTOK, 
MATA LAMUR, LEKAS MARAH?, 
Wanita: Pake Goles SISTER NG tablets : 
gemuk djuga kurang dar: 

sembuh 

sakit buah pinggang, 

TIDAK BISA TIDUR, LEKAS TJAPE dan lain. 
Wanita aneh betul, Terlalu kurus .atau terlalul 

ah 
   

/ -   
f 

Goles Lupuliner Tablets 
Sering m)mbeser karena mimpi adalah penjakit jang PN 

bagi kedua belah pihak. 

4 Karena penja. tit demikian bisa mengurangkan darah dan melemahkan 'ba- 

| dan serta.meaggampangkan kedatangan penjakit2 lain. GOLES LUPULI-, 
k an TABLETS dengan sekedjab mata dapat menghilangkan - kebiasaan 

itu 
  

Goles Brainer Pills 
(Obat Menguatkan Otak) 

serta 

  

“ 

— LOVE FRIEND 
Untuk memburi Oka dalam rumah tangga. 

Pertengkaran dan perkelahian diantara Suami dan Isteri, sehingga adalah 
kedjadian jang sangat menjedihkan hati keduanja. Kebanjakan kedjadian 
tsb. itu datangnja dari lantaran kurang kuat. 

Kedjadian demikian itu kini bisa dihindarkan atau didjauhkan dengan mem- 
biasakan memakai ,LOVE FRIEND” Obat jang telah menolong beribu? 

kelamin hingga dapat mereka hidup jang sentosa dan berbahagia, 

TEK AN TONG Patjinan 81 Jogjakarta. 

  

8 

. ENG NJAN HO Petjinan 75 Jogjakarta. CN 
| Bisa dapat beli di TOKO OB AT seluruh INDONESIA, 

Lana LN MN   

wa
e 5 $ t e.. 
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SARANA, kurang, tenaganja lemoh, menimbulkan segala penja- “ 
“kit harus lekas memakai obi. Goles AN TABLETS. Menolong segala kesakitan itu, 

sehat dan kuat kembali. 

  

  

    
   SOBOHARSONO   

You'li sry with her 

    
   

LESLE JEAN PIERRB 

di 

You' dance with .. 

Lek bea 

GABOR KASZNAR: "reciNidoLor 
PESAN TEMPAT dj. 11 —12. 

MULAI 
PAGI INI 

    

   

Rua? 

MATINEE Dj. 10. 

(7 TH. 
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54-2   

BR C-10-e. 

A 

SENISONO 

3 Actualiy Filmed In The Jungle?     

I NATURE IN THE RAW!) 1) 

  

DIBUTUHKAN. 
Tenaga2 Pimpinan dan Staf jang achli' dan jang 

berpengalaman 
untuk PABRIK2 kepunjaan BANK INDUSTRI NEGARA, 

al. Pabrik Karung, Pabrik Gelas, Pabrik Hardboard, Pa-. 

brik Kertas, Pabrik Ban Mosil. 
Surat lamaran disertai dengan riwajat pendidikan dan 

pekerdjaan hendaknja dialamatkan kepada : 

Sekretariat Bank Industri Negara. 
Djalan Menteng 7B - Diakarta. 

Bank Indusws IN egara. 

  

Sx Nana anon Tan MO ANN NN na at OPS 

MALAM PERIZ MA 
(13 TH) 

BOLEH 
WA ena 

RAH MUSUH. 

Se CO: 
Berani, 

ang ana 

tolah ber- aba 

manja dipelihara 

bangsanja. 

   

VOORFILM : 

strasi Angkatan 

Inggeris. 1 

NAIK TAH- 
ASAL DAPAT 

MEMBASAHI UDJUNG 
TOMBAKNJA DG. 

“ radja jang 

jang dapat me- 

matahkan suatu tradisi, 

HEBAT!!! 

ELSA LOLES PSO 

DA- 

d2 la- 

oieh : 

pameran 

pesawat? jet dan demon- 
Udara 

  
   

  

    

    

    

     

      

  

  

  

  

pengetahuan modern : 

1. B. Nogaro — 

M. Duverger 

P. Nicolle 

A. Madjid 

M. Said 

J. Cannu 

J. Bruhat " 

J B Polewski 
R. F. Beerling 

Perhatikan selandjutnja 
Surat kabar ini.   
Naga Mas IL IL. HI, IV a.... 
Bahasa Parwa I (Mulder) 
Bahasa Parwa II (Mulder) , 
Kamus Ingg. — Ind, Ind. — 

Minimum 

N.B. 

   

(Rp. 6—). 
- 2   

IN RAKJAT" BI 

Kami sekarang masih sedia 

TAS LONTAR dari Bali asli 

       
     

  

Soal2 besar ekonomi 
masa sekarang ...... 

Teori dan praktek 
tatanegara 
Revolusi Perantjis ... . 
Perkembangan Seri- ' 
kat Buruh 

, Mendidik dari zaman 7 
ke zaman 
Sedjarah 
BONIA BNN AS 
Sedj.  Sovjet Rusia 
Il. Organisasi kerdja 
Pertumbuhan - dunia 
modern I, IT 

iklan2 kami 

Pesan sekarang pada : 

sKR? 
Tugu Kidul 42 Jogjakarta, 

Toko Buku 

'BAGIAN TOKO BUKU & 

PN Ta Tan ME TI Ta ya) Pe 

Dasar2 pendidikan kedjuruan dapat Tuan berikan ke- 

pada anak?/murid? S.R./S.M. dengan buku2 seperti ini : 

1. B. M. Parker TEE ea me AA Rp. 4,25 

2. 3 —— Zat dan Molekul .... ,, 86,25 
3. 3 — Alat-alat |... an L— 
4 1 —. Ahli Ilmu dan Alat- . 

Alatnja 2» 2,20 
5. -——  Yjahaja 6,50 
6. — Bunji 450 
T 5 —.. Pabrik Tumbuh2an ., ,, 5,— 

8. & -—. Matahari dan kelu- 
: AREANYA Pie aa 4,50 

Penerbitan / Persediaan baru SERI POPULER : 
1, R: Slamet: Soeseno —. Ikan 'Bandeng .:.... Rp. 1,50 
2 ts — Ikan Mudjair, ikan 

jang termurah ...... sad 

3. S. Takdir Alisjahbana — “ Musium sebagai alat 
pendidikan zaman 

KO San be aan bet 2D 

Ag £ — Bah. Indonesia dan 
Bah. Daerah ......:.. ank, (0 

Penerbitan / Persediaan baru lainnja : 

1. Peta buta dan bernama INDONESIA (untuk 
Sekolah Rakjat) Rp. 8,— 

2. Moch. Abdurrachman — Kearah , Kemadjuan 

Pak Tahi inna SA 
Untuk orang2 dewasa jang ingin menjingkap dunia 

A0 
Pesanan selalu disertai uang harganja, dengan ditambah 

1570 ongkos kirim (paling sedikit Rp.1,50). 
berikutnja di- 

SPSS SSS SSS 

Telah datang !!! 
ETNOLOGI (Suharto) Tn : 

      

   

   
   

              

   

     

    

   

  

   

      

   

  

   
   

  

   
   

    

  

      
   

        

   

  

      
     

      

  

    

  

    

      

      

   

         

 


