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| PER PARLEMEN, 

sda Oa 

. mesti dan harus 

—. men atau Kongres 

: j8 - Perundingan 

— 1 setelah berlangsung 10 djam 

“| 45.00 GMT) kemarin dulu. j 

“Ina terhadap rentjana per- 
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Rakiat. 

| Mendipat sekdien Sobri 
(BE islah dputkan deh Sidang pesan. 

|. Kongres Rakjat sebagai suatu langkah jang harus ditem 

uh untuk mentjari ..way-out" dari keruwetan2 dewa- 

Kesan 
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n super 

  

  
baru2 ini, maka Sobri membenarkan adanja 

- ini. Oleh karena itu Sobri akan ikut mendukungnja, 

demikian kete 

Yaa e 3 

Selandjutnja Sjamsu mendje- 

laskan, bahwa disamping itu jg 
mendjadi titik berat SOBRI, ha- 

ruslah Urogram Kongres Rak- 

jat.ini tegas,” dan tidak bisa 

membenarkan kalau Kongres 

itu hanja didjadikan batu-lon- 

tjatan golongan tertentu un . 

memperkuat semua aliran” 

golongan. gi AP 

Kongres Rakjat harus mem 

punjai program mutlak untuk 

menghindarkan diri dari semua 

ikatan2 politik maupun ekonomi 

jang mendjadi inti dari politik | 

ekonomi KMB dan haruslah be 

rani membatalkan semua per- 

djandjian2 itu setjara unilateral. 

Djadi 'masalahnja bukanlah 

berkisar pada soal pengembali 

an Irian Barat sadja, tetapi ha 

rus meliputi semua hal dan ma- | 

salah pada umumnja, terutama 
pembatalan KMB setjara unila- an 5 

Djadikan suatu Super-par 

Lebih landjut dinjatakan, ka 

|bukar pula untuk 
| kedrah pembubaran kabinet, ti- 

2 ceterangan sekdjen Sobri Sjamsu Harya Uda- 

. ya jang kini sedang berada diSolo. 

"sela siden, akan tetapi hal itu sudah ' 
Isedjak lama dirasakan dika- 

langan rakjat jang menganggap 
perlu adanja perobahan2 dalam 
pardangan hidup rakjat. 

Andjuran Presi itu hanja 

merupakan manifestasi daripada 

| perasaan jang ada dalam ma- 
3jarakat. 18 

. Seterusnja B Tomo kata- 
kan, bahwa pembentukan pani- 

tya akan mewudjudkan kongres 

rakiat itu, buk a dimaksud- 

'kan memberikan hacking kepa- 

da pemerintah . dan sebaliknja 
mendorong 

jak akan memberi saluran, baik 

untuk mempertahankan mau- 

pun djatuhnja kabinet, akan te- 
tapi semata? kristalisasi dari- 

pada aliran? jang terdapat da- 

Saja persoonljk, kata Bung 

Tomo seterusnja, bisa mendja- 

min, bahwa Kongres Rakjat se- 

turuh Indonesia tidak akan di- 
tunggangi oleh salah satu go- 

     lau Masjumi dan PSI menghen- 

daki bubarnja Kabinet dulu se-5 

belum Kongres Rakjat dapat di 
selenggarakan, maka bagi SOB 
(RI lebih baik kalau Kongres 
Rakjat ini didjadikan suatu SU 

PER PARLEMEN, tanpa meng 
ganggu Kabinet sekarang ini. 
“Kalau dasar Super Parlemen 
ji: : rima, maka dgn. 

Super Parle 

   

        

segala keputusan2 

akan diselenggarakan itu. 

2 sn 

Tentang siapa jang duduk, wa 

kil2 partai atau organisasi2 rak 

'jat ataupun perseorangan, bu- 
kan mendjadi soal jang mesti 

disulitkan. Jang pokok jalah da 

sar dan program dari Kongres 

Rakjat itu dan / atau status da 

ri Badan tsb. - 2 

“Bilamana masalah Kongres 

Rakjat dalam se-minim2nja ini 

akan gagal, maka terpaksa kita 
sokong pendirian satu Kongres 

Angkatan Muda Indonesia, jang 

mempunjar dasar | program is 

sama seperti dibajangkan diatas 

jang mulai dianginkans dari Suj 

rabaja dan disiarkan dalam pers 

jang mustinja tidak perlu dia 

dakan, karena bisa didjadikan 

satu dalam bentuk Kongres Rak 

jat diandjur2kan itu, demikian 

keterangan Sjamsu Harja-Uda- 

ya jang disampaikan pada »K. 
R.” — Kor. Sea 

Panitya Kongres Rakjat 
hanja penjelenggara. 

Dalam konperensi pers jang 
diadakan oleh panitya Kongres 
Rakjat seluruh Indonesia, Bung 
Tomo selaku ketua seksi pene- 

rangan panitya telah memberi- 

. kan pendjelasan tentang usaha2 

panitya selama untuk .mewu- 
djudkan kongres tersebut 

Diterangkan, bahwa pan'tya 

Kongres Rakjat seluruh Indo- 

nesia itu dibentuk bukan sadja 

untuk memenuhi andjuran Pre- 

  

Deadlock Ai 

” 

antara ke- 

Gua panitya tehnis Indone- 

sia dan Pilipina di Baguio 

berturut2 kemarin dulu dan 

| malamnja, menemui ,,dead- 
“lock” 

'achiran perundingan jang 

| menelorkan ,,djalan buntu” 

“itu, terdjadi pada dj. 23.00 

'Deadlock” itu adalah 

| mengenai perobahan jang 

| diusulkan o'eh pihak Pilipi- 

| setudjuan imigrasi. Dan bi- 
. la perundingan akan dimu-. 
“lai lagi, tidak ditentukan. 
|. Berhubung dengan terdja 
dinja ,djalan buntu” itu, 

1 perunding2 Indone- 
jakni Sukardjo Wirjo- 

pranoto dan Mr Nugroho 
temarin telah tiba di Dja- 

karta kembali untuk mem- 

berikan laporan kepada pe-     
  

Rakjat jang | 

sementara. Peng- || 

| Barat dan Djerman Timur dan 

Ingan kredit tanpa  mengguna- 

   | “biterangkan selandjutnja, al 

kekuatiran terhadap kongres 

djika nanti diketuai oleh salah 

seorang tidak dapat disetudjui, 
tidak perlu ada, karena mereka 

(iad duduk sebagai perseorang- 

an dan tidak mewakili partainja. 

      

Panitya Kon, Indo- 

nesia gara dan 
| tidak-akan me x kongres... 
Panitya, hanja akan usulkan 
atjara dan tata-tertib. — Ant 

  

DPD AKAN BITJARAKAN 
MOSI NOORALI 

DPD Susanto. 

| Hari ini DPD lengkap akan 

.mengadakan sidangnja . untuk | 

membitjarakan mosi DPRD jg 

diadjukan oleh Noorali Tjahjo- 
puspito.- Mosi itu seperti dike- 

| tahui memberhentikan anggau- 
ta DPD Susanto karena kebi- 
Gjiksanaannja dalam masalah 
Taktik. EN 
Bagaimana sikap DPD ten- 

tang mosi DPRD itu akan diten 

'tukan dalam sidang DPD itu. 

  

'SGA NEGERI PRABANG 
KARA AKAN MEMBA- 
 NGUN GEDUNGNJA 

(ri Prabangkara di Jogjakarta 
sdr.  Djajengasmoro 

pendirian gedung SGA Negeri 

itu sudah mendapat persetudju- 

an dari Pemerintah Pusat dan 
| dalam tahun 1955 ini mendapat 

'prioritet untuk pembangunan- 
| nja. Gedungnja akan terletak di 

Mudja-mudju, dekat paberik su- 

su kedele, sedangkan beajanja 
kira2 R». 3.000.000,—. 

Sebagian “dari bangunan itu 
akan bertingkat, dan susunan- 

program pendidikan dan penga- 
djaran SGA Prabangkara itu. 

sia. $ 

| sebagai diketahui sebelum 
“kontrak ditandatangani telah 
diadakan pembitjaraan jang 
memakan waktu berbulan2 la- 
manja guna penjelesaian pem- 
belian paberik gula tsb. dengan 
negeri2 Tjekoslowakia, Djerman 

'achirnja pembelian itu dilaku- 
kan di Djerman Timur. Harga 
dari paberik gula itu ia'ah Rp. 
88. djuta dan dapat dibajar de- 

kan uang ialah dengan barang2   

ja dan djuga ada beberapa 

ba 

Terhadap anggauta | 

| “Menurut Direktur SGA Nege- | 

rentjana | 

nja akan disesuaikan dengan | 

D0 DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT 
1 TAN La 

   

— Perlawanan Harimau t 

 Drimak sepakbola besar 
dan XI 

Pk 

nangan Grassho 

2 

Pendapatan pendjualan kar- 
tjis seluruhnjg ada Ik. Rp. 350 
000,—, Hingga boleh dikatakar 
itulah maksimum, . mengingat 

stadion jang tidak berapa besar 
itu. - 1 Ih , 

Udara jang sedjak tengah ha- 
ri mendung bukan mendjadi ha- 
jangan bagi penonton untuk 
tingga! dirumah, tetapi sedjak 
djam 13 0& stadion Kridosono 
teiah dibandjiri oleh penggemar- 
penggemar sepakbola dan satu 

mulai stadion jang luas itu su- 

  

Pendapatan lebih kurang || 
ENGAN mendapat perhatian Ik. 22 090 penonton pe 

antara XI Grasshoppers dari Sw 
1 XI PSSI Harimau jang berlangsung distadion Kridosonoj: 

Jogjakarta kemarin telah berachir dengan 5-0 untuk keme-k 
'Grasshoppers. Penonton tidak sadja dari Jogjakartaj. 

sendiri, tetapi dari daerah? sekitarnja dan nampak djuga ba-f 
njak mobil? dari Semarang, Banjumas, Bandung, Madiun, Suraba 

jang datang dari Djakarta. 

djam sebelum pertandingan di- | 

  

HARI 

Y 

SME AG ' 

Lg 

Ba 

jang mulai turun djam 15.00 p& 
nonton tetap tidak mau mening 
galkan tempatnja, malah ma- 
kin lama makin tambah mema- 
suki stadion. Diantara para 
'pembesar2 jang hadir nampat 
Kepala Daerah S.P, Sultan, Wi 
Kepala Daerah S P. Pakualan 
Panglima Divisi Diponegoro Kol 
Bachrun, Walikota Surakart: 
Moh Saleh, Ketua Umum PSS 
Maladi, Jusuf Jahja (ketua k 
misi tehnik PSSI), Jahja Jac 

| (anggota) dll. 5 
Pertandingan jang dipimpi 

oleh Tio Bie Sin kemarin itu 

$ 

  

   

  

        

    

    

  

    

   
   

     

jangkan, bahwa sir. Tio Bien 

“sedang mereka mempergunakan 

CM Uu Mm 
KEDAULATAN RAKJAT — (ANGGOTA S.P.S) 

bakan?nja tidak ada satupun jg 
mengenai sasarannja. Malah da 
lam menit jang ke-18 centerfor- 
ward Grasshoppers Vonlanten II 
dapat menggetarkan djala PS- 
SI untuk kedua kalinja, stand 
2 — 0. 
Sesudah itu kelihatan sekali 

perbedaan taktik permainan ke- 

dua pihak. Dipihak PSSI keli- 
hatan dalam mengedjar2 bola 
itu sangat ,,ngojo”, sedang pe- 

main2 Grasshoppers, satu per- 
satu kelihatan tenang, djuga da 
lam menghadapi serangan2 jg. 

dahsjat dari lawannja, mereka se 
olah2 biasa sadja dan tidak gu- 
gup. Disini kita bisa melihat teh 
nik permainan internasional jg. 

tinggi. 
Sesudah 25 menit kiri luar Va 

ks dengan tembakan jang keras 

sekali memaksa keepar Saelan 
menangkap udara, siand 3 — 0 
untuk Grasshoppers. Sesudah 

'ita boleh dikatakan pihak PSSI 
terus dikurung dengan rapi. Kee 
per Saelan dan barisan belakang 
nja harus pertermpur mati2an 
untuk membendung serangan? 
Jari Grasshoppers. Sepuluh me 
nit sesudah goal jang ke-3 itu, 

maka untuk kedua kalinja Vu- 
ko memasukkan bola dalam dja- 
ring PSSI, stand 4 — 0. Stand 
ini segera disusul oleh goal jg. 
ke-5 dan titjetak oleh center- 

PSSI 5-0 
p.350.000,— 

Sin dalam mendjalankan kewa- 
ijibannja itu, kurang awas dan 
seberapa pelanggaran dibiarkan 

sadja Dalam pertandingan ke- 
marin itu pihak PSSI Harimau 
mempertundjukkan permainan 
jang tjukup baik dan perlawa- 
Jaannja tjukup sengit. Hanja sa 
jja teamwork antara barisan 
muka Jan belakang kurang rapi 

shor: passing Meskipun deru- 
xian semangat untuk menjeraag 
dari pihak PSSI tjukup besar, 
sehingga tidak djarang mempba- 
hajakan gawang Grasshoppers. 
Yetapi sajungnja schotvaardig- 
heia dari penjerang2 PSSI ku- 
tang uda, dan kesempatan 1ne- 
marg djarang. 

Sebaliknja dipihak Grasshop- 
pers, seperti djuga dalam per- 

tandingannja melawan Perskija, 

nampak dengan njata ketenag-   dah padat manusia Pun hudjan 

2 t 

- 

  djaga gwwang para tetamu itu. 

Patut diketahui, bahwa ikut 
hadir dalam peresmian penan- 

| datanganan “kontrak tsb. @l. 
Menteri2 Pertanian, Keuangan 
dan Perburuhan beserta pedja- 
bat2 tinggi dari kementerian 
tsb., hadlir pula Paku Alam, 
dan kalangan Bank Indonesia, 
Bank Negara Indonesia, Bank 
Rakjat Indonesia dan Bank In- 
dustri Negara. 2 

Suatu langkah untuk 
perbaiki ekonomi rak- 
jat. 

langsung tjukup menarik. Nai 

  

  

'rakjat. Kemud 

    'hasil Indonesia, dalam tempo 6 
Sultan Hamengku Buwono 

“ 
Kg 

4 keran 
f ! 
ta 
1 

  

  
Satu.tendangan keras deri Samsuddin dimuka gawang Grass- 
hoppers kemarin petang di Jogja ....... Ka 

tapi dapat ditangk ap dengan manisnja oleh pen- 

Kontrak pembelian paberik 
gula Jogja ditanda tangani 

(Rp.83 djuta dibajar 6 tahun dengan barang 

RDD harap volame perdagangan dengan RI, diperbesar 

Da Kn Penata (Ka 
“antara Sultan Hamengku Buwono sevagai wakil Jajasan »Jakti” 

dan Willi Schild wk. Kamar Dagang Djerman Timur d Indone- 
: i ba p An 3 , 5 

dalam kata. sambutannja menja- 
|takan bahwa dengan didirikan-- 
nja paberik gula di Padokan itu, 
berarti satu langkah madju un- 
tuk perbaiki ekonomi rakjit. 
Dinjatakan pula bahwa daerah 
Jogja sebelum perang mempu- 
njai 17 paberik gula, dan akibat 
revolusi paberik2 tsb. sudah ra- 
ta dengan tanah. Dan dengin 
pendirian paberik gua di Pado- 
kan itu, Jogja mulai mempunjai 
|paberik gula lagi, jang djuga 
akan berarti memberikan mata 
pentjaharian hidup baru bagi 

Suitan me- 
ngutjapkan terima kasihnja pa- 
da pemerintah dan djuga Ka- 
mar Dagang Djerman Timur 
atas bantuan#ja hingga pendiri- 
an paberik gula itu terlaksana, 

(Bersambung bal. 4) 

5 

Png nnaieahan 
“5 ' “a ih Kuna kian 

k sela : Aan 
Larang: ksadafta : 

LAN ANAMMANA eny on 

Djamiat “ 

  

an dalam permainan dan pula 

tehnis mereka memang  lebin 

tinggi daripada pemain2 PSSI 
Teamwork pipihak Grassiop- 
pers kelihatan rapi sekali, -se- 
hingga bola dengan tjepar dan 
tepat selalu tepat menemui sa- 
sarannja ' Pemain2  mukanja 

satu persatu mempunjai schot- 
vaardigheid jang baik dan da- 

lam melepaskan tembakan2 me 
reka masing2 tidak ngawur. De- 

ngan demikian mereka dapat 
menguasai keadaan sampai 

achir pertandingan, meskipun 

dapat dikatakan, bahwa perla- 
wanan PSSI tidak boleh mereka 
pandang enteng 

Susunan “masing2 kesebelasan   adalah sebagai berikut : 

IX Grasshoppers : Ri 1 
Eshner : 

Neukomm  Schmidhauser 
Vonlanten I Frozio Vetsch 

Hagen  Vonlanten II Balaman 
Jager Vuko 

0 

Sunarjo" . Darmadji 
Djamaludin 

PSSI Harimau : 

5 : Babak 1 5 — 0. 
Babak pertama dibuka dengan 

serangan2 dari pihak PSSI. Dan 
dalam saat permulaan ini samen 
spel dari pihak PSSI Harimau 
kelihatan agak rapi. Tetapi pi- 
hak Grasshoppers tidak tinggal 
diam dan melakukan serangan2. 
Sesudah keadaan serang-menje- 
rang ini berlangsung 7 menit, ki 
ri dalam Balaman jg mendapat 
umpan dari Frosido dapat men- 
djebolkan benteng PSSI, stand 
1 — 0 untuk Grasshoppers. 
Dengan kekalahan ini pihak 

PSSI tidak putus asa dan terus 
melakukan serangan2, Tetapi sa 

jang sekali, penjerang2 P.S.S IL. 
ini tidak ada jang mempunjai 

Samsudin |. 

  schotvaardigheid, sehingga tem- 

forward Vonlanten II. Sampai 
turun minum, stand tetap 5-0. 

Babak kedua. 
kalau orang menduga bahwa 

Ialam babak kedua itu pihak 
Grasshoppsrs akan menarivah 

kemenangannja, maka dugaan 
itu ternjata meleset sama sekali. 

Pihak PSSI jang sudah kalah 

0 — 5 itu tidak mendjadi ken- 
| dor, tetapi semangat menjerang 
malah makin besar. 

Sebaliknja pihak Grasshop- 

  

  

    

   
Sebulan 

ILakua LANGUANAN. 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah " 
katuk “kevak |, BAWANEUD ”) 

  

Ihatan dah Lahar Kulua 

An hana naa a 

  

ADPERTENSI : 
4 winter, 1 kolom Kp. at 
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Adapun pembitjaraan? 

optimistis, baik bagi 
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pers kelihatan tidak bisa me- 
nembak dengan tepat, karena 

perlawanan PSSI sangat sengit, 
sedang pemain muka dari 
Grasshoppers kelihatannja su- 

dah ketahuan rahasianja, 

Dalam suatu 

dimuka gawang. 
hampir sadja 

penggrebegan 
Grasshop»ers 

tertjipta suatu 

goal balasan Penjerang?2 Ha- 
rimau sudah pada madju dan 
Djamiat memberi bola kemuka, 
diterima baik oleh Darmadi dan 

kontan ditendang kegawang ta- 
mu2 itu: masuk, tapi Darmadi 

sudah lebih dulu berdiri offside. 

Sampai achir “pertandingan 
pemain2 Grasshoppers ternjata 

tidak dapat menambah keme- 

nangannja. Dengan angka 5-0 
untuk . kemenangan Grasshop- 
pers, pada djam 18.00 wasit 

Tio membu'jikan peluit . pan- 
djang tanda pertandingan sudah 

berachir,   
  

  

Dalam suatu penggerebekan dimuka gawang PSSI Harimau, 

penjerang2 Grasshoppers mengkop bola, tapi keeper Saelan ma- 

sih dapat mentipnja. Memang 

tang. (Semua gambar spesial KR dan dikerdjakan klise 

»Grafika”). 
Lea 

Djam 121.00 
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timewa Jogjakarta. 
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Sesuai dengan ketentuan Kepala. Daerah Istimewa Jogja- 

karta, Pool Sepak Bola GRASSHOPPERS — PSSI. di- 

huka pk '12.00 siang ini bertempat dikantor Direksi B.P. 

Kedaulatan Rakjat, Tugu 42, 
Kepaia Kepolisian dan Kepala Djawatan Sosial Daerah Is- 

  

ia djatuh bangun kemarin pe- 
oleh 

Ma ML Maa EL Ma Ma Na, 

i 

| dibuka : pcol dibuka | 
1 
1 

' 
Jogja, dengan disaksikan oleh / 

/ 

/ | 

  

RRT tolak undangan D Ik 
Hanja mau, djika bitjarakan usul Sovjci 

Tidak maa lihat wakil Kuomintang 

Daram pidato radionja PM merangkap menteri luar negeri 
RRT Chou En Lai, menjata kan bhw RRT mau mengirimkan 

delegasinja kesidang Dewan Keamanan jang akan membitjara- 
kan masalah Taiwan, djika Dewan keamanan hanja membitja 
rakan resolusi jang diadjukan oleh Sovjet Uni. Selandjutnja 
Chou mengatakan bahwa RRT tidak mau melihat wakil dari 
Kuomintang nanti djuga hadir dalam sidang tersebut. 

Pernjataan Chou ini telah me 

nimbulkan berbagai2 reaksi. Ka 

langan Washington menganggap 

pernjataan Chou itu sebagai su 

atu pukulan jang mentjelakan 

usaha2 melalui Dewan Keaman 

an PBB. : 

Sebagai diketahui, DK bebera 

pa. hari jang lalu mengundang 

RRT supaja turut serta dalam 

perdebatan2 dalam dewan tsb. 

untuk membitjarakan perseng- 

katan Taiwan. 

Kalangan militer di Taipeh 

mengumumkan bahwa pada hari 

Kemis telah terlihat disebelah 

Utara pulau Tachen suatu pe- 

musatan kesatuan? angkatan 

laut RRT. Pusat pemusatan ini 
ialah pulau Yikiang Shan, jang 

baru2 ini direbut oleh pasukan? 

RBT dari tangan serdadu? KMT 

dan dimana RRT menempatkan 

meriam? besar untuk menggem 

pur pulau Tachen jang terletak 

9 mil dari Yikiang Shan. Pemu 

satan angkatan laut RRT itu te 

lah diserang oleh pesawat? KMT 

Menurut pengumuman angkat- 

an udara KMT maka dalam se 

rangan ini telah meledak 2 buah 

kapal RRT ,,jang agak besar” 

pada malam Kemis jbl. kira2 2 

mil Timur Laut Yikiang Shan. 
Guomoy dan Matsu di- 

perkuat, 

Selandjutnja didapat - kabar 

bahwa- kementerian pertahanan 

K.M.T, kini mulai melaksana-   kan rentiana memperkuat per- 

tahanan K.M.T. di pulau2 'ain- 
nja jang terletak dekat daratan 
Tiongkok, terutama di pulau jg 
terbesar dan terkuat diantara 
pulau2 tersebut jaitu @uemoy, 
jang terletak 300 mil sebelah 

Selatan Tachen dekat pelabuha 
Amoy dari RRT. 1 
Suatu komunike perang dari 

kementerian tersebut mengu- 
mumkan bahwa pada hari Re- 
bo jang baru lalu meriam2 KMT 
di @uemoy telah menembakkan 
kira2 40 peluru ke pulau Ta- 
tung, kedudukan RRT jang ter- 
letak antara @uemoy dan da- 
ratan Tiongkok. 

Dikatakan selangjutnja bah- 

wa karena penggempuran arti- 
leri KMT ini telah hantjur di 
Tatung beberapa kedudukan ar 

tileri RRT, sebuah djung kaju 

dan 2 buah truck, dan bahwa 

djuga ' digempur oleh artileri 

KMT pe'abuhan Amoy dan ka- 

:12 RRT jang ada disekitar pu 

lau Shatung sebelah Utara 
Amoy. 4 

Dari kalangan jang dapat di- 

pertjaja dalam pada itu dida- 

pat keterangan bahwa 'regu2 ke 

sehatan jang telah ditarik mun 

ng dari pulau Tachen kini su 

dah dikirim ke @uemoy dan ti- 

dak lama lagi akan menjusul p3- 

sukan2 KMT dgn. perlengkap- 

an berat. Djuga pulau Matsu jr 

terletak antara @uemoy dan Ts 

chen akan diperkuat. 
Makin banjak petundjuk dida 

pat di Taipeh bahwa 'Taghen 

akan mendjadi pulau terachir jg 
dilepaskan oleh Chiang Kai 
Shek tanpa mengadakan pertem 

puran. 
Didapat kabar bahwa Kabinet 

KMT, menentang idee menga- 
chwi pertempuran, tetapi kala- 

ngan kementerian luar negeri 
KMT skan mengeluarkan pada 

tang keadaan. 

SAD dalam pengumumannja telah menjatakan, bata 
pada achir2 ini telah diadakan persiapan untuk melan- 

djutkan usaha2 mewudjudkan suatu kehendak untuk me 

ngutamakan kembali dikalangan Angkatan Darat. 
Perwudjudan itu adalah berlainan daripada kehendak jg 

telah ditjantumkan dalam suatu resolusi dalam konperensi 
keamanan pada tanggal 17 dan 18 Djanuari jbl. 

untuk. mewudjudkan tersebut 
akan diadakan di Jogjakarta pada tanggal 17-2-1455 

Menurut pengumuman itu dalam pembitjaraan jad. akan 

dapat ditjapai suatu hasil jang dapat memberi gambaran 
kalangan angkatan darat maupun 

untuk pemerintah dan masjarakat umumnja. — R.D 

20 LA LL LL LL AL LA LA LA Lt 

5 h 
Keeper Saalan bermain sangat | 
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erwira: akan bertemu 

di Jogja tg. '7/2 jad. 

    

DA aa Basa Ba 

baik, dan barisan belakang Ra- 
sjid dan Latandang dibantu Ra- 
milan dan Sidi tidak memberi ke 
sempatan lagi kepada Grasshop 
pers. 

  

Atjara selandjutnja 
Hari ini rombongan Grasshop 

pers akan melandjutkan  per- 

djalanannja ke Surabada, untuk 
berhadapan dengan kes. Persi- 

baja pada tgl. 6 Febr, jang akan 
datang. Sedang tgl. 9 Februari 

mereka akan berhadapan de 
ngan PSSI Banteng di Djakarta 

  

GARCIA PIMPIN DELE- 
GASI PILIPINA 

Kekonperensi Seato. 
Presiden  Pilipina, Ramon 

Magsaysay, dan kabinetnja te- 

lah mengangkat delegasi Pili- 

pina untuk konperensi SEATO 

jang akan dibuka di Bangkok 
pada tg. 23 Pebruari jad. 

Delegasi Filipina itu dipimpin 
oleh Wakil. Presiden merangkap 
Menter ' Luarnegeri Filipina, 

Carles Garcia, sedangkan jang 
mengetuai bagian militer dele- 

gasi itu ialah djenderal Jasus 
Vargas, kepala staf angkatan 
perang Pilipina., Bagian militer 

ini terdiri dari 17 orang. Leoni- 

des Virata akan mengetuai ba- 
gian ekonomi. — UP. 

PANITYA PENJOKONG 
PEMILIHAN UMUM 

Djum'at tanggal 4 Pebruari 
1955 kemarin bertempat di Ge- 
dung Pusat Pimpinan Muham- 
adijah Dj. Ngadiwinatan 39 
Jogjakarta telah diadakan Rar 
»at Peladjar Sekolah2 Muham- 
madijah seluruh Kotapradja Jo 
gjakarta, dari SR sampai SMA, 
baik jang bersifat umum mau- 
pun agama jang masing2 seko- 

lah diwakili oleh 3 orang. 
Dalam rapat tersebut telah 

berhasil dibentuk sebuah Pani- 

iya jang diberi nama ,,Panitya 
snjokong Pemilihan Umum Pe 

ladjar Muhammadijah Jogjakar 

ta”. Maksud dan tudjuan Pani- 
tya ini ialah berusaha mengum 
pulkan yang sebanjak2-nja da? 
ri semua keluarga peladjar (mu 
rid2) sekolah2 Muhammadijah 
dalam wilajah Kotapradja Jogja 
karta, jg mana kemudian akan 
diserahkan kepada KAPU un- 
tuk membiajai berdjuangan um 
mat Islam dim pemilihan umum 
kedua memberi penerangan ke- 
pada rakjat umumnja dan umat 
Islam chususnja mengenai pe- 
milihan umum. Kedua usaha ini 

akan diadakan sampai geleaai 
pemilihan umum. 

Susunan Panitya tsb. terdiri 
dari Ketua Umum sdr. Tangili 
Muchtar, Ketua I dan II sdr2 

Ibrahim Atuh dan Abdul Ghai- 
far Usman, Sekretaris I dan IL 
sdr2. Muhammad Hasjim T.. dan 
Abdulmanan H.A., Bendahari IL 

dan II sdri2 Maisarah dan Us- 
watun Hasanah, Bag.. Penerang 
an I dan II sdr2. Tjik Aman 
Idris dan Muhammad Mahmury 

C.H. Bagian Keputrian diserah- 
kan kepada peladjar2 Puteri jg 
diberi hak otonomi jang luas 
untuk menjusun pengurus dan 
mengatur rentjananja, tetapi te 
tap dalam lingkungan Panitya 

  

Lini. 
3 

Menteri Moh. Yamin 
  

(Oleh: Wartawan 

ENURUT menteri PPK Mr 
. Moh.Yamin untuk lebih 
memperhebat gerakan pembe- 
rantasan butu-huruf, maka ba- 
gian PBH jang sekarang dise- 
rahkan kepada djawaitan pendi- 
dikan masjarakat, segera akan 
Gipisahkan dari djawatau tsb. 
dan didjadikan djawatan chu- 
sus, jaitu djawatan pemberan- 
tasan buta - huruf, 

Dalam hubungan ini persiapan 
persiapan untuknja telah ber- 
djalan djauh Ini disebabkan 
karena ' pemberantasan buta 

huruf itu Oleh pemerintah di- 
anggap penting sekali. 
Sedjalan dengan usaha tsb 

menurut Yamin, maka kewadji- 

yan beladjar benar? akan sudah 

lapat dilaksanakan dalam tahun 
960. Untuk tahun 1955 ini, kata 
“Yamin selandjutnja, kermenteri-   lan FPB wmermbutukkan begrgo- 

  

Bagrooting P.P.K. 1,9 miljard 
Djawatan PBH akan dibentuk 

»KR” di Djakarta). ." 
. 

ting 1.9 miljard rupiah atan 21 
kali tahun jang lalu. “Djumlah 

ini akan diperdjoangkan dalam 
sidang kabinet. . 

Achirnja Moh Yamin - mene- 
rangkKan, bahwa pembangunan 
sekolah2 kedjuruan terutama 
kedjuruan menengah akan di- 

perhebat dalam tahua 1955 ini, 
demikian kawat wartawan K.R 
Djakarta. , 

  

$$ Karena kepengin mantep 
semantep-mantepnja, Kemis ma 
lam Djun'at kemarin Ir S. Pr. 
perlukan pergi ke glatik-nudjum 
di Molioboro menanjakan siapa 
jang menang, PSSI atau Gras- 
shopers. Djawabaja PSSI me 
pang!” 0 
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- jang mendjadi kompetensi penuh dari Urusan Asrama'P.P.A.M. 

“Universitit Negeri ,GADJAH MADA" 

  

U 5 PEBRUARI 1955 

  

  
—. WILAJAH DIAWA- TENGAH 

'3 sjd 5 Maret jad. di Solo akan 
Megelang u 

BARU TERKUMPUL 

-Utk fonds gedong wanita 

Seperti pernah kita kabarkan, 

maka atas usaha para organisa” 
3 wanita didaerah Magelang se 

lama Ik. sebulan telah diadakan 

“pengumpulan uang guna fonds 

“pembangunan gedong wanita, jg 
'hasilnja dibagi ?/4 untuk fonds | 
perabangunan gedorg wanita | 

| Jogjakarta, sedang jang 1/3 utk. 
gedong wanita di Magelang. 

lakukan, ialah mendjual kartjis 
sokongan jang menumpang pada 

'1oket2 bioskup dikota maupun 
| kabupaten Magelang. 

Dari fihak pengurus 

  

jang ber 
sangkutan dalam hubungan ini? 

diperoleh keterangan, bahwa ha 
“sil pendinalan kotor seluruhnja 
ada Rp. 5826.75, jang didapat da 
ri Gobe Rp. 4175,—, Bajeman- 

serta Roxytheatre masing2 Rp. 

980.50 dan Rp. 500,—, sedang 
| Ardjuno-theatre di Muntilan Rp. 

171.25. Dari hasil kotor tersebut, 
| telah dipotong untuk pengeluar 
an2, jaini 5 pCt. komisi pada 

masing2 theatre atau Rp. 282.75, 
untuk pengeluaran lain2 seperti 

' pentjetakan kartjis dsb. Rp. 
1071.— sehingga pendapatan ber 
sih tinggal Rp. 4473.—. 

Menilik pendapat tsb., maka 
Globe-theatre ternjata dapat 
“menghasilkan Ik. 90 pCt. dari se 
'uruh pendapatan. — Kor. 

PUBLIC RELATION - KE. 
POLISIAN  KEDU 

Sedang disiapkan pem- 
bitjaraannja 

Menurut kalangan Kantor Ke 
polisian Kedu kini oleh jang ber 
wadjib sedang. disiapkan pem- 
bentukan suatu seksi baru, jaini 
seksi Public Relation Kepolisian 
Kedu. Kapan pembukaan bagian 
baru itu dengan resmi belum di 
dapat keterangan jg pasti. -Kor. 

KONPERENSI KE- 
AMANAN 

Yanggal 2-2 petang dan dilan 

djutkan tgl. 3-2 paginja, dige- 
dong pertemuan kantor Karesi- 

denan Kedu di Magelang, telah 
berlangsung kgnperensi tertutup 
chusus mengenai soal keaman- 
an, jang di kundjungi para Pa 
mong-Pradja, wakil2 Kepolisian 
dan Ketenteraan dari seluruh ka 
residenan Kedu. , 

- Chabarnja, dalam konperensi 
itu telah diterima. laporan2 me- 
ngenai situasi keamanan didae- 
rah2 masing2. — Kor. : 

Mean art 

No MW mana Surakarta 

LANGKAH2 ISTERI 
BURUH” 

Dalam 'rapatnja baru2 ini Is 

teri Buruh Surakarta telah me 
mutuskan untuk mendirikan Ta 
man Kanak2 dan kursus2 penge 
tahuan umum bagi pura anggau 
tanja serta masjarakat umum. 

.Semenzara itu diadakan dju 
-ga pelantikan tjabang2 baru Is 
teri Buruh di Bendosari (Suko- 
hardjo), oleh Nj. Wgdo utusan 
I.B. Surakarta. — (Kor). 

KONP. PANITYA PEMI. 
LIHAN DJATENG 

Pi Akan bertempat di 

Solo 

Dari fihak jang bersangkutan 
didapat kabar, bahwa pada tg. | 

   

L Komandan” 

dilangsungkan Konperensi La- 
tihan Panitya Pemilihan Djawa 
Tengah. 

Konperensi tersebut akan di- 

ikuti oleh anggauta2 Panitya Pe 
milihan serta wakil2 Djapen se- 
'Djawa Tengah, sedjumlan ik. 
160 orang. Kemungkinan be. 
sar akan diadakan pula ,,Latih- 
an Pemungutan Suara” seperti 
|jang telah dilakukan baru2 im! 
.di Lembang. — (Kor). 

Bojolali : 

Diantara. usaha jang” telah di KALI SERANG MELUAP 
2 

— Berita dari Bojolali menjata- 

kan, bahwa akibat hudjan terus 
menerus baru ini telah menim- 

'bulkan bandjir dimana kali Se 

rang meluap. Akibatnja katja 
matan Tegalsari dan Karangge 
de menderita kerugian jang di 
taksir sebesar 75 ribu 545 rupi- 
ah. Untung korban manusia ti- 
dak ada. Berita lain menjatakan, 
bahwa dari murid2 kursus PBH 

“di 46 tempat di kabopaten Bojo 
lali jang dalam th. 1954 djumlah 

nja ada 1676 orang jang telah 
lulus udjian ada 956 orang. 

'Tjilatjap 

RATU ADIL" | ,KOMAN- 
DAN P.LI." 
Menjerah dengan ke-4 

orang isterinja. 

Berita terlambat mewartakan, 
pada pihak tentara di Madje- 
nang (Tjilatjap) telah datang 
untuk menjerahkan diri Meru, 

gerombolan apa 

jang disebut ,,Polisi Islam Indo- 

nesia”. Penjerahan ini diduga 
adalah sebagai akibat operasi 
jang dilakukan setjara besar2an 

baru2 ini oleh TNI didaerah Ma- 

djenang itu. 
Adapun jang datang sebagai 

penjerahan ini adalah ke-4 

orang isteri Meru sendiri dengan 
membawa 2 putjuk sendjata. 

Sebelum mendjabat ,,Koman- 
.ydan P.L.I.”, Meru pernah mem- 

proklamasikan diri sebagai ,,Ra- 

tu Adi” didaerah Karangpu- 

tjung jang kemudian ditangkap 

oleh jang berwadjib, tetapi ber- 
hasil meloloskan diri dan meng- 

gabungkan diri dengan gerom- 

'bolan. — Ant. 
  

. 

lentara contra Mobrig 
Kesalah-pahaman jang 
menimbulkan korban. 

Antara sepasukan tentara 

Bataljon 604 dan sebuah regu 

Mobiele Brigade didesa Kawung- 

tembak-menembak hingga me- 
nimbulkan korban seorang ang- 

gota Mobrig meninggal dunia, 

Kepala Regu Mobrig dan seo- 
rang penduduk kampung Pasir- 

pogor mendapat luka2 berat. 
Menurut berita resmi, pada 

baik tentara, maupun  Mobrig 
sedang melakukan tugasnja ma- 

sing2 dan mengadakan patroli 

masing2. 
Tiba2 kedua angkatan bersen- 

, djata itu bertemu. Pihak tenta- 

ra mengira, bahwa jang dihada- 

diantaranja ada jang berpakai- 

an preman. Maka mulailah tem- 

bak-menembak, dengan akibat 

seperti tersebut diatas. 
Korban itu kemudian diang-   

— Ant. 
£ 

. Soal kenaikan uang pondok 
2 asrama mahasiswa —— 

Djangan bertindak sendiri2 

menjerukan kepada seluruh 
EWAN Mahasiswa Bag. Asrama U.N.G.M. mengumumkan | 

penghuni Asrama? type B/BL. 

supaja tetap mentaati 

segala peraturan? jang telah dan jang masih akan berlaku ba- 
| gi semua Asrama U.N.G.M. 

Berdasarkan pengumuman I.- 
P.A. (Ikatan Penjelenggara A- 

“srama) jang telah disebarkan 
kepada semua Asrama2 type B.. 
BB. jang para perfjelenggara 
Asrama-nja mendjadi anggota 

IL.P.A. itu, dimana dalam seleba- 
ran jang setjara geruisloos (ti- 
dak memakai  tempusanjtinda- 
san kepada: P.P.A.M., Urusan ' 

Asrama dan Dewan Mahasiswa 
Bag. Asrama U.N.G.M.) ternja- 
ta merupakan peraturan jang 
dapit dianggap tidak sah (tidak 
aad tanda-tangin sipenanggung 
djawab, San seolah-olah merupa 
kar pula antjaman absoluut ter 
hdap Pra Penghuninja. 
Maka dengan ini. Dewan Ma- 

hasiswa Bag. Asrama tidak me 
njetudjui pengumuman tersebut 
dan menjerukan kepada segenap 

penghuni Asrama2 type B./BB. 
agar tidak menandatangani pe- 
raturan jang disodorkan kepa- 
da mereka. 2 k 

Sebagai diketahui bahwa se- 
mua Peraturan2/Pengumuman2 
jang mengemi 
A. /B. /BB./C.. jang mendjadi 
Kompetensi U.N.G.M. dianggap 
sah kalau sudah mendjadi kepu 
tisan bersama antara P.P.A.M., 

. Urusan Asrama dan Dewan Ma- 
hasiswa Bag. Asrama Universi- 
tas. 1 
“Dan mengingat keputusan ra- 

pat pleno P.P.A.M. tanggal 20 
Januari 1955 berdasarkan per- 
timbangan kenjataan pada wak- 
tu-waktu achir ini telah ditentu 

| kan Akan menambah Rp. 10,- se 
'bagai imbangan" “kenaikan har- 

. 

Asrama2 type | 

s 
. 

ga bahan2 makanan mentah, 

djadi uang pondok akan mendja. 
di Rp. 135,- dan masih akan ber- 

laku besuk bulan Maret 1955, de 
ngan tjatatan penambanan 
Rp. 10,- tsb. akan dapat ditja- 

but kembali berdasarkar: pula 
keadaaan harga bahan2 maka- 
nan kalau nanti menurun lagi. 

Sekalipun demikian kami da- 
ri Dewan Mahasiswa demikian- 
lah pengumumman itu, bukan 
berarti mengabaikan hatsil ra- 
pat/pertemuan pari penghuni 

dengan P.P.A.M. tangga. 13 Ja- 
nuari 1955 di'Asrama Sagar 
dimana dihadliri oleh hampir sc 

mua wakil penghuni Asrama? 
Type B./BB., jang dalam rapat 
tersebut dengan djelas' dan nja- 
ta menolak dengan tegas berda- 
Sarkan alasan jang kami ang-- 

gap beralasan dan masuk akal 
pula, hanja sebagai diketahui 
bahwa dalam rapat pleno P.P.A. 
M. knmi sangat mempertahan- 
kan kehendak para penghuni 

Asrama jang sudah merupakan 
keputusan dalam rapat tgl. 13 
Januari 1955 itu, tetapi dengan 

, sangat menjesal karena kami 
kalah suara dalam debat sadija, 
maklum'ah wakil dari Dewan 
Mahasiswa hanja 2 orang waktu 
itu. 2 $ 

| Achirnja di serukan kepada 
para penghuni Asrama djangar 

bertindak sendiri2 danv agar te 
tap mentaati peraturan2/pengu- 
muman2 jang telah berlaku sa- 
dja dan dengan sabar meneri- 
ma ketentuan jang akan datang   nanti. . 

BA ah Aha Gr Kena 

penghubung untuk melakukan | 

luwuh, ketjamatan Tjisalak (ka- 

|bupaten Subang) telah terdjadi 

suatu malam kira2 pukul 20.00 | 

pinja adalah gerombolan, karena |s 

kut kerumah-sakit Purwakarta. 

s 

Daerah Sovjet paling utara 
adalah ruangan Rusia jang ma- 
sih kosong jang sedang menung 
gu untuk menampung penduduk 

ber-lebih2an djika diwaktu jad. 
negara itu mentjapai djumlah 
400 djuta penduduk. Planning 

komunis selalu menarik - hati 
karena senantiasa mengandung 

.kemungkinan2 bagi perkemba- 

ngan setjara besar2an. 

Lautan Bs Utara (Laut Arktik) 
kapal2 diluntjurkan dari ga- 

langan, dan kaju dibuat triplex, 
pulp dan kertas. Archangelsk te 

lah tumbuh mendjadi kota peng 
gergadjian jang paling besar di 

pal di Molotovsk dekat2 disitu, 
jang baru sadja didirikan dita- 
hun 1938, kini dikatakan mem- 
punjai kapasitet jang hanja di- 

kalahkan oleh Leningrad. 
Didapatnja mineral adalah si 

atu permulaan untuk mendirikan 

sebuah. inti kota besar. Mur- 

mansk adalah kota terpenting di 
antara kota2 parit disemenan- 

djung Kola, dipalirg udjung ba 

rat laut Uni Sovjet. Ketika di- 
mulai dengan 

Tahun pertama kota itu 

mempunjai beberapa ribu orang 

penduduk. Kini ia merupakan 
kota Kutub Utara terbesar di- 

dunia dengan penduduk hampi: 

400.000 orang. « 

Penerbangan Kutub. 

Pekerdjaan jang dilakukan 

oleh dua ekspedisi ilmu pengeta 
huan Sovjet diatas pulau2 es di- 
pusat Laut Arktik sedjak April 

tahun lalu, membuktikan beta- 

| pa tingginja mutu  penerbang- 
an Sovjet dikutup. Sedjak bu- 

lan Oktober jl, pesawat2 terbang 
dengan tanda Armada Udara 
S@vjet Arktik, jaitu seekor beru 

g jang hendak menerkam, m 

ngadakan perhubungan tetap de 
ngan sctasiun2 . jang terapung 
itu digelapnja Malam Arktik, Se 
belum itu hanja beberapa »enee- 

bangan sadja dilakukan diwaktu 

Malam Arktik, 

Route perkapalan Laut Xs Uta 

ra telah disebut dasarnja dasar 
seluruh rentjana membuka ta- 

nah2 luas jang merupakan seper 

  
tina membuka laut dan pulau? 
antara pantai dan Dutup Utara 

|jang - didjadikan daerah Uni 

Sovjet sedjak 1926. CD 
Kensolidasi jang makin lama 

djadi djalan air jang boleh diper 

sar didalam Rentjana Lima Ta- 
hun sebelum perang. Usaha? se- 
belum perang, meskipun ia 

| membawa Uni Sovjet tahun? 
| kemuka dibbanding dengan Du- 
|nia Barat didalam hal perkem- 
| bangan transport dan industri di 
daerah Arktik, terhambat sa- 
ngat karena planning jang ku- 

| rang seimbang. 
Didalam pengetahuan bahwa 

transportlah kuntji untuk me- 
nguasai tundra dan taiga jaitu 

ruangan2 luas di Arktik dan 

Sub-Arktik jang terdiri dari pa 

  
dang rumput dan hutan. 

Pemerintah Sovjet memberi- 

pemerintahan pertama atas da- 
erah itu kepada Direktorat Rou- 

te Lauta nEs Utara. Badan ini 
segera mendjadi suatu organisa 
si dagang besar sekali: mereka 

mentjari mineral di-tempat2 pa 

iing utara dan mengatakan bah 
wa telah menemukan 42 tempat 

baru, mereka mengusahakan 

tambang2 grafit, timah, fluorit 

dan batu bara, kapal2 dibuat, 
pohon ditebang, serigala Kutub 

diternak, -reindeer dipelihara, 

ikan diawetkan, setasiun2 perbu 

ruan diurus dan mengusahakan 

hasilkan daging dan hasil zuivel. 

Badan itu berdiri pada tahun 
1932 dan pada tahun itu dilaku- 

kan perdjalanan pertama jang 

ngelsk dan Wladiwostok. Tetapi 
ditahun 1939 hanja baru 4 buah 
kapal dapat mengwlangi perdja 

lanan itu. Kekurangan pengeta- 

huan tentang djalannja jang di- 
lalui oleh es adalah rintangan 

paling besar didalam pelajaran 

Kutub. Dengan tudjuan untuk 

mengetahui ini sekarang dilaku- 
kan perdjalanan a Ja Kontaki 

| oleh ahli2 Sovjet di Laut Arktik, 

  
  

DAERAH SOVIET P, 
— Masih kosong: menunggu penampungan penduduk 

URAT kabar Inggeris berhaluan Independent Conservative 

menjiarkan sebuah karangan dari koresponden istimewanja 
dengan atjara ,/The Sovjet Far North”, jang disini diterdjemah- 
kan ,,Daerah Sovjet paling Utara”. Berkatalah koresponden itu : 

Dipantai jang dibasahi oleh air 

seluruh negara. .Galangan2 ka- . 

  

tiga daerah Uni Sovjet dan ren- | 

makin rapat dari route itu men | 

tjaja, merupakan suatu intji be |. 

  
pertanian negara sambil meng- 

Gerakan Es. | 

tidak ter-putus2 antara Archa-. 

  

    

     

    2 

  

Li dlate » KEDAULATAN RAKJAT : 

  

Lapuran2 mengatakan bahwa ki 
ni mereka sudah mengapung 
2300 mil kearah dapur iklim au- 
nia dan pusaran tenaga magnit. 

Penjelidikan mereka tentang 
udara, air dan es jaas'Jilakukan 

distratosfeer Kutub dan pusat 

Laut Arktik, dikatakas akan 

berguna sangat untuk riemper- 

luas pelajaran didaerah Arktik: 
waktu berlajar jang dulu hanja 

3 bulan setahun diperluas men- 
djadi 5 bulan dan dimasa sing- 
kat akan datang djadi 6 bulan. 

Penduduk baru suka 
. rela. 

Pengumuman? tentang lemba- 
ran baru didalam sedjarah Ku- 

tub ini berdjalan bersama de- 

ngan usaha menarik orang? 
jang dengan suka rela mau 
pindah ke Daerah Paling Utara. 
Karangan, pembitjaraan radio 
dan film menundjukkan bagaima 
na daerah itu ,,diolah kembali 
oieh rakjat Sovjet”. “ Memang 
berdujun? orang pergi kedaerah 
utara, dan angkatan baru jang 
lahir ,disebelah sana” garis Ku- 
tub kini sedang tumbuh. Teta- 

Rentjana Lima : pi sampai sekarang” kolenisasi 

hanja 
ini masih dilakukan oleh orang? 

jang mendapat hukuman pendja- 
ra, sehingga merekalah jang 

merupakan bagian terbesar dari 
pendaduk disitu. 

Batu bara mulai dikeduk di- 

Gaerah tundra. Arktik ketika 
Djerman menjerbu daerah Don- 

bas, dan memotong segala per- 

sediaan batu bara Rusia. Sumber 

minjak ditjari lebih keselatan 
dilembah Ukhta. Air dari sum- 

ber2 minjak 'itu mengandung 
banjak radium. Djalan kereta 

api jang dibuat sedjak pepera- 

ngan dan menghubungkan dae- 

rah itu dengan Leningrad, seka- 
rang disambung kesungai Ob 

dan sudah ada dipeta2 Rusia se- 

djak 1951. Diwaktu j.a.d. 
mungkin sekali djalan itu me- 
ngikuti.lingkungan garis Kutub | 
sampa: -diudjung- timur Siberia 

ULIh 

  

    

G UTARA 
dimana Uni Sovjet bertemu de- 

ngan Amerika Serikat. Disitu, 
| didaerah Rusia jang paling su- 
kar ditiggali manusia, terdapat- 
lah tambang2 emas dan. timah 
“Rusia jang paling kaja. f 

Pertanian dan permesinan di-. 

atas tanah jang selalu diliputi 
@s adalah dua peristiwa jang 

paling menarik perhatian didae- 
rah paling utara dari segala ap4 

jang telah ditjapai Sovjet. Kega- 

galan paling besar ternjata ada- 

lah men-sjovet-kan puak2 jang 
berkelana. Mereka lantas mem- 

» Saengai setjara besar2an rein- 
'deer mereka, seperti djuga ka- 
um peternak membunuhi ternak 
mereka didaerah2 lain. Pihak 

berwadjib harus menuruti me- 
| eka dan membentuk — rombo- 

ingan2 kelana setjara kolektif, 
engan sebuah ,,pusat pereko- 

omian” untuk perempuan dan 

nak2. 

$ Hasil terbesar. 
. Hasil terbesar dikatakan me- 

nanam kentang dipelbagai tem- 
pat, djuga di Werchojansk, sa- 

lah satu dari dua kota paling 
dingin diseluruh dunia. Hasil 

| kentang itu tjukup untuk kebu- 
tuhan setempat. Lapuran2 So- 

“jet mengatakan bahwa dipan- 
tai Laut Kara ditanami tomat 

dibawah katja, pohon appel 
telah ditanam didaerah jang se- 
Jalu dibawah es dipantai sungai 

Lena , sematjam “sapi Kutub 

YUtara sudah diternak : bidji bi- 
“bit jang diperlukan setjara 

“istimewa sebelum disebar, kini 
sudah tumbuh dan dipanen. Pa- 

nen ini seringkali hanja sepe- 

(rempat sadja dari biasa, dan di- 
| perlukan banjak sekali rabuk. 

Memang beaja tinggi sekali. 

"tetapi boleh djadi tidak lebih 
tinggi dari beaja pengangkutan 
Gjika barang2 itu harus dida- 
tangkan dari lain daerah. Dan 

Lpertimbangan2 politik tentang 

perkembangan itu — sebagian 

usaha untuk menarik penduduk 
baru — memberi dasar jang be-   | nar didalam usaha2 jang dilaku- 
kan setjara besar2an itu. 

| (Antara Features) 

: Tiga soal pokok Rusia 
Diperbintjangkan sidang 

Sovjet tertinggi 

: Na Tertinggi URSS hari Kemis mulai bersidang guna 

: 7 memperbintjangkan keadaan internasional dan politik luar- 

negri URSS dan demikian pula anggaran belandja negara 1955. 
Sebagai atjara jang ketiga akan diperbintjangkan pula Presidi- 

Sebagaimana diketahui Sovjet 

Tertinggi URSS itu terdiri dari 

2 Madjlis jang sama kedudukan 

nja, jakni Sovjet Bangsa2. dan 

Sovjet URSS. 
Sovjet Bangsa2 mempunjai 

"639 anggota sedangkan Sovjci 
URSS mempunjai 708 anggota 

' Dengan demikian mak31 angguta 
Sovjet Tertinggi itu berdjumlah 
1347 orang. 

Sidang gabungan. 

Dalam sidangnja jang berta- 
ma telah diputuskan oleh Sovjet 

Bangsa2 supaja perdebatan me- 
ngenai politik luar negeri diper- 

bintjangkan dalam sidang gabu- 
ngan, jaitu antara Sovjet URSS 

dan Sovjet Bangsa2. 
Sidang gabungan jang perta- 

ma pada hari Kemis mulai 
memperbintjangkan — anggaran 
belandja negara 1955 di Kremlin 
jang diterangi dengan I"mpu2 
setjara indah sekali. 

Marskal K. Voroshilov, Presi- 
dium -Sovjet Tertinggi, A. Mi- 

um Sovjet Tertinggi jg dikeluar kan sedjak siwangnja jg terachir 
dalam bulan April 1954. ia 8 

2
 

prospek2 dalam tahun 1955 ber- 

talian dengan anggaran belan- 
djanja: kedua, keadaan interna- 
sional dan politik luar negeri 

URSS: ketiga, dekrit2 jang di- 

keluarkan oleh Presidium So- 
vjet Tertinggi. 

Para Dutabesar Inggris, Ame- 
rika Serikat dan Prantjis, jaitu 
William Hayter, Charles Bohlen 

dan Louis Joxe hadir ditempat 
untuk “para diplomat ketika 

sidang pertama dibuka. 

Anggaran belandja. 

Anggaran belandja negara 

untuk tahun 1955, jang diu- 

mumkan dalam sidang Sovjet 
Tertinggi hari Kemis sore, me- 

nundjukkan adanja penamba 
han pengeluaran2 untuk perta- 

hanan djika dibandingkan de- 
ngan tahun 1954. Sebaliknja pe- 
ngeluaran2 “untuk ekonomi na- 
Sional dalam tahun 1955. berku- 

rang djika dibandingkan dengan 
tahun 1954.   

koyan, Waki' Perdana Menteri | 

dan N. Bulganin, Menteri Perta- : 

hanan jang mendjadi 
dari Sovjet Bangsa2 antara lain 
hadir di Kremlin itu. 

Perdebatan anggiran belan- 
dja dihadiri pula oleh semua 

anggota kabinet sedangkan jang 
menguraikan anggaran belandja 
itu ialah Menteri Keuangan A. 
Sverov. : 

. Sovjet Bangsa2. 

639 Anggota 
Bangsa2 

dari  Sovjet 
telah mengesahkan 

atjara sidangnja jang meliputi 
3 soal. Diduga bahwa sidang2- 

.-nja baru selesai dalam 5 sampai 
6 hari... ' 

s 3 Soal itu ialah, pertama, 

   
Kelihatan dalam yambar ini, duta - besar Amerika di Tailand, 

Peurifoy, sedang memberi hormat jamg disana dinamakan wati” 

kepada seorang tetamu, dimana ia kelihatan digambar ini duduk 
disampingnia menteri luar negeri Thailand waktu menghadiri 
suatu pertemuan. Jang dinamakan ,wat” jaitu hormat jang di- 
negeri Thailand adalah sebagai kebiasaan dengan membawakan 

| Kedua belah tangannja dimuka dada. 
Ina i 

(Foto : Mondiana), 

  

anggota2 | 

Menurut pengumuman itu 
maka anggaran belandja untuk 

pertahanan tahun 1955 ialan 

Rubel 112.100.000.000 sedangkan 
Gaiam tahun 1954 djum'ahnja 
Rubel 1060.300.000.000. Djadi pe- 
ngeluaran2 untuk pertahanan 
bertambah dengan Rubel 
11.800.000.000. 

Pengeluaran2 untuk ekonomi 

nasional menurut Menteri Keu- 
angan URSS, -Arbeny Sverov, 
dalam tahun 1955 berdjumlah 

R 222.400.000.000 sedangkan 
dalam tahun 1954 ia berdjumlah 
R 326.700.000.000. 
Anggiran - belandja - untuk 

ekonomi nasional meliputi se- 
muanja .. ketjuali pengeluaran2 
untuk pertahanan dan urusan2 
sosial dan kebudajaan. 

Dapat ditambahkan lagi bah- 
wa anggaran belandja untuk 

pertahanan dalam tahun 1954 

adalah R 9.900.000.000 lebih se- 
dikit daripada dalam tahun 1953 
sedangkin anggaran belandja 
tahun 1953 untuk pertahanan 

adalah djuga lebih sedikit dari- 
pada dalam tahun 1952. — Rtr. 

  

GEROMBOLAN BADJAK 
LAUT 

Dihantjurkan. 

Angkatan Perang  Pilipina 

umumkan tentang telah dihan- 
tjurkannja gerombolan badjak 
laut suku Moro (Pilipina) jang 

bulan jang lalu melakukan pem- 
badjakan disuatu desa di Sula- 

wesi Utara (Toli Toli), demikian 

berita UP dari Manila semalam. 
Kapal patroli Angk. Laut dan 

pesawat terbang Pilipina hari 

Kemis jl. menggempur kapal 30 

badjak laut jang telah melaku- 

kan perampokan di Toli Toli itu, 
sehingga tenggelam. Tudjuh 

orang Giantara badjak2 itu te- 
was, dua luka2 dan lainnja da-   (pat ditangkap. — Ant. 

c 

  
    

Di Markas Besar P.M.I. Djakarta telah dilakukan pelantikan | 

terhadap Bu Fatmawati Sukarno dan Bu Hatta masing2 sebagai 

anggauta kehormatan dari Corps Wanita 

'nesia. Gambar : Sri Pakualam kelihatan 
Palang Merah Indo- 

sedang melantik Bu 

? Hatta dan sebelah kiri tampak Bu Fatmawati Sukarno. 

KOMUNIS HIDAYAT- 

DJATI 
Dimintakan hukuman 

2 bulan. 

Pengadilan Negeri di Malang 

dalam melandjutkan pemeriksa- 

an perkara sekretaris umum 

PKI kota Malang Hidayatdjati 

jang dituduh telah merusak na- 
ma baik Wakil Presiden Moh. 
Hatta dalam suatu tjeramah di | 

Turen (Malang). 
Djaksa Utomo telah memba- 

tjakan reguisitoirnja 

nuntutkan hukuman pendjara 2 

bulan dengan diharuskan mem- 

bajar segala ongkos perkara. 

Putusan besok tg. 16/2 jad. 

— Ant. 

BUKU TJABUL 
Pengadilan Negeri Semarang 

baru2 ini telah mendjatuhkan 
hukuman 1 bulan pendjara dlm 
masa pertjobaan 2 tahun terha--. 
dap C.P.C. di Semarang karena 

dipersalahkan menjiarkan, mem 
buat atau menjediakan untuk 
disiarkan dengan terang2an ke- 
pada umum, suatu penerbitan 

buku berka'imat ,,usia dewasa 
lelaki dan wanita" jang isinja 

antara lain memuat uraian? dan 
gambar2 jang dianggap melang 
gar kesusilaan. Buku pertama 
diterbitkan distensil 500 djilid 
»n kemudian untuk kedua kali 
sebanjak 2.500 djuga distensil. 

—- Ant. 
  

    , Kya 
- 2 PEMBNTUIK 

DUURTE TUSLAS KAUM 
.ONDERSTAND” 

Mulai bulan Djanuari 1955, 

almarhum Maskapai Kereta Api 

N.L.S., dikeluarkan uang duurte 

toeslag (sokongan kemahalan) 

untuk kaum pensiunan dari mas 

kapai tersebut. Akan tetapi 

anehnja kaum. ,onderstand” ti- 

dak diberinja. Inilah nasib kaum 

djembel mulai djaman pendja- 

  

| djahan sampai dengan diaman 

sudah merdeka sekarang ini, 
masih tetap djembel, tidak ada 
penghargaannja, selalu masih 
dibeda2kan, habis manis sepah 
dibuang. Sekali ,,ngrekasa” te- 
rus tetap ,,ngrekasa”, siapakah 

jang akan melindunginja ? 
Oleh karena Pemerintah Re- 

publik Indonesia sudah mengua- 

sai seluruh Djawatan dan mas- 
kapai Kereta Api, apakah tidak 

sepatutnja memperingatkan 
kepada penguasa NIS mengenai 
pengeluaran duurte toeslag jang 

tidak adil itu ? 
Mudah-mudahanlah. 

Ki Suro — Jogja. 

dan me- : 

| 

  

  

(IPPHOS). | 

  

'PERTA TJABANG PA- 
DOKAN BERDIRI 

Baru? ini dikelurahan Tirto- 

nirmolo telah terbentuk Persa- 

tuan Rakjat Tani (Perta) Tja- 

' bang Padokan, dengan susunan 

pengurus sbb. : 

Ketua sdr.2 Dipososro dan 

Sumodihardjo, sekretaris sdr 

Widji Notoharsono, bendahara 

sdr. Sumowihardjo, dengan di- 

bantu oleh 21 orang jang meli- 

puti seluruh desa dalam wilajah 

kelurahan Tirtonirmolo, Bantul. 

Oleh Persatuan tsb. ada di- 

kandung maksud, ketjuali meng 

gang persatuan tani dalam ar- 

ti kata jang ”seluas£nja, djuga 

bertalian akan berdirinja P.G. 

di Padokan, supaja petani2 da- 

pat membantu adanja paberik 

gula tsb. dengan djalan menje- 

diakan tanah sawahnja 

tanaman tebu setjara teratur, 

tidak bertindak sendiri2, jang 

akibatnja mungkin merugikan 

satu sama lain. Diharapkan oleh 

persatuan tsb., agar dalam dae- 

rah didirikan djuga persatuan 

sematjam itu. : 

DPR. SB. KEMPERBU KE- 

LUARKAN PER- 
NJATAAN 

D.P.R. III.SB.  Kemperbu 

Jogja dalam sidangnja baru2 in: 

mengambil keputusan sbb. : 

Memperkuat resolusi S.B. 

Kemperbu Ranting V di Sema- 

rang tg. 21-1 jl. dan ikut ser- 

untuk | 

  

HALAMAN 2 

PENDERITA2 SANATORI- 
UM PAKEM" 

Minta perhatian DjA- 
watan Agama. 

Dari pihak jang mengetahui 

diperoteh kabar bahwa dikalang 

an penderita penjakit paru2 di 

Sanatorium ,,Pakem” jang seba- 

gian besar beragama Islam te- 

lah terdjadi kegelisahan sebagai 

akibat dikeluarkannja pengu- 

muman oleh Kepala Sanatorium 

bahwa dilingkungan Sanatorium 

tidak lagi para penderita2 diper- 

bolehkan menggunakan ruang- 

an untuk bersholat djum'ah. Be 

tapa gelisahnja penderita-pen- 

derita Islam di Sanatorium Pa- 

kem itu dapat dimengerti kare- 

na sholat itu termasuk djuga sa 

lah satu rukun Islam jang wa- 

djib, sedang disamping itu sho- 

ah atau mentaati agama, bagi 

para penderita pun mendatang- 

kan ketenteraman rochani, hal 
mana sangat diperlukan dalam 

usaha mereka menjelenggarakan 

kesehatan badaniah. 
Dengan mengharap. perhatian 

dari Instansi . jang berwadjib, 
dalam hal ini Djawatan Agama 

Daerah Istimewa Jogjakarta, pa 
ra penderita di Sanatorium ,,Pa- 
kem” jang tergabung dalam 
ILM.S.P. (Ikatan Muslimin Sa- 

natorium Pakem) tetap berusa 
ha untuk mempelihara suasana 

baik. 

PIPP. KOTA BERDIRI 
Dalam rapat Persatuan Isteri . 

Pamong Pradja, P.IP.P. baru2 

ini di Kepatihan, telah disjahkan 
pengurusnja jang diketuai oleh 

nj. Prodjopramudjo. 
Oleh nj. Wiraningrat selain ' 

didjelaskan program Pl PP 

djuga diuraikan tentang kese- 

djahteraan ibu. : 
Dikandung maksud oleh P.I.- 

P.P. untuk bekerdja sama de- 

ngan Persit, Persatuan Isteri 
Tentara, dan Bajangkari, Persa- 

tuan Isteri Polisi, guna menga- 

dakan Taman . Kanak2, dan 

Asrama Peladjar dikota dan 

pemberian bantuan moril dan 

materiil pada Tentara, Polisi 

dan Pamong Pradja dalam men- 

djalankan tugasnja sebagai alat 

negara. 

PENGURUS BARU 
PPWIP KPP Jogja 

Susunan pengurus baru Per- 

satuan Pegawai Wanita dan Is- 

teri Pegawai Kantor Pusat Per- 

bendaharaan di Jogjakarta, P.P. 

W.IP.KP.P Jogja, adalah sbb: 

Ketua : nn. Dyah Wahjuning- 

sih, wk. ketua: nj. Surtijati, 

bendahari: nj Djwa Pik Lan, 

penulis - nn. M. Supijati dan nj. 

Surati, pembantu: nj. Erjono 

dan nj. Prawoto. 

KEBAKTIAN GEREDJA   ta mendesak pada Kem. Perbu- 

ruhan untuk memperhatikan 

dan memenuhi usui2 dalam hal 

perbaikar” nasib pegawai baik 
dari K.P.P. Semarang, maupun 

dari K.P.PP. Djawa Tengah 

(Kantor2 Ressort Djaw. Hubu- 

ngan Perburuhan) jang terma- 

suk pula usul2 dari K.P.P.P. Jo- 

gja jang telah berulang2 diadju- | 

kan dan didesakkan. 

Mendesak pada bekas bag. 

Urusan Daerah, agar bilamana 

masih ada bundel2 stukken jang 

bersangkutan dan berhubungan 

dengan usul serta perbaikan 

nasib pegawai, jang belum dise- 

rahkan pada bagian jang me- 

ngurusnja, supaja segera dise- 

rahkannja. 

Memperkuat dan mendukung 

sepenuhnja resolusi D.P.P., S.B. 

Kemperbu tg. 2-12-1954, serta 

membenarkan isi pidato dari 

D.P.P. S.B. Kemperbu Konpe- 

rensi Dinas Direktorat Hubung- 

an dan Pengawasan Perburuhan 

"tg. 6-1-1955. 

Begroting pemilihan anggauta 
DPR Kotapradja disusun 

Untak 26 orang anggauta diperlukar 
Rp. 559.600. 

D ARI kalangan Pemerintah Kotapradja Jogjakarta didapat 

kabar bahwa Panitya Perentjana Begroting Pemilihan Ang- 

gauta DPR Kotapradja Jogjakarta jang telah dibentuk oleh Pe- 

merintah Kotapradja beberapa waku jang lalu, jang terdiri dari 

sdr2. Sudihardjo, Sugiarto dan Banuarli untuk menjusun rentja- 

na begroting pemilihan anggauta DPR Kotapradja seperti jang 

dimaksudkan oleh Kementerian Dalam Negeri dim suratnja be- 

berapa waktu jang lalu, sekarang telah selesai disusun. 

Menurut Rentjana Begroting 

tsb. beaja jang diperlukan tidak 

kurang dari djumlah Rp. 559. 

000 dengan perintjian Sbb.: 
1, Uang sidang, honorarium 

dan premi Rp. 270,240,—: 2. Pe- 

rongkosan Kantor Rp. 16,190,—, 

3. Perlengkapan Kantor Rp. 26, 

200,—: 4. Alat2 tulis Rp. 9,165,50 

5. Surat2 tjetak Rp. 140,460,—, 

6. Biaja pempngutan suara Rp. 
31.308.-—, 7. Biaja rapat peme- 
riksaan hasil pemilihan Rp. 1. 

500,—: 8. Biaja2 rapat2 Rp. 7. 
570,—: 9. Biaja penerangan2 Kp. 

28.000,— 10. Biaja lain2 Rp. 28, 
366,50: Djumlah Rn». 559,000,—. 

| Djumlah penduduk, pe- 

| milih Jan petugas. 

Selandjutnja dikatakan bah- 

wa menurut rentjana begroting 

tsb. didjelaskan bahwa penduduk 
kotapradja Jogjakarta jang ter 

daftar sekarang ada 260,000 
orang, menurut perhitungan dari 
djumiak tsb. mereka jang ber- 

hak memilih kira2 160,000 orang, 
jaitu mereka jang telah berumur 

18 tahun keatas atau jang telah 
kawin (U.U. No.: 7 th. 1953, — 
Red, K.R.). 

Petugas2 atau Panitya Penje- 

lenggara selama pemilihar ang- 

gauta DPR Kotapradja ini diper- 

lukan tenaga sebanjak 347 orang 
dengan perintjian sbb.:   

1, Panitya Pendaftaran Pemi- 

lih/Penduduk (PPP) 40 — 243 

orang, 2. Panitya Pemungutan 

Suara (PPS) 14 — 84 orang: 3. 

Panitya Pemilihan  Kotapradja 

(PPK) 1 — 17 orang, 4. Panitya 

Pemeriksa 1 — 3 orang. 

Djangka waktu. 

Untuk pemilihan anggauta D 

FR Kotapradja Jogjakarta jad. 
menurut rentjana jang telan di 

susun oleh Panitya jang bertu- 

gas itu, dan untuk pemilihan se- 
tjara langsung memerlukan wak 

tu sekurang2-nja 158 hari, di- 
tambah dengan persiapan2 se- 
belumnja diduga akan memakan 
waktu 6 bulan. : 

Achirnja dalam pendjelasan 

rentjana tsb. diadakan pula per- | 

bandingan dari rentjana diatas 
ini dengan beaja jang telah di 

tetapkan oleh PPI dan Kabinet 

untuk pemilihan (umum) ang- 

gauta2 DPR R.I. (Parlemen) 
dan Konstituante jang sedang 

berdjalan ini, ongkos pemilihan 
tiap penduduk untuk DPR Kota- 

pradja Jogjakarta Rp. 559,00),— 

260,000 penduduk — Rp. 2,15 
(dua rupiah lima belas sen), se- 
dangkan untuk pemilihan ang- 

gauta DPR KI (Parlemen) dan 
Konstituante kira2 Rp. 3,75 (ti- 
ga 175/100 rupiah). tiap pendu- 

duk. 

  

KRISTEN 
Sabtu tgl. 5 - 2. 

' Geredja Advent Hari Ketudju 

Malioboro 6, dj. 09,00 Titus Una- 

wekla, 10,00 Pendeta M, Zebe- 

| deus, 16,30 Titus Unawekla : 

Sidang Masehi Effatha Tugu 

| kulon 9, dj. 09,00 C. Babo, 10,00 
|Ev M.A Silalahi. 

3 5 Achad tgl. 6-2? 

Geredja Kristen Djawa Gon- 

dokusuman, dj. 07,00 Ds. J. Dar- 

mohatmodjo, 09,00 Ds DP Pur- 

bowijoga, 16,30 Ds. Wjoto, 18,30 

Ds. J. Darmohatmodjo Kring 

Wirobradjan dj. 09,00 Ds Wijo- 

to, permandian Sutji, 17,00 R.M 

Padmosudirdjo : Geredja Kristen 

Djawa di Tungkak, dj. 09,00 Ds. 

J Darmohatmodjo, 16,00 S. Ma: 

diutomo: Geredja Tionghoa Ngu 

pasan 21, dj 09,00 Drs. R. Soe 

darmo. 17,00 Sdr. Tjoa Tjien 

Touw Kring Muntilan dj 9,00 

Tjoa Tjien Touw, Geredja Prot. 

Indonesia Margomuljo 7, dj. 09,- 

Ds A F. Siwabessy: Geredja Pan 

tekosta di Lempujangwangi 15. 

dj. 09,00 Pendeta The Kiem Koe: 

Geredja Pantikosta di Tugu Kn 

lon 28, dj 16,30 Pendeta The 

Kiem Koei: Geredja HKBP Ba 

tanawarss 22. dj. 09,30 Kebakhi 

an: Geredja Betl El Indjil Sepe- 

huh Kritjak kidul 21, dj. 16,36 

Pendeta Giam Soen Toan 

Tiap2 hari Kemis kebaktian 

Kesembuhan digeredja Beth El 

Kritjak kidul 21. 

DOKTER JANG BER- 
PRAKTEK 

Dokter jang berpraktek hari 

Minggu tg. 6-2-1955 dari djam 

08.00 — 10.00 dan - dari djam 

17.00 18.00 adalah dokter 

Lie Kay Hoo, alamat Ngabean 

no. 52, telp. no. Jogjakarta. 

Waktu untuk melajani pang- 

gilan dari djam 10.00 — 12.00 

siang dan djam 18.00 — 20.00. 

Pada Waktu malam apabila 

keadaan memaksa, dokter dapat 

dipanggil dan untuk kendaraan 

dapat berhubungan dengan Pas 

lang Merah Indonesia Tjabang 

Jogjakarta, Gondokusuman 14, 

telp. no. 206. PMA 

  

APOTHEEK. 

Jang buka hari Minggu Apo- 

theek ,,Wisnu”, Djl. Gondolaju. 
    

    

Nonton mana ? 
INDRA : ',,Paratrooper”, Alan 

Ladd, Leo Genn. 

SOBOHARSONO : . Lili”, Leslie 

Caron, Mel Ferrer. 

.SENI SONO: ,,The Scarlet 

Spear”, John -Bentley, Mar- 
tha Hver. 

LUXOR : ,.Kampong Nelayan”, 

Selleh Khani, Mislia. 
RAHAJU : ,,Forbidden”, 

“ Curtis, Joanne Dru. 

REX : Superman and the Jungle 
Devil”, George Reeves. 

MURBA : ,,Kwen Fung Tzi Yeh" 

Tony   WETANG BETENG: When 
worlds Collide”, Barbara 

Rush. “ 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO : 

Retno Kuning” (Babad 

Tumapel). 

ik
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Lemah Badan, Lemah 
Urat?» Sjaraf, Djantung 
berdebar?, Buah Pinggang 
otak (Brain), Linu? Pu- 

   ut £ 3 muka Putjat,  Kentjing 

' makanan tidak hantjur, Sering mimpi, suka marah? dll. 
« Tanggung /mandjur dan mudjarab harga 1 botol isi 20 Pill 

ba Rp. 30,—. . UG: & 

BLOSSOM FACE CREAM 
200... Soften Your face and skin 

. Romeyas pimples, Wrinkles and other 
skin blemishes. 
USE: Twice daily after bath as four- 
dgation for Your make-up. 

. Sempurnakarilah kulit muka. 

Menghilangkan hitam?, kukul keko- 
lotan, Panu, Djerawat dan wiro kulit 
muka. Muka kelihatan muda seperti 
gadis dan tjantik. Kulit djadi litjin 
dan halus. Baik sekali untuk dipakai 

, sesudah mandi sebagai foundation 
dari Njonja punja make - up, djikalau 
ingin bepergian keundangan. 
HARGA 1 Pot. Rp. 15— 

BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 

Develops and swells a flat bust. Tigh 

tens and lifts sagging and flabby bus. 

to perfection as a maiden form. 

USE: Twice daily, when you go to bed 

and morning - time. 
Membikin badan njonja tetap bagus 

seperti gadis. 

HARGA 1 Pot Rp. 30— 

Mendjadi kentjang lagi, djikalau pakai 

ini Cream. : 

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

Pusat Pendjual Tabib MAWN. 
4 Djalan Tamblong 40 Telefoon 4941 Bandung. 
SETELAH 

        

    

      

    
    
    
    
    
    

       
     

  

    
    

    
    
      

  

    

   

   

SULTANA 
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Anggur - Anggur j/|KOLESOM 
(TJAP POTRET DAN 5 KOLESOM) 

1. ANGGUR OBAT KOLE- . 
SOM. Ini Anggur Kuat ter- 
bikin dari  Tjampuran 
Obat-obat Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, an- 
taranja Kolesom dll. Obat 
jang sangat penting untuk 
tambah kekuatan tubuh 
Gan 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, 
am. 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- 
dan jang berbadan lemah, 

ELAPEN KALI 8 
Bea ANPEALMEAN SELATAN 26 

  

Tank jang duduk perut 
epala suka pusing sakit Perut tumpah2. kaki bengkak 

all. Sakit lemah dalam waktu Hanting. panu animasi 
Sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal waras. 
Sa KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum 
Sarinnaaai Lon dah bersalin, agar tinggalnja darah dim . badan men jadi bersih dan ganti darah baru jang sehat 
- muka Aa Pa Segar, dan menambah nafsu makan. 
erutama | 2g1 Perempuan jang sudah banjak beranak ini 

Anggur SENG HWA sangat Gipudjikan. 
ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Ini Anggur Obat 
Tantan ami dibikin menuryt resep jg sudah termashur 

t Na NS Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 
Ta - dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 
an par ta MA Oa Dag untuk sembuhkan segala 
Aa € euma : (Hongsiep atau Entjok) baik 
ditulang urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Ses tentu 1 p udah minum 3 botol 
nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 

Terdapat di Toko? OBAT dan Toko? P & D diseluruh 
INDONESIA. 
Agen Jogja : Toko Djamu ,,BABAH GEMUK”, Petjinan 5. 

Rumah Obat ,,MALAYA” Balapan 15. 

KUNDJUNGILAH ! 
SEDIA BERMATJAM? MEREK SEPEDA UNTUK LAKI?) 

PEREMPUAN DAN ONDERDEEL2 SEPEDA. LENGKAP. 

“HARGA TETAP MEMUASKAN. 

Toko Sepeda ,,SIN HWA"   

Radium VIRANOL TONIC , 
PILL Tanggung 100 pCt. $ 

' Sembuhkan penjakjt jirian 2 

sing, Kepala lekas tjapai & 

     

    

   
   manis, Kaki tangan dingin, & |    
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  —Tsko Sepeda — 

| Mjalan Ngabean No. 44 — Jogjakarta. 

BARU DATANG RUPA? SEPEDA laki- 
laki:dan perempuan. Merk, VESTING — 
HUMBER — JONSON — CROESCO — 
HARTOG dan lain - lain merk. 
Djuga sedia sepeda HIMA model sport. 
HARGA TETAP MELAWAN !!!!! 

LEKASLAH DATANG - DJANGAN SAMPAI KEHABISAN. 

  

  Kap 

    

(MamaOht SEMBILANBLAS 

— BADAN LEMAH 
MUKA PUTJAT 

ON 
1) 

KURANG DARAH 
TIDA MAPSU- " 

  

    

   
      

   

  

         

    

1, 

TERBIKIN OLEH: 

Anggur Obat ,,19” adalah suatu pendapat dari tjampuran jg 
bahannja sukar didapat dan mahal harganja. Ini adalah 
berguna sekali bagi orang jang lemah badannja, lesu, dan 
kurang darah dan sebagainja. Pudjian ta' berguna, karena 
anggur ini ta' ingin karangan bunga baginja. : 

Chemicalitn Handel 

“IE KIM TIEc 
Djalan Kalimati Tengah 4-6-8 — Telp. U. 19 dan U. 1316. 

£ Surabaja. 

AGEN: KIAN GWAN Afd. Import. 
SOLO R. Obat ,,JUNON” dji. Slamet Ryadi 162. 

Djuga bisa dapat beli disemuanja Toko Obat TIONGHOA 

dan P. & D. diseluruh INDONESIA. 

  
s—— PT 2 PAN 

J 

Buktikanlah sendiri kemustadjabannja. 

  

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

diantung 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 : Rp. 20,— 

POTENSOL 
Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

Harga per 005 -....... 22 Data banana ae ng BNN nan & 25,— 

SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) Aa ,, 20,— 
PREGNOL: “aeso2sks sen sonia terasa Maa aan Rp. 25,— 
APHRODIN external ........... ena Ae DI SO 

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. 

dan tida berbahaja dan gampang 
Iipake. 

Per doos Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE. 

Untuk menghitamkan rambut 
putih. Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja istimewa. 
Per doos Rp. 10: Rp. 15,—5, 

Rp. 25,—. 

DNAN 
DC POMADE 

Untuk. menghitamkan rambut 

putih. Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa. a Rp. 25,— 
Obat? keluaran DC PHARMA 
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. 
Djl. Ternate No.12 Bandung. 

Pjl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

  

Ez POMADE 

  

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 Slompretan Solo. Toko 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko-     

  

PATJINAN 68 JOGJAKARTA. djan Semarang. 
j 

. 

CESESSESESESRLLNN ra LEGAL TSOSOGOGGA AS ALSLLL LSG Oo ee 
CROOKES & RAYBAN | | 

: 

SUNGLASSES 

MKASOEM 
62-64 TUGU — JOGJA 

nahas. De 0 Se 3 KAA 
BPS AI : : 

  

  

    

Pe Me na En an x AP, | : E sawel ITINY, wHAT HAPPENED THEM, NIGHT 
DAU IeinA Aa SG an &  Jemenea cowo) (no, Tue Sats | (EN Ka GEN AI 

Harga melawan. SUKA DUKA : Djadi Djanda & | Itime witk HIM! J/| HAvE TO 
'Rayban Zongias 3 D Nan « SPIONASE gontra SPIONASE : Pertahanan Hin- £ PEN 

» An . as . 5 « . vi . . x 

Aan aki Sci : dia Belanda bagaikan kaju dimakan bubuk 8 LAW, 

nikei Rp. 65—, katja mata spe- | «  SKETS MASJARAKAT : Sekali lagi : Mode keliling x 
da motor Rp. 60—: dubbel | $ Dunia wanna | $ “foces krijptok (rupa dua tak | kn Xx 

| kentara Rp. 100,—: ZC Zeispink- | W Tjerita Pendek : SAINGANKU 1 
"tal Rp. 75,—j Crookes BB Zon: | &. £ LAJAR PUTIH : Pintu Neraka - x 
glas Rp. 45,—: katja mata untuk | » & OLAH RAGA - Th 6 h s 3 

| batja — djauh dari U.S.A. “ 1 1 A: Ine Grassnoppers x 

rman Rp. 25,—4 Rp: 301: RP: | $ « PABRIK JODIUM ,,Watudakon'"' 33 
),—: baru trima rupa? montir | X : x 

model th. 1955 balrim — shuron | $ Pe $ 
Si “iasuratan : V 

“Naa heep Tri dokter mata | » Red. & Adm 2 4 Tuan, kalau saja ada kesem- 4- Untunglah Bung Pokrol te- 4 

untuk semua ukuran katjamata. 2 MP KA 8 patan lebih banjak dengan pat pada. waktunja meno- 

| Dengan garanti. | 8 uv dia. long kita. He Tiny, apa jang -- 

NAUFAL — Kauman 294 kulon ' & Tuau 42 — Jogia x - Tidak, penebusannja sudah terdjadi dikantor polisi tadi. 

: Masdjid — Jogja. | “ g gia. 8 Matang Jt kita harus le- j- Tidak ada apa2, saja tidur 

ban AN p00000656 1056566688466566864658068968468666666696669606LLNLNGSSSGSSI paskan dia, itulah hukum. na au 

i € 
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Tjepat menghilangkan rambut | 
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MESLSLLLLSLLLLLLESALELESESESSSLLLLT 

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA ! 

  

SN PIP 
SHE UNITED DRUG GO. SINGAPORE 

AR € KE 

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

sia, misalnja, hormone, besi (baik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), vitamin dan ku- 
ning telor. Pembikinannja didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

ilmu pisah dan ditanggung tidak mengandung sama sekali bahan? jang berbahaja untuk 

kesehatan. Ini obat dapat me:jembuhkan 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 bekerjja, tidak napsu,makan, sehabisnja sakit tetap lemah, orang 
perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan berasa sakit, rambut rontok, 
rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak dapat anak, pinggang 
belakang meluang, selalu merasa lesu dan kesel, tidak dapat tidur, diwaktu hawa udara di- 
ngin tangan“dan kaki pun dingin, dl. 

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” 

Femininum untuk orang perempuan. 

Agen : Toko Obat ENG NJAN HO, Petjinan 75 —— Jogjakarta. 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH 

Tjirebon, 21 April 1954, 

Kepada Jth, 
Tuan Sie Ka Tje j 
Rumah Obat Tjeh She Tong. 
Surapa ja. - 

OBAT MINJAK BAN LENG JANG MANDJUR . 

Dengan hormat, 

»SENKESIN” adalah 

   

       

  
  

              
        
                    
    
    
    

        

      

sakit, 

INDONESIA. 

ESESSSSSSESSELESSLSESSI SP PPAKAAI3 

Bahwa dengan girang disini kami dapat mewartakan tentang 
Tuan punja Obat Minjak Ban Leng.' 

Kami punja anak lelaki baru berumur 22 bulan,dengan terda- 
hulu kami punja anak itu mendapat sakit panas, selang beberapa ha- 
ri lalu iapunja leher samping kiri dan kenan lalu timbul melenting 
bergerondjol sa-akan2 ada urat2 jang putus. Anak kami itu 
sakit mendjadi berbahaja pula kian hari ia tidak dapat menengok ka 
nan atau kiri bahkan untuk balik badan kesebelah belakang 
djadi susa dan kaku. ba z 

Banjak matjam obat kams sudah tjoba pakai demikian 

punja 

ia men- 

djuga 
dengan djalan berobat sama thabib, tapi kesemuanja tiada ada jg. 
menulung. Beruntung dan memudji sjukur kepada Tuhan jang maha ku- 

wasa kami mendapat tahu tentang Ban Leng dari berbagai surat kabar 

18. iklannja ada terpasang, kami lalu mentjobanja obat itu dengan 
sjarat memakai menurut apa jang tersebut dalam aturan dalam bung- 
kusannja. Dan sunggu beruntung memakai obat Minjak Banleng belum 
habis 2 botol sakitnja kami punje anak mendjadi sembu hingga kini. 

Maka dengan ini selaku penghargaan atas Tuan punja kluseran 
Obat BAN LENG dengan ini kam mengutjapkan terima kasih,- 

v 
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HALAMAN :3 

Boekhouden A-B, Steno, Tik, 

Setiap waktu begitu bajar mulai 

beladjar, begitupun privaatnja. 

.DARMO" 

Djl. Pathook 23 -- 9, Tilp. 289. 

Kantor-Cursus 

Udjian tgl. 4 $ 5 Djanuari 1955. 
Udjian Boekhoudingnja ber- 

. dasarkan pokok dari Bond 
jang asli. - 
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Untuk wanita jang suka 

mengantuk dan rasa 

malas. Djamu ini memper- 

baiki perut, menambah 

kan nafsu makan, bikin 

segar dan kuat badan 

Istimewa untuk wanita 

jang kasi minum susu po- 

da anaknja (meneteki) 

"BIA AM IBDE 
CL INN, 

   

       
    

MALIOBORO 35 .—. JOGJA. 
KRANGGAN BARAT 128 — 

SEMARANG. 
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LENGKAP 4nlak 50 HARI 
DA SN Ponse 

SEA 5 mariam oamU Hn 
2 MATIAM TAPEL VX 

2 MATSAK: PILIS 

BOBOKPAREM 

    
(onani 
SN NT 

& Tamunsuri:3, Jogja     MAAN TI LA TA TE ET TA Aa TE EA, 

  

MANDRAKE AHLI SIHIR (45) 
nIHE FINE ARTS" 

  

MOUTHPIECE, YOU SPRUNG | vOtriNi) | MY MEN ARE 

  

  

  

  

     

    

US JUSTIN TIME. SAY, TRAILING 

  

   

   
    

   
    

    

  

Orang2ku akan 
merekg siang malam. 

Baik sekali itu ...... sedang 

bom waktu itu makin dekat 

untuk menghantjurkan 

& 

ALOT OF GOOD THAT 
DOES-- WITH THAT 
TIME BOMB TICKING 
AWAY AMONG MY 

PICTURES. 

mengikuti 

lu- 

  

AND BURIED IN THE REMOTE 
WAREHOUSE --TEN MILLIONS" 
WORTH OF PAINTINGS -- 

PAUD 
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Dalam gudang jang penuh itu 

Nee aa tersimpanlah Jukisan? 
seharga 10 djuta dollar . ... 
Tik tik, tik 

(suara bom waktu). 
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5 Cina Jatodtminn Snaaan sa 

| FANCY FAIR THHSH 
| Perhimpunan Mahasiswa Ta 
Hsueh Hsueh Sheng Hui tjabang 
Jogjakarta akan adakan fancy 

| fair aa besok tgl.6 

Fancy Fair tersebut akan dise- 

2 'rahkan 6076 kepada Korban 
Bentjana Alam (Bandjir & Ke- 
bakaran), 40 kepada Dana 
'Kongres/Konperensi T.H.H.S.H. 
di Jogjakarta. Sa 
Dalam fancy fair itu akan di 

| Ibertundjukkan berbagai2 per- 

dia schutter (penembak). Tem- 
pat biasanja ditengah, paling 

| kiri dalam. Ditempatkan dikiri 
luar ja boleh diibaratkan seperti 

isteri jang disimpan diluar kota. 
Ingat ja ingat, tapi “perhatian 
.... kurang! : 

Bukan beguu mBah ? 
. x Tg 1 

Babak kedua malah lebih sengit. 
Tapi ja memang harimau 
ketiban mega belalang ! Apa 

  

pakan. Pemain barisan Belalang 

$ kolornja putus. Terus lari ke- 

pinggir, buka tjelana — tinggal 

tjawet model Djepang —, se- 

orang reservist buka tjelananja, 

kasih sama dia, disitu dipakai 

oleh jang keputusan kolor. Dia 

main lagi dengam senang. 8- 

zonder kolor. 
Bukan putus lotre, ...... tapi 

putus kolor . 3 £ t 

BKERARE. 
  

    

HASIL TOTALISATOR 

PERTANDINGAN2 
GRASSHOPPERS 

M.A. Moro pemenang 

satu?nja. e 

Seperti “biasa diwaktu ada 

'pertandingan2 besar sepakbola 

di Djakarta telah diadakan pu- 

la pendjualan totalisator, baik 

oleh Jajasan Totalisator Djakar- 

ta, maupun oleh PSSI sendiri. 

Demikian waktu kes. Gras- 

shoppers mainkan pertandingan 

pertama di Djakarta melawan 

ersidja, totalisator sangat la- 

Uu. & & 

Oleh Jajasan Totalisator Dja- 

karta jang mendjual selembar 

tebakan dengan harga Rp. 5,— 

dapat menghasilkan uang seba- 

njak Rp. 30.965,— ialah terdjual 

6193 lembar. Hadiah bagi peme- 

nang ialah separoh dari Rp. 

30.965,— atau Rp. 15:482,80. Ka- 

rena kesudahan pertandingan 

Grasshoppers — Persidja 9 —O0| 

' ada diluar dugaan orang, maka 

hasil penebakan ialah hanja se- 

orang jang betul2 kena tebak, 

sehingga hadiah sebesar Rp. 

15.582,80 dapat dimilikinja sen- 

diri. Penebak jang beruntung 

itu ialah seorang mahasiswa 

dari Fakultet Hukum, Martinus 

A. Moro." 
— Totalisator PSSI, 2 orang 

dapat tebak. 

Tentang totalisator PSSI jg. 

didjual dengan harga Rp. 3— 

selembar “menghasilkan uang 

sebanjak Rp. 17.100,— (terdjual 

5700 lembar). Hadiah untuk pe- 

' nebak jang djite ialah Rp. 
8.550,—. Jang dapat menebak 

dengan djitu ada 2 orang, Se- 

hingga masing2 dapat menerima 

hadiah Rp. 4.275— j 

PPSM BERTENAGA BARU 
' Rapat Persatuan Perkumpulan 

Sepakbola Magelang (PPSM) 

baru2 ini telah mengesahkan pu 

tusan pemetjatan terhadap sdr 

“Durjati, salah" seorang anggota 
pengurus karena melanggar sa- 
lah satu fasal penting dari Ang 

garan Dasar PPSM. 
' Dalam pertemuan itu telah 

“ditetapkan anggota. Pada wak 

tu ini, PPSM mempunjai 10 

anggota, terdiri atas perkumpul 

an2 Sepak-bola di Magelang, Te 

manggung dan Wonosobo. 
Rapat memperbintjangkan pu 

Ia soal stadion Tidar Magelang 
jang akan diperbaiki dimana un: 

tuk itu, PPSM akan menerima 

sedjumlah Rp. 50-000.— dari Ja 
jasan Stadion Djakarta, jang di 

terima baru Rp. 10.000.—. 5 

Rapat telah mengesahkan dju 

ga susunan pengurus PPSM jg. 
baru, terdiri atas ketua Sdr. Su- 

jadi, wk, ketua sdr. Sudarnadi, 

Bendahari Sdr. Jarman, . Penulis 

sa 

1 dan 2 sdr2 Purnomo dan Su- | 
komisaris. sdr. Sumitro 

«| wih2), karangan bunga, 
3 Jait2an, berbagai2 permainan ke 
Icangkasan lainnja. 

'Imainan dan hiburan2 diantara- 

aja kesenian musik, tari2an dan 
" | ajanjian2, mode-show (pameran 

Pe pakaian), pameran taart (ku- 
dja- 

LATIHAN PENTJAK 
BAGI PEGAWAI2 
“Perwakilan Djawatan 

00 Kebudajaan. : 
Diperoleh keterangan dar! 

'Seksi Pentjak Djawatan Kebu- 
dajaan di Jogjakarta, bahwa di 

“Itam pertengahan tahun ini d 
. |Jogjakarta akan diadakan lag 

“latihan pentjak untuk pegawai: 
'Perwakian Djawatan Kebuda. 
“jaan se-Indonesia, terutama pe- 
'gawai2 jang langsung mengu- 
rus perkembangan pentjak di: 

daerah2 itu. Tahun jang lalu su 
dah diadakan latihan sematjam 
itu dan hasilnja tidak mengetje- 

| wakan. 

"LALU LINTAS SATU 
DJURUSAN 

Achir bulan ini ? 

Tentang rentjana pelaksanaan 
pertjobaan lalu lintas satu dju- 

rusan dalam kota “Jogjakarta, 

terutama sepandjang Malioboro, 
lebih landjut dari pihak Polisi 

rangan, bahwa mereka sudah si- 

ap dengan rentjana2nja, tinggal 

tun, selesainja persiapan2 

dari pihak pemerintah Kotapra- 
“aja sadja. 

Dalam pada itu, pihak Kota- 

pradja menjatakan bahwa seka- 
  

Kontrak pemiei n p- 

berik gula Jogja dtand. 

tangani 
(Sambungan hal. 1). 

Kemadjuan bagi hubu- 
ngan dagang RI-RDD. 

Sambutan Will Schild a.l. 

ditandatanganinja kontrak itu, 

perdagangan RI-RDD (Repu- 

blik .Djerman Demokrasi) mar 

'dju lagi selangkah. RDD — de- 

| mikian Schild — berusaha agar 

dapat menggantikan tradisi se- 

bagai penglever paberik2 gula 

untuk Indonesia, sebagaimana 

dilakukan oleh paberik2 Hale- 

sche Maschinen Fabrik, Sanger- 

haussen dan lain2nja jang keti- 

ka sebelum perang jang dapat 

melever 110 units mesin paberik 

gula untuk pulau Djawa. 

Berbitjara mengenai perhu- 

bungan dagang RI-RDD :ia ka- 

takan, bahwa perdagangan itu 

mulai dibuka pada pertengahan 

tahun lalu dengan volume jang 

ketjil, diharapkan agar berikut- 

nja dapat diadakan persetu- 

djuan digang dengan volume 

jang besar untuk kepentingan 

kedua belah pihak. 

perbedaan struktuur politis eko- 

nomis, dan belum adanja hubu- 
ngan diplomatik antara kedua 

negeri, tak usah dianggap seba- 

gni halangan untuk tidak me- 

'aksanakan perdagangan biasa. 

Karena kedua negeri RI-RDD 

saling ' butuh - membutuhkan, 

RDD dengan bahan2 industrinja 

dan RI deagan hasil2 bahan 

mentahnja. Pe 

s Sambutan Menteri Per 
. '. tanian. 

Menteri Pertanian Sadjarwo 

menjatakan setudju bihwa dae- 

rah Jogja dapat membangun 
paberik gula lagi. Utjapan 
didasarkan - atas. perhitungan 

bahwa permintaan gula didunia 

ini bertambah tahun bertambah 

duduk didunia ini. e ak 
Dikatakanrija bahwa Indone- 

sia sebelum perang memiliki se- 
banjak 100 paberik gula kini ha. 

| nja 47 paberik. Produksi gula 
sebelum perang jg diekspor ia- 
lah 1.050.000 ton sedang seka- 

rang hanja 400.000 ton, belum 
berarti separohnja. 

Mengingat itu semua maka 
kemungkinan Indonesia mem- 

perluas penanaman tebu dan 
nendirian paberik2 gula masih 
lebar. j 

hari 
Supardi Wiriokusumo, Admi- 

nistratur paberik gula Padokan 

terangkan pada ,,Antara”, bah- 
wa paberik gula Padokan apa- 
bila sudah musi giling dapat 
menghasilkan 2.500 ton gula 
sehari. 1 | 
Mengenai penjelesaian pem- 

bangunan paberik tsb. hingga 
siap, dibutuhkan waktu Lk. 1 

| tahun, persiapan2 untuk pemba- 
ngunannja mulai sekarang su- 
dah dikerdjakan. Sedang 3 
orang insinjur dan 1 orang geo- 

'loog dari Djerman Timur diha- 

minggu muka. | 
tenaga2 ahli akan datang setji- 
ra. bergilir :untuk membantu 
pembangunan paberik gula tsb. 

| Kedatangan tenaga2 ekspor dan 

tuan tehnis Djerman Timur 
jang disanggupkan dalam rang- 
ka pembnngunan paberik gula 
tsb Jogja. Mengenai mesin2 
untuk paberik itu diharapkan   gondo, 

dan perwakilan di Wanosobo sdr | 
"lan Oktober jad. — (Ant) |. Surjono. — Kor. 

sudah tiba di Indonesia pada bu- 

& £ 

nee | dan 7 Pebruari 1955 tiap2 ma- | 
" Iiam dimulai djam 17.00 sampai 
“|ajam 24.00. Pendapatan bersih 

| Wajang-Kulit. 

bagian lalu lintas diperoleh kete |: 

| BORDUUR 

berisi pernjataan bahwa dengan | 

Ia tandaskan bahwa adanja | 

itu | 

besar karena pertambahan pen- | 

Kapasitet 2.500 ton se- | 

rapkan kedatangannja dalam | 
Berikutnja 50 | 

tehnik itu adalah termasuk ban- | 

     
    

   
   

rang jang sibuk disiapkan 
pembuatan bakens2 dan tanda2 
|lain untuk keperluan pada dja- 
lan2 jang akan digunakan untuk 
lalu lintas satu djurusan tsb. 

Kira2 pada achir bulan Pe- | 
bruari ini, lalu lintas satu dju- 

|rusan sudah akan dapat ditjoba. | 

“Radio 
SABTU 5 PEBRUARI 1955 | 

JOGJAKARTA 

12.00 Hari Saptu Menikmat- | 
kan Musik Merdu, 13.40 ,,Alam 
Peladjar”, 13.45 Pianoforte Solo 

'Ringan, 14.10 Dendang Siang, | 
17.00 Sarang Burung Kutilang, 
17.45 Lagu2 Hawaii, 18.15 Bing- | 
kisan Malam Minggu, 18.30 Hi- 
dangan Dikala Sendja, 19.40 

Dwi Gitar, 20.15 Varia, 2115 | 

 Horlog 
BARU DATANG : 

2
 

JUWELIER 

  
MINGGU 6 PEBRUARI '55. 

JOGJAKARTA. 

07.15 Penjegar Pagi, 08.15 

"Tidangan Pagi: 08.45 Serba Ser- 
hi Minggu Pagi: 09.00 Kebaktian | 
Pagi: 10.15 Ujon2: 13.45 Bungaj .. 

| Rampai: 17.00 Taman Wasita, 

18.00 Chotbah dan Njanjian: 18. 
|15 Suara Sendja: 1839 Adzan | ' 

| Waghrib (gel. 127,6 M): 19.40 
Lagu2 Indonesia, 20.05 Radio 
'gn Masjer-kat: 21.10 Dj”wihan 
Snrat2: 21 30 Hidangan Malam, 
22.10 Sandiwara Radio. 

  
  

MAU BELI: . 

PETI BESI (brandkast) 
bekas, atau jg. rusak-rusak. 

Terangkan ukuran dan merk 
— .nja, berikut harga. 

CHALIL & Co 
Mangkubumen 121 — Solo. 

2m   - 

  

CURSUS MENDJAHIT dan | 

| KEDAULATAN RAKJAT 

es Model Istimewa. 
HORLOGES untuk LELAKI dan PEREMPUAN model RLOGES af paling baru. Bentuk dan kleur wyzer- 
plaat Istimewa. Lekas datang djangan sampai ketinggalan. Persediaan terbatas. 1 

Semua horloges dapat tanggu ngan penuh 10 (sepuluh) tahun. 

'RADJA HORLOGES 

  

ak 8 ING FORoeen 

KAXJUN AN 50 — 'LLLP. 533 

Pakailah Erasmic Bril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 

Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

JOGJAKARTA. 

      

      

  

      
     

   

djadi lekat. 

1 

  

  

  

  

wiJAnki lagi beberapa 

TUKANG KEMASAN 
jang berpengalaman untuk pe- 

Rombongan bg. WANITA (jur- 
ken) dimulai tgl. 4 Februari '55 

pagi, kini masih menerima MU- 

kerdjaan permata. | 
pendaftaran. 
Peladjaran ditanggung sempur- 

aa dengan buku?nja jang mema- 
kai systeem modern, sangat mu- 
Jah dimengerti. Buktikanlah ! ! 
Yanggung bertasil. 
Buku bg. Wanita djil. IA R 15,— 
».» » » HTaR 14,50 

» » Lelaki lengk. A R 10,— 
». Corsage Lloemen IA R 15,— 

Tambah ongkos kirim A4 R 2,— 

Cursus ,, JUNIOR" 
Peng aa aa 386 — Jogja. 5 
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In SWEEPSTAKE !! 
SWEEPSTAKE ! 

SWEEPSTAKE 
DISELENGGARAKAN DI SEMARANG DAN DAPAT 

m | 

... 

DIBELI DI DJOKDJAKARTA PADA : 

I- Toko PANTJASILA “ Malioboro 
SPORTING HOUSE ONG — Tugu 
Toko ONG — Malioboro 

Pada Sdr. Oedojo - Surjonegaran 30 DKA 10 

: Djokja. 

2 

3 

4. 

| dan pada tempat jang telah terkenal di Djokdja. 

  

r z - 

Madjalah Bernilai ..... ! 

SENI 
Adalah suatu madjallah jang dapat mendjamin kepuasan 

saudara, terutama tentang KESENIAN dan KEBUDAJAAN. 

BELILAH SEKARANG DJUGA!!!! 

UARAGA murah sekali hanja ... Rp. 3-— 

Toko Buku ..K. R." 

TUGU KIDUL 42 — JOGJA. 
4 &     

La (Aa Pa Ma ML ML KAA LL LS, 

KEMILANGAN. 
SATU 'surat tanda pembelian truck PRIORITEIT merk 

CHEVROLET” tahun 1952 atas namanja ZAINAL ABIDIN, 

dan SATU surat izin djalan truck AB 4256 dari Kepulisian 

Jogjakarta, di antara djalan Ngupasan — Tugukidul 9, 

pada tgl. 2 Februari 1955. 
Harap jang menemukan suka menjerahkan kepada ZAINAL 

ABIDIN d/a Perusahaan Dagang 

NASIONAL Tugukidul 9 — Jogja. 
Akan diberi HADIAH jang pantas. 

MEA LAN KN LAAKN 
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—. PENGUMUMAN 
:'Totalisator (POOL) 

jang diselenggarakan oleh Jajasan Pendidikan ' Kooperasi 
Jogjakarta utk pertandingan sepakbola pada tg. 4 PEBR. '55. 

DIBATALKAN 
Uang dapat diminta kembali dengan menundjukkan tanda 
penebak, di Djetis 41. 
Pembajaran kembali di mulai pada tg. 2-2-55 tiap? hari 

kerdja, dan ditutup pada tanggal 13-2-1955. 

JAJASAN PENDIDIKAN KOOPERASI 
: JOSJAKARTA. 

-       MBA 

Prestasi Rit “Siswa Bhakti" 

BANDJIRILAH " ! ! SAMBIL BERAMAL !!! 

FANCY Fai 
PERILMPUNAN MAHASISWA 

Ti Ustbkid Hasi EH SHENG HUI 
TJABANG : JOGJAKARTA 

di CEDUNG C. H. T. H. 
TANGGAL 6 & 7 FEBRUARI 1955. 
DJAM 11 0n 24 00. 
DENGAN SADJIAN2 JANG ISTIMEWA. 
Diantaranja : MODESHOW, PAMERAN2 KUWIH, KA- 

RANGAN BUNGA, DJAHIT - DJAHITAN, MA- 
Ka PERMAINAN, MUZIEK, RESTAURANT, 

PENDAPATAN : 

BERTEMPAT 

60 KCRBAN BENTJANA ALAM. 
407c DANA CONGRES T.H.H.S.H. di 

KARTIJIS MASUK : Rp. 1,—. 67-2 
JOGJA. 

  

  
PERHATIAN!!! 

Tuan2 N.onja2 Non32. Silah- 

kan mampir berbelandjalah, di 

tjajai. ADA SEDIA matjam? 

Sepeda laki2 / yrempuan, M «in 
Gjahit kaki Kwaliteit tinggi, 
dan Onderdeel2 Sepeda sedia 
tjukup. 
Harga2 tetap memuaskan. 

TOKO SEPEDA 

BAN TJHILAG LIONG 
Patjinan 141 Jogjakarta. 

  

Toko Kami jang kena diper-. 
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BARU TERIMA RUPAS: 
ARLODJI tangan Model 

OMEGA — ETERNA MATIC — MIDO 

— CYMA — TITUS — TITONI — CAMY 

— OGIVAL — AEGIS — CORTEZ — 

ROVAC d.I Il. - nja. 

' FOTO TOESTEL model paling BARU | 
IKOFLEX 35 Tessar Compur Rapid 

SUPER IKONTA 6x9/4y2 x6cM 1 
| 3.5 Tessar 

SUPER IKONTA 6x6cM 3.5 Tessar 

CONTAX Ila 24x36 mM 1.5 Sonnar 

HARGA tanggung MELAWAN !!! 

RADJA MURAH 

Toko MINANI PAN 
PETJINAN 112 — . TELP. 

JOGJAKARTA. 

oten anen 
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PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 

' JOGJAKARTA. 
: 5 

mulai tanggal 1 Pebruari 1955 oleh Kantor Besar Perusa- $ 

haan Listrik Negara Surabaja telah ditundjuk 1 

PENGUMUMAN 

Sdr. R. KRESNOADI 

No, 1 — &5. 

KEPALA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 

KARESIDENAN PEKALONGAN 

3 di TEGAL. 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa 

Sdr R. OETOJO 
egara Jogjakarta mulai tgl. 1 Kepala Perusahaan Listrik N 

dari Pebruari 1955 oleh Pemerintah telah diberhentikan 

djabatannja dengan hormat dan menerima pensiun. 

Sebagai Kepala Perusahaan Listrik Negara Jogjakarta 

Maka dengan ini agar umum mendjadi maklum adanja, 

Jogjakarta, 4 Pebruari 1955. 

Perusahaan Listrik Negara | 
Jogjakarta 

(R KRESNOADI) i 

173-2 
? 

MALE ATA AL LAN AN LL EP EL MA ME KL SA La ML AL MI LA NA SM AH MAA La 

NNNNaBnaN Na NK AB TAREUNAN LAYA OLNE TESIAN 

. Urjapan terima kasi 
Kami haturkan kepada segenap anggauta Djvwt. Pert. | 

Rakjat s luruh karesidenan Surakarta serta anggauta In- 

stansi2 / Sekolah2 serta para handai taulan jang . telah 

menghormat dengan penuh chikmat atas meninggalnja su- 

ami saja : . 

SOENARDO 

peg. Djwt. Pert. Rakjat Kab. Klaten pada hari Selasa 

tgg. 1 Feb. 1955. Ta k 

ak i Kami jang berduka tjita : 
TA Nj. SOEHARDO & 

65-2 semua keluarga. 
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MODERN, KUAT DAN MURAH     
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LA AA LL LL TE 

TELAH MENIKAH tgl. 30 Dianuari 1955 di Pameungpeuk 
- (Garut). 

IRCEHAM 

A.ROKAJAH 
JOGJAKARTA. 

  

ta 

Pameungpeuk (GARUT). 75-2 
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PENGUMUMAN 

Lelang barang sitaan: 
Pada hari Saptu tgl. 12-2-1955 djam 11 siang di Pedan- 

Kiaten (biakang pasar) akan didjual leling : complex peru- 
mahan baru, ukuran 36 x 36 M2 (bekas pabrik tenun) de- 
ngan haknja atas tanah Pesewan Seberang. 

(Ulangan). 

Panitera Pengadilan Negeri 

KLATEN. 

Keterangan2 dapat diminta di Kepaniteraan Pengadi 
lan Negeri Klaten. 

AAL RL LI R2 ALA ML Ne? LL LA 
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PENGUMUMAN 

Berhubung kerusakan pertjetakan ,,K.R.” maka datangnja 

K.R. tgl. 4-2-1955 di Magelang djuga sangat terlambat, 

sehingga sebagian ,,K.R.” ada jang sudah dibagikan didaerah 

Magelang tgl. 4-2 kemarin dan sebagian tgl. 5-2 hari ini, 

bersama? ,K.R.” tgl. 5-2-”55. Untuk luar Magelang seperti 

Temanggung, Salaman, Grabag, Bandongan, ,,K.R.” tanggal 

4-2-1955 baru dapat dibagikan seluruhnja tgl. 5-2-1955 

ini. Harap para pembatja maklum. " 

Tjab. ,,K.R.” MAGELANG.: 

"M. Djuffan. 
Pimp. Ktr. 

  

bat 

  

Jogja, 20-11-'54. 

Surat Pudjian. 
Jth. tuan: Tabib Wahid Mawn Tamblong 40 — Bandang. 

Jang bertanda tangan dibawah ini saja bernsma: S. Parto di 

Jogjakarta, dengan ini mempe maklumkan : Bahwa saja te- 

lah menderita penjakit djantung berdebar-debar dan sendi2 

terasa agak linu2. Telah beberapa dokter mentjoba untuk 

menjembuhkannja, tetapi sia2. Sesudah makan obat Viranol 

sebanjak dua botol, penjakit saja ber-angsur2 hilang. 

Maka dengan ini saja mengutjapkan beribu-ribu terima 

kasih kepada tuan Wahid Mawn atas kemandjuran obatnja 

jang telah menjembuhkan penjakit saja. 

Hormat saja : 
(S8. PARTO ). 
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| KURSUS KLLAT BAHASA ENGLISH 

Siap sedia segala matjam barang-barang dari Cocos vezels 

(Export kwaliteit), 

: COCOS MATTEN (BABUT), 
# KESED SEGALA MATJAM, 

# TEMPAT SAMPAH DLL. 

Dapat menerima pesanan kes@d untuk Auto dan tanda2 

permainan Rounders dan Base ball menurut 

model dan ukuran. : 

PUSAT PENDJUAL: 

B I N LODJI KETJIL KULON No. 14 

» 3e @ JOGJAKARTA — TELP. 468. 

Bankir : BANK INDUSTRIE NEGARA — DJAKARTA. 

. BANK NEGARA INDONESIA — JOGJAKARTA. 

  

  

BAGI PENTJINTA PAKAIAN 
BEBLANGGANANLAH!! as 

“ICHSAN” 
PENDJAHIT & PENATU 

JUDONEGARAN 18 TELP. 853 JOGJA. 

Tuan Sutan Sulaiman, guru Sistem Kilat bahasa English 

sistem 214 bulan pandai, pengarang buku sistem 90 djam 

jang baru2 ini mengadjar Lawalata cs. pengeliling Dunia 

dengan Sistem 20 ha i boladjar didjamin pandai, sangat ba- 

njak didatangi surat2 supaja mereka jang tinggal djauh da- 

ri Djakarta djuga diberi kesempatan untuk mempeladjari 

bahasa English dgn Sistem Kijat itu. Dari tg. 1 Jan. 1955 jl, 

sudah dimulai KURSUS TJARA TERTULIS itu, dan men- 

dapat sambutan jang hangat sekali dari seluruh podjok In- 

donesia dan bukan sedikit surat2 jang menundjukkan ke- 

kagumannja dengan Sistem jang luar biasa tjepatnja itu. 

Makanja tiap Kursus ditetapkan tanggal permulainnja. 

Karena banjak lagi jang mei desak minta masuk maka 

akan dimulai rombongan baru pada tgl. 20-2-'55. Tjatatkan- h 

lah nama lebih lekas. . 

Wang sekolah Rp. 45,— sebulan atau Rp. 150,— untuk | 

4 bulan bajar sekali gus sampai tamat dapat certificate, | 

Hormat Panitia Kursus Kilat. j 

PASEBAN ENTJELEK 326, 
Djakarta. 

      
              

       
          

  

og 

4 OCC. PENASEHAT | 
USAHA NASIONAL. 

PENGOBATAN DARI DEKAT | DJAUH. ““— &$ 
Hotel ,/ERIO” Tilp. 808, Djl. Tugu Kidul 14 — Jogjakarta. 9 

Mengobati segala penjakit sehingga SEMBUH, Melihat per- ) 

untungan, perdjodohan, dll. Djauh surat - menjurat disertai 

uang Rp. 15,— untuk balesan. Djam bitjara : : 

PAGI 8 — 10. SORE 4 — 6. 
8or€, MINGGU dan Hari Besar. 

SESSSLSSLSSLLSBSSGPPSGSSSBCS SS 

          

  
    

Ketjuali SAPTU 
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