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" ... didepan toko textiel. Di Se- 

lang dari toko2: “harga mulai 

tuhan 

| sa diharapkan dapat mendjadi 

— terdjadi, g#cbab menurut kete- 

cmmpia Umum : samawi 
Sisa Menara 32. 

Tenaga 3 1 WONOHITG 
f . Kaumah : WS : T 

  

  

“8 Kongres Rabjat: 
  

  

jara ditentukan Kongres 
Bukan oleh panitya 

UDAH hampir terang bahwa sebagian besar partai? opposisi 

tidak dapat menjetudjui Kongres Rakjat dalam situasi se: S 
perti sekarang dan sudah nampak (mereka berusaha keras hen- 

dak MIARg AMAN Kongres Rakjat tersebut. 

«t Panitya Kongres Rakjat su- 
dah berusaha keras mendjelas- 
an kepada partai2 opposisi bah 

wa K.R. sama sekali tiada hu- 
bungannja dengan. memperta- 

3ankan atau menggulingkan ka 

binet, tapi opposisi sampai seka 
rang nampaknja kurang mem- 

punjai kejakinan akan maksud 
ig demikian itu dan mereka te 
tap beragitasi bahwa tudjuan 

kongres toch untuk memperta- 

hankan kabinet. 
“ Dari pihak panitya sekali la 

gi memperoleh penegasan bah- 

wa betul2 tiada alasan untuk 
menuduh Kongres Rakjat ter- 

sebut sebagai alat mempertahan 
kan kabinet, karena seperti te- 

'h didjelaskan, atjara atau t1- 
ta-tertib  seluruhnja mendiadi 
kompetensi kongres sendiri me- 
nentukannja jaitu semua peser 

“ kongres nanti dan bukan »a 
nitya Kongres. 

Sebagai usaha untuk mentje- 

“PAKAIAN 
“DI IBU kota orang mulai an- 

ada toko textiel jang 
: 

    

kai rena tjalou 
Mertonak anak. Di Sw- 

:rabais malah sudah akan diada- 
ikan systeem ku Di Jogja 
pun textiel sudah mulai menghi- 

. 

Ba aa 1jaminan kebu- 
rakjat akan textiel murah 

sudah tidak lantjar lagi. Pada- 
“hal textiel merupakan kebutuh- 

an rakjat jang amat penting. 
Pan untuk sementara ini rakjat 

- tidak minta lebih dari- 

xtiel murah ! 
“kalau kebutuhan akan 

textiel murah tidak dapat dipe- 

  

   

muhi, rakjat sungguh? bisa ke- | gah pertentangan didaerah? me 
tjewa, dan kepertjajaan akan | ngenai pembentukan - panitya 
manfa'at kemerdekaan tidak bi- | Kongres Rakjat daerah, maka   oleh panitya pusat telah diin- 

| struksikan kepada daerah, su- 
ipaja djangan  mentjampurkan 
| pendirian politik Tenang” partai 
kedalam panitya daerah jang 

akibatnja hanja akan menjebab 
| kan pertentangan sadja, karena 
semua itu adalah kompetensi 
kongres sendiri dimana peserta- 

lebih tebal. 
x 

" Padahal semua itu tidak usah 

rangan Pemerintah sendiri per- 
sediaar textigl tjukup. Tjuma 
soalnja: tjara distribusinja tidak 
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Pertandingan jang dipimpin 
oleh wasit Sarim kemarin itu 
berlangsung seru. Baik pihak 
tamu, maupun Garuda berusaha 

keras untuk membikin goal. Se- 

rangan2nja didjalankan setjara 
tjapat dan teratur. Hanja sa- 

jang dipihak Garuda tidak ada 
goalgetternja, sehingga serang- 
an2nja itu tidak produktip. Te- 

tapi harus diakui pula, bahwa 

barisan pertahanan  Grasshop- 
pers, terutama back Hussy dan 

half kanan Vetsch sangat aktip 
dan berada dimana sadja, se- 

hingga merupakan handicap ba- 

gi Sunarjo es. 

Selain itu barisan penjerang- 

nja dgn trio Ballaman — Von- 
lanten — Hagen merupakan ba- 

haja besar bagi barisan perta- 
hanan PSSI Garuda dan keeper | 
Saelan, sedang taktis dan teh- 
nik tetap lebih unggul. Seperti 

djuga di Surabaja, dalam pertan 
dingan kemarin itu pihak Grass 

hoppers sering wmenundjukkan | 

sikap jang onsimpatiek terha- 

dap tindakan wasit Sarim. 'Te- | 

tapi meskipun demikian, tidak 

terdjadi insiden sesuatu 
Pasangan kedua pihak adalah , 

sebagai berikut : 

PSSI Garuda : 
betul ! Keluarnja textiel tidak 

6 lantjar, tidak ta uai dengan ke- | 1ja adalah seluruh pusat partai? | Pee Te 
« butuhan orang. dan organisasi?2. | Latandang. Hafid 

“Akibatnja, tjatut dapat me- | Telah diterima laporan, bah- | /SianLiong Sidi “Marsidik | 
mainkan rolnja dengan saksa- |W4 di Malang terdjadi ketegang mar tana “eneng Djamiat | 

. ma. Di Djakarta tjatut textiel (31 Akibat,adanja pihak jang | Darmadi #1 Tiong Mo 
“3 memindjamkan pakaian dan hendak memaksakan konsep- | Oo | 

2 memberi upah kepada kaum pe- | Sinja untuk program panitya ja | Vuko 8 aJagerd 
“3 ngemis supaja beli textiel untuk itu partai Acoma Ibpu Parna Bal-aman R.Volanten Hagen 

51 mereka. Textieljini kemudian di- Tn Ta Ag da "Tenaga Na Frozio Sd“ 
“ IPerdjuangan. “Karena konsepsi ouvar ussy 

Gjual dengan harga jang berli reka tidak  disetudjui oeh Kunz 
.  pat-lipat Berabe glintir tukang 

ndapat untung besar, 
    

korban. 

28 Tukang tjatut textiel di 
Djakarta sudah digiring kekan- 
tor polisi. Mungkin masih ada 
lagi tukang tjatut akan tertang 
kap. Tapi penguberan dan pe- 
nangkapan tukang ftjatut tidak 
akan ada gunanja. Hanja mem- 
beri ipetundjuk dengan tjara ba- 
gaimana mereka dapat menipu 

' polisi. 

dukung panitya lainnja ra 
ka achirnja ketiga 2sereka ke- 
Juar. dari papitya- Ape 

Untuk menghindarkan "kosa! 

dian demikian maka panitya pv 

Grasshopper3 : 
Ne     

:A   .— 01 5 

  

sat menginstruksikan seperti di |berdjalan seimbang. 
atas. : ? baik pihak PSSI Garuda mau- 
Demikian kawat wartawan pun para tamu, saling mengada 

»K.R" dari Djakarta semalani kan serangan. Keadaan 

. BUSONO WIWOHO 
Isasn #LULUS | UDJIAN 

as DISPRAHA 
y Si 

"Telah: Julus dalam udjian peng 
habisan pada fakultit Filosofi / | 

    

kira sampai 15 menit. Kemudian 
Isuatu trekbal dari kiriluar Vuko 

1 (dapat diteruskan dengan keras 
loleh kanan luar Jager, dan me- 

maksa keeper Saelyn menang- 
| kap udara, stand 1-0 sementara 
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Oleh karena itu, kalau perse- 
diaan textiel memang sungguh? 

tjukup, keluarkan / textiel itn. 
Djangan tertahan  dipabean, 
djangan tertahan pada grossier.. 
Rakjat perlu textiel, bukan tex- 

Histori dari Universitas Karel di | 
Praha, djurusan psychologi/Pae- 

dagogik Busono Wiwoho, jang 
telah beladjar pada fakultet 

tersebut sedjak 1950. 

tiel gratis, tapi harga djangan Disertassi jang diadjukannja 
melebihi kekuatan pembeli jang | adalah tentang , Pendidikan 
sudah terbatas sekarang ini. Massa di Indonesia”. 

»k dikabarkan dari Praha. — Ant. 

itu spil Frozio diganti oleh Mar- 
|tineli. Kiri luar Tiong Mo ka- 

| meta mendapat sakit dikakinja 

tak bisa meneruskan pertan- 
|dingan, ia digarti oleh A.Kadir. 
| Sesudah goal jang pertama 
litu, pihak Grasshoppers melaku 

|kan tekanan keras. Sebaliknja | 

latur serangannja, teamworknja 
  

TAIWAN? 
Perang dunia III akan pe- 

Sidang DPRD Jogjakarta: 
  

tjahkan dilautan Taiwan ? Itu 
pertanjaan jang sekarang me- 
minta perhatian. 5 

Kalau mengikuti djalan pi- 
kiran Amerika seperti jang di- 
njatakan oleh Presiden Eisen- 

hower, tidak boleh tidak, kalau 
RRT menjerang, Taiwan, petjah- 
lah perang dunia IlI, sebab A- 

merika berasa dirinja terserang 

karena Taiwan sudah dana 

kannja kedalam garis pertahan- 
an Amerika. 
Maka bertalian dengan djalan 

pikiran Amerika itu jang pen- | 
ting sekarang ialah: apakah 
RRT akan menjerang Taiwan ? 

x 4 

Pertanjaan itu sukar dapat di 
ramaikan djawabannja. Dan un 
tuk sementara waktu agaknjo. 
memang tidak perlu didjawab 
dulu, karena untnk sekarang ini 
nampaknja serangan terhadap 
Taiwan tidak masuk rentjana 
djangka pendek RRT. 

Jang djadi tudjuan pertama 
“ bagi negara Mao Tse Tung tam 

paknja hanja pembersihan pu- 
lau-pulau didekat tanah darat 
Tiongkok, jaitu pulau? jang di- 
pandangnja dapat merupakan 
antjaman, seperti umpamanja 
Tachen, jang sekarang sedang 
ditinggalkan oleh tentara KMT 
itu. 

ETELAH     nja dalam DPD, maka DPRD 

Jandjutan telah membitjarak 

Berhubung dengan adanja per 

njataan fraksi Buruh Tani jang 
keluar dari Front Statement Ber 
sama (FSB) dan pula adanja 
reaksi dari F.S.B. terhadap per- 
njataan fraksi B.T. itu, maka se 

belum pembitjaraan dimulai ke- 
lpada kedua pihak itu diberi ke- 
sempatan untuk memberi pendje: 
lasan terlebih dulu. 

Susanto ditjalonkan lagi. 

Ketua fraksi Buruh Tani sdr. 

Istiadjid dalam  pendjelasannja 
mengatakan sebabnja fraksinja 

mengadjukan  minderheidsnota 
dan pernjataan keluar dari F. 

S.B. itu, karena 
  

: »K 

Berkenaan dengan ini patut 
diingatkan kata2 admiral Ame- 
rika Stump jang berkata ia ti- 

dak akan membiarkan angkatan 
lautnja dibunuh oleh tentara 
RRT, apabila tentara RRT itu 
menjerang angkatan laut Ame- 

lirian Amerika), hanja menge- 
lakkan . soalnja kepada RRT. 

Katanja: Karena jang kita ha- 
dapi bukan suatu negara demo- 

jat jang menentukan segala se- 
rika jang sedang melindungi | suatu, maka tidak dapat dira- 
evakuasi tentara San Hari | malkan akan bagaimana dja- 
Tachen. dinja. 

Artinja, admiral Stump 'akan Dengan ini tampak Stump 
— perintahkan angkatan lautnja | amat hati?. Artinja: pendirian 

membela diri. Itu sudah sewa- | Amerika sendiri belum tegas, 
djarnja, barang siapa diserang | apakah soal evakuasi Tachen | 

      
   
   

  

    pasti membela diri. Tapi apakah 
karena sesuatu serangan R 
atas angkatan laut Ameri! 
lantas petjah perang ? 

| memukul genderang perang: 

' t sendiri tidak SE positip me- tempuran 

menganggap 

njatakan pendiriannja (atau pen 

kratisch, dimana kehendak rak- 

dapat menjebabkan Amerika 

Dus, untuk sementara, boleh 
diharapkan perang tidak akan 
|petjah, sekalipun evakuasi Ta- 

» Berkenaan asin itu Stump | chen mungkin Mae NA per- 
awan san Misa naa Yon 

'Daftar urutan F.S.8B. ma- 
sih sjah atau tidak? 

Fraksi B.T, tjalonkan Susanto lagi 

usul amandemen Karkono terhadap mosi tidak 
pertjaja Noorali cs. diterima dengan beberapa perobahan 

jaitu memberhentikan anggota MPD sdr. Susanto dari djabatan- 

ke- 
penggantian anggota . 

Jogjakarta kemarin sebagai 
an tentang 

DPD jang akan diperhentikan itu. 

bahwa keputusan DPRD untuk 
memberhentikan anggota DPD 
sdr... Susanto itu tidak benar dan 
tak adil, karena mengingat per: 

kembangan2 dalam pembitjars 
an2 jang lalu, terang bahwa po- 
litis dan juridis sdr. Susantc 

tidak salah. Sesuai dengan per- 
njataannja itu maka kepada si- 

dang kemarin itu oleh fraksi Bu 

ruh Tani diadjukan suatu daftar 
urutan anggota DPD dari fraksi 
B.T. dalam DPRD, dimana di- 
tjantumkan nama sdr. Susanto. 

Alasan jang dikemukakan oleh 

sdr. Istiadjid terhadap daftar 
urutan tersendiri ini, jalah ka- 

rena fraksi Buruh Tani tidak 
mengakui lagi daftar urutan 

anggota DPD dari F.S.B. 

Soalnja sjah atau tidak 

Dalam pada itu Mr S. Purwo- 

kusumo, sebagai anggota dari 
F.S.B. dalam pernjataannja me- 
ngatakan, bahwa harus diakui 

pula, bahwa keluarnja fraksi B. 
T. dari Statement Bersama dan 
djuga mengadjukan sdr. Susan- 
to sebagai tjalon anggota DPD 
lagi itu memang haknja fraksi 

B.T. Tetapi jang mendjadi soal 
sekarang jalah apakah daftar 
urutan F.S.B. jang telah disjah- 
kan oleh DPRD itu dengan ke- 
luarnja fraksi B.T. itu masih di- 

anggap sjah ataukah tidak. Soal 
ini menurut Purwokusumo perlu 

ditanjakan kepada KP3 jang da 
laka hal ini telah mengusulkan   

an t 

Na 

UGAAN setengah orang, bahwa kes. Grasshoppers, 

waktu melawan kes. Persibaja di Surabaja hanja memper- 

oleh kemenangan tipis jaitu 4-3 dan nampaknja sudah 'pajah 

itu, pasti tidak akan memperoleh kemenangan jang besar lagi 

atas kes. PSSI Garuda, ternjata dalam pertandingannja di Ikada 
kemarin meleset sama sekali. Diluar dugaan kes.Grasshoppers 

kemarin berhasil menggulingkan PSSI Garuda dgn. angka 4-1. 

| 
| 
| 

HARIAN 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT 

Grasshoppers unggul lag 
PSSI Garuda digolingkan dengan 4-1 

jang 

€ 

makin djelek sedang kontrole- 

nja tidak begitu tjermat lag 

Djuga tempo permainan pad 
waktu itu sudah agak kendor, 
karena pihak Grasshoppers ke- 

la 

dan mental kepada mistar, da- 
pat diterima oleh jager dan di- 

teruskannja kedalam  djaring 
Saelan, stand 2-0. 4 menit ke- 

K| 
stand 

Ta 

mudian Vuko lolos dengan se 
dirian, dan untuk ketiga kalin 
benteng Garuda djebol,. 

sampai turun minum 3-0 un 

kemenanvan Grassh»ppers.   
| 

|dengan 
|jKunz. Sesudah itu 
| njerang 
Ipihak Garuda tetap en 

|sar semangatnja untuk memba! 

'tetap mempergunakan | 
taktik jang lebih unggui | 

|daripada lawannja. 
|dan 

| Darmadi 

|Jawan, mengenai kaki Kunz kem 
| bali kelapangan. Tetapi A. Ka- 

| dir dapat merebut bola dan de- 
| ngan tembakan 

. mendjebolkan benteng Gr: 

| Pertandingan babak pertama | | Grasshoppers. 
Artinja | protes dari pihak Grasshoppers. | 

| tetapi wasit Sarim tidak meng- 

| 

| 

| 
: 

st 

| Steiner. Nampak sekali 

Pertandingan babak 
kelihatan agak ramai sedil 
setelah  Sunarjo 
|Hassan dan R.Volanten diga 

bah 

Isemangat Garuda untuk me 
Ibalas lebih besar daripada da- 

lam. babak pertama. Serangan2 
(lebih dipergiat. Tetapi karen 
(terburu nafsu, tembakan2 tida 
mengenai sasarannja. 

Suatu serangan dari Garud 

| jg berbahaja oleh Darmadi dg: 
kopbalnja jang djitu ditingkap: | 

djitu pula oleh keeper 
serang me 

silih berganti. Disitu 

jas, dilain pihak Grasshoppers | 
tehnik | 

Dalam suatu serangan jan 

mendadak dari PSSI, sentamosi | 

menembak kegawang 

  

     

   

keras dag 

| pers," 'stand mendjadi 3-1 un 

|hiraukannja, dan pertandingan 

Pada menit jang ke-43 kiri- | 
luar Vuko dengan tembakan jg 

|djitu menggetarkan. djala Ga 
ruda, stand 4-1 untuk Gras- 
hoppers. “Dua menit kemudian 
peluit pandjang berbunji. 

Petang ini Grasshoppers ber- 

hadapan dengan kesebelasan 
PSSI Banteng. 

GADJIH PEGAWAI 
NEGERI 

Dimosikan di Parlemen 

Anggauta Parlemen Arso So 
Demikian (pihak Garuda makin tidak ter- | aetmadin dari fraksi Masjumi | 

bersama 4 orang anggauta Par | 
Ja- ' 

man Sudjana Prawira (tidak ber | 
partai), B. Sahetapi Engel (De | 

lemen lainnja Basri (PSI) 

tholik) stelah madju usul mosi 

| kepada Parlemen mengenai per- 
baikan »kehidupan gadji pega- 
wai negeri”, 

Seperti diketahui sebelumnja 

memadjukan usul mosi tsb. Arso 

dkk telah madjukan interpelasi 
mengenai hal itu. Diktum usul 
mosi itu menjatakan : 

1. mendesak pada Pemerintah 

agar PGP baru dilaksanakan de 
ngan berlaku surut sedjak satu 

Djanuari 1955 sesuai dengan 

djandji2 Pemerintah sendiri. 
2. untuk meringankan kehidup 

an pegawai negeri bersama ke 

luarganja diberikan pembelian 

bahan keperluan hidup sehari? 
dengan harga seimbang dengan 

dikemukakan pelaksanaan PGP 
baru sudah sedjak lama ditung- 

nja tuntutan? 

Ian rapat2 raksasa, umum sil. 

3. untuk mengurangi tekanan 

hidup dan mengurangi saingan 

dalam masarakat buat dapat ke 
perluan sehari2, pengusul? mo 
si menganggap perlu diadakan 
findakan lain selain dari kopera 

si jang makan waktu persiapan 
dan pelaksanaan jan sangat 
bandjang itu. Demikian bebera- 

  
  

bekas runtuhannja. 

Sesudah lebih dari 2 bulan re- 
untuhan bekas Gedung Papak 
jang habis terbakar tetap didi- 

amkan sadja karena masih da- 
lam penjelidikan dan didjaga 
oleh polisi, mulai hari Selasa ini 

tampak tembok2nja mulai akan 
dibersihkan oleh para pekerdja, 
Sebagaimana pernah kita kabar- 
kan, sekalipun gedung itu sudah 
habis terbakar, tetapi tembok2 
jang tebalnja I.k. 30 cm. dan 
tingginja 21 m itu masih tetap   tegak berdiri, Dalam hubungan 

Parang a14 Ea ea | dibersihkan | 
sesecb Gaer sotechep 

:Mataneekesoan” 

8 

  

   
1g | pat bekas gedung Papak ini ka 

| 

UMUM 
(ANGGOTA S.P.S.) 

MISI GOODWILL. 
PARLEMEN 

Ke Australia. 

Dalam sidang tertutup parle- 
men menjetudjui undangan pe- 

merintah Australia, supaja par- 
lemen Indonesia mengirim misi 

goodwill ke Australia terdiri 
uari 6 anggauta parlemen. Di- 

putuskan pula, bahwa keberang- 
katan misi tersebut pada permu- 

laan Ap:il dan kembali sebelum 

bulan Puasa. — Ant . 

PERERAT HUBUNGAN 
DEN. AUSTRALIA 

Ketua Seksi Luar Negeri Par 

lemen I. A Muis dalam pertja- 
kapan dengan pers kemarin me 

nerangkan pengiriman misi good 
will Parlemen R.I. ke Australia 

| tadi, lebih landjut dapat dikabar 
kan, bahwa menurut pendapat” 

fihak Djawatan2 Gedung2 Ne- 

geri Semgrang, tembok2 bekas 

gedung Papak tadi masih kuat 
untuk diperbaiki lagi. 

  

Sementara itu didapat kete- 

rangan, bahwa gedung jang ha- 

bis terbakar tadi akan dibangun 

kembali. Menurut taksiran, pem 

bangunan kembali itu akan me-   lihatannja sudah agak pajih. | nelan biaja Rp. 10 djuta dan | Pada permulaan April jad. se- 
Tetapi pada menit jang ke-38 | akan selesai kira-kira dalam | Perti apa jang sudah disiarkan 
tembakan  Hagen jang keras | waktu 2 tahun. Instansi apa jg | Kemarin dulu merupakan salah   satu facet untuk hubungan Indo 

nesia — Australia jang nantinja 
dapat diperluas dengan pertukar 
an kebudajaan, pengiriman pela 

djar, hubungan dagang dil. la- 

gi. LA. Muis menjatakan menu- 

rut pendapatnja pribadi pada 

waktu ini terasa kerenggangan 
hubungan antara Indonesia Aus- 

tralia dan ia harapkan dengan 

pertukaran missi Parlemen, ke 

akan menempati sesudah ge- 

| dung itu selesai dibangun, be- 
(lum didapat keterangan jg pas- | 

(ti. Jjang'sudaih terang, fihak gu- 
| bernuran dan pihak pemerintah 

| Otonoom Prop. sudah tidak akan 
| menempati lagi, karena pernah | 

| kita kabarkan, kedua instansi 
| tadi sudah mulai membangun 
| gedung-gedungnja sendiri jang 

| 
t 

baru di Djl. Oei Tiong Ham Se- 

| marang. | budajaan dil usaha untuk mem 

Selandjutnja dari beberapa ka | perluas hubungan baik antara 

|langan lain didapat kabar, bah- | Kedua negeri ini, kerenggangan 

| wa besar kemurigkinannja tem- | itu dapat dirapatkan kembali. 

Hubungan antara Indonesia 

Australia dipandang penting 

    
   

lau sudah selesai dibangun akan | 
| ditempati untuk Kantor Bank. Loleh LA. Muis mengingat Austra 

| Sebab sekarang ini ada bebera- jha adalah negara tetangga kita 

| pa Kantor Bank jang mengadju | dan seperti diketahui RI mendja 

| kan permintaan, meminta tem- | lankan politik luar negeri jang 

| pat bekas gedung Papak itu, a.l. | bebas dan politik tetangga baik. 
| disebutkan Bank Negata. SM. | — Ant. 
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Sebulan, . 
Etjeran 

HARGA LANGGANAN. 
Tiap Saptu GRATIS Madjallah 
anak - kanak , KAWANKU”) 

Dalam dan Luar Kota. 
sa ata aa na Ips Ad, 

0,80 

  

.....o.am.c 

kaga on 
ADPERTENSI : 

milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

Choudri Khaliguzzaman : 

TAHUN X — NOMOR 112” 

2 
  

Ronp. A.A. Supaja membawa 
perdamaian 

ATAS pertanjaan 
konperensi Asia — Afrika di 
Bandung jg akan datang Kha- | 
liguzzaman menerangkan, bah-- | 

wa adalah baik sekali, bahwa 

Pilipina memutuskan untuk me . 

nerima undangan negara?  Co- 
lombo itu. demikian AFP dari 
Manila. 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa ia. mengharapkan supaja 

konperensi di Bandung itu akan 
melapangkan djalan kearah sa- 
ling mengerti jang lebih besar 

diantara negara2 Asia — Afrika 

dan bahwa konperensi tersebut | 
akan membawa perdamaian di- | 

daerah2 ini. Khaliguzzaman jg | 

djuga mendjabat duta besar di | 
Indonesia datang dari  Saigon 

dengan M.H.E.A. Baig, jaitu 
Perwakilan Dagang Pakistan | 

untuk Asia Tenggara. 

Seperti diketahui, di Karachi | 
Pilipina diwakili oleh Kuasa | 

Usaha Tagakotta Sotto. Demi- 

kian AFP Manila. 
Choudri Khaliguzzaman “telah | 

tiba di Manila untuk menjampai 

kan surat2 kepertjajaan kepada : 
Presiden Magsaysay sebagai wa 
kil diplomatik Pakistan jang | 

pertama di Pilipina. Demikian 

AFP kabarkan dari Manila. 
Ia telah mengundjungi waki! | 

Presiden merangkap Menteri 
Luar Negeri Carlos P Garcia ke 

mudian menjampaikan  surat2 

kevertjaiaannja kepada 

TACHEN DIBUMI HANGUSKAN 
Pesawat A.S. diatas udara: RRT, kata Hsin Hua. 

/ 

mengenai , den Magsaysay dan tinggal 

Presi- | 

Meskipun timbut | 

Sawat2 

serang | aianajutkan 8 | 
menjerang ini berlangsung kira- : 

— Penangkis udara RRT lakukan tembakan meriam. 

Am Inggeris ketjewa RRT tak hadiri D.K. 

— Hammarskjoeld terus hubungan dengan Chou. 

RMADA ke-7 Amerika mengumumkan, bahwa dalam me- 
lindungi pengungsian pasukan? Kuomintang dari pulau Ya- | 

mn ker 
Pera 

dikuasainja dekat Tachen. 

Tidak sebuahpun diantara 'pe- 

terbang Airneri aa taai 

kena tembakan2 ter Sehe- 

humnja- kepada para Nu 
telah diberi perintah utk meng 
hindari suatu pertempuran de- 

ngan fihak kominis dan djangan 
terbang diatas wilajahnja. 

' 
SeDL 

narin pesawat? udara. 
nangkis udara kominis jang dilepaskan dari pulau jg 

Amerika melihat kem bakang | 

«Dalam pada itu pendjabat2 

L..1B di New York menegaskan, 
bahwa Sekdjen PBB, Dag Ham- | 
| marskjoeld masih terus menga- 

|dakan: hubungan dengan PM 

Tiongkok, Chou En Lai menge- 
Inai masalah Taiwan, sekalipun 
(Tiongkok: telah meno'ak untuk 

“sen | 
| Menteri LN. Duilles telah men | 

sakrat) dan GR Schmits' (Ka- | 

penghasilannja. | 
Sebagai pertimbangan untuk | 

madjukan usul mosi itu. al. 

gu seperti ternjata dengan ada | 
serikat2 sekerdja : 

  

Seorang  djura -bitjara RRT |membitjarakan masalah itu de 
(menjatakan, bahwa tindakan ar |ngan Dewan Keamanan. 
(mada ke VII Amerika itu me- | Di London Ment. L.N. Inggris 

rupakan suatu pantjingan pe- 

rang dan dapat menimbulkan 
“kibat2 jang berat. 
Sementara itu dikepulauan Ta 

Ichen sendiri penghantjuran se- 

gala sesuatu jang mungkin da- 
pat dipergunakan oleh kaum kec 
munis dilakukan terus. 

| Rden, menjatakan, bahwa pem | 

| bitjaraan2 mengenai soal Tai- | 

wan terus dilandjutkan. Dika- | 

|takan, bahwa mentjari penjele- | 
Isaian dengan  djalan diploma- | 
tik masih harus dilakukan biar | 
Ikan ia ketjewa oleh penolakan | 

| 
l 

| 

Tiongkok untuk menghadiri per 

  

       Na A 

pera: | 

  

4 

      | 
: 

| 
| 

|   
  

Kelihatan disimi peta dari pulanu2 Tachen. Dengan sebuah panah 

ditundjukkan disini pulau Yikiunshan, “jang sebagaimana kita 

ketahui baru2 ini pulau tersebut th diduduki oleh tentara RRT: 

Sebagaimana tampak dalam. peta imi pulau? Tachen dibagi men 

djadi dua : Tachen sebelah utara dan Tachen sebelah. Selatan. 

  

pa pokok pertimbangan dalam (Foto : Mondiana. 

usul mosi Arso dkk. — Ant. 

SUN, FAPAK ,|— Malenkov letakk Didirikan kembali di- | ——— a en Ov e a an Maa 

djabatan 
Sesudah dua Pa djadi PM Rusia 

Sovjet Tertinggi telah menerima baik permintaan ber- 

henti Perdana Menteri Rusia, G. Malenkov, demikian dika- 

barkan kemarin. Permintaan berhenti ini dilakukan, karena 

ia merasa, kurang tjakap dalam soal? pertanian. 

Malenkov mengusulkan kepada Sovjet Tertinggi, su- 

paja mentjarikan gantinja jang lebih tjakap. 

Sebagai diketahui, Malenkov mendjabat perdana men- 

teri baru 2 tahun, sesudah Stalin meninggal dunia. 

Siapa pengganti Malenkov, belum diketahui. — (R.D.). 

.       meman 

mean astra eh Nyak ak, 

Itemuan Dewan Keamanan guna 

merundingkan gentjatan sen- 

|djata diselat Taiwan. Lain beri- 
(ta menjatakan, bahwa di Wa- 

aa perdjandjian pertahan 
an bersama antara Amerika dan 
Ram, sedang “dipeladjari oleh 
|panitya hubungan2 luar negeri 

Amerika.“ # 

| desak kepada panitya supaja me 
Injarankan pengesjahan 'perdjan 

|djian tersebut o-eh senat. 

Kantor berita RRT Hsin Hua 
| dalam patia itu menjatakan, 
| bahwa pesawyat2 terbangukeke- 

| rika jang kini sedang melaku- 
kan tugasnja berkenaan dengan 

| penarikan mundur pasukan? 

| Kuomintang dari pulau Tachen 
| ternjata telah terbang diatas wi- 

|lajah RRT. 
Dikatakan, bahwa Amerika 

akan menanggung segala akibat 
| jang timbul dari resico mema- 
| suki wilajah RRT jang dilaku- 

| kan oleh pesawat? militer Ame- 
| rika tadi. — BBC. 

di 
| Manila dua atau tiga minggu 

lamanja. — Ant. 
& 

Usaha Pinay sulit 
| 
| 
| 

| M.R.P. |tak mau sokong. 

| MR.T. (Parfai Republik Ka- 
|tolik Populer Perantjis) jang 
Ikuat tak mau menjatakan so- 
Ikongannja terhadap industrialis 
|) jil Antoine Pinay dalam ge- 
|rakannja jang mungkin dapat 
menterpedo  kesempatan2 baik 
Pinay untuk djadi Perdana Men 

|teri sebagaimana M.R.P. telah 

|mendjatuhkan - kabinet Mendes 

| France baru2 ini. ? 
| "Partai tersebut tak mau se- 
|gera menjokong po'itikus pemi 

ik pabrik penjimak kulit tadi 

| Ijang telah ditundjuk Presiden 
IRene Coty supaja berusaha 

membentuk kabinet. baru meng 

Igantikan Mendes France. 
| "Tapi partai tadi telah memu 

Ituskan untuk tidak mengam- 
Ibil sikap” dengan segera jang 

tampaknja merupakan “sikap 
itak begitu menaruh simpati ke 
Ipada Pinay. #Dengan tiada so- 
tkongan partai itu kiranja sukar " 

Ibagi Pinay untuk duduk Tama 

Idalam kabinet - dan malahan 
mungkin djuga bagi Pinay un- 

Ituk tidak mentjobanja. 

Sebagai diketahui M.R.P. de- 

Ingan 86 suaranja dalam madje- 
lis rendah telah merupakan in- 

ti keras dari pihak oposisi jang 
lachirnja « dapat. menggulingkan 
|Mendes France dalam pemungut: 
Itan suaraekepertjajaan terhadap 

'politik luar negeri Perantjis di 
|Afrika Utara Sabtu jang -alu 

|. Pinay sersentara “itu bermak 

Isud hendak memberi djawaban 
Ikepada Presiden Coty mengenai 
Iketentuan apakah ia akan min- 
Ita persetudjuan . dari madjelis 
rendah mengenai kedudukannja 
Isebagai P.M. Kemis besok. Se- 
Hain itu ia kemarin menemui pa 

j4 pemimpin M.R.P. dalam usa 
ihanja guna mendapatkan soko- 

Ingane 4 Ant 

IKAPAL U.S.A. DITAHAN 
DI PERIUK 
Sebab bawa sendjata 

berat. 

Telah. beberapa hari ini di 

Tandjung Periuk sedang ditahan 

Loleh jang berwadjib sebuah ka- 
pal Amerika ,,Speelvendor”, ka- 

|rena kapal tersebut membawas 

|sendjata berat dengan. tiada 

memberitahukannja kepada pe- 

| merintah Republik Indonesia. 
| Sendjata berat jang dibawanja 

itu terdiri dari 5 putjuk sendja- 

|ta anti-tank dan satu putjuk 
meriam  penangkis udara. — 

' Ant. 
  

Orthopaedis Centrum 

Penjerahan dia 

Pp 
bangan. Penjerahan dilakuk 

Dalam kata sambutan jang di 

ufjapkan oleh Dr Suharso sela- 

ku pimpinan-medisch dari JPAT 
antara lain dinjatakan, bahwa 

sumbangan itu sangat berguna 
bagi pelaksanaan orthopaedisch 

behandeling jang diperlukan ba- ! 
gi penderita2  tjatjad, karena 

tanpa itu pemeliharaan tidak 

akan sempurna. 

Dalam hubungan itu Dr Su- 

harso menjatakan bahwa oleh 
Kementerian “Kesehatan pada 

bulan Maret jad. di Solo akan 
dibuka sebuah  Orthopaedisch 

Centrum dengan dasar2 weten- 
schap jang modern, jang me- 

mungkinkan dapat dilaksana- 
kannja nabehandeling dari pen- j 
derita2 tjatjad jang diperlukan. 

Karena nabehandeling bagi me- 

reka itu merupakan 50Yc dari 
totale behande'ing jang harus di 

berikan. 
Oleh karena JPAT belum da- 

pat menjelenggarakan | adanja 
orthopaedisch behandeling sen- 

diri, maka sumbangan Rotary 
Club itu akan sangat berguna, 
apabila Orthopaedisch Centrum 
di Solo sudah dapat didirikan. 

Perkembangan? JPAT, 

Dalam uraian jang dikemuka- 
kan oleh Wakil Ketua JPAT, Nj. 
A.Tjokronagoro mengenai per- 
kembangan? JPAT antara lain 
dinjataka, bahwa kini ada 64 
anak2 tjatjad jang dirawat da- 
lam JPAT, sedangkan pendaf- 
taran jang mengadjukan permin     taan untuk merawatkan anak? 

baru ada 300. 

  

Ketua Rotary Club tjabang Tegal selaku 
Indonesia (Pusat, jang disaksikan oleh -orang2 terkemuka 

diundang pada hari ulang tahun JPAT. 

di Solo. 
thermie-apparaat 

kepada JPAT 

ADA peringatan ulang tahun kedua Jajasan Pemeliharaan 

Anak? Tjatjad di Solo Minggu jl. oleh Rotary Club Indone- 

sia telah diserahkan sebuah Diathermie-apparaat sebagai sum- 
an oleh Dr Trenggono Hadibowo, 

utusan Rotary Club 

jang 

Diharapkan setelah selesai de- 

ngan perluasan gedung jang 
kini sedang  dikerdjakan akan 

dapat menerima 120 anak2. Un- 
tuk perluasan itu diterima ban- 

| tuan dari Dana Bantuan Rp.300. 
000, jakni sebagian dari jang 

lakan diberikan: sedjumlah Rp. 
400.000, —. 

|. Dalam tahun 1954 JPAT te- 
llah membuka  perwakilan2 di 
|Semarang, Djakarta dan Sura- 
baja, guna pengumpulan2 uang 
dan pendaftaran2. 

Anggauta2 Kehormat- 

an jang sumbang pa 
ling sedikit Rp.10.000.-. 

JPAT mempunjai anggauta2 
Kehormatan jang menjumbang 
paling sedikit Rp. 10.000,— dan 

| jang namanja telah dipahatkan 

| pada “dinding ' marmer dilobby 

IJPAT jalah: 1. Nj. Kho Kian 
|Soei, Amsterdam, 2. Dana Milik 
Mangkunegaran, 3. Rotary Club 
Indonesia : 4. Woman Internati- 
onal Club. 

Selain itu akan menusul nama 

Bayangkari  tjabang Pangkal- 
Pinang jang teiah menjumbang 
Rp. 15.000,— atas usaha Nj. Dr 
Mudarso. —, Kor, 

7. 

k$ L. Wijnhamer, pekerdja 
sosial jang tinggal di Blandong- 
an, Djakarta-kota, lebih terke- 

nal dengan nama Pah Wongso, 
telah dapat anak jang kelima, 
dinamakan Lily WONGSOBOR 
NY Vicy.   

KAN Ai MA Ri bass Bulik
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“ 

marang- 
3 — Sudibyo, Kepala 

  

diperoleh. keterang: 
hak Direksi serta Dewan 
tidak berhasil Na 
telah diserahkan kembali kepa- 
da Djawatan Pendidikan Tn 
Pusat di Djakarta. 
Sebagai diketahui. para 

telah mentjoba mendjadi p 
. tara untuk ,,mendi: 
tegan antara K 
PGA- EL 
teta elah selalu menemui ke 

gagalan. — Kor. 

   

RAPAT AKBAR DI SRI- 
RI 

Daniya Tabligh Akbar Um- 
maf Islam. Surakarta mengabar 
kan, bahwa pada tgl. YT-2 jad. 
Gistadion Sriwedari Pen “8 

1 akan diadakan Ak- 
, antara lain akan 

Kyai Ketjil Makmun dan Kyai 
(Goftar Ismail. — Pan - 

/Semarang 2 
GEDUNG PAPAK oma 
NGUN KEMBALI : 

Dalam ten 2 tahun 5 

Tea 8 Pebruari 

dung? Negeri Semarang, untuk 
menjampaikan hasi perekat 
kannja atas runtuhan - jur 

  

    
: Atas pertanjaan suainyo" per. 
pendapat gedung jang 2ga 
tembok2nja itu ternjata 

    

kuat untuk diperbaiki kembali. 
Bagian2 jang tadinja Manna 
dari pada kaju bisa d ' 
ruhnja dari beton: 
Dalam penjeldikan Suatnyo 

itu ternjata gedung jang luasnja 
5.600 m2., tinggi 21 "meter dan 
bersusun 3 itu, berdiri diatas da- Pa 
sar alas jang seluruhnja terbikin | 
dari kaju djati, ? M dibawah 
tanah. Dikira2kan, pem ye 

an kembali akan menelan 
Rp. 10 djuta dan Selesai" dalam 
tempo 2 tahun. 
Patut ditambahkan, “gedung 

jang terbakar pada tanggal 29 
Nopember 1954 itu hingga kifi 
belum diketahui 2pai s 
— Ant. 

   

  

PERAJAAN TJAP s0 
MEH 

    

tanggal 6/7 Februari malam di 
gedung CHTH telah berlang- 
sung perajaan hari Tjap Go Meh 
jang mendapat kundjungan 

undangan, 'al. Residen Kedu, 
Bupati dan Walikota Magelang, 
Kepala Kepolisian Kedu 
pelbagai Pembesar setempat an 
ta kaum terkemuka “Tionghoa, 
perajaan mana diramaikan de- 
ngan krontjong-orkest. “ 

Ketua CHTH Oei: Tjing Kiem 
dalam kata perobukmanan kata 
kan a.l, bahwa kaum Tionghoa 
bersedia sekuat tenaga beker-j 
dja bersama bangsa Indonesia | 
guna kepentingan Negara. R.I. 

Sebagai sambutan berbitjaraal | 
Residen Kedu Sukardji, Kepala 
Kepolisian Kedu Suwadja, Wa- 

  kil Pengadilan Negeri ndirman 
dsb. jang kesemuanja pada po-. 

| koknja mengharapkan agar da- 
| lam memasuki tahun baru Imlek. 
“terdapat saling kerdja antara 
kedua golongan tersebut anik 
perdjoangan negara. 

PERLOMBAAN SENI SU- 
ARA IPPI AA 

Tgi. 5 dan 6 Pebruari jl- atas 
| initiatief IPPI Magelang telah 

diadakan perlombaan2 seni sua | 
ra dan seni lukis, dimana disam 
ping itu, djuga diada exposi 

“si seni lukis Span para, pe. 
— Tadji 

s srlombaan seni-lukis 'diada- 
:kan dipendope tempat kediam- 
an Residen tgl. 6-2, dengan tiap2 

isan selesai dalam waktu 4 

Mengerar hasit 'pertombilan, # 
dapat dikabarkan sbb. Seni sua- 
ra: Dari pengiktt2 dari petba- | 
gai Sekolah  Menfngah dikota 
Magelang, maka keluar Te 

Na Bg, Putera No. 1 Asha- 

Inang, al. didapat 

    

bitjara | 

        

selu- 

  

      

   

        

   

    

     

  

Pa naa dad No. 
Na 1 lagu re 

Ya 2 No. 2 
Na SMA-B. Negeri, 

setengah, No. 8 Sujitno 

nilai 20 setengah, se 

( nilai 19 setengah, 
Sugeng KGB nilai 19 seperem- 

| pat dan ke 3. Liem "NN Hwat 

san, jaini o. 4 Sir Su- 
..2 Supangat, No. 3 

, rsojo jo. No. 4 Hartanto dan 
no, 5 Barkah masing2, dari K. 
GB, SMA. Negeri, Sek. Mene- 
ngah SMA Negeri dan KGB. 

Hadiah2 utuk para peme- 
dari Residen 

Kedu. dll. 

) Wonogiri 
1120 ORANG KEHILANG- 

Io AN RUMAH 
24 Keluarga jang terdiri 120 

orang telah kehilangan tempat 

tinggalnja waktu baru2 ini di 
"kelurahan Bedji, ketjamatan 
Nguntorono, Wonogiri, terdjadi 
angin pujuh jang menjebabkan 
24 rumah mendjadi korban. 
Tapi untung waktu ada tan- 

Oi 'da2 bahwa augin pujuh akan 
| segera datang, mereka itu sem- 
pat mengungs : ke lain tempat. 

Banjumas 
DJOMBANG MENIN- 
DJAU BANJUMAS 

' Serombongan anggota2 DPD 
dan DPRDS Kabupaten Djom- 

bang jang terdiri dari 7 orang 
baru2 ini telah tiba di Purwo- 

kerto, untuk menindjau keada- 

(an. kantor DPD Kabupaten Ba- 
njumas dan. melihat stadion 
»Widada” . di Purwokerto. 

(Kor.). 

(Kebumen 
“S8. BATIK MENUNTUT 

5 SUSU 
|. Dalam suratnja kevada Djwt. 
Pengawasan Perburuhan di Jo- 
ane Serikat Buruh Batik 
Kebumen minta, supaja  tiap2 

jap batik tiap hari di- 

  

   
: Na alasan jang dikemu- 
kakan, ialah untuk mendjaga 
kesehatan para buruh. Disam- 

|ping itu diterangkan djuga, bah 
wa biasanja didaerah2 lainnja 
(7 red.) hal ini telah dilaksana- 

: MASALAH PENGGABU- 

5 ea 1 aa sa 

Hari be turut2 kamal RA di 
ruangan Kantor Insp. Pendidi- 
kan Masjarakat Kab. Tjilatjap 
telah dilangsungkan rapat ker- 
dja Penilik2 ILP.M. seluruh Ka- 

dan Kepala2 Djawatan Niveau 
Kabupaten. Maksud  konprensi 
jang dikundjungi oleh lain2 Dja | 
watan itu antaranja adalah un- 
tuk mempererat hubungan anta 
ra Pen-Mas dengan semua Dja- | 
watan Gjuga untuk lebih menge | 

kalkan 
'Pen-Mas dalam gerakan pemba 
ngunan pada umumnja — (Kor) 

Klaten 

” NGAN BANK DESA 
Pengawasan supaja dise- 
rahkan pada pemerintah | 
daerah autonoom. 

Sidang pleno DPRDS kab. 
Klaten, kemarin telah membitja 

rakan mosi  anggauta Ngadino | 
dkk., supaja pengawasan atas 
bank diserahkan kepada peme- 
rintgh daerah autonoom. 1 

(Pada. pokoknja dalam usul mo 
sinja itu Ngadino dkk. tidak me 
njetudjui penjerahan atas bank. 

desa daerah karesidenan Sura- 

karta kepada djawatan kope- 
rasi setempat. Dalam kata pen- 
djelasannja dikemukakan, bah- 
wa residen semendjak berlaku- 
nja undang2 No. 22-48 tidak la 
gi mempunjai - kekuasaan .hu- 

kum, dan karenanja tidak ber- 
hak atas penjerahan itu. Diusul 
kan spj. pengawasan atas bank. 
desa diserahkan kepada pemerin 
tah daerah autonoom propinsi 
atau kabupaten, karena pemerin 

tahnja inilah jang mempunjai 

kekuasaan2 hukum. 
Pengusul berpendapat, bahwa 

koperasi seolahZ hanja merupa- 

kan suatu serekat dagang dan 
hanja menguntungkan para ang 

gautanja sadja. i 
(Pembitjara2 pada umumnja 

menghendaki supaja dibentuk su 
buah panitya ad hoe untuk mem 
peladjari persoalannja lebih men 

dalam. Hanja sementara anggau 
ta mengusulkan supaja pembi- 
tjaraan mengenai masalah ini di 

bupaten. pada hari pertama. kon | 
prensi tsb. diikuti oleh wakil2 | 

kedudukan Djawatan | 

pTyUALI mendjadi 
pertjontohan, desa Patikra- 

dja Kabupaten Banjumas, kini 
'mendjadi terkenal karena gerak 
petaninja jang sudah tersusun 
teratur dalam organisasi Keru- 

kunan Tani "Mardisubur” hing- 
ga banjak mendapat kundjung- 
an dari para penindjau dari lu. 
ar daerah a.l. Tegal, Kendal dan 

Temanggung. 

Mardisubur @ralrikan pada tgl 

21-5-1952 beranggauta 164 laki» 

dan 70 wanita. Ketuanja sdr.2 

Moh. Taman dan  Sanmukrad 
2 Orang anggauta pengurus la- 
innja butahuruf, tetapi dapat 
melaksanakan tugasnja dengan 
baik karena didasarkan kedju- 

djuran. 

Tjita2 pokok Mardisubur ada- 

lah dalam 5 tahun : melunasi 
uang pindjaman jang diterima 
dari Djawatan Pembangunan 

Usaha Tani Banjumas sebesar 

Rp.30.090,— dengan bunga 107. 

setahun, mengembalikan semua 
sawah dan pohon kelapa jang 
disewa maupun digadaikan ke- 

pada desa lain. Luas sawah dan 

tanah keriag masing? 96.969 Ha 
9 dan 68,210 Ha dengan djiwa pen 

duduk 1440 laki dan 1518 pe- 
rempuan. 

Usahanja mengadakan Bank   tunda. Pemungutan suara jang 

kemudian diadakan atas peman 
dangan umum itu, dengan suara 

terbanjak menjetudjui dibentuk- 

nja sebuah panitya ad hoc. Teta 
pi karena interupsi dari seorang 

-anggauta keputusan itu mendja 

di batal. 
Waktu pengusul ditanja oleh 

ketua, ia menjatakan mentjabut 

usulnja. Ia mentjabut dengan pe 
ngertian, usul mosinja diambil 

over oleh panitya,. sedang difi- 

hak lain orang memberi inter- 
'Bretasi pengusul telah mentja- 
but mosinja. Akibat adanja ber 

bagai interpretasi itu maka oleh 
ketua diadakan ulangan pemu- 

ngutan usara. Dengan suara 16 
lawan 9 usul mosi Ngadino dkk. 

ditunda sampai 'sidang jg akan   ikan. — (Kor). 

"Pernjataan Partai Katholik 

“Seharusnja 

k lik Daerah Surakarta pada | 

|tanggal 6-2 jang dikundjungi 
oleh seluruh tjabang2znja dan 

oleh komissaris Partai Katholik 

| Djawa Tengah telah mengeluar- 

kan pernjataan, 
“| Membenarkan, pernjataan siapa 

: Da P3 Sun djuga 

Magelang Ta 

antara lain: 

bhw barang2 kebu- 
sehari2 makin meningkat 

, keperluan perusahaan? 

| sukar didapat dan djika dapat 

| dibeli harganja sangat tinggi. 

a Oleh karenanja rakjat, teruta | 

Atas usaha CATE: “agak 'mMa pegawai, kaum buruh dan 
|tani makin sukar yenghidupan- 

'a, demikian “djuga perusaha- 
an2 sukar untuk mempertahan 

pers, |kan berdirinja, jang akibatkan 
Berita2 tambah pengangguran. 

: seo'ah- menggambarkan 
a lolah keadaan ekonomi sehat, sa 

ngat tak sesuai dengan kenja- 
taan. - Su 

Keterangan? tentang adanja 
timbunan textiel berdjuta-dju- 
ta yards dan telah dimulainja 

distribusi2. dibeberapa tempat, 
- merupakan PSoghabitba jang sa-     Ab 2 

ARU2 ini saja ketemu ke- 
nalan. lama, bung Djakub. 

Ketemu dimuka pasar loa (pa- 
sar rombengan). “Dia membuka 
kedai disana, mendagangkan ba- 
han pakaian. Mempunjai bebe- 
rapa pembantu atau orang ke- 

pertjajaannja. jang bertugas 
mengedarkan pakaian  djadi 
atau kain batik lungsuran. Pa- 
sar loa itu biasanja ramai Ji- 
waktu sore (kalau tidak hu- 

djan), dan sesore ini ramai be- 
nar disana. ' Orang berdesak- 
desakan berdjalan hilir mudik. 

lana pandjang, tjelana pendek, 
kain batik, sarung tenun, selen- 
dang dan sebagainja. Ada jang 
hanja mau lihat2 atau menawar 
sekian dan sekian. 

— ,Apa jang sampejan tjari, 
Mas? ?” tanjanja kepada saja, ke 
tika saja mampir dikedainja, 
sehabis dia meladeni tjalon pem 
beli kain batik lungsuran, 

. ,Hanja mau lihat2 sadja, 
bung”, sahut saja. 

—- Sudah sering datang ke- 
mari, "Mas? Kok saja tak pers | 
nah melihat Mas". 
— ,Baru sekali ini. Tertarik   “zaman Djepang dulu. Sampejan 

ada jg menawar-nawarkan tje-! 

Taknaja kantoran sekarang. Ah, 

| kembali. 

datang. 

Sgrakarta: : 

sarekat2 ba: | 

|. ruh tak berpolitik 
“Timbupan textiel La yard 

timbulkan wasangka | 

| pat menimbulkan sjakwasangka. ! 

Buruh tak usah ' 
berpolitik, 

' Partai Katholik daerah Sura- 
karta berpendapat, bahwa seha 

berpolitik. 
Sebaliknja memudji serekat2 

(buruh jang berusaha mengatasi 

kesulitan2 dan penderitaan? itu 
dengan penuh kegiatan, tapi de 
ngan tidak mengorbankan ke- 
utuhan bangsa. & 

Sesuai dengan program Par- 

tai Katholik tentang ,,Mengusa- 
hakan kemakmuran rakjat jang 
merata”, maka disamping usa- 
ha sendiri, mengandjurkan kepa 

bda chalajak untuk menginsjafi 
bahaja jang mungkin timbul 
akibat kesukaran2 penghidupan 

dewasa ini: mengandjurkan un 
tuk mengadakan usaha2 dengan. 
“penuh kegiatan dalam lingkung- 
an masing2 guna kepentingan 
umum: — (Kor).   
melihat ramainja tempat ini ti- 

ap2 sore, sajapun kemari man 
menjaksikan dari dekat. Aneh 
sungguh”. 

| — ,Apanja jang aneh, Mas?”, 

tanjanja lagi. 
— ,Keddaan sekarang mengi- 

ngatkari saja pada keadaan di 

kan masih ingat, dulu saja per- 

nah ikut berdjualan bahan pa- 
kaian dipasar sini, karena saja 

tidak laku bekerdja di Sendenbu 

dan Hokokai. Masih ingat, 
bung?”. T 

Dia | tertawa, dan ' katanja : 
,Ja, masih ingat. Waktu itu sam 
pejan mendagangkan badju pia- 
ma kodian, dan pernah saja 
ikut mendjualkan dagangan 
sampejan, laku empat kodi. Apa 
sekarang sampejan mau berda- 
gang piama seperti dulu lagi? 
Masih : punja mesin djahit?” 

—.,Ah, tidak, bung! Saja be- 

sedjarah lama hampir berulang 
Sekarang harga tjita 

mahal, kain batik mahal, sarung. 
tenun mahal, kain dril dan lain- 
nja mahal semua. Patut kalau 

Mela s engan pakaian lungsuran 

. kembalikan kemasjarakat 

/ ONPERENSI Partai Katho | ngat menarik perhatian dan da | ngan masing2 mendapat hadiah 

rusnjalah serekat2 buruh tidak” : 

Tani untuk garapan sawah jang 
kini mempunjai uang Rp.3.999, 
25. Para anggauta jang memin- 
djam diwadjibkan mengembali- 
kan dalam waktu 6 bulan de- 
ngan bunga 154 setiap Rp.109 
dan dipotong lebih dahulu. 

Selandjutnja tanah sawah dan 

pohon kelapa jang disewakan) 

digadaikan dikuasai hingga ti: 
dak djatuh dalam tangan pen 

duduk lain desa. Hasil sawah di 
bagi sepertiga untuk organisa- 

pemilik tanah dan pekerdja- Lk 
(3 sedangkan pohon kelapa di- 
kembalikan sete'ah buahnja tju 
kup guna melunasi pindjaman 

Keuntungan bersih jang ditja- 
pai Mardisubur tutup tahun 

1954 tertjatat  Rp.1.536,37 di- 
samping kekajaan sawah selu- 

: 2S 10,05 bau. 

Perkembangan Pemuda 
Tani. 

Selain itu desa Patikradja 
mempunjai pula Tamar Pemu- 

da Tani jang didirikan tanggal 

1-4-1952 dan diketuai Wirjoat- 

modjo serta dibagi dalam ke- 

lompok pemuda dan pemudi. 

Angkatan pertama terdiri 16 
pemuda dan 34 wanita telah di- 

de- 

| sebagai bekal untuk dikembang- 
| kan berupa sawah sewaan W 

bau dan pakaian seragam serta 

pakaian hasil pekerdjaannja sen 
diri. Angkatan kedua sampai 
kini beranggauta 12 laki dan 35 

wanita. 
“Projek TPT meliputi pendi 

dikan pertanian ditanah desa 
dengan pertjuma luas 35 are un 
tuk tanaman padi dan 14 are 
utk sajur-majur / polowidjo, pe- 
meliharaan ikan dalam 4 kolam 
ditanah desa dengan pertjuma 

luas 682 m2, pendidikan djas- 
mani seperti sepakbola, kasti, 

| bolakerandjang dan pingpong 
serta peternakan kambing dan 
ajam dirumahnja masing2 setja- 
ra maro anak. Mengenai peter- 
nakan ini direntjanakan djang- 
ka pandjang dengan penjetoran 
telor menurut ketentuan banjak 
dan waktunja. 

| Hasil jang ditjapai TPT dan 
“dapat dirasakan umum ternjata 
tidak sedikit. Tanaman padi -de- 
ngan pupuk kandang dan  ta-   

| 2 Painan gaden 
sawah /ke'apa 

Modal kedjudjuran motor organisasi 

(Oleh WARTAWAN .KR) 

Bata iba i Tetindak lengkan dengan 

desa- | 

' Machluk dan Benda: 

  

barus 

diresmikan. Manga dipikul rakjat sebesar Rp, 27.500,—. 

kantor jang ini 

PL anus 

naman larikan garapan ran- 

teban 53/54 menghasilkan 61 kg 
Tega padi bengawan, sadon 

1 “menghasilkan 5215 kg/ 
are padi gendjah beton hingga 

Patikradja mendapat hadiah ke 

| padi ketjamatan dan buahnja 
| para petani dewasa ini berlom- 

ba2 mengikutinja. Tanaman sa- 
juran mentjapai 2000 batan slo- 
bor kd. 7 at. brambang 25 kg 

dan bajem 20 kg. Selama tahun 
1954 menetaskan ikan 2 kali ber 

djumlah 17.000 bajong tawes. Di 
lapangan keradjinan tangan, pe- 

mudi Patikradja - telah dapati 
membuat  taplak-medja, sapu- 
tangan, kebajak dan rok jang 

didjual menurut - kebutuhan 

mum, demikian tulis wartawan 

“jang mengikuti rombongan 
Kerukunan Tani Kabupaten Wo 

Obo. jang menindjau desa 
tersebut. 

   

    

FABERIK ES BARU DI 
SEMARANG 

oleh NV. Slamet 

sebesar Rp. 11, 
ini setiap hari akan menghasi 

| kan Ik. 18 ton es. Sebelum ini 
| di Semarang telah ada paberik 

| esmilik. ,,Petodjo”, ,,Sermawis” 

  
kan produksi sebanjak diatas. — 

  

Dibawah pimpinan Gubernur 

Djawa Tengah Mangunnegoro, 

di Semarang berlangsung kon- 

perensi bagian politik dari kan- 
tor Gubernur Djawa Tengah de- 
ngan daerah2, jang dikundjungi 

ta, 

gian2 politik seluruh propinsi. 

Sebelum konperensi jang ber- 

sifat tertutup dimulai, 
dulu diadakan sidang 

umum jang membitjarakan soal! | 

gerakan pembangunan Sekolah2 ' 

Rakjat Djawa Tengah. Pada si- 
dang ini berbitjara wakil" dari 

Jajasan Pembangunan Sekolah 

penat Djawa Tengah  njonja 
Surya Hadi, anggota DPD pro- 
pinsi Djawa Tengah bagian Pen 
didikan dan Kebudajaan. 

  
Ia mengumumkan -rentjana 

jajasan untuk dengan segera 

membentuk tjabang?2nja didae- 

rah2 jang harus diketuai oleh 

kepala2 daerah jang bersang- 

kutan. Diterangkan, bahwa un- 

tuk mendapatkan keuangan diu- 

sahakan terutama dari orang? 

tua murid S.R. sendiri sebagai 

juran setiap bulannja Rp. 1,— 

untuk setiap murid Sekolah 

Rakjat. 

Dalam keterangannja menge- 

nai rentjana jajasan tersebut. 

njonja Surya Hadi menerang: 

kan, bahwa berdasarkan djum- 
lah murid S.R. Djawa Tengah 

jang Lk. 115 djuta anak, maka 

setiap bulannja akan dapat di- 

kumpulkan uang sebanjak Rp. 

1 djuta atau Rp.'13,— diuta 

diserahkan kepada Jajasan 17 

Agustus, 15X   
  

ba “sedajpdanla aan begitu! 
Penduduk kampung jang tidak 
kuat kantongnja untuk membeli 
pakaian baru, terpaksa memilih 
pakaian lungsuran. Setahun jg 
lalu harga tjelana djadi masih 
Rp-30.—. Sekarang sudah Rp.45 
atau Rp55. Tentu kaum bu: 
ruh jang rata? tipis kantongnja 
itu tidak: sanggup lagi membeli 
tjelana djadi jang masih baru. ' 
Mereka lantas mentjari tjelana 
lungsuran kemari. Disini orang 
bisa membeli tjelana. lungsuran 
jang masih baik dengan harga 
Rp.20,— atau Rp.25,—, Kain ba- 
tik lungsuran Rp.15,— atau Rp. 
20,—. Kalau beli jang baru, har 
ganja sudah Rp.45,—, Beginilah 
keadaan sekarang. Saja tak 
pernah batja koran, Mas. 'Num- 
pang bertanja, apakah perang 
Korea makin ramai maka harga 
bahan pakaian makin mahal se:     makin vi sekarang”, 

Pakaian lungsuran 
—. "Perang Korea sudah lama 

bubar”, sahut saja. Geli hati sa- 
"ja mendengar pertanjaan bung 

Djakub itu Masak begitu dia, 

“tak tahu bahwa perang Korea 

sudah 'berhenti- hampir dua ta- 

hun jang lalu. 

Barangkali di Eropah ada 

perang”, katanja lagi. 

(“5 ,Tidak, bung ! Eropah ten- 
tram, tak ada perang”. 

Barangkali di Amerika”. 
tanjanja lagi, makin mendesak. 

—- ,TVidak ada perang di Ame 
rika”. 

,Oh, barangkali di Tiong- 
kok rek 

— Djuga tidak ! Tjuma insi- 
den ketjil2 antara Koumintang 
dan Konchantang”. 

- Elabis dimana ada perang. 
kenapa “harga bahan pakaian 
makin mahal seperti didalam   karang ?, 

| sukkan untuk atjara2 penjusun- 

II dalam periombain tanaman | 

      
   

  

DPD KOPRA MULAI 
SIDANG 

Senin jl. LP) Kotapradja Jo- 
gjakarta ' mengadakan sidang- 

nja dan pokok atjara ialah mem 

'bitjarakan ,,probleemstellingen” 

untuk tahun 1955. Ini besar se- 

kali hubungannja de ngan penen 

tuan2 dasar  penjusunan ang- 
garan keuangan tahun 1955. 
Menurut keterangan, tiap2 seksi 
dari DPD  mengadjukan perso- 
alan2 baru dan persoalan2 lama 
jang belum diselesaikan atau be 

lum dilaksanakan pada tahun2: 

jang lalu. 
Ada kemungkinan, bahwa ma- 

salah2 jang urgen akan dima- 

an anggaran belandja jad. » 

AFFANDI & FESTIVAL DI ' 
WARSAWA | 

Dalam bulan Djuli 1955 jad. 

Festiyal Pemuda Peladjar untuk 
Perdamaian dan Persaudaraan 

Sedunia akan diadakan  diibu- 

kota Polandia, Warsawa. Ber- 

kenaan dengan itu panitya P4S 

di Jogja-jang diketuai oleh sdr. 

Sunarto Sarwono bersiap-siap 

-menjelenggarakan penjambutan- 

nja. Sementara itu dapat dika- 
barkan, bahwa pelukis Affandi | 

telah menjatakan kesediaannja | 

membantu panitya tsb. Untuk 

ikut berangkat kefestival itu ia 

belum dapat menentukan dapat 

dan tidaknja, berkenaan dengan 

ditjalonkannja untuk anggau' 

D.PiR. 

PANITYA SMUP ,,DHAR- 
MA BAKTI" 

Untuk tahun peladjaran 1955 
—.1956 ..oleh Panitya SMUP | 

»Dharma Bhakti” Pandak diren 

tjanakan sudah dibukanja suatu 

| Exposisi 

pan panitya penerimaan, 

, masing2 diketuai 

dan Penewu PIP, Kepolisian 

KERADJINAN 
RRT MULAI TG. 15-2 
Sekarang ini gedung CHTH 

Jogjakarta sedang dibersihkan, 

karena akan dipergunakan - un- 
tuk tempat exposisi keradjinan 
RRT jang menurut rentjana 

akan dimulai tgl. 15/2 jad. un- 
tuk selama kira2 seminggu. 
Duta besar RRT di Indonesia 

akan membuka exposisi itu dan 
beberapa hari jang lalu telah 

datang di Jogjakarta konsul 

RRT di Djakarta untuk menga- 

dakan pembitjaraan dengan ka- 
langan CHTH tentang persiapan 

persiapan exposisi tersebut. 
Menurut rentjana, pada hari 

pembukaannja, akan diadakan 
resepsi berdiri jang akan dikun- 
djungi oleh 1.000 orang. 

PERSIAPAN2 PENERIMA- 
AN ANGGAUTA2 MMK 

DSB 
Berhubung dengan adanja ha- 

srat ingin menjeraihkan ' diri 

dari anggauta2. MMK, OPPRI 
dan PKR muda kepada Pemerin 
tah, sesuai dengan instruksi da 
ri Angkatan Darat Terr. IV /Di 

visi Diponegoro no. B 1/Instr/IV) 
55 tgl. 6 Pebruari jl. dan surat 

seruan tgl. 6 Pebruari 1955, ki 

ni didaerah kab. Sleman dikapa 
newon2 telah diadakan persiap 

jang 
oleh BODM 

se 
bagai anggauta, begitu pula per 
siapan lain2 terutama perumah 
an persediaan penampungan te 

lah disediakan, sewaktu2 tiba 

saatnja sudah tidak mengetjewa 

kan. 
Perlu diketahui, bahwa batas 

waktu penjerahan tgl. 28 Pebru 

ari 1955, mulai tgl. 7-2 hari pe 

nerimaan mulai djam 07.00 sam 
pai djam 7.00 tiap2 hari bagi 

daerah kap. Sleman. Dan .penje 

rahan mereka hanja dapat dite   SMUP Usaha2 selandjutnja da 

lam waktu djangka pandjang pa 

nitya tsb. akan mendirikan SGB, 
SGA dan SMA.   

Di Semarang telah dibuka pa | 
berik es baru jang diusahakan | 

dengan beaja '! 

djuta. Paberik | 

Panitya tsb. diatas diketuai 
oleh sdr. Sugandhie SA, penulis | 

Dhanu Kupono. Pelindung Pe- | 
newu PP Pandak RP Prodjowi- 

duro, penasehat R. Prodjowirat | 
mo, R. Sumardi dan Hardjowar | 
dojo. 

  

« Koperasi 'Pindjam Sewa 

| Perkakas R.K. Notopradjan te 
| dan ,Kotabesar Semarang” ma- | 
| Sing2 seharinja rata2 menghasil | 

oleh I.k. 100 orang jang al. ter- | 
diri dari para Residen, Waliko- | 

Bupati dan pemimpin2 ba- | 

lebih ' 

setjara | 

setahun. Dari djumlah itu 104 | 

kepada Persatuan ' 

|rankan saja. Tidak ada perarg. 

  gunsana perang ?”. 

  

lah didirikan oleh penduduk itu 

sendiri jang diketuai oleh R.W. | 
Mangunwasito. 

Gerakan mendirikan 
.gedung2 SR 

ea Setiap bulan dapat dikumpulkan: 5 
Rp45 djuta 

Orang Tua Murid, 10 kepada 

Pusat Jajasan di-ibu-kota . pro- 
pinsi jang “diketuai Gubernur 

| dan 6594 untuk daerah2. Dari 

|djumlah itu jang merupakan 

| modal untuk. mendirikan ge- 

dung2 SR... menurut taksiran 
setiap tahunnja dapat didirikan 

gedung S.R: sebanjak 96 buah. 

Dalam tempo 18 th. ..... 

M:nurut njonja Surya Hadi, 

dengan usaha? jang digerakkan 

oleh jajasan dan rentjana? jang | 

diselenggarakan oleh pemerin- 

tah propinsi Djawa Tengah, 

kira2 dalam tempo 18 th. baru ' 

sekolah2 itu dapat menempati 
gedung?2nja sendiri. Seperti di- 

ketahui, untuk memenuhi keper- 
luan 11, djuta murid S.R. Dja- 

wa Tengah harus tersedia 'ge- 

dun: 5.090 buah. Dari 5.000 ge- 

dung S.R. jang ada sekarang 
4090 diantaranja berupa ru- 

mah sewa jang tidak memenuhi 
sjarat dan setiap tahunnja me- 

merlukan uang sewa sebanjak 

Rp. 1.560:000,—. 
Hingga kini pemerintah pro- 

binsi Djawa Tengah telah men- 

njak 99 buah dengan beaja se- 
besar Rp. 9.795.000,—. Dan un- 
tuk tahun ini direntjanakan 100 
buah dengan beaja Rp. 12.— 

Gjuta. : 
Achirnja diterangkan, bah- 

wa setiap tahunnja 

anak2 jang akan masuk dalam 

anak dan dari djumlah itu rata2   

|karta beberapa waktu jl. 

dirikan gedung S.R. baru seba-j 

banjaknja | 

S.R. Djawa Tengah I.k. 360.000 | 

rima dengan tidak bersarat dan 

akan diperlakukan sebaik2-nja. 

GEMBIRALOKA MENDA- 
PAT TANAH 2: HA 

Sidang DPD Istimewa Jogja- 
telah 

memutuskan akan memberi ban 
tuan tanah seluas 2 Ha kepada 

| Jajasan Gembira Loka jang ber 
| maksud akan membangun se- 
|buah kebun raja dan kebun bi- 
natang di Mudja-mudju bagian 

Timur kota Jogjakarta. 

Kabarnja - Jajasan itu akan 

segera mulai dengan pekerdjaan 

nja walaupun tanah jang mere: 

ka perlukan luasnja pada fase 

pertama 40 Ha. 

Ketua Jajasan itu seperti di 

ketahur ialah Sri Paku Alam 

dan modal pertama merupakan 

Utara. 

PERATURAN UMUM SE- 
WA RUMAH 

Seksi V DPR Daerah seka- 
gang ini sedang sibuk mentjari 

bahan2 untuk penjusunan sebu 

ah peraturan daerah jang akan 

wa menjewa rumah didaerah Jo 

gjakarta. Hubungannja ialah, 
mengingat daerah Jogjakarta 

dihari kemudian akan mendjadi | 

daerah 

jang memerlukan rumah2 sewa. 
Hari Sabtu jad. Seksi V itu | 

merentjanakan pertemuan de- 

ngan wakil Pemerintah Kota- 

| pragja Jogjakarta untuk mem- 

|peroleh 'bahan2 tentang pera- 

turan2 jang ada di kota Jogja- 

  
“karta tentang sewa menjewa 

rumah. 

PEMENANG2  PERLOM- | 
BAAN MENGARANG 

“— Tembang pemilihan 
umum. 

Selasa tgl. 8 Pebruari djam 

10.00 dikantor Djapendi diada- 
kan upatjara pemberian hadiah 

kepada 6 orang pemenang -sajem 
bara mengarang tembang pemi 

lihan umum. Mereka itu jalah 
R. Tjokroatmodjo, pegawai Dja 

pen kap. Kulon-Progo, Darmo- 
wasito, pegawai  Djapenkap. 

Gunungkidul, Supandi, pegawai 

Djapenkap. Kulon-progo, Suto- 

wirjo, - pegawai Djapenkapane- 

won Ngemplak. kab. Sleman, 

Hardjowasito, pegawai Djapen 

(|kapanewon Turi, kab. Sleman, 

Sosrosuhardjo, pegawai Djapen- 

kap. Kulon-progo.   hanja 120.000 jang danat diteri- 
ma dan kehanjakan dari anak2 | 

| jang telah mentjapai umur 10 
tahun. — Ant. 

Dinegara kita jang ada pe- 

rang, jaitu perang sentimen, pe- 

rang sembojan, perang siogar 

dan perang agitasi. Kadang2 pe- 

rang statement atau perang 
DOSPOr "9 

— Itu bukan perang, Mas. 
Bukan perang.......... " 

Tapi njatanja harga ba- 
han pakaian makin mahal, bu- 
kan? 

IIA) Ha itulah jang menghe- 

tapi harga tekstil naik terus. 
Apakah bisa, harga barang2 na- 

ik hanja karena perang senti- 
men dan perang agivasi dilapa- 

ngan politik ?” 

,Kira2 sadja bisa”, saja men- 

djawab  sekena-kenanja sadja. 

Bung  Djakub makin heran. 
Saja makin tidak mengerti”, 

katanja. 

Saja djuga tidak mengerti, 

bung”, kata saja bersungguh2. 

Pertjakapan Yerhenti, karena 
ada dua orang laki2 dari desa 
datang kekedai bung Djakuh, 
mau membeli iket blangkon. Da- 

tang lagi dua perempuan desa, 

mau membeli kain lurik. Tawir 

Sajembara mengarang tem- 

bang Djawa itu hanja terbatas | 

| dalam lingkungan Djapen didae | 
' rah Jogjakarta. 

kedjadian ' djual-beli dua helai 
kain lurik tenun dari Pedan. 

Kalau harga barang2 tekstil 
| makin mahal, pasar rombengan 

ini pasti makin ramai, bung” 
kata saja, setelah: kedainja 

lengang kembali. ,/Moga2 bung 
akan kuat bertahan disini, bisa 

mengumpulkan kekajaan setja- 

ra halal. Orang jang mempunjai 

pengalaman dan keahlian dila- 
pangan perdagangan pakaian 

lungsuran, seperti bung, pasti 

akan makmur sekarang. Hidun 
bung Djakub”. 

Amin, amin, amin”, sahutnja. 

,Do'akan, Mas, moga2 saja ma- 
dju terus dalam perdagangan 

ini, supaja saja bisa beli ru- 

mah, Sudah itu saja akan ka- 
win lagi. Dulu isteri saja minta 
pegat karena saja tak punja, ru- 

mah sendiri. Kalau saja kawin. 
tak mau saja menumpang diru- 
mah mertua. Musti punja ru- 
mah sendiri, supaja bisa 'ber- 
daulat penuh sebagai laki2 ter- 
hormat”, 

Pikir saja, apakah harus saja 

doakan moga2 harga tekstii 
makin mahal, supaja bung Dja-   menawar sampai lama, achirnja 

u 

  

"kub terkabul tjita2nja? 

ek Aib ta 

kebun binatang ketjil di-aloon2 

mengatur garis2 besar tarip se- | 

industri dan memung- | 

kinkannja banjak kaum buruh | 

Saja menganggukkan kepala. | 

' HALAMAN 2 

- Na 16.15 dilapangan basket- 
ball Gondokusuman 2 diada- 

kan pertandingan antar fakul- 
ter H.E.S.P. — Ngasem, dan 
19.45 

semua putera B, 
# Pertandingan kompetisi Per- 

' tim 1955 diadakan dibaan Kli- 
tren antara T.N.H. — Balapan 
1, dibaan Balapan antara Ba- 
lapan 2 — Madju 4, semua 

pertandingan dimulai sore. 2i- 
baan Sosrokusuman antara 
Ganeca 11 — Ria 2? dan dimu- 
lai pagi hari. 
  

P.B. P.P.T.I. & PENGIRI- 
MAN PELADJAR KE 

AUSTRALIA 

surat?-kabar tentang  pengiri- 

tralia untuk beladjar djurusan 
keteknikan. maka P.B. Pemuda 
Peladjar Tehnik Indonesia di 
Jogja menjatakan penjesalan- 
nja atas hal tsb. bahwa jang 

diberi kesempatan hanjalah pe 

umum) sadja, sedang pemuda2 
tamatan S.T.M., Sek. Technolo- 

ngan, dll. sekolah keteknikan 

Sama sekali tak diberikesempa- 

tan. 
Dichawatirkannja, bahwa ada 

nja pengumuman itu, pemuda? 

tak lagi suka masuk sekolah? 
ketehnikan, karena mereka ber- 
pendapat bahwa sekolah? keteh-   

| nikan adalah sekolah jang bun 

“tu sama sekalis 
Bila hal ini sampai terdjadi 

kiranja Pemerintah tjukup me 

nginsjafinja. Dan bila kami 

,menjarankan'' kepada pemuda2 
untuk melalui djalan sekolah 
umum, sehingga ,,tak ada” (ka 

lau ada jang masuk ke sekolah 

sekolah keteknikan, adalah ,,pe 

muda? rontogan”, jang telah tak 

diterima disekolah umum) jang 
masuk ke sekolah2 keteknikan, 

maka kiranja Pemerintah telah 

mengetahui sebelumnja. Demiki- 

lan surat P.B.P.P.T.I. jang di- 
sampaikan kepada Pemerintah 
Pusat. 

4 AHLI KIMIA GULA 
BARU 

Telah lulus udjian penghabi- 

san Collage Gula Negara, C.G.N. 
di Jogjakarta dengan mendapat 

idjazah ahli kimia gula sdr2 Is- 

bandi, Mashadi, Suroso dan Su- 

trisno. 

SUMBANGAN UNTUK 
| ASRAMA PELADJAR 
| KALIMANTAN DJETIS 

Asrama Peladjar Kalimantan 

|di Djalan Djetishardjo No: 22 

Jogjakarta-telah dibuka dengan, 
resmi pada tanggal 1 Pebruari 
1955 jl, dan untuk pertama ini 
baru ditempati sebanjak 17 
orang peladjar. 

Sebagai Ketua Asrama telah 

dipilih sdr. Achmad Djaelani, 
|dan karena keperluan2 untuk 

| kelengkapan Asrama seperti 

lalat2 dapur dil. belum mentju- 

|kupi, maka untuk sementara 

| akan diatur sendiri oleh mereka 

| jang sekarang berkesempatan 
ena enta. 

Diterangkan bahwa sebagai 

'an besar dari alat2 keperluan da 

| pur seperti piring dan lain2, te 

llah didapat .atas sumbangan 
| orang2 tua-keluarga asal Kali- 

mantan di Jogjakarta jang diu 

sahakan oleh Ibu Rustinah, sum 

| bangan mana diterima dengan 

| penuh rasa sjukur dan terima ka 

| sih. 

  
KONGRES SB. KESE- 

HATAN 
Maret jang akan datang 

di Djakarta. 

Dalam sidangnja Pengurus 

telah memutuskan : 

ngadakan kongresnja jang 

dengan 26 Maret 1955 jang akar 

datang di Djakarta. — Ant. 

PSI TJABANG JOGJA- 
KARTA . GIAT 

Dari jang bersangkutan dida- 

pat kabar bahwa ,,Party Sosialis 

Indonesia (PSI) Tjabang Jogja 

karta sekarang giat mempersi- 

|apkan pendirian Ranting2 PSI 

|dalam Kotapradja, antara lain di 
  

Apa & Hoa 

antara FT, — S.P.E., 

Berhubung dengan iklan pada. 

man 200 orang pemuda ke Aus-: 

muda2 tamatan S.M.A. (sekolah : 

gie, Sek Geologie, Sek Penerba-. 

Besar Serikat Buruh Kesehatan: : 

untuk me-: 

ke-V pada tanggal 21 sampai ' 

25F 

| Kota-gede, Kraton Timur, Djetis 

utara, Gentungan dll. 

Djuga dalam kalangan pega- 

| wai dan buruh negeri maupun 

partikulir, termasuk buruh2 be 

| tjak oleh PSI giat diberikan pe 

nerangan2 tentang maksud dan 

| tudjuan PSI jang mendapat per 

| hatian besar. 

Sementara itu GTI (Gerakan 

Tani Indonesia) Daerah Jogja- 

karta telah berhasil mendirikan 

Tjabang2 dan Ranting organisa 

si tsb. dibeberapa tempat, dan 

dalam waktu jang pendek akan 

pertama di Jogjakarta. 

  

Nonton mana ? 
LUXOR : Putus. Harapan”, 

2 Ramlee, Rokiah. 

RAHAJU : ,War of the Worlds” 
REX: Circus Clown Joe 

E. Brown. 

INDRA : ,Hight Iron Men”. 
Marie Caste, Bonar Collino. 

SOBOHARSONO : Lili”, Leglie 
Caron, Mel Ferrer, 

SENI SONO: ,,Aan”, 
India. 

MURBA : ,,Tjit Kiam Sip Sam 
Hiap”, ke III, 
TAN BETENG : ,,Manhan- 

. dled”, Dorothy Lamour. 
TOPRAK TRIMUDO TOMO : 
“Retno . Kuning” 

  

     
ke ah aa aoi si Uban Mun et Jan Yapa HUI 

W.O, SARI TOMO : ,Sridaru- : 
retno maling”, Hk 

  

mengadakan Konperensi-nja jg. 
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pembagian jang sudah 'ampau. 

sudah, 
| adalah 'mendjadi tanggung dja- 

. tik jang mendjadi grossier cam- 

  

      

ja 
sin 
Gambar anne Ibu Wali Kota melakukan. 

  

Damai disaksikan otot pura Han telah dilangsungkan 
h. upatjara pengresmian pabrik Es Slamet” bertem- 

in mper. Pabrik tersebut dibangun dengan bia- 
- dan mesingnja didatangkan oleh Dasiad Mu 

kun pembuatan gedung oleh N.V. Patria. 
pengguntingan pita 

dengan yenpopa » oleh. tamu. — (NAPPHO). 
  

   
   

  

   

    
   

  

   

    

BOLA sekian lama pe- 
ingusaha2 batik dalam pene- 

rimaan pembagian cambrics ti- 
dak ada ketentuan jang pasti, 

“maka untuk bulan Pebruari '55 
akan mendapat suatu peraturan 

" positief dapat diperguna- 
“kan untuk mengurangi tidak 
adanja keseimbangan ketentuan 

    

  

   
   

   

  

imana. pengalaman jg 

, ketentuan pembagian itu 

grossier2 cambrics jang. 
'ada dalam daerah pembatikan. 
Sedang Djawatan Perindustrian 

. hanja mengawasi tentang lan- 
jar atau tidaknja pembagian 
itu. Ketentuan ini sedikit banjak 
tidak memperoleh suatu gam- 
baran . :jang mendekati kepada 
'kenjataan jang sebenarnja dari 
pada pengusaha2 batik, teruta- 
ma pengusaha2 batik jang tidak 

That dalam Kooperasi 'Ba- 

brics atau pengusaha2 batik jg 
mendjadi anggauta eagnaina 
Batik jang tidak an ape Uaan gros- 
mer 2 ny 

    adaan ka ipa 3 “demikian” | 
sendirinia banjak | 

“memab a reaksi Galam ka- 
langan pembatikan. Maka dari 
itu dengan kebidjaksanaan Dja- 

watan Perindustrian, ditjabutlah 
pertanggungan djawab grossier 
mengenai peraturan pembagian 

“Peraturan. pembagian 
.cambrics baru 2 

( Can MOECHARI HADISARDJONO) 

|Djawab soal ini, 

  dan dipegang sendiri oleh Dja- 
watan Perindustrian. Dalam hal 
ini sedikit banjak dapat mengu- 
rangi reaksi jang terdjadi dim 
kalangan pembatikan. 

'Dalam rangka perbaikan pem 
bagian cambrics itu dikeluarkan 
lah oleh Djawatan Perindustri- | 

an Pusat, Peraturan pembagian 
cambries ' No. 
Cambrics tgl. 12 Oktober 1954. 
Peraturan ini tjukup sudah di- 
kenal dan dimengerti oleh selu- 
ruh pengusaha2 batik. Maksud 
daripada . peraturan itu betul2 
sesuai dan sedikit banjak men- 
dekati daripada kehendak jang 
sebenarnja daripada pengusaha2 

batik jang bonafide. Karena itu 
pengusaha2 batik jang bonafide 
sebelum. . 'berlakunja peraturan 

itu sudah siap untuk mentju- 
kupi -isi daripada maksudnja, 
sehingga -.tepat pada waktunja 
berlaku tidak akan terdjadi hal2. 
jang tidak diharapkan. ai 

Menurut ketentuannja per- 
aturan ini akan berlaku mulai 
Januari 1955. Tetapi disebabkan 

“beberapa hal belum dapat ber- 
djalan sebagaimana jang diten- 
tukan, melainkan ditunda sam- 
pai Pebruari 1955. 

x 

". Berhubung dengan pelaksana- 
an peraturan pembagian cam- 
brics No. 92917/3.3 Wh. tidak se- 
bagaimana diharapkan, “maka 
dipandang periu mengirimkan 
Sir.2 SUP O dan PURNO- 

MO ke daerah jg bersangkutan 
daripada peraturan tersebut di- 
atas agar terdapat suatu onder- 
standing jang sebaiknja. Demi- 
kianlah antara 'ain pengumum- 
an dari Diawatan Perindustrian. 
jang diterima .oOleh  Kooperasi 
Pembatik” Ponorogo. .. 
Tepat pada hari dan tanggal 

jang telah ditetapkan, maka na- 

da tanggal 26 Djanuari 1955. 
I dbertempat di Kantor Kooperasi | 

“ »Bakti” Ponorogo diadakan per- 
temuan untuk menjambut keda- 

tangan Sdr.2 Supario dan Pur- 

ndmo selaku wakil dari Djawa- 
tan Perindustrian Pusat. Hadlir 

“pertemuan itu waki'? dari 
watan Prindustrian Ponoro- 

da. Maditm, Diawatan Per 

    Kooyeasi. “Pembatik” 

) Oa Pengurus Batik 

tsb diatas. Setelah aa. 

G Taka romi Sinar ang ke- 
' wakil dari Djawatan 

dustrian Pusat. 

ri .Djawatan Per- 

-
 

dalam tugasnja utk 

ri penerangan tentang 
ngan daripada -perat 

9297/3.3 White | 

Sibuka Tn Pengurus | 

lain Sdr. Purnomo se- | 

| setelah mene- | 
ksud kundjungannja | 

an ih 

No. 9297/33 Wh, ditekankan 
'oiehnja, bahwa prinsip daripada 
maksud peraturan tsb adalan 

Juntuk menghilangkan systeem 
pembagian cambrics jang statis 
seperti jang lampau, sehingga 
pembagian jang akan datang 
dapat menimbulkan suatu per- 
geseran jang dynamis diantara 
pengusaha2 batik untuk berlom- , 
ba-lomba ' dalam mempertinggi 
perusahaannja masing2. Tidak 
seperti pembagian cambrics jg 

lampau, dimana peraturan jang 
sekarang ini tiap tiga bulan se- 
kali memberi kesempatan kepa- 
da pengusaha2 batik untuk me- 
robah . pembagiannja - menurut 
besar ketjilnja padjak upah jg 

'dibajarnja dengan unit pekerdja 

jang sebenarnja dalam perusa- 
haannja: Diterangkan djuga, 
hanja dengan 'kedjudjuran dari 
pengusaha2 batik sendiri, per- 
aturan ini. dapat. berdjalan se- 

' bagaimana mestinja. - Demiktan 
Sdr. Purnomo. 

Setelah itu diadakan tanja 
dimana dari 

ap matjam saran dan usul | $ 

Runnos H ti paya jhadlirin Sdr, 
mo hanja “dapit menerangkan, 
bahwa peraturan ini tidak dapat 
ditunda lagi, tidak dapat diro- 
bah dan harus dapat dilaksana- 
kan dalam bulan TN 1955. 

  

OBAT2AN UNTUK 
VIETMINH 

21. Telah 4 tahun belum 

| Dr Tjos Sik Ien, Ketua Komi- 
te untuk Meringankan Keseng- 
saraan Rakjat Vietmin (Viet- 
minh Relief Committee) menja- 
-takan, bahwa melihat berb: 
kedjadian, ia tidak dapat mele- 

paskan kesan, bahwa Internatio- 

nal Red Cross (Palang Merah 
Internasional) hanja bersedia 
memberikan - bantuan ' kepada 
mereka jang banjak sedikitnja 

disokong oleh kekuasaan2 kolo- 
nial. Ia sebut antaranja, bahwa 
International Red Cross dapat 
mengirimkan bahan2 kepada 

»R.M.S.”, sedangkan bahan2 jg. 
dikumpulkan oleh V.R.C. (jang 
diketuairja - Red.) harus me- 

| nunggu 4 tahun dan sampai ki- 

ini belum diketahui bagaimana 
nasibnja. Terbukti, bahwa badan 
Palang Merah itu bukan sadja 
memihak, tetapi djuga mempu- 

| njai simpati2 sendiri tertentu. 
| VR.C. dalam tahun 1950 te- 
lah mengumpulkan uang di Jo- 
gjakarta untuk rakjat Vietminh. 
— Ant: — 

  

k Tjeramah umum jg. akan 

diadakan oleh Panitya Aksi Pe- 
milihan P.K.I. gabungan R.K.2 
Pudjokusuman, Dopowinatan, 
Keparakan Lor dan Keparakar 
Kidul pada tgl. 12-2 mulai djam 
19.00 bertempat. dihalaman S.R. 
Pudjokusuman. 

da
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Eryuksel mengemudikan ke- 
retanja kepos polisi jang terde- 
kat, lantas mengadakan penga- 
duannja. Polisi Turki merupa- 
kan suatu ketjualian didunia, 
dimana berlaku peribahasa bah- 
wa orang Bling orang jang 
bertjinta2an. 

Djika perkara sematjam ini 

diadjukan dan jang bersangku- 
tan njata bersalah”, mereka 
mendapat hukuman pendjara 
antara satu hari sampai satu 

bulan dan denda antara 5 peran 
50 pon Purki. 

Memperlihatkan perasaan 
"tjinta2an dimuka umum adalah 
suatu pelanggaran jang dapat 
dihukum. Seorang Turki jang 

mentjium isterinja untuk me- 
ngutjapkan selamat tinggal di- 
stasiun kereta api dapat dituduh 
melanggar susila umum. Biasa- 

nja polisi pura2 tidak melihat 

djika ini terdjadi. 
Namun di Izmir baru? ini se- 

orang laki? jang mentjium iste- 
rinja didjalan, digiring kekantor 
polisi untuk diperiksa. Mereka 
kemudian diperbolehkan pulang 
dengan tiada apa?, ketjuali men- 
dapat peringatan supaja ,,me- 
njimpan” perasaan mereka sam- 

pai mereka tiba dirumah. y 
Beberapa minggu jang “lalu 

terdapat beberapa kritik disu- 
rat2 kabar Ankara terhadap un- 
dang2. Seorang wani elgi de- 

ngan djantung hatinja, seorang ' 
Turki, dihadapkan kemuka ha- 
kim karena mereka bertjium2- 

an dan berpeluk2an dikursi pa- 
ling belakang di suatu gedung 

bioskop. 
Sebagai akibat undang2 jang 

keras itu, di Turki tidak ada 

djalan2 dimana merpati2 biasa- 

nja bertjinta2an. Berpeluk2an 
jang sama sekali tidak me- 

narik perhatiin siapapun di- 
park -park London atau d'sta- 

siun kereta dibawah tanah Paris, 

di Turki dianggap sabagai suatu 

pelanggaran susila besar. 

Didalam pembitjaraa2, ada 

' terlihat andjin 

  kalangan? Turki jang mengang- 
itu gap sikap undang? Turki 

   

    

en KEDAULATAN. 

    

RAKJAT 

  

terlalu berlebihzan. Tetapi ada 
pula jang menganggap itu perlu 

ontuk menghindarkan terdjadi- 
nja hal2 Ken Kanan Tn | 

| amum. 
  

   

Meskipun n Ak ertinatran pe- | 

rasaan tjinta dihadapan umum. 
dilarang, orang djangan mengira 
bahwa orang Turki sama sekali 
kebal thd keindahan wanita. 

Tiap2 toko pendjual surat2 
kabar penuh dengan madjalah 
bergambar wanita2 tjantik, luar 
dan dalam negeri. Harian2 ter- 
kemuka ' menjediakan banjak 
ruangan untuk pertandingan 

ketjantikan dan potret2 bintang 
film jang rupa2nja kekurangan 
bahan pakaian. Marilyn Monroe 

tidak habis?nja dimuat potret- 
nja, kemudian sebagai nomor 2 
Jane Russell. 
Beberapa orang asing me- 

nganggap sikap Turki terhadap 
wanita masih sebagai sisa? 
»harem-mentaliteit”, meskipun 
emansipasi kaum wanita sudah 
berdjalan sedjak revolusi nasio- 
nal. Seorang Perantjis baru? ini 
mengatakan : 

dan perempuan, 

karena orang ki tidak suka 
sama sekali andjing, dan terlalu 

suka perempuan”. 
Sangat tidak biasa, meskipun 

di Istambul dan Ankara sekali- 
pun, bahwa seorang perempuan 

sendirian pergi kerestoran. Pe- 
rempuan2 dikedua kota itu se- 

ringkal diperingatkan diangan 
terlalu berani djika bertaksi se- 
orang diri, apalagi djika sudah 
gelap. 

Surat2 kabar sering memuat 

berita bahwa seorang perem- 

puan dipaksa dengan kekerasan. 
Tjerita2 sematjam .ini 

pandjang lebar sampai hal jang 

seketjil2nja. 
Belum selang lama ada bebe- 

rapa berita tentang penjera- 

ngan2 terhadap pemudi2 jang 
katanja dilakukan oleh orang2 

jang biasanja dianggap alim. 

Memang djuga orang2 sema- 

tjam ini sangat suka  di- 

buat bulan2an oleh ahli2 karika- , 

  

,Di Turki djarang 

Te 

dimuat 

Bertjium didjalan | bisa masuk 
Lo. pendjara di Turki 

OLISI Istambul memeriksa suatu perkara jang PER 
oleh sopir. taksi Hasan Eryuksel. Sepasang merpati jang 

menjewa taksinja. bertjium-tjiaman ditempat duduk beyPaa, 

tur. Sebuah karikatur memper- 

Iihatkan seorang imam sedang 

(duduk dengan seorang wanita 

: “iiatas pangkuannja, sedangkan 

“beberapa orang perempuan lain 

dari haremnja sedang mengusir 

seorang Wanita jang memprotes. 

Pengundjung Istambul sering- 
kali mendapat kesan jang da- 

lam bahwa dikota itu sama se- 
kali tidak ada pelatjur. Memang 

bergelandangan diumum dila- 

rang di Turki. Tetapi disam- 

Ding itu ada sistem pelatjuran 

jang diatur. Seorang  pengun- 
Gjung jang berdjalan2 kira2 se- 
xatus meter dari pusat toko? 
jang sangat modern di Beyogiu, 
Hstamibul, tiba2 sadar bahwa ia 
ada didjalan jang penuh dengan 
tempat2 pelatjur. Orang2 me- 

ngintai kedalam dari sebuah lo- 

bang dipintu muka, dan mereka 
melihat perempuan2 jang sete- 
ngah telandjang didalamnja. 

. Ini bagian kota jang sangat 

nkenal jaitu Abanoz Sokak: 

da Suara2 supaja memindah- 
Kan tempat itu dari pusat kota 

ni sampai sekarang ini be- 
|lum djuga dilakukan. 

(Antara Features). 

  

     
    
   

  

SOVJET TERTINGGI 
TERIMA BAIK 

| BUDGET 
Radio Moskow  mengumum- 

kan dalam siarannja bahwa So- 

vjet Tertinggi Sovjet Uni da- 

am sidangnja pada hari Senen 

'H. telah dengan serempak me- 

aerima baik anggaran belandja 
gara untuk tahun 1955, 

'Seperti diketahui, dalam bud- 
“get ini pos pertahanan telah di- 

“tambah. Ng 

  

   
     

  

  

  SEPAKBOLA : 

TOURNAMENT KEDJUA- 
RAAN DUNIA 

| 
  

nja kepulau Thaiwan tersebut. 

Kelihatan dalam gambar ini disalah satu 
dimana satu2an dari pesawat terbang sabrejet 
Udara Amerika, jangbaru2 ini telah dipindahkan pangkalan- 

  

   
   
     

    

   
    

P3 Pi 

tempat di Thaiwan. 
dari Angkatan 

(Foto : Mondiana). 
  

dengan produktif. ,,Prav 

Banjak diantara mereka diki- 
rim ke Asia Pusat, dimana pe- 

merintah Uni Sovjet. sedang 
membuka dan memperkembang 

ladang baru untuk ditanami bi- 
dji2an. 
"Mereka jg dikirim kepabrik2, 

usaha2 pertanian dan stasiun2 

traktor dilain distrik dari 
tempat kerdja semula, mendapat 
“hadiah dua bulan gadjih pokok. 
Jang diberi tiga bulan gadjih 
pokok ialah mereka jang diki- 
rim ke Asia Pusat jang masih 

belum diperkembang, jang ke 

udjung utara dan Siberia  di- 
tempat2 penghasilan kaju, serta 
di Ural dan Timur Djauh. 

Gerakan ini adalah jang ter- 
besar sedjak Maret 1953 ketika 

pemerintah Malenkov mulai be- 
kerdja untuk memberikan stre- 

amline kepada mesin pemerin- 
tahan.   
Pegawaikantor kepabrik 

Seperti ikan didaratkan 
UATU gerakan paru kini sedang didjalankan di Uni Sovjet 

untuk memindahkan pegawai? kantor jang kelebihan ke- 

pabrik? dan usaha? petanian dimana mereka dapat 

Peker Pakta jang untuk 
pertama kalinja dilepaskan dari 
medja tulis mereka, seolah? se- 

perti ikan didaratan. Djika me- 
reka tidak mempunjai kepan- 
daian? lain, mereka- diberikan 

latihan ditempat untuk peker- 
djaan baru. Sementara beladjar 
mereka , diberikan pesangon 
beberapa bulan gadjih. 

Mereka mendapatkan fasili- 
tet2 penting djika harus pindah 
kelain tempat, bersama2 dengan 
keluarga mereka. Segala beaja 
ditanggung oleh pemerintah. Dj: 
ka ditempat baru terdapat. ke- 
kurangan perumahan2, mereka 
dipindjamkan uang untuk mem- 

buat rumah sendiri. Pindjaman 
ini dilunaskan didalam 7 tahun, 
sedangkan tjitjilan pertama ba- 
ru dilakukan sesudah 3 tahun 

dari tanggal pindjaman. —   (Antara Features). 

| | 

ment sepakbola un 

“(kedjuaraan dunia jang telah di- 

bekerdja | 
” mengatakan gerakan ini dilakukan 

karena susunan kantor? Pe sean perah 

Hasilkan keuntungan 2,81 

Djuta Francs Swiss. 

Sebagaimana diketahui, dalam 

bulan Djuli-Agustus tahun 1954 

di Swiss dilangsungkan tourna- 
uk merebut 

menangkan 

(Barat. 
“Lebih djauh ,,Sportkroniek” 

pat mengabarkan tentang ke- 
tuntungan jang diperoleh dalam 
tournament tersebut ialah sebe- 

sar 2,81 djuta france Swiss. 
Djumlah uang masuk selama 

tournament itu adalah 5,7 djuta, 

diantaranja 5,59 djuta adalah ' 

|hasil dari 26 pertandingan jang | 

oleh kes. Djerman 

dimainkan selama itu. Pengelua- | 

ran uang untuk keperluan pe- 

njelenggaraan tournament itu, 

berdjumlah 2,93 djuta france. 

Djumiah tersebut diperuntukkan 

pembajaran padjak, sewa lapa- 

ngan, pengangkutan, penginep- 

an dari kes.2 peserta, ongkos2 

jang diperlukan Komisi2 dari 

| FIFA, wasit2 dan pendjaga2 ga- 

ris. 
Dibeberapa kota di Swiss di- 

dirikan stadion2 baru atau di- 

adakan pembentulan pada sta- 

dion2 lama. Untuk itu diperlu- 

kan uang sedjumlah 
jang dapat dipindjamkan oleh 

| Maskapai Toto (Totalisator) de- 

ngan bungan jang serendah2nja. 

Dari keuntungan sebanjak 2,81 

djuta itu dilakukan pembagian 

sbb. : : 

154 Kepada FIFA — 421.950 
francs, 25 kepada Persatuan 

Sepakbola Swiss 103.257 
francs, 6072 atau sedjumlah 
1.687.717 dibagi2kan kepuda ne- 
gara2 jang turut ambil bagian 

menurut banjaknja - pertanding- 

an jang dimainkan masing2. Se- 

lama tournament itu, distadion 

Wankdorf, Bern dimainkan 5 

pertandingan jang menghasilkan 

1.878.000 franecs. 
St. Jakobstadion di Basel 

menghasilkan 1.477.000 francs, 

sedang Olympia stadion di Lau- 

sanne menghasilkan uang sebe- 

sar 1.131.000 francs. 
Dari 26 pertandingan jang di- 

mainkan, tertjatat djumlah pe- 

nonton 745.804 orang.   
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|kisan2 tuan ? x 

drake menjihir Kern dan 
, bitjara untuk dia. 

k   x 

    

(MAA NDRAKE HYPNOTIZ ES KERN-AND, 
'USING VENTRILOGUISM, SPEAKS FOR HIM$ 
  

PAN Se 1 Took Ovep 
WHERE--ARE THEY? 
I WANTED TO MAKE 

  

Hexacnw! now cet Out OF even!) 

Y 

  

Tuan menjuruh kita turun untuk mengatakan, tuan tidak H- Apakah 
akan membajar sepeserpun untuk mendapat kgmbali lu- 

dengan mempergunakan suara 

J 'etul, Sekarang keluarlah dari sini ! 

A DEAL WITH THEM-—- 

    
SAS kes jang ter- 

djadi ? Dimanakah ......... 

mereka tadi ?. Saja hen- 
dak akur2an dengan me- 
NEKE, akan 0 

-k Sajalah jang . mengoper 
pembitjaraan tadi, Kern. 
Saja tidak hendak membi- 

arkanmu berbuat demikian ' 

    

  

    Wber Week: MANDRAKE"S way 
  

4 Tetapi 
"pat kembali 

Hanja tinggal 
hari sadja. 
Biarlah saja mengurusnja 

“menurut tiara saja sendiri. 

saja harus menda- 
lukisan2nja. 

beberapa 

4 

  

Dua pemuda Indonesia jang 

bermaksud mengelilingi dunia 

lengan naik sepeda,  jaitu Sa- 
Kamah dan  Damardjati, 

hari Rebo malam kira2 djam 

00 tiba. kembali dengan pe- 
sawat terbang di Djakarta da- 

si Rangoon. 

rangan, bahwa  perongkosan 
naik pesawat terbang GIA da- 

Rangoon ke Djakarta untuk 
semuda Saleh Kamah dan 
Damardjati, ditanggung oleh 
pegawai2 perwakilan R.I: di- 
Rangoon, jang untuk keperluan 

imi telah mengumpulkan uang 

diantara mereka. 

Menurut- “keterangan, ong- 
kos Rangoon — Djakarta un- 
tuk kedua pemuda tersebut ia- 

lah Rp. 5.000,—. 
Lain keterangan lagi menja- 

takan, bahwa kedua pemuda 
jang bermaksud “ mengeli ingi 

dunia itu dikembalikan oleh 
kedutaan R.I. di Rangoon, ka- 

rena usaha meneruskan itu di- 

anggap tidak dapat dipertang- 
gung djawabkan. — (Ant.) 

t to 
Lebih djauh diperoleh kete- : 

  

HALAMAN 3 

Pertanian Surakarta : Bi 
  

(Oleh W. 

Menurut  tjatatan dari Dja- 

watan Pertanian Rakjat Karesi 

Genan Surakarta luas panenan 

jing direntjanakan adalah 230. 

000 ha dengan hasil perkiraan 

487.000 ton, akan tetapi ternja- 

ta dapat mentjapai luas paners 

an 233.500 ha. dengan hasi: 596 

200 ton padi kering (termasuk 

gogo). 
Dibanding dengan keadaan pa 

da tahun 1953 dan sebelum pe- 

rang, dapat dikemukakan bah- 

| wa hasil 1954 itu mentjapai ke 

| naikan 34.200 ton dari tahun '53 

| dan 122.400 ton melebihi hasil 

| sebelum perang. 
|Menurut persentase, kenaikan 

hasil lebih besar daripada ke- 

naikan luas panenan. Hal itu di 
Isebabkan karena jang meme- 

|gang peranan adalah hasil tiap 
| Ha-nja. 

Pada sawah dari rata2 18.8 
|kwintal tiap ha. dalam tahun 

| 1937 dalam tahun 1954 naik 
| mendjadi 22,90 kw. per ha. atau 
|kenaikan hampir 22” PAN 

  
  

Ne RD Ampel Surabaja 

pada hari Sabtu pukul 10 
pagi jbl telah ramai dikundjungi 

urang2 jang ingin mengetahui 

sampai dimana proses kepastian 
djadinja dilakukan penjumpah- 
an terhadap “seorang pemuda 
Arab M. bin IL, jang telah me- 
nantang minta disumpah dimim 

: mesdjid Ampel sebagai um- 
maf Islam karena ia tidak mau 
menerima tuduhan telah mem- 
perkosa dan menghamilkan se- 
orang wanita Indoneisa berna- 

ma N. jang bekerdja dirumah- 

melakukan penjumpahan telah 

gagal serta menimbulkan keke- 

ijewaan2 pada orang jang hen 
dak lekas mendengar putusan 
mengenai ,,peristiwa Ampel”, ka 
rena ketua Pengadilan Agama 

menolak me »kukan penjumpah 
an itu dengan -lasan bahwa soal 
tersebut ada: h mendjadi kompe 
tensi fihak Kepolisian. 

  

Jang djuga  mengeijewakan 

ada diruangan Pengadilan Aga- 
a ialah, bahwa pemuda M. bin 

TI. sendiri sebagai orang jang 

tapi diwakili oleh ajahnja. Ke- 

latjuan dari sidang Pengadilan     
| 
| 

15 djuta, | 

Agama ini ialah bahwa para 

| wartawan dan hadirin turut ber 
debat dalam djalannja pemerik 

saan. Dalam sidang ini ajah da 
ri M. bin I. membantah sendiri 

perkataan - perkataan anaknja 

jang pernah menjanggupkan un 
tuk melakukan sumpah dimim- 
bar mesdjid Ampe: Ajahnja ini 
berkata bahwa. penjumpahan ' 

dalam perkara perzinahan ada- 
lah bertentangan dengan agama 

|Islam, karena mesti sedikitnja 
lada 4 saksi 

ladanja perbuatan 
jang mengetahui 

zinah terse- 

(but. Karena itupun ajah M. bin 

| 

»SENKES 
sia, misalnja, 
ning telor. Pembikinannja didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

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

rena dimasa dalam 

rambut lekas 

ngin tangan dan kaki pun 

terdiri dari dua matjam : 

Agen : Toko   
   

nja Sebagai budjang. Tenjata pa | 
da hari tersebut maksud untuk , 

hadlirin jang begitu banjak ber, 

bersangkutan tidak muntjul, te 

kesehatan. Ini obat dapat menjembuhkan penj 

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- 

kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, 

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

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

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

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

Main2 djadi sungguhan..... 
'. bersedia menarik kembali per 

kataan anaknja, jang dikatakan 
'a adalah seorang pemuda jang 

tidak mengetahui hukum - hu- 

kum Islam. Perdebatan selama 
' djam ini diachir dengan ke- 
putusan ketua Pengadilan Aga- 
a jang menjatakan akan me 

njerahkan dan meneruskan pe- 
ngaduan dari wanita N ini ke- 

pada pihak kepolisian dan Pe- 
ngadilan Negeri jang dianggap 

herkompeten. 

Organisasi? wanita 

tidak tinggal diam. 

Peristiwa Ampel” ini ternja 
a mendapat perhatian teruta- 
1 Cari sementara organisasi2 

ranita Indonesia jang ada diko- 

1 .Surabaja, jang umumnja 
nempunjai pendapat sama, jak- 

' bahwa ,,peristiwa Ampel” .iti 
dianggapnja sebagai soal kehor 

ratan wanita Indonesia chusus 
. dan kaum wanita umumnja 

Perkembangan megenai peris- 
tiwa ini diikuti dengan perhati 

an dan umumnja, mereka meng 
harap supaja fihak jang berwa- 
Ajib mengambil keputusan jang 

tegas mengenai soal ini, jakm 

memberikan. hukuman kepada 
| “hak jang ternjata bersalah, se 
| timpal dengan kesalahannja itu. 
| Apakah akan diadakan aksi 
'o'eh organisasi2 wanita tersebut 
jadalah termasuk suatu hal jang 
| mungkin sekali. Demikian ko- 
| responden Merdeka” Surabaja 
| mengabarkan. 

| 

i 
1 

  
  

x . Hari malem Minggu jl. 

| Gerwani. Ranting Banguntapan 

| Kotagede telah adakan tjera- 

mah bertempat didesa Kano- 

man. Jang bitjara jalah Nj. S. 

| D. Susanto dan Bu Parto dari 

| Kota masing2 tentang penindja 

juan dari RRT dan soal2 pemil- 
lihan umum. “ 

  

RADJA OBAT 

  

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
TJEPATNJA OBAT INI 

  

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

hormone, besi (baik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), vitamin dan ku- 

dingin, dll, 

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

»SENKESIN”, agar djangan sampai kesalahan beli barang tiruan 

»SENKESIN” senada untuk orang lelaki dan , SENKESIN” 

Femininum untuk orang perempuan. 

Obat ENG NJAN HO, Petjinan 75. — Jogjakarta 

BISA DAPAT BELI KADA TOKO? OBAT DISELURUH 

Hasil Padi & Gogo : 
Th 1954 melebihi perkiraan 

WARTAWAN ..K.R:”) 

AGI daerah Karesidenan Surakarta gerakan selfsupporting 

beras 1954 telah menundjukkan hasil jang melebihi perkira 

an, baik luas panenan maupun produksinja sendiri. 

- 
Faktor? jang menjebab 

kan kenaikan. 

3 Menurut keterangan, fakto?r2 

jang menjebabhkan kenaikan ha- 
sil itu berkat intensivering jang 

dilakukan dalam beberapa hal, 

jakni: 

.1. Perbaikan pengairan, baik 

jang mendjadi tugas negara 

(seksi Pengairan), maupun jang 
mendjadi tugas rakjat (pengair 
an desa, dam rakjat dsb.-nja). 

Berkat inisiatip, kegiatan dan 

kerdja-sama jang erat diantara 
kedua golongan itu tidak sedi- 

kit adanja tanaman padi jang 

lebih terdjamin aiPnja daripada 
jang sudah2. 

2. Perbaikan pembagian air, 
verti jang telah dipelopori 

oleh Kab. Sragen sedjak tahun 
1951 sehingga lebih teraturnja 
pembagian air mendjadi salah 
satu faktor jang penting pula. 

3. Pemupukan padi dengan 

kotoran chewan, sampah, orok2, 
rabuk Z.A. atau D.S. maKin ba 

Injak dipergunakan pak tani. 
4. Perbaikan tehnik bertjo- 

'#jok tanam, “lebih baik tjara 

memberantas penjakit dan ha- 
ma tanaman bertambah luas, se 

hingga banjak dipakai pompa 
semprotan jang dibeli pak tani 

baik setjara perseorangan mau- 
pun setjara kollektip. 

5... Usaha mengganti matjam2 
padi jang kurang hasilnja de- 
ngan djenis Bengawan dll. 

Selandjutnja dapat dikemu- 
kan, bilamana kenaikan hasil 
itu tiap tahun dapat sebagai di 

perkirakan, bagi daerah Kare- 
sidenan Surakarta tidak akan 
erketjil hati dalam melaksana- 

kan plan 5 tahun produksi per- 
tanian, jang menurut rentjana 
pada tahun 1958 jad. harus da 
pat mentjapai luas panenan 244. 

000 ha. dengan hasil padi sawah 

dan gogo sebanjak 560.009 ton. 
Dengan demikian akan dapat 

tertjapailah sedikitnja keadaan 
selfsupporting beras dalam arti 
kata, djangan ada lagi orang 
jang makan bahan jang kurang 
nilainja sebagai buhan pokok 

(hoofd-voedsel) misalnja gaplek 
4sb.-nja. 

  

  

Kata Felix Stump: 

|SENDJATA ATOM UTK. 
HALAUKAN 

“Serangan Komunis, 

Laksamana Felix Stump Ko- 
mandan Tinggi Armada AS di 
Pasifik dalam interview dengan 

telepon dari Pearl Harbour me- 

ngatakan bahwa pengungsian 

jang dilakukan oleh pasukan2 

KMT jang dilindungi oleh arma- 
da ke-7 AS dan dipajungi oleh 

pesawat2 terbang dari pulau 

Tachen tidak menemukan kon- 
tak dengan musuh. 

Menurut Stump Angkatan 

Laut AS masih menunggu pe-   
BEKERDJA ! 

jakit atau kelemahan? seperti berikut : 

rintah dari Presiden Eisenhower 

|apakah sendjata?2 atom akan di- 

perlukan untuk menghalaukan 

apa jang disebutnja ,,serangan 
Komunis”. — UP, 
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sakit, 
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»SENKESIN” adalah 

INDONESIA. 

    PN Mu an aa



  

   
      

  

buti giginja. Surabulja pings 
Garuda dipatahkan  sajapn, 
Berabe sendiri ikut sema'ut. 

Tinggal sekarang Banteng. 
Apa bisa njruduk belalang? Apa | 
dipatahkan tanduknja ! Kalau 

1 . sema'ut, Kn 

Gedung Papak Semarang jang 
KN sekarang terlampau amat pa- 

pake kabarnja akan glibangun. 
"Tempo hari sudah ada kabar di- 

£ Sekarang ada kabar 
Ae | lagi akan dibangun. Esok ada 

SAN 

ada kabar lagi akan dibangun. 
| Koran Berabe bisa sobek siar- | 
kan kabar gedung  Papak 

aaakaangn dibangun.” 

0 3 paruee, 
— Sidang -DPRD 

Jogjakarta 45 
(Sambungan hal. LD 

terbentuknya F.S.B. untuk me- 

ngatasi kesukaran2 dalam usaha 

: DPRD membentuk DPD dalam 

f tahun 1952 jl. itu. 
Selain itu, dalam sidang kema-, 

rin itu djuga diadjukan usul ke- 

putusan jang ditanda. tangani 

oleh sdr. Prodjosuroto, H. Man- 

sjur, Sukotjo, Hamam Hasjim, 

dan Purubojo, jaitu jg pada po- 

koknja mengusulkan supaja sdr. 

Susanto diganti oleh sir. H.J. 

Sumarto sesuai Gengan keputus- 

an DPRD pada permulaan tahun 

: 1952 jl. (daftar urutan F.S.B.). 

Diadjukannja . usul keputusan 

ini menurut Prodjosuroto jalah 

untuk mendjaga djangan sampal 

lowongan dalam djabatan DPD 

itu terlalu lama. Djadi terang. 

bahwa usul keputusan ini diadju 

kan terlepas dari soal2 politis. 

KP3 belum dapat beri 

djawaban. : 

Setelah sidang dischors, maka 

oleh sekretaris DPRD sdr. D.D. 

Susanto diumumkan pernjataa" 

'KP3 jang ditanda tangani oleh 

S.P. Paku Alam, jang pada PpO- 

koknja menjatakan belum ber- 

sedia memberi djawaban terha- 

dap pertanjaan sir, Purwokusu- 

mo tadi, karena dipindang perlu 

KP3 harus mengadakan perun- 

dingan dulu dengan para ang 

gotanja. . : 
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pr | Pemandangan umum. 

t Dalam pemandangan umum jg 

memerlukan 2 instansi kemarin 

itu, hanja bitjara pihak Buruh 

Tani dan-sisa dari F.8.B., Se- 

dang Masjumi tutup mulut, ka- 

rena memang tidak perlu bitja- 

ra dan tidak ada Sa aa 

“lagi. Pihak Bus uh “Tani 

“pemandangan Uim itu tetap 

berpendapat, . bahwa menurut 

Undang2 Pokok no. 22 penggan 

" tian Susanto itu harus diserah- 

kan lagi kepada fraksi Buruh 

, Tani. . Selain itu karena fraks 

Buruh Tani kini sudah keluar 

dari F.S.B., maka pentjalonan 

Susanto oleh Buruh Tani untuk 

mendjadi anggota DPD jang ba 

ru itu, adalah sudah, pada tem- 

patnja dan sesuai | engan UU 

pokok no. 22. : : 

Sebaliknja pembitjaraan2 dari 

lain fraksi sisa Statement Ber- 

sama tetap masih mengakui 

sjahnja daftar urutan State- 

   

    

   
    

2 

ment Bersama itu dan menghen 

2 daki supaja DPRD terlebih dulu 

mengadakan pemungutan, suara 

terhadap soal sjah atau tidak- 

nja daftar urutan itu. 

Demikianlah pendirian dari 

P kedua pihak ini tidak dapat di- 

dekati satu sama lain, sehingga. 

t sidang kemarin belum dapat me 

ngambil suatu keputusan dan 

: . pembitjaraan akan dilandjutkan 

hari ini mulai djam 11.00. : 

: a dio Ra 0 
KAMIS 10 PEBB. 1955. 

JOGJAKARTA. : 

06.30 Varia Senin Kemis: 07. 

-10 Kesenian Sunda, 10.00 Ujon2 

dari Puro Paku Alaman, 13.40 

, Alam Peladjar” 13.45 Stambu! 

dan Langgam: 14.10 Hidangan 

Siang: 17.00 Gelanggang ka- 

nak2: 17.40 Lagu2 Indonesia, 

18.00 Njanjian Petang: 18.40 

Pengadjian Al @ur'an, 19.15 Tin 

djauan Ekonomie: 19.40 Diba- 

wah Sinar Bulan Purnama: 21. 

15 Mimbar Islam: 21.30 Mana- 

suka Untuk Angkatin Perang 
Kita, : 

SURAKARTA. 

06.10 Genderan: 13.10 Rajuan 

siang: 14.10  O.K. Sederhana: 

17.00 Dunia anak2 oleh S.R. 

Kanisius: 17.30 Ruangan pemu- 

da pemudi: 18.05 Varia Djawa 

“ Tengah: 18.15 Pengadjian Al 
@Gur'an: 18.30 Irama Indonesia 

oleh Suara Kelana: 19.45 Mira- 
bar Islam: 20.30 Wajang Orang 

21.05 Ichtisar Pers. dalam ba- 

hasa Djawa. 
SEMARANG. 

Siaran A.P. dj. 18.15 — 19.00: 

07.10 Empat Sekawan dbp. Jah- 

ja: 18.15 Siteran Siang: 17.00 

Paduan Suara kanak2: 17.30 

Sandiwara radio untuk kanak2: 

18.15 Merdu Meraju: 19.30 Men 

djelang Malam, 20.30 The South 

Sea Crooners 21.00 Mimbar 
Islam: 21.15 Dari dan untuk 

  

  5 Pendengar. . « 
DJAKARTA. 

P 06.10 Irama Djoget: 07.30 

$" Ork. Kr. M. Sagi: 13.10 Seni 

5 Djawa Studio Djakarta: 14.10 
Empat Sekawan Bandung, 17.00 

Gamelan Bali Mobile Brigade: 
19.30 Tebaran Irama Daerah: 
20.40“Kahasa dan Kesusastera- 

| an Sunda: 21.00 Mimbar Islam: 
$ 21.15 Musik Barat Klasik, 22. 
5 15 Orkes Studib Djakarta. 

  

x 
(Perubahan? bisa terdjadi): - 

  

kabar lagi akan dibangun. Lusa ?| 
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Rp. 13 djuta .musna 
Karena bandjir besar 

di Djember. 

Menurut  tjatatan - terachir 

(sampai tg. 29 Djanuari 1955) 

ti Rp. 13 djuta terbagi atas ke- 

rusakan2 Djaw. Kehutanan Rp. 

1.703.500,—,  C.O.. Kalibadjing 

Rp. 116 djuta, C.O. Majanglan- 

den Rp. 1!» djuta dan C.O. Ko- 

ta Blater Rp. 2 djuta serta keru- 

sakan2 lainnja.: 
Selain itu djuga L.k. 700'ha. 

tanah sawah tidak bisa ditanami 

padi selama 4 tahun, 1300 rumah 

hantjur, 4000 rusak, 
hilang dan mati serta 12 djem- 

batan tidak bisa dipergunakan 

lagi. Ketjuali 700 ha. tanah tsb. 

djuga rusak 512 ha. tanah untuk 

penanaman palawidja dan 1215 

tanah pekarangan. — Ant . 

SOAL UANG PERAK 
Di Bali dan Lombok. 

Dari pihak resmi didapat ke- 

terangan, bahwa persoalan uang 

perak didaerah Bali dan Lom- 

bok masih merupakan suatu 

persoalar?r ekonomi jang memer- 

lukan satu pemetjahan jang te- 

gas dari pemerintah pusat. Ka- 

rena diddlam peredaran ' gelap- 

nja maupun terang2an ditangan 
senduduk, uang perak merupa- 
kan dualisme dalam penilaian 

dan tingkat harga kebutuhan 
hidup. $ 

Walaupun oleh pihak resmi 

belum diperoleh, angka2 jang 

djelas berapa banjak  djumlah 

uang itu jang masih beredar 

(terang ataupun gelap), tetapi 

orang tidak ragu2 merjebut 

'angka bilangan ,,djuta” rupiah. 

Menurut penduduk, kegemar- | 

an mereka atas uang perak itu 

karena ia bisa disimpan dimana 

sadja, tidak rusak. Lagi pula 
dapat diperdjual belikan untuk 
didjadikan barang perhiasan 
ukiran Bali jang merupakan sa- 
lah satu mata pentjaharian pen- 
duduk, seperti halnja dengan 
ukiran perhiasan perak Jogja. 

— Ant. 

KSAD MENUTUP 
Latihan Sekolah Kader 
Infanteri. 

Di Malang telah dilangsung- 
kan upatjara penutupan latihan 
Sekolah Kader Infanteri oleh 
KSAD Djenderal Major . Bam- 
bang Sugeng. & s 

Pengikut latihan terdiri dari 
Sersan Major, Sersan dan para 
Kopral dari TT V, TT VI dan 

TT VII sebanjak 621 orang. La- 

ma latihan 6 bulan. Sebelum 
upatjara penutupan lebih dulu 

diadakan udjian selama 4 hari. 
— Ant. 

MENJIMPAN UANG LO- 
GAM RP. 9.000,— 

Tanpa idjin. 
Mochamad bin Hadji Tahir 

asal dari Donggala oleh Penga- 
dilan Negeri di Surabaja telah 
dihukum denda Rp. 1.000,— sub- 
sidair 1 bulan pendjara sebab 
dipersalahkan menjimpan uang 
logam 58 kantong dari 215 dan 
1 sen sebanjak Rp. 9.000,-— tan- 

pa idjin dari jang herwadjib. — 
Asit, 
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Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 
djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 
perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

angin, djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, 
sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan 

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

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 
Harga per doos Tart 

POTENSOL 
Untuk lelaki jang merasa  jesu (keterangan lebih djelas 
dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

  Rp. 20,— 

Harek per M005 12 avas Lena aan ga Ben un PN Dn Dana nada 2 AA Bl 

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

PR ME 3 OA AA See bean Pena MI esai ya Rp. 25,— 

AMHBRODIN CKTO1MAT sariawan Agen kahani inn NOT aka ». 10,— 

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per doos.... (Rp. 13,— 
NO-HAIR GREAM. 
Kg Pa an anan rambut 
Jan ti 8 j . 8 anna erbahaja dan gampang 

Per doos Rp. 10,— 
ATOM HAIRDYE. 

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

Rp. 25,—, "3 

Oa LI 
DC POMADE 

Untuk menghitamkan 

putih. Bukan haarverf tapi ha- 

ija POMADE biasa Aa Rp. 25,— 

rambut 

Ybat? keluaran DC PHARMA 

litanggung tida mengganggu 

xesehatan umum dan diperbuat 

iengan alat-alat Pharmacie oleh 
Achli2 Obat jang ber-Idjazah. 
DAPAT DIBELI DITIAP TOKO, 
OBAT TIONGHOA DIMANA2 

DC ,PHARMA" Ltd. 
Dji. Ternate No.12 Bandung. 

  

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 

sobat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko-     djan Semarang. 
an Ra 
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aa 3 MULAI PAGI INI & SENI SONO : 

(17 TH.). 
S S 

PERHATIAN !11 

I. MAIN : PAGI 

5 SORE 
II. HARGA KARTIIS: 

.JII.- PESAN TEMPAT: 

— Djam 10. 

9 630 — 9.30. 
TIDAK DINAIKKAN. 

Djam 11 — 12. 118-2. 

  

CA £- 7018. 
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RADJA OBAT KESEHATAN BADAN : 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN: 
Segala matjam penjakit seperti: Buah pinggang, Djan- 
tung berdebar - debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). 
Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 
tuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di kantor dan jang 
Buka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 
dan (glends). Alesan penjakit : badan lekas tjape, makanan 
tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 

penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 
ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 
bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin : PIL VIRANOL jang 
tanggung 1007 BERHASIL. 

Harga 1 botol Rp. 20,— 
Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. 
Radium Viranol Tonic Pills. menambah darah ... Rp. 30,— 

   

Pil Istimewa ......o. PevineNaak an sasa Anakan Haag Bi hana "15, — 
Minjak Istimewa: ae.ecnverakas0n0es sen enna tenan nnaa bana da ». 10,— 
PAP VITA LIA pn ahaha bihaan aga na ane Me ukakhi Se nnehaa » 26,— 
Pil Wanita untuk wanita tU8 .....oooco.oooo.o Woo. »  80,— 
Salp Tjantik, menghiiangkan hitaman di muka 

panu, kukul djerawat No. 1 Rp. 20,—, No.2 ,, 10,— 

Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam ,, 15,— 
Sultana Figure Cream, membikin bagus badan ... ,, 30,— 
Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur 

2 gram Rp. 10,— dan 5 gram ........ Sa ne) gm 20,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut .... » 10,--— 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok »' 10,— 

Minjak Telinga, kurang mendengar oo... » 10,— 
Saip Wasir (ambeien) .....o.oooo.Wo.oo KEL ee dea NO Uh AHA ta 

Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ » 10,— 
Pil Diabetes (sakit gula) ..... bapa ena Menata Maen enak »  50,— 
Pit Hntjok JIMUL «Aanbne Pan rana an Dena kata edan » 25,— 
Obat dikirin sesudah terima uang tambah ongk. kirim 157. 

TABIB MAWN Tambiong 40 Telp. 4941, Bandung. 
Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 

diseluruh INDONESIA. 

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

Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 
WARUNG MOELJO, Djl: Judonegaran 17 — Jogja 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogjakarta. 
TOKO JUNIOR, Dji. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 — 8Solo. 
Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 
Toko Obat THIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang. 
Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — ,, 
Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang. 
UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun? 15 Kudus. ag   
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H0 KEDAULATAN RAKJAT sai 
Sikap | | FA a Lala Loli Ka 1 HALAMAN 4 

MENTERI PERTAHANAN IDAG  USULKAN CHOU| HARGA PASAR DI |Gambir kembang , , 13— | JANG KITA TERI : TN 

| TINDJAU SEMARANG te MN nana AK 2 Mn ha RENA Pe 
KN ga Cabe aa Utk adakan konperensi JOGJA ,»Kenang-kenangan 100 tahun | N 1) R " IATINEE dj. 10. 

5 Tanggal 10/2 ig akan datang | internasional lagi. , Bahan pakaian : wafatnja P. Diponegoro” pener- ” LA TH. keatas 

ini Menteri Pertahanan dengan | Harian ,,Daily Express" me- Pada tgl.8 Februari '55. | Sarung padi bitan' Kem, Peperangan Djahar STANLEY KRAMERS : 
disertai oleh Oveste Bustomi, | ngabarkan bahwa pembesar2 pe Barang perhiasan : benang 100 1 helai das Be , 

seorang Perwira AURI, seorang | merintah RRT kini sedang mem | ymas 22 karat 1kg. Rp. 49,—| . Kap hurt " 90. |. Terima kasih atas kiriman EIGHT IRON MEN 

Perwira A.L.R.I,, adjudan men- | peladjari sebuah nota dari sek- | Perak di Bank 1 lantak ,, 27,— Ben M0 AK : itu. : 

teri Pertahanan “Gan Dr (unas -djen PBB, Dag Hammgrskjoeld Beras : 5 AE kan » io MARIE - CASTLE —- BONAR COLLINO 

wan akan datang di Peang jang mengusulkan diadakannja (Beras gil. no.1 1kgRp. 2,50 » tjap Ana Ki 5 60— STANLEY KRAMER, producer dari High Noon, Death of 

| Maksud kundjungan rombong- | sebuah konperensi internasional | ,, s2» 240 |Biatjo tjap matjan 1 mRp 9,25 Sales Man . . . . kini menjadjikan film bermutu tinggi . . 

an menteri tersebut ialah untuk | japi : Se S3 “9. Aa , Hara nee jang ngisahk: an Alai : Na aa UDA 2 e 

: Ta 281. 1 » ran sm 2380 | Popelin polos UN au kak aan jang mengisahkan 8 pradjurit dan gadis idam?an mereka, 

menghadiri rapat na pen- | Wartawan harian tersebut ja-| ,, tutom » 1» » 220 (Pike an : BERMUTU .... BERISI..... BERHARGA UNTUK DI- 

IHialonan dalam pemilihan Umum | itu Russel Spurr, dari Peking| », .» mn 2. un 2,10 (Kain piama pg ddrar Djam : 190 —5—7 — 9. SAKSIKAN, VOORVERKOOP dj. 11 — 12. 

oleh A.P. Sehabis rapat pertja- ' mewartakan bahwa nota Ham- S0 Ketan 3 Ii "280 |Popelin kembang ,, |... '8-—- 

|lonan menteri Pertahanan akan | marskjoeld itu telah disampai- Me Na na Kastup ", Te w £ Th La 

mengadakan rapat tersendiri de | kan kepada PM Chou En-lai. Ka  Djenis ubi dan katjang : Kambar Pe an ».War Of The TA Ona 

ngan? Gubernur Djateng serta | ta Spurr, nota tersebut mengu- (Kentang. » » 275 |Mori tj. Unto Ae d0 Worlds“ Pa Ai DITJARI : 

pemimpin2 Instansi Sipil menge | sulkan sebuah konperensi inter- | Gaplek "0,60 |Sabun tj.. tong IbdRp 0,90 | my TECHNICOLOR 

(Rai Jajasan pembantu kesedjah- | nasional jang serupa dengan kon | Ubikaju' Ta 035 Nona On 0 LB. Tin 8 | BAND . LUAR 4 2» 

NAN sa Kan perensi Djenewa jang telah da- | Ubi manis 4. TER 40 Pita ibu NUN ip ha “Dut untuk Sopir 

11/2 pa menindJ: . pat menghasilkan gentjatan sen | Katjang hidjau »  colibrita Mt 20 Pe ar Mp RE : i 

Penderita Tjatjat di Semarang. | Gjata di Indotjina. — UP. Pa ala MAA Tera es Na Dag aga UI Dg Kera KREIDLER. : : 

' Sehabis menindjau Jajasan NI anta Pa 70 Pa : Na Bumi. dan Manek Bintang 3 jang mempunjai 

Penderita 'Tjatjat rombongan 2 merakitola Ae ne5 Katjang kulit Manan Ta Mars... Beberapa matjam onderdelen | ,, 8 

menteri akan melandjutkan per | KABINET SYRIA ALAMI Huda putih " "260 2 K pm , CHAJAL .... akan tetapi bromfietsen. rijbewijs Bi 

djalanan ke Surabaja. KRISIS Nat ». hitam | Inn 230 | GS SO0O00Kaasesnssasesa Techniek2-nja . .. BAGUS ...! | Masih sedia : atau B2. 

2 . Nk Djagung pipilan putih » 1,05 TELAH KAWIN Ka Ma 

SAUDARA SEPU Mati aga bno 282 an penak MK an ntt SbNaan Mn Mean Pn Kao Mn 
AU : A k JPU -Khoury telah menjerahkan pe- : | di Di Pa Un NA MOke "en 

merk ROYAL amaran SEN apaa. mungkin da- 

RATU LIBYA ngundurannja kepada presiden Telur ajam “IbtRp. 0,60 jember pd tgl. ebr. 55. |DIDJUAL : in , tang di bagian 

Djatani hukuman mati |? Kali. Haa Pe San Ma TO | 1 Gusri MADE SUSRAMA. |” SEPEDAMOTOR TWN PN 

gantung. : Krisis Pemerintah di Syria te Maa na 1kg Rp. “gr 1 “3 : S Urusan Pegawai 

Pada hari Minggu jbl. telah aah: dimulai dengan pengunduran | kamb./domba Y ". Bs : dengan 250 CC TOKO 2 ta Gone . Yan 

'mendjalani hukuman mati xan- kabinet Menteri ketika tak men| "api po as IA ELOK SATITI, MODEL 1953 PATJINAN 7-TELP. 750 JOGJA Perusahaan Listrik Negara 

tung dipendjara Benghazi pange | Yapai kata sepakat dalam ma-) "jam TA keadaan baik 3 

yan Mohidin as-Sanusi, saudara salah beleid politik Luar Negeri. Djenis bidji : : ontokusuman 28 —- Jogja. $ 112-2. Tugu Kidul 16 — Jogjakarta. 

sepupu dari ratu Libya. Sebenarnja Khoury akan Me- | kemiri kupas En dno:l 189-1 Pontjowinatan 84 — Jogja. 113-2. 

Hlukuman mati.itu telah dipu | Merahkan mandatnja pada hari | kopi (bd) kamp. , ag SLS LS SS LLLLLLLI 
ESL 

tuskan dalam bulan Oktober ta | Minggu, Jk tetapi: #ipmdurkan » bubuk eU 18, S $$ : 

T' 5 berhubung adanja pertimbang- 3 Ta Pen 1 CELL LLLLASSSLLASSELSSELLLLSSLALLSATSSTTLI 

hun jang lalu berdasarkan tudu 2 T Ino $ s & , 399 MULAI MALAM INI. 2 1 

han bahwa Sanussi telah membu Ne dari Presiden. Rempah-rempah : 14 ti U XOR Ter MALAWA Setu 

nuh dalam bulan itu menteri b ntuk ea La Krisis Tana. Lombok mrh. bsh. ,, 3 tr yaa t 

urusan istana Libya, Ibrahin: &s- a ata asam, telah dimin- (. rawit KN Untuk 17 TH. keatas | 

'Sadhli, jaitu sahabat baik dari Aa ee Na aan | Lada putih BET 10 & | 

radja Libya, Idris as-Sanussi. Naa Ap Te na IeNenakek Aanpom 3, 60, 2 5 j j 2 | 

Mohidin jang berumur 22 tahun Tn Pata 2 2 | Asam kupas Pn 90 8 P. Ramlee 3 Rokiah TA Musalmah 2 | 

sesudah melepaskan tembakan? | ,, emikian ' diwartakan dari | Brambang Pen 2 1 8 : : 

pistol kearah Sadhli telah sege- amaskus. — AFP. | Bawang 1 Se 3 8 DALAM & 

ra melaporkan diri kepada poti 7 Tumbar en 15,— 19 $ 
2 

si. Permintaan pengampunan jz KONPERENSI LIGA ARAB | copra Ha nan 1D p : “ 8 TA PA L GG 

telah diadjukan oleh Mohidin te pr x Trasi Se 1 » 

lah ditolak oleh radja Idris. — Be ancam HA hana (Manis djangan Se ton 12,— 5 

: | Pe aan Kelapa Lbt.Rp. 0,60 TMP ATP In Mn 3 : 5 | 

"3 Pu na Tenan Ye Tan: Pe kak Tkotn- osd PN MT MAN nu 4 
ela erachir dengan tanpa i 35 SEAL ELAL SSS SAI e ea ni anu ate Un 2 Ba 

PAMERAN BATIK menga AMkI ena » briket : at 030 $ SESLSESSESSSSSSSSSSSSSSG SIG GOSIP POOG P7 Gigi bagus, gigi jang 

Di Bad Godesberg, resmi konperensi para PM nega- Lain-lain : Ba ae 
2 53 : 

Djerman. |ra2 angrota Liga Arab jang di Gula. pasir ' 3.15 5: 4 5 putih seperti mutiara 

Na an eat Gi Padat Gi Kalbe mabuk Inem : aa “ ae j TETAP SEGAR DALAM ANGAN2 PARA PENONTON daa b Es 

Djerman Barat telah dibu- | tjarakan persetudjuan pertahan 5 kelapa Bas 1.40 ! JANG PERNAH MENJAKSIKAN, n kerawa berseri'.., 

ka Pameran Batik, jang dise- | an antara Turki dan Irak. Teh B.O.P. 5 3 12-— 1$ berkat PROD 

lenggarakan oleh Rangkajo Da-| Menurut UP utusan Mesir ke| ,, Rakjat 1bk. Rp. 0,35 / DAN OAT 

tuk Tumenggung. konperensi tadi jaitu “brigadir | Minjak “tanah Lit-Rp. 0,60 | Ai | tapal gigi jan 

Kundjungan pada hari perta- | Mahmud Riad sehabis konperen £ 2 kelapa s5 : 3,50 ' BENAR2 HIBURAN JANG LEZAT BAGI SIAPA JANG | Pera Te 

ma sangat besar. Hadir dianta- (si telah mengatakan bahwa ti- | Ikan asin tongk.. 1kg Rp 7,— |! BELUM SEMPAT MELIHATNJA, | paling baik! 

ranja anggota Corps Diploma- | dak tertjapai sesuatu hasil, dan | Kentjur “ Be 2 | $ | 

tigue, dan wakil2 dari kalangan |ia menambahkan bahwa Mesir Djae... ... en 240 H3 | 

Perdagangan dan Kebudajaan. | tidak akan mengundurkan diri | Kembak” Semen 0 17A H3 : | 

Perhatian dari kalangan ,,mode- | dari perdjandjian pertahanan k25 (Tembakau rakjat 25 54 Pe BE : : | 

huizen” djuga besar. — Ant. | Jektief dari Liga Arab' — AFP. | » Virginia He Ann tt 2. —c Tube sangat besar 

1 an 
( Hg 5 
1 PENANAMAN EEA KEAI 
/ 
! 

1 
£ 

  

Djakarta 14 September "54, 
: aa 

Surat Pudjian 
Jang bertanda tangan dibawah ini saja bernama Machsan 

bertempat tinggal di Pasar rumput, menerangkan bahwa 

saja telah satu tahun lebih dihinggapi penjakit lemah, pe- 

rut tidak enak, makanan tidak hantjur, mata kurang pe- 

nglihatannja. " 

Pada tgl. 6-9-54 saja membeli satu botol obat VIRANOL 

di Agen Tuan jalah di Menteng Raya Djakarta, - setelah 

dimakan kira2 setengah botol badan saja berasa ada tena- 

ga kembali, dan matapun aw:S kembali. Maka dengan ini 

memudji sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa, bahwa saja. 

ada didalam sehat kembali, dan kepada Tuan saja meng- 

haturkan diperbanjak terima kasih, atas kemandjurannja 

obat VIRANOL jang Tuan keluarkan itu. 6 : : 
: Hormat saja 
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ACHLI ILMU FALAK (OCCULTIST). 

Kesulitan2 dalam hal2 seperti penghidiwan, perdjodohan . & 

lain2. Tuan /Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok & 

berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 per- 

tanjaan berikut NAMA & UMUR dalam envelop dengan 
poswesel Rp. 10,— kepada 

M. A. G. RAWAL, Kotakpos 170 — Bandung. 
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Laris Sebagai Pisang Goreng 
SOAL? UDJIAN PENGHABISAN S.M.A.C. 

SOSIAL EKONOMIS 

disusun oleh 

M. £. 

Tjetakan pertama habis terdjual dalam waktu 115, bulan. 

Sekarang tjetakan kedua telah siap kembali  ditjetak. 

Pesan sekarang djuga, persediaan kami TERBATAS  se- 

kali. Untuk toko buku kami sediakan korting jg. lumajan. 

HARGA Rp. 6,50 
Porto 1,50 

Kana Kaka 

7 

Pesan sekarang pada Pu 

TE... Toko Buku «.K. R."" 
TUGU KIDUL 42 — JOGJA, 

di 

   

Typ ,KEPAULATAN RAKJAT” 1982/ 52 7 8014, 
Lg “4 , ' 

1952 /'53 dan. 1953/”54 "3 
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