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K 
an menerangkan, bahwa 
ada satu partai dan golongan manapun jang menjata- 
kan ,.tidak akan ikut serta" 

ngan Ten 
Arudji z 

K 

  

ETUA panitia Ba (Kongres Rakjat Seluruh 
Indonesia), Arudji Kartawinata dalam pertjakap- 

sampai saat ini belum 

dalam Korsindo, ketjuali 

perseorangan jang menjatakan keberatan berdasarkan 

MP, partainja. 
  

STALIN | 
| KEMBALIB 

njaan, apakah Stalin himself 
t (pribadi) akan kembali berkua- 

Russia! Maksud kita hanja 
mempertimbangkan kemungkin- 

O sesudah Malenkov 

sa di 

an, apakah 
Sakenti, djiwa Stalin akan kem 
bali menguasai haluan politik 
Russia? : 

. Kita tidak tahu bagaimana 
keadean di Russia sebenarnja. Se 
gala berita mengenai negerf itu 
sering ditutup oleh kabut raha- 
sia. Gambaran jg tepat kadang 
sukar kita dapat, hanja raba- 
an jang mungkin spekulatief sa 

0 da jang dapat kita bajangkan. 

  

# 

x 

Mengenai saka Malen- 

kov pun kabut rahasia itu tidak 
mudah dapat ditembus. Maka 
Menteri? luar negeri seperti Dul 
les (Amerika), Eden (Inggeris) 
dan lain?nja bersikap menunggu, 
Padahal Dules biasanja amat 

tjepat dengan komentarnja! 
Pun kementerian luar negeri 

kita sendiri diam. Djuga tunggu! 
Memang untuk sementara lebih 
ah tunggu. Na koment 

BEA 
Ha ta 

Tapi toch sisi kenjata- 
an boleh kita pakai sebagai ba- 
han penindjauan. Sepeningga! 
Stalin tiga orang berkuasa di 
Russia: Beria, Malenkov, Molo- 

tov. Beria jang pertama-tama 
pergi ..... untuk selama-lama- 
nja. Sekarang tiba? Malenkov 
meletakkan djabatan. Alasan- 
nja: karena kurang pengalaman 
dalam urusan pemerintahan. Ma 
lah ada dikatakannja, karena 
kurang pengalaman tentang se- 

'al2 pertanian! Permintaannja 
berhenti diterima baik, dalaw 
sidang jang kabarnja hanja 4 
menit lamanja. 

x 

Ini berarti, berhentinja me- 

| mang paling sedikit diharapkan 
oleh Sovjet Tertinggi. Lebih te- 
gas lagi: diminta, diperintahkan. 

| Artinja: politiknja tidak disetu- 
djui oleh Sovjet Tertinggi. Dus 
Sovjet Tertinggi menghendak 
politik jang lain. 

Politik jang bagaimana jang 
Gikehendaki Sovjet Tertinggi? 
Itu sukar dapat, diraba. Kalat 

| menurut komehtar surat? kabar 
Barat: tentu Sovjet Tertinggi 
menghendaki politik luar negeri 
jang keras, jaitu politik Stalin. 
Malenkov telah mendengungkan 
pikirannja tentang politik co- 
existentie Dag berdampingan) 

dengan negara? Barat. Produksi 
berat (sendjata) dikuranginja, 
produksi bahan makanan ditam 

« bahnja. 

4 

sk 

Ini, kata surat? kabar Barat, 
tidak disetudjui Sovjet Terting- 
gi. Jang diingininja: politik ke- 
ras, produksi meriam dan tank. 
Dan perhubungan jang lebih erat 

lagi dengan RRT. 
.Itu kata surat? kabar Barai. 

Kita tidak dapat membantah | 
atau membenarkannja. Maka | 
baiklah kita pun tunggu. Da- 
Jam sedikit hari berita2 tentu 
dapat memberi gambaran jang 
lebih tegas. Mungkin dapat ter 
djawab, apakah Stalin sungguh? 
kembali, seperti arwah ajah Pa- 
ngeran Hamlet jang dengan kem 
balinja menentukan djalan hi- 
dup (politik) Hamlet ! 

x 

“OPPOSISI TIDAK 
IKOT? 

TERSIAR kabar jang menga 
- takan partai? opposisi (Ma 

sjumi, Parkindo, Partai Katho- 

- Hazat- liek, PSI, dan P.L.R. 

“WNTU tidak maksud kita 

hendak memadjukan aa 

Tentang adanja suara2, bah- 
wa beberapa partai, terutama 

sama. oposisi, tidak :akan turut 
Korsindo, Arudji Kartawinata 
menerangkan, bahwa apabila 

berita2 tersebut nanti benar 
mendjadi kenjataan, maka hal 

Jitu sangat disesalkan sekali. Ba 
gaimanapun djuga idee maupun 

pelaksanaan serta dasar Korsin- 
kali2 tidak mengenai garis 

demarkasi antara partai2 pen- 
dukung dan partai2 jang se- 
dang beroposisi. 

Idee Korsindo 100”, diletak- 
kan pada kepentingan nasional 
sebagai satu. kebulatan perte- 
muan antara seluruh potensi 
jang ada. Maka Korsindo harus 
berdjalan terus. 
Mengenai sementara anggap- 

an, bahwa Korsindo akan di- 

djadikan alat untuk mentjapai 
dan perkuat posisi beberapa 

partai dan golongan tertentu, 

oleh Arudji didjelaskan, bahwa 

alasan2 tersebut terlampau di- 
tjari2, sedangkan apabila me- 

mang ada kekuatiran jang di- 

Gjadikan alasan itu, maka djus- 
tru karena itulah semua partai 

harus ikut serta dalam Kor- 
Sindo. 

  

Arudji menjatakan, ia sendiri 
akan berusaha sekuat tenaga 

agar semua partai dari berbagai 
aliran dan berbagai golongan 
akan ikut serta. 

“ Arudji Kartawinata Pe 

(kan, bahwa Korsindo 
kekatnja merupakan sua u sa 

udjian jang akan mengudji ke- 

sadaran serta keichlasan, sam- 
pai dimana kita bertentangan 
didalam soal2 jang prinsipiil ser 
ta sampai . dimana kita dapa: 
mempertemukan titik2 perte- 
muan untuk kepentingan negara 

idin/masjarakat. 
Menurut Arudji, ditengah? si- 

tuasi internasipnal jang nampak 
menggenting -dan membahaja- 
kan belakangan ini, semua per- 
selisihan jang masih harus dise- 
lesaikan terhadap Belanda (Iri- 

an Barat, hubungan finek) ada- 
lah harus dihadapi dengan se- 

bulat? tenaga persatuan antara 
kita dengan kita, dan inilah sa- 
lah satu titik pertemuan jang 
dapat dihimpun dalam Korsin- 
do, demikian Arudji. 

  
Kongres Rakjat. 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan Angkatan Komunis Muda 
(Akoman:. menjatakan menjo- 

kong seriran “Presiden Sukarno 

untuk terselenggaranja Kong- 
res Indonesia, jang  meru- 

pakan terkonsolidasinja Front 

Persatuan Nasional, untuk me- 
menangkan tuntutan kembalinja 
Irian Barat dan untuk tertjapai- 

nja kemerdekaan nasional jang 
penuh, demokrasi dan perdamai- 
an. — Ant. 

annja oleh partai jang bersang- 

kutan. 

Keberatan2 mereka, karena 
kongres jang dimaksudkan itu 

mungkin hanja akan mengun- 

tungkan satu pihak sadja, jaitu 

parta? Pemerintah. Pun ongkos- 

nja harus diambil darimana, de 

mikian pendirian peran opo- 

sisi. 
»x 

| 

Sikap partai? opposisi ini da 
pat kita pahamkan, karena se- 

bagai sjarat sesuatu kongres 

rakjat memang partai2 opposi- 

si telah memadjukan: kabinet 
sekarang harus dibubarkan le- 
bih dulu. Djadi, kalau sjarat itu 
masih tetap dipegang mereka, 

dan para penjelenggara kongres 

tidak dapat memenuhinja, st- 

dah barang tentu partai2 oppo- 

sisi tidak mungkin dapat ikut 
serta. 

    
Tapi, meskipun kita dapat 

mahamkan pendirian mereka, 

kita amat  sajangkan, apabila 
mereka nantinja sungguh? ti- 

suatu kongres rakjat. 

| - 

   
    
   
    

s 

Pada hemat kita didalam 
kongres rakjat djustru funksi- 
partai? opposisi dapat dilaksa- 
nakan. Apa? jang dim. masja- 

rin) tidak sedia ikut serta da- |rakat (dus djuga pemerintahan) 
lam Kongres Rakjat Indonesi: 
Berita? jang mengatakan bi 
berapa pemimpin Masjumi, s 

| jat Indonesia dibantah kebenar- 

    
   
    

   
perti Isa Ansjari, akan ikut du- 
duk dalam panitya Kongres Rak 

rang dirasakan tidak sesuai 
an kepentingan rakjat jang 

ih berdjuang ini, dapat ditin- 
jau bersama-sama. 

| Tindjawuan partai?2- Pemerintah 
jang mungkin sekali c€nzijdiz 

| 1 Afrika 

jang tergabung dalam kerdja-. ! Belalang sruduk 
Grasshoppers menahg 3—1 

Jam usaha. 

'Ke KONP, A-A.: 

PRESIDEN MAGSAYSAY 
MEMIMPIN DELEGASI 

PILIPINA ? 

|siden Magsaysay mungkin akan 
memimpin sendiri delegasi Pi- 
lipina dalam Konperensi Asia — 

jang diselenggarakan 

oleh negara2 Kolombo dalam 
(bulan April jang akan datang | 

ini di Bandung. Sumber itu me- 
nambahkan, bahwa kemauan 
Magsaysay itu tidak karena 

digerakkan oleh adanja berita2 
jang mengatakan, bahwa  Ro- 
mulo tidak dapat diterima oleh 
kelima negara Kolombo tsb., 

oleh karena tidak memiliki 
pangkat Menteri Luar Negeri. 

Demikian AFP mengabarkan 
dari Manila. 

D 
apangan Ikada Djakarta, 

PSSI Banteng dengan angka 

t 

tandingan berlangsung masih 

Pertandingan kemarin itu 

berlangsung dengan penuh se- 

mangat dan serba tjepat. Baik | 
pihak PSSI Banteng maupun | 

| Grasshoppers sering melakukan | 

| serangan2 jang tjepat dan ber- | 
bahaja. Tetapi keadaam:lapan2- 

an jang litjin itu rupanga djuga 
membawa  pengarukrterhadap | 
djalannja pertandingam, Tem- | 

bakan?2 Gtasshopers jang biasa- 
nja tepat menudju arahnja  k2- 

marin itu karena bolanja agak 

ltjin dan berat, banjak jang ti- 
dak mengenai sasarannja dan 

kabur. Tetapi disamping itu 
ajuga harus diakui, bahwa da- 

membendung 'sz- 
rangan2 Grasshoppers Tu, “bas! 

risan belakang Banteng memang 
nampak kuat dan ulet, terutama 

spil Kiat Sek, back Him Tjiang 

dan kiri tengah Liong Hauw bo- 

leh .dipudji permainannja. Boleh 

dikatakan, bahwa ketiga pema- 
in belakang Banteng tersebut | 

merupakan hendicap besar bagi | 
barisan  penggempur . Grass- | 

hoppers.. Ona | 

Diantara barisan penggempur   
| djuga kurang aktip. Tetapi ke- 

| Rasjid djuga tidak sedikit ban- 

Akoma menjokong | tuannja kepada barisan bela- 
| kangnja. 

dak ikut ambil bagian dalam se 

Banteng, hanja Samsuddinlah 
jang tidak baik, sedang Hassan 

tiga penggempur lainnja, jaitu 
centervoor Ramli, Jusuf Siregar 

dan A.Kadir merupakan bahaja 
bagi keeper Kunz. Djuga keeper 

Parengkuan boleh dipudji per- 
mainannja, sedang Ramelan dan 

Dipihak Grasshoppers sema- 
ngatnja kemarin tidak kelihat- 

an begitu besar lagi sedang sa- 

menspel dan controlenja pun ku- 
rang sempurna seperti dalam 

pertandingan2 jang sudah2. 
Tembakan2 tidak begitu tjer- 

mat lagi. Tetapi meski demiki- 
an dalam soal tehnis dan taktik 

mereka tetap lebih unggul dari- 

pada pemain2 dari Banteng. 

Kedua kesebelasan memadju- 
kan pasangan sbb. : 

(berat sebelah) dapat dibahas 
bersama-sama dengan partai? 

opposisi serta orang? jang ti- 

dak terikat kepada partai. Aki- 
batnja, sesudah bentrok peman- 

dangan, sesudah debat sekeras- 
kerasnja dalam suasana keke- 
luargaan, dapatlah tertjapai ,,ke 

benaran”. 
x 

Tapi mungkinkah menghilang 
kan keraguan partai? oposisi 

terhadap sesuatu - kongres rak- 

jat Indonesia sekarang ? 
Mungkinkah menghilangkan 

ketjurigaan mereka seakan-akan 
(kalau2) Kongres Rakjat Inde- 
nesia itu nantinja hanja djadi 
kuda tunggang partai? Pemerin 
tah belaka ? Fi 
Mungkin! Tapi sjaratnja, se- 

perti jang telah dikemukakan 
oleh Ki Hadjar Dewantara teni- 

pop hari: Sebaik-baiknja Pre- 

siden beserta wakil Presiden 
melahirkan andjurannja (harap 
annja) dihadapan parlemen ! 

. 
x 

Kita tahu, sekarang ini Pre- 

siden disatu - pribadikan (di- 

identiek-kan) dengan partai? 

Pemerintah, tegasnja dengan 
PNI. Pun didugakan, hubungan 
Presiden — wakil Presiden tidak 
se-erat lagi seperti tempo hari. 
Malah kadang tokoh, wakil Pre- 
siden didugakan satu-pribadi dgn 
partai? oposisi. 
Mungkinkah andjuran K.H.D. 

ini didjalankan ? Jang dapat 
mepdjawab hanja Bung Karne 

“DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT 

| Sumber resmi di Istana Mala- | 
| canan mengatakan, bahwa Pre- 

t 

Semangat kalah lawan 
ALAM pertandingannja jang terachir selama tournja ( 3 

Indonesia, kesebelasan Grasshoppers dari Swis, kemarin di- 

TAK 

pun demikian perhatian terhadap pertandingan itu, jang dipim- 

pin oleh wasit Dyckema itu sangat besar jaitu Ik, 30.000 orang. 

HARIAI 

3 

| 

  

Di Kem. Perhubungan telah 
dap 145 orang siswa jang tek 

Pel. Lalu Lintas Djalan. (LI 
Dr Gani sedang memberikan 

4 
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elah berhasil mengalahkan kes. 
Pertandingan jang 

mulai djam 15.30 hudjan turun dengan lebatnja, dan waktu per-, disapu oleh Rasjid, tapi segera 
dengan gerak 

dengan 

un- 

djuga turun rintih. Tapi meski- | 

| Grasshoppers : | 
Kunz | 

Hussy Schmidhauser d 

G.Volanthen Bouvard Vetsch | 
Hagen Neukom Balaman | 

Jager Yuko | 

Oo 
A. Kadir Hassan | 
Jusuf.Siregar Ramli Samsudin 
Liong Houw Kiat Sek Ramlan 

Him Tjiang Rasjid 
Parengkuan &- 

pssi Banteng : . 

A
a
n
 

ka
b 
e
m
a
k
 

ik 

Babak perlanak 4 
Begitu bola mongeelinding. 

serangan terus dilantjarkan 0 

trio: Grasshoppers jang dip! 

& 

    
     

    

tandingan2 dulu2nja ia menem- 

sengit 
kemarin itu mendapat kundjungan dari Presiden Sukarno be- 
serta beberapa Menteri. Keadaan lapangan agak betjek, karena ' 

satu tembakan jang keras: 

mulai melantjarkan serbuannia. 

| Dan Jusuf Siregar seketika 

| dapat bola, mendribbel senentar 

   
   
    - -- 

Sidang DPRD J baal 

UMUM 
(EDAULATAN RAKJAT 

          dilangsungkan 
| menamatkan peladjarannja pada 

. Gambar : Menteri Perhubungan 

selamat kepada para siswa. 

Banteng 

teknik 

oleh Neukom, jang selama per- 

pati back kanan. Buat sementa- 
ra serangan it kandas dikaki 

Him Tijang. 

Serangan Vuko dari samping 

datang Ballman 

| tipunja jang manis dan 

| tung Parengkuan masis C 

menangkapnja, meskipun 

klemvast, Rasjid mener 

bola itu kemuka. 

    

Sesudah ini penjerang2z PSSI 

pelantikan terha- | 

   

    

     

(ANGGOTA S.P.S.) 

| M:. gabungan Dewan Uni dan 

URSS, untuk menggantikan 

Hingga saat ia terpilih men- 

djadi PM ia mendjabat menteri 
(pertahanan. Ia adalah anggota 
| Sentral Komite Partai Komu- 
| nis Soviet Uni, dan pernah men- 

djabat wakil ketua Dewan Ko- 

| misaris2 Rakjat dan ketua bank 

(negara URSS. Dalam perang 

"dunia II untuk  mempertahar»- 
| kan kota Moskow, dalam tahun 

| 1941, ia melepaskan djabatan- 

Inja sebagai ketua bank negara 
Jitu lalu memimpin pertahanan 

kota itu dalam hal urusan2 si- 
pilnja. Sesudah perang ia men- 

| djadi tjalon anggota Politbiro 
Partai Komunis, jaitu dalam ta- 
hun 1946, dan dalam tahun 1947 

mendjadi wakil ketua Dewan 

Menteri2 untuk urusan2  per- 

tahanan. 
Sebagai menteri pertahanan 

Selama dua tahun ia telah melak 
sanakan administrasi dan penga 

wasan jang effisien. 

Karena selisih paham. 

Sementara itu, mengenai re- 

aksi2 terhadap berhentinja Ma- 
lenkov “Reuter mengabarkan 

bahwa berhentinja Georgi Ma- 

lenkov selaku perdana menteri 

Sovjet Uni merupakan suatu 
Surprise” besar bagi kalangan 

ARSEKAL Nikolai A. Bulgamn "terah terpilih oleh sidang 

| perdana meniseri Soviet Uni baru. 

|nja Adenauer pada achirnja. 

  

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

  . 

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

1 

0,60. 

  

ADPERTENSI : 
milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

  

TAHUN X — NOMOR 

| 
| — Bulganin kini Perdana Menteri 

| Mungkin lebih keras terhadap Barat 

| 

Dewan Bangsa?”Soviet Tertinggi 
PM Georgi Malenkov mendjabai 

bahwa perobahan dalam politik 

luar negeri Sovjet Uni mungkin 
akan berbentuk sikap jang le- 

bih keras terhadap Barat. 

Reaksi Dulles 

con Menteri LN Amerika Seri 

kat John Foster Dulles menjatz 

kan didepan para  wartawar 

»ahwa ia memerlukan lebih ba- 
njak waktu untuk dapat menaf 

sirkan arti dari pada perobahai 

Ji Sovjet tersebut. 
Tetapi dikatakannja, bahwa» 

selama beberapa waktu ini ter- 

dapat tanda2 adanja kesulitan: 

dikalangan pemimpin Sovjet 

Uni sendiri. 

Apa kata Adenauer ? 
Perdana Menteri Djerman Ba 

rat Konrad Adenauer dalam ps 

da itu menjatakan bahwa Maler 
kov tidak meletakkan djabatan 

atas kehendaknja sendiri, tetapi 
memang ada jang memaksa di- 

belakangnja. Dan bagaimana- 

kah orang akan dapat menda- 

sarkan politik sesuatu Jang da- 

tang dari Rusia ? Demikian ta- 

Komentar Muis.   kementerian luar negeri Ing- 

geris. 
Pembesar2 pemerintah pada 

umumnja menghubungkan peris | 
tiwa ini dengan tanda2 jang me | 
nundjukkan adanja perselisihan |   men 

dan segera menembak. Tapi da- 

pat ditangkap dengan manisrja 

oleh Kunz. 

Kini kedua pasangan itu ganti 

serang menjerang, Kiat Sek dar | 

Ramlan serta Liong Houw be- | 

' kerdja mati2an untuk memper- 

tahankan benteng Banteng ser- | 

ta membantu barisan 

angga. 
Ka (Gesang 1 hal. 4. idul 

penje- | 

  

Daftar urutan 

diakui sjah oleh KP 3 
Fraksi B.T. minta waktu 

ETELAH ada usul dari Mr. 

5 

Masih diakui sjah. | 

Dalam djawaban tertulis KP3 | 

jang dibatjakan dimuka sidang 

itu ditegaskan, bahwa daftar 

urutan dari ESB jang dimaksud- 

kan itu oleh KP3 masih diakui 

sjah oleh karena KP3 belum 

mendapat keputusan dari DPR- 

D jang berlainan daripada Ker 

putusan semula. Oleh karena 

itu menurut KP3, sampai seka- 

| rang ini DPRD masih mengang- 

gap adanja Front Statement 

Bersama. 

Mengenai pengadjuan daftar 

baru dari fraksi Buruh Tani, 

KP3 berpendapat, bahwa  daf- 

tar tsb. tidak memenuhi sjarat 

jang tertjantum dalam petun- 

djuk Menteri Dalam Negeri tg. 

29 Djanuari 1952 tentang tjara 

“pemilihan anggota DPD berda- 
sar atas Undang? no. 22/1948 dan 
Undang2 no. 7/1950. Selandju-:- 

nja atas suatu pertanjaan dari 

2 satu anggota, apakah ke- 
uarnja fraksi Buruh Tani dari 

Statement Bersama itu dapat | 

menggugurkan daftaran lama, 

oleh KP3 dinjatakan tidak”. 

Achirnja dalam djawaban tsb. 

ditegaskan, bahwa  duduknja 

sdr. Susanto dalam DPD itu | 
atas nama Front Statement Ber- 

sama, karena namanja tertjan- | 

tum dalam daftar F.S.B. 

  

Minta waktu Jagi. 
Djawaban KP3 jang sudah 

Gjelas dan terang ini, oleh pihak | 

Buruh Tani dianggap kurang 
memuaskan. Oleh karena itu di 
adjukan permintaan kpd sidang 

supaja dibatjakan surat petun- 

djuk dari Menteri Dalam Nege- 

ri tsb., jang-oleh sidang dipenu- 

hi. Dengan dipenuhinja permin- 
taan itupun rupanja fraksi B.T. 
belum puas dan oleh karena itu 

minta supaja diberi turunannja 
dan diberi waktu untuk mem- 
peladjarinja. mula2 sampai hari 
Selasa jad., tetapi oleh sdr. Is- 

tiadjid diperpendek hanja satu 

malam. 
Permintaan ini  menimbul- 

kan pro dan contra..Jang contra. 
mengemukakan alasannja, bhw 

djawaban KP3 itu sudah djelas 

dan njata, sehingga tidak perlu 
diadakan pembitjaraan lagi ka-       dan Bung Hatta !: 

Bas 
m
a
a
 

  | Seto ko itu tidak lain PN 
lap Nanang, 

" # ask Meta 
“NUaE jnap tneli 

"3 
Antam 
“dapt 

"mm 
her 

Cam Dkk seba 
NM mag 
aa 2: 

Statement Bersama supaja 

KP3 tentang sjah atau tidaknja 

fraksi Buruh Tani keluar, maka 

lah mendapat djawaban KP3 sefjara tertulis jang dimaksudkan 

tsb. dan dibatjakan dimuka sidang. 

F.S.B. masih 

S. Purwokusumo dari Front 

JPRD menanjakan pendapat 

daftar uratan FSB setelah 

DPRD Jogjakarta kemarin te- 

lur-ulur waktu sadja. Mereka | 

ini menghendaki agar DPRD ' 

mengadakan pemungutan Sua- | 

ra, tentang sjah atau tidaknja 

daftar urutan FSB itu. Tetapi 

pihak jang pro mendasarkan 

pendapatnja itu atas pertimba- 

ngan, bahwa kalau KP3 diberi 

waktu untuk memberi djawab- 

an, maka untuk adilnja pun per 

mintaan B.T. ini djuga harus di- 

penuhi. Achirnja atas usul Ke- 

tua sidang memutuskan untuk 
| memenuhi permintaan fraksi 

B.T. itu, jaitu hanja selama sa- 

tu malam. Pembitjaraan akan 

| dilangsungkan “hari ini djam 

| 10.00. 
I 
f 

KONPERENS| ASIA 
Untuk luaskan S-prinsip 

| Ko - eksistensi. 
|. Sebelas utusan dari 7 negeri2 
| 

| 

| 

  

Asia dan Asia Tengah jang kini 

berada di New Delhi akan bersi 

dang sebagai Panitia Persiapan 

pada tgi. 9 dan 10-2 untuk mem 

ersiapkan suatu ,,Konperensi 

ia” Yang akan diadakan. di 

ew Delhi dari tgl. 10 sampai 

| 14 April jang akan datang. 
Konperensi Asia jang dimak- 

| sudkan itu, jang didukung oleh 

14 orang anggota Parlemen In- 

dia, penulis2, pendidik2, akan 

| berusaha meluaskan berlakunja 
S-prinsip Ko-eksistensi setjara 

pe 
As 
N 

' kov mengenai 
' trian. 

| mentingkan 

| berat, sedangkan Krushchev k 

| djatuhnja perdana menteri Ma- 

lenkov mungkin akan membawa 

| perkembangan 

paham antara Nikita Khrush- 

chev, sekretaris pertama Partai 
Komunis Sovjet Uni, dan Malen 

politik perindus- 

Malenkov kabarnja lebih. me- | 
produksi bahan2 

makanan dan barang2 konsum- 

Isi lainnja atas kerugian industri 
(a- 

| tanja#mementingkan industri be | 
rat sebagai dasar pembangunan 
dan- tehaga Ma Ren: #Sovjet 
Uni. 

Kembali kepada politik 
Stalin. 

|kan kepada 

| akan mengakibatkan perobahan 

Bag 

| gaimana kebidjaksanaannja s2- 
| bagai pemimpin pemerintahan, 

Dalam  komentarnja tentang 
| berhentinja Malenkov itu, ketua 

seksi LN parlemen Republik 

Indonesia IA. Muis menerang- 
,Antara” bahwa 

pengunduran diri Malenkov itu 
merupakan peristiwa jang me- 

ngedjutkan, karena terdjadi dga 

| sekonjong-konjong. 

Muis mengatakan bahwa pe- 
robahan pimpinan pemerintahan 

Sovjet itu adalah percbahan 
| prinsipiil jang mungkin sekali 

| jang prinsipiil pula dilapangan 

politik baik didalam maupun di 
Juar negeri Sovjet Uni. 

Mengenai IN Sangga js     
Pt nj MSUi Motu djelas ira 

Dalam pada itu di Washing- 

ks tah, S2 
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KEMBALI PADA POLITIK STALIN? 
@ 

sikan tetapi diharapkannja poli- 
ik Malenkov terutama jang me 

ngenai prinsip? ko-eksistensi se- 

Jua damai dapat dilandjutkan 
terus, 

PUTUSAN KONPERENSI 
KILAT KBSI 

Konperensi-kilat KBSI, 
dilangsungkan di Bandung 

djak tanggal 5 sampai malam 

tadi, telah mengambil putusan2, 

terdiri atas 11 pasal, jakni: 

1. Mengatur perdjuangan na- 

sib buruh dan pegawai, supaja 

terdapat keseimbangan antara 

upah riil jang diterima buruh 
sekeluarga dengan harga kebu- 

tuhan hidup se-hari2. : 
2. Menuntut pemberian tundja 

ngan kemahalan istimewa jang 
disertai dengan pengendalian 
harga jang njata oleh pemerin- 

tah. 

3. Menuntut untuk hari raya, 
pembajaran - istimewa, se-ku 

rang2nja satu bulan gadji upah 

penuh dan paket makanan dan 

teksil, tjukup untuk sekeluarga. 
4. Mendesak ditjabutnja Un- 

dang2 (antara lain Undang2 Da 

rurat No.-16/1951), peraturan2 

dan persetudjuan2 jang meng- 

hambat perdjuangan buruh. 

5. Mendesak kepada pemerin 

tah supaja diadakan dan dilaksa 

nakan rantjangan kemakmuran 

rakjat. 

6. Memperdjuangkan terlaksa 

jang 

se 

6. 

nanja djaminan hukum jang te 

rang dan djelas bagi golongan 
pegawai / pekerdja. negeri, anta 
ra lain dengan membentuk ba- 

dan2 permanent jang mewudjud 

kan djaminan tersebut. 

7. Memperdjuangkan segera 

“dikeluarkannja PGP baru jang 

mendjamin adanja kepastian jg 

djelas mengenai kedudukan, ga 

dji dan djaminan sosial lainnja. 

8. Memperdjuangkan agar 

uang harian / djalan / penginap 

an disesuaikan dengan keadaan 

harga2 jang njata. 5 
9. Mendesak kepada pemerin 

Sea rian - pemerin 

menggantinja mendjadi pegaw ai   bulanan tetap. Ant. 

  

Ahli2 urusan Sovjet Uni di | 

London dalam pada itu berper- 

dapat, bahwa berhentinja ' Ma- 

lenkov selaku perdana menteri 

Sovjet Uni itu mungkin merupa 

kan tanda akan kembalinja Sc- | 

vjet Uni kepada politik Stalin. | 

jang berarti makin kerasnja Si- 

kap Sovjet Uni terhadap Berat. 

Pendapat Washington. 

Di Washington, pembesar2 

Amerika Serikat menurut Uni- 

ted Press berpendapat, bahwa 

jang lebih ber- 

bahaja dalam perhubungan an- 

tara Sovjet Uni dan negara? 

Barat. 
Para ahli urusan Sovjet Uni 

di Washington pada umumnja 

berpendapat, pahwa sikap So- 

vjet Uni terhadap Barat akan 

mendjadi lebih keras apabila ka 

kuasaan di Sovjet Uni dipusat- 

kan ditangan seorang - dan | 

tidak lagi dipegang oleh suatu 

.trio”, jang memegang pimpin- 

an pemerintahan Sovjet Uni se- 

djak meninggalnja Stalin. 

| 
| 

| | 
) 

| 
| 

| 
| 

Perobahan dalam 

litik luar negeri. 

Bekas perdana menteri Pierre 

Mendes France, jang seperti di- 

ketahui djuga baru sadja “ber- 

henti dari djabatannja, menja- 

takan, bahwa peristiwa ini me- 

nundjukkan, bahwa djuga di So. 

vjet Uni ada ke-tidak-stabil-an 

pemerintahan. 
Penasehat? politik Mendes 

France pada umumnja mengang 

gap peristiwa ini tidak sebagai 

tanda jang baik untuk hari de- 

pan, 
Mereka menjatakan, bahwa 

berhentinja Malenkoy itu me- 

nundjukkan adanja perselisihan 

perseorangan diantara pemim- 

pin? Sovjet Uni, suatu hal jang 
katanja dapat membawa pero- 

bahan dalam politik luar negeri 
Sovjet Uni. 

po- 

  
| damai sebagai jang disetudjui 

| antara RRT dan India. Konperen | 

RRT pergunakan bom atom 
Djika didahului oleh A.S. 

M ENURUT berita?2' dari seorang koresponden istimewa AFP 
jang ada di RRT, angkatan Udara RRT telah mengadakan 

persiapan2. Kota? telah dikelilingi oleh pesawat? patroli jet. Di 

Peking-pun tampak barisan? pesawat MIG jang sanggup meng- 

adakan penerbangan tinggi. 

hari Senin j.l. antara pesawat? 
ngangkut AS oleh Pemerintah 

gedjala2 provokasi AS. 

Menurut siaran Hsin Hua jang 

telah dikutip oleh koresponden 

tersebut dinjatakan, bahwa 6 ge 
lombang pesawat A.S. telah me- 
ngadakan 28 penerbangan di- 

atas kepulauan2 'Taehen pada 
hari Senin jl. Pada barisan2 me- 

riam anti pesawat udara dipulau 

Yikiangshan jang baru dibebas 

kan telah diperintahkan untuk 
|tidak mengambi: tindakan2 jang 
memungkinkan adanja propoka- 

si-propokasi. Kalangan pembe- 
sar2 RRT telah menjatakan 
agar menghindari clash pada 
waktu pengungsian Tachen, de- 

ngan tidak mengabaikan bahaja 
dengan adanja agkatan laut 
AS jang begitu besar diperairan 
RRT. Mereka menjatakan keja- 
kinannja akan mendapat keme- 
nangan meskipun dengan tak 

usah mengadakan pertumpahan 

darah. Dengan gerakan2 jang 
diadakan oleh AS kemungkinan- 
kemungkinan adanja pertem- 

puran sengit maupun perang 
Dunia III masih dapat dihindan. 

Pemerintah RRT jang menja- 

takan pada Harian Rakjat di 
Peking hari Selasa telah menu- 
duh bahwa pengungsian dari 

Tachen adalah alasan jang di- 

tjari-tjari olei AS untuk me- 
ngadakan  pengepungan terha- 

dap kepulauan2 jang terletak di 

pantai RRT. Dengan laporan2 

bahwa pemindahan (pengungsi-   .Para penasehat politik Men- 

| des France djuga berpendapat, 

si tersebut djuga akan mempela | 

| djari masalah2 bersama menge- | 

Inai ekonomi dan hal2 jang mem 

beri manfaat kepada perdamai- 

an di Asia dan dunia. — AFP- 

| Ant. 

POLISI LANTJANG- 
TANGAN 

Seorang anggota kepolisian 

di Kudus St. olkh Pengadilan 

Negeri setempat telah dihukum 

denda Rp. 150,— subsider I bu- 

lan pendjara, karena bersalah 

menganiaja seseorang jang di- 

tjurigai sedemikian rupa,  Se- 

hingga ,,korbannja” iku terpak- 
sa dirawat dirumah-sakit se- 
minggu lamanja. Permintaan 

Djaksa 6 bulan pendjara dalam 
waktu pertiobaan 1 tahun. 

LAnt.   

! 
| 

Perundingan In 
| Ditun 

M 

tjaraan? tentang masalah terse- 
but tidak mungkin dapat diada 
kan sebelum di Djepang terben- 

tuk pemerintahan baru,  terle- 

pas dari tjorak pemerintahan 
itu, oleh karena dikuatirkan 
perundingan? akan mengalami 
kesulitan dalam soal2 prose- 

dure,   
Diterangkannja bahwa pembi- | 

an) garnisun terdiri dari 15 ribu 
serdadu KMT ke pulau2 Matsu 

donesia/ Djepang 
da dulu 

ENURUT keterangan jangdidapat ,,Antara” dari kalangan 

jang dekat dengan Kementerian L. N., pemerintah Indone- 

sia bermaksud untuk menunda dulu pembitjaraan? mengenai 

ganti kerugian perang Djepang kepada Indonesia sampai sele- 

sainja pemilihan umum di Djepang. 

Keadaan politik stabiel di 

Djepang setelah pemilihan 

umum itu diharapkan akan 

dapat melantjarkan pembitjara- 

an2 mengenai masalah ganti 

kerugian perang itu. 
Seperti diketahui pemilihan 

umum di Djepang itu akan di- 
langsungkan dalam bulan Pe- 
bruari ini. — Ant. 

Clash jang hampir terdjadi pada 
penempur RRT dan pesawat? pe. 

RRT telah diperingatkan sebagai 

|dan @uemoy telah menjebabkan 
adanja protes keras. 

Harian Rakjat Peking terse- 

but menjatakan selandjutnja 

bahwa AS tak akan puas de- 
ngan hanja menduduki Taiwan. 
Sekarang ta menemukan alasan 

untuk - memperluas  agresinja 

terhadap RRT. 

Kemarahan dan Tekad Rak- 

jat RRT telah dinjatakan ' da- 
lam Pernjataan Djenderal Chen 

Tung Kuo, jang pernah mendja 
di Opsir tingginja Chiang Kai 

Shek, jang mengatakan agar 
Armada. ke VII AS dihantjur- 
kan “dengan mempergunakan 

bom Atom djuga, djika mereka 

memulai. — AFP. 

ANGGOTA PARLEMEN 
H.A. RACHMAN SJIHAB 

MENINGGAL 
Telah meninggal dunia di Me- 

dan pagi tadi tg. 7/2 djam 06.15 

Hadji Abdul Rachman Sjihab 
dalam usia 45 tahun. Ia adalah 
anggota Parlemen dari fraksi 

' Masjumi. Meninggalnja di Ru- 

mah Sakit Umum Medan, dima- 
na ia telah dirawat lebih kurang 

11, bulan lamanja karena men- 
derita penjakit djantung. Dida-, 

lam partai Masjumi mendiang” 

H.A. Rachman Sjihab adalah ke 
tua Madjelis Sjuro pada ' Masju- 
mi Pusat dan selainnja itu ia 

djuga mendjadi ketua Pengurus 
|Besar« A' Djamiatul Washlijah 

| di Medan. 

|. Disamping itu H.LA.R. Sjihab 
djuga mendjadi. wakjl kepala 

Djawatan . Agama Sumatera 
Utara, jang berhubung dengan 

kedudukannja sebagai anggota 

(Parlemen pada waktu belakang 
an ini ia di-non-aktipkan dalam 
djabatan tersebut. Sore itu dju- 
ga djenasahnja dimakamkan. — 

Ant, 

  

   
    

    

Y BEN 
P4 am Lek KU UR 

x Pada bertanaingan Ban- 
teng — Belalang penjiar RRI 
Djakarta selalu menjebut nama 
HALAMAN, kalau jang dimak- 

sudkannja pemain Grasshoppers 
jang bernama Ballaman,   

  

    

   

    

aenghapuskan status 
tah, napa Nn 
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NA 
NY
A 

  

    

. tangkan seorang 
| dari luar negeri. '"   

2 tika itu telah dilaporkan 

| djalani tahanan. — (Kor): 

    

  
  

   

annja ter : andjingan 
setan”, sehingga membekas ,,biru 
Bremta.. Penari 

. Oleh karena ternjat 
tak dapat menjembuhkan p 
kit jang diderita perempuan ta- 

di, maka achirnja si-korban di- 
bawa ke R.S. tetapi tak dapat 
tertolong lagi, TAN SA 

Penjakit sebenarnja tak da- 
pat diketahui dengan  djelas, 
tapi menurut dugaan perempu- 
an itu menderita sakit malaria 

| — (Kor) 

Pada permulaan bulan April 
jad. oleh Kementerian Kesehat- 
an akan dibuka di Solo sebuah 
rumah sakit Orthopaedis (untuk 
penjembuhan tjatjad2 badan), 
jang akan bertempat dikom- 
pleks Rehabilitat#on Centre Su- 
rakarta. : 0 
-Rumah sakit Orthopaedis itu 

nantinja akan merupakan suatv 
Orthopaedis Centrum untuk se- 
luruh Indonesia, dimana akan 
diadakan pula pendidikan tena- 
ga2 ahli dalam orthopaedies. 
“Untuk memimpin rumah sa- 

.kit Orthopaedis itu akan dida- 
tenaga ahli | 

   

  

   

e Bertepatan 
an, kemaria di Pedan “oleh fi- 
hak jang berwadjib telah dike-. 
hak jg berwadjib tlh diketahui 
-tanda2 gambar untuk pemilihan 
umum diperdagangkan dipasar. 
Djumlah tanda gambar jang di 
perdagangkan terdapat 48 ma- 
tjam. Kedjadian tersebut seke- 

fihak panitya pemilihan kabupa 
ten Klaten. TA 5 : 

Lebih djauh da'am hubungan | 
“ ini fihak PP: Kab. Klaten atas: 

pertanjaan menerangkan, -bah- 
wa reaksi atas kedjadian itu se 
harusnja timbul dari fihak par 
tai2 jang bersangkutan. 2 

Magelang 
TERKUMPUL Rp: 20.000,- 

Untuk gedung wakaf. 
Panitya Gedung Wakaf di Ma- 

gelang jang dibentuksahun 1954 : 
jl. dan diketuai oleh sdr. K. H. 
Ashuri, menurut keterangan fi- 

hak jang bersangkutan, hingga 
kini baru berhasil mengumpul- 
kan uang derma sedjumlah Rp. 
20.000,— diantaranja jang Rp. 
19.700,— disimpan dalam Bank. 

— 'Panitya itu seperti diketahui, 
telah didirikan dengan tudjuan 
utk mendirikan gedung wakaf 
guna tempat pertemuan bagi 
organisasi/ ummat Islam pada 
chususnja serta untuk keperiu- 
an masjarakat pada umumnja, 
Gimana untuk itu, direntjanakan 
'beaja sedikitnja Rp. 800.000,—. 
(Kor). SE 

TJATUT KARTJIS Di- 
DENDA RP. 150— 

Diantara beberapa  matjam 
perkara jang dihadapkan dimu- 
ka Pengadilan Magelang tg. 8-2 
jl. jang menarik perhatian ialah 
pemeriksaan perkara pentjatut- 
.an kartjis, dimana ketjuali pen- 
tjatutnja,  djuga dihadapkan 
pembelinja. Tata 

' Pembeli dalam perkara ini, di- 
hadapkan sebagai saksi. Keputu- 
'san pengadilan, sipentjatut di- 
denda Rp. 150,— dipotong Rp. 
30,— karena telah 3 hari men- 

Semarang 
HASIL GERAKAN DI- 

| DAERAH MMK 
| “Menurut berita Perwira-Pers 
Divisi Diponegoro, selama 10 
hari jang terackir dari bulan 
jang lalu pihak ,,/Tritunggal" jg. 
bertugas untuk mengadakan 
pembersihan didaerah Merapi 
Merbabu Kompleks telah berha- 
sil 1l orang gerombolan mati 

2 'tertembok, 45 orar 
«4 Ihidup2, 2 menjera 

tertangkap 
kam diri dan 

seorang mendapat luka2 berat. 
2 Putjuk stengun, 4 L.E., 7 pis- 
.tol, 2 granat dan 1.000 butir..pel 
.bagai matjam peluru dirampas. 
Kerugian dipihak Tritunggal" 
dikatakan tidak ada, -— Ant. 

   

Rp 
Ka engkeh dan kopi setju- 

' Wongsoatmodjo, selaku Bupati 

|djukan seni suara peladjar Se- 
'Ikolah Rakjat, serta memperda- 

(tembang matja-pat. 

an penja | 

| Tjilatjap 

  

ini, didaerah kabupaten 
onogiri telah diadakan pena- 

an penahanan setjara mas- 

talok, 23.500 batang ran- 
Jain2 tanaman sebanjak 

  

   
   

  

   

  

   

n itu oleh Djaw. Pertani- 
didatangkan persediaan 

sepertismangga, djam- 

tiap batangnja, serta 

PERLOMBAAN SENI 

Atas inisiatief Sentot Bp. 

Wonogiri, untuk dapat mema- 

|lam sastera Djawa, telah diada 
kan perlombaan menjanji (nem 
bang) dandang gula palaran dan 

Inisiatief ini disambut oleh 
fihak jg bersangkutan dan ter- 
bentuk suatu panitya ja terdiri 
Isp.. S. R. Bag. Kebudajaan 
Kab. dan DPD seksi Pendidikan 
dengan Ketua Sdr. Soewarna. 

Pada tgl. 5-2 1955 finale utk 

merebut djuara Kab. jang diada 
kan'di Wonogiri, diikuti oleh 36 
anak, 18 laki2 dan 18 perempu- 
an. Keputusan jury jang menda 
pat No. 1 untuk perlombaan dsb 
ada sbb.: 

. Puteri. No. 1 Pudjansih dari 
Purwantoro. 2. Martinah dari 
Manjaran. 3. Sugijem dari Tirto 

mojo. 4. Martini dam Paranggu 
pito. 5. Sumijem dari Pratjiman 
toro.. . 

Putra: No. 1. Kalija dari Pra 
tjimantoro. 2. Martana dari Kis 

mantoro. 3. Tadi dari Purwanto- 
1ro. 4, Sakija dari Purwantoro. 
(5. Sukirdi dari Djatisrono. 

Hadiah ini diwudjutkan ba- 

han pakaian untuk no. 1 seharga 
Rp. 50,— no. 2. Rp. 40,— no. 3. 

'Rp. 30— no. 4. dan 5 merupa- 

kan hadiah hiburan. Beaja utk. 
perlombaan ini memakan Rp. 2 
ribu (dua ribu rupiah). . 

TEAM KESEHATAN 

(pikul oleh 

menghadapi masa hu- | 

harga 

   ingan Rp. 18. 000.- dan menuru 
|djumlah tsb. dit: 

: Rp. 4000.- akan ( 

para anggauta . lain- | 
2 kU Haa (Kor) : 

TAHUN IKATAN 
PERWIRA : 

| Bertempat dimarkas BN. 433 

(Banteng Loreng)  Tjilatjap 
Ikatan Perwira telah mengada- 
kan perajaan berhubung dengan 

Indak 

(ULANG 

kundjungi oleh para anggauta- 

inja djuga hadlir para pembesar2 
sipil al. Bupati Sukad 
Kor, | 7 " 

— SETAHUN CHIAU 
MING - 

'Sekolah Chiau Ming di Tjila 

i, Na 

akan memperingati berdirinja 
jang telah genap 1 tahun. 

dung itu didirikan oleh masja- 
rakat Tionghoa aliran RRT de- ! 
ngan ongkos I.k. Rp. 150.000,— 

| (Kor). : 

ORDONANSI ANDJINS 
GILA ar 

— Tetap berlaka. 
Ordonansi andjing gila didae- 

rah “Tjilatjap ditetapkan masih 
tetap berlaku dan diperpandjang 
dengan 4 bulan lagi. 

Dapat dikabarkan bahwa di- 

dalam tahun jl. banjak orang 

jang digigit andjing dan ini ter- 

dapat di distrik Tjilatjap 84, 
Kroja 62, Sidaredja 27 dan Ma- 

djenang 19 orang. Dari djumlah 

itu jang terdapat ,,positip” ada 

4 orang di Tjilatjap, 5 di Kroja 

Gan 5 di Sidaredja. — Kor. 
  

HARGA MAS NAIK . 
Tanggal 8 Pebruari harga mas 

di Semarang dengan mendadak 

naik dari pada biasanja. Mas 

24 karaat dan 22 karaat jang 

beberapa waktu jang lalu sam 

pai achir2 ini berharga Rp. 51. 

50 dan Rp. 47,50 sebagai harga 

djual berubah masing2 mendjagi 

Rp. 52,50, dan Rp. 48— Dan 

harga beli jang biasanja ma- 

sing2 Rp. 51,— dan Rp. 46,— ki 
ni mendjadi Rp. 52,— dan Rp. 

46,50. , » 

Mengenai sebab2 kenaikan har 

ga itu hingga kini belum diper- 

“hari ulang tahunnja. Selain di- mi 

    
   

tjap dalam bulan Maret jad. ini | 

Ge- ': 

| 

(mah oleh P. de @ueljoe, 
'Pertjetakan Negara, 

"Normalisasi dalam pemakaian 

'| wa normalisasi 

gandakan didalam masjarakat. 

' | djun nggung oleh ” | seorang anggauta sedang keku- | 

| MTORMALISASI adalah da- 
“91X sar dari kkemadjuan in-” 

dustrialisasi, dan jang dua ini 

tidak dipisahkan, Industrialisasi 
malisasi adalah seperti 

kat tanpa perundang- 

jang mengaturnja”., 

mikian kata Ir Kosasih, Ke- 

tua Dewan Normalisasi, dalam 

tjeramahnja kemarin malam di 

      

    

  

ul oleh Panitia 

Propaganda dari Dewan. Nor- | 
| Tjeramah . jang diberikan Ir 
osasih, Wakil-Kepala Djawa- 

"Kereta Api di Bandung, ia- 
lah mengenai "arti, tudjuan dan 

tugas masionalisasi”, jang ke- 

'mudian disusul dengan tjera- 
p Kepala 

tentang 

  

    

  

  

kertas”. 
“Ir Kosasih menerangkan, bah 

itu perlu dike- | 

tahui oleh umum, terutama oleh 

para pengusaha jang lebih ber- 

kepentingan. Disamping itu nor 

malisasi perlu sekali dipropa- 

jang pada waktu ini belum ba- 

tudjuannja 
Diterangkannja, bahwa nor- 

malisasi adalah satu usaha un- 

tuk menetapkan tjara dan ukur- 

an tertentu disetiap lapangan 

industri, sebagai satu pedoman 

dalam mentjiptakan, mempro- 

duksi barang? agar setiap ma- 

tjam barang mempunjai ukuran 

tertentu, dan dapat diperguna- 

kan dimana-mana. 
Sebagai tjontoh, 

pembikinan bola lampu listrik, 

jang kakinja sama, 

djumlah wat-nja berbeda2 dan- 

- 

beda2 pula. Semua kaki 

lampu itu sama ukurannja dan 

Sesuai dengan fittingnja, dan 

ini tidak menjukarkan bagi si- 

pembeli. 

djuga membaikkan, karena tiap 

orang akan mudah membeli bo- 

Ia lampunja, sebab sesuai de- 

ngan fitting lamru sipembeli di   oleh keterangan jang pasu: 3: 

Ant. 

Juzuf M     

“3 #   — MILITE 
      
   

  

   — Sudah beberapa hari i 
Kesehatan Militer sub. Co. 
Selatan sedang menunaikan tu- 
“gasnja didaerah Tjilatjap Barat 

| dan disekitar sektor2 Madje- 
nang, Genteng, Djeruklegi dan 
Gaerah sektor kepolisian. Gerak- 
an itu mendapat bantuan instan- 
si2 pemerintah dan bermanfaat 
sekali terhadap penduduk dan 
tentara. — Kor. - 

"GEDUNG. SEKOLAH 
|. MUHAMMADIJAH 

Dengan biaja Rp.250.000.- 
Panitiya “ Pembangunan Ge- 

dung Sekolah Muhammadijah 
pada waktu ini sedang giat me 
ngumpulkan uang guna mem- 
bangun gedung sekolah dengan 
rentjana biaja Rp. 250.000.- 

'Tjara pengumpulan uang tsb. 

dilakukan dengan pelbagai dja- 
lan antara lain dengan menge- 
darkan “surat. derma jang telah 

daerah setempat dan telah bere- 
dar dalam-seluruh wilajah Kabu 
paten Tjilatjap. 

Adapun hatsil jang telah nja- 
ta antaranja ialah 10 anggauta 

njatakan memberikan derm4 ma 
Sing2 Rp. 1000.-, dengan dja'an 

diangsur. 
Mengenai tempat untuk pem- 

bangunan gedung itu telah ter 
sedia tanah jang dibelinja de- 

@ USUNAN Panitia . Persi- 
"apan Nasional Konperensi 

Mahasiswa se Asia” jg bertugas 
'menjelenggarakan sesuatu jang 

' bersangkutan “dengan persiapan 

| Konperensi Malfasiswa se Asia, 
(kini telah dapat ditetapkan dgn 
waki2 tetap organisasi2 maha- 
siswa sebagai berikut : Aa 

Ketua: Doelmanat (PPMI), 

(THHSH), Sekretaris I-. Soedi- 

(GMN), Bendahara I: Pudjose- 
tiono. (PPD). Bendahara II: 
Zulkarnen (PPD). Penerangan : 
Geno Susanto (PPD) dan (me- 
'njusul dari PPMI), Komisaris 
Umum : ILM.W. Suyasa (Maha- 

jan Tinggi dan GMN. 

usahakan menghubungi kala- 
ngan2 terkemuka untuk diminta 
sebagai pelindungnja, terutama 

iharapkan akan “dapat banjak 

membantu pelaksanaan tjita2 

tersebut. Demikian pengumum- 
an panitia. . 
Ba : — Asal mulanja. 

. Sebagai pernah dikabarkan, 
beberapa waktu berselang dim   

| diskusi antara organisasi2 maha ' tia tersebut, — Ant. 

   

  

mendapat persetudjuan Kepala | 

Muhammadijah jang telah me. 

Konperensi Mahasiswa se - Asia 
| Susunan paritia persiapan Nasional 

Wakil Ketua : Tjeng King Liong 

'byo (IPPI Perguruan Tinggi). 
| ISekretaris IL: Arifin Surianata 

Isiswa Progresif), Komisaris Se- | 
'kretariat wakil2 IPPI Perguru- | 

|. (Iperensi Antar Organisasi2 Ma- 
Oleh Panitia kini sedang dal ganisasi2 Ma 

dari fihak pemerintah jang di- 

DALAM perdjalanan ke ilir 

kepelbagai tempat di Djate 

telah tiba di Magelang dari dj 

rusan Semarang, wK. Djaw. Pe- 

rikanan Darat Pusat Djakarta 

Juzuf Madja disertai oleh WK. 

Djaw. Perikanan Prop. Djateng. 
Segera setelah tiba di Mage- 

lang, bersama? Kepala Djaw. 

Perikanan Kedu Surjono mere- 

ka diadjak merindjau suatu usa 

ha perikanan didesa. Kramat 

Magelang, jang diselenggarakan 

| oleh seorang penduduk bernama 
Pak Timan beserta isterinja ber 
nama Bok Isah. 

Perikanan ini menarik per- 
hatian wk. Djaw. Perikanan Ju- 
zuf Madja, karma usaha peri- 
kanan, dengan rama Kolam Pe 

mantjingan Sari Ajem itu dise- 
wakan kepada umum jang mem 
punjai minat memantjing, se- 
dang hasilnja adalah untuk ke- 
pentingan desa, menurut Sdr. 
Juzuf Madja, usaha amal sema- 
tjam ini, djarang terdjadi dise- 

lurah Indonesia, sehingga ia 
menghargai sekali initiatief de- 
“mikian itu. 

Proteine pang 
An 
Vartawa 

   
   

1 bulan sedjak dibuka pada bu- 
lan 1-1955 jl. kolam pemantjing 
an telah menghasilkan uang se- 
djumlah Ik. Rp. 531,—. 

. Dan sehari sebelum itu, jaini 
tgl. 6/2-1955, djuga Residen Ke- 
du, Walikota dan Bupati Mage-   
siswa dari Indonesia, India, Iran 

serta Libanon, jang menitik be- 
ratkan pembitjaraan mengenai 
masalah mahasiswa Asia, timbul 
idee untuk mengadakan Konpe- 
rensi' Antar-Mahasiswa Asia 
Gengan tudjuan mempererat hu- 
bungan, kerdjasama dan saling 

mengerti. 
. Inisiatif PPMI untuk menje- 
lenggarakan konperensi sema- 

terima baik. Usaha2 kearah pe- 
njeenggaraan pembentukan Pa- 

Initia Persiapan Nasional untiik 
Ikonperensi tsb dalam tahun2 js 
lampau telah didjalankan. Teta- 

pi berhubung dengan satu dan 
Jain hal, usaha2 tsb belum meni- 
bawa hasil. 

| Usaha serupa itu dilandjut- 
kan. Dan baru 1954, dalam Kon- 

'hasiswa - PPMI (Perserikatan 
Ferhimpunan Mahasiswa Indo- 
nesia), THHSH (Ta Hsue Hsue 

Shing Hui), IPPI - Perguruan 
Tinggi, GMN (Gerakan Mahasis 

| wa Nasional), PPD (Persatuan 
'Peladjax Demobilisan) serta Ge- 
rakan Mahasiswa Progresip, jg 
idiadakan pada 20 sampai.21 No- 
pember 1954 di Bandung, dgn 
|PPMIL selaku pengambil inisia- 
tip, telah dapat dilahirkan pani-   

(| Dapat dikabarkan, selama Ik. | 

tjam itu di Indonesia telah di- | 

samaan dan normalisasi, tentu- 

LP erikanan : “sini 4 harus: 

2 dipergiat 
sekali bagi rakjat kit: 

3 ek aa 
n KR? sendiri). 

2 | lang telah mendatangi kolam itu : 

| untuk mengundjungi upatjara 

selapanan berdirinja kolam pe- 

mantjingan Sari Ajem. 5 

Perikanan Indonesia 

harus dipergiat. 

Dalam suatu interview — de- 

ngan wartawan K.R. di Mage- 

lang sebelum melandjutkan, per 

dialanannia. wk. Djaw. Perika- 

nan Pusat Juzuf Madja terang- 

bagi rakjat Indonesia perlu se- 
kali. Menurut tjatatan, maka 

untuk tiap2 djiwa rakjat Indo- 
nesia dibutuhkan sedikitnja 1 

tahun 22 kg. ikan guna menda- 

patkan zat proteine tsb. sedang 

kenjataannja pada waktu ini ba 

ru sebanjak2?nja 8 kg., sehing- 

ga dibanding dengan Eropa, 

Amerika dan djuga Djepang, 

maka angka 8 itu adalah sa-' 

ngat. sedikit. Kalau Pemerintah 

mengimport ikan dari luar ne- 

geri, maka untuk menambah 

tiap2 djiwanja dengan ikan se 
berat 1 kg. sadja sudah dibu- 
tuhkan beaja Rp. 600 djuta gu- 
na devizen. 

Oleh karena itu, maka peri- 
kanan Indonesia perlu beranes- 
sur2 dipergiat, karena ,,dierlijk 

proteine” jang sangat diperlu- 

kan dalam susunan makan ki- 
ta bisa mempengaruhi kekuatan 
aan kesehatan badan serta ke- 
tjerdasan . otak. Masih banjak 

usaha2 kearah itu dapat dise- 

lenggarakan, dan ini memper- 
lukan penerangan . jang luas 
kepada rakjat, “demikian Ju- 
zuf Madja. 

  

PENGIRIMAN PEGA- 
WAI2 KE-AMERIKA 

Supaja ditindjau kembali. 
DPP, S.B. Kementerian Per- 

buruhan telah " menjampaikan 
surat. kepada Perdana Menteri 
Ali Sastroamidjojo dan Menteri 
Menteri Perburuhan S.M. Abi- 
din, jang maksudnja mendefak 
kepada pemerintah supaja me- 

nindjau kembali pengiriman pe- 
gawai2 ke Amerika Serikat pa- 
da umumnja dan chususnja ren- 
tjana pengiriman pegawai2 Ke- 

menterian Perburuhan dalam 
rangka bantuan FOA, sehingga 
tidak lagi membawa sjarat2 po- 
litik jang ' berat sebelah dan 
merugikan. 3 

Desakan jang demikian ada- 
lah antara lain berhubung de- 
ngan ditolaknja oleh Kedutaan 
Amerika Serikat di Djakarta 
beherapa pegawai Kementerian 
Perburukan jang ditundjuk oleh 
Menteri Perburuhan untuk bela- 
djar di Amerika Serikat dalam 
rangka bantuan FOA. Alasan 
"penolakan tersebut ialah karena 
pegawai2 tersebut mendjadi ang 
gota SPs. Kementerian  Perbu- 
ruhan jang tergabung dalam 
vaksentral Sobsi, jang menurut 
logika orang2 Amerika Serikat 
itu mereka adalah komunis, —   

        

      

Ant, 

Tjeramah Ir Kosasih dan P. de Gueljoe 

    

   

  

    

            

   

    

    

     

   
   

   
   

    

    

1: 4 Universitit Indonesia, jang |s 

njak jang mengetahui arti dan | 

diambilnja | 

walaupun 

baberik jang membikinnja ber #Nia. Bila barang2 ekspor 
bola "tidak dinormalisasikan, dibuat 

Dan bagi paberikan | 

rumahnja. Djika tidak ada ke- | 

   
   

  

kan, bahwa ,,dierhjk proteine” | 

   

  

lal akan timbul kekatjauan, 
“Kemudian diambilnja tjontoh 
ban sepeda jang sama ukuran, 

biarpun negeri mana sadja, atau 
kpaberik mana sadja jang mem- 
bikinnja. Tiap orang jang mem- 

eli.ban sepeda, baik ban dalam 
Ipun ban luar, pertjaja bah- 

wa ban jang Span itu akar 
sesuai dengan roda sepedanja. 
emua ini disebabkan oleh ada- 

nja normalisasi. Y 

' Demikianlah, kata pembitja- 
“ra, telah diadakan orang nor- 

malisasi dalam menentukan pan 
“djang, berat dan isi dari sesua- 

.tu barang, jang diakui oleh du- 
nia internasional, satu hasil per 
djandjian jang tidak mengikat 
tapi ditaati orang. 

« Begitulah lahirnja ukuran me- 

ter, kilogram dan literan jang 
disepakati oleh semua orang, 

jang ditaati orang. Djika tidak 
da norm begini, dapatlah diba- 

gkan betapa kekatjauan jang 

kan timbul karenanja, kata 

'IrKosasih . 
Normalisasi itu memperketji! 

   

   

  

| perbedaan, dan tiap pengusaha 

T oleh membuat barang? banjak 
sekali menurut ukuran jang te- 
lah umum, dengan tidak kuatir 

“barangnja tidak akan dibeli 
| orang. 
| Mengenai hubungan normali- 

ja dengan barang2 ekspor In- 
| donesia, seperti karet, gula, teh, 
kopi, timah dll, pembitjara me- 
(nerangkan normalisasi dapat di 

djalankan dilapangan ini, jang 

wberarti barang2 ekspor. Indone- 
nantinja mendapat penghar- 

an. dari dunia luar, dan ba- 
g2 Indonesia jang dinormali- 

asikan akan dapat menandingi 

'barang2 negeri lain dipasar du- 

kita 

        

   

   
      

   

  

| 

tidak menurut ukuran interna- 

' sional, maka akan sukar laku- 
| nja barang2 kita itu. 

Kemudian dinjatakannja, bah 
| wa Dewan Normalisasi bekerdja 
| membantu ' masjarakat dengan 

| langsung, dan tidak mengharap- 
|kan keuntungan, berupa satu 

|jajasan jang terdiri dari badan2 
partikulir, dari pengusaha dan 
pedagang, dan mendapat subsi- 
di dari Pemerintah. Demikian Ir 
Kosasih. 
# 

Normalisasi pemakai- 

an kertas. 

P, de @ueljoe dalam tjeramah 

nja menjatakan, bahwa normali- 

sasi itu adalah usaha untuk 
menghematkan, effisiensi dalam 

jetakan dan pemakaian ker- 

Dengan adanja normalisasi- 

“Pemerintah banjak jneng- 
matkan belandjanja: sedikit- 

nja penghematan itu berdjum- 
lah 10”, daripada tidak didja- 
Jankan normalisasi. 

   

Misalnja Pertjetakan Negara 
jang memakai kertas 1.800 ton 
setahun, dengan normalisasi da- 

pat menghemat 180 ton kertas. 

Negara dapat menghemat 'be- 

landja sebanjak 1,8 djuta ru- 

piah. 
Dengan mendjalankan nor- 

malisasi sedjak tahun 1950 ker- 

tas dapat dihematkan sebanjak 

6.352 ton, dan ini berarti meng- 
hemat belandja kira2 6.352.000 

rupiah. Ini baru normalisasi pe- 

makaian kertas sadja, belum 

jang lain2. 
Selandjutnja dikatakannja, 

bahwa djika semua dari 161 per 

tjetakan jang ada disini misal- 
nja mendjalankan normalisasi, 
maka ini berarti, bahwa peng- 
hematan belandja kertas sadja 

sebanjak 101 djuta rupiah. Tapi 

sajangnja belum semua. pentje- 

tak menjedari faedahnja nor- 
malisasi, dan karenanja banjax 

diantara mereka jang membu- 

ang-buang kertas pertjuma. 
Penghematan kertas ini per- 

lu, kata pembitjara, karena se- 

karang “dan nanti kertas itu 

akan sama harganja dengan be- 

ras bagi rakjat Indonesia. Nor- 

malisasi itu bukan sadja de- 

jngan menghematkan format, 

tapi djuga memendekkan tekst, 
mempergunakan huruf jang ti- 
dak terlalu besar, dan beriehti- 

ar djangan ada halaman jang 

hanja sebelah jang ditjetak. Dji 
ka kita tidak mendjalankan nor 

malisasi dan menghemat, mung- 

kin dalam beberapa waktu lagi, 
banjak madjallah kita jang ti- 

dak akan dapat diterbitkan lagi. 

Demikian P. de @ueljoe. 
Dapat dikabarkan, bahwa De- 

wan Normalisasi. itu dibentuk 
tg. 21 Pebruari 1951, dan /dike- 

tuai oleh Ir Kosasih, Prof. Ir 

Soemono Wakil-Ketua dan Ir 
Dessauvagie sebagai sekreta- 

ris. Alamatnja Djalan Braga 

38, Bandung. 

PABERIK RADIO PHILIPS 
—. SURABAJA 

lamanja. 
Dalam . pertjakapan 

“wakil Direksi 

Philips dikota, ini menerangkan, 
bahwa spaberik Philips di Suraba 
ja jang melulu membuat radio- 

ontvangtoestel jang semendjak 
bulan Oktober tahun jang lalu 
ditutup untuk sementara, seka- 
rang mulai tg. 1 Maret jang 

akan datang akan ditutup untuk 

selama-lamanja. 
Waktu ditanjakan apa sebab2- 

nja, pihak direksi Philips di Dja- 
karta menerangkan, bahwa pe- 

nutupan paberik tersebut ialah 
beraubung dengan sangat sedi- 

kitnja. wang devisen jang diberi- 

|kan padanja. — Ant, 

seorang   

(Dengan normalisasi Pertjetakan | 

Ditutup untuk selama- | 

dari Perusahaan | 

   “PEMALSU IDJAZAH 
DIHUKUM 

Menangis ,nggolo” » 

Pengadilan Negeri Jogjakarta 

| hari Selasa 8 Pebruari jang lalu 

telah menghukum 3 orang terse 

but dibawah ini: 1. Agus Sudar- 

moko dja SMA ,,Murni” Solo, 2. 

Supardjo, kampung Kagokan 

Padjang Lawejan Solo dan 3 

Mudjiono kampung Tjunderedja 

li Solo masing2 pendjara 7 bl. 

karena bersalah telah melaku- 

kan perbuatan termaktub dim. 

fatsal 263 KUHP ialah memalsu 

djazah. 

Hukuman tersebut dikurangi 

dengan waktu selama mereka 

Pberada dalam tahanan sedjak 4 

Desember 1954. Mengenai peme- 

riksaan perkara tersebut dapat 

dikabarkan bahwa siterhukum 

Agus Sudarmoko ketika mende 

ngar putusan Hakim bahwa diri 

nja dihukum pendjara lalu me- 

nf#ngis menggelolo hingga mena 

rik perhatian orang banjak. 

  
Hakim wanita pertama 

di Jogja 
Bukan di Djakarta ! 

Dalam KR hari Selasa jang 

lalu di muat berita Djakarta jg 

mengatakan bahwa pada ming- 

gu jang lalu buat pertama kali- 

nja di Indonesia seorang hakim 

wanita bertindak sebagai ketua 

sidang Pengadilan. Dengan itu 

dimaksudkan hakim wanita Mr 

Thung Tjip Nio. 
Kalau hendak dikatakan dima 

na pertama-tama sidang Penga- 

dilan Negeri diketuai oleh Ha- 

kim wanita sebenarnja ialah di 

Jogjakarta! Pengadilan Negeri 

disini mempunjai 2 orang hakim 

wanita ialah Nj. Lamya Moel- 

jatno dan Nj. Aminah Prakesa. 

Jang tsb. pertama sedjak bulan 

Desember jang lalu mengetuai 

sidang, sedang hakim wanita jg 

kedua mulai bulan Djanuari. De 

ngan demikian, maka Jogjakar- 

ta mendapat kehormatan mem- 

punjai Hakim Wanita pertama di 

Indonesia ! 

PERLUASAN  EMPLASE- 
MEN PG PADOKAN 

Sampai 30 HA 

DPD Istimewa Jogjakarta da 

lam sidangnja beberapa hari jl 

telah memutuskan memberi id- 

  
gunakan tanah Pemerintah Da- 

erah dibekas emplasemen Pg. 

Padokan untuk Paberik gula jg 

baru. Demikian djuga menjetu- 

dju rentjana perluasan empia- 

semen jang akan memperguna- 

kan tanah2 sekitarnja. 

Berhubung dengan itu, DPD 

| telah menundjuk.sdr Sugiopra- 

| noto, anggauta DPD untuk mem 

(bentuk sebuah. panitya taxasi 

| harga tanah disekitar emplase- 

imen itu jang akan dimasukkan 

dalam rentjana perluasan itu. 

Menurut Sugopranoto, tanah 

jang akan digunakan untuk per 

luasan emplasemen paberik gu- 

la kira2 30 ha sedangkan em- 
| plasemen, lama jang akan digu- 

nakan luasnja kira2 11 Ha. 

SDR. DARJONO PIMPIN 
LEMBAGA PERS 

DAN P.U. 
Sedjak tg. 8 Pebruari jl. sdr. 

Darjono Kepala Djependi Jogja- 

karta telah ditetapkan untuk 

memegang pimpinan ' Lembaga 

Pers dan Pendapat Umum. Se- 

(perti diketahui, semendjak pim- 

pinan jang lama sdr. Sundoro 

pergi ke Eropa, L.P. dan . 

itu sementara dipimpin oleh sdr. 

Sulaiman Widyoatmoko jang 

merangkap djabatan sebagai 

kepala bagian 

Djapendi. Berhubung tenaga 

sdr. Suleiman tsb. masih diper- 

lukan dibagian Dokumentasi itu, 

maka semendjak hari tsb. di- 

atas, pimpinan langsug dipegang 

oleh sdr. Darjono sendiri. 

  

  

k Susunan pengurus baru 

R.K. Sitisewu diketuai oleh sdr. 
Pringgosama'un dan panitera 
sdr. Surjosardjono. bag. wanita 

sdri. Hadisuroto. 

zin kepada Jakti untuk memper | 

Dokumentasi ' 

PENDIRI SERAKAN 
AHMADIJAH  DIPERI- 

NGATI 

Atas usaha Persatuan Keluar 
ga Peladjar PIRI (Perguruan 
Islam Republik Indonesia) buat 

pertama  kalinja di Indonesia 

besok tanggal 13 — 14 Pebruari 

1955 akan diadakan pertemuan 
untuk memperingati hari lahir 

Mirza Chulam Ahmad, pendiri 

Gerakan Ahmadijah. Ketua Pe 
doman Besar Gerakan Ahmadi 

jah Indonesia Pusat Lahore R. 

Ng. Djojosugito dan sekr. Djen 

dral G.A. IT Kijai Muhamad Sa- 
bitun telah menjatakan kesedia 
annja untuk memberikan uraian. 

nja mengenai beberapa masalah. 

FILM2 UNTUK PARA 
PELADJAR 

Mulai 11-2 Dewan Mahasiswa 

U.N. Gadjah Mada Penjelengga 

kra Film Gama memutar film 

Fanny by gaslight” sampai de 

ngan 13-2 dan film ,,Rashomon” 

akan diputar mulai tanggal 12 

sja 14-2 bertempat di Rex. 
Pemutaran film2 tersebut chu 

sus bagi peladjar2 sekolah lan- 

djutan atas dan mahasiswa, se- 

dang jang ingin menjaksikan da 

pat berhubungan dengan pengu- 

rus pejelenggara dikantor se- 

kretaris Dewan Mahasiswa UN 

Gadjah Mada. 

'RESEPSI KULLIAH SUBUH 

Dari Pimpinan ,,Kulliah Su- 

buh” Masdjid Sjuhada' Jogjakar 

ta diperoleh kabar bahwa pada 

hari Minggu 13 Pebruari 1955 

jad. akan diadakan Resepsi Pe 

resmian ,,Kulliah Subuh" men 

djadi Bagian dari ,,Jajasan Asra 

ma dan Masdjid (Jasma) ber- 

tempat diruangan Kulliah Mas- 

djid Sjuhada' sesudah shalat Su 

buh. 
Dalam Resepsi peresmian tsb. 

akan diberikan pula Kulliah luar 

| biasa oleh Bapak A.R. Sutan 

| Mansur, Ketua Umum Pusat 
  

  

  
' Pimpinan Muhammadijah Jogja 

|karta dengan atjara: ,/Tugas se 

|lorang muslim dalam pergolakan 

| hidup dan kehidupan”. 

| Diharapkan kedatangan se- 

mua anggauta lama dan baru 

0 

2 

HALAMAN uh 

Apa & dimana? 
# Djam 12.00 digedung Rex di- 

adakan pertundjukan film 

»Fanny by gaslight” oleh De- 

wan Mahasiswa U.N. GAMA 
bag. Penjelenggara Film. 
Sore hari Pertim mengadakan 

kompetisi dibaan Klitren an- 
tara 'Nawarsa — Radjawali 
2, Madju 2 — Ganeca I dibaan 

Balapan antara Erlangga — 
Merpati. 

x Sidang DPR djam 10.00 me- 
ngenai pergantian DD Susan- 
to. 
  

ADUH: ADUH MATI. . | 

Wanita tengah malam di- 

alun?. 

Pukul 2 malam kemarin dulu 

warung2 wedang dialun-alun di 

kedjutkan oleh suara wanita j8 

berteriak ,,aduh, aduh, mati 

aku”. Segera orang berlari-lari 

an kearah suara itu, dan menda. 

patkan seorang wanita alun2” 

jang merintih-rintih dan menga 

duh-aduh karena sakit keras. . 

Kebanjakan orang hanja ter- 

tawa sadja. Untung seorang pe 

muda segera lari kepos polisi di 

kantor pos. Segera truck polisi 

datang dan mengangkut sisakit 

kerumah sakit. Orang jang mMu- 

la2 ketawa lalu memudji sikap 

pemuda jang menaruh belas ka 

sihan kepada wanita alun2” 

itu, serta kesigapan polisi mem- 

beri pertolongan. 2 

BEKAS HOTEL MATA- 

RAM AKAN DIBELI.. 
KEM.PUDANT 

Diperoleh keterang, bahw: 

Kementerian Pekerdjaan Umum 

dan Tenaga bermaksud akan 

membeli tanah dan gedung be- 

kas Hotel Mataram di Malioboro 

Jogjakarta dan akan digunakan 

untuk tempat latihan kader 

tehriek. 
Kepada Pemerintah daerah 

Kementerian itu telah meminta 

bantuannja untuk melantjarka 

pembelian tersebut dan Peme- 

rintah daerah untuk keperluan 

tersebut membentuk sebuah Pa 

nitya taxasi harga tanah dan 

3 

"hotel itu dan dipimpin oleh ang- 

| gauta DPD dokter Sahir. 

serta para peminat Kulliah Su- | 

| buh dalam Resepsi tsb. 
Seperti diketahui penjelengga 

raan Kulliah Subuh di Masdjid 

Sjuhada' 

|saddad dengan bantuan bebera- 

| pa mahasiswa, peladjar dan pe 

| muda penghuni Asrama JASMA 

Djl. Tidar 2 dan sekitarnja se- 
djak achir tahun 1952 jang lalu, 

|dan baru sekarang akan didjadi 

Lkan Bagian dari ,,JASMA” Jo- 

| gjakarta. 

IDELEGASI “SPI JOGJA- 
KARTA KE MU'TAMAR 

GPII KE VII DI 
SURABAJA 

Diperoleh kabar, bahwa untuk 

(menghadiri Mu'tamar ,,Gerakan 

| Pemuda Islam Indonesia,, ke VII 

di Surabaja pada tanggal 15 sam 

| pai 19 Pebruari 1955 jad, Pim- 

pinan GPII Wilajah, Jogjakarta 

dan segenap tjabang2-nja akan 

mengirimkan wakil2-nja. 

Delegasi itu akan terdiri dari 

Torang, 3 orang putera jaitu 

sdr2. Achid Masduki, Wahid Mu 

chari dan Djazim Hamidi, dan 

4 orang puteri jaitu sdr2 Ibanah 

Muchtar, Marfwah, Nj. Buchae- 

rah Hardjo dan Nj. Aisjah Imam 

Suhadi. 
Sementara itu dari Tjabang 

Bantul akan ikut sdr2. Mahmud 
dan Zahrawi Sajuti, dan dari 

| Tjabang Kotapradja sdr2. Wasil 

' Aziz dan Muhammad Harun, se 
dangkan dari Tjabang2 Kulon 
Progo, Sleman dan Gunung Ki- 

dul, susunan delegasi-nja akan 

menjusul. 

Soal2 pokok jang akan men- 

djadi atjara dalam Mu'tamar G 
PII ke VII tsb., antara lain, 1. 

Struktur organisasi, 2. Penin- 

djauan kembali Anggaran Da 
sar & Anggaran Rumah Tangga 

3. Program Perdjuangan / Ker- 

dja, 4. Tafsir azazi dan 5. Pemi 

lihan Peng. Baru Putjuk Pim- 

|oinan GPII untuk periode 1955 / 
11956. 

  
Wiwoho Purbohadidiojo : 
  

  
| Reterangan ini untuk mendis 

wab pertaniaan hagaimana Se 

|(baiknja DPRD dalam mengha- 

»i modal asing djika masul 

Jogjakarta, bertubung dengan 

| keterangan Kepala Daerah Sri 

Sultan Hamengku Buwono temi 

po hari, bahwa modal asing hg 
leh tidaknja masuk di Jogjakar: 

ta adalah. kompetensi daripada 

Selandjutnja. 'Wiwoho menes 

rangkan, bahwa modal asing se 

ratus persen . jang tertanam di 

daerah Jogjakarta lebih baik 

djangan diterima Karena kita 

ingin membangun industrialisasi 

nasional jang benar2. 
Atas pertanjaan bagaimana 

|pendapatnja untuk waktil ing 

urgen ini mengusahakan perba- 

Tidak setudju modal 
asing masuk Jogja' 

Huisindustrie perlu diperhatikan 

ETUA DPRD Istimewa Jogjakarta Wiwoho Purbohadidjo- 

jo dalam suatu pertjakapan tentang pembangunan indus- 

trialisasi bagi daerah Jogjakarta menerangkan pendapatnja se- 

tjara persoonlijk bahwa baginja lebih baik kesempatan? jang 

luas diberikan kepada pengusaha? nasional dan djika terpaksa 

modal tjampuran asing dan masional dapat diterimanja djuga 

dengan sjarat? jang ditentukan lebih landjut. 

likan perekonomian ra'jat ketjil, 

setelah perdjuangan pendirian 

paberik gula di Padokan sudah 
dalam pintu pelaksanaannja, Gi 

katakan oleh Wiwoho, bahwa 
huisindustrie perlu mendapat 
perhatian jang besar dari Peme 
rintah. Bimbingan dan batuan 
perlu diadakan, terutama jang 

mengenai bdhan2nja. Banjak 
perusahaan? ketjil jang terpak- 
sa ditutup karena kekurangan 
atau tidak dapat membeli ba- 
han2nja. 

Didaerah Jogjakarta banjak 
huisindutrie jang mempunjai kg 
mungkinan2 jang baik berker 
hangnja dihari kemudian, sep   Progo dan sebagainja. 

    

     
ti huisidustrie “ didaerah Kulori- 

MATI HANJUT DALAM 
SLOKAN 

Seorang anak perempuan 

Lmur 3 tahun bernama D. anak 

sekarang ini adalah | jang ketiga dari Sdr. Warsawar 

atas inisiatief K.H. Anwar Mu- |sita” Gajam, Kl. Ringinhardja, 

Bantu" tgl. 6 telah diketemukan 

| mati hanjut dalam slokan Ka- 

(WETAN BETENG : 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO : 

idisoro. Ketjelakaan ini terdjadi 

karena pengasuhnja dua hari 

berselang pergi ke Jogja untuk 

menengok anaknja, sehingga 

anak ketjil jang baru berumur 

3 tahun tadi pergi keslokan de- 

ngan akibat tsb diatas. 

2 suasa sad akkhsak taib 

"4 AHLI KIMIA GULA 

BARU 
Telah lulus dalam  udjian 

penghabisan College Gula Nega- 

ra (C.G.N.) dengan mendapat 

idjazah Achli Kimia Gula sau- 

dara-saudara : 1. Isbandi, 2. 

Mashadi, 3. Soeroso dan 4. Soe- 

trisno”. 

248 TJALON AGEN PO- 
LISI DP3 

Telah berangkat ke Sema- 

rang wakil dari Pemerintah dae- 

rah Istimewa Jogjakarta jang 

terdiri dari sdr2 Prodjoprakoso 

Prodjowilogo, dan Sastrohardjo 

no dari Djaw. Pemerintahan 

Umum dan sdr. Wirowinoto da 

ri Kantor Urusan Pegawai Dae 

rah untuk mengadakan pembitja 

raan dengan wakil Pemerintah 

Propinsi Djawa Tengah. 

Pokok pembitjaraannja ialah 

sekitar akan ditempatkannja 240 

tjalon agen polisi DP3 di Djawa 

Tengah jang merasa dari dae- 

rah Jogjakarta. : 

Menurut penetapan dari Peme 

rintah Djateng, mereka itu 

akan ditempatkan di 14 kawe 

danan jang meliputi 14 kabupa 

ten dalam lingkungan 5 karesi- 

denan di Djawa Tengah. Jang 

8 orang lainnja masih akan di 

tentukan tempatnja. 

Djuga jang 10 orang lagi ma- 

sih akan menjusul penempatan- 

nja. Seperti diketahui, mereka, 

ini merupakan bagian terachir 

dari pada sedjumlah kira2 600 

orang tjalon agen polisi DP3 da 

ri daerah Jogjakarta. Sebagian 

besar telah ditetapkan tahun jl. 

didaerah Djawa Timur dan sele 

bihnja ini akan ditempatkan di 

Semarang mulai permulaan Ma 

ret jang akan datang. 

Dalam pada itu, tjalon agen 

DP3 ini ditetapkan sebagai pe 

gawai negeri sedjak Maret 1954 

dan semula status mereka seba 

gai pembantu agen polisi DP3 

jang digadjih dengan honorari- 

um dari Kementerian Dalam Ne 

geri. Pembantu Agen Polisi DP3 

ini dibentuk di Jogjakarta dim 

tahun 1948 waktu Pemerintah 

menghadapi pembrontakan ,,Ma 
An. 

y 

  

Nonton mana ? 
RAHAJU : War of the Worlds” 

REX: Circus Clown Joe 

E. Brown. 

INDRA : ,Eight Iron Men” 

Marie Caste, Bonar Collino. 

SOBOHARSONO : ,,Act of 
Love”, Kirk Douglas, Dany 
Robin. 

SENI SONO : , Aan”, Film 
India. 

LUXOR: Putus Harapan”, 
P. Ramlee, Rokiah. 

MURBA : ,,Tjit Kiam Sip Sam 
Hiap”, ke III. 

Pelangi”. 

“Retno Kuning” tnr 1 (Babad 
W.O: SARI "TOMO :   »Manonbowo”, 

  

   

    

   
   

 



         

    

pan 

        

   
   
   
   

   

ada pena. Hg Fu 

E3, tentu sukar sangat untuk tiap2 
| Vkali dibakar. Dengan demikian 
2 tbc makin bersarang. 

n anak2 ditulari oleh 

0 dan neneknja, dan me- 
| reka mergbawa penjakit ini se- 
—Juruh umur 

    
    

        
      

  

  

mereka jang umum 

tahun 

  

   

   
   
   

  

   

   

  

   
   

  

   

      

a kroner (£1.650.000),  di- 
2 sbb.: kira2 5 djuta kroner 

erupakan penghasilan kaum 
pemburu, nelajan “dan peternak 

 biri2, jang mendjual hasilnja ke- 
| pada pemegang monopoli, Green- 
'Iand Trading Coy: 15 djuta kro 

ad ala n gadjih « an Tanah 

sebagai pegawai peme- 
11 djuta kroner di-bagi2- 

'sebag ai djaminan sosial: 11 
kroner diberikan kepada 

i2 dan lain2 orang jang 
gkan dari Denmark. 

— Angka2 itu memperlihatkan 

agian jang ketjil sangat di- 
n perekonomian Tanah Hi- 

| Oa, 
La bi La Nita setir tahun 1952 seluruh 
Aa 24.763 

  

   

  

| penduduk berdjumlah 
| cerang. Untuk mereka ini terse- 

—000Gia 17 orang dokter, atau rata? 

0 tseorang dokter untuk 4.375 
cu orang. Untuk Denmark angka 

, “ini jalah seorang dokter untuk 
3 950 penduduk. Ditambah lagi | 

3 bahwa orang di Tanah Hidjau 
0. lebih lekas djatuh sakit, dan 

“Gjarak? djauh sangat. Disitu ter 
“dapat 16 buah rumah sakit de- 

  

     
   

(rat, tersebar di-kampung2 

la | dalam djarak 1200 mil. Penje- 
“Ibaran setjara demikian memang 

'al | baik selama penangkapan 

n dalam bahasa kita 
esar didunia tetapi 

orang. Pulau ini hingga 

  

  umlah “anak2 bersekolah 
  

x oleh. guru2 jang 
eladjaran mereka di 

n dari guru2 jang tidak tju 

  

(ibu ko Yolstei- 
borg dan Egedesminde, sekolah? 
mempergunakan dua bahasa, ja- 
itu bahasa Eskimo dan Dermark. 
'Kira2 separuh penduduk Ta- 

nah Hidjau terdiri dari buruh. 
Kira2 2000 & 3000 orang hidup 

Indjangan? sosial. 
Kebanjakan penduduk — ki- 

ra2 22.000 — hidup dipantai ba 
di- 

  

an- 
“djing laut merupakan pentjaha 
rian terpenting. Tetapi karena 
djumlah andjing laut sudah ba 
njak berkurang, kebanjakan 

mendjadi nelajan dan hasil2 pe- 

nangkapan mereka harus diba- 
wa ke-pelabuhan2 jang djauh le 
taknja untuk didjual. 

| Karena kampung2 itu ketji! 
o| dan letaknja berdjauhan sangat 

satu sama lain, pekerdjaan so- 
sial seperti pendidikan, pemel'i 
haraan orang sakit dll. mendjad' 

sangat sukar dan sangat maha! 
Ditanah Hidjau ada stasiun? 

radio dan angin, jang sangat 
penting sekali bagi perkapalan. 
. Karena musim dingin sangat 
lama, perlu djumlah uang besar 

air bersih. 
Tanah Hidjau diwakili oleh 

dua orang didalam Parlemen 

Denmark. 
(Antara Features). 

KONP. PENDETA2 
ADVENT 

5 Di Bandung. 

Konperensi pemimpin2 Masehi 
Advent Hari Ketudjuh Seluruh 
Indonesia jg akan berlangsung 
beherapa hari di Bandung telah 

dimulai semalam dgn dihadiri 
oleh banjak pemimpin? Advent 

jg datang dari kantor pusatnja 
di Washington dan dari kantor 
'utk Timur Djauh di Singapura. 

Oleh ketua untuk seluruh Ti- 
mur Djauh pendeta FA. Mote 

diberitahukan bahwa pendeta 
|N.C. Nelson, Ketua untuk selu- 

  

  | agan 411 tempat tidur, Bebera- | 
| pa ratus penderita tbc dirawat 

di Denmark. Di Denmark sen- 
'adaan baik sa- 

    

“ruh Indonesia jang sedang tjufi 
di Amerika Serikat, tidak akan 
kembali lagi ke Indonesia. Ber- 
hubung dengan itu oleh konpe- 

a telah dipilih sebaga'   

  

Singa, 
|gantinja pendeta C.C. Cleveend 
  

ma Sur at kiriman : 

—. Pawai 
BB ERKENAAN dengan penje- 

13 2 lenggaraan pawai pada hari 
Rabu tg. 2 Pebruari 1955 ma- 
lam, bertepatan dengan "Hari 
Ulang Tahun IPPI (Double Two 
Day) ke VII”, sebagui salah sa- 

tu atjara dalam rangkaian peri. 

ingatan hari jang bersedjarah 
bagi IPPI itu, maka Pimpinar. 
IPPI Daerah Jogjakarta me- 

-njampaikan penghargaan serta 

rasa terima kasihnja jang da- 

Iam kepada teman2 peladjar pu- 
tera-puteri jang dengan sedikii- 
pun tidak menghiraukan hudjan 

    

Gdjukkan kesediaannja untuk 
memenuhi ketentuan? Panitya 
Penjelenggara,. sehingga de- 

|. mgan demikian pawai tetap da- 

(0 pat berdjalan dengan tertib da- 

(. Iam keadaan jang serba istime-. 

wa. itu. 

. Pimpinan IPPI Daerah Jogia- 

-karta ingin pula dengan djalan 
(Ini menjampaikan 

      

kepada keluarga-keluarga, jang 

Sungguh sangat disesalkan tidak 

| 'diketahuinja satu per satu itu, 

“atas pertolongannja merawat 
dan mengasuh dengan segala" 

kerelaan serta keichlasan hati- 

33 nja, peserta2 jang terpaksa me- 
“mutuskan perdjalanan karena 
gangguan kesehatan, sementara 

menantikan giliran untuk dian- 

tarkan pulang kerumahnja ma- 

| Sing2 dengan ambulance, betjak, 

. mobil. 
“Dalam hubungan ini pula Pim 

pinan IPPI Daerah Jogjakarta 
Inenjatakan penghargaannja jg 

(0 dalam serta rasa terima kasih- 
.nja kepada anggauta2 PMI, jg 

am keadaan basah-kujup de- 

  

   

  

     

  

   
    

  

   
    
   

   
    

   

   
   
   

    

ntangi pula oleh bebera- 

kali mogoknja kendaraan 

ambulance sehingga perlu pula 

orong2nja dalam hudjan jang 

« itu, telah melakukan tu- 

ma bagi mereka jang me- 
cannja. Sa 

Panitya Penjelenggara 
jang merupakan bagian 

ipada Panitya Ulang Tahun 

T (Double Two Day) ke VII 
maka Pimpinan IPPI Dae- 

y menerima la- 

   
       

          
an djuga, sungguhpun k 

buruk, tanda akan turun hu- 

heakakan K 
tg 

.jang sangat lebat, telah menun- : 

rasa terima | 

“kasihnja jang tiada terhingga 

an tiada mengenal lelah Serta | 

a memberi pertolongan jg 

aan udara sudah mendjadi 

LP.P.I. 
— Keputusan untuk membe- 

rangkatkan rombongan? itu 
“didasarkan pula atas perki- 

ra “bahwa hudjan tidak 
akan selebat seperti jang 
“ternjata kemudian dalam 

. perdjalanan. 
Pimpinan IPPI Daerah Jogja- 
karta dalam pada itu segera 
mengambil  tindakan2 “untuk 
memperpendek djalan jg akan 
dilalui, meskipun sebagian dari 
peserta menginginkan tetap di- 
Gjalaninja rentjana semula, dar 
diusahakanlah pertolongan dari 
sementara keluarga bagi peser- 
ta2 jang agak terganggu kese- 
hatannja. Segera setiba rora- 
'bongan2 ditempat finish, maka 

dibagikanlah 'tablet2 jang di- 
maksudkan dapatlah diterima 
'kiranja sebagai sekedar usaha 
jang tiada berarti untuk men- 
djaga kesehatan para peserta. 
“sMaka - Pimpinan IPPI Dae- 
rah Jogjakarta dengan djalan 
ini menjampaikan . permintaan 
maklum dan maaf jang sebesar- 
besarnja, baginja maupun bagi 
Panitya ' Penjelenggara Pawai, 

| dari Bapak2, Ibu2, Wali2, Pe- 
ingasuh2 daripada peladjar2 pu- 
tera-puteri jang. telah mengi- 
kuti pawai tersebut, atas hal2 
jang terdjadi diluar dugaan ser- 
ta kekuasaannja itu. 

—.. Pimpinan 1PPI 
Daerah Jogjakarta, 

' Ketua Umum : 
. (Aditomo). 

MANDR 

1 4392 orang, diantaranja 

2 mendapat pendi- | 

rsiapannja. . 
ke-empat kota Julianhaab, 

dimergunakan .untuk persediaan. 

    

  

  BatrowengsnKgn 
dan sebagai 
T,D, Manullang. 

| Pendeta C.C, Eleveland telah 
lama bekerdja didrerah Mara). 
sebagai sekretaris dan benda- 

datang di Indonesia, sedang pen 

deta T.D. 
ni adalah ketua 
jaw at. 

untuk daerah 

     Di gka bahwa maksud 
pengangkatan pendeta Manul- 
lang sebagai wakil ketua ialah 
supaja makin lama pimpinan di 

Indonesia akan dipegang oeh 
bangsa - Indonesia sendiri. Di- 
djaman pendudukan ' Djepang, 
pimpinan Masehi Advent 
Ketudjuh adalah dipegang oieh 
pendeta K. Mandias jang seka- 
rang djadi ketua untuk daerah 
Sulawesi Utara. 

BUKU2 SEHARGA RP.1,3 
DJUTA: 

  

Djawatan PPK Propinsi Dja- 
wa Barat belum selang lama ti- 
ba-tiba mendapat rekening pem 
belian buku? untuk Sekolah Rak 
jat sebesar Rp. 1,3 djuta dari sa 
lah sebuah perusahaan di Dja- 

karta. Tak lama kemudian ma- 

ka datanglah sedjumlah besar 
buku? tersebut. 

Ketika diperiksa, maka ter- 
njata buku2 itu tidak bisa di- 
pakai untuk Sekolah2 Rakjat di 
Jaerah Djawa Barat, ketjuali 
Cidaerah Tanggerang, Depok 
dan Bekasi. F. 
| Perlu diketahui, bahwa bu- 
ku2 itu adalah dalam bahasa 
Indonesia untuk murid2 kelas I 
Sekolah Rakjat. Sebagaimana 

diketahui, didaerah Djawa Ba- 
rat bahasa pengantar untuk ke- 

las I, H dan INI dalam Sekolah 

Rakjat adalah bahasa Sunda 
ketjuali dalam 3 daerah tsb. di- 

atas. — Ant. 

PENGOSONGAN TA- 
CHEN UTARA SELESAI 

Laksanamana muda Alfred M. 

Pride, komandan armada ke-VII 
AS hari Selasa mengumumkan 

bahwa pengungsian orang2 

preman dari Tachen Utara te- 

'ah selesai. 

Romhongan jang terachir te- 
lah dinaikkan kekapal2 Ame- 
rika dan Kuomintang pada 
djam 17.17 petang setempat hari 

Selasa. Pengumuman Pride 
lebih djauh mengatakan bahwa 
pengungsian orang2 sipil dari 

Tachen Selatan akan didjalan- 

kan terus dalam waktu malam. 
Diniatakan pula bahwa operasi 
ini berdjalan dengan Iantjar. 
Oo  Satu-satinja penem- 

bakan. 
. Mengenai perlawanan dari fi- 
hak RRT, wartiwan UP William 

Miller mewart:kan bahwa satu? 
nja tindakan tsmbak-menembak 

dalam operasi pengosongan Ta- 
shen iri terdjadi ketika' meriam? 
RRT anti pesawat . diatas se- 
buah pulau disebelah Utara pu- 
lau Tachen melepaskan — tem- 
hakan2 kenada sebuah pesawat 
terbang AS jang berpangkalan 
dikapal induk. Kata Miller pe- 
sawat itu tidak mengalami ke- 
rusakan apa-apa. — UP. 

  
£ 

  

KONP. COMMONWE- 
ALTH INGGRIS 

BERACHIR 
Para PM negara2 Common- 

wealth Inggeris telah mengelu- 

arkan pengumuman pada achir 

konperensinja di London jang 
telah dilangsungkan selama 9 
hari. Dalam pengumuman . itu 

mereka merjatakan, bahwa ne- 
gara2 Commonwealth akan ber 
usaha. sedapat mungkin untuk 

meredakan ketegangan dunia. 
Tudjuan2  negara2 Common- 
wealth bukan sadja menghenti- 
kan setiap persengketaan ber- 
sendjata, tetapi djuga memadju 

kan sjarat2 penjelesaian jang 

sebenarnja, sehingga . kemerde- 

kaan dapat diketjap oleh semua 
bangsa. 

'Para PM itu menjatakan, bah 
wa persengketaan di Timur Dja 

uh jang timbul waktu mereka 

sedang  berkonperensi adalah 

mendjadi ' pokok  pembitjaran 
Gan mereka semufakat. bahwa 
perlu sekali ' diusahakan agar 

bentrokan2 selandjutnja dapat 

dielakkan sementara ditjari pe- 
njelesaian setjara damai. 
Dalam perundingan2 menge- 

nai Asia Tenggara telah di da- 

.A 
Sa 

  
2 

wakilnja pendeta 

hari dan sudah pernah dua kali | 

Manullang sampai ki- | 

Hari 

Tak dapat dipakai" 

   

dari USSR, 8. Soliod melawan 

  

  

     
    
    

  

    

     
    

    
     
    
    
   

  

   

  

   

    

    

Baru? ini didalam circus negara di Moskou telah diadakan per- 
tundjukan pertandingan gulat dengan tjara bebas antara djago2 

“gulat Rusia melawan diago2' gulat Djenang, 
waktu diadakan pertandingan antara djago gulat kelas ringan 

Kelihatan disi 

kampiun dunia djago gulat. S. 

Sasahara dari Djepang. Dalam pertandingan ini djago Diemang 
tersebut telah mendapat kemenangan. (Foto: Mondiana). 
  

M ULAI tgl 8 bulan ini te 
Giperundangkan  Undar 

Darurat No. 2 tahun 1955 ten- 
tang Bank Negara Indonesia. 

Dengan diundangkannja. Un- 
dang2 Darurat No. 2 tsb, maka 
Peraturan Pemerintah penggan- 
ti Undang2 tertanggal 5 Djuni 
1946 No. 2 ditjabut kembali. 

Alasan2 penggantian Undang2 
itu ialah didasarkan atas per- 
timbangan, bahwa maksud se- 
mula untuk mendirikan Bank 
Negara Indonesia sebagai Bank 
sirkulasi “ dengan  terdjadinja 
perobahan keadaan tidaklah da- 
pat dilaksanakan, “dan karena 
dengan Undang2 Pokok Bank 
Indonesia 19 Mei 1953 No. 
Bank Indonesia telah diteta. 
sebagai Bank Sirkulasi. Pe 
bangan lain ialah, bahwa Ban! 
"Indonesia selama ini mengerdja- 
kan hal2 diingkungan perda- 
sangan umum dan chususnja 

dilapangan impor dan ekspor. - 

   

   

  

   

  

Tg
 

  Keputusan mengganti Undang 

undang tertanggal 5 Djuni 1946 | 
itu dengan Undang2. Darurat | 

INo. 2 tahun 1955 diadakan sete- | 
lah. pula mendengar keputusan | 
'Dewan Menteri pada rapatnja | 

ke-91 tanggal 11 Djanuari 1955 | 
jang menjetudjui digantinja Un- | 

dang2 tersebut. | 
Undang2 Darurat No. 2 tsb 

meliputi 7 bab antara lain bab 
ketentuan umum, bab tugas dan 
usaha bank, bab pimpinan, bab 

pengawasan, bab penetapan su- 
rat2 tahunan “dan pembagian 

Ilaba, bab dana pensiun dan -so- 

| kongan, bab ketentuan per 
jan dan ketentuan penutup, dan 
terdiri dari 18 pasal. Undan 
Darurat tsb ditetapkan di 
|karta pada tgl 4 Pebruari 

dengan... dibubuhi: tandata 
dari Presiden Republik Indone-. 
sia, dan Menteri Keuangan serta 
mulai diperundangkan pada tgl 

8 Pebruari 1955 dengan dibu- 
buhi oleh tandatangan Menteri 
Kehakiman. . 

  

  

   

   
    

  pemerintah 

tahun 1955 

  Tentang tugas?-nja. | 
Adapun tugas daripada B”nk 

rurat No. 2 tahun 1955 itu ialah | 
berusaha membantu memadju- 

kan kemakmuran -rakjat dan 
pembangunan perekonomian na- 
sional dalam .lapangan perda- 

gangan pada umumnja dan dim 
lapangan perdagangan impor 
Gan ekspor pada chususnja. 
Usahanja ialah : 
a. Menjelenggarakan perkre- 

ditan dengan djangka waktu 
pendek dan djangka waktu 
pandjang bagi golongan pe- 
dagang umumnia dan bagi 
golongan importir dan eks- 

portir chususnja. 
Menerima uang sebagai sim- 

panan. giro dan deposito. 
Memperdagangkan surat2 
berharga. 

Mendjalankan usaha2 bank 
pada umumnja. 

e. dan lain2. . 
Ketjuali hal diatas, pekerdja- 

an2 jang chusus ditugaskan pa- 
da Bank Negara jang lain hanja 
dap't dilakukan oleh Bank, dji- 

ka pekerdjaan2 tersebut berhu- 
bungan langsung dengan tugas- 

nja sendiri. Bank Negara dite- 
tapkan dalam Undang2 tersebut, 
tidak boleh turut serta dalam 
moda! perusahaan manapun dju- 

. ga, ketjuali djika untuk. pem- 
| bangunan negara dan perekono- 
| mian nasional “dianggap perlu 

Cc. 

d. 

  

pat kata persetudjuan untuk 
memberikan pertolongan kepada 
negara2 didaerah itu, bukan sa- 

dja untuk menentang agressie 

tetapi djuga untuk memperkuat   

| beaja2 bagi beberapa 
Negara” menurut Undang2 Da- | 

  
| keamanan dalam negeri. BBC. | 82 Jawan 1. 

HIR (19) HLI SI 

Tugas Bank Negara Indonesia 
1 dan baik atau dengan izin Men- 

teri Keuangan. Seterusnja peme 
rintah dapat membebaskan ke- 
pada Bank pekerdjaan2 dilapa- 

ngan keuangan, perkreditan dan 
pekerdjaan jang biasanja dila- 
kukan oleh Bank2, dengan peri- 

berian upah atau propisi jang 
ditentukan olehnja,. satu dan 
lain dengan djaminan2 risiko 

dan likwiditeit seperlunja. 

Modal Bank. 

Mengenai modal Bank dalam 
Undang2 Darurat No. 2 tahun 

1955 itu dinjatakan berdjumlah 
Rp. 300.000.000,—, sedang tahun 

bukunja ditetapkan mulai 1 Dja 

nuari hingga 31 Desember. 
Ketjuali bahwa Bank Negara 

tersebut berkedudukan di Dja- 
karta, dan berhak untuk mem- 

punjaii kantor2 tjabang, kantor2 

koresponden, jang djumlahnja 
diatur menurut keperluan untuk 
mendjalankan tugas Bank dgn 

semestinja, Bank tsb menurut 

Undang2 Darurat No. 2 th 1955 
itu djuga berhak mempunjai sa- 

tu atau 'ebih kantor tjabang 
atau waki2 serta korespondea 
diluar Indonesia, sekedar hal itu 

dianggap perlu untuk mendji- 
lankan tugasnja dengan semes- 

tinja. Demikian 3ntara lain isi 
Undang2 Darurat No. 2 tahun 

1955 mengenai Bank Negara 
Indonesia. — Ant. 

BUSDET SOVJET TAHUN 
1955 DIJAHKAN 

Szerev menteri keuangan 
Soviet menerangkan, bahwa 

: oviet telah me- 
nerima baik 'amandemen2 ter- 

  

hadap anggaran belandja untuk | 
jang dimadjukan 

oleh komisi2 anggaran belan- 

dja baik dari Dewan Uni mau- 

pun diri Dewan Bangsa2. 

Pemerintah djuga akan mem- 

perhatikan permintaan2 dari se 
djumlah utusan? utk menaikkan 

republik 

dan daerah untuk keperluan 
pembangunan djalan2 dan seko- ' 
lah2, keperluan2 kesehatan dan ' 

kebutuhan? lain. 

Maka Dewan Uni dan Dewan | 
| Bangsa2 setjara bulat telah me- | 
nerima baik undang2 mengenai | 

belandja negara So- | 

viet untuk tahun 1955 sbb: Pe- | 
anggaran 

masukan 590.129.622.000 rubel 

dan pengeluaran 563.482.491.000 | 
rubel. 

Dalam hubungan ini dapat di- | 
tambahkan bahwa usul anggar- | 

an belandja negara Soviet un- 

tuk tahun 1955 jang  dimadju- 
kan oleh pemerintah adalah sbb: 

Pemasukan 539.600.000.000 ru- 

bel dan pengeluaran 562.900.000 

090 rubel. — (Tass). 

SEKSI L. N. SENAT 
FILIPINA 

Terima baik pakt 
SEATO. : 

'Panitia. urusan ' perhubungan 

Ln. Senat Pilipina dalam sidang- 

nja dengan serempak telah me- 
nerima baik perdjandjian perta- 

hanan kolektif Asia “Tenggara 
(Seato). 

Dengan keputusan ini maka 
sudah dapat “dipastikan, bahwa 

Senat dalam sidang lengkapnja 

pada hari Selasa kemarin me- 

ratifikasi perdjandjian tersebut. 

Presiden Magsaysay dalam 
pada itu telah mendesakkan di- 

ratifikasinja perdjandjian Seato 

itu, segera setelah Senat Ameri 

ka Serikat menerima baik pakt 

itu dengan perbandingan suara 
— UP. 

  

  

  

U/nitE THE TIME-B 
Iicus ON IN THE HIDDEN 
BOX OF PRICELESS 
PAINTINGS --- 

  
      

  

si Na 2 

ementara itu bom 
ktu jang ada dida- 

m peti terus -ber- 
NAN SA oa 

Iwow Keaw won'T7 |) BeLAx. Hers 
MAKE A DEAL FOR 
THE PITCHERS- 

   

      

     

LUFFING. 
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INE ARTS "' 

HYPNOTIZING THEM, MANDRAKE 5 
TEIGURE -IMAGE SEEMS TO STROLL 
AWAY-AS HE REMAINS WITH THEM, 
INVISUBLES 

r& 
   
     

  

   SAY-- WASN'T THAT V/ 
“THE GUY IN KERN?S 
OFFICE?) “wa 
WHO Is HE? JA 

  

       
         

  

— Tunggu dulu, dia hanja berlagak sa- 

dja. Dja akan kemaxin lagi, Uuut . 

“Maa ng ik 

— Sekarang Kern tidak mau akuran2 Waktu menjihir mereka, maka badan Mandrake seolah2 terus 
lagi mengenai lukisan2nja. berdjalan — padahal dia tetap ditempat dengan mereka. 

— Saja tidak tahu. 

He... apakah dia tu hikan orangnja jang ada dikantor 

Kern tadi? Siapakah dia Itu? 

Berita2 di New Delhi dan Pa- 

ris menjatakan, bahwa Menteri 

ngusulkan supaja diadakan su- 

atu konperensi mengenai masa- 
lah Taiwan diluar PBB, Andjur 

an tersebut dimadjukan oleh 

Molotov ketika hari Djum'at jg 
jalu waktu ia mengadakan per- 

temuan dengan duta besar Ing- 

geris dan kuasa usaha India di 

Moskow. Dalam usulnja itu di- 

.kehendakinja, supaja Tiongkok 

Nasionalis tidak termasuk pe- 
merintah2 jang diundang untuk 

menghadiri konperensi tadi. 

— BBC. 

OPSIR2 AS KE PILIPINA 

sia. 
Kedatangan setjara rahasia 

dari serombongan opsir2 mar- 

|kas besar laksamana Stumps di 

Manila, Hari Selasa telah me- 
nimbulkan pendapat? jang spe- 
kulatif. Tetapi penasehat2 Mili- 
ter AS untuk Pilipina jang ada 
di Manila menamakan kundjung 

an rombongan tersebut sebagai 
kundjungan routine serta untuk 
mempeladjari rentjana dan ke- 
butuhan Pilipina berhubung de- 

ngan pelaksanaan program ban 
|tuan AS pada Pilipina dalam Ta 
hun depan. Rombongan tersebut 
terdiri.dari 6 orang dari angkat 

an darat, laut dan udara. 

Dari kalangan2 AS jang ber- 

kuasa didapat 'keterangan bah- 
wa rombongan tersebut datang 

dari Saigon dan Bangkok. - UP. 

JUNANI SEDIA BERI 
PANGKALAN INGGRIS 

Bila Cyprus digabungkan 

dengan Junani. 
Perdana Menteri Junani, mar- 

sekal Alexander Papagos, menja 

takan bahwa ia bersedia membe 
rikan kesempatan kepada Ing- 
gris untuk  mempunjai pang- 

kalan2 militer didaratan Junani 
nabila Cyprus digabungkan de 

ngan Junani. 

  

Papagos menerangkan kepa- 
da parlemen, bahwa .pemerin- 

tahnja telah memberikan ta- 
waran tersebut untuk melin- 

dungi kepentingan2  stratesi 
Inggris di Timur Tengah. 

Selandiutnja menerangkan pu 

la, bahwa pemerintah Junani 
djuga bersed'i- ntuk memboleh 
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  ai ha pasa BAN 

LN Sovjet, Molotov, telah me- |. 

Berkundjung setjara raha | 

  

  

HALAMAN 3 

MOLOTOV USULKAN | Luporan Molotov: 
KONPERENSI | . : 

Untuk soal Taiwan. Konp. A-A peristiwa 
penting ' 

. 

—' Sovjet Uni & RRT pimp 
— Industri berat & pengembangan 

kekuasaan 

Sovjet sudah tidak terisolasi 
ce 

in sosialisme & demokrasi 

pertanian dasar ke- 

F . 

— Konp. 4 Besar mungkinkan p.u. seluruh Djerman 

YACHESLAV MOLOTOV, menteri LN “Sovjet Unie dalam 

sidang gabungan Dewan Unie dan Dewan Bangsa2 Sovjet 

Tertinggi URSS setelah terdjadi penggantian P. M. Sovjet, ba 
ru, memberikan laporan tentang situasi internasional. 

Molotov berkata bahwa kon- 
perensi Asia-Afrika di Indgne- 
sia dalam bulan April j.a.c. 

akan merupakan suatu peristi- 
wa jang penting. 

Ia djuga menjampaikan peng 

hargaannja kepada India ber- 

kenaan dengan otoritet interna- 

sionalnja, sebagai saudara baru 

jang penting untuk memperku- 
at perdamaian. Ditambahkannja 

bahwa kini India kolonial telah 

tidak ada lagi, dan kini terdapat 
Suatu negara India jang merde- 

ka. Disambungnja bahwa diha- 

rapkan bahwa Pakistan dan Ce- 
ylon djuga akan menemukan 

djalannja kearah kemerdekaan 
sedjati. 

Perobahan?2 besar 

dalam situasi inter- 

nasional. 
Lebih djauh Molotov berkata 

bahwa sesudah perang telah 

terdjadi perobahan2 jang besar 

dalam situasi internasional. So- 
vjet Unie setjara internasional 

sudah tidak lagi terisolasi. 

Sekarang kubu kapitalisme 

dan imperiaisme berhadapan 

dengan kubu sosialisme dan de- 
mokrasi jang dipimpin oleh So- 
viet Uni dan RRT. Selain itu 
djuga terdapat negara? lain jang 

telah menempuh langkah? jang 

pertama dan penting kearah so- 
sialisme. Masalahnja jang teru- 

tama dari negara? ini ialah bah- 

wa mereka telah membebaskan 
diri dari tjengkeraman kaum 

| imperialis. Negara? dari kubu 
| sosialis makin lama makin men- 

| dapat pertolongan jang lebih be- 

| kekuasaannja 

sar dari Soviet Uni jang dasar 

adalah industri 
berat dan pengembangan per 

| tanian. Kata Molotov pula, tak 

|ada negara? sosialis baru jang 

| ingin kembali kesusunan lama. 

RADJA OBAT 

tan Inggris famigs memperguna- | Mengenai situasi di Timur 

kan pangka'gnfnja di Cuprus. - | Tengah, Molotov mengatakan 
Rtr. 1 “bahwa disana telah terdjadi pe- 

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

  
SSENKESIN” adalah terbikin dari bahan? jang dapat melantjarkan tusabuhnja tubuh manu- 
sia, misalnja, hormone, besi (baik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), vitamin dan ku- 
ning telor. Pembikinannja didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

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

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

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

tua, penglihatan dan pendengaran kurang, badan kurus, gegindjel kosong, tubuh lemah ka- 
rena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, 
semangat lemah, malas bekerdja, tidak napsu makan, sehabisnja sakit tetap lemah, orang 
perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan berasa sakit, rambut rontok, 
rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak dapat anak, pinggang 

belakang meluang, selalu merasa lesu dan kesel, tidak dapat tidur, diwaktu Mawa udara di- 
ngin tangan dan kaki pun dingin, d.Ll. 

Para pemakai harap suka perhatikan kotaknja, gambar dari 2 monjetnja dan perkataan 
SSENKESIN”, agar djangan sampai kesalahan beli barang tiruan 
terdiri dari dua matjam : ,SENKESIN” Masculinum untuk orang lelaki dan ,SENKESIN” 
Femininum untuk orang perempuan. 

Aren: Toko Obat #ENG NJAN HO, Petiiman 35 —— Jogjakarta, 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH 

  

9 tarmibahkannja bahwa 

robahan2 jang besar pula, mes- 
Lkipun gerakan untuk kebebasan 

dan kemerdekaan belum mentja- 

pai taraf seperti di Asia. Di- 
negara2 

Arab masih tetap tergantung 
pada Barat terutams” tunduk 

pada kaum imperialis minjak 
Amerika dan Inggris 

Lebih djauh menurut UP Ma- 
lotov djuga mengatakan bahwa 

Soviet Uni telah memiliki bom 
hudrogin sebelum Amerika Se- 
rikat memilikinja. Ditambah- 

kannja bahwa ketika bom hi- 
drogin itu diketemukan, bukan- 

lah Soviet Uni akan tetapi Ame- 

rika Serikatlah jang diantara 

negara2 jang ketinggalan. 

  
Soviet Uni kuat. 

Mengenai kekuatan Soviet, 

Molotov mengatakan bahwa 

melihat akan sumber2 “materiil- 
nja dan jang ada pada sekutu2- 

nja, dan melihat moril rakjat 
Soviet dibandingkan dengan ke- 

punjaan Amerika Serikat, Soviet 
Uni tidak kalah kuat. Ditam- 

bahkannja bahwa Soviet Uni 

akan dapat mempertahankan di- 

rinja sendiri. 

Tentang masalah Djer- 

man. 
Mengenai masalah Djerman, 

Molotov mengatakan bahwa se- 

buah konperensi 4 Besar dalam 

tahun ini akan memungkinkan 
diadakannja pemilihan umum di 

seluruh Djerman dengan tudju- 

an untuk menjatukannja. 

Penolakan Djerman Barat ter 
hadap persetudjuan? Paris tentu 

akan dapat mengakibatkan ter- 

tjapainja kemadjuan2 kearah 

persetudjuan jang tepat antara 
| negara2 4 Besar. Akan tetapi 
| djika persetudjuan2 ini diratifi- 
Kasi, persetudjuan2 itu tentu 

akan merupakan rintangan jang 

terbesar terhadap penjatuan 

kembali Djerman. Demikian a.i. 
Molotov.   

  

    

    
    

        

  

    

sakit, 

»SENKESIN” adalah 

INDONESIA, 
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HALAMAN 4 KEDAULATAN RAKJAT 

  

SS SILESESSISL $ 1 € ASSELSSSSS SM Ang Ona 

Telah lahir dengan selamat 
pada tgl. 9-2-1955, anak kami 
jang ketiga : 

Ati Hendrarti 

  

TI sll 140-8.    | DJUMAT 11 PKBR. '55. 
r k JOGJAKARTA. 
Ti $ NN Ne Nan aah Bt. 3 5 BAG S5 

in hanjut. Sur ja teng- PEN GA 06.10 Pembatjaan Al @uran 

Na Ba aa Pada menit ke-37 terdjadilah | Persidja. 9-0, terhadap PSSI | dengan tardjamah: 12.25 Chot- 
Kena n Lan Ola goal jang pertama. Satu umpan | Harimau 5-0, melawan Persi | pyh dan Sholat Djum'at: 14.10 

  

(Sambungan hal. 4).    

  

nja. Garuda lemas sajapnja. (5 ae hagus sekali dari Ballaman | baja 4-8, PSSI Garuda 4-1 | PAGAR TM 
: 3 uknja. Be- |jang bagus sekali ae naa $ Lagu2 Semenandjung: 17.00 Ta- : : : Kel. Ir, DHARMADHI. 

Aa Ha Rabi mapagnya pasnga, “50 mega Sa an te an pesanan bola Naa Ian SNN AN ATA PAN TA Gondokusuman 10, Jogja 

1 NI “annaio sahabat (tan kegawang Banteng gan.” ja PE ea SA a- | puspa Djelitas 18.15 Ruangan Papa re 1 , : 

ruan kemarin supaja sahabat | YAN “5 'kuan tidak berdaji jli, k kan NN : 124-2 
2 2 aa ma. (per Parengkuan tidak berdaji (li, kemasukan T kali. jawatan Perburuhan Daerah |. : Sen aa Kan NBA en ba yana aa 

Kenalan, Una Sean Dunk” Imengdaikannjo: Aa untuk | SemJlam dr .Hotel Des, Iidas Tak Yks 1830 Pelagjatan Nja- Kelesuan sj ehari lekas 3 | 
sama Ber an Gil 5 Grasshoppers. , 33 oleh Pengurus PSSI diadakan nji: 18.37 Adzan Maghrib (gel. arang an sn an Me na 

, aki hn Ka 1g Henga ' Dengan kekalahan ini peni: 

1 pesan : : .. Igempur2 Banteng tidak makin 

.2 AK 0 Imundur, tapi makin seru. Dan 
Di Djakarta akan dibuat pa- |dua menit sesudah kekalahan 

sar bertingkat. Supaja pasar |ini, Ramli mendapat bola dari 

djadi sehat. Orang djualan | Ramlan, dibawa sebentar, diha- 

djangan kekurangan tempat. |iang2i oleh Hussy, tapi tidak 

Berabe  djuga sudah pernah (sempurna, dan dengan satu tem 

andjurkan  supaja pasar Jogja. Lbakan, Ramli mendjebclkan ga- 

diperluas, sebab sudah terlam- | wang Kunz : stand an 

pau padat. Gang? jang mestinja Sampai turun minum keadian 

buat djalan, sekarang djadi tem- Situ tidak mengalami perobahan. 

pat berdjualan. Kan , Dua tendangan bebas. 
Tapi kalau Merah Ianikan Dalam menit2 pertama babak 

supaja pasar Jogja dibuat men kedua, benteng PSSI Banteng 

Ungdonk jangan? 2 mipah | dikurung terus. Gawang Pareng 

sangka Berabe tidak suka suk- an terantjam keras, tembak- 

  

  

  
malam perpisahan dengan para TR . : 5 

: Mena 1 11276 M): 19.40 Rajuan Maluku, 

pemain Grasshoppers jang hari | 5915 O.K. Mustika Warna: 21. 
2 ag "melandjutkan perdja- 10 Uraian Pan. Pem. Umum 

lanannja ke'Caloutta untuk me- | Kotapradja Jk.::.2120 Obrolan 
ngadakan beberapa pertanding- Pak Besut: 21.30 Ujon2 Mono- 

an disana. an po Ako Jone, 

  

HADAPI PANTJALOMBA | MOHARKETA. 
07.20  Rajuan pagi: - 12.15 

TRITUNGGAL Chotbah dan sembahjang dari 
Tg. 5-2 jl. di Semarang telah |Masdjid Besar Surakarta: 13.40 

berlanjgsung beberapa matjam |Lagu2 Maluku oleh Gema Sa- 
pertarklingan antara djago2 Ke- | parua, 14.15 Ruangan Wanita, 
du dan Semarang, pertandingan |37.00 Dunia anak2 oleh S.R. Lat. 
mana :adalah sebagai persiapan (ll: 17.30 Seni karawitan oleh 
dalam menghadapi pantjalomba | Langen utojo, 18.30 Sandiwara 
tritungg'al jang akan diadakan |kanak2 oleh Putra2 Pamardi Si 

lenjap. 
DJUAL DENGAN LEKAS ! 

1 AUTO merk 

STUDEBAKER CAMP. 

keluaran tahun 1942. 

Penawaran boleh hubungan 

didjalan Tugu kulon 52 Jk. 
123-2 
SA AL LA 

MAAN AA NN 

KURSUS2 TERTULIS : 
Seni Potret, Ilmu Sihir, Ba- 

hasa Inggeris, Mesin Tulis, Ge- 
rak Badan, Papan Hitung, Ke- 
terangan dikirim pertjuma. 

Prospektus lengkap Rp. 1,— 

HERMES . INSTITUTE, 

KJ /210 Bandung. 

$ sukan Luas karena feodal ! 'an2 hanja hisa dielakkan dgn | di Jogjakarta. wi: 19.30 Irama Indonesia oleh 

BER 4 BE membuat corner. Sepakibola antara Kes. Pa- |Tankai Seruni, 20.30 Sanriswa- 

F 4, " C : 

  

Sesudah itu penggempur2 Ban | mong-Pradja karesidenan Kedu |ran oleh P.W.S.: 21.15 Malam 

  

|teng bisa Ke Pe lawan Kes. Kantor Gubernuran |(Manasuka oleh R.O.S. 120-2 

, KAU” “Tunik Siregar mengoperkan bola Ke- | mjateng, stand 3 — Ountuk kes.| ' P MS ANNNMN AA 
BARANG . TEMUAN pada Ramli, diteruskan kepada Ea SA SEMARANG. 

Siaran A.P. 18.15 — 19.00. en 
Kantor Polisi Seksi I Jogja- Hassan. Terus dibawa pemair Tennis antara rombongan P.P. 

karta, telah menemukan barang kanan luar itu mendekati ga- | Kedu lawan Kantor Gupernuran, 

berupa: sebuah kalung bron- wang Kunz, ditembak dari SAM- | stand 6 — 4 untuk Kedu. 
  06.30  Pengadjian : 07.10 

K3 " 

Warna-warni pagi: 12.00 Chot- NJULAL : 
1 MESINTULIS PORTABLE   

  
    

  

: La erat ping, tapi tidak mengenai sasa- Ao: PA Tk bah dan Sembahjang Djum'at: 
nh mas 20 Peran an. Melu Nagih batin Al pai 13.45 Bunga Rampai Siang: 17. | merk 5 

Na tersebut asal dari pen ' Pada menit ke-26 Liong Houw |, ntuk tara 0g Taman Kanak2: 17.30 Tiaha- aan SMITH -.C RONA 

tjopetan ditempat pemberhenti- melakukan pelanggaran terha Iiatar wak Beni Copot PN nan a90 Gendja Djena- “ model ,,Skyriter” dari th. 1953 

Sa NN Ta BN mbak Pan stand 1 — 3 untuk” Dja- Hg engpancong Leo Ba 
keadaan 9514 baru. 

benna pagu Sr epian S8 2 EN EN TA 2 2 | pg anna Kedu — - Djateng 'DJAKARTA NA PA Tan 
6 , “3 :: rak 15 meter diluar daerah ter- : j Tee £ A. 

12.00 — 1310" Tan Tan, Kah larang. Gaston Vonlanthen me 4 NU Dae Pa 06.10 Pengadjian A' @ur'an: ARA 1 

masih ada di Kantor Polisi Sek 'ambi: tendangan ini dengar. Han nc 11 ORPL — Beandingan 117.30: . Orkes Studio Surabaja: Serasa muda T. . SANA 

si I Jogjakarta, Jang kehilang- ' Keras sekali dan tinggi, tidak | "SD Der onmpat. ditempat Kedin- 12.00 “Hubungan dengan Mes- Dj. Mesdjid P/A No. 34 - Jogja. 
an barang tersebut diharap ber- disangka Parengkuan, bola be- man Gupernur Djateng. — Kor. | djid: 12.30 Kwartet Koch, 13.30 d h 1 ' : 130-2. : : 1 

hubungan langsung dengan Kan erapa' militer dibawah mister Orkes Kr. Sinar Utara: 17.00 SeSugan 1uan meninggalkan kamar man di. ON AA 
tor Polisi tsb. kamar no. 12 Dja rhemasuki diaringnja: 2-1- utk h : 'FOrkes Bukit Seguntang: 17.30 

lan Reksobajan, Jogjakarta. ANA Maa 7 KITA TERIMA ' FPilihan Pendengar: 19,30 btn 
Penjerang?2 Banteng serentak .Kamus singkat” oleh Kusno- | Gumarang: 20.40 Permainan 

RUSLAN. DAMARDJATI maaju menggiringbola, benteng diprodjo. Penerbit Penerbitan | Biola Tunggal: 21.00 Kontak de 

KEMBALI Grasshoppers dikurung rapat. S.K. Seno Djakarta. | Memuat ngan Pendengar. 

Ha Jusuf Siregar mendapat bola, | Singkatan2 kata jang setiap 15 
Ruslan Darmadjati teman ber dioper kepada Ramli, dengan hari didjumpai dalam surat2 : 2 

keliling Saleh Kamah jang Me , hroughpass diteruskan kepada | Kabar, madjalah2, surat2 resmis|  (Perobahan2 bisa terdjadi) 
ngalami kegagalan sampai di | Samsudin jang berdiri bebas. Ia | Isbnja. : 

Rangoon dewasa ini, telah kem | berdiri sendirian dimuka Kunz. 

MA AL LN Karena memakai Lifebuoy pori-kulit ter- 

buka dan kulit Tuan dapat bernapas lagi. 

Karena itulah Tuan merasa segar dan 

  

«,DHARMAMON « IM 
BEN CLTIG lol heel TIA 
1 1 JANG SANGAT BAIK 

BOLEH MAKAN GARAM 
NN Tu 

      
      
     

  penuh bersemangat. 
    btatat Aa lai 

P1 TOKO .ASTAGINA" Pi 
ELIA 

  

   Ya 

  

         

  

       

  

    

     

bali di Jogja, sedang Saleh Ka- | Tapi seperti kilat Kunz keluar po naa 
Na uas ga 

mah masih tetap finggal di Dja | dari sarangnja, hingga Samsu- | ,,5. MADJU ? | a33 kui ebuoi ta Jasa Mes 
karta untuk menjelesaikan urus | gin agak kaget, dan bola jang | 4... , : K3 2 " . : Y, Mmengni- KA sapa Manah 

an perdjalanan mereka. Dalam | gisepaknja mental mengenai | $ Dj. Lempujangwangi 176, D 4 SA . AJ dengan partami langkan ket Re Paaaa h an 

keterangannja ia menjesal, bhw. | tiang goal. Tidak masuk. W1- Cursus Mengemudi Auto. Bean PAR tNE 27) 8 "CE ja pala Agen di JOGJA : 

mereka berdua di Rangoon dika-| Pemain? muka Grasshoppers | X4 Cursus Auto mantan 3 | 2 eat sang DupuDs Samsat | : TEK AN TONG — Petjinan 81 

barkan minta2 diperwakilan RI | mundur kebelakang untuk mem x .- Ma Bg Mena | — : ag Nan Ta — 5 2 

dan dipulangkan atas beaja pa | bantu pertahanan bentengnja jg |»... 2x4: 2 & « 2 2——. 2 2 

dani ENjA IE | SEL ELLLO La LEnaaaL Pa rei 
ra pegawai perwakilan kita itu. | kini diserang dengan derasnja. 

Toko ,,ASTAGINA”. 
      

     
   

    

Padahal berita tsb tidak berda | Hanja tiga penggempur kesebe- aa maa | 5 : anna An : 
sar dan tidak benar. Pada hal |lasan tamu itu tetap dimuka Sana "n (17 TH.) (3 Kawatan 146 — Surabaja. 

sebetulnja adalah atas beaja | Tapi serangan? Banteng ini ti- , f 5 2 Ban aa Kn ana Ba 122-2: : : 

pemerintah. Fata dak dapat menemui sasarannja | D i ba "4 | 15 5 PES SEL SES SSS SF SPOT LP PLP SSS NSESSSSSSSS HA ML 

Sementara itu sdr. Damardja Sebaliknja ketiga  penjerang rama uar jasa . Ka Ne NN NN Ge Na ia aa aa mara an aa Ai 
  

  

KURSUS . tertulis : 

“ Tehnik Penulisan Scenario Film. 

ti kini akan kembali mengadjar | Grasshoppers itu dapat melolos- | 

di ST Djetis, dan masih akan 'kan diri dan didaerah terlarang 

£ melangsunfkan niatnja berkeli- (back kiri Him Tiian melakukan . bei 

2 «ling dunia. : ““'freekick : penalty untuk teta- : : 

54 na Gong mu. Neukom mendjadi algodjo- | : : 

DASKONPERENSI MADJLIS tia, Peronstuan tenat mere |f INWS Il 
: : bahkan dirinja, tapi bola tak ter : : 

HW DAERA olong: 3-1 untu rasshop- 3 : : &. : 
Pr P1 re ee. TN Bagai pda aon Ke dengan KIRK DE Gea dan DANY ROBIN. 

39 dalam babak kedua. 

Ditjari 
Oleh suatu Perseroan Dagang Import & Export. 

— Seorang INDENTOR, 
Jang “dapat mengusahakan pesanan? dari perusahaan”. 

  ama kursus : 1 tahun. Terbit 3 X sebulan. 
bulan 1 Rp. 25,—. Pimpinan H. ASBY (pemimpin Kantor 

Tjerita & Scenario Film). Kirimlah Rp. 25,—, sdr. meneri- 
ma peladjaran2 bulan ke-I, kepada : 

KANTOR TJERITA & SCENARIO FILM 
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Dari Pusat Pimpinan Muham | : i : 5 E 5 Lamasas berisi pengalaman dan sjarat?-nja dialamatkan 

Ka Sa an Bana sah one NP Ka Aly | 126-2 : di. PADANG... (Sumatra... Tengah)... dibawah. iban elang : : : 

(HW) Jogjaka iberole Or pena anera 27 2 F5 3 SA 2 : - 
EPA La mperketjil kekalahari : 

ta 5 23 

bar bahwa Konperensi Madjlis ' nja, sampai wasit: Dijikema mem 2 5 di SOBOHA RSONO | : : - Biro Iklan & Rekl. uNING 

“3 HW Daerah Seluruh Indonesia bunjikan “peluitnja jang ' ter- 1 : 2 1» 3 ni 2 Hajam Wuruk 89 - Djakarta. 
jang tadinja akan diselenggara | sefiik stand tidak 5 ag BEAN TA AI SME aa Sa Beban DES 2 AG aa : 2 

sara | achiit, stand tidak berobah: : 12523 128-2. 
kan pada tanggal 1 sampai 5| jengah " deniikian, kesebelas Pjam Ar an en 2 akan : 3 Eta : LN MAA LA 

'Maret 1955 di Lawang-Malang jan GrasshepperS Selama totirnja PE Mn NN Ta Buktikanlah sendiri kemustadjabannja. Pe Ter tra 

ngan Ba angan de |di IndoneSia tidak pernah me- ! be 13 : aa 

3 lau Djawa dan Madura, berhu- |ngalami kekalahan dan seri. Me F Kk | , 1 Bandung, 1-10-'54. 

bung dengan satu dan lain hal napa terus menerus menang. Me INNA LILLAHI WAIN NA ILAIHI RODJI UN. F 8 

terpaksa diundurkan. “lawan PSMS (Medan) putera2 Dengan tenang dan tenteram telah meninggal dunia, Surat r udjian. 
Tentang Jamboree. HW selu- | Swis i & : mi /aj La SG maa Diawa NA Bani Swis itu menang 4-2, melawan suami /ajah kami Li s Betul apa jang dikatakan oleh Tuan Tabib MAWN itu saja 

tetap akan dilangsungkan se- Produksi aram R. Angkat Wirjosoediro sudah 2 bulan menderita sakit lemah badan tjapai, ngantuk 

perti semula, jaitu pada , tgl. g " F $ sadja otak pusing2 d.l.l. Dan setelah saja makan Viranol, 

1 s/d 5 Maret 1955 jad "tanya Sudah melebihi produksi , Pada hari Minggu tanggal 6 Februari 1955 djam 19.09 baharu djuga satu botol sudah baik, djuga kekuatan timbul 

bertempat di Lawang - Malang. sebelum perang. (F7 sore). . t : : Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, MOAANA, 3 Su an JAR 
: ig . " : Pekan Bapa, Na dapat | Dn Nan mengutjapkan diperbanjak terima djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk pa ae an aan Lag ur apkan Aa kenanga” aa 

: SHOLAT SHAIB UNTUK ara ee P3 Punyak Trosjas Banana, Ibu2, Saudara2, Perwakilan Staf R.I. 12, Per- Na an Me peaNa K3 Kemhung, masuk Fa BA 

ALM. K.HLA. RAHMAN |sebelumnjasperang adalah da- wakilan P.D.M. Banjumas, Perwakilan D.P.P.T. R.I. 12 dan sabit ale p kembne Nan 2 Memaak Tebang On an : ne nagak 
SJIHAB “ lam tahun 1941 sebanjak 380.000 Perwakilan Genie Bangunan Tentara Sub. Terr. 12 serta leran. “pendak a ni RK Sean GRO OR Naa 

: . Iton, dan dalam tahun 1951 sa- Instansi2 Sipil jang telah menjumbangkan: karangan2 bu- Ye 3 £ iki Jaan - 8 k 3 Na ea gi : en 

Pa Ea : Nan bana dja produksi: itu,sudah dapat nga, fikiran, tenaga dan harta'serta telah menghantarkan na Pn kerdia Ban Ta Ne Pan arang, Kun gn 1 

Otua Mena aan ea japai 45 Lt “10 k luarga kami tersebut. , 5 mentjapai 480.000. ton atau 100. pemakaman keluarg : Harga per doos Rp: 20:— KLO 
Pusat dan Anggauta Parlemen | 999 tom lebih banjak dari pada 
Ta Aa Bghman 2 TN Li puntjak-produksi sebelum pe- 
Medan pada hari Senin tanggal rang 
7 Pebruari 1955 jang lalu, dipe $ 3 3 . 
rdleh “kapas bangg Teba toa an TU aga Debu san tni Kelana Maa ai | : Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djclas 

  

    

    

   

   

  

   

    

    

  

   

                                  

     

  

    

   
    

: Jang berduka - tjita : 

Njonja R. ANGKAT WIRJOSOEDIRO. 
RADIUM VIRANOL TONIC PILL & 

'Radium VIRANOL TONIC 4 

PILL Tanggung 100 pCt. 

POTENSOL     

  

  

BLOSSOM FACE CREAM 
Soften Your face and skin 
Romevas pimples, Wrinkles and other 
skin blemishes. f 
USE: Twice daily after bath as foun- 

dation for Your make-up. 

Sempurnakanlah kulit muka. 
Menghilangkan hitam?, kukul keko- W 

lotan, Panu, Djerawat dan wiro kulit & 

muka. Muka kelihatan muda seperti & 
gadis dan tjantik. Kulit djadi litjin 4 
dan halus. Baik sekali untuk dipakai 
sesudah mandi sebagai foundation 

dari Njonja punja make - up, djikalau 

ingin bepergian keundangan. , 
HARGA 1 Pot. Rp. 15-98 

SULTANA BUSTFORM. CREAM 
Gives your figure grace and beauty. $ 

Develops and swells a flat bust. Tigh 4 

tens and lifts sagging and flabby bus. 3 

to perfection as a maiden form. 

USE: Twice daily, when you go to bed 

and morning - time, 

Membikin badan njonja tetap bagus 

seperti gadis. 

NO-HAIR OREAM. 
Un menghilangkan rambut 
dan tida berbahaja dan gampan 
dipake PAN nan 

Ber doga AN Kp. 10,— 
ATOM HAIRDYE. 

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

Rp. 25,—. 

s Menurut, tjatatan jang dibuat (Ae 
Pan tiap 10 hari sekali oleh Dinas .p. : i 

4 G. Merapi hingga tanggal 31-1 SERBONG2 KERETA API 

G. Merapi tetap menundjukkan Bulan depan tiba di 

keadaan jang tidak tenang. Gu Indonesia. 

guran2 rata2 5 kali sehari. Da- | Tanggal 3 Maret jang akan 

lam achir minggu ini G. Merapi | datang ditunggu kedatangannja 

tidak menundjukkan keadaan jg ' di Tandjung Peritik kapal milik : 
mengthawatirkan, 1 Stoomvaart Maatschappij Neder 

and jang bernama ,,Sumatra”, 

JOGJA SINGKAT lang berangkat sedjak tanggal 1 1 AG 

x Persatuan Wanita Kristen |” Pebruari jang lalu dari Amster DIMAN A z . 

Indonesia Jogjakarta tgl. 28.2 
Jam. Kapal tersebut antara Ia- 125-2 2 f 

2 jad. akan mengadakan peringat- 1 memuat pesanan? gerbong2 LAMARAN AAN AAA MA ML EL EL LM HL LM LM La 

$ 2 an ulang tahun ke-IX bertem- 

3 

& 
» 

$ 
Ag. 2 aa z resmi dari Perusahaan, Garam 1. R. Soebekti Wirjosoediro — Magelang, dalam doos atau boleh minta dari pendjual). » La Aan 

aa badai Pa au dan Soda Negeri di Djawa Ti- 2. Nj. BR. Islam (Wabarijah) — Serarang, Harga por Gnos Ul DL F. ai Ti ia 2 2 Sembuhkan pena Na 

Masjumi Pu Ta mur menjatakan, bahwa daerah 3. B. Wahjoedi Wirjosoediro —. Semarang. SEXALIN utk wanita jg Sakit bulanan (Haidz) A S 20.— 3 emah NA an 

Tatimewa: OtOnuni aka Pebada Kalianget dan Surabaja merupa- 4. Rr. Roekesti & — Purwokerto. Pee an aa SA na Rp. 25,— 4 Aa batu An mi 1 

semua pengurus Wes did dalam kan pusat dari pembikinan ga- 5 R. Soegiartono » Ha Semarang. APHRODIN external ..... Pen Pe Neta Tea In Ta NI Ma 

/ Wwilajah Jogjakarta, agar bersa ram negeri untuk melajani pen- 6. Br. Partimah ” — Djakarta,: : , k 1 Tenun Hiebua 

1 Ihik. MEnkAdEKAN Sralar Ghaib duduk seluruh Indonesia dan “  R. Soegiantoro 2 — Djakarta. DC CREAM HA TPitjat Kerah 

sesudah 'shalat Djum'gt pada | “arena itu alat2 PANGPNE UAN Tanggung menghilangkan tan- , 4 manis, Kaki tangan dingin, 
tgl. 11 Pebruari 1955 jad. untuk keperluan itu selalu diper Te AN Ra MA ka SN an NN ae aa SA OT da? hitam, djerawat, kukul dan k : , KN k arah? Bid 4 

banjak agar supaja pelajanan | j 6 panu. Beri tjahaja dan membi- makanan tidak hantjur, Sering mimpi, suka mara dd. 

dapat dilakukan dengan lantjar. AKAN BUKA KEMBALI, TUNGGU SEDIKIT HARI LAGI. kin tjantik paras mukanja Tanggung / mandjur dan mudjarab harga 1 botol isi 20 Pill 

G. MERAPI TETAP GIAT LA iki Per doos... Rp 12 5 Rp. 30,—. : . 15,—        (oa - 
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DC POMADE 
'Intuk menghitamkan rambut 

utih. Bukan haarverf tapi ha- 

ja POMADE biasa 3 Rp. 25,- 

hbat2- keluaran DC PHARMA 

U B litanggung - tida mengganggu 

S - : H. F cesehatan umum dan diperbuat 

» iengan alat-alat Pharmacie oleh 

OLEH LP Achli2. Obat jang ber- Idjazah. 

! DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 

OBAT TIONGHOA DIMAN 42. 

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

Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

  

xereta-api RI dari Eropah jang | enam ai 

i | PK. cusu- | paling achir temmasuk dim rang : . 

Bi Na NN ka pesanan gerbong? kereta || BUKU BERNILAI. 

: # api RI jang berdjumlah 298 bu - 

x« PMI. Tjabang Jogja de- ah, demikian diberikatakan oleh , 

ngan bantuan Bebadan Among Antara” dari Amsterdam jang 

Beksa Keraton dengan siswa2- memperoleh berita itu dari ka- 

nja akan mengadakan pertun- jangan Stoomvaart Maatschap- 

djukan wajang orang dengai | bij Nederland. 

tjerita .,Ardjuno Wiwoho” ber- Lebih landjut ,,Antara” Ams 

tempat di Purwpdiningratan | terdam memberitakan, bahwa 

“ mulai tgl. 26-2 jad. Pertundjuk- | gerbeng2 jang dikirim ke-Indone 

an itu diadakan dengan pemu- | sia tahun jang sudah berdjum- 

ngutan sokongan. lah 100 buah, ber-sama? lokomo 

     
     

  

PRAMUDYA ANANTA TORR. 

| Adalah suatu buku jang tak perlu dikomentari lagi. 
Nama pengarangnja tjukup mendjadi DJAMINAN. 

Sekarang sudah tjetakan ke III. aU: 
'Baru2'ini bertempat diru | tip berdjumlah 100 buah dari 3 kadas 3 

se sdr. Bardjono didesa Kali | berat 65 ton. Untuk gerbong? MBA AMNAN en 1 Tg Agen? di Djawa Tengah: Kg pai kentjang lagi, djikalau pakaig 

j j . Pa ra Ku | PUMBAT TM” 0 n ONEO ipa bananenaa ena aa 1 “4 
ni Cream. : 4 

djeruk Kap. Ngemplak (Sle- | ketera api itu oleh pemerintah | Porto » , moka “Patkisn Tugu Kutoh AM : “Pokb: MWAR Tele Un "Pong JA ba De sa 

  

X 
6? 

  man), telah diadakan tjeramah | RI sudah diadakan pesanan dibe | 
oleh PRT jang diselenggarakan | berapa negeri Eropah antaranja Pesan pada”: 

Sub. Setom Ngemplak. di Nederland, Perantjis dan Oos £ Toko Buk ENG STA, 

Tidak kurang dari 400 laki | tenrijk, diantaranja 134 gerbong | | : oko Buku na Ket" Ie. Teulk Suket Miomenaln " DON : 

dan wanita menfikuti tjeramah | dibuat di Oostenrijk, 76 gerbong Tugu Kidul 42 — Jogjakarta. oa Hape ebay Ng Djien Ea dan Te Sing Tona ta , Pusat Pendjual Tabib MAWN. 

sdr2.- Suparto dan -Sudjiaono.. bong dibuat di Nederland. dik | djan Semarang. u : - » Djalan Tamblong 10 2 Telefoon 4941 — Bandung. 9 

Ban TNO 2 Tw » 5 - ma - SELLSSLLSLSLGIIS SLS SSS LSM 

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

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

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

  

Bisa dapat beli di semua Toko Obat Tiong Hoa diseluruh 

  

    tsb. Berbitjara dalam rapat itu | dibuat di Perantjis dan 22 ger- 1279                 
s 

Typ "KEDAULATAN RAKJAT” 1982 /52 / s0 aa 
Pat NP Ss. Wr « "et han " PAW KF: 

Kn Mn Tani maan 3 NAM EMS Ih JG Malik pi ala Seo ENG LAI ST 20     


