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Latihan parlementer dari Pen- | 
L Pegawai Staf Kemente- |    

   
   

    

|. didikar katan ke rian angkatan ke- 
: jang diadakan selama dua 
nggu (sebagai tingkatan ter- 

— achir latihan 1 tahun), telah di- 

' bertempat di Tugu, disaksikan 
| oleh Sekretaris Djenderal Ke- 
menterian Penerangan Harjoto. 
serta anggota? “staf Kementeri- 
an Penerangan. 
Dalam upatjara penutupan 

latihan parlementer itu, sebuah 
rumusan dari pendapat2 para 
siswa telah disampaikan kepada 
Sekajen Kempen Harjoto. Ru- 
musan pendapat itu Ben 

.ba 

  

mat manusia untuk mera 
ketegangan internasional seka- 
rang dan selandjutnja memeli- 

  

bebas dan aktip berdasarkan 
sarankan nasional. 

Andjuran bagaimana se- 
st usaha jang harus dilak- 
sanakan oleh Kementerian Pene- 
rangan dalam rangkaian usaha? | 
jang dimaksud diatas, agar rak- | 
jat Indonesia dapat memahami 

a
a
 

ai, 

ta sadar menjusun kekuatan na- 
Se sebagai tulang pungrung 

sa. kgggruaret | politik Taar 

Nanata latihan diadakan jang | 
berupa latihan bermusjawarat | 
itu oleh para siswa diterbitkan | 
djuga madjalah MAP» Am. 

ORANG2 : MUDA 
ADVENT 

Akan mengadakan kong- 
res di Manila. 

Salah Ke bata tjara dari ber- | 

| langsungnja 'konperensi pemim- 

pin? Advent seluruh “Indonesia : 

di Bandung, seperti telah kita 
beritakan, ialah pertemuan jang 
chusus diadakan untuk ,,orang2 | 
muda Advent di Indonesia”. Per- 
temuan tsb .telah berlangsung 
dimana telah berpidato , pemim- 

pin departemen orang muda Ad- | 
wah, dari kantor .pusatnja ' “di! 

  

      

     .Oleh -pemkbikta: ra “Nedutaa 
' bahwa diseluruh dunia kini tidak 
kurang dari 12.138 perkumpulan | 
orang2 muda Advent telah ter- 
bentuk dengan djumlah 'ang- 
gauta 337.552 orang. Mereka 
melatih diri dalam segala tja- 
bang pekerdjaan supaja bergu- 

na bagi Ta ee Aan 
tingg gainja. 
Diantara bagian2 dari kum- 

pulan orang2. muda ini terdapat | 
djuga bagan jang memberikan 
latihan Medical Cadet Corps de- 
ngan tudjuan supaja djika tim- 
bul perang dinegerinja dapat 

| 

rah. 

Oto K3 Ong 

| tutup dengan sebuah upatjara | 

hara perdamaian dunia dalam | 
garis politik luar negeri jang | 

dan mengikuti dengan aktip ser- | ra Djakarta-Hongkong, jang di- 

| 
Ss 

| numpang. Dari Medan ja menu- 

wr 

  

   

  

    

  

    

ba 

keluargaan ini, sesudah petjah 

ng melewati Pa Dan 

    L 
: PERTJOBAAN GIA DJA- 
KARTA - HONGKONG 

Diikuti Direktur GIA, 
: Sudiro, Djen Mohamad. 

Berhubung dengan akan dibu- 

| kanja dalam waktu jang tidak 
|iama lagi perhubungan udara 
oleh GIA antara Djakar ta-Hong- 

' kong, tg."13y2 telah diadakan 
pertjobaaan penerbangan anta- 

ikuti oleh Direktur GIA Ir Su- 
goto, Walikota Dj karta Raya 
Sudiro, Kepala Po Djakarta 

| Raya Komisaris Besar Djen Mo- 
hamad Surjopranoto dan bebera- 

pa tenaga staf dari GIA. Pertjo- 
baan penerbangan tsb. dilaku- 

kan dengan pesawat .,Convair”. 

Dari Kemajoran sampai Me- 

usaha 

akibat peristiwa 17 Oktober, ja- | 
lah supaja penjelesaian peristiwa 17 Oktober tidak usah dite- 

Seperti 'dikatahuk, Kedjaksaan 

| Agung telah menunda penjelesai 
in peristiwa 17 Oktober terse- 

but, meskipun sealnja sebenar: 
nja sudah mateng untuk diadju- 
kan ke Mahkamah Militer. 

Djika konperensi nanti herha- 
sil, dan sangat diharap supaja 
berhasil, maka beberapa perwi- 
ra, jang telah dibebaskan, dapat 
direhabiliteer kembali meskipun 
hal itu belum berarti. bahwa 
mereka akan menduduki kem- 
bali: “kedudukannja jang lama. 

Bahwa mengenai usaha mendja 
ga keutuhan Angkatan Darat se 
landjutnja terdapat berbagai 
pendapat, memang dapat dime- 

hendaki supaja peristiwa 17 
Oktober dianggap sudah selesai 
begitu sadja, ada djuga jang ber   dan, pesawat terbang itu ter- 

bang seperti biasa, jaitu me 
muat juga Isin- lain pe- 

| dju Bangkok, dan: setelah ber- 

pendapat supaja “dengan tidak 

mengurangi artian hukum, jang | 
telah didialankan sekitar peris- | 
tiwa 17 Oktober tersebut, supaja 
toch keutuhan da'am Angkatan 

ngerti, Antaranja “ada jg meng- ' 

H tur SGB: Djateng . ea Nan 

w./ f | bahwa NA rn    
     

    

memasuki pasukan2 palang me- | 

Darat dapat diusahakan. | malam, pada keesokan harinja | 
| terus menudju Hongkong. 

| Ant. : 
Konperensi , jad. kabarnja 

akan membitjarikan djuga ke- | 
' dudukan Angkatan Darat atau | 

TENAGA GURU SR DLM | Angkatan Perang umumnja ter 
hadap pemerintah pusat meski 

TAHUN 1950 masih djadi pertanjaan, apakah 

Akan dapat ditjukupi. 
: konperensi kompeten membitja- | 

. Dalam “keterangannja inspex- 

t 

- 

rakan atfara ini, karena soal ini 
adalah kewadjiban parlemen. 

" Demik ian kawat wartawan KR 
A00 jakarta. 

Maan 7 A3 
      

      Naa 
nja dewaga ini perhatian pemu- 
“da2 peladjar kita terhadap SGB j 
besar sekah. 

“Dikatakan bahwa diseluruh 
“Djateng ada 82: SGB negeri, 6 para perwira. 

buah SGB partikelir bersubsidi Selama KSAD Djenderal Ma- 

dan 7 SGB hanja mana ban | | jor Bambang Sugeng tidak ada 

tan dari Pemerintah... |di Djakarta, pimpinan staf itu 
“SGB partikeli « “jang bersubsidi | diserahkan kepada Kolonel Dr 

|itu dimaksudkan jang mendapat | Marsetyo, direktur dinas keseha- 
|pergantian penuh dari Pemerio- |tan angkatan darat. Timbang 
| tah, sedangkan SGB partikelir | terima djabatan itu telah dilang 
| jang hanja mendapat bantuan sungkan tanggal 14-2 jang lalu. 

jitu jang hanja mendapat bantu- 
jan terbatas (tidak sepenuhnja). 
(Disamping itu ada pula SGB jg | 
1100 - partikelir tidak dapat 
apa2 dari pemerintah jang ba- 

SUGENG 
"Akan pimpin pertemuan | 

| 

Seperti diketahui, mulai tgl. 
| 15 Februari nanti, Djenderal Ma 

mimpin pertenygan para perwira 

sh iangang mendalam dalam. 

DJEN. MAJ. BAMBANG 

jor Bambang Sugeng akan me- 

“ A K g a N Umum 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT. #KEDAULATAN RAKJAT 

. 

besalan 17 Okt. jalkakan tak H 
melewati pengadilan 

(Oleh:. Wartawan ,.K.R," di Dijalan 

EBERAPA konsepsi untuk mengutuhkan kembali Sa 
Darat jang akan dibitjarakan dalam konperensi di Jogja-. 

karta tanggal 17 Pebruari jang akan datang, kini telah disusun 
dipusat jang nantinja akan merupakan preadvies. Menurut ke- 
terangan jang didapat wartawan ,,K.R.” di Djakarta, 
mengutuhkan kembali Angkatan Darat dengan konperensi ke- | 

#5 

ai 

. GAGAL LAGI 
Krisis terus di Per 2 

Pierre Pfimlin dari MRP jar 
| telah diminta oleh Presiden Pe- | 
 rantjis Coty untuk: membentuk 
| kabinet Perantjis jang baru ke | 
| marin pagi telah menghentikan | 

| |usahanja karena mentjapai kegi 

| galan. 
Ia telab memberi tahukan ke- 

pada Presiden Coty dan Presi- 

  

| tukan kabinet 
Partai Sosialis. 

Pfimlin menghadapi kesnsab. | 
an jang tak dapat diatasi sete- 

(lah ia mengadakan pembitjari 

| 
an? dengan para pemimpin par- | 

ti | 
tai 20 djam terus menerus. 

Kegagalan Pfimlin tersebut 

dak diduga semula karena ia te 

lah sampai pada taraf terachir 

dalam menjusun daftar nama n 

ra menteri. . 
ds 

Konperen 

se 

gu Sekdjen Kempen H 
tang perkembangah politik 

nja, bahwa suasana internz 

hatian pemerintah. 

    

  

   

| 
! 
! 

| 
i 

| 

| Menurut Harjoto. pemerint 

! berpendapat, bahwa keadaan se 
| karang adalah genting dan demi 

kianlah gentingnja, sehingga PM 

| Ali Sastroamidjojo dalam wakt 
fjang singkat akan memberi u     

  

“kerdja seksi luar negeri par 

men. 

Bukan pertundjukan. 

Sekalipun suasana internasi- 

onal sekarang gelap, Harjoio me 
njatakan melihat adanja titik si 
nar jang memberikan harapan 
baik menudju kearah perdamai- 
an, jaitu karena hingga 'kini ti 
dak ada satu negara Asia-Afri- 
ka jang diundang untuk turut 
dalam Konperensi A-A di Bar- 

, dung jang menolak untuk hadis. 

Diharapkannja konperensi ita 
nanti membawa sinar perdamai- 

an ,jang memantjap ditengah ka 

but perang dingin jang meliputi 

seluruh dunia sekarang”. 20 alam usaha Menurut pendeta EWw. Dun Aka adaB5 buah. angkatan 1 darat da 

bar, pada th. 1956 di seoma Ml menurut perhitungan | | mengembalikan keutuhan ang- | 

akan dilangsungkan kongres ' kalau rata? tiap SGB menghasil ' katan darat. 
, 

orang2 muda Advent dan meng- | kan 70 orang tenaga guru, ma- : 
harapkar supaja dari Indonesia ka seama 5 tahun lagi keku- | 
akan diutus pula orang2 muda | 
sebanjak-banjaknja. Maksud ! 

“untuk mengadakan kongres ini ' 

sudah" lama direntjanakan oleh | 

— pemimpin orang2 muda Advent ! 

an Timur Djauh. — Ant. 

Taiwan 

Mm SAILAN Kotelawala jang 

Selandjutnja diterangkannja, 
bahwa diwaktu jang silam nega- 

vi2 Asia-Afrika tak mempunjai 
kesempatan untuk saling berte- 
mu dan memperbintjangkan per 
soalan mereka dengan bebas. 
Mengenai perasaan Pantja Ne 

“gara dalam penjelesaian masa- 
Taiwan Kotelawala menerang- 
kan, bahwa sudah tentu Pantja 
Negara akan berusaha mendja- 

| lankan peranan mereka dalam 

penjelesaian masalah tsb. Masa- 

  
    

    

' Ik. 30.000 orang sadja. 

bea A-A? 
-Ietija Barat? 

e kundjungannja ke Nederland menerangkan, bahwa Konpe- 

rensi A-A jang akan diadakan di Bandung dalam bulan Aprii 

jang akan datang, adalah untuk memperbintjangkan kepen- 

tingan “bersama negara? Asia-Afrika. Orang tak usah mengcha- 

“entri tudjuan konpeyensi tsb., demikian dikatakannja. 

rangan tenaga guru SR dapat | 
diatasi. 
Djumlah murid2 sc B ada 25. 

000 orang : sedangkan Gjumlah 
kekurangannja tenaga guru ada 

telah tiba di Schiphol dalam 

di India atau Birma. Demikian 
berita Hsinhwa jang disiarkan 
oleh Reuter dari London. 

  

Rp. 450.009.000 

bang arang negara. 

Pemimpin. tambangarang ne- 

gara Bukitasam di Tandjung- 

enim, Ir praktek Tambunan me 

nerangkan, bahwa rentjana per- 

luasan dan modernisasi tambang 

tersebut, memerlukan biaja ki- 

ra2 450 djuta rupiah. Djumlah 
uang ini diperlukan, a.l. untuk 
membeli mesin2  pengeruk ta- 

nah, alat2 pengangkutan jang 

modern serta untuk pembuatan 

teratau-aspal di Tandjungenim. 

Dalam rangka pembangunan 

ini selandjutnja termasuk pen- 

dirian sebuah instalasi tungku2 
Linggi di Tandjungkarang. De- 

agan pendirian tugku2 tinggi 
ini diharapkan, besi2 bangunan 
dil jang diperlukan dapat dibu- 
at sendiri, dengan harga pendju- 

alan jang lebih murah. 
Mengenai  rentjana pendirian 

pabrik arang briket dikatakan,   KORUPSI PADA AKADE-- 
“MI ILMU PELAJARAN 

Meliputi djumlah 
Rp. 690.000,— 

Dua pegawai dari Akademi 

Ilmu Pelajaran didjalan Gunung 
Sahari, Djakarta, M.A. dan L.,   

  

    

     

  

   

    

     
   

  

   
    
   
   
   
   

  

   
   
    

    

Jah ini akan ditempatkan dalam 
agenda di Konperensi AA jang 
aan Ta : , 

Soal bra mirip de- 
ngan soal Irian Barat. 

Sementara itu harian Peking 
n Min Jih Pao” katakan, bah 

wa posisi Taiwan adalah menje- 
rupai posisi Goa di India jang 
diduduki oleh Portugis dan Iri- 

Barat di Indoftesia jang di- 
Me Belanda, jaitu da- 

bahwa Amerikalah jg. 

  

harian itu, bangsa2 Asis 
dapat menolak pikiran 

'a djika Amerika Serikat 
menempatkan ,,garis per- 
nnja” diwilajah Tiongkok 

1 maka djuga mungkin 
besok atau lusa ia mena- 
Naa. pula 

kini telah ditahan oleh 'po- 
isi karena dituduh telah meng 
gelapkan uang ” negara di- 
akademi tersebut sebesar Rp. 
60.000,—. 
Perbuatan tersebut menurut 

tuduhan terdjadi dalam bulan 

Pebruari ini. — Ant. 

PENGANGKUTAN TRANS 
MIGRAN 

Dengan kapal? nasional. 
'Dalam keterangannja kepada 

harian ,,Duta masjarakat”, ke- 
pala djawatan transmigrasi Ir 
Tambunan telah menjatakan ke 
sediaannja untuk memindah kon 
trak pengangkutan para trans- 
migran, dari KPM kepada pe- 
rusahaan2 aa nasional. 
Dalam hal ini oleh Ir Tambunan 
dikehendaki 
supa) 
berdjatan lantjar. 

1 

  

  aja pengangkutan tersebut | 

yahwa tempat untuk pabrik itu 
sekarang ditetapkan di Tan- 
Jjungenim. : 

Untuk modernisir tam- ' 

Ia ketjam pandangan ,,semen- 
jtara orang” jang a priori me- 
|nganggap segala matjam usaha 

| pemerintah itu adalah 
boze” dan berpendirian ,.cynis 

dan sceptis” terhadap Konperen- 
Si A-A di Bandung itu, dan ma- 

lah ada jang menganggapnja s2 
kedar ..show” sadja. 

Menurut Harjoto tidak demixi 

an pandangan orang diluar ne: 
perna terpaksa mengakui pen 
tingnja konpeyensi itu. Konpe- 

rensi negara2 commonwealth Ji 
London baru2 ini menganggap 
konperensi A-A penting, demi- 
kianpun Menteri L.N. USSR Mo- 

lotov dalam sidang - gabungan 

Dewan Uni dan Dewan Bangsa2 
Sovjet Tertinggi menegaskan 

tentang pentingnja konperensi 
A-A ini. 

Suasana memang pa- 

nas. 

Mengenai panasnja suasana 

internasional pembitjara kemu- 
kakan beberapa berita mengensi 
pernjataan? tentang telah di- 

punjainja bom hydyogin oleh So- 
vjet Uni lebih dulu daripada   

  f 

      
— omoae er maa 

Kelihatan disini gerbong2 “kereta-api jang dipesan dari. negeri 
Belanda sebagai pesanan penghabisan, jang akan diangkut de 

adanja djaminan, | ngan kapal ,Sumatra” dari SMN. Permulaan bulan Maret yer 
borg2 ini akan ditunggu kedatangannja di Tandjung-Priok, 

JAN A1, 
a Kakudapar jadenasin 

sei Kw erhotchep 

en Watanrcbespar 
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Sp | 

' den telah menundjuk pemben- | 
jang baru dari | 

£ | 

.bit den.| 

| Bank2 jang ada di Djakarta un- 

1 KAMLON MENJERAH 

Pemberontak hadji Kamlon 
dan saudaranja Alibon Senin ke 
marin akan menjerah, demikian 

diumumkan komando tentara na 
sional di Sulu. 

Menurut pengumuman tadi, 
Kamlon dan Alibon akan menje 
rah bersama-sama 100 orang 
anak buahnja. 

Seperti diketahui, hadji Kam- 
lon teah melawan pemerintah 
Filipina sedjak @uirino masih 
djadi presiden. — UP. 

t f 

    

  

KONPERENSI RAKJAT 
UNTUK PERDAMAIAN: 

Rapat tritunggal Kbmite Per 
|damaian Jogja, Solo dan Sema 

rang di Jogjakarta baru2 ini te 
lah memutuskan menjelenggara 

san konperensi rakjat utk. per 
Semua seluruh Djawa Tengah 

bertempat di Semarang. Konpe 

rensi rakjat untuk perdamaian 

#tsb. akan dimulai pada tg. 25 s.d. 
27 Maret jad. 

Dalam konperensi itu jang dja 
di pokok atjaranja ialah konpe 

rensi Afro Asja, konperensi per 

damaian seAsia di India, dan 
kongres Perdamaian Sedunia Gi 

| Helsinki. Jang akan hadir dim 
konperensi rakjat utk. perdamai 
an itu selain utusan2 dari Ko 

mite Perdamaian Pekalongan, 

Pati, Solo, Klaten Jogja, Mage 
"lang, Purworedjo, Semarang, dju 

ga dari semua lapisan masara 

Kat jang tjinta damai. 

   

  

'A. A. bukan 

ow'" 
Keadaan sekarang adalah genting 

IHADAPAN para siswa Pendidikan Pegawai Kempen di Tu- | 

joto memberikan 

ernasional dewasa ini. 

pendjelasan ten- 
Dikatakan- 

al sekarang tjukup mendapat per- 

, USA, jang disambut oleh. pihak 

Amerika Serikat'jang menjata- 
kan, bahwa sekalipun ditahun 

1953 USA ketinggalan, kini ia 
| sudah mejampani USSR, 

Harjotopun kemukakan per- 
3 Pen gai n k didunia 

Tnengea Soal Tai ing gen 

|ting dewasa ini, “ah achipnja 
| menjatakan, bahwa berita akan 

| diadakannja perundingan antara 

| PM Australia Mengies dengan 

| Nederland mengenai Irian Ba- 
rat di Den Haag setelah selesai 

| konperensi Commonwealth, me- 
ninsbulkan rasa tidak senang di- 

antara rakgat.Indohesia. 
Ronperensi Seato di Bangkok 

tg1..23-2 jang akan datang, jg 
-angkin. menarik Irian Barat 
atau daerah lain dalam lingku- 
agn pertahanan Australia dan 
Belanda di. Asia Tenggara, me- 

        

    

— gem 

    

          

(ANGGOTA S.P.5.) 

  

India tidak takut 
diserang RRT | 

Kata Nehru. 
Perdana menteri Indra Jawa- 

harlal Nehru mengatakan dalam | 
tanja djawab di London bahwa 
menurut kejakinannja kita tidak 
bisa mentjapai perdamaian dgn. 

djalan membentuk blok2 dgn. 

pakt2 pertahanan. . 

Nehru mengatakan seterusnja 
bahwa politik India bukanlah 

poltik netral, melainkan satu 

politik jang posifif untuk per- 

damaian. 
Nehru seterusnja mengatakan 

bahwa mengingat luasnja wila- 

jah India, maka India tidak 
mempunjai pasukan2 pertahan- 

an jang sangat besar, tetapi In 

dia tidak takut akan diserang 
oleh RRT. 

Baik sebelum ia pergi ke RRT | 

maupun sesudahnja, Nehru ti- 

dak takut diserang oleh RRT. 
Dikemukakannja bahwa rakjat : 

Tiongkok mempunjai rentjana2 
besar2an utk memperkembang 

negerinja, hingga rakjat Tiong 
kok harus bekerdja keras dalam 

tahun2 jad. ini 
Dikatakannja bahwa ia jakin 

rakjat Tiongkok tidak ingin ber 

perang, karena hal ini hanja 

akan menghambat dan menghan 
tgurkan projek2 perkembangan- 
nja belaka. — AFP. 
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|INGGERIS TOLAK USUL ' | 
SOVJET 
Mengenai Komp. 0 
Negara ttg. Taiwan 

Pemerintah Inggris dengan | 

| resmi telah menolak usul Sovjet 
Uni supaja dilangsungkan se- | 

buah konperensi antara 10 ne- | 

| gara mensenai masslah Taiwan 

| dap pulau? 'Fiongkok lainnja j : 

| letaknja diselat Taiwan. Alasau | 
Inggris untuk menolak usul So- 

vjet ini ialah karena pemerintah ! 

Chiang Kai Shek tidak terdapat | 
diantara 16 negara jang dimin- | 

ta menghadiri konperensi ihi: 
pan ana 
enterjan fuar Tebe: 

gris munge'uarkan sebuah sta- 

tement jang menjatakan a.l. bah 

wa suatu konperensi jang tidak 

meliputi kedua belah pihak jar 

paling langsung bersangkutan. 
tidak akan dapat membawa ha- 

Si! jang bermanfaat”. 

Djawaban Inggtis ini dnimum 

kannja 4 djam sesudah Radio 

Moskow menjiarkan usul men- 

teri luar hegeri URSS Molotoy 
tersebut tadi. Dengan adanja 

Siaran ini. maka harapan nega- 

ra-negara Barat supaja masalah 
Taiwan didjadikan pokok per: 

  

: 

    

  

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

2 

Dalam dan Luar Kota. 

  

Sebulan . ?.... “Rp. 18, — 

Eteran L.,.... peak 0,60 

a ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

TAHUN X — NOMOR 117 

Kesatuan2 RRT mendarat di Tachen 
ESATUAN?2 pertama dari Tentara RRT pada hari Minggu 
pagi telah mendarat di pulaa Tachen, demikian menurut 

kalangan militer jang dapat mengetahui di Taipeh. Kesatuan? 
itu segera mengibarkan bendera RRT ditiang bendera dari mana 
bendera Kuomintang telah diturunkan jang terachir pada tgl. 10 

Februari jbl., demikian kalangan tadi. 

Sumber2 lain di Taipeh dalam 

pada, itu mengatakan bahwa pe- 
djumpai rakjat” dan berdjandji 
menebus  hutangnja “kepada 
rakjat di medan pertempuran 

bat 
sawat2 Kuomintang jang pada 
hari Minggu telah mengadakan 
pengintaian diatas pu au Tachen | 

dipulau tersebut | telah melihat 
rombongan2 ketjil diduga dari 
bagian genie Tentara RRT jang 

sedang menjelidiki adanja 
djau2 darat. 

Sementara itu kementerian 
pertahanan Kuomintang meng- 
umumkan bahwa gerakan pena- 
rikan mundur ' pasukan2 KMT 

dari kepulauan Tachen telah se- 
lesai sima sekali dengan ked:- 

tangan pasukan2 KMT jang ter 
achir dari Tachen di Taipeh Pa " 
da hari Minggu pagi djam 10.2 

waktu setempat. Komandan ag 

ran- 

| tahanan KMT di Tachen, letnan 
djenderal Liu Lien Yi dalam ps- 
da itu mengatakan puda hari 
Minggu bahwa ia ,,malu men- 

di hari datang”. 

  

Tachen, Yushan dan 

Pishan dibebaskan. 

Berita Hsin Hua jang diteri- 
ma di London pada malam Se- 
nen mewartakan bahwa pada 

hari Minggu Tentara Pembebas 
Rakjat Tiongkok telah membe- 

baskan pulau2 Tachen, Yushan 
Gan Pishan jang semuanja ter- 
letak didekat pantai Chekiang. 
Dikatakan selandjutnja bahwa 

,Semua pwau jg diduduki oleh 

musuh dan terletak dekat pan- 
tai Chekiang sekarang sudah di 
bebaskan terketjuali pulau Nan 
chi Shan jang. terletak paling 
Selatan”. — AFP. 

  

  

infonterie dari tentara R.R.T. vektn 
vuktu diadakan pendaratan operasi. 

  
Dalam usahanja untuk merebut pulau Yikiangshan, pasukan 

sedang naik keatas Dukit 
(Foto : Mondiana). 

  

  

huyrut Harjotopun menimbulkan | soalan ,.diplomasi rahasia” te 
kegelisahan pada rakjat Indo- | lah lenjap. 
nesia. — Ant. | 

Ta | : 4G 
| . . DJEPANG IKUT Konp, Josip Tito : 

A.A. | 
Pernjataan resmi telah | » . 
disampaikan. | Ko - existensi 

|. Pemerintah Djepang dengan 

| resmi menjatakan kepada peme 

|rintah Indonesia. dengan surat 
| jang ditudjukan kepada peme 

|rintah Indonesia dengan surat 

jang ditudjukan kepada PM, Ali 

Sastroamidjojo, Djepang akan 

ikut serta dalam konperensi A-A 

dengan mengirimkan delegasi 20 
orang. 

Surat itu dari Menteri LN Ma 

moru Shigemitsu dan disampai 

kan kepada konsol Djendral In 

Gonesia di Tokio Mr Sulaiman Bi 
ho. 

Dalam pada itu ditegaskan 

Shigemitsu putusan terachir me 
ngenai turut sertanja Djepang 
itu tergantung pada pemerintah 

Djepang baru sesudah pemilih- 

an umum nanti. — Ant. 

UNTUK BENTJANA 
BANDJIR 1955 
Bank Indonesia sediakan 

Rp. 100.000,—. 
Berhubung dengan  adanja : 

bentjana bandjir besar jg telah " 

menimpa berbagai-bagai daerah, 
teristimewa di Djawa dan Su- 
matera, maka Bank - Indonesia 
Djakartas telah mengadjak 

  
  
tuk mengadakan suatu gerakan 
bersama untuk mengumpulkan 

sedjumlah uang jang sebesar- 

besarnja, jang akan diserahkan 

kepada Menteri Sosial dengan 

permintaan agar dipergunakan- 

nja untuk selandjutnja dimana 
dipandang perlu. Gerakan bersa- 
ma ini akan dilangsungkan da- 
lam waktu jang singkat, jakni 
sampai selambat2nja achir bu- 
lan ini. 
Sebagai permulaan pelaksana- 

an usaha gerakan bersama, dari 
semua Bank2 tersebut, maka 
Bank Indonesia telah menjedia- 
kan sedjumlah Rp. 100,000,—, 
(Ant.). 

  

x Tanggal 13 Pebruari '55 Wa- 
nita. Democrat Ranting Kraton 
Jogjakarta telah terbentuk de- 
ngan pengurus jang diketuai 

oleh ni. Pradjasandjojo 
    l 

|rakjat2 lain, 

setjara aktif 
Sata2pja djalan tjegah perang baru 

P RESIDEN Yugoslavia, marsekal Josip Broz Tito, menjata- 
kan di Zagreb, bahwa ko-ex stensi setjara aktif adalah satu- 

satunja djalan untuk mentjegah petjahnja perang dunia baru. 
Dalara hubungan ini ia selandjutnja mendesak dengan keras 

supaja segala 
achiri. 

Dikatakan, bahwa kini sudah 

saatnja bagi semua rakjat un- 
tuk menjadari, bahwa mereka 

lebih baik mengurus urusan me- 

reka sendiri dari pada tjampur 

tangan dalam urusan dalam-ne- 

geri negara2 lain. 
Kata. Tito, di Asia waktunja 

Sudah lampau bagi kemungkin- 

an untuk mentjampuri urusan 

Seiandjutnja Tito menjatakan 
kegembiraan dan  pudjiannja 

atas sambutan2 jang dialami se 

lama ia mengadakan kundjung- 

an ke Timur Djauh. Kita seka- 

rang tahu, bahwa kita mempu- 
njei banjak sahabat di Asia dan 

bahwa negara kita mempunjai 

Lxame baik disana, demikian 
Tito. 

A chirnja ia menjatakan peng- 

hermatannja kepada  rakjat2 

Asia jang telah berhasil mele- 

paskan diri dari tindasan kola- 
nial. 

Tito mengemukakan pendapat 

nja itu dalam pidatonja dimuka 
kira2 100.000 orang jang me- 
njambut kedatangannja dari 
kundjungannja ke India dar 
Birma, 

Berita terachir menjatakan, 
bahwa ia telah tiba kembali di 
Belgrado setelah meninggalkan 
tanah airnja selama 73 hari, 
— AFP. 

KAMPANJE PU Di 
DJEPANG 

Partai2 Politik. di 'Djepang 
telah mulai dengan kampanje? 
luas untuk  pamilihan umum, 
setelah hari Sabtu malam jl. 
pendaftaran Tjalon telah ditu- 
tup. Tjalon?2 jang berdjumlah 
1058 akan bergolak merebut 

  

  

tjampur tangan dalam urusan rakjat? lain di- 

s 
9 8 

kemenangan atas 467  korsi 
dim Madjelis Rendah Djepang. 

Perdana Menteri Hatoyama 

memegang pimpinan daftar dari 

284 tjalon dari Partai Demokrat 
(termasuk 3 tjalon wanita), di- 
ikuti oleh 248 tjalon dari Partai 
Liberal (dengan 2 tjalon wa- 
nita), Tjalon Sosialis sajap ka- 
nan 122 (7 wanita), ' Sosialis 
sajap kiri 121 Tjalon (1 wanita), 
Partai Komunis 99 Tjalon (2 

  

PETANI PERANTJIS BLO- 
KIR DJALAN2 

Sebagai protes terha- 

dap rendahnja harga 

hasil pertanian. 

Beribu-ribu petani Perantjis 
telah membiokir djalan? di se- 
luruh Perantjis dengan gerobak- 

gerobak dan traktornja sebagai 

protes terhadap rendahnja har- 

ga hasil pertanian jang ditentu- - 

kan oleh pemerintah Pirre Men- 

G@es-France jang kini sudah dja- 
tuh itu. 

Selaih membendung djalan2, 
mereka pun membagi-bagikan 

berkarung-karung kentang ke- 

pada orang2 miskin dari pada 
mendjualnja dengan harga jang 
menurut pendapat mereka ada- 
lah terlalu rendah. 

Demonstrasi protes itu telah 
Giselenggarakan oleh gabungan 
serikat2 petani jang hari Selasa 
dan Rabu akan mengadakan 
kongres di Paris. — UP. 

BADJAK LAUT PILIPINA 
TERTANGKAP 

Oleh polisi  Pilipina dipulau ' 

  

| Gabingan, 700 mil sebelah sela- 

| 
| 

wanita), Buruh Tani 17 (1 wa- 
nita), Partai? Ketjil 35 tjalon | 
“1 Te serta golongan mer- 
deka 132 (5 wanita). 
Menurut penindjau? bolitik 

partai Konseryvatif jang akan 
mendapat aan untuk 
kabinet j.a.d. — UP 

ATOM SERI-5 A.S. 
Sedikit hari lagi akan 
meledak. 

tan Manilla, telah dapat ditang- 
kap seorang  badjak laut Mero 

| bernama Oliman. Dalam perfga- 
| kuannja, Oliman menjatakan te 
|Jah ikut serta melakukan peram 
|pokan di Sulawesi seminggu jl. 

| Pada Oliman diketemukan uang 

| | piah. 

Pertjobaan2 Atom model 55 | 
AS akan dimulai dalam sedikit ' 
hari jang akan datang ini. Per- | 
tjobaan2 tersebut dadakan setja | 
ra setengah rahasia, dilapangan 
pertjobaan Atom disebelah uta- 
ra Las Vegas. (Nevada), 
Dalam 2 bulan jad. ini diha- 

rapkan adanja 8 sampai 12 kali 
pertjobaan peledakan pesawat 
Atom, termasuk sendjata2 pesa 
wat terbang. 

Pertjobaan tersebut akan di 
ikuti oleh Ik. 9000 orang tenta- 
ra A.S. Pertjobaan di Yucca Flat 
jad. ini akan merupakan pertjo- 
baan jang ke V. Semendjak mu 
sim dingin th. 1951 telah ada 31 
kali pertjobaan perledakan sen- 
djata atom. Demikian diumum- 
kan oleh instansi? militer dan | 

| Indonesia, seheinjak 215 ribu ru- 
“ 

LULUS UDJIAN A.S.R.I. 
Dari bagian'Seni Lukis/ Patung 

| dari tahun ke II ke tahun ke III: 
1. Sdr. Soedarmadji. dari bagian 
Seni Keradjinan / Pertukangan 
dari tahun ke T ke tahun ke TI: 
1. Sdr. Tukul. 

- 

—& Baru? ini seorang pendjual 
wedang kopi disuatu kantor di- 
kota Tjilatjap, setelah menerima 

uang pembajaran wedang-kopi- 
nja, diminta menanda-tangani 

4 helai kwitansi jang berbunji: 
stelah menerimav uang sebanjak 

:.. Untuk ongkos member- 
Komisi Tenaga datom AS. — UP. | ali kantor”,



     
         

          

    

  

      pebe Pang ' Negeri Kudus: meme 

  

   

  

madjid, menuntut agar Lita 2! 

gap sebagai melang- 
gar sumpahnja. Selandjutnja de | 
ngan berapi2 pembela menjata- 

kan, bahwa per an y 
tgl. 31-12 jang diadakan aa 
pat kedjadian kebakaran itu 
2nenah konfrontasi Tm “ua 

karena pembela : 

2 Boni shop kepada an 
jang dianggap bersifat agresif. 
Selain jang ditudjukan kepada 

Hakim dimuka sidang itu, pem 

belapun mengemukakan ketja- 
mannja kepada wartawan, kare 
na sebelum pemeriksaan perka 
ra itu dalam pemberitaannja su 
dah berani memastikan orang 
jang berbuat adalah orang jg. 
ditangkap jang berwadjib. 
Hakim mendjawab, bahwa pe 

meriksaan pada tgl, 31-12 itu su | 
dah sah, karena terdakwa sudah 
dipanggil, tetapi tidak datang. 

Selandjutnja atas peringatan Ha 
kim pembela merobah sikapnja 
tenang en terpehut mendjadi | 

“aasipan masih Sa 

iperiksa, . pemeriksaan perkara 
u akan Na Rara pada tel. 

26 Maret, 1955. — Ant. 

Wonosobo 
5 ah MEMPERLUAS | 
. PROJEK 2 
& pala PEKBAHA Datser Falau- 
da Tani desa Pakuntjen, “Glagah, 
Sidoredjo dan Sinduagung sete- 
tah membuat kolam masing2 
seluas 150 M. 90 M. dan 150 M. 
pesegi: kini sedang merentjana- 

kan akan membuat lagi seluas 
4 Ha. untuk tempat penetasan 
ikan karper guna ditebarkan di- 
sawah. Benih karper - diterima 
dari Djawatan 2 aa 5 na 

» Usaha Tani 
masing2 - desa 10 Na Ban 
djutnja Sinduagung telah -ber- 
hasil melaksanakan gerakan me- 
nanam kopi 2 Ha dengan 
lombok rawit disela2nja dan 320 
pohon pisang sedangkan di Sido- 
redjo berupa nanas 14 Ha. diser- 
tai sajuran. Projek perseorang- 
an.dalam gerakan m |. wa- 

luh djipang dan nanas diadakan 
pula dipekarangan masing2 da- 
lam desa Kalierang. . 
Dilapangan peternakan ung- 

gas jang sudah ada akan diper- 
luas berupa projek perseorang- 
an. Demikian beberapa keputus- | 
an rapat-kerdja pemimpin2 pro- | 

jek Taman Pemuda Tani jang | 
berada dibawah asuhan Djawa- 
tan Pembangunan “Usaha Tani | 
Kabupaten Wonosobo dan « 
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Sa 

at 
hewanan, Perikanan dan P 
njan Bagian Perkebunan La Y3 

Surakarta 
BANK KREDIT mapuu | 

PESAT 
Di seluruh kares. Surakarta 

terdapat 739 buah bink kridit 
desa jang tersebar diketjamat- | 
an?. Dari “djumlah jang ada, 
menurut tjatatan kab. Klaten 
jang menduduki nomor pertama 
karena terdapat 286 buah bank 
desa. Sedang nomor dua ialah 
kab. Sragen kai asa 136 Ga BN 

bank .tsb. 

KJAL KETJIL MAKMUN 
- AKAN - PIDATO 

3 Tgl 17-2 di stadion | 
. Sriwedari. | 

Pada hari Kamis 17-2 Kjai 
Ketjil Makmun jang baru ber- 
umur 4 tahun akan berpidato 
dalam pertemuan distadion Sri 
wedari, Surakarta. Selain Kiai | 

Ketjil itu akan pidato pula Ga. | 
far Ismail. 

| Seperti diketahui Kjai Ketji 
itu berasal dari Bogor dan se- 
belum - mengadakan pidato Gi 
Surakarta telah, ber 0 pula 
dirapat? umtim 
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u. Hanna jang ata o. 
Dirdjosewojo ' guru SMP 

Ii mulai mengadakan persiap 
an2 guna menghimpun murid2 
dari. Ngrmaalschool Solo, « jang. 
kini tersebar dimana-mana 
menduduki posisi dipelbagai Ia- 
pangan. Sebagai diketahui usa- 
ha untuk.mengumpulkan teman2 

— Ikini oleh Na HW ang: 
tiap2 minggu 

du2 HW. — Kor. 

Be 
- emarang 

Kudis Dalam peiiwa ta Kw | DELEGASI KOMITE 
RAKJAT 
Menemui Pemerintah 

Pusat. 

'sche Bank, Oei Tiong Consern, 
'Stichting Song Gwan Liep Kie, 

poberapa Bika Tya Ig akan | 

  

   
   

    

dliri para Kepala Djawatan Ke- | 

Manja 

jelonggarakan “suatu Natan, 
jantara te- 

“Soto Lek mengeluar- 
ng guru 

diadakan latih- 
an2 tertentu. 

| Menurut rentjana HW Solo 
akan mengirimkan 10 regu ter- 
diri dari 80 orang, sedangkan 

“Surakarta seluruhnja 
akan diwakili oleh 70 regu pan 

| Suatu delegasi dari Komite 
Rakjat Semarang, terdiri dari 
Sutomo, Sukiman dan Jusridju 
mali, dengan diantarkan oleh 
“anggota parlemen Sidik Kerta- 
pati telah menemui wk. PM Zai 
nul Arifin dan menjampaikan 
"resolusi rapat anggota Komite 

'Rakjat Semarang mengenai per 
sengketaan tanah kepada Mente 
Yi DN Sunarjo dan Menteri Agra 
ria Gde Rake. 
Menurut keterangan ketua de 

legasi tersebut, persengketaan 
tanah di Semarang disebabkan 

dimintanja kembali tanah2 par 
tikelir jang sedjak djaman Dje 
pang telah diduduki oleh rakjat 
jang telah mendirikan rumah2 
untuk tempat tinggal mereka di 
atas tanah2 tersebut. 
“Tanah persengketaan itu luas 

nja 655 ha lebih, milik Oei Ti- 
ong Ham Consern, NV De Java 

Stichting Song Gwan Liep Kie, 
'Goncordiafonds dan Goei Ing 
'Djiem NV. Diatas tanah itu tlh. 
berdiri Ik. 6.000 ,,rumah2 liar” 

£ ditempati oleh Ik.. 30.000 

djiwa. — Ani. 

| sar. Sutopo, peni 2 
lebih besar daripada tahun 1953, | kh 

(Isilan jang besar, 

   ipatan th. 54 

jakni Rp. 1,- djuta.  - 
| Meskipun mena Dela" 

tetapi Kantor | 
ang masih me- | 

numpang disebuah tempat di 
Djalan  Dipanegara Magelang, 

'boleh dikata terlantar, karena 
dinding jang kesemuanja dari 

kepang itu merupakan suatu ge 
dong jang kurang pantas untuk | 

  

    

| kantor, sehingga th. 1952 per- 
nah Djawatan .mengadjukan 
usul pembangunan kantor de- 
ngan beaja pada saat itu Rp. 
60.900,- tetapi belum. ada perha 
tian. 

Karena tanah tempat kantor 
'itu, kini mendjadi milik Djaw. 
Bea dan Tjukai setempat Jang 
telah memban pula 
nja jang baru dibelakang agan 
Djawatan L.L. itu, dengan bea- 
ja Rp. 200.000.- jang menurut 
rentjana akan selesai dalam tem 
po 6 bulan, maka Djaw. Penga- 
was L.L. Kedu telah minta per |'   hatian fihak jang berwadjib. 

PENERANGAN 

lah tiba di Magelang, beberapa | 
utusan Kem. Penerangan urus- 

an pegawai 
lam Negeri, dimana pada tgl. 

14-2, mereka telah mengadakan 

pertemuan dengan pegawai2 Dja 
pen Kabupaten dan Kopra Ma- 
gelang jang berangkutan, jang 
medapat. kudjungan pegawai2 ' 
Djapen  ketjamatan didaerah2 
tersebut. — Kor. 

Rojolali "53 
HASIL PADI MENINEKAT 

Hasil padi gaerah k 
Bojolali dalam tah 

  

   
| ternjata bertambah dengi an 10 ri 
bu ton djika Cibarang dengan 
tahun 1954 ini meningkat men- 

ajadi 52.000 ton. 
Bertambah hasil pada itu ti- 

dak sadja disebabkan karena ber 
tambahnja sawah ontjoran, ta- 
tapi terutama karena makin sem 

purnanja tjara pengolahan ta- 
nah, tjara menanam, dan ng 

'lihan bibit jang baik.   
Mag elang 
2 TERABAG DAN 

. SALAMAN 
teah terbentuk 

Indonesia ranting 
“a yan peng 
“Sdr. Rusmin “lengkap 

dengan susunan pengurusnja. 
Djuga di Salaman sebelum itu 

terbentuk djuga ranting GTA, 

diketuai oleh Sdr. Martosento- 
no (Kor). 

HASIL DJAW. LALU LIN- 
TAS KEDU Rp. 1.5 DJUTA 

Tapi menempati 
2 gedong bobrok? 

“ Djawatan Pengawas Lalu- 
Kant Karesidenan Kedu jang 

“berpusat di Magelang selama th. 
1954 jang 'alu dapat menghasil 
kan uang dari denda dan keu- 
ring (udjian) sedjumlah Rp. 114 
djuta, uang mana jang dari pen 
Gapatan uang denda masuk ke 
'uangan Pemerintah Pusat, se- 
-dang jang dari keuring (udjian) 
masuk keuangan Pemerintah 

Provinsi. 
sal 

Pertanian di Sagharya: 

BERHUBUNG dengan adanja 

sinjalemen dari tjamat Bajat me 

haja kelaparan a kelurahan Ta 

tar, aan ketua PMI. ae 

bang Klaten Titus Sujitno, ang 
gauta D.P.D.S. Amir Maksum, 

serta sementara kepala2 djawa- 

tan di kabupaten dengan diarn- 
tar oleh wedana Pedan, telah me 
nindjau daerah2 tersebut. Kepa- 

da tjamat ketua P.M.I. menjang 

gupkan bantuan berupa uang se 

besar Rp. 700, dan pada waktu 

itu telah diberikan  voorsehot 
Rp. 200,- 

Turunnja hudjan jg dalam mu 

mengchawatirkan hasil pertani- 
an rakjat disana, tetapi pada 
waktu ini keadaan makanan rak 
jat belum begitu mengchawatir- 

kan. Bahkan lebih baik dari pa- 
da apa jang dapat, dilihat oleh 

para penindjau dalam penindja- 
wannja 2 tahun jang lampau. Pa 

da waktu ini rakjat masih mara   
  

 ENURUT laporan jg dibuat 
oleh Djawatan Pertanian 

Karesidenan Surakarta, masa- 

denan Surakarta ternjata lebih 

besar dari jang diduga semula, 

| jakni meliputi areaal se.uas 82. 
000 ha.: dari djumlah tersebut 
28.300 ha. rusak sama sekali 
dan 54.000 ha. setengah rusak. 
'Tjara jang terbaik untuk 

Hetabasig un kembali tanah2 ig 
rusak itu jalah dengan tjara | 
terrassering dan tranche-beplan- 
ting. Dari tidak sedikit djenis 

termasuk jang terbaik TN 
terrassering. 
Usaha re-generatie dan perga 

wetan tanah dengan djalan de- 
'mikian, bagi “daerah2 seperti 
Surakarta harus bersifat ge- 
rakan jang Me ena terus- 
menerus. 
Ri Apa jang ditjapai se- 

luma 3 tahun. 
| Selama 3 tahun terachir 

telah dilaksanakan terr. 2 
lamtoro dan karangkitrinja, pa- 
ling sedikit meliputi areaal se- | 
luas 20.000 ha. nan bea- 

meliputi Rp. 1.250.000,—, 
jakni jang telah diberikan oleh | 
Pemerintah dalam tahun 1952 | 
Rp. 800:000,—, tahun 1953 Rp. 

  

'250.000,-— | Dengan 'beaja sebe- 
sar itu maka Pemeriritah dalam 
"ag. an, Ban sokongari 

| rata2 Rp. 62 
Hal ini Manan sangat muran'| 

sekali bila. dibanding dengan ha 
silnja, jakni ketjuali meerpro- 

Iduksi karena makin subur ta- 
nshnja, tiap ha. mempunjai pa-   Ka, sematjam itu telah 

sil baik Ge Aa 
|gar lamtoro sepandjang 2.500 m. 

Oleh karena lamtoro Nag. th, 

lah erosi bagi daerah Karesi- 

tumbuhan/tanangan jang tjotjok | 
untuk itu, diantaranja lamtoro 

1400.000,— dan tahun 1954 Rp.. 
| tanah erosi seluas 82. 

Pengawetan tanah harus diker 
— djakan terus- menerus — 

£ (Oleh $ Warnai Kane an 

paling sedikit dapat dipangkas 
“1 kali jang tiap 100 m. mengha- 
silkan sedikitnja 180 kg.  kaju 
dan 350 kg. daun, maka tiap ha. 
dalam setahunnja menghasilkan 
'sedikitnja 4,5 ton kaju dan 8,15 

ton daun, beum terhitung hasil 
tanaman lainnja. 
Dengan tjara demikian, dapat 

ditjapai beberapa hal jang pen- 
ting, jakni: a, Kesuburan tanah 

makin meningkat dengan akibat | 
'kenaikan produksi bahan  ma- 

(kanan: b. sisteem tegal/kebun 

atau tegal/hutan ini dalam be- 
berapa tahun sadja akan me- 
nambah produksi tanaman per- 
dagangan, buah2an, kaju ba- 
ngunan “dan kaju bakar serta 
|bahan makanan chewan, misal- 

nja daun turi, daun lamtoro, 
nangka dll. c. Membantu mem- 
pengaruhi baik atas keadaan pe- 
ngairan dibagian bawahnja, 4d. 
Mendjaga keamanan hutar2 di- 
atasnja jang sangat penting se 

| kali artinja sebagai produsen 
“bahan dan Pang pengairan 
'alam. : 

$ Dalam 12 tahun baru 
: akan selesai. 

| Dalam laporan itu lebih lan- 
djut dikemukakan, bahwa usa- 
ha Tantan, dengan perhi- 
tungan dalam 3 tahun mentja- 
pai 20.000 ha. atau 896 dalam 
'setahunnja, maka untuk kr 

. di- 
butuhkan .12 tahun terhitung 
mulai tahun 1955 ini untuk me- 
njelesaikannja. 
Urgensi menghendaki waktu 

n jang lebih pendek, 
Yakni dalam waktu 4 tahun lagi, 
jang berarti tiap tahunnja harus 

diselesaikan Ik. 16.000 ha., de- 
ngan beaja setahunnja Rp. 1.600. 

Gea 

  

ngenai kemungkinan adanja ba- 

| Mahasiswa 

  

  

   

» 

Jodha dOnra Kemben masja- 
rakat Indonesia: 

  

blengekrakan oleh eyan 
niversitit Indonesia 

di Aula Universitit Indonesia 
dibawah pimpinan Nugroho No- 
tosusanto, telah mengambil 'ke- 
simpulan. , bahwa ,,mutu Univer- 

  

   
Tsitit bersifat: relatif, disesuaikan 

dengan keadaan negeri masing2 

dan zaman: dan ditentukan pula 

oleh anasir2 “dari sesuatu uni- 

versitit, jaitu guru2 besar, staf 

administratif dan go ongan ma- 
hasiswa”. 5 

Mengenai funksi universitit 
diambil kesimpulan, bahwa ,,uni 

PERTEMUAN PEGAWAI versitit itu adalah satu paberik 
“jang menghasilkan kader? untuk 

s| masjarakat, berupa profenssio- 

penerangan Da | 
versitit itu' bersifat mengadakan 

| 

  

Pepe dj 2 aan bupati "3 an 

sim ini tidak tertentu, sangat ! 

Dalam - perdjalanan kelilingi | | nal dan scientist, dan selain men 

kepelbagai tempat di Djateng te | tjiptakan kader itu, universitii 
menjatakan pula dirinja berguna 

| bagi kemanusiaan umumnja”. 
Disimpulkan pula, bahwa ,,uni 

keseimbangan antara pengeta- 
huan umum dgn spesialisasi”.. 
Dan tentang sistem pemberian 

pengadjaran diuniversitit disetu- 
djui dan diandjurkan satu .ge- 

leide vrije studie” (studi bebas 
dengan tuntutan) dan ,,studium 
generale”. 

Disput Mahasiswa ini diada- 
kan berkenaan dgn Dies Natalis 

Universitit Indonesia, dan di- 

kundjungi . oleh 

dari berbagai fakultit jang ada |! 
di Djakarta. Demikianpun disda 
kan untuk menindjau sistim 
universitit di Indonesia, jang di- 
anggap tidak tjotjok lagi dgn 
kebutuhan masjarakat, jang di- 
waktu ini sangat memerlukan 
tenaga2 ahli dengan tjepat dan 
lebih praktis. 

Perkembangan univer- 
: sitit didunia. 

Sebelam diadakan pertukaran 

ip terantjam bahaja 
kelaparan? 

Bupati tindjau, P.M.. sokong Rp.700,— 

“ (Oleh: Warcawan ..K.R.” di Klaten). 

pu makan nasi dari pada gaplek. 
Ini ternjata dengan ' kurang 

lantjarnja perdagangan gaplek 
dipasar Bajat. Penderita2 honge- 

roedeem ti nampak... Hanja 

disana sini terlihat orang2 jang 
mendapat tekaman ondervoed. 

Pada hakekatnja daerah Bajat 
adalah daerah jang minus. Ta- 
nahnja kering dan tandus. Pendu 

duknja padat. 
Djumlah kelahiran - didaerah 

ini sangat besar. Dengan demi- 

kian, maka disamping tanahnja 

pan, selalu bertambahnja pendu- 

Guk menambah sulitnja keadaan 
perekonomian rakjat. 

Pepburuhan sangat ku- 
5 rang. 

'Bahaja pengangguran sangat 
mengantjam daerah ini. Sebagai 

diketahui daerah Bajat adalah 
(daerah batik. Berhabung dengan 
adanja kesukaran? untuk men- 
dapatkan cambrics, dewasa ini 
banjak sekali buruh batik kehi- 
langan mata  pentjahariannja. 
Hanja sebagian ketjil, jakni bu- 
bae pada perusahaan? batik 

gauta Persatuan Pengusa- 
ha Batik Tembajat, saga 
swat . Ini masih dapat beker- 
Gja langsung. Perusahaan2 ter- 
sebut. dapat pembagian cam- 

hrga aa dari Pemerintah. 
€ pembatikan terdapat 

pula didaerah ini ribuan be. 
haan tenun gendong. Tetapi ka- 

rena kesukaran? dalam usahanja 
“Pantuk mendapatkan lnwe, peru- 

Sahaan? inipun mengalami na- 
sib jang sama. 

Melihat tidak adanja kemung- 
kinan untuk mendapatkan perbu 
ruhan didaerahnja sendiri, ba- 
njak orang2 jang mengembara 
di kota2 sebagai pengendara be- 
tjak, buruh kasar lainnja serta 
djualan. Pada umumnja orang2 
itu kehidupannja nampak lebih 
baik dari pada lainnja. Setiap 
waktu jang tertentu mereka itu 
dapat mengirimkan uang kepada 
keluarganja jang ditinggalkan. 
Menumut tjamat dalam tahun la - 
lu, uang jang mereka kirimkan 
kepada keluarga mereka dengan 
poswessel berdiumlah Rp. 42. 000, 

“Usaha? untuk perbai- 
... Kan ekonomi rakjat. 

Dalam usahanja untuk mema- 
djukan perekonomian rakjat da- 
erah Bajat, dalam tahun jang 
lalu pemerintah telah memberi- 
kan pindjaman? uang kepada pe 
merin setempat. Di ketjama- 

Pembantu Sosiat dan ditiap? de- 

sa Lembaga Sosial Desa, lum- 
Dung desa serta berbagai ma- 
tjam koperasi. Disamping itu te 
rus diusahakan transmigrasi ke 
luar Djawa, tetapi - perhatian 
penduduk terhadap usaha ini ma 
sih sangat kurang. 
“Dalam penindjauan itu oleh 

rombongan Bupati - telah pula 
“dirumuskan usaha2 untuk mem- 
berantas pengangguran, Rentja- 
na lurah desa Tawangredjo un- 
tuk membuat pepusahaan pemba 
karan gamping, disambut oleh 

| rombongan dengan gembira. Bah 
|kan fihak P.U.K. telah menja- 
takan diri akan mendjadi konsu- 
men utama dari pada produksi     perusahaan jang akan dirikan 

itu, 

bina para hadirin lebih dulu 
mendengarkan pidato pengantar 
jang diutjapkan oleh Busra Za- 
hir, seorang semi-arts dari Fa- 

Iltit Kedokteran di Djakarta. 
“Dida.am pidato pengantarnji 

itu Busra Zahir menguraikan 
perkembangan universitit didti- 
nia mulai dari zaman purba 
H Sama kemasa ini. 

iterangkannja, bahwa didu- 
nia Barat universitit dizaman 
permulaannja didasarkan atas 
ilsafat, metafisika dan agama, 

| terutama atas adjaran Aristo- 

teles, Thomas Aguinas dan 
adjaran agama Jahudi dan Kris- 

ten: dan dalam susunan univer- 
sititnja terdapat hidup bersama 
dengan aturan ethika. 

Tapi, kata pembitjara selan- 
djutnja, mulai zaman Renais: 
sance, .timbul dibenua Eropa 
aliran fikiran baru, sikap untuk 

menjelidiki, dan ilmu mulai men 
tjoba melepaskan dirinja dari 

| batasan ethika dan metafisika. 
Universitit modern tidak menje- 
tudjui dogma umumnja dan dog 
ma Zaman Pertengahan chusus- 
nja. Universitit modern mena- 
makan dirinja netral dalam soal 
agama, dan netral dalam soal 
agama ini dipraktekkan dengan 
meniadakan sama sekali agama 
dan peladjaran pekerti dan   

jang tidak begitu memberi hara ' 

mahasiswa? , 

tan. telah didirikan Panititya ! 
natutor”", 

ika. 
Karena penjelidikan kepada 

( kebenaran itu dipisahkan dari 
| ethika, kata Busra Zahir. maka 

didunia Barat itu timbullah kri- 
| sis perguruan tinggi. Walaupun 
| dalam teori ia mengabdi kepada 
kebenaran, pada prakteknja ia 

tidak mengadjar kita mengenal 
.kebenaran” itu bila didjumpai. 

| Dan ia tidak pula mengadjar 
ita tentang tjara memperguna- 
in ,,kebenaran” itu, kalau ia 

sudah diketemukan. Dan seba- 
gai akibatnja, ialah bom atom 
jang didjatuhkan di Hirosjima, 

kata pembitjara. 

Setelah ditindjaunja sedjarah 
perguruan tinggi serba sedikit 

dan diperlihatkannja tendensi jg 

terdapat pada perguruan tinggi 

dewasa ini, Busra Zahir Jalu 

mbahas perbedaan sistem ig 

akai o'eh perguruan? tinggi 

tinia dewasa ini. Dikatakannja 

hahwa ada dua sistem jg besar 

iakni sistem kontinental Eropa 

dan sistem Anglosaksen. 

    

Perbedaan sistim. 

ia noduan sistim itu 'bukan 
1 perguruan tinggi sadja, 

| mulai terdapat pada pergu- 
ruan menengah, kata pembiftja- 
ra. Pendidikan di Indonesia ig 
memakai sistim kontinental ter- 

lampau bersifat intelektualistis 
dan terlalu 'banjak .jang harus 

Gihafalkan dalam beberapa ta- 
hun. Dari 18 sampai 24 mata 
peladjaran tiap minggu harus 
diberikan selama 3 tahun ter- 
achir, Dengan begini dianggap 
pengetahuan umum mereka le- 

bih “dari tjukup untuk memasuki 
perguruan tinggi. Demikianlah 
perguruan tinggi itu lebih ber- 
sifat sekolah kedjuruan tinggi 

daripada memberikan pendidik- 

an jang universeel. 

Seba'iknja perguruan mene- 

terutama pada tingkat terachir, 

diauh berbeda dari sistim konti- 

nental. Para veladiar tidak ter- 

lampau dibebani dengan mata 

peladiaran jang sampai 20 buah 

banjaknja. Tiap semester mere- 

bih dari 8 mata peladiaran. Be- 

berapa diantarania dihariskan. 

sedang sebagian besarnja boleh 

dipilih. Bergantung kepada ang- 

ka2 jang diperolehnja, peladjar 

itu dabat diterima pada pergi- 

ruan tinggi, kata Busra Zahir. 

| Selandjutnja dikatakannia, 

bawa. tiap fakultit sekarang 

adalah merupakan sekolah ting- 

gi kedjurusan jang spesialistis 

dan begat sebelah dalam pendi- 

rikan bersifat akademis penuh 

sampai ketingkat doktoral. De- 

ngan demikian lamanja pendidi- 

kan 5 tahun untuk semua djuru- 

san, ketjuali kedokteran dan 

lain2. Dan satu sifat chusus lagi 

dari sistim kentinental ialah pe- 

ngadjar hanja memberikan da- 

sar dan pedoman dalam kuliah. 
Segala sesuatu lainnja jang di- 

perlukan untuk melalui udjian 

harus ditjari dan dipeladjari sen 

diri oleh mahasiswa. Inilah jg. 

dikatakan ,,vrije studie”. 

Pada sistim. Anglosaksen ti- 
dak ada studi bebas itu. Meng- 

ikuti kuliah diharuskan, daftar 
hadir diadakan, dan ulangan ke- 
rapkali diakukan, kata pemhi- 

tjara. Dan para mahasiswa di- 
haruskan mengikuti seminar 

dibawah pimpinan seorang pP- 

“pat. tuntutan. dan pengetahuan 
mahasiswa ditest oleh seorang 

anggota staf adminis- 

tratif. 
Diterangkannja lagi. 

ditanah Inggeris dan Amerika 

90x: dari mereka jang mentia- 

pai deradjat Bachelor mentje- 

burkan diri kedalam masjara- 

kat. Kurang dari 104 menerus- 

kan studinja untuk mentjapai 

tingkat ,,/Master”. Dan 'post- 

graduate courses untuk Master 

ini merupakan spesialisasi selu- 

ruhnja. Sebagian besar dari wak 

tu “dipakai untuk melakukan 

penjelidikan. Baru pada tingkat 

post-graduate inilah 

studi bebas, walaupun tiap ming 

gu diadakan seminar oleh me- 

reka jg melakukan penjelidikan 

bersamaan. Djadi lebih terikat   dari studi bebas dari sistim kon 

tinental, Barangkali lebih tepat 

ngah dalam sistim Anglosaksen, . 

ki tidak perlu mempeladjari le-. 

Hikannja. Pengadjaran jang dibe | 

ngadisr. Mereka selali menda- | 

bahwa | 

terdapat 4 

  

    
DUTA BESAR. RRT 

Hari ini ditunggu. 

Hari ini diiw.gz! kedatangan 

nia di Jogjakarta dari Djakar- 

ta duta besar RRT di Indonesia 

  

jang bermaksud akan membuka 

dengan resmi pameran keradjin 

an dan kesenian RRT digedung 

CHTH dalam malam resepsi 

nanti malam. 
|. Duta besar itu akan datang 

di Jogjakarta sebagai tamu res- 

mi dari Pemerintah daerah dan 
akan tinggal selama 3 hari, jaiu 
sampai tgl. 18 Pebruari jad. 

Seperti “diketahui, pameran itu 

'akan diadakan untuk umum mu- 
lai besok dan akan berachir pa- 
ga tgi. 20 Pebruari. 

PEMBUATAN DJALAN PA 
RALEL MALIOBORO 

Tetap djadi program. 
ADeannIa DPD seksi Peker- 

djaan Umum . dan Kesehatan 
Daerah Istimewa Jogjakarta 
dokter Sahir menerangkan, bah 
wa rentjana pembangunan  dja 
jan paralel dengan tjara mem- 

perluas djalan Kertonaden dibe 
lakang Hotel Garuda akan te- 
tap terlaksana, mengingat akan 
pentingnja djalan itu untuk per 

kembangan lalu" lintas dikota 
Jogjakarta. Pelaksanaan pemba 
ngunannja didjalankan oleh Ko 
tapradja, tetapi jang memper- 
djuangkan beajanja kepada Ke 
menterian 'Pekerdjaan Umum 
dan Tenaga ialah Pemerintah 
Daerah. 

Beaja seluruhnja jang sudah 
disanggupkan ialah Rp. 3.645 

000,- dan jang sudah diterima 
Rp. 2.500.000,-. Pembelian ta- 
nah2 sekitar djalan Kertonaden 

jang dipergunakan untuk .perlu 

asan sudah dimu'ai dan kira2 da 
lam. tahun ini djuga, pembangun 
an djalan itu akan sudah dimu 
lai. Selain tanah2 penduduk, 
djuga sebagian tanah dari mi- 
ik Kraton termasuk perluasan 
djalan itu, malahan sebelah se- 
latan. gedung DPRD membu- 
djur ketimur sampai Kertona- 
den, djuga akan dibangunkan 
djalan. Demikian dokter Sahir. 

PERTEMUAN BUPATI2 
DAERAH JOGJAKARTA 

Kemarin bertempat di bangsal 

Kepatihan Jogjakarta dilang- 

sungkan pertemuan antara bu- 

pati2 dari kabupaten dalam ling 

kungan daerah Istimewa Jogia- 

karta dan walikota Jogjakarta 
Gengan pihak DPD Istimewa Jo- 

gjskarta. Maksud pertemuan itu 
intuk mengadakan tukar fikir-. 

an tentang pendapat2 sekitar 
usul2 jang akan dibawa ke kon- 
perensi desentralisasi jang akan 

Yan Maretajad. 
Konperensi itu diusahakan 

oleh sebuah panitya dan mak: 

Sudnja akan mengundang semua 

wakil2 dari pemerintahan oio- 

noom baik tingkat propinsi, ka- 
Lupaten maupun kotabesar. Se- 

lain dibitjarakan tentang ke- 

otonomian, djuga mengenai per- 

imbangan keuangan antara dae- 

rah dan pusat, tentang peru- 
ruahan rakjat dan sebagainja. 

Kabupaten2 didaerah Jogja- 

karta menerima djuga undang 
an itu dari Bandung. 

HERTOG DJOJONE- 
GORO SEKRETARIS 

P.T.A.L.N. 
Dari Sekretariat ,,Perguruan 

Tinggi Agama Islam Negeri” 
(PTAIN) Jogjakarta ,,K.R.” 

mendapat Kabar bahwa ' untuk 

mengisi lowongan Sekretaris P.- 
TA.LN. jang ditinggalkan Mr 

R. Sunarjo kayena diangkat dja- 
di Menteri Dalam Negeri, seka- 

rang telah diangkat Sdr. Her- 

tog Djojonegoro,  Docent pada 
PTAIN, Jogjakarta. 

Pengangkatan ini (mulai) ber 
laku Surut, terhitung sedjak txi 
1 Desember 1954 jang lalu. 

  

bila dikatakan ,.geleide vrije 

Studie”, kata Busra Zahir. 
Mana jang dipilih ? 

Pembitjara dalam, pidatonja 
tidak memberikan pemetjahan 
soal, dan diserahkannja kepada 
sidang untuk memperbintjang- 
kan masalah sistim manakah jz 
terbaik dan lebih sesuai dengan 
keadaan di Indonesia dewasa 

ini, agar universitet lebih effi- 
cient dalam memberikan djasa- 

nja kepada masjarakat. Kemu- 

dian terdjadilah pertukaran pi- 

kiran ,hangat. jing mengupas 

masalah perguruan tinggi itu 
dari segenap segi, antara banjak 
mahasiswa dari berbagai fakul- 
teti £ 

(Akan disambung): 
    

f 

sPentjinta Alam” me ngan 
dengan pembangunan kembali 
Panewu Pijungan.   

PENDUDUK JOGJA 
1.979.375 

Djumlah penduduk daerah Is- 

tatan resmi dari Kantor Pusat 
Pentjatatan Penduduk D.I. Jo- 
ojakarta ada 960.810 laki2 dan 

11.018.565 wanita, dan djumlah | 
seluruhnja 1.979.375. Didalam 
kota Jogja laki2nja ada 129.558 
dan wanita 137.104, didaerah 

kab. Bantul 210.350 laki? dan 
228.125 wanita, didaerah kab. 

Sieman laki2 227.830 dan wanita 

244.962, dikab. G. Kidul 236.227 

dan wanita 242.863 dan dikab. 
Kulon Progo laki2 156.845 dan 
wanita 165.511. 1 

MU'TAMAR SBII KE VII 
DI JOSJAKARTA ? 

Dari kalangan Komisariat ,,Sa 

rekat Buruh Islam Indonesia" 

(SBIT) wilajah Jogjakarta, dida- 

pat kabar bahwa beberapa hari   

Giadakan,di Bandung dalam bu- 

  

jang lalu pengurus Besar SBI! 

| di Djakarta telah menawarkan 

| kepada Komisariat SBII Jogja- 

karta untuk mendjadi tuan-yu- 

mah dan penjelenggara dari Mu' 

tamar S.B.I.LI. VII j.a.d. jang di- 

rentjanakan dalam bagiari perta 

ma tahun ini. 
Menurut kalangan tsb. tawa- 

ran Pengurus Besar SBII tsb. se 

dang dipertimbangkan, dan ke- 
mungkinan besar tawaran tsb. 

akan diterima. 
Berkenaan. dengan itu maka 

dikandung maksud untuk lebih 
dahulu diadakan feeling dengan 

organisasi2 Islam keluarga Ma- 

sjumi chususnja di Jogjakarta, 

serta Konperensi SBII Wilajah 
Jogjakarta selekas mungkin. 

Selandjutnja dikatakan bahwa 

berhubung dengan adanja pemba 

ngunan Pabrik Gula di Jogja- 

kar dan rentjana2 pendirian In 
|dustri lainnja oleh Pemerintah 

| daerah, dalam Konperensi tsb. 
|lakan dibitjarakan pula bagaima 

na SBII dapat menjumbangkan 

tenaga dan fikirannja. 

KKM DI JOGJAKARTA 
SUDAH DIBUKA 

Kursus Kader Masjaraka:, 

dahulu KPU baik A, B maupun 

C di Jogjakarta beberapa hari 
jang lalu telah dibuka “dengaa 

mendapat perhatian jang tjukup 

memuaskan dari pengikut2nja. 

KKM C hanja sebuah, KKM 3 

dua buah sedangkan KKM A 
hanja 3 buah, djadi tidak sama 

dengan tahun jang lalu jang 

hanja berdjumlah 4 buah. Peun- 
didikan Masjarakat Kota pradja 
Jogjakarta kabarnja akan tetap 

memperdjuangkan kepada Dja- 

watan Pendidikan  Masjarakat 
Pusat agar KKM bagi'kota Jo- 
gjakarta tetap 4 buah, mengi- 
ngat semangat orang mengikuti 
KKM A ini makin baik. 

ARGO DHUMILAH 
AKAN DI BANGUN” 

KEMBALI 
Oleh Perkumpulan ,,Pentjinta 

Alam” di Jogjakarta kini dikan 
dung maksud untuk 'membang- 

un kembali tempat pemandang- 

an indah Argo Dhumilah, jang 

terletak di Kapanewon Pijungan 

Gidjalan besar ke Wonosari. 

  

  
kumpuian itu sedang diusahakan 

agar pemerintah daerah Istime- 

wa Jogjakarta, jaitu pemilik ta 
nah ditempat tsb. memperkenan 
kan pemakaian tanah itu. Seper 

ti pernah dikabarkan, beberapa 

| waktu jl. dalam  pembitjaraan 
,antara pengurus perkumpulan 

tersebut dengan S.P. Pakualam, 
Wakil kepala Daerah telah ms- 
njatakan simpatinja terhadap 

usaha itu. 

Dalam usaha pembangunan 

anggauta2 perkumpulan ,,Pen- 

siapan ditempat tsb, jaitu mera 

takan dan membersihkan tanar 
dengan bantuan penuh dari pi- 
hak kapanewon Pijungan. Usaha 

tsb. didjalankan dengan »kerdja | 
bakti”. 
Direntjanakan bahwa pemba- 

ngunan tsb. akan diusahakan se 

tjara bertingkat, mengingat ke 

kuatan keuangan perkumpulan, 
dan akan diselenggarakan oleh 

et perkumpulan itu sen 
iri. 
Maksud perkumpulan ,,Pen 

tjinta Alam” untuk membangun 

tempat tsb. jalah sesuai dengan 
maksud dan tudjuan jaitu mena 
nam rasa tjinta terhadap Alam 

seisinja dikalangan para ang 
gautanja dan masjarakat umum | 
nja.. Djuga untuk menarik ma 

sjarakat Jogja 

soal tourisme jang teratur, jg. 

akan berarti pula memperbaiki 
ekonomi rakjat 

mendjadi objek. 
Argo Dhumilah 

16   atas desa Pijungan dan kl. 
. km dari kota Jogjakarta. 

Inah Argo Dhumuilah. Dari pedikoon imi bisa didapat pemandang- 
mn alam jang sangat indah atas dataran Jogjakarta. 

ini diambil ketika beberapa angguuta 
en penimadjunan 

Gambar 

pengurus perkumpulan 
jang berhubungan 

tempat tersebut, bersama? dgn ' 

  

timewa Jogjakarta menurut tja | 

Untuk maksud tsb. oleh per- | 

itu, pada hari Minggu jl. oleh | 

tjinta Alam” telah diadakan per | 

chususnja dim | 

didaerah jang | 

terletak di | 

| djadi korban kebakaran ten, 

       

    
    

Apa & dimana? 
# Ta pertandingan kompetisi 

Pertim dibaan Sumbing anta- 
ra Waspada — Sumbing 2. : 
dibaan Bumidjo antara Garu- 
da 1 — Browidjojo. 

|£ Djam 19.30 digedung C. H.T.H, 
diadakan peresmian pembuka- 
an exposisi keradjinan tangan 

& kesenian RRT oleh Duta 

Besar RRT. 

    

ATASE KEBUDAJAAN 
KEDUTAAN R.I. DI 

LONDON 
Minta bantuan Asri. 

Atase Kebudajaan dari Kedu- 

taan Besar Indonesia di London 

Dr Murdowo, baru2 ini telah ki- 

rim kawat kepada ASRI di 

Jogjakarta dan minta penerang- 

an untuk diluar negeri menge- 

  

inai perkembangan2 kesenian 

dan kebudajaan Indonesia pada 

umumnja. 
Berkenaan dengan itu, Direk- 

teur ASRI sdr. Katamsi sudah 

menjediakan koleksi dari tju- 

kilan2 kaju hasil pekerdjaan pa- 

ra siswa ASRI di Jogjakarta. 

Disamping itu kini sedang di- 

usahakan agar dapat dikirim- 

kan djuga patung2, lukisan2, 

ukir-ukiran hasil pekerdjaan 

siswa ASRI jang karena soal2 

tehnis, maka pengirimannja bu- 

at sementara ini belum dapat 

dilaksanakan. 

PERTJETAKAN NEGERI 
Akan djadi Perusahaan 

Pemerintah Daerah? : 

DPD Istimewa Jogjakarta da 

lam salah satu sidangnja belum 

lama ini telah memutuskan me 

njetudjui usul anggauta DPD 

Mr Kasmat untuk menetapkan 

status Pertjetakan Negeri seba 

gai Perusahaan dari Pemerintah 

Daerah. 

Mr Kasmat bersama dengan 

Djawatan Keuangan lebih du 

supaja merentjanakan Peratur- 

an daerah tentang perusahaan2 

Pemerintah. 

Pegawai Pemerintah daerah 

|jang banjaknja 11 orang jang 

sekarang ditempatkan di Pertje 

takan Negeri akan dirobah sta 

tusnja mendjadi Pegawai Peme 

rintah Daerah jang diperbantu- 

kan pada Perusayaan Pertjetak 

in Negeri. 

HASIL VOORSELECTIE 

SONG - CONTEST 
GAMA 

Hasil voorselectie songcontest. 

Gama tahun 1955 jang diseleng- 

garakan pada tgl. 13 - II - '55 di 

Terban Taman 6a, adalah sbb.: 

I. Bagian Langgam Putera: 

1: Ali S. Subiakto, 2. A. Karim, 

3. Karjadi, 4. Hendy, 5. Alam- 

sjah Dalymoenthe dan 6. Par- 

bangun Harahap. 

TI: Bagian Langgam Puteri: 3 

# 

1. Marjama, 2. Budirakjat, 3: 

Sonny  Sosrokusuma dan 1 & 

Ratih. 

III. Bagian Klassik Putera : 

LL Ali S. Subiakto, 2. F.X. Soe- 

hardjo, 3. J.T. Roesman dan 4. 

Alamsjah Dalymoenthe. 

TV. Bagian Klassik Puteri: 

1. Soedarmi, 2. Rati Soeprapto 

dan 3. Srie Dati. 

| KONPERENSI 
AHMADIJAH 

NESIA 
Aliran Lahore. 

Pada tiap2 tahun, Gerakan 

Ahmadijah Indonesia aliran La 

hore, mengadakan Konperensi 

tahunan. Begitu djuga tahun 55 

ini, Konperensi Tahunan itu 

akan djatuh pada tanggal 1 sam 

pai dengan tgl. 3 Maret 1955, di 

PURWOKERTO. 
|. Selain dari  soal2 organisasi, 

| konperensi djuga akan membitja 

rakan antara lain: 1. Hidup Ber 

dampingan Setjara Damai. 12. 

| Pantjasila ditindjau dari segi Is 

| lam. 8. All Indonesa Congres, 

ali. £ 

| perlu diketahui, bahwa orga, 

|nisasi Ahmadijah ini, adalah or 

ganisaSi non-politik, dan berpu 

sat di Jogjakarta. 

| KEBAKARAN Di KAM- 
PUNG SURJAT- 

MADJAN 
| Hari Achad 13 Pebruari 1955 

| jang lalu  djam 16.30 “sampai 

|djam 17.15 telah terdjadi kebas 

|karan di Kampung Surjatma- 

|djan RT 7 DN. 1/163, jaitu dis 

rumah sdr. Erot (Affandi). 

Sebab2 kebakaran ialah wak- 

|tu Nji Djumilah sedang mena- 

  
GERAKAN 

INDO- 

| 

  

| nak nasi dengan memakai kom: 

| por didekat pintu, tiba2 pintu 

terbuka karena angin keras dan 

seketika api menjambar “damen 

jg berada dekatnja dengan din- 

ding bambu (rumah) jang ber-' 

akibat terbakarnja rumah tsb. 

Dengan bantuan penduduk 

dan tetangga2 api segera dipa- 

damkan sebelum datangnja bari- 

san Pemadam Api (kebakaran) 

jang segera diberitahu, hingga 

hanja sebuah rumah jang men- 

  

  

Nonton mana 2? 
LUXOR : Shin Shinaki Boobla 

Boo”, film India. 

RAHAJU » Roman Holiday”, 
Andrey Hepburn, Gregory 

Pee 
REX: ,Hlepant walk”, Eliza- 

beth Taylor, Dana Andrews. 3 1 
INDRA : ,,Laila Majnu”, film 

India. 4 

SOBOHARSONO: 60, Man, . 
Go”, Dane Clark. 

SENI SONO :. ,Spartacus the 1 
Gladiator”, Massimo Ca 
Ludmilla Teherima. 

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

WETAN BETENG : .,F 
dan Ramlah”, Rus 

KETOPRAK TRIMUDO " 
» Purnomo Kastowo'i, Tg 
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trouwbaarheidsrit) 
da-sepeda kumbang, jang akan | 

| Adapun atjara berikutnja 
ah: Selasa tg'. 15-2 1955 Sle-| 

Sleman — Kota Bantul —' 

3 

———ma. 

JAKA 

  

1 kan Olah Raga K 
In jang disingkat P 

“Lomba jang terdiri dari 
tangkis, 2. Pingpong, 3: Volly 
bali dan 4. Tjatur. 

  

       

   

  

ungkan dalam liburan tri- 

Ian ke II jang pada achir 
Pebruari ini. Menurut rentjana 
POPKA, tiap organisasi (Pela- 

j Kalimantan, Red. E.R.! 
jang menang dan mendapat bi- 

i jang terbanjak akn disedia- 
kan ,.wissel beker” dan kepada- 
nja diserahi tugas menjelengga- 
rakan POPKA ke II jang akan 

datang, disamping hadiah jang 
akan diberikan kepada masing2 | 
regu pemenang. 23 

Sementara . itu dikandung 
maksud untuk mengadakan 
bliksemtournooi sepak-bola de- 

“ngan peladjar2 antara daerah se . 
Juruh Indonesia jang ada di Jo- 

| 'Tudjuan Pekan Olah 

umumnja, 2. Membangkitkan 
perhatian didalam 
Olah Raga, dan 3. Menahan rasa 
serta memupuk djiwa sportivi- 
tet dikalangan peladjar. 

PERLOMBAAN SPEDA 
2... KUMBANG 

Di Magelang. 
Dari fihak Ikatan Motor Kedu 

di. Magelang, diperoleh Kete- 

rangan, bahwa oleh fihak LM.K. 
akan diadakan perlombaan (be- 

untuk seve- 

  

diikuti oleh para anggota ILM.K. 
Untuk itu, telah diadakan Pani- 

tya dibawah pengawasan I.M.K. 
| jang telah menjusun peraturan? 

- perlombaan 
. fatsal. 

jang memuat 18 

“Mulai tgl: 16/2 ini hingga 24/2 
kepada mereka dibuka kesern- 
patan mendaftarkan untuk me- 
ngikati! perlombaan tersebut Je | 
ngan uang pendaftaran Rp.2.50 
“bagi tiap peserta. 

Menurut rentjana, permulaan 

periombaan itu jg berlangsurs 
tgl. 27/2 jad. akan dimulai tepat 
pada dj. 10 pagy di Djalan Seno- 
paten sedang achir perlombaan 

adalah bertempat didjalan tsb. 
djuga. sa Ta 

Untuk pemenang2 disediakan 
hadiah, jaini no. 1 mendapat pi- 
ala dari LM.K., no. 2 piala dari 
ILM.K, no. 3 medali dari IM.K. 
dan disediakan pula hadiah2 

penghibur bagi pemenang? Ia- 
innja. — Kor. 

ba
li
 

MEREBUT DJUARA 
KASTI 

Mulai hari Senin tgl. 14 sam 
pai hari Rebo 16 bulan ini di-ge 
langgang Kridasana dilangsung- 
kan pertandingan kasti untuk 
merebut kedjuaraan Daerah Is 

timewa Jogjakarta, jang diikuti 

  

“oleh regu2 dari Sleman, Gunung 
Kidul, Bantul, Kulon Progo dan 
Kota Jogjakarta. 

Hasil pada hari Senin tgl. 14-2 
| 1955 ialah sbb. 1. Sleman — G. 

Kidul 16 — 109 2. Kota — Bantul 

4— 13 3. Sleman — K. Progo 
5 - 4. Kota — G. Kidul 14 — 

“Seperti telah diketahui jang 
mendjadi djuara tahun lalu ialah 
Kota, sedangkan runner upnja 
ialah Sleman. Pada hari perta- ! 

#KAN OLAH RAGA PE. | 
LADJAR  KALIMANTAN 

  

| Pekan Olah Raga ini akan di- | 

tsb, ialah : 1. Mempererat hubu- | 
ngan persaudaraan antara pe- | 
ladjar? Kalimantan chususnja |. 
danpeladjar2 seluruh Indonesia | 

lapangan ! 

"Rusia ditahun 1956, ketjuali dji 
| ka kita mendirikan kamp2 lati- 

"baik didunia. Djika 

un 

mbar diatas adalah suatu d 

Tribune Forum itu bergambar 
College, Yonkers, dimana mere 

| Australia” Sabine Ewald, Pera 

bine Specht, Djerman. 
  

“Futty Larasati Soekandar, Indo nesia : (pakai tanda --) dan Sa- 

elegasi peladjar2 SMA dari 34 ne 
gara jang direntjanakan untuk menghadiri New York Herala 

Tribune Forum di PBB, pada tgl. 26 Maret 1955 jad. Mereka 
: kelihatan sedang merajakan Kerismes dan Tahun Baru di Sa- 

rah Lawrence College, Yonkers, New York. : 
88 dari S4 utusan dari Iuarnegeri jang akan menghadiri Herala 

di Kober House, Sarah Lawrance 
ka tinggal untuk beberapa waktu 

|| sebagai tamu. Dari kiri kekanan, barisan depan Lesley Scholes, 
ntjis: Saniya Lababidi, Lebanon, 

t 

  

  

Et. 

) Kalau tidak 

/han? istimewa. 

| Ia berpendapat : ,,Saja pikir 
kita tidak punja kans terhadap 

'han dan memberikan kesempa- 
tan kepada atlit2 kita untuk ber 
latih dengan baik.” 

,Orang2 Rusia, Gjuga seka- 
rang, menempatkan orang2 me- 

reka di-kamp2 latihan. Tetapi 
disini, di Amerika Serikat, keba- 

njakan anak2 kita jang akan ber 
tanding di olympiade ada dise- 
kolah.” 
Bekas djago lari ini menun- 

djukkan bahwa Olympiade 1956 
di Australia diadakan, djika di- 
bagian dunia sebelah “utara se- 
dang musim winter dan atlit?   
misi dari sekolah. Dengan kewa- 
djiban pergi kesekolah dan ber- 
latih dengan tjara2 sendiri, atlit- 
atlit kita demikian Gehrman ti: 
Gak-akansmempunjai “dorongan” 
Gan semangat se perti jang di- 
punjai oleh orang2 Rusia. 

Menurut dia? tidak ada suatu 
kesangsian bahwa Amerika Se- 
rikat mempunjai atlit2 jang ter | 

Komite 
Olympiade AS. djangan terlalu 
kikir didalam soal2 keuangan. 
ia berpendapat dengan latihan 
jang betul2 selama dua bulan. 
Amerika dapat menang didalam 
Olympiade. 3 

- Pertandingan terachir jang di 
lakukan Gehrman adalaih pada 
perlombaan Knights of Colum- 
bus pada 16 Djanuari 1954, di- 
mana ia hanja mendjadi nomor 
buntjit (nomor paling achir,. 
Ia lantas keluar dari pekerdjaan 
nja pada suatu pabrik bir, kare. 
Ta ia terlalu banjak mi- 

ir dan i 5 an merugikan presta- 

Ia mengatakan bahwa dida- 
lam beberapa bulan sadja ia bi- 
sa didalam keadaan baik, tetapi 
ia sangsi apakah ia akan ma- 
sih turut serta didalam perlom- 
baan2. , Saja rasa bahwa saja- 
harus mengundurkan diri, mes- 
kipun saja sebetulnja tidsk 
ingin. Saja mempunjai tanggung 
djawab dan tiga orang anak.” 

Dalam pertemuan tanggal 13- 
tersebut telah diadakan pula   perundingan untuk kemadjuan 

Pertjati, dimana telah diadakan 
ma Sleman sudah dapat me-| susunan pengurus baru terdiri 
ngumpulkan bidji empat dan ma: afas Ketua Sdr. Suripto, wk. ke 
sih akan main lagi dua. kali. Ka 
lau sisa pertandingan itu dapat: 
dimenangkan semuanja, djuara: 
akan pindah ke Sleman. Tetapi! 
Sleman masih berhadapan dgn.: 
Bantul dan Kota. Dan masing2! 
djuga tidak cakar? menjerah | 
begitu sadja.. , 

dah 'sadja. : 
g pernah mendjadi djuara ia 

lah: Tahun 1950 — 1951 Gimung 
Kidul. /th. 1951 — 1952 Kota 
Jogja th. 1952 — 1953 Sleman 
th. 1953-— 1954 Kota Jogja th. 
1954 — 1955 ? Ae 

ia 
  

Kidul : 
K. Progo Rebo tgl. 16-22 1955 

  

' Walikota Magelang 
dalam sebuah upatjara tgl. 

2 jang lalu telah menjerah- 
n 8 buah " piala 
ng pemenang perlombaan tja 

ng diadakan dikota Mage 
“atas usaha Pertjati (Per 

an Tjatur Tidar). 
enang2 tersebut terdiri 
olongan A. Sdr. Wagiman, 

". Surosewaka dan C. Sdr, 
Djut Go sebagai djuara2 

an Pertjati sedjak berdiri 

i dan Liem Tjai Aan, sedang pe- 
Pertandingan untuk merebut: 

kedjuaraan daerah ini sebetul-! 
nja pertandigan jang kelima ka: 
linja. Tetapi berhubungan dgn.: 
keadaan, maka hanja dilang- : 
sungkan seperti jang sudah-su- ' 
ak (Berturut - turut | 

Bantul — G. Kidul Kota — K. 

RGANISASI PERTJATI 
: Muka- | 

kepada 3 

nament tjatur jang di 

tu Suwandi Surosewaka, Penu- 
Iis I dan II masing2 Sumarsono 
dan Sukarno, Bendahari I dan Il 
masing2 Darsono dan Supandi, 
pbembantu2 “Sdr2. Dr Suprapto, 
Moh. Saleh, Sukardjono, Sukar 

siman, 'Wagimin, Sutoro, Safii 

lindung Sdr. Sujadi. — (Kor.). 

GERAK DIALAN: 

PRESIDEN IKUT GERAK 
DJALAN 

Dalam rangkaian perajaan 

Dies Natalis Universitas Indone- 
sia jang ke-5 di Bandung baru? 
ini Presiden Soekarno telah ikut 

  

5000 orang pemuda dan pemudi 
jang terdiri atas mahasiswa, 
murid SMA, SM dan SR. : 

Selain Presiden ikut serta dju- 

| ga Menteri PP dan K Mr. Mohd. 
Jamin, Presiden Universitas In- 

| donesia Prof. . Bahder Djohan 

| Wakil Presiden Universitas In- 
donesia Prof. Ir. Wisaksbno, 

pembesar2 militer dan sipil se- 
tempat dan para wartawan luar 
dan dalam negeri. 

Barisan jang pandjang itu 
menempuh djarak Ik. 6 Km. da- 
lam dua. djam. Disepandjang 
djalan ribuan rakjat menjamut 
Presiden jang hanja memakai 
kemedja lengan pendek itu de- 
ngan gembira. 

Sesudah selesai, maka 'Presi- 
den, Menteri PP dan K, Prot. 
Bahder Djohan dan Prof. Ir. 

Wisaksono masing2. mendapat 
tanda mata dan ,idjazah” dari 

| para mahasiswa. — Ant. 
  

. akan menang! 
ON Gehrman, seorang djago lari satu mil kini sudah mengan 
durkan diri dan jang selalu turut didalam pertandingan 

Olympiade, baru? ini mengatakan bahwa Rusia akan menang di- 

dalam elympiade 1956, djika Amerika tidak mengadakan lati- 

Amerika harus dimintakan per- 4 

melakukan gerak: djalan dengan. 

hati2, Rusia 

|. Ketjuali djika ia jakin bahwa 
lia bisa lari satu mil didalam 4 

menit, ia tidak mau turut lagi 

didalam pertandingan. ,,Djika 

kita tidak dapat melakukan sua 
tu pekerdjaan dengan baik, ti- 

Gaklah pantas djika kita mene- 
ruskannja. 
Gehrman berpendapat bahwa 

seorang pelari seperti Roger 
Bannister hanja tepydapat satu 

kah didalam sata abad. Ia per- 
Rah satu kali kalah melawan 

Bannister, tetapi ini hanja per- 
tandingan pertama didalam ta- 

hun itu, dan ,,kami tidak dapat 

berlatih di Wisconsin”. Tempo 
jang paling baik untuk Gehrman 
didalam satu mil adalah 4, 06! 

menit diwaktu latihan dan 4,075 

menit didalam pertandingan. 

Menurut dia waktu jang pa- 
ing tjepat didalam satu mi! 
adalah 3,55 menit. Ini batasnja, 

Hdan tubuh manusia tidak mung- 
kin melebihinja. Demikian Gehr- 
man. 

    
(Antara Features). 

GUNUNG. MERAPI 
MELETUS 

Diseiat St. 

utara Irian. 

| Sebuah gunung-berapi jang 

terletak disebelah Selatan Pu- 

lau Manus, sebuah pangkalan 

angkatan Laut Australia dise- 

belah Utara Irian, telah menjem 

burkan asap serta abu keudara 

setinggi 6000 kaki. 
Selandjutnja oleh siaran radio 

Australia ditambahkan, bahwa 
disekeliling pulau jang baru? 

ini timbul dari permukaan last 

terdapat batu-apung2 jang me- 
rah serta panas. : 

Oleh berita tersebut ditambah 

kan bahwa gunung-berapi tsb. 

letaknja diselat St. Andrew. -Rcr 

  

Andrew, 

  
|   
orang? komunis, 

SA # 

  

(IN, Khrus
hchev: 

  

KEADAAN MEMAKSA RUSIA 
Untuk memperkuat pertahanan 

H sarsr mengatakan -bahwa dia dan teman?nja sangat me- 

MH naruh perhatian terhadap putusan pemerintah URSS jang 
lagi menekankan' supaja industri berat dikembangkan. Had ini 
berarti, kata Hearst, bahwa adalah sangat penting memusatkan 
lagi perhatiannja kepada ditambahnja potensi pertahanan atan 
rentjana baru itu dimaksudkan memperlaas alat? produksi guna 

“kemudian dipergunakan untuk memproduksikan lagi. , 

Khrushchev mendjawab bah- 
wa adalah djelas sekali usaha 
pemerintah untuk memperluas 
produksi barang2 konsumsi te-: 

lah, disalah-mengertikan diluar- 

negeri, mengingat bahwa dalam 
pertanjaan itu tersimpul diku' 
ranginja perkembangan industri 
berat. Kami, kata Khrushchev 
selandjutnja, senantiasa berpen 

dapat dan tetap akan berpenda- 
pat bahwa semua tjabang indus 
tri harus dikembangkan sewa- 

djarnja, dengan industri berat 
djauh lebih madju dikembang:- 
ikan daripada jang lain2. Menga 
pa hal ini perlu? Karena indus 

tri berat membuat alat2 produk 
si dan untuk meningkatkan ta- 

“raf hidup maka adaiah perlu un 
tuk memperluas tenaga2 produk 

si dan mekanisasi adalah sanga: 

azasi. Akan tetapi tanpa logam, 
mesin2 dan tenaga listrik ma- 
ka mekanisasi tidaklan mung- 

kim. Karena itu industri berat 

merupakan dasar bagi perkem- 
bangan ekonomi nasional. 

Mendjawab pertanjaan apa- 

  
kah berkerabangnja industri di- | 
pergunakan untuk pertahanan 
atau konsumsi setjara damai. 
Khrushchev mendjawab bahwa 
di URSS jang satu tidaklah ber 
lawanan dengan jang lain. Kami 

kata Krusi- 
“ chey, bagi kami mengeluarkan 
|aang untuk pertahanan adalah 

  
| 
d 

suatu paksaan. Kami ingin seka 
li mempunjai kesempatan supa- 

ja tidak mempergunakan uang 

rakjat utk pertahanan. Khrush- 
chev pertjaja bahwa pada suatu 

saat kemungkinan ita akan ter 
laksana. Akan tetapi keadaan 
internasional dewasa ini me- 
maksa URSS mempergunakan 
sebagian dari uangnja untuk 
keperluan? pertahanan. » 

Prinsip ko-existensi. 

Amerika Serikat mempunjai 
kaum buruh jang kuat dan achir 

nja mereka ini toh akan mende 
ngarkan suaranja, demikiar 

Khrushchev. Akan tetapi, rak 
jat AS dan hanja rakjat AS- 

"Jah jang akan memutuskan sis- 
tim masjarakat jang mana akan 

menang di AS. 
Seperti telah dikatakan Olea 

Khrushchev, nampak baginja 
bahwa pemimpin politik AS ms 
ngerti betul2 semua ini akan te 
tapi mereka. ini menafsirkan 
prinsip hidup berdampingan ini 

setjara salah agar supaja de 
ngan demikian  mengatjaukan 

fikiran orang2 AS terhadap UR: 
SS dan mereka 'ini berusaha rn: 
jakinkan rakjat AS bahwa UR- 
SS menghendaki peperangan 
Hal ini merupakan suatu fitnah 

an terhadap URSS. 

Rakjat Sovjet menjetudjui h: 

dup berdampingan dari kediui 

sistim itu sepandjang masa, de- 

mikian Khrushchev. 

Kingsbury Smith menjisipkan 

bahwa bagi madjikan2 AS, ka- 

um buruh AS terlampau sering 
mendengarkan suaranja dengar 
menuntut kenaikan upah. 

Hearst menambahkan bahwa 

kaum buruh AS dalam setiap pe 
mogokan mendengarkan suara- 

|nja. 

Khrushchey mengatakan ban- 
  

R APAT PLENO Komite Per- 

damsian Indonesia jg dipim- 

pin oleh salah seorang ketuanja, 
jaitu Prof. Dr Prijono, dan diha 
diri oleh anggota2 “dari Ban- 
dung, Semarang dan lain- 
lainnja, - mengambil  keputus- 
an untuk mengadjak kepada 
seluruh rakjat Indonesia untuk 

ikut menanda-tangani seruan 

Biro Dewan Perdamaian Duma 
19 Djanuari jl., untuk menen- 
tang persiapan perang atom j2. 
sekarang mengantjam umat ma- 

nusia. 
Lengkapnja putusan itu ber- 

'bunji sbb :' 1 

Seruan kepada rakjet 
5 , Indonesia. 
Beberapa golongan jang se- 

dang memegang kekuasaan 4di- 
dunia sedang bersiap-siap ime- 
“Tantjarkan perang atom. Dengan 
berbagai-bagai muslihat mereka 

berusaha mejakinkan rakjat se- 

Juruh dunia, bahwa perang atom 
itu terpaksa dilakukan . unt” 

menjelesaikan masalah? intey- 
“nasional jang sulit-sulit. 

Kita sudah maklum, . bahwa 

didjatuhkannja 2 buah bom sa- 

10 tahun jang lalu mengakibat- 
kan kemusnahan, padahal ifu 
belum merupakan perang atom. 

« Kita maklum djuga, bahwa 
pangkalan-pangkalan perang jg. 

telah melingkari seluruh. dunia 
telah menjentuh wilajah kita di 
beberapa terapat, tidak membe- 
ri kemungkinan kepada bangsa 
dan tanah air Indonesia untuk 
menghindarkan diri dari akibat- 
akibat sendjata atom djika pe- 

| rang,sampai meledak. 
L. OlEh karena itb kami menga- 
djak kepada selurah yakjat Indo 

  dja di Hirosjima dan Nagasaki : 

  

Gerakan menentang 
.  sendjata atom 

Adjakan kepada rakjat untak 
turut serta menjokongnja 

nesia untuk ikut menanda-ta- 
ngani seruan Biro Dewan Perda 
maian 19 Djanuasi 1955, untuk 
menentang persiapan perang 

atom jang sekarang  mengau- 
tjam umat manusia. 

Demikian putusan itu. 
Seruan Biro Dewan Perdamai 

an Dunia sebagai hasil konpe- 
rensinja Gi Wina 19 Djanuari 
1955 berbunji sebagai berikut : 

Surat kepada 
sedunia. z 

Beberapa Pemerintah sedarg 

bersiap2 untuk melantjarkan ve- 
rang atom. Mereka - mentjoba 

agar rakjat menerima sebagai 

sesuatu jang tidak dapat dielak- 
kan. 

Digunakannja sendjata2 atom 
akan berachir pada suatu pepe- 
rangan pembinasaan. 
Kami menjatakan, bahwa Pe- 

merintah manapun jang melan- 
tjarkan perang atom akan kehi 
langan kepertjajaan rakjatnja 
sendiri dan akan dikutuk oieh 
rakjat seluruh dunia. 

Sekarang dan dimasa jang 
akan datang kami akan menen- 
tang siapa sadja jang mengusa- 
hakan perang atom. 

Kami menuntut agar semua 
persediaan sendjata atom dima- 
napun djuga tempatnja dihan- 
tjurkan dan agar pembuatannja 
selekas2nja dihentikan. 

rakjat 

Dimulai tg. 13 2-1955 
Gerakan ini di Indonesia dimu 

lai pada tanggal 13/2-1955, dan 
berlangsung terus sampai ter- 
kumpul sebanjak-banjaknja tan- 
da-tangan dan dihantjurkan 'se- 
mua persediaan sendjata atom 
serta dihentikan pembuatannja. 
—— Ant, 

  

waktu ini 3 orang 

Amerika Serikat 

sedang berada di Sovjet RKu- 

sia, jaitu W.R. Hearst, King 

sbury Smith dan F. Connift. 

Pada 

wartawan 

Mereka mengadakan tanja 

djawab pandjang lebar de- 

ngan N. Khrushchev, sekre- 

taris pertama Partai Ko- 

munis Sovjet Uni, jang telah 

dimuat dihalaman? pertama 

harian? di Rusia. — Ketiga 

wartawan itu kemarin tiba 

di London, setelah tinggal 

disana selama 14 hari. - Red. 

kin dengan ikut se'tanja negeri2 

iain jang ingin mempertahankan 

perdamaian gura  mentjegan 

suatu pertempuran di Timur 

Djauh. 

URSS ingin mentjegah 
perang baru. 

Kingsbury Smith  bertanja 
apakah URSS termasuk dalam 
negeri2 lain itu seperti telah di 
katakan oleh Khrushchev ? 

Khrushchev mendjawab bah- 
wa URSS tidaklah diluar negeri? 

itu, URSS sangat berkepen- 
tingan untuk mempertahankan 

perdamaian. URSS ingin ber- 
usaha semampu2nja guna mem 

permudahkan diperolehnja pe- 
metjahan jang tepat mengenai 
soal itu dan ingin. mentjegah 

petjahnja peperangan baru. 
Menurut Kingsbury Smith baik 

pemerintah maupun rakjat. AS 
membenarkan kenjataan, bah- 
wa Taiwan adalah sebagian dari 

Tiongkok. Molotov dalam inter- 

viunja dengan Hearst dan Smith   

  

    
  

wa hal ini dengan sendirinja me 

rupakan soal dalam negeri rak- 

jat AS. ag 
Timur Djaun. 

Tindakan2 pemerintah AS ba 

ru2 ini tidak dapat dianggap 

adil oleh -pemimpinZz RRT itu 

Pernjataan bahwa Taiwan dan 

pulau2 Tiongkok lainnja bukan 

wilajah Tiongkok adalah ber- 

tentangan dengan perdjandjian2 . | 
internasional jang masih berla- | 

ku dan dengan kenjataan2 se- 

djarah. Hal ini tidak dapat Ti- 

daripada pengchia- ' sebut lain 

natan. 8 

Dapatkah sebenarnja Tiong- | 

kok mengakui bahwa AS mem- 

hak menuntut Taiwan |! punjai : 

atau dapatkah Tiongkok menje- 

tudjui bahwa Taiwan adalah 

perlu untuk mendjamin perta- 

hanan AS ? 

Apabila orang  mempertim- 

bangkan djarak antara Taiwan 

dan benua Tiongkok disatu fi- 

hak dan djarak antara Taiwan 

AS dilain fihak, maka mendjadi 

djelaslah bahwa perbandingan 

tidaklah mungkin. 

Menurut pendapai marushchev 

maka tindakan? AS di Taiwan | 

baru? ini mentjemarkan rakjat 

AS. Mengenai perkembangan? 

selandjutnja didaerah Taiwan 

itu, hal itu tergantung kepada 

AS sendiri. Dapatkah sebenar- 

nja Tiongkok mengakui bahwa 

AS mengganti tempatnja seba- 

gai Tjiang Kai Shek jang kedua 

sehingga dengan demikian mem ! 

punjai hak atas Taiwan ? 

Khrushichev menambahkan bah 

wa mengenai Tjiang Kai-shek ja 

ingat akan Pu Yi, maharadja 

boneka, jang pada suatu waktu 

diangkat oleh Djepang di Man- 

tjuria. 3 

Rakjat Sovjet, demikian 

Khrushchey selandjutnja,  s2- 

ngat terkedjut oleh tindakan? 

pemerintah AS. Mereka menge- 

nal dan menghormati Eisenho- 

wer sebagai sekutunja dalam 

peperangan melawan Hitler. Me 

reka tidak dapat mengerti po- 

litik AS — mengenai soal Tai- 

wan dan mereka menganggan 

bahwa rakjat AS sendiri djuga 

tidak dapat mengerti politik 

tersebut. 

Amerika Serikat dalam mela- 

kukan tindakan2 jang tidak ada 

taranja di Timur Djauh dan ig 

setjara buatan meruwetkan ke- 

adaan di Timur Djauh dengan 

djelas dipengaruhi oleh kalang- 

an-kalangan jang sangat reak- 

sioner. Apabila orang2 AS me- 

nundjukkan akal sehat - dalam 
soal ini dan Khrushchev tidak 
meragu?kan “akal sehatnja Ti- 

WHAT's GOIN”ON || “LOOK--MAYBE 
HEREZ! PAPERS 
FLYIN?-- CHAIRS 
MOVIN?-- 

WE'RE BOTH 
JUST G 

JUMPY-- 

  

Apa jang terdjadis disini? A- 

barangkali ki 

la ini gila semua   
ongkok, maka masihlah mung- : 

MANDRA KE 

Suratkabar terbang sendiri 

kursi bergerak sen 

menjatakan bahwa Presiden AS 

A9 
  

          

    

      
    

      
    
    

    
      
    

     

  

      

  
RADJA OBAT 

dalam tahun 1950 mengata- 
kan bahwa Taiwan miliknja Ti- 

ongkok. 
Tetapi, dewasa ini, timbullah 

masalah jang menurut pendapat 

sendapat pemimpin2 AS dan 
djuga menurut pendapat Smith 

sendiri, bahwa rakjat AS me- 

iverti kedudukannja langsung 

berhubungan dengan keamanan 
vilajah seluruh Lautan Teduh 
dan dengan perdamaian seluruh 

dunja. —- Tass. 

  

MASDJID DARI ABAD 
KE - IX 3 

Diketemukan dibawah ta» 

nah Libia. 

Serompongan peaggali di Ga- 

rian, sebuah desa jang letaknja 

50 mil sebelah selatan ibukota 

Libia 'Tripoli, telah menemukan 

sebuah masdjid disawah tanah. 

Menurut dugaan, ini adalah 

satu2nja masdjid jang diketahui 

jang dibuat dibawah tanah. Ke- 
adaannja masih baik. Didekat- 

nja diketemukan sebuah tulisan | 

jang menjatakan bahwa mas- 

djid ini dibuat dalam abad ke 9. 

Didekat Garian diketemukan 

pula 2 buah mummi dalam kea- 

daan baik. Menurut dugaan, di- 

daerah ini banjak benda2 dari 
zaman purbakala jang terpen- 

dam dibawah permukaan tanah. 

— Rtr. 

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 

TJEPATNJA OBAT INI BEKERDUA ! 

HALAMAN 3 
   

BERAPA MERIAM ATOM 
e 4 

AS SEKARANG ? 
Angkatan perang A.S. seka- 

rang Mmempunjai 30 putjuk 1ye- 

riam besar jang masing2 dapat 

meluntjurkan peluru jang men 

punjai daja-hantjur jang lebih 

besar daripada bom atom jang 

telah didjatuhkan di Hiroshima, 

demikian pernjataan djaksa 

agung A.S. Herbert Brewnell di 

New York pada malam Minggu. 

Ia selandjutnja menerangkan 

bahwa kini sedang dibuat .agi 

meriam? besar itu dan sedjak 

tahun 1952 5 bataljon artileri 

atom jang masing2 diperleng- 
kapi dengan 6 meriam telah 
menggabungkan diri dengan ke- 

satuan2 militer A.S. Brownell 

djuga mengatakan bahwa sgua- 
dironz pesawat2 penjergap ang- 
katan udari AS sekarang 1007: 
Giperlengkapi dengan mesin pan 

tjar-gas. — UP. 
e 

AS 

KABINET BARU SYRIA 
Disahkan oleh presiden 

Hashim Attashi. 
Presiden Syria Hashim Atta- 

| shi telah mengeluarkan dekrit 
| mengangkat Sabri Ashali mens 
| djadi PM Syria. 

Attashi djuga mengesihkan 
susunan kabinet jang telah di- 

| bentuk oleh Ashali. 
|. Ashali — djadi PM merang- 
| kap menteri dalam negeri. 

  

  
YP: 

        

  

   

  

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

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

ilmu pisah dan ditanggung tidak mengandung sama sekali bahan? jang berbahaja untuk 
kesehatan. Ini obat dapat 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 napsii makan, sehabisnja sakit tetap lemah, 
perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan berasa sakit, rambut rontok, 
rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak dapat anak, pinggang 
belakang meluang, selalu merasa lesu dan kesel, tidak dapat tidur, diwaktu hawa udara di- 

ngin tangan dan kaki pun dingin, dll. 

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

Agen: Toko Obat ENG NJAN HO, Petjimaa 15 —— Josrjakarta. 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH 

" THE FINE ARTS " 

orang 

sakit, 

»SENKESIN” adalah 

INDONESIA. 

dik 

AHLI SIHIR (23) 
  

BIGHTZ LET'S SETTLE DOWN. EVEN 
WITH COPS ALL AROUND US -- 
NOTHIN? GAN HAPPEN -- BECAUSE 
THE PITCHERS 
AREHIDDEN 4. 
--AND ONLY 

      

         

    
- Mari kita selesaikan 

sekalipun dikepung oleh po- 
lisi tidak akan  terdjadi 
BOB Wa Panai karena Ju- 

kisan2nja sudah  disembu- 

Nikah Lian dan hanja kita 
sadja jang mengetahuinja. 

| SOMEBODY--KNOCKING     ON THE DOOR. WHO--     
      

AND WHEN THEYOPEN THE DOOR-- 

    

k Ada orang mengetok pintu 

Siapa itu dia ? 

    

Dan pada waktu mereka, mem- 
buka pintu 

Ah 

   



                          

  

    

1 

£ 

   
black and white bitjara tentang 

revolusi dan mengandjurkan re 

volusi. Anehnja sama seperti ke- 
tika ”'Mme Chiang Khai Shek 

aneh kalau orang jang pakai 
     

    

revolusioner lagi, kalau hidung- 
nja kesabet. bau parfum jang 

Di Djakarta telah ketangkap 
" lagi pedagang tekstil jang mam 

Kira? seharga 250.000. 

uu tekstil jg 

timbun. 
rupiah disimpannja | 

polisi tjium djuga bau 

    

jara gelap. Anehnja, 

ga dengan ? penimbun “£ 

jang sudah dibestag tekstilnja 

Berabe tjuma kepengin tahu, 

apa orang Jogja dan Semarang 
tjuma berani timbun tekstil, ka 
lau pergi keluar daerahnja sen- 

diri ? 4 20 : 
Eh, buat iseng-iseng .. ? 

Stan Ko 
Orang Djakarta sudah sibuk 

bikin tya korban bandjir Su 
matera-Tengah. Di Jogja, Solo, 

Purwokerto, Magelang, Sema- 

rang kok belum ada parfum ... 
eh, belum ada bau-baunja akan 
diadakan panitya ? 

Gunung Merapi Djawa-Te- 
ngah lagi sepi, kan ada tempo 

djuga bwat pikirkan daerah gu- 
nung Merapi di Sumatera - Te- 
ngah jg lagi kebandjiran tekstil 

eh air- air-air !! 11 

BERABE 
  

- Surat Terbuka. 
Dengan ini saja ata» nama 

Pimpinan Sanatorium Pakem, 

ingin memberi pendjelasan ten- 

tang berita jang termuat dalam 

.K.R. tanggal: 5 Pebruari '55, 
halaman 2, dengan kepala : Per 
derita2. Sanatorium Pakem. 
Minta perhatiin  Djawatan 

Agama. an 
Berita jang telah diberitakan 

itu adalah KURANG benar. Me 

mang Pimpinan Sanatorium me 

jarang penderita2 Jang beraga- 

ma Islam ,MELAKUKAN SHO 

LAT BERSAMA2 PADA TIAP 
HARI DJUMAT DIRUANGAN 

MAKAN ZAAL C.” seperti me 

reka lakuk: 
tiap hari Djum'at. 

Saja kira larangan itu sudah 

pada tempatnja, karena Sana- 
torium Pakem, itu adalah milik 
Jajasan Kristen. ba 

Kata2 ,tidak lagi” dalam. be 
rita itu seolah-olah memberi ke 

san, bahwa sebelumnja (dahulu) 

sudah pernah diizinkan, bada 

halidzin itu BELUM PER- 
NAH diminta/diberikan dari 
oleh Pimpinan Sanatovium Pa- 

kem. ana 2 

“Dari berita itu orang dapat 
. Menarik - kesimpulan, bahwa 
Pimpinan Sanatorium melarang 

penderita? Islam. melakukan sho 
lat, padahal kenjataan adalah 
sebaliknja. Dengan bebas mere 
ka BOLEH melakukan sholat, 
hanja sadja: supaja dilakukan 

ditempat masing2. . 
Kiranja pendjelasan ini dapat 

mendjernihkan pandangan cha- 
lajak ramai jang menaruh per 
hatian terhadap berita tersebut. 

: 0 

Pakem, 5 Pebruari 1955. 
'ajn Pimp. Sanatorium Pakem 

& S| MARGONO. 

Radio 
BABU 16 PEBRUARI 1955 

—— JOGJAKARTA 
06.10 Saronan dan Tjlempung- 

an, 13.10 Suara Kentjana, 17.00 
Taman Kanak2 Zusteran Kidul 
Lodji, 17.45 Pendidikan Agama 
Islam untuk Kanak2, 18.00 Nja- 
njian Tionghoa, 18.30 Peladjar- 
am Lagu .Djawa,.. 19.15 Pene- 
rangan Politik. untukoRakjat, 
19.40 Violin Recital, 20.30 O.K. 

Mekar Sari, 2115 Ruangan 
Djapendi Jogjakarta, 21.30 La- 

  

s gu-lagu Arab dan Melaju, 22.19 
Bunga Rafnpai. 

SURAKARTA 

06.30 Rajuan pagi oleh O.SB, 

07.45 India gembira, 13:10 Kle- 

nengan dari Puro M.N., 17.00 Bu 

Nies dengan anak2nja, 17.30 Ra | 

juan putri, 18.15 Ruangan Ang- 

&atan Perang, 19.15 Pendidikan 

politik Bakjat. 19.30 Inbauan 

malam oleh Tari, 1945 Kontak 

dengan - pendengar, 20.30 Teri- 

malah lagu2 dari Orkes Belaian 

Sajang, 20.05 Soal2 Pemilihan 

umum, 21.15 Siteran oleh Sari 

Raras. & 4 

e ! SEMARANG » -. 

Siaran A.P. dj. 1815 — 19.00 

06.20 Genderan, 13.30 Ork. Haw. 

Putri Maluku, 14.10 Krontjong 

siang, - 17.00 Taman Kusuma, 

1815 Krontjong Sendja, 19.30 

Meraju, 21.00 Reportage, 21.15 

Petilan. , Hk £ , 

DJAKARTA 

06.30 Orkes Rajuan Sajang. 

07.30 Orkes Kr. Irama. Baru, 

13.30 Orkes Lima Serama, 14.10 

Gamelan Sunda Instrumental: 

17.00 Dagelan Mataram, 17.30 

Peladjaran njanji, 19.30 Orkes 

Puspa Kentjana, 20.40 : Orkes 

Radio Djakarta, 21.15 Lembaran 

Wanita, 22.15 Tjiandjur Pantja 

Suara. s y 

ea sk 

(Perobahan?2 bisa  terdjadi' 

| Jones” sebagai 

an - dimesdjid2 pada on Nina Fech dalam 

? 20.30 Indonesia 

" KE 

AS 

“ 

KEDAULATAN RAKJAT HALAMAN 4 
" 

  

| DuamgI MENDERITA 
Karena mangamuknja 

bandjir. 

Di Djambi sekarang 

dilakukan “ pemeriksaan untuk 

mengetahui berapa besar keru- 

gian jang disebabkan oleh ba- 

'haja bandjir, didaerah itu. Dari 

hasil pemeriksaan sementara 

Iternjata bahwa kerugian dike- 

tjamatan Pauh dan Sarolangun   | Inampir sebesar 6071 ribu rupiah. 

Keadaan bandjir didaerah Djam 

bi itu sekarang berangsur2 su- 

rut tetapi perhubungan didja- 

'“ Man2 raja masih banjak jang ru- 

sak sedangkan  Mudjan masih 

sadja  djatuh terus-menerus. 

| Adapun perhubungan dari satu 

tempat kelain tempat dilakukan 

ngan motorboot, perahu dan 

rakit” Sebagai akibat bandjir itu 
harga2 barang meningkat, dan 
antuk mengatasinja, pemerin- 

tah setempat berusaha menetap 

kan harga barang? tersebut. 

  

  

Pemenang-pemenang 
hadiah osgar 
Diumumkan di Hollywood. 

“ Telah-ditundjuk sebagai pema 
in2 film wanita jang terbaik da 

| lam tahun 1954 Judy Garland, 

(Grace Kolly, Jane Wyman, Au- 

| drey Hepburn dan Derothy Dan- 

|aridgo. 1 
' 

  
'Dorothy Dandridgo karena pe 

ranannja dalam film Carmen 

, ,cigarette girl” 

dengan demikian mendjadi se- 

orang Negro jang pertama ditun 

djuk sebagai pemain wanita jg. 

terbaik. 

ngat peranannja dalam film »A 

Star is Born”, kepada Grace Kel 

Iy-film ,/The Country Girl", ke- 

pada Jane Wyman - film ,Mag- 

nificent Obsession” dan kepada 

Audrey Hepbun dalam film 

Sabrina”. 5 

“Sebagai pemain film laki2 jg. 

terbaik dalam tahun 1954 ditun 

,gjuk Marlon . Brando-film ,On 

'The Waterfront”, Bing Crosby- 

| The Country Girl”, Humphrey 

'Bogart- The “Caine Mutiny”, 

| Dan O'Herihy- ,,Robinson Crusoe 

| dan James Mason - dalam: film 

IA Star is Born”. 
|! Sebagai supporting actross' 

jang terbaik” dalam tahun 1954 

telah ditundjuk Jan Sterling dan 

Claire Trever dalam film ,,High 

'and The Mighty”, - Eva Mari 

Saint dim film ,,On The Water: 

  

"Executive “Suite” 

Jurado - dalam film Broken 

Lance”. 

itu semua akan diserahkan oleh 

Motion Picture 

Arts and Science” pada tangga! 

30 Maret jad. 

1 

| mrorar paca INI 
5 MATINEE djam:: 

  

sedang | 

Learn : Nan 

DOKTER ASING DI 
y ATJEH 

Menurut harian ,,Bidjaksana” 

jang terbit di Kutaradja, dewa- 

sa ini telah tiba 2 orang dokter 

Austria, untuk ditempatkan ma- 

sing2 di Lho Semawe dan Tapak 

tuan. Untuk memperbaiki kese- 

mhatan rakjat di Atjeh, selandjut 

.nja dalam tahun 1955 ini diren- 

tjanakan pembangunan sebuah 

rumah sakit di Tapaktuan,  sSe- 

buah asrama untuk para djuru- 

rawat di Kutaradja, serta se- 

buah tempat penampungan bagi 

para penderita penjakit kusta. 

Dalam berita ,,Penggelapan di 

RKI di Semarang” jang kita 

muat kemarin, ada terselip sa- 

tahanan, mestinja Kementerian 

Pertanian. 

BEAN SALES £ 

Pianostemmer         

, Gelar tersebut diberikan dju- | 
ga kepada Judy Garland mengi- | 

film 

dan Katy: 

Hadiah2 Oscar untuk mereka 

Academy of £ 

Kamar ot SENISONO | 
TOOELI 14 

.SPARTACUS 
(we GLADIATOR" 

Dengan MASSIMO GIROTTI — LUDMILLA TOHERINA 

, FILM SEDJARAH BESAR D AN ISTIMEWA. , 

O.T. SIEN 
Lipjalan Sindoro 9 — Magelang 

stem dan bikin baik 

| PIANO, ACCORDEON, HAR- 

| MONIUM (Orgel) PHONOLA 

Ongkos stem PIANO Rp. 15, —, 

| tentu datang Jogja, Solo dan 

| Semarang. 

| Djuga terima 

| jain2 kota dengun 
panggilan dari 

tambah se- 

| gara ongkos2. 

lah zet, jaitu Kementerian Der 

| 

  
| 

SOBOHARSONO 
MULAI PAGI INI -.. (Semua Umur) 

        

      
THE 
ALL-NEW 
ALL-TRUE 

STORY OF 

HARLEM — GLOBETROTTERS 

end. DANE CLARK 
     

  

Suka Duka THE HARLEM GLOBETROTTERS. 
VOORFILM : , 

“ ATOOM, jang sangat dibutuhkan 

RN Kuala semua manusia. 

tetapi  digentari 

MATINEE djam 10. — VOORYVERKOOP :, Dj. 11-12. 

  

TS 

  

| | 
' 
j 

| | 
' 

: 
| 

  

MENERIMA 
LENGGANAN. 

Maa | 
DJUGA 

  

| —. KONTAK SENI se 

: DITANGGUNG 
setelah mengikuti Cursus 

Foto 2 bulan, dapat praktek 

sendiri dengan . - - lihay! 

| Terutama Sdr.2 dari Luar 

|f Djawa djangan ajal lagi 

|Y untuk turut. serta beladjar 

| 4 dan achirnja menjebar. 

| Pendaftaran di :- 

| — BROTHO — 
3 Menduran 19 — DK. 

  

menmaga 

   

        

   
   

   

  

   

| 

UNTUK | 

4 

R. 1. P, 

| Setelah Menerima Sakramen Perminjakan. Sutji me- 

ninggal dengan tenteram Isteri / Ibu kami : 

EMMA SUDJIMAH WIGNJOPRASODJO. 
pada tgl. 11-2-55 djam 18.30 di Magelang 
kan pada tgl. 12-2-55 di Purworedjo. 

Terima kasih kami haturkan kepada : Rama2 Pastur 

Magelang/Purworedjo, Anggota: A.P. Mageiang/Purworedjo, 

Pangrukti Laja Magelang/Purworedjo. Bapak Bupati Pur- 

woredjo, Bapak Dr. Sutikno Purworedjo, Para Guru?/murid? 
Sekolah Landjutan/Sekolah Rakjat, dan handai taulan jang 

budiman atas sumbangan? jg berupa Moreel dan Materieel 
hingga dapat menghibur kami dan anak2 kami jang diting- 
galkan. 2 

. dan dimakam- 

Kami jang berduka tjita. 

F. SUMARDI WIGNJOPRASODJO dengan anak2. 

180-2 Guru S.M.P. U Purworedjo. 
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' Pusat Pendjual 
lan Tamblong 40 —   

    
makanan tidak hantjur, Sering mimpi, suka marah? dll. 

Tanggung / mandjur dan mudjarab harga 1 botol isi 20 Pill 

BLOSSOM FACE CREAM 

skin blemushes. 
LISE: Twice daily after bath as foun- 

Sempurnakanlah Kulit muka. 

Menghilangkan hitam?, kukul keko- 

dan halus. Baik sekali untuk dipakai 

sesudah mandi sebagai 

dari Njonja punja make - up, djikal2u 

ingin bepergian keundangan. 

Develops and swells a flat bust. Tigh 

tens and lifts sagging and flabhy 'bus. 

to perfection as a maiden form. 

USE: Twice daily, when you go to Ma 

and morning - time. 

Membikin badan njonja tetap bagus 

seperti gadis. 
Mendjadi kentjang lagi, djikalau pakai 

ini Cream. 

'Telefoon 494i 

. (7 TH) 4 
YOORVERKOOP Dj: 11 — 12. 

185-2. 

BELLA SSL AGS SS SSS 

RADIUM VIRAN Ok. TONIC cPiLb 
Radium VIRANOL TONIC 

PILL Tanggung 100 pCt. 

Sembuhkan penjakit jirian 

Lemah Badan, Lemah 

Urat2  Sjaraf, - Djantung 

berdebar?, Buah Pinggang 

otak - (Brain), Linu? Pu- 

/ sing, Kepaia lekas tjapai 

muka Putjat, Kentjing 

manis, Kaki tangan dingin. 

30,—. 

Your face and skin 

as pimples, Wrinkles and other 

for Your make - up: 

Panu, Djerawat dan wiro kulit 

Muka kelihatan muda seperti 

dan tjantik. Kulit djadi litjin 

foundation 

ARGA 1 Pot. Rp. 15— 

STFORM CREAM 

your figure grace and beauty. 

ARGA 1 Pot Rp. 30,— 

Bisa dapat beli di semua Toko Obat Tiong Hoa diseluruh 

| INDONESIA. $ 

Tabib MAWN. , 
— Bandung. K 
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Buktikanlah sendiri kemustadjabannja. 

  

| Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 

perut. makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

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

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

leraas, pendek napas, pusing, Suka marah2 djengkel hati dan 

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

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per dOOS ........oiWooooo. nata ntetanan Rp..20,— 

POTENSOL 

Umtuk ielaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

« 

Harga per EN Eee ea en KAN GOR Da 2 PN EN An Pa 

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

PRBGNOL |». conan atasan anenan Bee Naat Ben 20 

APHRODIN external .......... en an RN 10, — 

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da2 hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per doos .... Rp. 15— 

NO-YVAIR CREAM. 

  

Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 

dipake. 
Per does... Rp. 10,— 

£ Tab ATOM HAIRDYE. 

Been : . P2 Untuk menghitamkan rambut 

E Ppt Ru putih. Tanggung tida LUNTUR 

NC Ta dan kwaliteitnja istimewa. 

NU Per doos Rp. 10—, Rp. 15,—, 
kp. 25,—. 

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 

butih. Bukan. haarverf tapi ha- 

ija POMADE biasa & Rp. 25.— 

Obat? keluaran DC PHARMA 

ditanggung tida mengganggu 

kesehater umum dan diperbuat 

iengan asat-alat Pharmacie oleh 

Achli2 Obat jang ber - Idjazah. 

DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 
OBAT TIONGHOA DIMANA? 

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

ga Ng 
Agen? di Djawa Tengah : 
Toko Pakistan Tugu Kulon 46B : 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo 

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

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

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 

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

djan Semarang. 

Yoko obat Tek An Tong, 

Petjinan , R. O. Karuhun 

aan 

  

/.. Lel Kaju Djati : 5 / , elang Kaju Djati ! 
/ Besuk hari Djunvat tanggal 18-2-1955 dikantor Daerah 5 
, Hutan Jogjakarta, Djalan Melati No. 1 (Batjiro). 

1 Lelang dimulai djam 9 pagi. ( 

! BANJAKNJA KAJU : es 
2 . . / | Di Penimbunan Bunder: 152,152M3, 
1 Daftar kapiing dapat dimirta dikantor tersebut di- ! 

# “atas pada tiap2 hari djam kerdja. , 
1 , / 

/ Ha 
1 

/ KEPALA DAERAH HUPAN JOGJAKARTA. ' 

, Tea ta , 
pangan M. SOEKANDAR . 
?- 178-2 

' 

SAE EL LE LL US LL ba 

Tg 

SILAHKAN MAMPIR..! 
Saudara? kalau ada waktu terluang silahkan mengundjungi 
toko kami : kami baru sadja menerima rupa - rupa : 

ALAT TULIS MENULIS DAN BUKU? 
Harga pada toko kami senantiasa RESMI. 

KEDATANGAN SDR2 KAMI NANTIKAN. 

Toko Buku ,,K.R." 

183-2. TUGU KIDUL 42 — JOGJA. 
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SANTOSHI PRODUCTION'S Bad ain $ 

     
Mulai 

MALAM INI DI: 

nLUXOR" 

  

Untuk 

13 tt. 

8, keatas 

« 1 
& 

»  DJUMAT 

& SABTU 
x MINGGU 

N MATINEE 
“ 

8 djam 10, 
» 

x 181-2. 
8 1 : 

, 

BL SSL GG GLASS SSS SAOS PPP SEAL SSS SSS 

  

      

    
   

  

    

KEBAKARAN. 
Dapat dihindarkan djika 

Puan? bersedia Pemadam 

Api mark 

FIREX. 
Harap berhubungan dengan 

ALEIG 
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Perlu kiranja ditjatat disini, bahwa sebelum memperguna- 

kan obat Tuan Tabib Wahid Mawn itu, saja telah ment 

nja dengan obat? rambut lai nja akan tetapi sia-sia belaka 

bahkan menambah luas rontoknja itu. 

Berhubung dengan itu, dengan ini saja utjapkan terima ka- 

sih. Saja tida berkeberatan. bilamana keterangan saja ini 

disiarkan seluas-luasnja oleh Tuan, berdasar atas bukti dan 

kenjataan jang saja alami. 

TA 

    

Hormut saja 

ENOCH ASNAN 
Komd. Pelisi Bogor. 

Memperdalam- 

tjita-tjitanja.: 

Suami-lsteri tjo- 

        

balah memakan 

1 kotak bersamaz 

Buktikanlah obat 

   

ini, pekerdjaannja 

dalam 24 diam 

RADJA OBAT SEHAT LELAKI DAN PREMPUAN. 
Menambahkan darah, tenaga dan semangat sekalipun 

memperkuatkan Otak Gegindjel tulang dan Otot 1 

Obat Goles sudah terkenal diseluruh Indonesia, 

telah tersebar dan terdjual lebih dari tiga puluh tahun ! 

Ini Obat sehat GOLES kidneying tablets: jang diutamakan untuk mengembalikan LELAKI 

jang senantiasa berpenjakit dan badannja kurus dan kurang semangat, 

pegal, patah selera, kepala pusing, suka lupa. Inilah Goles Kidneying Tablets, dapat me-' 

nenteramkan urat sjaraf jang terganggu memperbaiki dan mempersehatkan, fikiran tjepat ' 

tidak gampang lupa: dengan demikian, penghidupan senang 

makai" Goles Kidneying Tablets. guntuk Lelaki) Dan wanita memakai 

Tablets, segenap orang jang bertubuh lemah dapat sehat kembali. MALAHAN Goles mem- 

berikan kesehatan jang belum dialami. Jang asalnja memang tidak sakit, kesehatan tetap 

terdjamin. Goles sistering Tablets untuk perempuan, seperti , Wadjah muka kusut, rambut 

lekas putih, kerdja lekas merasa letih, tidak napsu makan, datang bulan 
atau sama sekali tidak datang, suka marah tangan kaki suka dingin. Badannja terlalu Ge- 

  
Radja SE at Koi 1 

dan gembira, sesudahnja me- 

muk atau terlalu kurus, hati kesal, tidak bisa tidur, dan laen2. 

dapat disembuhkan oleh lains obat. TJOBALAH sekali makan Obat GOLES Kontan disem- 
buhkan. Obat ini memberikan Gembira dan berbahagia untuk rumah tangga dan masjarakat 

AGEN :$ 
TEK AN TONG Patjinan 81 Jogjakarta. " 
ENG. NJAN HO Petjinan 75 Jogjakarta. ? 

Bisa dapat beli di TOKO OBAT seluruh INDONESIA. 

RADIO SERVICE 

si LE M” 
.Ngabean Kulon 3 — Jogja. 

SA BE NA Ta Aa ARP Aa AP MANA SU R1 Pan tan 
. 

Bogor, 13 Desember 1954. | #5 AAA Ha 

DENGAN HORMAT, PAN Ie BA A A 
Setelah kurang-lebih 10 bul: n saja menderita sakit RON- | 

TOK- RAMBUT dibagian kepala sebelah kanan hingga | M k K i 

litjin dan bersih sekali, kini ternjata tumbuh dan Subur kem- | d an an angan 

bali sebagaimana semula, setelah di obati dengan .,OBAT- DAPAT SAMPAI DIRUMAH. 

RAMBUT" kluaran Tuan Tabib WAHID. MAWN itu. Lauk - pauk selalu berseling - 

seling. 
Beaja ta' lebih mahal dari 
pada pengeluaran sdr. se- 

hari - hari. 
Menerima djuga 

PENJELENGGARAAN 
UNTUK PESTA dl. 

Pengusaha : 

R. m.. ESKODA 
Bintaran- Lor 12A — Jogja. 

(Kidul Luxer). 
MEN LE AIA 

tjap: 

GOLES 
Istimewo untuk Lela- 

ki dan Wanita gem- 

bira: bersantosa men 

djaga sehat dan kuat 

     

    

     

    
     

  

   
   

  

   
   

     

    

    

   

    

   

   

                                    

   

   

seperti Pinggang 

Goles SISTERING 

tidak tjotjok, 

Penjakit2 itu djika tidak 

   


