
    

      

   

0 per? oleh kabinet sekarang. 2 

    

“bertempat 

      

   

  

   

  

     

| tentang konperensi 10 negara 

  

  
    

     

    

   
   

    

  

   
       

    
   

  

   
    

      

    
  

  

    Pant orng paririra 

| Jogjakarta K 

Bambang 

  

    
MELUASKAN HUBUNG- 

AN DIPLOMATIK 
Max Marar nis, , pedj 

gi Kementerian Lua 
menerangkan bahwa disamping 

kesibukan sekitar konperensi 

   
         7 

Di. Maj. BAMBANG 
- SUGENG. 

ra 

   
KSAD. 
- 

Asia - Afrika, Kementerian Luar T CA 
er Negeri R.I. tetap mempunjai| Kalangan diluar militer jang 

ban 

Perwira AD. 

je : d. Major sampai 
pkan hasil jang memuaskan 

perwira? di Jogjakarta jang dihadliri olek 
dimulai pada tanggal 17 Februari djam 

6 t digedung negara. Kemarin telah tiba di 
panglima? TT I, kolonel Simbolon: TT II, kolonei 

Fa ng Utojo: TT III, kolonel Kawilarang, TT IV, kolonel Meh. 
Bahran: TT V kolonel Sudirwan: TT VI kolonel Sadikin: TT Vil 

. Warouw. Sementara itu telah datang djuga di Jogja djendral 
major Simatupang, kolonel Nasution, kolonel Bambang Supeno, 

| kolonel Sungkono dan lain? perwira tinggi. 

4 

| 

|ra2 pada djam 4 sore kolonel 
Warouw tiba dan paling sedikit 
nja kedatangannja itu membikin 
hati mendjadi lega. 

Prae-advies2. 
Sampai pada malam Kemis 

@jurubitjara kenperensi belum 

memberi sesuatu keterangan ke 

pada pers jang bisa didjadikan 
bahan publikasi. Tetapi kores- 
ponden kita mendapat keterang- 
an dari lain kalangan, bahwa di 
dalam konperensi Jogjakarta 
akan memberikan prae advies 
djendral major Simatupang dan 
kolonel Sungkono. Mungkin mz 
sih ada lain perwira tinggi lagi 
jang akan mejnberikan prae ad- 
viesnja. 21 

  

  maksud untuk meluaskan hubu- | sampai sekarang belum mengeta 

ngan diplomatik dengan ee 

ng ipai seka ini belum ! 

Pa an eae Pete akaka dis sae Oktober affaire” pada mula 

plomatiknja di Indonesia serta | 

sebaliknja perwakilan R.I. dine- 

gara2 jang bersangkutan. — 

apa Ne Ta Bg “kassar diberi tafsiran bahwa 

NGRI TEKAPEN dua perwira tinggi itu bermak- 

KONGRES S8 KEMPEN Ga Da memberi pendjelas 

AE “Yan mengenai maksud konperensi 

: ea na Jerjakarta — 
Pe uA Telah dimulai |... 

Kongres Serikat Buruh  Ke- , 

menterian Penerangan tlh dibu- 

ka tadi malam dgn suatu resepsi | 

di Balai Pradjurit Nu | 
santara, Djakarta, Ma Ph 

oleh : Men teri Penerangan LT “. 

"1. Tobing, Sekretaris2 Djenderai 
"Kementerian Penerangan Har- 

' ioto dan Kementerian Luar 'Ne- 

geri Roeslan Abdulgani. 

''Kongres tsb dihadiri oleh Lk. 

130 wakil tjabang SB Kempen 

dari seluruh Indonesia dan akan 

berangsung hingga tanggal 20 

Pebruari 1955. , 

Menteri Penerangan Dr F.L | 

Tobing dalam kata sambutannja | 

1. mengharapkan agar buruh | 

Kementerian Penerangan @ja- | 

ngan semata2 merupakan buruh 

jang hanja bekerdja untuk men- Pn 

dapat upah, “tetapi hendaknja 

dapat djuga bersama2 dengan | A 

pimpinan Kementerian Pene- | 

rangan memelihara Kementeri- 

an Penerangan dan dalam hal | 

ini ialah Nesararan , "3 

: m resepsi Ko itu te- | Aa : 

aa Martha cm bi Ketua Umum |. Tetapi ketika bah arang Be 

SB Kempen Sutedjo Dirdjosoe- | ra tinggi dari Makassar ti "3 

broto. — Ant. 25 2 Semarang mereka itu diluar ke 

- resmian menganggap bahwa per 

temuan di Jogja mempunjai mak 

(sud jang baik. Kedatangan me- 

'reka di Jogja itu adalah dengan 

  'nel Warouw dari TT VII. Sebab 

dengan “kundjungan Kolonel Z. 
Lubis dan kolonel Sutoko ke Ma 

  
| $ 

  

Kol. "panglima T-T. V. 
SUDIRMAN 

  

BALI BERGELORA 
| “Pada hari Minggu Jk: da Den- 5 

pasar telah terbentuk pa : 
  entuk panitya | haksud jang Sutji. 

kongres rakjat seluruh Indone |. jaka 
sia, jang diketuai oleh Anak | Warrouw datang djuga. 

Walaupun demikian, hingga te 

ngah hari tanggal 16 Februari 

orang masih bimbang akan si- 

kap TT VIL, karena sampai si- 

ang itu kolonel Warouw belum 

kelihatan dikota Gudek. Baru ki 

Agung Bagus “ Sutedjo, kepala 

daerah Bali. Panitya jg baru | 

terbentuk itu merentjanakan un 

tuk mengadakan rapat raksasa, 

mengenai tuntutan Indonesia ter 

hadap Irian Barat. - 

PM Ali: 

  
PA aah 

4 

  

Setudju penjelesaian masalah 

Taiwan setjara damai 
» ERDANA Menteri Ali Sastroamidjojo menerangkan, bahwa 

P sedjalan dengan usaha jang telah dilakukannja untuk meng- 

adakan approach dengan ”negara?2 Kolomi ” guna mentjarikan 

penjelesaian masalah Taiwan setjara damai, maka setjara se- 

14 lapat menjetudjui usul Sovjet Uni untuk menga- 

0 neg dimana Indonesia akan diminta 

membitjarakan lah Taiwan seperti apa jang 

kita kabarkan...” 

    
serta, guna 

sudah pernah 

'(palam keterangannja itu Per Tobing selaku djurubitjara Pe- 

dan Menteri. menjatakan pula, | merintah tadi malam tidak ber- 

bah “| sedia memberikan keterangan2 

belum menerima komunike res: 
'mi mengenai usul Sovjet 

        

     
Iinet tadi malam itu selesai. 

“itu. : . Sia 

| “Dikatakan'pula, bahwa sebe- |. 
“Jum dapat menentukan sika: 
jang pasti, ia ingin mempela- | 
“gjari - segala sesuatunja jang | 
bersangkutan dengan usul So. 
wjet Uni itu. 

    
sebagai berikut : 

  

bahkan, bahwa kabinet telah 

gadakan sidang mingguan 
selama enam djam mulai pukul 

18.00 sampai dengan 24.00, te- 

i tidak dapat keterangan, 

apakah kemungkinan2 diadakan 

nja konperensi 10 negara Se- 

erti apa jang diusulkan oleh 

Sovjet Uni itu djuga dibitjara- 

taukah tidak. 
. Menteri Penerangan Dr F. 

pala2 Staf 

| ma2  Universiteit,   
L. Universitas dan Fakultas, Ant. 

hui sampai kemana usaha2 jang | 
dikatakan untuk menjelesaikar | 

nja sangsi akan pendirian kola- | 

en 

      

   

  

, 
00 DITERBITKAN OLEH 

kan, bahwa rapat perwira? de-s 
mikian adalah jang pertama ka 

| Ninja terdjadi. Diduga untuk ke 
| perluan ur 
| menghabiskan beaja paling sedi- 

kit Rp. 100.009,-. Dan konperen- 
si demikian itu pada mulanja di 
kehendaki diselenggarakan oleh 

Darat.   
   

    

   
    
   

    

  

      aa Panglima T.T. VII Kol. 
sasa anna “ena aa 

manja kita sebutkan itu, maka 

dapat disimpulkan bahwa kon- 

perensi akan mendapat pendje- 

tober itu. 

akan diberikan oleh djendral ma 
joor Simatupang, tiada fihak jg 
bersedia memberi keterangan. 
Sedangkan prae advies dari ko- 

diketahui apa isinja, tetapi pa-       

bada pers, ketjuali menundjuk- | 

| kan pada komunike resmi jang” 

dikeluarkan setelah sidang ka- | 

Hae KAA Komunike. 

| Adapun komunike Dewan Men 
teri itu selengkapnja berbunj: 

| Dewan Menteri telah menga- 

| dakan sidangnja mingguan pada 

Kabinet bersidang | hari Selasa tanggal 15 Pebruari 

6 djam. 11955 untuk menjelesaikan 'be- 

: 2 berapa soal routine. : 

alam pada itu dapat ditani- | Dalam sidang tersebut kabi- 
net antara lain menerima baik 
suatu Rantjangan Peraturan Pe 
merintah tentang Gabungan Ke- 

Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara, suatu  Rantjangan Un- 

| dang2 tentang perubahan na- 
Universitet 

dan Universitit serta Fakulteit, 
Fakultet dan Fakultit mendjadi 

ling sedikitnja untuk membatja 

kan prae advies itu akan mema 

aa tempo setengah djam lebih. 

KONPERENSI CHUSUS 
MASJUMI 

- peranakan Arab. 

Masjumi mengabarkan, bahwa 
partai tsb. akan menjelenggara- 

kan suatu konp. chusus untuk 
masalah2 jang bersangkutan de 
ngan bangsa Indonesia keturun- 

kan pada pertengahan bulan Ma 
ret jad. disalah satu tempat jg. 
masih akan ditentukan- di Dja- 
teng. KR 
Para terkemuka darj kalang- 

gai wilajah Masumi diseluruh 
Indonesia akan diundang kekonp. 

tersebut, baik sebagai utusan 
maupun sebagai penindjau. — 

KULIAH UMUM Mr MUH. 
YAMIN DI PTPG 

  

Sedjarah Indonesia. 

ngundjungi Bandung. 

kuliah 

Hwagi”. — Ant. 

  

IKAN 

Hindia ? 

muat 5 orang j 
Ubed, Arsa dan Djaja. 

Perlu diketahui,   Ant, 

Kai 
LAN 9 

| menghadliri konperensi ini pang 

Melihat dua orang jang ni: 

« : 

   
Let. | hadir 

Dalam pada itu dapat dikabar 

konperensi itu akan 

  

  

& 

Penasehat K. P. Djendr. Mai. 
T.B. SIMATUPANG 

»Ikatan Perwira”, tetapi karena 

ada pertimbangan? lain jang le 

bih praktis, maka konperensi itu 

diselenggarakan oleh Angkatan | 
  

Adapun 400 orang perwira ig 

kat jang tertinggi adalah djer- | 

aral major dan jang paling ren | 
dah berpangkat Letnan Satu. Me | 
reka itu terdiri dari pihak2 jg | 

-biasanja disebut ,,pro” dan naa | 

ti” 17 Oktober. Tere | 
Be: 3 

  

| 
| 

  

l 

1 
1 
t 

“HARIAN (MUM 
BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S.| 

Penting bagi : 
murid SR 

Kepaia mereka jang bermak 

sud menempuh udjian persama 
an SR 6 tahun, kem. PPK mengu 

mumkan, bahwa sebelum tgl. 31 

Maret 1955, mereka harus telah 
mentjatatkan wnamanja kepada 

penilik SR ditempat Tenan 
nja. Selandjutnja pengumuma 

itu menerangkan, bahwa pada 

tgl. 1-4 1955, para penilik sek. 

    

     

  

  

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

  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan Sa 2g 18,— 8 
£ Etieran 0,60 aon. Maa a 

ADPERTENSI : 
» 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

  

| Nehra & Nasser 
berunding 

Timar Djaah, Tengah dan Asia 
Tenggara ditindjau 

ERDANA Menteri India Jawaharlal Nehru, kemarin dulu 

telah mengadakan pertemuan dengan perdana menteri Dja 

mal Abdul Nasser. Setelah | selesai pertemuan tersebut Nehru 

mengatakan bahwa dalam pembitjaraannja dengan Nasser itu,   Rakjat memberitahukan djum- 

lah jang ditjatatnja kepada ke- 
pala kantor ins»eksi SR Kabu- 

paten atau jang sederadjat dgn 

tu 
Ujaporan jang sampai dika- 

bupaten itu selandjutnja diterus 
kan ke inspeksi SR Daerah. Dan 

achirnja dari daerah disampai- 

kan kepada djawatan pengadja 
ran bag. penjelenggara sek2 dan | 

kursus2, di Kebajoran baru, Dja | TI 5 ik : 
| sesampainja di Kairo membitja 

karta. 

Mereka jang mentjatatkan na 
' manja sekarang tidak diharus- 

|kan ikut menempuh udjian, se- 

idang jang tidak mentjatatkan 

namanja tidak diperkenankan 

ikut mendaftarkan pada waktu 

pendaftaran jang akan ditentu- 

ian lagi. — RD. 

|takan bahwa ia menentang se- 

lini akan dilandjutkan lagi hari 

telah diperbintjangkan beberapa masalah internasional, dianta- 

ranin mengenai masalah Timur Djauh, Timur Tengah dan Asia 

Tenggara. 

Mengenai perdjandjian2 m!ili- 

' ter Timur-Tengah, Nehru menga 

kan bahwa pembitjaraan ting- 

kat tinggi antara Nehru dan 
Nassir akan menghasilkan ber 
tambah kuatnja sikap tegas Me 
sir menentang perdjandjian Tur 

ki - Irak. Menurut dugaan bebe 

rapa kalangan di Kairo Nehru 
| mungkin akan membelokkan po- 
litik luar negeri Mesir sehingga 
lebih banjak lagi sesuai dengan 

teori netralis dari Nehru, de- 
ngan tudjuan menentang usaha 
Washington dan London mena- 

rik negara2 Arab dalam suatu 

| tiap persekutuan militer. Perte- 
| muan antara Nehru dan Nasser 

kini. | 
PM. India Jawaharlal Nehru 

rakan dengan P.M, Mesir letnan 

kolonel Djamal Abdul Nasser po 
litik tinggi Asia - Afrika tera 

' suk soal pelik Mengenai perdjan 
|djian antara Turki dan Irak dan 
| pengaruhnja terhadap, Liga | biok Laut Tengah pertahanan ne 

| Arao. gara2 Barat. Sudah didapat ka 
|. Para penindjau di ibu kota | bar bahwa  Nehru menentang   ' Mesir sementara itu meramal- | perdjandjian Turki - Irak dan 
  

Ongkos konp. A.A. dipikul 
5 negara penjelenggara 
Pemimpin delegasi tingkat PM 

atau m 

s 

Asia-Afrika itu, akan tetapi 

pemerintah Djepang jang baru jang akan terbentuk sesudah 

pemilihan umum di Djepang. 

Berbitjara tentang -pimpinarn 

delegasi peserta dan atas perta- 

njaan seorang wartawan asing. 
apakah Romulo dapat diterima 
sebagai pemimpin delegasi Pili- 

pina dalam Konperensi Asia- 

Afrika, Roesian Abdulgani men- 

djawab, bahwa pendirian Sekre- 
tariat Bersama ialah, bahwa so- 

alnja bukanlah - Onotji nk asnanp)ign, Deninan. pala. de. 
Romulo atau tidak, melainkan 

lapa jang sudah ditentukan di | 

EKRETARIS Djenderal Sekretariat Bersama Konperensi 

Asia-Afrika Roeslan Abdulgani atas: pertanjaan para war- 

tawan dalam suatu konperensi-pers Sigedung Kementerian Luar 

Negeri Pedjambon menerangkan, bahwa pemerintah Djepang 

jg sekarang, telah menjetudjui utk turut serta dlm Konperensi 

orang berpendapat bahwa mung 

| kin suatu poros India - Mesir se 

bagai pertjobaan akan disaran- 
kan guna mengimbangi garis 
pertahanan Ankara - Baghdad - 

  
| Karachi. — UP. 

MURID2 BERKURSUS LA- 
LU - LINTAS 

enteri LN 1 Pihak Kepolisian Negara ke: 
tjamatan Kepandan. Wonogiri, 

kini telah mengadakan kursus 

lalulintas kepada murii SR jang 
diatur setjara berturut2. Kur- 

sus tsb. diberikan djuga kepada 
kepala? desa dalam kematjatan 

tsb. Adapun maksudnja ialah un 

tuk mengurangi ketjelakaan Ja- 

lulintas jang sering terdjadi di 

kalangan murid2 dan pihak2 jg 

kurang mengerti 

jalulintas. 

putusan terachir terletak pada 

Konperensi Asia-Afrika dan Pe- 
merintah Peking akan dikeluar- 

kan sebuah pengumuman bersa- 

. TAHUN X — NOMOR 119 

  
peraturan2 | 

| Ant. 

@ 

Pineau sibuk 
beranding 

MRP setudjui. 

Christian Pineau (Sosialis) jg 
ditundjuk — oleh presiden Coty 
dari Perantjis supaja memben- 

tuk kabinet baru kini telah se- 

lesai dalam mengadakan perun 

Gingan2 dengan | wakil2 berba- 

gai golongan politik dan: ia 

bersedia melandjutkan usahanja, 
hari Rebo kemarin.“ 

Selandjutnja UP 

kan bahwa Partai 
Pineau sangat 
lon PM Pineau. 

Partai Sosialis dalam  Parle- 
men Perantjis mempunja 105 

kursi dan menurut para penin- 

djau Pineau akan mendapat ke- 

sempatan .menghimpunkan tji- 

kup suara dari aliran2 kanan, 

moderat (lunak) dan tengah. 

MRP dapat menjetu- 

$ djui Pineau. 

Christian Pineau kini makin 

memperoleh kemadjuan dalam 
usahanja 'itu, karena meEhndapat 

sokongan MRP,  Djika Pineau 

berhasil, maka pemerintahnja 

akan merupakan pemerintah so- 

Sialis pertama selama waktu -9 

tahun jang lalu. — UP. 

memberita- 

Sosialisnja 

menjokong tja- 4 

  

  

MENZIES DI NEDERLAND 
Bitjarakan Irian Barat ? 

PM Australia, Menzies, telah 

datang di Nederland dari Lon- 

don. Ketika datang “di Schiphol 

ia tidak mau berikan djawaban 
atas pertanjaan2 pers, antara 

lain mengenai soal2 Irian Barat. 
Menurut renfjana, Djum'at 

siang Menzies akan memberikan 

konperensi-pers di Den Haag. 

Walaupun Menzies djuga di Lon- 

don mengatakan kepada pers 
bahwa ,,kundjungannja Ne- 

derland tidak ada hubung: 

dengan politik”, .orang 

dapat menduga, bahwa d 
pembitjaraannja dengan ,Drees 

N 
Ke     

  

    

    

m 

    tiga hari di 

Barat 

  

ma tentang isi penerimaan un- - 

dangan oleh pemerintah RRT. 

  

  

Menurut Roeslan Ahdulgani, 

atjara-sementara sedang disu- 
sun, akan tetapi Konperensi 
Asia-Afrika-lah jang nanti akan 

ngan prosedurenja. 
Tentang berapa besarnja se-   

Jasan mengenai peristiwa 17 Ox 

Apa dasar2 'prae advies jang 

lonel Sungkono ijuga tidak bisa 

"Bogor mengenai tingkatan dele- 
gasi, ialah seharusnja pimpinan 

| delegasi mempunjai tingkat Per- 
dana Menteri atau Menteri LN. 

“Dalam pada itu, demikian 
Roeslan Abduigani, baik Romulo 

| maupun setiap putera Pilipina 
'Isinnja jang akan duduk dalam 
| delegasi adalah welcome”. 

  

»- Ditanjakan tentang hadirnja 

(gn dalam Konperensi Asia- 

| Afrika, Roeslan Abdulgani me- 

  

  
Akan membitjarakan soal 

an Arab. Konp. itu akan diada 

an keturunan Arab dari berba- 

Atjara : Pantja Parwa 

Menteri PPK Mr Muh. Yamin 
hi i "Uu ini O- 

pada mochi minggu Maan ganegara Indonesia. Dari 903 

tg. 19-2 pagi akan mengadakan dokter itu terdapat 
umum jang berpokok: 

atjara ,/Pantja Parwa Sedjarah: 

Indonesia” didepan para maha-! 

siswa Perguruan Tinggi Pendi-: 

dikan Guru dan undangan. Ku-! : : 

liah umum itu akan dilangsung-: mendapat honorarium. Dari 26 

kan. digedung PTPG ,,Bumi Si-i 

3 PERAHU PENANGKAP 

Hilang disamudra 

Dari Pangandaran telah ber- 

lajar 8 perahu untuk menang- 

ka» ikan. Akan tetapi kemudian 

hanja 5 buah perahu jang kem- 

bali lagi kepangkalan. Ternjata | 

menurut interlokal dari Tjiamis 

3 buah perahu jang lainnja ma- 

| sih belum kembali sadja dan di- 

chawatirkan mendapat ketjela- 

kaan. Sepandjang diketahui pe- 

riihu2 penangkap ikan jang be- 
lum kembali itu antara, lain me- 

aKni Oha, Udin, 

bahwa Pa- 

ngandaran itu letaknja dipantai 

sejatan kabupaten Tjiamis dan 

mbrupakan tempat nelajan. — 

Lemberat 1 Kong 
Kan Bathin YANb pen 

" 5 , 

Pengiima T.T. VI Kol. 
“SADIKIN 

Perlombaan 

MEA tenaga dokter, 

N terutama tenaga dokter jg. 

bekerdja pada pemerintah dalam 

negara jang berpenduduk LK. 

80 djuta ini, sekali lagi dikemu- 

|kakan oleh Sekretaris Djenderal 
Kementerian Kesehatan Dr R. 
Pirngadi. Disamping mengemu- 

kakan kesukaran2 jang dihada- 

pi oleh Kementerian Kesehatan 

dalam melakukan tugasnja, Dr 

Pirngadi terangkan djalan2 jang 

diusahakan untuk mengatasi ke- 

butuhan masjarakat akan tera 

ga2 kesehatan selekas mungkin. 
Diterangkannja, bahwa djum- 

lah dokter seluruhnja jang be- 
'kerdja pada pemerintah diwak-   Itu ini hanja 908 orang, terma- 
Suk 327 orang dokter bukan wa: 

75 dokter 
gigi. Disamping itu ada 26 dox- 

ter" partikelir, diantaranja 8 

orang bukan warganegara, jang 
memberikan sebagian dari wak 
tunja kepada pemerintah  dgii 

dokter partikelir itu 2 orang 

adalah dokter gigi. 
Sekedar usaha untuk 

& mengisi kekurangan. 

Dr Pirgandi kemukakan tiga 
.i djalan jang dilakukan sekedar 
runtuk mengisi kekurangan itu 

sebagai berikut : 
Pertama: Dengan memper- 

pendek waktu peladjaran pada 
Fak. Kedokteran. Untuk djurus- 
an keachlian, dianggah tjukup 
5 tahun (bukan 7 tahun) untuk 
peladjaran “dasar kedokteran, 

kemudian ditambah 2 th untuk 
keachlian Ybukan lagi berdjum- 
lah 9 th utk seluruhnja). Untuk 
djurusan praktek “umum tetap 
7 tahun. Dikatakannja, bahwa 
antara Kementeriannja dan Uni- 
versitet Indonesia telah terda- 
pat persetudjuan, 
Kedua : Dengan mendatang- 

kan dokter2 dari luar negeri, me 
nurut kebutuhan pemerintah, ber 
dasarkan beberapa sjarat. 

Ketiga :. Den, menambah 

n,. dar | ketjakapan 

     

  

   

  

    

    

     
   

    

      

  

par 

te kt 2 

njotakan, bahwa tentang soul 

'ini oleh Sekretariat Bersama 

untuk men- 

tjukupi kebutuhan 

— Dalam usaha menjempurnakan 

kesehatan rakjat 

para djururawat jang tjukup pe 

ngalamannja untuk di tempat- 

kan dikota-kota ketjil jang di- 

pandang perlu. : 

Untuk menambah tenaga2 jg. 

sangat diperlukan dalam 'ka- 

langan kesehatan, dikatakannja 

bahwa Planning Bord sudah :ne 

rentjanakan beberapa puluh ma- 

tjan pendidikan djurusan. Se- 

lain itu, untuk mentjukupi kebu- 

tuhan, Kementeriannja telah me 

ngadakan suatu peraturan jang 

menentukan, bahwa mereka jg. 

lulus Fak. Kedokteran di Indo- 

nesia, baru mendapat surat idjin 

praktek Sesudah 3 tahun beker- 

ini djuga berlaku bagi wargane- 

gara Indonesia iang kembali ke 

Kesulitan2 jang dihadapi oleh 

Kementerian Kesehatan, teruta 

ma diluar Djawa, ialah teruta- 

ma terdfpat dalam soal perso- 

nil, pengangkutan dan peruma- 

han. Personil terang kurang. 

Transport, misalnja di Maluku 

sulit sekali, baik untuk didarat, 

maupun (apalagi) untuk menga 

dakan perdjalanan dilaut dari 

pulau kepulau. Perumahan dju- 

ga sangat sulit, bukan sadja bu- 

at personil, tetapi djuga buat 

tempat bekerdja. Demikian Dr 

  
  

dies natalis ke-10 U.LI. 

minta tulisan2   Menteri Agama dll, 

dja pada pemerintah. Ketentuan 

oleh 

panitya penjelenggara peringa- 

tan telah direntjanakan djuga 
untuk menerbitkan buku peri- 

ngatan 10 tahun berdirinja uni- 

versitit tsb. Oleh penjelenggara 
buku peringatan tadi telah di- 

sebagai sambu- 

tan Wk. Pres. Moh. Hatta, Pres. 
U.LL, Pres. U,N. Gadjah Mada, 

AN AN RA Bai BE RA en AAN HE 

| suatu delegasi dari negara pe- 
serta, Roeslan Abdulgani terang 

kan, telah ditentukan sebanjak- 

| banjaknja 20 orang, 10 adalah 

| tamu dari Sekretariat Bersama, 
4 dan perongkosan dari 10 lainnja 

  

|tidak akan dipikul oleh Sekre- 
tariat Bersama. 

| rensi 
dulgani mengatakan, 

ena belandja. untuk Kon: 
| perensi Asia-Afrika sedang di- 

|rentjanakan dan ditegaskannja. 
|bahwa biaja Konperensi Asia- 
| Afrika jang akan datang akan 

| dipikul bersama oleh ke-5 nega- 
|ra penjelenggara. Tentang " pe- 
nindjau2 Konperensi Asia-Afri- 
ka, diterangkan, bahwa memang 

sudah ada ditergyna permintaan 
oleh beberapa gerakan2 kemer- 

dekaan untuk hadir sebagai pe- 
nindjau dan soal ini sedang di- 

perbintjangkan oleh Sekretariat 
Bersama. 2 

Dapat dikabarkan, bahwa da- 
lam konperensi-pers itu, telah 

diumumkan pula isi surat un- 

dangan Perdana Menteri Ali ke- 
pada 25 NN Asia dan Afri- 
ka serta memorandum jang me- 

muat ketentuan2 bagi turut ser- 

tanja sesuatu negara dalam Kon 
perensi Asia-Afrika. 

SERDADU2 VIETNAM SE- 
LATAN BERONTAK 

300 Orang “serdadu2 tetap 
Vietnam Selatan jang bermar- 
kas di Sektor @Guang Tri, 35 
mil dari Hue ibukota Vietnam 

Tengah, telah melarikan diri ke- 

dalam hutan rimba dalam ming- 

gu jl. 

  

    

Mendjawah pertanjaan ten- 

|tang anggaran belandja Konpe- 
Asia-Afrika, Roeslan Ak- 

bahwa 

Bandjir di Djambi: 

Ratusan ribu penduduk 
menderita 

Rombongan PM Ai kemarin tiba 

didaerah mant 

M. ALI kemarin dengan be- 

berapa orang menteri lain- 

nja telah berangkat kedaerah 

sandjir di Djambi untuk menin- 

djau keadaan dari dekat. Menge 

nai bandjir di Djambi ini utusan 

dewan pemerintah daerah kabo- 

paten Batanghari, Sjamsubach- 

sun menerangkan, bahwa ban- 

djir di Djambi terdjadi mulai 

tanggal 28 Djanuari jang lalu 

'aitu setelah hudjan selama 10 

hari. . 

Kabopaten Batanghari selu- 

:ihnja digenangi air sedangkan 

beratus2 ribu penduduk menga- 

lami penderitaan. Mereka jang 

mempunjai rumah  berloteng 

idur diloteng2 sedangkan jang 

tidak mempunjai terpaksa .me- 

ngungsi “kebukit2 jang tinggi. 

Perhubungan antara tempat sa- 

tu dengan iainnja hanja dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

»erahu2. 

Berhubung dengan itu PMI 

telah mengirimkan bantuan2 be 

rupa makanan, pakaian, obat2- 

an sedang team kesehatan so- 

sial PMI akan segera berangkat 
dari Djakarta menudju kedae- 

rah bandjir untuk memberikan 

pertolongan2. Team pertama tsb 

akan disusul dengan Team ke- 

dua dan seterusnja sampai ke- 

adaan baik kembali dan tidak 

memerlukan team2 pertolongan 

lagi. 
Berkenaan dengan bantuan 

itu markas besar PMI menjata- 

tan bahwa keadaan persediaan     ea Serdadu2 tersebut, jang ada | PMI dewasa ini tlh mendjadi ti- 
Tg i I NefeTI. | dibawah komando Perantjis, te-| vapkan bantuan dari segenap 

Kesuritan2 jang | lah membawa pula perlengkap- | sis sekali dan sangat mengha- 

dihadapinja. lan2 militernja. — AFP. lapisan masjarakat. 
  

Kongres Wanita: 
  

  
Pirngadi. — Ant. kalangan organisasi wanita ru- 

.panja akan mengalami  kema- 

tjetan lagi, karena dikalangan 

| RJ! organisasi? wanita itu sendiri 

UI. TERBITKAN BUKU tenjaynt |: perbidaan pendapat 

PERINGATAN jang prinsipiil. Perbedaan itu 

Dalam rangka peringatan | terdapat pada kenjataan, bhw 

organisasi 

dang jang tidak Islam 
tegas menentangnja. 

nita Indonesia 
langsungkan Maret nanti 

atjara pembitjaraan 
perkawinan, karena   

Penjelesaian masalah perbaik 

an perkawinan dan poligami di- 

wanita Islam tidak 
mungkin menolak poligami se 

sudah 

Demikian dalam Kongres Wa- 
jang akan di- 

di 

Palembang tidaklah tertjantum 
mengenai 

wanita 

& 

Tidak akan membitjara' 

kan soal perkawinan?” 
(Oleh: Wartawan ,,K.R.” di Djakarta). 

Muslimat dan wanita 

ga bukan mustahil 

Wanita akan petjah. 

nita sendiri mengenai 

lah mungkin. 

nentang keras 

sampai 
djalankan aksinja, 

hadlir. 

tawan   sK.R." Djakarta: 

|tjana alam pusat, 

GPII 

| menentang pembitjaraan terse- 

but dan kalau dibitjarakan dju 
Kongres 

Karenanja kebulatan penda- 

pat dikalangan organisasi? Wa- 
masa- 

lah perkawinan agaknja tidak 

Sementara itu dapat dikabar 

kan, bahwa Perwari jang me- 
perkawinan 

Bung Karno dengan Suhartini 
sekarang tetap  men- 

memboikot 

tidak mau menghindari semua 

pertemuan dimana Bung Karno 
Demikian kawat wars. 

    
nka      

   

    

Untuk ikut meringa n pen- 
deritaan para Korb: 

ditanah air, pada 

Djakarta dibentuk panitya ben- , 

berusaha mengumpulkar 
tuan untuk disokong 1 
mereka jang memerlukan. Pani- 
tya tersebut dalam usahanja 
akan menjelenggarakan pertun- 
djukan2 istimewa untuk amal. 

  

Bandjir memusnakan 

Rp 14 djuta 

Di Sumatera Tengah 

bagian Timur. 

Wartawan ,,Antara” jang sek 

dang menindjau keadaan kor- 

ban? bentjana bandjir didaerah: 

Timur, daerah Sumatera Te- 

ngah, mengawatkan dari Pekan 

Baru, bahwa bentjana bandjir 

didaerah kabupaten Kampar me 

liputi seluruh  ketjamatan ke- 

tjuali kota Pakan Baru. Pulau 

Pentjong seluruhnja tenggelam, 

sedang hubungan Rokan- kiri 

dengan “daerah  Rokan- kanan 

putus. 

Hari iri dengan pesawat Auri 

sudah mulai didjatuhkan ban- 

tuan? untuk daerah Pasir Pe- 

ngaraian dan Udjungbatu beru- 
pa beras 50 ton, garam 15 ton, 

obat?2an 5 ton, minjetk tanah 4 
ton, sajur/tjabe 2 ton. Dari Dja- 
watan Sosial untuk gelombang 
pertama bantuan Rp. 126.007,50, 

bantuan PMI 2000 potong pa- 

kaian dan dari BAMA 10 ton be- 
ras. 

Korban sampai sekarang tere 
tjatat 57.000 orang rakjat men- 
derita, meninggal 5 orang, ru- 
mah hanjut / rusak termasuk se- 
kolah2 115 buah, ternak hanjut 

kerbau 594 ekor, kambing 1050 

ekor, jam /itik 25.600 ekor dan 
sawah /ladang jang rusak 3805. 
959 ha., padi dilumbung hanjut | 

binasa 161.569 kg., pohon kelapa 

tumbang 1309 batang dan ke- 

rugian seluruhnja ditaksir 14. 

500.000 rupiah. Demikian berita 
kawat dari Pakan Baru. 

  

k Sesrang mahasiswa jang 

beli obat gosok gigi disuatu to- 

ko di Malioboro Jogja jang se- 

ring kasi susuk perangko, keb» 

tulan kemarin tidak punja pers 

sediaan, sang mahasiswa kasi 

satu perangko setali supaja di- 

kasi susuk setengah, tuan toko 

tidak mau terima, tapi kasi ker     hang gula 
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- djuga tjeramah2 tentang kese- 

    

mata da aa 
Na Muljo Se- 

NK terletak di- . Mata air itu 
Kk unjaan Suro- 

senen desa 

  

an Pa 

ia pergi m “angan ea 25 

  

luas ln Na. 
orang berdujun2 se Mena “ 
sikannja. Diluar dugaan, malam 

un 
kah. Karena ada jang 2 kebetulan | 

mata |. terkabul aa tanda 

  

Kepala. 
Tenaga daerah Kedu menerang 
kan, bahwa selama tahun 1954 
djumlah pekerdja jang pergi ke 
Sumatera melalui kantornja un 
tuk bekerdja diperkebunan ka- | ' 
ret Takengon ada 565 eluarga 
jang terdiri dari 770 djiwa. 333 | 
Orang berasal dari Kedu Sela- : 
tan. 

Banjak p jang men | enganggur 
daftarkan ada 2.317, termasuk |      

383 wanita. Pee P 

antaranja 88 wanita. : 

mendaftarkan 1.762, ea 

3098 wanita. Ditempatkan 265 terj 

hitung 67 wanita. 

Dalam tahun T0b4 djumlan. pe | 
nganggur bertambah 555 seba 

gian besarnja keluaran sekola 

rakjat jang tidak dapat .mene- 

ruskan peladjarannja ke SMP. ' 

Selama 1954 dari djumlah pe- 

nganggur jang mendaftarkan | 
“1227 keluaran SR, 199 ae 

SMA dan mahasiswa, ten ebihnja 
buta huruf. : 

Tiilatja 4 . 

MEMADJUKAN “KeseN.| 
AN DAERAH 

Untuk memadjukan pelbagai 

matjam kesenian dierah, maka | 

Petugas Kesenian Daerah Swan | 

tantra Tjiatjap telah membeh- | 

tuk panitia2 penjelenggara per- 

tundjukan / pameran dan sajeri- | 

bara. Disamping itu diadakan 

4 

nian dan kebudajaan umumnja. 

Menurut panitia selandjutnja 
maka rentjana jang segera di- 

wudjudkan, ialah “mengadakan : : 

rlombaan krontjong / langgam ! 
unta merebut da ara Aint 1 
“kota Tjilatjap jang akan dilang- 

sungkan tg 19 Pebruari ini. Un- | 

tuk menikmati perlombaan i 
ara pen, ijung 

Pe AG an G 
untuk nantinja akan diserahk: 
kepada jajasan sosial “Tillatjap 
“ Akan mengadakan sajembara 

seni rupa /Jukis diantara nela. 

djar2. Djuga akan mengadakan 
sajembara karang - menga rang 

jeritern pendek, riwajat df), 
ir aga bahasa Int 

  

  

   

  

      

4 akan “dipamerkan en) 
jang akan didalangi da 

| puluh2 banjaknja 

| DI bernama Nuri. 
| merupakan pimpinan DI untuk 

| wilajah Kawunganten. — (Kor) 

“| Su rakarta SE 
| BANTUAN PEMERINTAH 

   

  

   

|anggauta2 S.S.K.D.N. 

1 1096 sedang pembajarannja se- | 

    

“| otong -rojong. Demikian kete- 

G taris S.S.K:D.N. tjab. Banjumas 
Bal asan Perumahan S. | K 

Haa UD.N. ,Djatipuri”, 

ubarkan “dan segera didi 
o ah badan Ta jang 

bar ini dibadin oleh 
dium jang anggota- 

3 itu belum. mengga 
ungkan diri, akan diusahakan 

(nja supaja masuk. — Kor. 

| SARANG GROMBOLAN 
. DIHANTJU RKAN 

“Sarangs “gerombolan jg ber- 
ditengah? hu- 

tan dan bukit jang tertutup te- 
lah diserbu oleh sepasukan TNI 
jang melakukan gerakan pem- 
bersihan digrumbul2 Bantarda- 

Melati dGiketjamatan Ka- Igir 
“| wunganten. Gubug itu semua. 

Y dihantjurkan. Di Igir sadja ter- 
dapat 10 buah gubug dan tem- 

F pat ini didjadikan tempat ketja- 
“matan dan markas DI. Disini 
tentara dapat menangkap se- 

orang anggota gerombolan ber- 
| nama Bodong dan sebuah mesin 
tulis dapat disita pula. 
Sementara itu dapat dikabar- 

3 Wa bahwa anggota. OPR dan 
| pemuda? lainnja telah menang 
ikap hidup2 7 orang anggota 
gerombolan digrumbul Tjime- 

dan Bantarsari. 2 dianta- 
'ranja adalah orang perempuan, 
dan 2 lagi ada'ah ,.inspektur 
kl. 2 polisi DI”, dan komandan 

Mereka ini! 

Pada organisasi? buruh. 
Oleh Kementerian Perburuhan 

Hingkungan Kantor Resort Djawt 
Hubungan. Perburuhan Surakar 

|ta pada tahun 1954 telah dibe- 
Kn bantuan kepada Gerakan? 

daerah - Surakarta se- 
i Rp” 7:950,-. Bantuan itu 

erikan untuk keperluan? al. 
konperensi2, kongres, Panitia Sa 
tu Mei, kursus2 kader SOBSI 
dan gabungan olah-raga antara 
Gjawatan di Surakarta. 

Dikabarkan selandjutnja bah- 
wa untuk djaminan sosial jang 

     

    

| diberikan guna pendirian gedung 
asrama buruh wanita jang kini 

ta gedung tersebut masih pindjam 
an uang sedjumlah Rp. 50.000. 

sa Klaten 

n Kom | PERNJATAAN SEBDA 
karba Pensinbitan 3 20 KLATEN 

3 Sebda tjabang Klaten membe 
an pernjataan, sesuai dengan 

keputusan kongres nasional Sob 
Si ke H, Sebda menjokong se- 
ang, tindakan? pemerintah utk 

i korupsi, baik dika- 

| dunia partikelir. 
Mengenai sikap  Sebda tjab. 

| Klaten terhadap anggauta2-nja 

    rupsi PUK Klaten ditegaskan, 
bahwa Sebda bersedia membela 
mereka itu, tetapi hanja terba: 
tas pada hak2 peri kemanusia- 
Giaa Kor. 

  

   
   

   
    

   

  

   

   

wa, Gantungan, Lawisan dan 

langan pemerintahan maupun di: 

“tersangkut dalam perkara 

  

      

1! Sri Sultan ketan AMBIL 
bahan2 jang berharga untuk pe 
njusunan?2 rentjana2 selandjut- 
nja jang diharapkan akan d dibuat 
rentjana demikian - rupa jang 
mudah pelaksanaannja dan mem 
pertjepat. usaha .mendjadikan 

lankan ialah penanaman temba- | 

kau jang penjelenggaraannja 
Jakti dan dalam waktu tidak 
lama lagi akan dimulai dgn pe- 
nanaman tebu berhubung akan 
dibangunkannja sebuah pabrik 

djalankan dan tidak akan ter- 
gopoh2, karena semua memer- 
tlukan perhitungan jang “tidis | 

mudah. Jakti akan mempunjai 
modal Rp. 40.000.000,— dan un- 

tuk paberik gula Rp. 165.000.000 
sehingga dengan,demikian, bisa 
dimengerti beratnja tanggungan 

daerah ini. Dan ini masih akan 
disusul - Tn lain2 rentjana 

lagi. 
5 , 

K 
dari pelbagai suku jang 

- Warsa 39. 

Menurut “rendjama panitya tsb, 
akan mengadakan "pertemuan? 
dengan para pciwira tinggi Ji- 

tempat2 tinggal mereka masing- 
masing untuk beramah-tamah 

didalam waktu2 jang terluang, 
Hiburan2 jang ditud:akan kepa- 

da para perwira hinggi selama 
di Jogjapun direntjanakan dju- 
- jartu dengan akan menje 

kuggarakan . malam kesanian 
Penjaga daerah. Ea 

PENGUSAHA? TITIPAN 
SEPEDA PROTES 

Pengusaha? titipan sepeda di. 
sekeliling gedung bioskup Rio 

telah mengadjukan protes tertu 
ls kepada DPDS kabupaten Kla 
ten mengenai sekitar penutupan | 
usaha2 mereka itu oleh peme- | 

rintah daerah kabupaten. 

Dalam suratnja jang tindasan 

  

t 

ditanjakan mengenai dasar ser 

mutupan tersebut dan mengadju 

kan keberatan2-nja kepada pe- 

merintah, karena penutupan itu 

akan merugikan mereka dalam 
arti finansieel. 3 

Lebih djauh dalam hubungan 
ini Kita memperoleh keterangan, 
bahwa titipan sepeda ditempat2 

gedung bioskup Rio, akan diusa 
hakan oleh pemerintah sendiri 
setjara mengadakan pachter, 
Untuk maksud ini dalam masa 
tahun 1955 ini oleh pemerintah 
daerah telah diadakan lelangan 
umum. Guna mendjamin pema- 
Sukan uang, maka harus diada-   4 ditutup. — Kor.   tipan2 sepeda tidak resmi harus 

ep 

1 Usaha2 S.S. KDN.: 
  

Balai Istirahat 
Injasan Perumahan 

.USAHA2 dari S.S.K.D.N. tjab. 
Banjumas di Purwokerto same 
pai kini ialah a.l. mengadakan 
koperasi untuk mentjukupi ke- 
butuhan para anggauta2-nja, de 
ngan menjediakan modal & Rp. 
50.000,— Koperasi ini melaku- 
kan.pembelian barang2 kebu- 
tuhan sehari2 seperti pakaian, 
kompor untuk masak dil. jang 
kemudian didjual. kepada para 

dengan 
kengambil untung antara 5 —    

    tjara menitiil. 

— Balai Istirahat SS.K.D.N. 
ntara itu oleh S.S.K:D. N. 
ah direntjanakan untuk 

ikan suatu Balai Istira- 
di Baturaden dengan beaja | 

Rp. 80.000,—. Untuk pelaksana- | 
nja sebagai uitvoerder te'sh | 
Na Sdr. Sastroadi,  Tia- 
Batiraden, Bila mingkin, 

kebutuhan kaju djati untuk Ra- 
tai Istirahat akan dimintakan 
bantuan dari pihak Djwt. Kehu- 
tani setempat, sedang tenaga 

akan-diusahakan setjara | 

   
    

    

  

           

    

Sdr. Suwardiman sekre- | 

Batan guthja diterangkan, bah 
Iwa dengan akte notaris baru   ini NN bs Banjumas 

Oleh: Wartawan Kat 

: Pan Patiban harinja para pe 

di Baturaden 
SSKDN .Dj atipuri” 

AN Banjumas) , 

telah dapat mendirikan suatu 
Jajasan dengan nama: Jajasan 
|Perumahan SSKDN »Djatipuri” 
jang berkedudukan di Purwo- 

“dipandang perlu dapat diadakan 
“atau dibuka tjabang2-nja.  Da- 
“lam langkah pertama - Jajasan 

telah minta beli tanah2 desa jg 
“asalnja dari sawah jang telah di 

harga menurut taksasi 

“ubin (4 meter persegi ruim). 

Jama ini sawah2 desa dalam ko- 

|ta Purwokerto dan sekitarnja 
masing2, sebagiah telah dike- 

ringkan guna keperluan rentja- 
na. perluasan kota € stadsuitbrei- 

ding). : 
: Konperoisi kerdja 8.5. 

K.D.N, se-Djateng. 
“Achirnja dapat diberitakan, 
bahwa nanti tg. 26 Pebruari '55 
dengan bertempat di Baturaden, 
14 Km sebelah utara Purwoker- 
to akan dilangsungkan ' konpe- 
rensi kerdja dari S.S.K.D.N, Kon 
perensi itu akan dihadiiri oleh 
mann Bh2 Apk S.S.K.D.N. se- 

teng. 
en Banjumas di Pur- 

ngikut konperehsi akan dihibur 
dengan pertundjukkan  wajang   

gula di Padokan. Setapak demi 
setapak rentjank2 itu akan di- 

umum, jakni di pasar dan utk. 

Dan dipendopo | 

an isana: sr Aanara2 industrialisasi ana ih 
| jang seperti atketah sekarang : mendjadi tjara jang urgen 
sebagai usaha? untuk kemakmuran rakjat. De At 

| Langkah pertama jang didja- | 

daerah ini tidak minus. Sea Beat dan ternjata ha- 

  

nja disampaikan “kepada kita, 

ta maksud pemerintah atas pe 

kan titipan sepeda tunggal. Ti- | 

'kerto, dan ditempat2 lainnja jg 

keringkan (drooggelegd) dengan : 
antara | 

Rp. 60,— sampai Rp. 90,-— per. 

Perlu diketahui, bahwa belum | 

  in 

“ketjurangan2 

  

   

            

  

“Hal ba menggembirakan pa 
da tingkat permulaan ini sekitar 
penanaman tembakau. didaerah 
Gunungkidul. Dulu daerah ini 
Hen late daerah jang penuh 

probleem2, tetapi sete- 

an pertjobaan tana- 

  

   

  

silnja memuaskan malahan kwa 
etnja termasuk klas terbaik 
tuk hari depannja mempunjai 

      

Iharapan jang luas. 

“Lain? usaha perindus- 
trian. 

“Jang perju dipikirkan lebih 
landjut, sekitar - rentjana2 se- 
landjutnja. Dalam bulan ini di- 

tunggu kedatangannja di Jogja- 
'karta seorang geoloog dari “Ca | 

nada jang didatangkan oleh Pe- 
merintah Pusat untuk menjeli- 
diki pertambangan: jang mung- 
kin ada didaerah ini. Selain 
mangaan di Kulon Progo man- 
djadi kundjungannja, djuga ke- 
ladaan . tanah2 di Bantool dan 
Sleman. Tanah didaerah Bantoel 
ada. Sri “baik sekali untuk pe- 

Peladjar2 pelbagai 'suku 
Sambut konperensi panglima2 

ONPERENSI para panglima T.T. seluruh Indonesia jang 
berlangsung di Jogjakarta untuk beberapa hari lamanja 

mendapat perhatian (dari kalangan para peladjar mahasiswa 

sedang menuntut ilmu di Jogjakarta. 
Oleh mereka itu telah dibentuk Suatu panitya penjambutan jang 

diketuai oleh sdr, Kuntjoro, wakilnja sdr. Gina Adiana (Bali, | 
- bendahara sdr. Ning Hardjo, seksi pertundjukan sdr. Ni Made 
'Kadjeng, penerangait 1 M. Rusli, Nana di Batana- 

Selain itu djuga akan diada- 
Jaan “pliksem-tournooi sepakbola 
antara kesebelasan2 dari pela- 

djar2 pelbagai suku. Dalam fi- 

nalenja  direntjanakan, bila 
mungkin para perwira tinggi 

diharapkan dapat. membentuk 
kesebelasannja untuk nantinja 

bertanding dengan kesebelasan 
peladjar2. 
“Selain daripada itu oleh pani- 

tya tersebut akan diadakan pe- | 
mungutan amal jang nantinja | 
akan diserahkan kepada para 
korban gerombolan  pengatjau 
bersendjata. 

Nan Pem. Daerah? . 

: baik sekali untuk bahan2 bagi 

ajaringan2 minjak tanah dan 

kabarnja pihak BPM dan Stan- 
vyac biasa menggunakan tanah2 
ajenis itu. 
“Di Sleman ada djenis lava is 

pembuatan batu merah dan de- 
mikian djuga didaerah Gunung 
kidul perlu diadakan penjeti- 

| dikan2 lebih landjut. 

Tawaran pindjaman 
paberik2 asing. f 

Kepada Sri Sultan Hamengku 
| Buwono telah banjak datang ta- 
waran2 pindjaman berupa mesin 

mesin untuk dibangunkan di 
Jogjakarta oleh Daerah Jogja: 

karta dan pindjaman2 itu pera- 
bajarannja kembali nanti djika 

paberik2 itu sudah berdjalan 

“ 

  dan memperoleh hasil2nja. Jang 

| menawarkan antara lain dari 
| Italia, jang. sanggup  memiu- 

djamkan mesin2 untuk paberik 
pembuatan scooter dan mobil 

Fiat. Sampai sekarang belum 

lada gambaran2 lebih landjut 
| bagaimana akan nasib tawaran? 

jang banjak itu tetapi diper 
timbangkan dengan seksmaa. 

Bahan2 pembitjaraan Sri Sul- 
tan itu akan didjadikan bahan 
oleh DPD dan-seksi IV DPR» 
untuk rentjana2 industrialisasi 

daerah Jogjakarta. Badan Pe- 
rentjana - Perindustrian daerah 

djuga akan diadjak ikut membi- 
tjarakan keterangan-keterangau 
Sri Sultan tadi. . 

    

.4A AIR MINUM BULAN 
MARET DATANG 

Di Jogja. 
Diperoleh keterangan, bahwa 

pesanan: Kantor Air Minum Ko 

tapradja Jogjakarta akan pipa2 

air minum dari luar negeri, dlm 
bulan Maret jad. ditunggu keda 

tangannja di Jogjakarta. Pipa2 
itu adalah pesanan jang terma 
suk dalam  rentjana perluasan 
usaha Kantor air minum dengan 
antara lain membuka sebuah su 
mur baru didaerah Pakem. 

Perluasan air minum Kotapra 

dja seperti pernah dikabarkan, 
memerlukan beaja Rp. 2.4 djuta 

dan ini mendapat pindjaman da 

si Pemerintah Pusat. Keperluan 

akan air minum dengan pipa 

leiding di Jogjakarta sekarang 
makin besar, walaupun langgan 

an2 lama belum semuanja dapat 
pembagian. air seperti sebelum 
perang. 5 

PERTEMUAN RAMAH TA 
MAH PELADJAR & MA- 
HASISWA SULAWESI 

Di luar asrama. 

Diperoleh kabar bahwa sedjak 
beberapa waktu jang lalu di Jo 
gjakarta telah terbentuk Sebuah 

Panitya dari peladjar2 dan maha 

siswa asal Sulawesi jang berdi 

am diluar asrama2 Peladjar Su 

lawesi jang . diselenggarakan 
oleh IPPI Seksi Istimewa Sula- 

wesi. Panitya tsb. bermaksud un 

tuk memetjahkan kesukaran2 

jang dialami mereka sehari2 ser 

ta mentjari “djalan bagaimana 
dapat mengatasi kesukaran2 hi- 

dup tsb. 
Untuk pertama kalinja hari 

Kemis 17 Pebruari 1955 ini mu 
lai djam 19.30. akan diadakan   

     | 

| 

| 
| 
| 

| Baru2 Ini di Bonn (Djerman Ba 
rat) tlh diadakan ",batik-show” 

| sebagai kelihatan. digambar ini. 
Dalam pameran batik ni turut 
ag djuga- anggauta2 wanita 
- kedutaan Indonesia disana. 

F (Foto: Mondiana. 

Tindakan P.D. P.K. 
tak pandang bulu 
Bekerdja erat dengan Djaksa & Polisi 

ARI pihak jang dapat di- 
pertjaja . wartawan 

b 

kilan Dewan Pengawas Keuang | 

an (PDPK) Jogja jg 

meliput daerah jg luas, tidak 

sadja didalam daerah Istimewa | 
Jogjakarta tapi djuga diluarnja | 
itu, sering sekali terima surat? 
kaleng mengenai Korupsi2 atau 

jang dilakukan 
2leh pegawai2 negeri. Diantars 
'urat2 kaleng itu ada jang me- 
makai nama .Djokolelono”, 
-Tjobloko”, ,Amrih Betiik”, 
.Pembangunan Negara", Sing 
Awas", »Atmadja", Dananda. 
“2 ketika dirumah Bodronojo” 
dan sebagainja. Sebagian besar 
ari surat2 kaleng itu memberi 
..tips” bahwa disalah Satu kan- 
tor. Pemerintah terdjadi peme- 

rasan, ketjurangan dan lain se: 
bagainja. Ada pula jang menge- 
djek seolah-o'ah Perwakilan De 

“Pengawas Keuangan di Jos 
gjakarta itu tidak berani bertin- 
dak tegas terhadap para korup- 
tors dari tjabang atas atau jang 
Lap Laga berkedudukan ting- 
& 

Mengenai hal itu, kita telah 
menanjakan kepada pihak  Per- 
wakilan Dewan Pengiwas Ke- 
uangan tersebut dan memper- 
oleh keterangan ' bahwa guna 
mengemukakan sesuatu hal ke- 
nada jang berwadjib perlu seka- 
li disertai bukti2 jang njata. se- 
Sab -persangkaan- ' sadia belim 
tjukup. Untuk  mend:patkan 
bukti2, PD.P.K. sering sekali 
“memberlukan pentundink2. kes maki 

  

menteri kue Ir “AN no sekembalinja 
telah mampir di Makassar. Gam 
dang melihat? “late mesin dari Pertjetakan Sulawesi, 

KR 

mendapat kabar bahwa Perwa- j 

tugasnja | 

| terangan disi-nja jang mungkin 

dapat diperoleh dari para pengi 

rim surat? kaleng itu. Oleh ka- 
zanja, adalah lebih baik, demi 

untuk kepentingan Negara, bila 

para penu.is dan pengirim surat 
| kaleng itu suka berhubungan 

langsung (persoonlijk) . dengan 

Pemimpin Perwakilan  Penga- 

| was Keuangan agar Supaja Satu 

dan lain hal dapat diselidiki dgn 
'sbih mudah dan lantjar. 

tren 

  

  

Para penulis surat kaleng da- 
lam hal ini tak perlu takut atau 
chawatir akan terbuka rahasia- 

nja, dan hal ini akan didjaga se- 

baik2nja. Demikian keterangan 
jang kita peroleh, 

Djaksa dan Polisi jang bekar 

dja erat dengan Perwakilan De- 
wan Pengawas Keuangan pun 
tahu bahwa da'am ketjurangan2 

“pegawai negeri, P.D.P.K. selalu 
mengambil tindakan tanpa pan- 
dang bulu. 

MENURUT keterangan jang 
dinjatakan oleh pihak Gabungan 
Koperasi Batik Indonesia Pusat 

sebagaimana biasa bila mende- 
kati Lebaran besarnja alokasi 
cambrics ditambah daripada bi- 
asa jang djumlahnja 6 djuta 
yards setiap bulan. 

Walaupun besarnja alokasi di- 
tambah. namun tambahan  ter- 

sebut tetap tidak dapat meme-   nuhi kebutuhan konsumsi 'kain 

Pa Sebagaimana telah di- 
umi oleh kalangan nemba- 

  

| 

| 

| 

dari Menado 
bar » Menteri Perekonomian se- 

(IPPHOS). 

malam Pertemuan dan Ramah 
"| Tamah sesama mereka, bertem- 

| pat di Kaptor Masjumi Djalan 
Ngabean 40 Jogjakarta. 

Seperti diketahui peladjar2 

dan mahasiswa2 asal Sulawesi 
“jang sekarang beladjar di Jogja 
karta kurang lebih 600 orang, se 

dang jang baru mendapat tem- 

pat di Asrama2 Peladjar Sulawe 
si di Bintaran Lor 18, Merapi 4, 

Krasak 5 dan Bedog 9 baru ki- 
ra2 120 orano. 

USAHA PENANAMAN 
TEMBAKAU 

Dikelurahan — Tjandibinangun 

kap. Pakem baru2 ini atas ke- 
mauan dari para petani telah 
dibentuk suatu organisasi petani 

menanam tembakau diberi na- 
ma: UPHTL, Usaha Petani 
Indonesia, ' dibawah? pimpinan 
sdr. Gondowimono dibantu oleh 
sdr.2 Rijopranoto sebagai penu- 
lis. Sih-Handojo bag. perkebun- 
an, Mangundarso “bagian: gu: 

dang, Tanuredjo bagian open, 
.99 petani telah mentjatatkan di- 
ri untuk menanam tembakau. 

| Pelaksanaan penanaman temba- 
kau akan dilaksanakan menurut 
etundjuk dari JA.LK.T.I, dan 

meniatakan diri sebagai V.O.T.- 
2? jang ada sekarang. 

Perlu diketahui daerah Pakem 
Inlu tempat penanaman temba- 
au onderneming jang diusaha- 

an oleh Belanda jang terkenal 
tembakau Kembangan, dan wak 
tu ini belum ada tanaman tem- 
Seakan “ang diusahakan oleh 
JAK.TI. 

BARANG TEMUAN 
Oleh Polisi Jogjakarta Bagian 

Lalulintas . telah diketemukan 

sebuah djam tangan merk .Breit 

ling” disebelah barat lapang se 

pak bola Kridosono Jogjakarta, 

lebih djauh 
djuga sebuah djam tangan merk 

»Titus” disebelah selatan pintu 
kereta api djl. Lempujangan. 

Selain itu telah diketemukan 

sebuah djas buka dari dril CP 

kuning dan I dompet kulit war 

na tjoklat berisi uang Rp. 52.10. 

Siapa jang mempunjai barang2 

tersebut diharap datang dikan- 

tor Polisi Bagian Umum dengan 
'menundjukkan surat keterang- 

“an dan bukti2 jang sjah. 

t 

  

    

| | 
| 
| 

  
Batik untuk Lebaran 

tikan, djatah jang diterimanja 
setiap bulan adalah Ik. 6 djuta 
yards, sedangkan djumlah ter- 

sebut adalah djauh tidak men- 

tjukupi dari besarnja kebutuh- 
an maksimum sebanjak 24 djuta 
yards setiap bulannja. 

Dengan demikian  djelasiah 

bahwa kesulitan2 akan bahan? 
untuk Keperluan pembatikan ma 

sih belum dapat dihindari, 

Produksi kain batik: 

Selandjutnja dinjatakan, bah- 
wa djumlah produksi kain batik 

.Giseluruh Indonesia tidak  da- 
pat ditentukan dengan angka 
jang pasti. Tetapi dapat dikira2- 
kan berdasarkan besarnja alo- 
kasi jang diterima oleh G.K.B.I. 
jaitu. sebanjak 2.400.000 potong   

| bahwa hahan2 batik hampir se- 

ap bulannja. Rata? setiap 
| potong memerlukan mori 2 
yards. Disamping ini masih ada 

| lagi tambahan sedikit dari Grey 
J..T.M. Tegal. 

Bahan? batik diimpor. 
Selandjutnia patut diketahui, 

| luruhnja Cidatangkan dari Juar 
nereri. Bahan? tersebut seperti 

| White Cambries / Greys di-impor 
dari Nederland, Japan dan In- 
dia, Setiap tahunnja diimpor ge banjak Ik. 12 X 6.000.000 yards Ng .000,000 yards. 

Selandjutnja bahan obat2 seperti tjat dsb. sebagian basa diimpor dari Djerman, Inggeris, Amerika, Hongkong dil. au 
nai djumlahnja tidak tentu, mikian pihak GKRBI. Pu st 

telah diketemukan ' 

AKADEMI SENI 
BENTUK 

Di Jogjakarta? 
Dari kalangan Seniman Indo- | 

nesia Muda didapat keterangan 
bhw oleh SIM dikandung makx- 
sud akan didirikan Pend. Seni 
Rupa jang akan diberi nama | 

Akademi Seni Bentuk adapun 

tempat kedudukan perguruan 
tersebut belum dapat ditentu- 
kan. ) 

Kabarnja penjelenggaraan ren 
tjana telah dilakukan sedjak be- 
berapa waktu jang lalu, sedang 
rentjana ini telah disampaikan 

kepada Presiden Sukarno se- 

waktu menindjau ASRI di Jo- 
gja belum lama ini. 

Demikian pula P.M. Ali, Men- 
teri PP & K serta Sri Sultan, 

WANITA DEMOKRAT 
RANTING KRATON 

Baru2 ini telah dibentuk Wa- 

nita Demokrat Ranting Kraton 

jang diketuai oleh nj. Prodjo-     |sandjojo, wakilnja nn. Sumarti- 
nah, penulis nn. Tursinah, nj. 

Darsono, bendahara nj. Her Su- 
padi dan Tirtomustopo, sedang 

pembantunja nj. Abd. Wachid. 

PENGURUS PANITYA 
TJERAMAH POLITIK 

BUBAR 
Diperoleh “kabar bahwa Pe- 

ngurus Panitya Tjeramah Poli- 

tik untuk Mahasiswa dan Pela- 

djar di Jogjakarta jang dike- 

tuai sdr. Sumarto Sarwono jang 
didukung oleh lebih 10 organisa- 

si Mahasiswa, Dewan Mahasiswa 

U.N. Gadjah Mada dalam Rapat 

Panitya Pleno jang diadakan 

baru2 ini telah dibubarkan, ka- 

rena tak dapat diterima tjara2 

jang ditempuh dalam penjeleng- 

garaan Tjeramah jang diberikan 
oleh M.H. Lukman dari C.C. 
P.K.I. pada tg. 21 Djanuari 1955 
jang lalu bertempat di Gedung 

C.H.T.H. Jogjakarta. 
Sementara itu beberapa ang- 

gauta organisasi mahasiswa jg. 
mendukung Panitya Tjeramah 

Politik tsb. telah menarik diri, 
antara lain ,,Gerakan Mahasis- 
wa Kristen Indonesia”. (GMKI). 

S.B.K.B. TA". MENJETU- 
DJUI SANI 

Dalam suratnja kepada P. M. 

Ali, menteri? Perhubungan, DN, 

Perhubungan, Kepala Pusat 

dil. menjatakan protes terhadap 

instruksi telegram menteri Per- 

hubungan A.K. Gani kepada ke- 
pala? Damri Djawa Barat, Dja- 

tgl. 7-12-1954 jang bermaksud 

untuk meneruskan tindakan pe- 

metjatan  besar?an terhadap 
kaum buruh Damri. Tindakan 

menteri ini berarti melaksana- 

kan rentjana Ir Rooseno jang 
ditentang. oleh kaum buruh 
Damri chususnja kaum. :buruh 

g serta semua golongan jang pro- 
gresip pada umumnja serta 

adanja protes dari P.P. S.B.K.B. 
Tindakan inipun menurut su- 

rat SBKB. Tjabang Jogja 

adalah bertentangan dengan pro 
gram pembangunan Pem. Ali 
Sastroamidjojo. Berkenaan dgn 
tu, maka D.P.T. SB.K.B. Jog- 
jakarta mendesak kepada men- 
teri AK. Gani supaja segera 
membuka perundingan dengan 
fihak S.B.K.B. untuk menjele- 
saikan masalah buruh Damri 
dan usaha untuk menjehatkan 
kembali Damri. 

D.P.P. MAHASISWA PRO- 
GRESIP BERTINDAK 

Dewan Pimpinan Pusat Per- 
gerakan Mahasiswa Progresip 
Indonesia dalam rapatnja baru2 
ini di Djakarta antara lain telah 
memutuskan : 'memetjat sdr. 
Pamudji dari keanggautaan Mz 
hasiswa Progresip. Kepadanja 
diberikan kesempatan untuk 
membela diri dalam Kongres jg 
akan datang. 

Pemetjatan tsb diatas adalah 
berdasarkan keputusan Dewan 
Pimpinan Daerah Mahasiswa 
Progresip Jogjakarta jang telah 
mendjatuhkan pemetjatan ter- 
hadap sdr. Pamudji atas tin- 
dakan2nja jg menjimpang dari 
dasar2 Mahasiswa Progresip 
dan serta melanggar adab- -0rga- 
nisasi dan djuga berdasark:n 
surat sdr. Pamudji sendiri ke- 
pada Dewan Pimpinan Pusat jg 
menjatakan pengakuan akan 
kesalahan jang te'ah dilakukan, 
jaitu menentang Statemen De- 
wan Pimpinan Daerah Mahasis- 
WA Progresip Jogjakarta, jang 
Sesuai dengan Statement Dewan 
Pimpinan Pusat, jang isinja 
mempertahankan Kabinet Ali. 

PANITYA GEDUNG PER- 
SATUAN WANITA 
TJANGKRINGAN 

Atas andjuran dari Panitya 
Persatuan Wanita Kab. Sleman, 
di Kap. Tjangkringan telah ter- | 
bentuk sebuah Panitya Gedung | 
Persatuan Wanita Kap. Tjang- : 
kringan jang di Ketuai oleh Nj. | 
Th. Brotosuhardjo. Panitya ini | 
telah melaksanakan programnja | 

jang pertama ialah memberi pe- 
nerangan kepada Masjarakat : 
terutama kaum Wanita tentang 
tudjuan dari pada Panitya, ialah 
agar para kaum wanita suka 

dan insjaf menjumbangkan Dar- 
ma. baktinja untuk menjokong 
berdirinja Gedung Persatuan 
Wanita jang hendak didirikan 
di Kota Jogjakarta. ' e 

Menurut ' tafsiran ' Panitya 
Kap. Tjangkringan akan dapat 
menjumbangkan berupa uang 

Isebanjak Lk. Rp. 700,— . 

BARANG SIAPA ? 
1. Buku Peladjaran ' bahasa 

Djerman I. y 

2. Vulpen. Harap jang berke- 
pentingan datang mengambilnja 
disekretariat redaksi K.R. 

Kartu poswesel jang diserah- 
kan kepada sekretariat redaksi 
BN telah diambil jang ber- 

  
  

    — A ht. 6 an 1 | 
Sa Tadi Dan ak 

Urusan Damri, Ketua Parlemen, | 

wa Tengah, 'dan Djawa Timur ! 

' Mextil diatas segera akan diteri- 

HALAMAN 2 
te 

A pa & dimana! 
x n 09.00 — 22.00 exposisi 

keradjinan tangan dan keseni- 
an RRT digedung CHTH. 

(€ Djam 13.00 pertundjukan film 
kepanduan oleh BPPF di Pan- 
ti Pemuda, Gondolaju 22. 

x£ Malam sidang konperensi pa- 
ra panglima seluruh Indone- 
sia diadakan digedung Nega- 
Ta, 

kk Djam 07.30 pers komperensi 
dengan K.S.A.D. Bambang Su- 
geng di Gedung Negara. 

kk Dj. 16.30 pertandingan bas- 
ketball antar tak. U.N. Gadjah 
Mada dilapangan basketball 
Gondokusuman 2? antara Nga- 
sem — F. T. puteri B dan djam 
17.15 M.ES.P. — DR F. pute- 
ra B. 

v 

  

SENIMAN2 JOGJA KE. 
FESTIVAL 

Festival Pemuda & Peladjar 
untuk Perdamaian dan Persaha 
batan Sedunia jang ke:V akan 
diadakan dalam bulan Djuli '55 
di Warsawa, Polandia. Berkena- 

an dengan itu para seniman di 
Jogja akan ikut serta mengikuti 
pesta tsb. dengan memperkenal- 
kan kesenian Indonesia dan gera 
kan perdamaian bersiap-siap dgn 
hasil2 seninja. Jang akan ikut 
serta ialah sdr2 Affandi, Hendra, 

Harjadi, Saptoto (menantu pelu 
kis Affandi), Djoni Trisno, A 

' Rachmat, Batara Lubis, dil, 

LATIHAN GURU2 
MADRASAH 

Seluruh Kabupaten 

Bantul. 

Diperoleh kabar bahwa nanti 

pada tanggal 1 sampai 3 Maret 

1955 j.a.d. akan diadakan lati- 
han bagi Guru2 Madrasah Selu- 
ruh Kabupaten Bantul bertem- 

.pat di Gedung ,,Sekolah Mene- 
ngah Islam” (SMI) Bantul. Se- 
lama latihan tsb. Guru2 jang 
bersangkutan akan diasrama- 

kan. 
Peladjaran2 jang akan diberi- 

kan dalam latihan tsb, antara 

lain 1. Kesempurnaan  technis 
pendidikan didalam Madrasah2, 

2. IImu Djiwa dan 3. Adminis- 
. trasi. 
|. Sebagai Guru untuk memberi 
peladjaran dalam latihan tsb. te- 

“lah dimintakan beberapa orang 
|jang achli dalam ,,vak” diatas, 
i selain dari kota Bantul sendiri, 
djuga beberapa orang dari Jo- 

| gjakarta. 

TAWARAN BEWA SIS- 
WA DARI PAKISTAN 
Dari Pengurus Besar ,,Pela- 

djar Islam Indonesia” (PI) 
Bagiih Penerangah Jogjakarta 
diperoleh kabar bahwa dengan 
perantaraan Sdr. A. Mukti Aly, 
Perwakilan Pengurus Besar 

PII di Karachi - Pakistan, Seksi 

Hubungan Luar Negeri PB PII 
di Djakarta telah menerima su- 

rat jang menerangkan bahwa 

T.. Ibrahim Achmad Bawany, 

Direktor Bawany Vio Lin Texti- 

ler Mills Ltd. di Karachi (Pa- 
kistan) telah menawarkan kepa- 
da Pengurus Besar PII di Indo- 
nesia Bea Siswa untuk 4 orang 

untuk beladjar di Pakistan da- 
lam lapangan ,,Industri Textil”. 

Lamanja beladjar antara. 6 

bulan sampai 2 tahun, selama di 

Pakistan mendjadi tanggungan 

Bawany Vio Lin Textiler Mills 

Ltd. dan diberi kasempatan 

berpraktek pada Industri Textil 

Bawany. 
Sementara itu 

“bahwa dari Hyderabad 

Rehabilitation Trust 

di Landhi Karachi baru2 ini oleh 

Seks Hubungan Luar . Negeri 

Pengurus Besar PII di Karachi 

itu telah diterima tawaran un- 

tuk melatih anggauta2 “PII 

jang berminat dalam laparigan 

perindustrian textil untuk me- 

ngikuti ,,Latihan Technis” pada 
pabrik textilnja, hanja untuk 
sementara ongkos2 perdjalanan 

dan selama di Pakistan masih 

  

dikabarkan 
Relief 

harus ditanggung sendiri oleh 
jang bersangkutan. 
Penawaran ,,Bea-siswa” dan 

pemberian kesempatan” diatas 

ini kepada PII, adalah sebagai 

landjutan usaha dan pembitja- 

raan jang telah dilakukan oleh 

sdr. H.A. Timur Djaelani dari 

Pengurus Besar PII Jogjakarta 

dalam “ perkundjungannja di 
Karachi - Pakistan dalam bulan 
Mei 1955 jang lalu. 

patan , Bea-siswa” dan 

han Technis” dalam Industri   
   

    

   

tukan oleh Seksi an 

| Luar Negeri PB PII di Djakarta 

sesudah semua sjarat2 telah di- 

penuhi seseorang tjalon 

telah ditentukan oleh Pengurus Bh, 

Besar PII Seksi Hubungan Luar 

Negeri, demikian kabar jang Oi 

peroleh ,,K.R.” 

Nonton mana 2 
RAHAJU : : 

Audrey Hepburn, Gregory 
Peck. Ta 

REX: ,Hlepant walk”, Eliza- 
beth "Taylor, Dana Andrews. 

INDRA : So Huang Sze Che”, 
film Tiongkok. 

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

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

LUXOR : ,Shin Shinaki Boobla 
Boo”, film India. 

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

Mn BETENG : Topeng: v 
esi”., 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
“Purnomo Kastowo”, 

W.O. SARI TOMO: HDjanohd 
Grogol”, 1 

Industries : 

£ 

Siapa jang akan diberi kesem- 

Roman Holiday”, 

       



     

   
       

   

  

   

  

   

  

   

   
   

    

   

    

   

  

   
   

  

   

  

   

    

    
     

    

  

    
   

   

    

   
   

    
      

   

  

   

  

   

  

   

   

    

   

    
    
   

  

   
    
   

     

  

   
     
   
    

     
     

    
      

     

      

   

    
   

     

    

  

   
    

  

   
     
     
    

    

    
      

   
   
   

  

pur, alat? ma 
Dean Sebagian besar 'kepunja- | 
“an Perwari. 
c. Ditempat Bu Koesban djuga 
3 telah tersedia -dapur. untuk 

| keperluan dapur umum. (Da- 
lam revolusi untuk keperluan 
perdjuangan Kemerdekaan 
dan sekarang disediakan gu- | 
na keperluan sosial, misalnja 
.bentjana Nan Asa, kapasitet 

  
   

    
   

  

Naa | berpenga- Il 
ih tersedia. 
ae ena 

- Ikut 3 5 
uaran guna $ 

- 1,25 
» ” 

0,25 
0,25 

Bil 

0.25 

  

igkan tiga kali 
“sehari (pagi, Maa dan ma- 
lam) dan pena Na extra 

. Giberi | 

  

Lain dari aa sial Hak ma- 
kan diberi extra ketjap dan sam. 

“bal, ketjuali makan pagi. 
“ Tentang menu, disusun dea. 

wosoedarmo, Pemimpin lemba- 
ga makanan Rakjat, dan petun 

2 “dari Dr Aulia tentang 
makanan sehat (lihat susunan. 
menu terlampir). . 

“ “Uang jang diterima Rp. 100,-, 1 
untuk : Fei 
1: Uang makan Rp. 90,- term 
| suk beli arang untuk setri- 

“ka dan kandji. 
b-dang Rp. 10,- untuk : 6 

(1. Gadji pekerdja dapur dan | 
asrama sebanjak 

| orang dan bilamana per- 
lu untuk  menje'esaikan 
pekerdjaan ditambah dGe- 

- ngan tenaga lepas. 20 
Memperbaiki alat2 jang 
rusak, tambal sulam. Ba 
pur. 5 
Beli minjak tanah, sabun 
utk membersihkan alat2 
makan dan aga medja 

: dsb. 
“Tjara bekerdja : 
' Perslah keuangan dirajameni 
tiap2 10 hari. Selain itu mem- 

  

bersihan asrama, sebagai pega- 

| kanan jang tidak memenuhi sja 
."at2 kesehatan. . 

3 hingga merugikan nama baik sa 

| Sebagai diketahui P.G.A. Atas 

ngan veristiwa itu diurus mela 
Hii saluran Pemerintah. 3 

dan anak2 didiknja pada PGA 

masal. 

' Sarkan pedoman dari Dr Poer- | 

    

- 'tama menghadapi 
. | sekarang seperti. pemulihan ke- 

amanan, masalah 
kaum pengungsi, penjelenggara- 

   

  

   

| tidak menghiraukan | 
ran2 “dan tata-tertib 

tetapkan. 

jang dihidangkan, 
rena berdasar kwa- | 
atau kwantitetnja, 
ebabkan perbedaan 

jaran (kareman). 
srdjaan tersebut diatas 
oleh Ibu Koesban, mu 
. 10 Agustus '54 sam 

ber 1954. Sesudah ity 
leh Ibu Suparijah. 

  

rpat masak tetap dirumah 
'Koesban berhubung asra- 
“belum. mempunjai tempat 

Ik sendiri. Bu Suparijah me 
Pa aan, sebagaima 
dikerdjakan semula. 
tanggal 1 Djanuari 55 
akan diselenggarakan 

: sendiri, jaitu oleh 
: Peladjar P.G.A. Atas 
ai oleh A.M. Masjkuri 
itu Bu Suparijah me- 

ngawasi keadaan makan dan ke 

wai. Ternjata setelah diurus 
oleh anak2 sendiri, banjak anak 
iang sakit, disebabkan oleh ma 

Demikianlah keterangan pela 
ar itu sama sekali tidak tjo- 
tjok dengan Manu nta: se- 

ja, Gan oleh karena itir akan sa 
ia adjukan kepada jang berwa- 

   

  

Gib. 
Lain ri jer itu: apa jang 

diterangk: Mm. pihak peladjar 
mengenai penganiajaan terha- 
dan Sir. Soehada Pantjakahana, 
saja sesalkan sekali, bahwa pa 
ra peladjar telah mendjadi ha 
kim sendiri . terhadap seorang 
pegawai jang sedang dalam 
mendjalankan tugasnia. 

| Tentang | lain2nja saja sen 
“diri tidak 'ada sangkut- pautnja. 

adalah sekolah Negeri, dan me 
murnt pendengaran 'saja, segala 
sesuatu jang berhubungan de- 

Semoga peristiwa itu dapat 
diselesaikan dengan segera, dan 

saja sebagai seorang Islam ber 
Ao'a,.ag”r Tuhan isng Maha 

Esa memberi djalan jang seba- 
ik-baiknja untuk para pendid'k 

Atas itu. 
Menara, 13 Febr. 1955. 

“Wassalam 
2 KOESBAN. 

pa 
  

| PARTAI KEDAULATAN 
RAKJAT 
Akan turut dalam 

d Kongres Rakjat. 
— Konperensi kerdja Partai Ke- 
daulatan Rakjat jang dihadiri 
oleh komisaris2 daerahnja telah 

memutuskan sedia. turut serta 
dalam Kongres Rakjat jang di- 
ndjurkan oleh Presiden Sukar- 
no guna mendapatkan perda- 
'majan nasional. 

Konperensi djuga telah men- 
tjari dasar2 untuk meletakkan 
kerdja-sama didaerah ini, teru- 

persoalan2 

It 

ratusan ribu 

jan Universitet Hasanuddin dan 

ain2. 
“Untuk maksud tersebut ka- 

“barnja P.K.R. akan mengun- 
dang partai2 dan organisasi. — 
AN 

RAKJAT MENDIRIKAN 
BALAI 

Penduduk desa Giripurwo kab 
| Wonogiri dewasa ini telah da- 
pat mendirikan gedung Balai 
'Pertemuan Rakjat dengan bea- 
ja Rp. 128.000,—. Beaja tsb. di 

  

     
    

    

  punjai buku keuangan NN 

  

   
   

  

boek) “9 
hn Untuk aa harian, un 

dapat terbang tegak 
r2 Inggris 
. terbang tersebut 
anda kebangsaan — —a 
NA Ta tersebut unt: 

     

  

   

  

   

    

    
     
   
   
   
   
   

  

   
   
   

    

   

              

    
   

    

   

      

   

  

        

4 Inggris pada waktu ini ntodk 

Pangan pesawat2 terbany pantjar gas, sebagaimana ke: 

m gambar diatas, 
lurus. 

telah memberikan idzin istimewa  supaja 
Paok. terbang dengan tidak usah me 

pikul dengan gotong  rojong 
oleh penduduk. t 

   
sadja diadakan pertjo- 

jaitu pesawat terbang pantjar 

ipula tidak ada tempat didalam 
Ty MAKAN tanda tersebut. 

mengenai | 

| (PIL) jang dilangsungkan di - 

Isurat sambutan dan dibakJakan 

|nan negara, 

(nan perekonomian . 

upon 
alat sehingga orang tidak (usah 
Sebuah maskape tilhon Djerman telah dapat m 

'ketjit Minat: gambar). Dimane Katana Tebik 200 
dan alamat2 dapat ang am lamnja dengan h 

    

lagi memegang, tilpw 

   

  

012 Mp ten 

SA Foto : a ondiana 3 

   
   

  

Persatuan  Insinjur Indonesia. 

Bandung telah menjusun dan me | 
Pu sebuah ,,policy-statt- 

it" mengenai pendidikan tek- 
nik dan memilih kembali semua 
anggota2 pengurus lama. 
Kepada rapat tahunan itu Pre 

siden Sukarno telah memberikan 

dimuka sidang. 

Susunan pengurus pusat Ih 
baru jang telah dipilih dengan 
suara bulat oleh rapat ialah shg 
berikut : Ketua Ir H. Djuanda, 
Wakil Ketua Ir R. Suwarto, Pe- 
nulis Ir R.S. Danunagoro, Ben- 
dahari Ir R. Anondo, Komisaris 
Ir Ang Oen Hauw. 

| Sambutan 
Sukarno. 

Presiden 

Dalam surat  sambutannja 
Presiden Sukarno menjatakan 
rasa gembira sekali, bahwa ra- 

pat tahunan P.LI. membahas 
soal pendidikan teknik di Indo- 
nesia. 

Ditegaskan, bahwa tjara dan 
tjepatnja kita dapat mengatur 

pendidikan para teknik dari ha 
wah sampai keatas mempunjai 

pengaruh besar atas pembangu- 
terutama dilapa- 

ngan perekonomian. 
Presiden  djuga menjatakan 

kejakinannja, bahwa usaha ke- 

@jurusan industrialisasi sebagai 
sjarat mutlak untuk Menopa" 

kemakmuran dan kebesaran ne 
gara dan rakjat tidak akan Ha 
hasil djika kita tidak tjukap 
memperhatikan pendidikan dan: 
Pa teknisi kita jang ha- 
rus mendjadi pelaksana jang ter 
penting dari maksud tadi. 

Pada achirnja Presiden menja 

fakan penghargaan dan penger- 
tian sepenuhnja 'atas djasa2. pa 
ra insinjur jang pada saat ini 
sudah dibebani pekerdjaan dan 
tanggung-djawab jang djauh me 
lampani kekuatan golongan se- 
ketjil ini dan tetap mengharap- 
kan supaja bagaimanapun djuga 
para insinjur membantu seke- 
rasnja kepada usaha menjusun 

korps teknisi jang tjukup besar 

dan tjakap untuk memikul tang 

Pendidikan teknik 
Dirumuskan persatuan insinjur ttoneitn 

RAPAT anggota tahunan | ' 

sadja dahulu: setelah itu baru 

merintah hendaknja memberikan 

| tangan ahli? dan pengiriman ma | 

Prioritit kepada per- 
dirian Sekolah? Tek- 
nik. 3 

Mengingat kekurangan jang 
sangat besar akan tenaga penga 

djar dan alat2 serta terbatasnja 
keuangan, maka untuk sementa- 
ra diichtiarkan memperlengkapi 
perguruan2 tinggi jg sudah ada 

menjelenggarakan fakultas2 jg. 
baru, 
Demikian dinjatakan dalam »PG- 
liey-statement” itu jang selan- 
djutnja menjatakan, bahwa Pe- 

prioritet kepada pendirian Sekc 
lah2 Teknik dan djuga memban- 
tu usaha keisonin 'kedjurusan 
itu. 4 

"Mengenai guru2, disamping 

menambah pendidikan guru2 tek 
nik, maka sebaiknja dipertjepat 
usaha mendatangkan guru asing 

untuk perguruan tinggi dan me- 

nengah dengan menjediakan devi 
sen jag lebih besar dan menga- 
Gakan sjarat2 jang menarik. 

.  Selandjutnja dikemukakan se 
bagai berikut : 

  
“Perlu djuga dipergiat usaha 

mendipat technical - asfistence 
Gari luar negeri berupa penda- 

|sesusunan pokok 

|kut : 

| maupun partikulir, 

| wakil2 dari golongin perusaha- 

|gara2 jang bersedia membantu 
dalam hal ini, organisasi ekone- 
mi dari negara2 Asia-Afrika dan 
memperluas Kontrak: antara 
fakultas2 kita dengan perguri- 
an tinggi diluar negeri. 

Rentjana harus tjepat 
dan seragam. 

Persatuan Insinjur donesia 
berpendapat, bahwa renfjana pe 
ladjaran pendidikan teknik ha- 
rus setjepat mungkin dibuat se 

| ragam untuk seluruh Indonesia, 

| sedang program minimum jang 
tertentu harus ditetapkan bagi 
sekolah Pemerintah manpun par 

tikalir. 
Mengenai tingkatan pendidi- 

|kan teknik P.I.I, mengemukakan 
sebagai beri- 

a) Pendidikan kedjuruan 1 
atau 2 tahun dengan sjarat idia- 

zah Sekolah Rakjat: b) Sekolah 

Menengah Teknik pertama 3 ta- 
hun setelah - Sekolah Rakjat: 
c) Sekolah Menengah Teknik 
Atas 3 tahun setelah S.M.P. atau 
S.M.T.P.: d) Perguruan Tinggi | 

Teknik setelah beridjazah S.M.A. 
bagian B atau S.M.T.A. terdiri 

dari dua bagian : 315 tahun sar 

djana muda dan 5 tahun sardia 

na, tinggi. Untuk memasuki 
tiap2 pendidikan ini (ketjuali 

untuk pendidikan kedjuruan) 
harus mempunjai idjazah jang 

diperlukan dan lulus udjian ma- 

suk. 
Dikemukakan pula supaja di- 

vergiat pendidikan tambahan 

(kursus sore, in-jop training) 
dengan sjarat2 jang. tertentu 
dan tenaga jang ada harus di- 

kerahkan untuk mengadjar de- 

ngan honorarium jang menarik 
dan selandjutnja dibutuhkan se- 
kali inventarisasi dari tenaga2 

jang ada sekarang menurut klas 

sifikasi keachlian, dilapangan 
Pemerintahan maupun parti- 
kulir. 

Panitia Negara Untuk 
Pendidikan Teknik. 

Persatuan Insinjur Indonesia 
achirnja mengemukakan, bahwa 
untuk memetjahkan soal2 tsb. 

diatas, maka sebaiknja diadakan 

suatu panitia jang berkedudukan 

tinggi (Panitia Negara Untuk 
| Pendidikan Teknik”) jang ber- 
| tugas : 

| kebutuhan, b) menjusua dasar 

| dan rentjana pendidikan teknis, | 

a) .menentukan angka2 

c mengawasi pelaksanaan ren- 
| tjana tadi.- 

Dalam panitia itu harus ada 

dGjuga teknisi jang berpengala- 
man dari kalangan Pemerintah 

begitu pula 

hasiswa dan lain? tenaga keluar. Lan jang akan mengerdjakan lu- 
misalnja melalui U.N.T.A.A.dan | 
specialised agencies,. Colombo 

plan, F.O.A., Ford Foundation, | 
bilateral agreements sena ne- 

| mikian 
lusan Sekolah2 Teknik tsb. Ds- 

.policystatement” P.I.I. 
| jang telah ditegima oleh rapat 

| tahunannja di Bandung — Ant. 

Legasi Rumania di Bern 
diserbu 

Oleh anggauta Gerakan Anti Komunis Rumania 

Untak bebaskan Sorang jg dipendjar 

s EDJ: JUMLAH drang Rumania jang bersendjata telah me- 
njerbu legasi Rumania Gi Bern (Swiss) sehingga kuasa usa- 

ha Rumania dan stafnja terpaksa harus melarikan diri ke rumah 
jang berdekatan dengan lJegasi itu. 

Untuk beberapa djam lamanja penjerbu? tadi menduduki le   gung-djawab jang dimintakan 
oleh negara. ' 

Pendidizan reknik ber- 

dasarkan "kebutuhan 
masjarakat. 

,Policy-statement” rapat ta- 

hunan Persatuan Insinjur Indo- 
nesia mengenai pendidikan tek- 
nik berbunji sebagai berikut : 

Pendidikan teknik harus dida 
sarkan atas kebutuhan masjara- 

kat sekarang dari setahun kese- 
tahun dan dalam rangka kebu- 
tuhan kemudian hari (djangka 
pandjang) misalnja dalam rang- 
kaian rentjana . pembangunan 
&- 10 tahun. 

' Pendidikan harus didasarkan 
atas prinsip memberi kesempa- 
tan jang sama buat siapapun diu 
ga untuk memasuki dan melan- 

djutkan peladjaran dari bawah 
"sampai keatas, asal memenuhi 
: sjarat2 ketjakapan jang diten- 
tukan. Jang harus segera di- 
tindjau ialah seluruh lapang 
an pendidikan teknik, jakni 
bawahan, menengah dan tingg:, 
setjara integral dan harmonis. 
Harus diadakan saringan dalami 
pemasukan kesesuatu djenis se- 
kolah berdasarkan atas sjarat2 
jang sama dengan mengadakan 
peraturan “dan tjara . peme- 
riksaan jang seragam objek- 
tip dan sedapat mungkin dengan 
tjara2 jang lebih modern (mi- 

salnja pemeriksaan psychotek- 
Inis). Berhubung dengan kebuti- 
han masjarakat, Pemerintah dan 
partikulir jang mendesak, maka 
untuk masa jang singkat titik 
berat pendidikan teknik harus 
diletakkan atas peladjaran prak 
tis, sedang taraf teoritis lambat 
laun “harus dipertinggi. 

. “Pada umumnja kebutuhan tek 
nisi berada dalam semua tingka 
tan, jaitu djuru2 dan ahli bawa- 
han, ahli menengah,  sardjana 
pertama dan sardjana tinggi. 
“Berdasarkan atas pembangu- 

pada masa 
jang akan datang, misalnja 5 
2 npa 10 thn, harus diadakan 
perkiraan - tentang kebutuhan 
emmatjam teknisi dengan per- 
kembangan itu, misalnja dida- 
sgrkan atas rentjanan pertanian 

peternakan, perikanan, perindus 
trian dan pertambangan, perhu- 
bungan, pekerdjaan umum dan 
persediaan tenaga “listrik dan 
lain-lain, Berdasarkan atas psr 
kiraan itu harus dipersiapkan 
rentjana menjediakan peralatan 
(ruangan, alat2 asrama dan lain- 
lain", 

    # (Mondiana). semua tingkatan na 
tenaga pengadjar untuk 

gasi tersebut. Kepada polisi Swiss mereka menjatakan, bahwa 
gedung legasi itu tidak akan mereka tinggalkan sebelum 5 orang 

Sewaktu | 'menjerbu, mereka 

jang mengakibatkan seorang so- 

pir dari legasi itu luka2. 
Pemerintah Rumania kini me- 

ngadjukan tuntutan kepada pe- 
merintah di Bern supaja penjer 
bu-penjerbu itu ditangkap. 

Legasi Rumania di stock- 

- hendak diserang djuga. 

Setelah Ceraadi penjerbuan, 
gedung legasi itu lalu dikepung 

oleh polisi Swiss dan menangkap 
seorang penjerbu 

dari gedung tadi. 
Menurut keterangan orang jz. 

ditangkap ini, mereka (6 orang 
anggota gerakan anti Komunis 

di Rumania) ' telah memasuki 
Swiss setjara menjelundup dan 
merentjanakan ldjuga serangan 

seperti itu terhadap legasi2 Ru- 
mania di Stockholm dan Kopen- 
hagen. 

. Berhubung dengan insiden itu, 
pemerintah Swiss Selasg jl. ini 
telah Near sidang daru- 
rat. 4 

f 5 orang jang dipendja- 
.rakan di Rumania. 

Lebih landjut Reuter memberi 
“takan, bahwa 5 orang jg dipen- 
djarakan di Rumania dan jang 
pembebasannja dituntut oleh pe 

njerbu2, menuri/ keterangan se 
orang penjerbu jang ditangkap 
sleh polisi Swiss, adalah uskip 

| Sudiu, djenderal Alder, Lazar, 
|Bartianu dan Anthony Nurbanu. 

Djenderal Alber, bekas mente 
ri dalam negeri, ditangkap bu- 
lan Nopember 1946. 

As Siaran Radio RRR. 
Dalam pada itu oleh Kantor 

Berita Republik Rakjat Rurmia- 
nia disiarkan bahwa Pemerintah 
Rumania herkenaan dengan in- 
|siden jang telah terdjadi thd. 
Legasinja di Bern, telah menga- 
djukan protes kepada Pemerin- 
tah Swiss. 
Disamping itu oleh acting Men 

'Grogore Preoteasa, telah disam- 
paikan Nota kepada Kuasa Usa- 
'saSwiss di Bukares. Dalam Nota 
tersebut dituntut supaja Peme- 

bolan teroris fasis Rumania jang 
“telah melarikan diri dari Ruma- 
nia dan telah menjerbu Legasi- 
'nja di Bern, serta kemudian me 

njerahkan kembali kepada Pe- 
 meriatali Nania Rumania, 

  

| 

holm dan- Kopenbagen | 

jang keluar 

teri Luar Negeri Rumania, M.- | 

'rintah Swiss menangkap gerom- 

kawannja di Dananuin dibebaskan dari pendjara. 

Nota tersebut djuga menekan- 

melepaskan beberapa tembakan | kan harapan agar Pemerintah 
|Swis mengambil tindakan2 se- 

perlunja berkenaan dengan per- 
kembangan situasi itu. 

Demikian siaran Radio Repu- | 

blik Rakjat Rumania jang di- 
tangkap di London. 

NJONJA PICASSO ME- 
NINGGAL 

Tak ada orang jang 
antarkan. 

Olga Maklova 'Picasso, isteri 

pelukis Pablo Picasso jang su- 

dah bertahun-tahun hidup ter- 

pisah dari suaminja, telah me- 

ninggal dunia dalam usia 67 
tahun. 

Djenazahnja dimakamkan ha- 

  

ri Senin jl., di'Cannes, Perantjis 

Selatan. Hanja 4 orang sadja 

jang mengantarkannja, jaitu 
orang2 jang chusus disewa un- 
tuk mengantarkan  djenazah. 
Suaminjapun, Picasso, tidak me- 

ngantarkannja. 
Dimasa mudanja, Olga Mak- 

lova mendjadi penari dalam rom 
bongan ballet Diaghilev. Tahun 
1911 ia bertemu dengan Pablo 
Picasso, — Rtr. 

  

D ALAM pertukaran pikiran 
.aahasiswa tentang “mutu 

universitit di Indonesia dewasa 
ini, pada umumnja hadirin lebih 

menjukai ,,studi bebas dengan 
'Dimpinan”. Mereka”tidak menju- 
kai intellectualisme jang .berle- 
bih2an, dan semuanja menjedari 
bahwa universitit adalah pabrik 

kader jang akan mengabdi ke- 
pada masjarakat, 

Harry Supeno (dari Fakuitit 

Hukum) menjatakan, bahwa 
untuk mengadakan sesuatu peru 
bahan sistim perlu ada keku- 
atan masjarakat jang mendu- 
kungnja. Begitu pula bila para 
mahasiswa hendak mengadakan 

(Sambungan ,K.R. 

sesuatu perubahan, harusah me 
reka dapat mempersatukan aksi 
nja sambil! membentuk satu pen 
dapat umum jang menjokong- 
nja. Diingatkannja, bahwa per- 
tumbuhan sehabis perang ada- 
lah berkat usaha mahasiswa sen 
diri, seperti terdjadi dengan uni- 
versitit ,,Gadjah Mada”. Univer- 
sitit adalah lembaga masjara- 

kat, kata Supeno. 
Sumardi (dari Fakultit Eko- 

nomi) mengatakan hahwa ga- 

longan mahasiswa adalah satu 
anasir jang penting didalam 
universitit, dan masjarakat me- 
naruh harapan besar kepaaa 
mahasiswa. Tapi kini ternjata. 
studi mereka tidak begitu lan- 
tjar seperti jang diharapkan: 

tiap tahun terdjadi pertumpuk- 
an mahasiswa jang tidak ber- 
hasil dalam udjian. Misalnja pa- 

da Fakultit Ekonomi, dalam ta- 
hun peladjaran jang lampau, di- 
antara 1.250 mahasiswa hanja 

250 orang jang lulus udjian, 
atau 20x. Dan sardjana jang 
dihasi'kannja hanja 4 orang. 

Ini satu kerugian sosial jang 
besar, kata Sumardi. Djika di- 
Dukul rata tiap mahasiswa jang 
cagal itu membelandjakan uang 
Rv. 500.— tiap bulan, maka se- 
ribu mahasiswa jang tidak Inlus 

'S1 mengeluarkan biaja setahun 
R0. 6 djuta. Dan djika diban- 
dingkan tambahnja 4 sardiann 
s&xonomi dengan pertambahan 
tiatjah djiwa sebanjak 2” dari 
89 djuta. njatalah ahli ekonomi : 
iang sedikit itu tidak akan sang 
“up. memetjahkan soal jane di- 

''mbulkan oleh djutaan mulut 
iang harus diisi. kata Sumardi 
tang lalu bertania, dengan tiara 
hegini, bilakah negara kita jang 
Serbelakan- akan mendjadi 

negara madju ? 
Kongesti hasiswa tingkat 

rendah ada “h mematahkan se- 
mangat, kata pembitiara, ter- 
utama semangat dari orang2 
tua mahasiswa jang selalu ber- 
harap anaknja akan madiu dlm 

tiap udjian. Dan bagi mahasis- 
wa sendiri menimbulkan ke- 

diengkelan jang pahit. 
Letak kesalahan dan kegan- 

| 

  

  

  djilan ini, kata Sumardi, adalah 

pada kenjataan bahwa para ma- | 
| : 5 
|hasiswa kurang mempunjai be- 
! | | |kal untuk menempuh udjian, ti- 

dak mempunjai rentjana terten- 

tu sewaktu akan memasuki per- 
guruan tinggi, kurang sadar 

lakan tanggung-djawabnja terha 

| dap masjarakat dan tidak tahu 
|#jara ,»aanpakken” stadinia. 

| Sementara itu masjarakat masih 
| terus mengharapkan mahasiswa 

|inlusan universitit berupa vak- 
| mannen, orang? jang pandai da 

|lam sesuatu vak, Scientist dan 
pendukung tjita2. 

Anwar Suroso (dari Fukultit 

Kedokteran) berpendapat, 'bah- 
| iya djika terdjadi kongesti ma- 

hasiswa tingkat rendah, dia- 
| nganlah SMA sadja. disalahkan, 

| tapi kesalahan ini djuga terda- 
|pat pada SMP dan Sekolah 
Rakjat, dan selandjutnja masja- 
rakat disekitar perguruan ter- 
sebut. Djika murid2 SMA ku- 
rang bekal, pokok sebabnja ia- 
lah keadaan masjarakat kita 

jang anak2nja kurang  menda- 
pat pendidikan sempurna. 

Pembitjara mengandjurkan 
supaja diadakan seleksi terha- 

.dap mahasiswa, dan studi bebas 
mereka harus dengan tuntunan, 

supaja tidak banjak uang jang 
diboroskan  pertjuma. Disaran- 

kannja supaja ditiadakan sistim 
tingkatan kandidat dan dokto- 
ral, dan diganti dengan sistim 
jang tiap tingkat mempunjai 

harga sendiri. Djadi tiap maha- 
siswa jang tidak. sanggup. me- 
landjutkan studinja, bila dapat 

mentjapai sesuatu tingkat ter- 
tentu, boleh mentjeburkan diri 
kedalam masjarakat, dan men- 

" jang tinggi, 

Kena Mahasiswa satu 

kerugian sosial 
tanggal 15/22). 

Besti mahasiswa tingkat rendah 

tidak. lulus tidak suka mening 
galkan perguruan tinggi untuk 

mentjeburkan diri kedalam ma- 
Sjarakat. Dengan begini mereka 
merintangi mahasiswa2 lain 
jang .mempunjai tjukup ega 
kapan. 
HUSEIN UMAR (dari Fakul- 

tit Hukum) mengatakan bahwa 

kesukaran jang timbul dalam ka 
langan perguruan tinggi dise- 

kurang memperhatikan kehidu- 
pan universititnja, tidak mau 
memberikan sekongan “ moresi 
dan materieel. Dan ini disebab- 
(kan pula oleh kurangnja perha- 

  
tian mahasiswa terhadap masja 
rakatnja. Pembitjara 
Gjurkan ,,geleide 

untuk menghindarkan avonturis- 

mengan- 
vrije studie” 

ne dari pihak mahasiswa. . 
'Sujoto (dari Fak. Ekonomi) 
mengatakan bahwa  universitit 

adalah satu paberik kader jang 
terdiri dari pribadi2 jang dapat 
menjelaraskan dirinja “ dengan 

masjarakatnja, jang berwatak, 
mempunjai mutu otak dan budi 

dan dapat mendja- 
dikan dirinja berguna bagi ma- 
sjarakat. Djika mahasiswa ingin 
berguna didalam masjarakatnja, 
maka hendaklah selama  men- 
djadi mahasiswa, mereka tidak 
kurang giatnja bekerdja dida- 
lam masjarakat, kata Sujoto. 

Ant. 

PEMERIKSAAN PERKARA 
SCHMIDT 

Akan dilandjutkan tg. 24 

Pebruari. 

Dari Djaksa Tinggi Sunarjo 
didapat kabar, bahwa pemerik- 

saan perkara bekas Kapten Knil 

H.C.J.G. Schmidt, jang selama 

ini tertunda berhubung dengan 
sakitnja Hakim Mr G.K. Lim, 

akan dimulai dan dilandjutkan 

ilagi pada tg. 24 Pebruari jang 
akan datang. 

Pemeriksaan perkara Schmidt 

ini akan dilakukan oleh Hakim 

Rochjani dari pengadilan nege- 

'ri Purwakarta, sedangkan seba- 
gai penuntut tetap bertindak 

Djaksa Tinggi Sunarjo sendiri. 

Karena pergantian Hakim 

tsb., maka pemeriksaan perkara 
ini besar sekali kemungkinannja 

akan dilakukan daris tingkat 
pertama lagi: seperti diketahui, 

itu terdjadi karena mereka jang |    babkan oleh karena masjarakat. 

:HALAMAN 3 

JUNGSLAGER TGL..17 
PEBRUARI INI 

  

LN.H. JUNGSLAGER. 

seorang pemuka ,,Nigo” 
jang hari ini dibawa 
PN LA : 

kemuka 

Lebih djauh diperoleh ketera- 

an, bahwa pemeriksaan perkara 

terdakwa Jungslaeger, ialah pa- 

da tg. 17 Pebruari ini, disalah 

satu ruangan gedung Pengadilan 
Negeri Djakarta. 

Sebagai Hakim dalam peme- 
riksaan perkara ini ialah G.A. 

Maengkom, dengan  djaksanja 

Djaksa Tinggi Sunarjo sendiri. 
Jungslaeger jang djuga ditu- 

duh mendjadi salah seorang pe- 
muka ,,Nigo” dan tersangkut 

dalam aksi2 perlawanan gelap, 
akan dibela oleh tiga orang 

pembela, jaitu Mr Van Bouman, 

Mr Boegheim dan Mr Nani Ra- 
zak Muthalib. — Ant. 

TANAMAN BAHAN 
OBAT NJAMUK 

Tanaman bunga pyrethrum 
disekitar Dieng kabupaten Wo- 
nosobo dalam tahun “ini baru 
mentjapai 505 lebih dibanding- 
kan luasnja areaal sebelum pe- 
rang. Kalau dulu mentjapai 
areaal 500 ha. pada dewasa ini 
baru 270 ha., sedang sehabis pe- 
njerahan kedaulatan 1950 ting- 
gal 200 ha. Sebagaimana diketa- 
hui bunga pyrethrum dapat di- 
pakai buat bahan obat njamuk. 

| Pasarnja sampai di Djakarta, 
| Pekalongan dan Djawa. Timur. 

| Harga pyrethrum kering di 
Dieng kini 1 kg. Rp. 15.— bila   selama ini Schmidt telah dipe- 

riksa dalam' 7 kali persidangan j 

oleh Hakim Mr G. K. Lim. 

Ant. 

mereka mendjual langsung ke- 

pada pabrik obat njamuk di 
Peka'ongan dapat laku sampai 
Rp. 22,50. — Ant. 

  

Suasana BRN di Lam- 
pung ,,panas” 

Kalau tak segera beres, saja akan 
mengungsi, kata residen 

K ALAU pemerintah pusat tidak lekas rsengambil tindakan? 

jang tepat dalam soal keuangan bagi para transmigranten 

ERN jang berdjumlah 40.000 djiwa didaerah Lampung, : 

Mr Gele Haroon 

saja 

rasa terpaksa saja harus mengungsi ke Djakarta dalam waktu 

jang singkat, demikian dinjatakan oleh Residen Lampung Mr 

Gele Haroon. 
Suasana hangat jang sekarang mulai dirasakan pada ka- 

langan BRN itu adalah dilahirkan oleh kelambatan pemerintah 
menjelesaikan masalah uang tundjangan dan djaminan “bagi 

mereka untuk tahun 1955 ini, kata Residen seterusnja. 

Residen telah mengirimkan 

utusan ke Djakarta guna me- 

njelesaikan soal ini, tetapi sam 

pai tanggal 14/2 masih tetap he- 

lum ada kabar dari pusat me- 

ngenai hal tersebut. Untuk men 

tjegah suasana lebih hangat” 

Residen telah menolong para 

anggota BRN tersebut dengan 

mempergunakan beras persedia- 

an pemerintah dalam mengha- 

dapi masa patjeklik tahun ini. 

Dengan berbagai kebidjaksa- 
naag Residen, ketertiban dan 

keamanan seumumnja masih 

dapat dikuasai pemerintah se- 
tempat, tetapi bilamana peme- 
rintah pusat kurang lekas ber- 
tindak, Residen chawatir ter- 
djadi hal? jang 'tidak diingini. 

Panen padi para petani BRN 

tersebut barulah akan dapat di- 

petik dalam bulan 3 atau 4 nan- 

ti. Adapun uang tundjangan jg 

belum diselesaikan itu adalah 
untuk bulan Djanuari dan Pe- 

bruari 1955. Sedangkan uang   dapat kedudukan. 
Subroto (dari Fakultit Eko- 

nomi) menjatakan, bahwa kon- !   tundjangan untuk tahu 1954, 

menurut Residen, telah disari- 

u THE FINE ARTS " 

paikan kepada jang berhak da- 
iam tempo jang tepat. 

Konsolidasi 

lantjar. 
Mengenai konsolidasi orgali- 

sasi dan penjaluran para angg9- 

ta BRN kearah penghidupan j£ 
normal dan lajak sebagaimana 
masjarakat seumumnja, - menu-, 

rut Residen berdjalan dengan 
baik. 
Gangguan2 keamanan dan 

lain2nja jang dialami pada ma- 

sa permulaan dahulu sekarang 

sudah tidak terdapat lagi. Ma- 

sing-masing sudah mempunjai 
mata pentjaharian jang teratur, 
baik dilapangan pertanian, per- 

ikanan | maupun pertukangan 

dan lain2nja. 
Demikian pula hanja dengar 

para bekas anggota CTN jang 
telah disalurkan  kemasjarakat 

dan telah hidup bersama-sarna 
masjarakateseumumnja, Mere- 

ka telah mendjadi anggota ma- 
isjarakat jang baik, kata Resi- 
, den Gele Haroon. — Ant. 

berdjalan 

  
“ 

MANDRA KE AHLI SIHIR (25). 
  

  

     
  

    

Pest 
OF ALL TIMES TO BRING 
BACK THE PITCHERS-- 
NOBODY TOLD HIM TO-- 

  

    
“bali likisan2njas 

ada orang 
kan kepadanja   peti itu | 

DON'T SHOOT,I 
TINY. COPS 

TAKE THAT 

Ik Kapan dia membawa kem- 
tidak 

jang mengata- 

Tue SILENT EXPRESSMAN 
SEEMS TO WHEEL THE 
BOX AWA OUTSIDE 

BOX BACK!    

  

   

  

      
   

    

Hey--WHAT'S HAPPENIN”? 
-- HE AND THE BOX--     

  

-- ARE TUANIN' 
“-INTO SMOKE-- 

kan MANDBAKE 
WATCHES AS THE 
ILLUSION VANISHES 
BEFORE THE HE AMATEO 

    

  

nja AK 
KelUAr L.s.odokak 

-- Djangan tembak, Tiny. Di- 

luar ada polisi ! "Kembalikan 

  

jang diam itu, kelihatan: 4- . 

Bajangan dari pengantar-- He......... apa itu jang terdjadi? ...... dia dan pena 
hilang mendjadi ASAP... 

petinja Mandrake jang tidak kelihatan itu' menunggu sampai bagumpani 
asap itu Smg dari pandangan kedua Na jang 
ngang i6U......ooWooo 

  

tertje-



      

   
   
   

IV | ULANG TAHUN KE VII | 

"h Untuk mem 
tahun ke VII ,,F 

   

  

5 
—i 

Ti
 

: f P.S. 3 

»i Gunung Kidul. 
eringati ulang 

      

   PEMBERON- arty Sosialis In- 

donesia (PSI). pada hari Ming- TAKAN 

gu 13 Pebruari 1955 jang lalu TAWANAN 

ini | bertempat di Pondjong Gunungs PERANG 

Kidul telah diadakan pertanaman JANG 

keluarga PSI setempa' dibawah SANGAT 

      

ph 

      

Sdr. Tjokro boleh tjoba sekali- 

  

sekali, ik apa. Sambil me- FN 3 Pagu E., 

nunggu dibikin baik itu leiding. ATOM LA cd Aan | 

u Ng Haa Tea Untuk usaha? — dam SAN basara 

P BERABE | Dalam buku 'putihnja Peme- 5 PRA 1 SAINS 

Ba 5 AA Ng “ntah Inggris telah menjiarkan SSS £ , k 

ae : ae Ihahwa dalam, th, 1915, ran ai X 

FE - . CN Ke t dari pembangkitan tenaga NE sg “ 

3 28 KKOD MADJU ! iatrik di Tag akan digerak- t- MADJU 

Didapat keterangan dari pi- 

hak bang eneaaan bahwa pen 
didikan Masjarakat kab. Karang 

  

anjar, Surakarta, kini mempu- 
njai 28 buah KKOD (kursus ke 

Ba masjarakatan orang2 dewasa), 
EP dari djumlah itu 8 buah dianta 
KL ranja chusus buat kaum wanita. 

Dari sedjumlah tempat2 kur- 
sus tersebut mempunjai murid? 

» 717 orang laki2 dan 268 orang 
wanita. Pada achir tahun 1954 
KKOD kab. Karanganjar terse- 
but berhasil meluluskan 4£t 5 

  

  

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa dari penduduk kab. tersebut. 

jang djumlahnja Ik. 360.204 dji 
wa jang masih buta huruf ada 
149.484 orang, Adapun banjak- 

a - kursus2 PBH ada 163 teni- 
E. p : £ aa # : f 5. 3 2 

€ 2 "meikanap "St pai 15 

" GADJI PENJANJI RRI 
SURABAJA 

i » Lebih baik dari PGP: 
Kepala Djawatan Radio Re- 

publik Indonesia Surabaja Su- 
harto menerangkan atas perta- 
njaan bahwa penghargaan jang 
berupa gadji terhadap para pe- 
nianji - tetap jang membantu 
RRI Surabaja adalah lebih baik 

dari schaal gadji jang ada pada 
PGP. 3 TAK 
Pada RRI Surabaja kini ada 

3 orang penjanji pembantu te- 
tap, dan disamping itu ada pula 
tenaga2 lepas jang dibajar de- || 
ngan “tjara honorarium. Peng- 

« hargaan terhadap penfanji2 atau |. 
musikan2 tsb. ditentukan oleh | 

: sebuah komisi jang terdiri dari 
orang2 ahli, dan kebanjakan 

  

  

       
Bantu — GKidul 26-8.- 

Dengan ini maka pertanding- 

an untuk merebut kedjuaraan 

Daerah Istimewa Ji ogjakarta se-   Adapun kedudukan masing2 
jalah sbb.: , : 

i aa an. Uni Aa Ona 
1. Sleman 4 4 — 8 64-30 

2. Bantul 4 2 2 4 5432: 

3. Kota A22 & M-A0 

4. K.Progo 4 2 2 4. 27-44 

5. G. Kidul 4 — 400 25-65 

5 Sebagai tambahan pada hari 

tersebut diadakan pertandingan 

“ antara guru? luar kota mela- 

hi wan kota jang berachir 10-4 

3 untuk kemenangan guru? kota. 

& Kemudian pembagian piala2 dan 
idjazah dilakukan oleh Kepala 

Djawatan P.P.&.K Daerah Ist. 

Jogjakarta. 
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1 . SEEMAN DJUARA TH. : 
3 “1954| 1955 

Dengan mendapat perhatian 

tjukup banjak, pertandingan 

kasti pada hari kedua mengha- 
silkan sebagai berikut: 

Sleman — Bantu! 9— 8| 

G. Kidul — K. Progo 3 — 9 
'Sleman — Kota 18 — 10 

na 

    

“Dengan hasil tsb maka pada 

hari kedua ini kedjuaraan telah | 

djatuh ditangan Sleman, karena | 
telah bermain 4 kali dan terus 

menang. PE 

Pertandingan jg masih akan | 

dilangsungkan ialah untuk me- | 

nentukan djuara kedua dan ke- | 

tiga. Se 
Ragu menang kalah seri nilai 

1, Sleman 4 — “Pung 8 

2.K. Progo 2 TN | 

3.Bantul 1. 2..— 2 
Iedtean 5 1 BS CA na 

BAG: Kabah “an PE main 0 Li 

Pada hari ketiga djuga akan 

diadakan pertandingan guru2 

kota meawan guru2 luar kota 

dan pembagian piala dan idja- 

zah? kepada para pengikut.   
    

   
   

   
   

   

    

  

   

    

impinan sdr. "Katul jang men- 

la p: u 

5 "konggres wanita seluruh Indone 

sia, nj. 1 : 

sahwa kongres tsb akan dilang 

a- | sungkan di 
12 Maret sampai j 

'jad. Diterangkannja lebih lan- 

pe- | ajut, bahwa jang akan mengha : 

diri konnggres tsb berdjumlah 

11300 orang, jang mewakili 27 or- 

jidikan wanita 

nomi, kedudukan wanita di-dim 

ja, | perkawinan dll. | 
£ 

INGGRIS PERGUNAKAN 

kan dengan tenaga atom. 

Dalam siaran tersebut dinja- 

sakan, bahwa tjan 

tersebut akan meliputi pemba- 

agunan 12 setasion tenaga lis- 

trik atom dalam th. 1965 dgn. 

ongkos 
1 

300 djuta Pound (sekira : 

-a dollar). Dalam 10 tahun jg. 

| 1000 kilowatt: — AFP. 

| Telah meninggal dunia pada 

| djam 3.15 pagi 

Nj. WIGNJOKARJOSO 

(apapun waktu meninggal sampai . | 

8 ini Tensi utjapkan diperbanjak terima kasih. 

KAA MAA LA LA 

“AKAN DIPUTAR FILM: 

TKA AA Ms ALS PADA 

. Pernjataan. 

' Karena orang2 jang membeli obat2 dari 
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BERANI!!! 

  

perhatian tjukup besar. 
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'Dalam pertemuan tsb. hadir 
: 

naa wakil dari Pimpinan. Dae- Dalam : $ i 

, |rah Jogjakarta. 
/ 2 

NGRES WANITA DI |: SEGERA : 

PALEMBANG PI SOBOHARSONO ' 

pa “nga, 3—6 Maret. | sx omutam ama 

I- patam konperensi persnja : ar 

ketua panitya penjelenggara MA
A 

. 5 BARU DATANG : 
Hanafiah menerangkan, SHEAFFER'S SET 

Palembang pada tg). 
dengan 6 Maret 

Rp. 275,—   dalam sosial eko 

maa 

  

   

  

   
KN 

   
          

2 TA TA TE TE TT SAS EL SI 

(Vulpen dengan Potloodnja) 

1x & 5 “3 

MLS POSE 

  

  
8 » » 

Toro TB Ta Gece te 

ganisasi2 masa wanita vertica?. PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA # 

Dalam kongres itu al. akan di 1. 

atjapkan preadvis mengenai PEN | Xie TAN 

  

rentjana 20 th. 2. Cursus Auto Monteur. 

Dj. Lempujangwangi 16, Dk. 

1 Cursus Mengemudi Auto. 

3. Mengemudi ' Bermonteur. 

  

perhitungan sebanjak 

840 aja   pe    

    
4g akan berkapasitet kl. | 

T 

11500 sampai 2000 Megawatt. : 

Djumlah ini sama dengan jang 

dihasikan oleh kl. 5 Sana - Tablet adjaib untuk 
juta ton batubara setiap 

: SN 3 

aa Setasion Tenaga atomik jg Kk mag La 

pertama, jang akan digunakan en AL 

sebagai pertjobaan, tak akan di djadi segar tetap kuat 

pakai untuk sedikitnja 5 tahun. Pane 

“ Rentjana sampai 1975 tsb. 

akan menghasilkan 55 ribu sam Meri geo P 

pai 60 ribu megawatt atau Se Ma Aa AP 

perempatnja jaitu 10 ribu sam : 

sabu megawatt Oa ade PUSAT PENDJUAL 
akan berarti penghematan 

Ha V 2 

djuta ton batubara. | Toko ASTAGSINA aa 

“Keterangan: 1 megawatt — j Kawatan 146 — Surabaj   
    

     

       

   
     

    

   
tan gagal 16 FEBRUARI 1955 

Istri / Kakak kami : 

Prof. Moh. Salim dan Tn. Dr. Sutjipto jang 

t selama sakitnja, pula kepada Tuan? Njonja"/ 

menundjukkan perhatian dalam bentuk . 

pernakamannja, dengan 

Kepada Tn. 

Saudara? jang telah 

Jogjakarta, 
1 Febr, 1955. 

| WIGNJOKARJ
OSO | ARJONO. 

LN AA NATA AN AL AA AAN nun 

  

    

penghargaan itu ditentukan oleh Te ana NG SEDIKIT HARI LAGI. | 

pengalamannja. — Ant. 1 AKAN BUKA KEMBALI. TUNGGU SED 

5 , NA h , 

$ sn 
i 

p: - / : 
! 

£ / | 

( ! 
1 

Selai 7 : 
1 

PN pa Ph L 7 - ! 

: ' ! S ! 

Ai p i ' £ t “ F3 5 Fe “ 

PERTANDINGAN KASTI |! Jo AAN j 

en aa Ni Kana t 191-2 Di MANA ? ! $ 

Hasil pertandingan kasti hari Kena pa Pa SRK Te ARI TE 

ketiga sbb.: aa RL EN EN 

Kota an K.Progo 13-5. PEN ni PE KALI AAA LAN ma NA EN naa 

PENGUMUMAN 
UNTUK FONDS KORBAN BANDJIR ! 

'SOUVENIRS PERDUS" 
untuk para Peladjar Sek. Landjutan Atas, Mahasiswa dan 

Keluarga Univ. Negeri GADJAH MADA”, bertempat di 

'PAGELARAN padu tgl. 18 dan 24 Februari 1955. 

UNDANGAN DAPAT DIMINTA PADA: 

1. Secretariat Dewan Mahasiswa (Pagelaran) 

2. Asr. Darmaputera 40/C. 

3. Asr. Ledok Gondomanan 6. 

4. Surokarsan 15. 

»SSAKSIKANLAH SAMBIL BERAMAL !! 

2 Jogjakarta, 15 Februari 55. 

j DEWAN MAHASISWA 

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA 

8 BAGIAN SOSIAL / P.F.G.M. 

1 

Tae kaan aa BAN AAN Re Da AN MN MS AA AA AL ME 

Air Itam 8 November 

Kepada Jth. 
TABIB WAHID MAWN, 
Tambiong 40 BANDUNG. 

ABU MANSUR DI AIR TAM 

MG DJEDJAWI K. IL PLG. 

Membalas surat ) 

Bismilla Hirrohma Nirrohim. 

Assalamualaikum Wr. Wh. 

Dengan hormat ! Ta 

Dengan ini kami utjapkan terima kasih kepada TABIB WA- 

HID MAWN, jang mana kami kerapkali mendapat kiriman 

OBAT dari tuan terutama jani Pil VIRANOL, sesudah itu 

mendapat kiriman 1 (satu) kotol Pil VIRAMIN dan 2 (dua 

botol) ASTMA, pertama Pil VIRANOL jang sudah kami 

njatakan benar2 telah berbukti bagi kami ja'ni berkat obat 

itu penjakit jang kami derita lebih kurang 10 (sepuluh) 

tahun jang lalu dengan sebab makan PIL VIRANOL dari 

TABIB WAHID MAWN penjakit itu dilenjapkan oleh 

jang maha KUASA. : , 

Sehingga ta' dapat kami membalas djaza TABIB WAHID 

MAWN, sehingga kami serahkan dan doakan agar semua 

penduduk stika membeli obat2 dari TABIB WAHID MAWN, 
TABIB WAHID 

menghilangkan uang pertjuma. 

Sekianlah kami utjapkan terima kasih 

Amin Jarrobbal Alamin ! 

Wassalam 
MANSUR JASIN ) 

MAWN tidak akan 
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putih sekali, djadi..... murni 

dan halus bagi kulit 

      

   

»Saj a 

selalu 

" memakai 

LUX” 

kata 

Myrna.Loy 

bintang pilem 

Amerika jang 

| terkenal, 

9 

5 
Ne 
N 

“ 

Lux, dipakai oleh 9 dari 10 bintang” pilem. 
LT24-195-8: 

     TJOBALAH MAKAN SATU B 

“ 

  

TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

LA 

TOL DAN LIHATLAH 

      

,SENKESIN” 

ning telor. Pembikinannja didasarkan atas 

adalah terbikin dari bahan? jang dapat melantja: 

sia, misalnja, hormone, besi (baik untuk darah) kapur (baik urtuk tulang), 

hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

  

    

rkan tumbuhnja tubuh manu- 
vitamin dan ku- 

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

| kesehatan, Ini obat dapat merjembuhkan penjakit atau kelemahan? seperti berikut : otak 

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

tua, penglihatan dan pendengaran kurang, badan kurus, gegindjel kosong, tubuh lemah ka- 

rena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan 

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

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

rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai 

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

ngin tangan dan kaki pun dingin, dll. 

Para pemakai harap suka perhatikan kotaknja, 

»SENKESIN”, agar djangan sampai kesalahan beli barang tiruan 
Masculinum untuk orang lelaki dan ,SENKESIN” 

terdiri dari dua matjam : ,SENKESIN” 

Femininum untuk orang perempuan. 

tidak Gapat anak, pinggang sakit, 

gambar dari 2 monjetnja dan perkataan 
»SENKESIN” adalah 

Asek: Toko Obat ENG NJAN HO, Petlinan T5 —— Jogjakarta 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? 
v 

OBAT DISELURUH INDONESIA. . 
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TELAH MENIKAH : 

SRITANI SOEKIMAN 
(Dr. H. SOEKIMAN WIRJOSANDJOJO ). 

dengan : 

I-. SOEWARNO WIRJOMARTONO 
( WIRJOMARTONO ). 

Jogjakarta 
Rabu 16 Februari 1955. 

T 
Sawit 

— KESUSASTERAAN INDONESIA 
oleh : Nursinah Supardo Wine Rp. 6,— 

— KESUSASTERAAN INDONESIA "ara 

ale. Samobrangkan | Inlag ED 5 14,50 
— KESUSASTERAAN INDONESIA 

idem Pi aa na 11, — 

sa KESUSASTERAAN INDONESIA 

|. idem KN Man 3, — 

— PROSA dan PUISI INDONESIA 

aleh » “Sabaruddin Ahmad Lean 17,50 

Semua pesanan di tambah porto 
Sedikitnja Rp. 1,50, 

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

MA AA AA AKN LAN MANA ALS TA TAN TA Ang TA 0 Ta 0 MA 2 PN MAA SL SN J0 Peni SL Ya SAN AAA BAn 

Pa » SG MEN AAS ta : 

KELELERLBLL LES SL LSLLSESLHLLLKOLLR LS A 
! 

| 
19 # 4 

8 RADIUM VIRANOL' TONIC PILL 
'g 1 
Bi Ge ia Radium VIRANOL TONIC 

13 PILL Tanggung 100 pCt. 

14 Sembuhkan penjakit jirian 

| x Lemah Badan, Lemah 

1 Urat2 . Sjaraf, Djantung 

berdebar?, Buah Pinggang 
otak Brain), “Linu? -Pu- 

sing, Kepala lekas tjapai 
muka  Putjat, Kentjing X 
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2 manis, Kaki tangan dingin, 

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

Tanggung / mandjur dan mudjarab harga 1 botol isi 20 Pill 

Rp. 30,—. : 

BLOSSOM FACE CREAM 
Soften Your face and skin 

Romevas pimples, Wrinkles and other 

skin blemishes. 
SE: Twice daily after bath as four- 

nation for Your make-up. 

Sempurnakanlah kulit muka. 

Menghilangkan hitam?, kukul keko- 

lotan, Panu, Djerawat dan wiro kulit 

muka. Muka kelihatan: muda seperti 

gadis dan tjantik. Kulit djadi litjin 
dan halus. Baik sekali untuk dipakai 

sesudah mandi sebagai foundation 

dari Njonja punja make- up, djikalau 

ingin bepergian keundangan. 
HARGA 1 Pot. Rp. 15— 

BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and -beauty. 

Develops and swells a flat bust. Tigh 

tens and lifts sagging and flabby bus. 

to perfection as a mailen form. 

USE: Twice daily, when you go to bed 

  

and morning - time. 
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Membikin badan njonja tetap bagus 
seperti gadis. 
Mendjadi kentjang lagi, djikalau pakai 

ini Cream. 5 
THARGA,I Pot Rp. 30— 

  

  

Bisa dupat beli di semua Toko Obat Tiong Hoa diseluruh 

INDONESIA. 

Pusat Pendjual Tabib MAWN. 
Djalan Tambiong 40 Telefoon 4941 Bandang. 

SELLER LELE A 
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Ni 
Buktikanlah sendiri kemustadjabannja. 

  

Satu2nja obat kuat untuk keiemahan 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, 

lerias, 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 

POTENSOL 

Untuk telari jang merasa jesu «keterangan lebih djelas 

dalam doos atau bolen minta dari pendjual). 

Rp. 20— 

NA na Den MOOS (neng nee NUN eka maa Lea Tai an HA 

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

PENBANOL DAN e AN ma ALE Un SAN ee aa ta aa Rp. 25,— 

APHRODIN EN POPAAL Ui ena en Aa DN KRU Ta pan un agan PNG AAA PENA 

DC CREAM 
fanggung menghilangkan tan- ' 

da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 
“kin tjantik paras mukanja. 

Per doos . ... Rp. 15,— 

NO-HAIR CREAM. 
Tjepat menghilangkan “rambut 

dan tida berbahaja dan gampang : 

dipake. 203 
Per doos Rp. 10,— | 

ATOM HAIRDYE. | 
Untuk menghitamkan “rambut | 

| putih. Tanggung tida LUNTUR 
Gan kwaliteitnja istimewa. 

Per doos Kp. 10,— Rp. 15,—3 
Rp. 25,—. 5 

Nat 
DC POMADE 
menghitamkan 

putih. Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa AURp: 20, — 

  

Untuk rambut 

Obat? keluaran DC PHARMA 

ditanggung tida mengganggu 

kesehator umum dan diperbuat 

dengan arat-alat Pharmacie oleh 

Achli2 Obat jang ber- Idjazah. 

DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 

OBAT TIONGHOA DIMANA? 

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

  Ez pomaDe MI    Agen? di Djawa Tengah : 

Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, Toko obat Tek An Tong, 

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

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

lang. Toko obat Junon Djjl. Slamet Ryadi 162 Timuran, 

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 

obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- £     djan Semarang. 
  

Typ »KEDAULATAN BAKJAT" 1982 68/8014, 

     


