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5 RICHARD CASE : : 
, PERWAKILAN 

(Xx PENTINGA 1 
| Penempatan Perwakilan di In- 
'donesia aan Inaia merupakan 2 
pos terpenung dalam amas di- 
“piomatik Australia, demikian ka 
'ta Menieri LN Richard Casey | 
baruZ ini jg mengumumkan pe- 

| ngangkatan W.R. Crocker seba- 
“gai duta besar Australia untuk 

“Indonesia. Mr. Crocker kini men 
djabat komisaris tinggi Austra- 

ha di India. $ : 
Casey mengatakan, bahwa In- 

donesia dan Australia mempu- 

njai banjak kepentingan sama 

dalam memperteguh keamanan 

dan kemakmuran daerah Asia 

Yenggara. Negeri bertetangga 

dgn. sendirinja mempunjai hu- 

bungan? tetap jang, dalam pada 
itu menimbulkan masalah2. 

Satu?nja selisih jang pokok 
antara Australia dan Ind 

ialah mengenai soal Irian Barat. 
api tiadanja persesuaian menge 

nai hal ini tidaklah mendjadi 
(halangan bagi  berlangsungnja 

kerdjasama antara kedua negeri 

itu. Lasey menjatakan kejakinan 
nja, bahwa kepentingan? jang 

sama dan keinginan bersahabat 

jang mendasari berlangsungnja 

kerdjasama antara kedua negeri 

itu, adalah lebih besar daripada 

perbedaan?nja jang ada. Ia per- 

tjaja kerdjasama itu akan ber- 
kembang terus. — (Ant). 

KONPERENSI EKONOMI 
DJATENG JAD 

Pada tgl. 14 uan 15-14 jad. di 

Semarang akan dilangsung al 

konperensi ekonomi untuk selu- 

ruh Djawa Tengah. Atjar? ter- 

penting jang akan dibitjarakan 

dalam konperensi itu ialah me- 

ngenai perindustrian, perdagang- 

an dalam dan luar negeri, per- 

hubungan, keuangan, 

dan lain?. Konperensi tsb: akan 
dihadiri oleh sebagian besar | pe- 

ngusaha? 
dari seluruh“ Djawa - Tengah. 
Dari Dewan Ekonomi: Indonesia 
Pusat akan hadir Suchjar Tedja- 
sukmana, sedang dari kalangan 

Pemerintah akan memberikan 
prae-advisnja beberapa orang, 
dari Kem. Perekonomian " Dja- 
karta. — (R.D.). £ 

Era “SARI Bak TA TA AA ' 

sSARDJANA2 DUDUK DI- 
PRESIDIUM KONGRES 
| SOBSI. 
iKongres Nasional ke-II. Sobsi 

telah berhatsil membentuk sua 
tu Presidium Kongres jang ter- 

diri dari 30 orang, -diantaranja 
terdapat Prof. Ir Purbodiningrat 
dari SBPU, Ir. Muljadi dari. 

Sarbuksi dan Mr. Suprap 
SB Kem. . Perburuhan. Djuga 
Sekretaris GSS Henry Jourdain 
terpilih mendjadi anggota Pre- 
sidium kehormatan. Sekretariat 
Presidium terdiri dari anggoti 

Sekretariat Sentralbiro Sobsi 
dan komposisi  keseluruhannja 
meliputi lapangan agraria, tran- 

sport, pertambangan, kepega- 
wajan negeri dan industri sete- 

  

NESIA DAN INDIA - 

    
distribusi 

dan wakil? koperasi | 

(Ng 

ENGAN. dibuka oleh KSAD 
seng jang pidatonja disusul 

dung Kementerian Pertahanan di 

ter asing dan tamu? lainnja. 

   

  

Akademi tersebut lamanja be- 
ladjar 3 tahun kini mempunjai 
mahasiswa Lk. 250 crang. Dies 

Natalis'ini ada'eh jang pertama. 

Prof. Tar Po Goan : Pem 
(bangunan Ekonomi ku- 

“Iantjar. : 

Tidak diterangkan apa sebah- 
nja, pidato dari pihak dewan gu- 
ru besar Akademi Militer me- 
ngambil 'atjara ekonomi jang di 

utjapkan "oleh Prof. Drs. Tan   
: —nja kami muatkan besok. red). 

to dari | 2 

kita sampai pada alam pemba- 

ngunan kader bangsa jang sa- 
ngat penting. Selain itu djuga 
perlu mengadakan perobahan ra 

garaan, ekonomi dan sebagainja.   ngah berat dan ringan. 5 
Presidium telah menetapk 

adanja komisi2, jaitu Komisi 
Laporan Umum, Komisi Pro- 
gram, Komisi Konstitusi 
Komisi Lambang. 

bahwa Sekretaris Djenderal 

EVS dan wakil Presiden GSS 
B. Brandzen ditunggu kedatang- 
annja “ untuk  mengundjungi 
Kongres Nasional ke-II Sobsi. 
(Ant.). 

Pengusaha2 nasional akan ikut 
missi perdagangan 

Ke Mesir & Saudi Arabia 

ARI kalangan DHELN Kem Perekonomian diperoleh kete- 

lusi “dari struktur 
mendjadi nasional terutama 

San dilapangan ekonomi. Mem 
Achirnja dapat ditambahkan, bangun aparatur negara (ka ' 

Musi strukturil adalah dua ke 

  den, jang menegaskan tidak 

Goan. Po. guru besar daam-.ma- 

Ita peladjaran ekonomi. 
Pada pokoknja pembitjara me | 

ipremukakan...kritik2 mengenai 
kurang jantjarnia perkembane- 
an ekonomi di Indonesia jang di 

baiknja menurut pendapatnia. 
Ia menegaskan maksud memba- 

ngun ekonomi nasional bukan- 

lah suatu hal jang dapat dilaku- 

kan dengan memindahkannia da 

ri tangan bangsa asing ketangan 
bangsa Indonesia sadja. (Pidato- 

Presiden : Bentuk kader 

7 & radikal struktur. 
Presiden Sukarno menegaskan 

dikal strukturi! dalam ketata ne 

“Strukturil harus ada revo 
kolonial 

der) dan mengadakan revo 
4 

wadjiban berat, kata Presi 

I'ies Ak. Huk, Militer: 
“ 

Djenderal Major Bambang Sa- 

dengan pidato? Prof. Drs. Tan 

kemarin pagi diadakan 

Djalan Segara Djakarta, jang 
“Hadir wakil Presiden Moh. Hatta, P.M, Ali Sastroomidjojo, wakil 

P.M, Zainul Arifin, beberapa menteri lainnja, banjak atase? mili- 

“ada satis kabinstpun jang 
dapat menghindarkan diri 
dari dua kewadjiban berat 
itu. 

Konsekwensinja jang berat 
pula ia'ah dalam keuangan. Tjon 
toh untuk membentuk kader.ba- 
ru memerlukan banjak uang. Da 
lam hubungan ini Presiden me- 

ngemukakan adanja dua hal jg 

bertentangan : 
Segala usaha itu memerlukan 

uang tapi sebaliknja djuga ada 
kewadjiban untuk ' melakukan 
tindakan2 jang mengurangi pe- 

masukan dalam budget. negara. 
Dua hal ini tidak dapat kita 

hindari, kata Presiden. 

Keadilan, kedjadjuran, 

disiplin sjarat hakim 
militer. 

Selandjutnja Presiden menge- 

mukakan pentingnja tugas pem- 

bangunan, ' disini tugas. pemba- 

ngunan dalam ketentaraan dan 

terutama 'dalam hukum keten- 

taraan dengan mengemukakan 
pentingnja tugas hakim militer 

dan sjarat?nja untuk djadi ha- 

kim militer : sjarat keadilan ke-   
sertai dengan saran2 bagaimana j 

djudjuran, disiplin jang ditam- 
bah lagi o'eh Presiden sjarat ber 

dasarkan anggapan bahwa ,.Soi- 

Gaten.eer is veryolmaakte bur- 

gereer”. 
# 

- Zonder musuh, tentara 
tetap tentara. 

" Selandjutnja antara lain dite- 
rangkan Presiden bahwa Ang- 
katan Perang harus tetap ber- 

djiwa tentara. sekalipun tidak 
melihat musuh. 

Kita bentuk kader dan Maak 

20. struktur, kata Presiden 
: — Djangan banggakan bajonet, kata Mr Iwa: 

D 
Goan Po mengenai ekonomi, menteri Pertahanan Mr Iwa Kusu- 
masumuntri mengenai akademi militer didirikan tahun 1953 dan 

paling achir pidato Presiden Sukarno mengenai perubahan radi- 
kal jang harus dilakukan terhadap struktur Rolonial mendjadi 

struktur nasional serta pembangunan, 

upatjara Dies Natalis Akademi Hukum Militer dim sebuah ge- 

yi 
2 

Menteri. Pertahanan 

Hukum nomor satu. 

Menteri Pertahanan da- 

'lam pidatonja mengulangi 

|apa'jang diutjapkannja sebo 

lum dibentuk “Akademi ini 
bahwa alangkah berhabaja- 

nja negara dan bangsa bila 

mana Angkatan Perang me 

membangaakan  ketadjam 

an udjung bajonet 

Pendidikan ahli2 hukum dim 

rangka pembangunar dan per- 

kembangan Angkatan, Perang 

kita sebab itu dianggap. perlu 

sekali. Selain  mengutjapkan 

penghargaan kepada anggauta2 

dewan kurator dan dewan guru 
besar Menteri, Iwa mergutjap- 

ikan-pesan2 pula kepada maha- 

siswa2 jaitu supaja disamping 

makan pula pemeliharaan wa- 

    

  

  

ARTAWAN ,,K:R.”  Dja- 
karta mengawatkan, bah- 

wa mendjelang sidang parlemen 

17 Djanuarji pihak oposisi telah 
menjiapkan diri untuk memadju 

kan mosi lagi - sebagai usaha 

menggulingkan kabinet. 
Pertama-tama masalah tanda 

gambar Komunis jang ditanja- 

kan Ameilz kepada Pemerintah 
Djika djawaban Pemerintah .ku- 
rang memuaskan, segera hal itu 

oleh #melz Cs akan didjadikan 

mosi. . 
Menurut keterangan jang  di- 

peroleh  K.R. panitia kaibi- 
net jang ditugaskan mempela- 
djari tanda gambar tersebut ti- 

dak tjukup mendapatkan alasan 

juridis untuk membatalkannja. 
Selain itu kabinet sendiri me-   

rangan, bahwa Menteri Perekonomian telah menjetudjui ikut 

sertanja beberapa pengusaha2 nasionai dalam missi perdagangan 

Indonesia jg. akan berangkat ke Mesir dar Saudi Arabia, dan jg. 

akan berangkat pada pertengahan bulan ini. 

Mereka itu ialah sdr2 Hasnam 

(N.V. Djohan Djohor), Rachmat 

Kusumobroto (BAKUNA) dan 

Sjamsuddin Dg. Mangawing dari 

(DEI Makassar). Sementara itu 

Menteri Perekonomian masih 

membuka kesempatan bagi goio- 

ngan pengusaha nasional untuk 

ikut serta dalam  missi perta- 

gangan tersebut dengan sjarat, 

bahwa mereka akan membea- 

jai ongkos perdjalanannja sendi- 

ri. 
Tawaran reekspor barang- 

barang Indonesia bagi Me- 

sir 

Mengenai usaha Indonesia un- 

tuk memperbesar. perdagargan 

dengan negara? Arab, selandjut- 

“nja dari DHELN diperoleh ka- 

bar, bahwa kini oleh Indonesia 

sedang ditjari djalan agar anta- 

ira negeri2 Arab dan Indonesia 

dapat diadakan lalu lintas perda 

gangan setjara langsung, dengan 

tidak usah melalui London atau- 

pun Amsterdam. Sebagaimana di 

ketahui kini negeri2 Arab masih 

banjak mengimpor barang2 jang 

sebetulnja berasal dari Indon 
dengan melalui London dan - 

sterdam. 
Untuk selandjutnja Indonesia 

  

akan menawarkan pada Mesir 
| rak untuk mengadakan reekspor, 
dari barang2 jang diekspor dari 
Indonesia, dan selandjutnja Me- 
sir dapat meneruskan mengeks- 

' por barang2 itu kenegara2 Arab 

Dengan menumpang pesawat 
| Garuda Indonesian Airways, ke- 
1 marin telah tiba kembali dita- 

nah air, rombongan kesenian In 
donesia jang turut dalam pekan 
tari2an di Dakka, Pakistan Ti- 
“mur. Selama di Dakka rombong 
jan Kesenian Indonesia itu telah 
mengadakan 17 kali pertundjuk 
an dikota2 Pakistan Timur, dan 

(telah pula diterima oleh guber- 
nur Pakistan Timur. 

Diantara 6 negara jang ikut 
dalam pekan tari?an itu, jaitu 
Indonesia, Malaya, Birma, Pili- 
pina, Tailan dan Pakistan, maka 
rombongan Indonesia adalah sa- 
tu?nja negara jang telah mene- 
rima hadiah berupa medali pe- 

  

rak dari penjelenggara pekan 7 
tari?an tersebut. — (RD ) 

  

mang tidak punja hak memba- 
talkannja, karena hak tersebut 

ada pada Panitya Pemilihan In- 

donesia, sedang Panitya Pemi- 

lihan Indonesia telah menjata- 
kan, bahwa tanda gambar terse- 

but sah. 
Kompromi apa jang akan di- 

ambil dalam peristiwa ini belum 
ketahuan, tapi nampaknja seka- 

rang pihak N.U. (Nahdhatul 
Ulama) sendiri. jang telah me- 

lainnja, demikian kalangan | madjukan nota kepada kabinet 
DHELN. 1 (ANE:) untuk membatalkan tanda gam- 

" 5 ma bar tersebut, tjukup menginsjafi 
MISSI KESENI AN BAWA kesulitan jang dihadapi. Sampai 

: | berita ini ditulis N.U. tidak me- 
MEDALI — perlihatkan sikap jang dapat 

mempersulit kedudukan kabinet, 

karena partai ini sendiri rupa- 
nja menganggap tidaklah sewa- 

djarnja kabinet bubar hanja 
karena perkara tanda gambar. 

Satu hal jang djelas, perkara 
tanda gambar ini sekarang me- 
nimbulkan persoalan jang sulit 
penjelesaiannja. 

Soal lain lagi jang bisa didja- 
dikan mosi oleh oposisi untuk 
menggulingkan kabinet jalah 

segera akan diperdebatkan da- 
lam sidang pleno. Tapi menge- 
nai ini oposisi sendiri belum 
kompak, karena Masjumi seka- 

menolak protokol itu seperti 
jang telah dilakukan oleh Par- 
tai Sosialis dan M 

  
hega Ke 

   Pa 

  

— 

sprotokol pembatalan Unie jang 

rang rupanja segan menjatakan | 

.K ar Batavianteh Gennbtsehap 
uya Tur dpn eh Watanicheopen” 

Dengan demikian djelas, bah- 

wa Sesudah parlemen bersidang, 

kabinet tetap akan menghadapi 

rongrongan hebat dari oposisi, 

hingga djika barisan Pemerin- 

tah retak, maka hal-itu memba- 

hajakan kedudukan kabinet. De 

mikian kawat tersebut. 

UNTUK LANTJARKAN 
PENJEBARAN TEXTIL 
Untuk melantjarkan penjebar- 

an barang? tekstil kepada rak- 

jat, oleh Kem. “ Perekonomian 

telah dikeluarkan berbagai per- 

aturan. Antara jain telah ditetap 
kan, bahwa kepada para impor- 
tir jang menjimpan barang? 

tekstil jang telah mendjadi milik 
Jajasan itu, diwadjibkan dengan 
segera menjerahkan barang? ta- 
di kepada grosir jang telah di- 

tundjuk oleh Jajasan Perbekalan 

  

djiban ini tidak dipenuhi, 

Kutan akan diambil tindakan? 

dengan mentjabut pengakuannja 
sebagai importir. Selain itu ke 
pada para grosir diwadjibkan 

dengan segera melaporkan ma- 
na? para importir jang tidak 

      

  

        

  

  Budejaa 
, 

Litu, jang kemudian diterima 

1 Ibaik oleh kabinet. 

Dewan Menteri  menjetudjui 

ngabaikan hukum dan hania | 

kesungguhan beladjar menguta- | 

tak, tata susila kepribadian per- | 

wira. — Ant. 

L|, National Union for Australian 

Soal tanda gambar PKI& 
protokol Pembatalan 

) Unie 
Mungkin didjadikan oposisi 

dan Persediaan. Apabila kewa- | 
maka | 

kepada importir? jang bersang- 

  

PJ.M. Presiden Sukarno tengah mengutjapkan pidatonja dalam 
resepsi Konggres Sobsi ke II di Bulai Pertemuan Umum pada 

| membantu pembangunan 'di In- 

MENTERI 
Menjetudjui beberapa ran- 

tjangan U.U. dan P.P. 

|. Dewan Menteri telah menga- 

dakarn  sidangnja tg. 1l/1 ma- 

lam di Pedjambon. 
Dalam sidang tsb. Prof. Ir. H., 

Johannes sselaku wakil ketua 
| delegasi R.I. kekonperensi Unes- 
co jang berlangsung di Monti- 

vedeo mulai tg. 11 Nopember —- 

19 Desember 1954, memberikan 

laporan tentang hasil2 jang te- 

liah tertjapai dalam konperensi 

| SIDANG DEWAN 
| 
| 

| rantjangan undang2 tentang pe- 

| njelesaian perselisihan  perbu- 

| uhan, rantjangan undang2 da- 

| surat tentang penjaluran kredit 

| guna pembangunan perindustri- 

an dalam sektor partikelir, ran- 

jangan undang2 darurat ten- 

tang perobahan dan tambahan 

pasal 4 undang? no. 18 tahun j 

1953 tentang penundjukan Tu- 

mah2 sakit partikelir jang ime- 

rawat orang2 miskin dan orang2 

jang kurang mampu, rantjang- 

an peraturan pemerintah ten- 

tang dewan penerbangan dan 

| rantjangan peraturan pemerin- 

tah tentang pemungutan retribu 

Isi atas kapok'jang diekspor. 

Selandjutnja kabinet memben- 

tuk suatu "panitya interdepar- 

temental untuk. membantu se- 

| kretariat-besar (Joint - Secre- 

tary) guna keperluan konperensi | 

A-A bulan April jad. 

Atas pertanjaan, Menteri Pe- 

nerangan Tobing mendjelaskan, 

bahwa sidang Dewan Menteri 

tadi malam itu adalah sidang 

routine, tidak ada soal2 istime- 

wa jang diputuskan. — (Ant.). 

| BANTUAN PEMUDA2 
AUSTRALIA 
Untuk pembangunan 

Indonesia.   Kini telah tiba di Indonesia 

i.James B. Webb, wakil Presiden 

University Students” (NUAUS) 

| dan sekretaris ,.Committee for 

Graduate Employment in Indo- | 

nesia", Tia mengadakan Pe 

nindjaugn selama, kurang lebih | 

2 

| 
l 

| 

| 
| 
| 
| 
: KEB "Pitt. 
(Pada tahun 1950 dalam kon- | 

|perensi International — Studeni 

' Service di Bombay,. wakil Indo- 

te Esia telah mengusulkan “supa- 

(ja pemuda dan pemudi Australia | 

jang sudah mempunjai keahlian 

: 
donesia dengan bekerdja dismi 

| sebagai pegawai negeri selamp.| 

sampai 2 tahun. .- | 

| pada tahun 1952 -didapat per- | 

|setudjuan antara Pemerintah2 | 

| Indonesia dan Australia menge- | 

nai sjarat2 pengiriman pemuda2 | 

ahli tsb. Jakni Pemerintah Aus- | 

tralia menjediakan  sedjumlah | 

uang untuk ongkos kapal Aus-| 

| tyalia — Indonesia pulang-pergi | 

bagi kira2 10 orang setahun, se- 

dang Pem. Indonesia sanggup 

mempekerdjakan mereka di Ke- 

menterian2 jang “ memerlukan 

  

  

| sebagai pegawai negeri biasa 

|dengan diberi gadji. menurut 

| PGP 1948/1950, 

Sampai waktu ini telah beker- | 

dja pada Pem. Rep. Indonesia 

sebanjak 8 orang, diantara ma- 

na 3 orang telah Kembali ke 

| Australia setelah menunaikan 

kewadjibannja - jang  memuas- 

kan, jaitu Oliver McMichael pa- 

da Djaw. Penerbangan Sipil, 

nona Gwenda Rodda di Lembaga 

Eykman dan nona Alison Fran- 

kei dibagian Pharmasi Kem. Ke- 
sehatan. 1 t 

Jang kini masih di Indonesia 

ialah: Herb Feith, pegawai 

'Kem. Penerangan, Mrs. Betty 

Feith pegawai Kem. PPK, Ian 

Doig pegawai Kem. Kesehatan, 

Miss AA. Thomson (sekarang 

njonja Zainuddin pegawai Kem. 

PPK, Harold Whitfield pegawai 

Kem. PPK (Universitet Gadjah 

Mada, Jogjakarta). 

Dalam tahun ini ditunggu ke- 

datangan 4 orang lagi jang te- 

lah mendapat pengangkatan 

dari Kementerian? Pertanian dan 

PPK. 

  
/ 

memenuhi kewadjikannja, seperti 

jang telah disebutkan diatas, ke 

pada Jajasan Perbekalan dan 

Persediaan. Demikian diumum- 

kan oleh Kem. Perekonomian. — 

(R.D.). 

  (IPPHOS). 

i New. York menjatakan, 

|harapan “menanti kedatang 

| Hammarskjosld kembali ke New 

York. 

| na depan 

| George Yeh. itu. 

A geri dan Pertahanan serta wakil 

  

Pada tanggal 8 Januari 1955 jb!. di Istana Negara telah diperi ngati seratus tahun, hari wafat- 

nja Pangeran Diponegoro. Gam bar : P.J.M. Presiden Sukarno d engan disertai para tarmu2 laim- 

nja ketika mengheningkan tjipta untuk arwah alm. P, Dipone 

GS 

ap 

goro. IPPHOS). 

  

Blokade terhadap R.R.T. 
Uniuk bebaskan 11 penerbang A.S., kata Radford 

Dulles kirim nota rahasia kepada Yeh, kata Hsin Hua 

AKSAMANA Arthur Radfore, kepala gabungan kepala? staf awan menduduki” wilajah Tiong 

Amerika, Serikat kepada pers di Washington menerangkan, . 
bahwa djaian jang terbaik untuk membebaskan 11 orang pener- | 

bang AS jang dipendjarakan di RRT karena berspionase itu ia- 

lah dengan mengadakan biolkage terhadap Diongkok daratan 
oleh sekutu. 

                  

   

Mengenai masalah “11 orang 

penerbang A.S. jang dipendjara- 
kan di RRT itu, lebih djauh se- 

arang djuru bitjara PBB di New 

York . menerangkan, bahwa be- 

rita2 jang menjatakan tugas 
Sekdjen PBB Dag Hammars- 

skjoeld sekitar pembebasan 1174 
penerbang A.S. itu gagal, adalah #g 

tidak betul. 5 

Di Peking telah tertjapai ke-f 
inatjuan? jang dapat didjadikan f 

Gasar untuk mengadakan pembi 

tjaraan? lebih landjut. Semen 

tara 1tu Menteri LL. N. Johng 

Foster Dulles dalam pidatonja di 
bahwa 

bangsa Amerika dengan penuh 

Dalam pada itu, kantor berita 

RRT Hsin Hua mengabarkan 

bahwa sebuah harian Djepang 
telah menundjukkan nota raha” $ 
sia antara menteri luar negeri 

Amerika Serikat dan menteri 

I.N Chiang Kai-Shek jg men- 

djandjikan bantuan A.S. untuk 

melakukan serangan? terhadap 

daratan Tiongkok. 
Berita itu dimuat dalam pagi- 

,Sangyo. Keizai Shim- 
bun” jg mendjelaskan pula sam- 

pai kegaris ketjil nota jg telah di 

pertukarkan antara Dullies dgn 
Berita itu .di- 

tulis oleh wartawan harian. itu 
jang ada di Taipeh dengan me- 

ngutip ,,sumbe:2 jg mengetihui ..| 
Dalam nota rahasia itu Du'les | 

mendiandiikan kepada Chiang 
Kai- Shek sbb: 

1. A.S. tak akan ,,mentjegah” | 
Shiang  Kai-Shek  menjerang | 
daratan. 

2. Pasukan? A.S. mungkin 

akan ikut serta dalam memper- 
tahankan” pulau? Tiongkok ter- | 

hadap pasukan? Tentara . Pem- 
bebasan Rakjat. F 

  

Rp. 8.600,— DARI DJIM- 
PITAN BERAS 

Dibebrapa dukuh dalam desa 

Sutjen, Muntilan, telah diadakan 
Gjimpitan beras jang hasilnja ke 

mudian didjual, untuk usaha ke-- 

madjuari didukuhnja“ masing? 

Dalam 7 pendudukan didesa itu, 

telah dapat terkumpul beras j2: 
kemudian didjual seharga Rp 

8.6060.—. 
  

   

          

    
    
   

  

    
5 pg : SIN ES s. 8 
Daerah jang diliputi oish 

,persetudjuan keamanan bersa-! 
3. 

ma” itu akan '|,diperluas sampai 

kebagian? dari. Tiongkok dara- 

tan” jang. mungkin direbut” 

oleh pasukan? Chiang Kai - Shek 
Gikemudian hari. 

4. Pasukan? Amerika Serikat 

Angkatan 

  

 Colombo pada 

kok didaratan , dilihat dari sudut 

untuk mempertahankan daerah” 

Chiang Kai -Shek. 

Wartawan harian Djepang itu 

mengatakan, bahwa adanja nota 

rahasia itu penting sekali me- 
ngingat tudjuan terutama Ame- 

rika Serikat dalam menanda ta- 
ngani ,,persetudjuan keamanan 

sama” itu adalah untuk meng 

-halangi serangan Shiang 

Kai.- Sgek terhadap daratan 
   

| Tiongkok. 

CEYLON INGIN DJADI 
REPUBLIK .“ 
Resolusi Partai 

. satuan Nasional. 

Kabinet Ceylon dalam waktu 

jang singkat akan diminta un- 

Per- 

. tuk mempertimbangkan menja- 

takan Ceylon sebagai suatu re- 
publik dalam takun 1956. 

Ini ialah putusan jang telah 
diambil dengan suara bulat 
oleh panitia resolusi dari Partai 
Persatuan Nasional, partai pe- 

jimerintah,. dalam sidangnia, 

malam ' Selasa 
: jol. Menurut rentjana panitia 
: tadi perobahan “konstitusi Cey- 
|lon itu akan diadakan pada pun- 
| ja perajaan Sambuddha Ja- 
|Lyanti, jang  bertalian dengan 
| ulang tahun ke-2500 wafatnja 
1 Buddha. — Rtr. 

Udara A.S. 
di Inggeris 

Tidak atk serangan atoom terhadap 
Sovjet, kata Inggeris 

D ALAM nota jang telah diserahkan kepada M.N.Belokhvos- 
tikov, vounsellor kedutaan besar Sovjet di London, digeduag 

kementerian LN Inggeris, pemerintah 2 ggeris menolak sebagai 

di 

»tidak beralasan sama sekali?” pengaduan Sovjet bahwa kesa-y 
tuang dari divisi ke-49 Angkatan Udara A.S. jang ditempatkan 
di Ingseris dan dipimpin oleh brigadir djenderal G.D.Stevenson 8 
disediakan untuk mengadakan serangan atom thdp Sovjet Uni. 

Nota Inggeris ini ialah seba- 

gai djawaban atas protes jang 

telah disampaikan kepada ke- 

menterian LN Inggeris oleh Be- 
loxhvostikoy pada tgl. 17 De- 
sember tahun jl. mengenai be- 
perapa pernjataan jang telah di- 
Kabarkan oleh pers telah diutjap 
kan Oleh 'brigadir djenderal Ste- 
venson. Dalam nota-tadi Inggris 
menegaskan bahwa kesatuan2 
aari Stevenson . seperti semua 

kesatuan? lainnja. dari NATO 
  

Konperensi A—A: 
  

Muang Thai & Pilipina 
akan kirim 

s 

nenindjau? 
IDANG kabinet tgl. ll-i1 malam selain telah menjetudjui 
rentjana beberapa undang? dan peraturan? pemerintah dju- 

ga membentuk suatu panitya interdepartemental untuk memban- 
tu sesretarist-Lersama (Joint Secretary) dalam menjiapkan dan 

menjelenggarakan akomodasi, komunikasi dan sebagainja guna 

keperluan konperensi A - A, jang akan dilangsungkan di Ban- 
dang dalam bulan April jang akan datang. 

Panitya tersebut ' terdiri dari 
Sekdjen Kem. L.N. sebagai ke- 
tua, dan “wakil Kementerian? 
Perhubungan, Penerangan, Keu- 

angan, Pekerdjaan Umum, Pere- 
konomian, PP & K, Dalarn Ne- 

Djaw. Kepolisian Negara sebagai 
anggauta2. 

Semula Muang , Thai 
tidak mau hadir. 

Menteri Luar Negeri Muang 
Thai, Naradvip Bangsorahbhand, 
telah mengatakan pada hari 
Sabtu jl, bahwa Muang Thai 
masih mungkin akan memper- 
timbangkan pengiriman seorang 

penindjau kekonperensi A-A 
ad, demikian berita dari 
Bangkok menurut: Hsinhua Pe- 
king. Tadinja, pada waktu men- 
djelang konperensi Pantja-Ne- 
gara di Bogor, acting Menteri   Luar Negeri Muang Thai, Vora- 

karn Banch, menjatakan kepa- 

ca "Bangkok Post” (suratkabar 
Amerika), bahwa Muang Thai 
pasti tidak hendak menghadiri 
Konperensi A-A itu. 

Pilipina masih pikir? 
Hsinhua selandjutnja. menga- 

barkan, bahwa menurut berita 
pers dari Manila, Carlos P. Gar- 
cia, Wakil Presiden dan Mente- 
ri Luar Negeri Pilipina, pada 
tg, 7-1 jl telah menjatakan, bah- 
wa Pilipina masih "membuka ke 
sempatan berpikir” pada saat 
ini mengenai ' Konperensi A-A 
itu dan mungkin akan mengirim 
kan penindjau2. Seperti diketa- 
hui, sebelumnja, jaitu tg. 3-1 jl, 
Garcia telah menjatakan kepa- 
da pers, bahwa Pilipina tidak 
akan mengambil bagian dalam 
Konperensi A-A itu, (Hsinhua- 

Ant.). : 

| (Oorganisasi 

tiantik Utara) 
“mata2 defensif, 

Nota Inggeris ini telah dise- 
rahkan kepada counsellor Sovjet: 
tsb. sebagai suatu aide memoire 
oleh wakil sekretaris kementeri- 
an luar negeri Inggeris G.Ward. 

Pernjataan  djenderal 
Willian W.Hoge. 

Djenderal “William W.Hoge, 
komandan 250.000 orang pasu- 
kan2 A.8. jang ditempatkan di 
Eropa, sementara itu menjata- 
kan di Heidelberg bahwa sen 
djata2 atom jang baru dari Ten 
tara ,A.S. akan memungkinkan 
Wentara A.S. melakukan  per- 
tempuran melawan Rusia” “dan 
sisemaksa setiap agresor untuk 
memikirkan ' macak2 putusan 
untukcmeluntjurkan — suatu se- 
rangan”, 
"Menurut djenderal Hoge me- 

riam atom jang berkaliber 280 
mm, rocket ,,Honest John” dan 
sendjata super lainnja jang kini 
Cipakai oleh kesatuan2nja akan 

Iimmemungkinkan  mempertahan- 
kan Eropa lebih kedrgh Timur 
lagi daripada jang semula. diang 
gap mungkin. Didjelaskan oleh- 

Lnya bahwa' bantuan 12 divisi 

: Pjerman Barat jang ditambah- 
Kan dalam kesatuan2 NATO 

| kerdasarkan persetudjuan2 Paris 
akan menempatkan ,,negara2 
bebas" dalam keadaan jarg le- 
hih baik untuk mempertahankan 

Eropa disebelah Timur sungai 
Khein daripada jang tampakrja 
mungkin satu dua tahun jl. De- 
mikian Djenderal Hoge dalam 
tanja-djawab dengan wartawan 
UP si markas-besar pasukan? 
A.S, di Hropa. — UP. 

Perdjandjian LA- 

tudjuannja se- 

  
.-. 

» 
- 

£ Mungkin untuk menghindar 
kan persoalan You Can Bee” 
(2) mulai 1 Diarmari tahum ind 
murid2 wanita kelas tertinggi 
Suatu sekolah landjutan di Jogja 

diharuskan pakai kain kebaja,   
 



  

   

AS | kemudian menasehatkan kepada 

DEVEEN RP. 4 DuuTA 
UNTUK ,,PERMENI"' 

Dari fihak 8 jang bersangkutan: 
. Gidapat kabah bahwa kepada 

. Koperasi ,,Permeni” (Perusaha- 
an Metal Nasional Indonesia) jg 
belum lama berselang ini didiri- 

“ kan di Solo, oleh Pemerintah te- 
— 1ah disediakan devizeri sebanjak 

4,— djuta guna keperluan 
bahan2 Ngape perusahaan 
metal tsb. 

Untak mendatangkan barang2 
tersebut kini sedang diusahakan 
importeur jang bona-fide. Da- 

“pat ditambahkan, bahwa dalarn 

  

  

  

    

   
    

   

    
   
   

     

    

  

   
    

   
     

    
    

    

    

     

     
    

  

"— Tanggal 8/1 jang Ialu di Sek. 

B 

kundjungannja Menteri Roosse- 
no di Solo baru2 ini ,,/Permeni" 

|. mendapat perhatiannja. — Kor. 

. Magelan 
USAHA P Sl PE- 

NJAMAKAN KULIT 
Di Penjamakan Kulit Merto- 

judan, Magelang, tanggal 8/1 jg 
baru lalu telah berlangsung per- 
lombaan. penjamakan kulit, de- 
ngan tudjuan untuk. . memadju- 
kan dan mempertinggi mutu pe- 
njamakan kulit. Perlombaan ter 
sebut diikuti oleh 24 orang jang 
memiliki perusahaan2 kulit di- 

daerah tersebut, sedang dari 
Gjumlah itu, jang keluar seba- 

gai pemenang ada 7 orang, de- 
ngan mendapat, hadiah dari Pu- 
sat penjamakan kulit tersebut, 
Seekor kambing seharga Rp.150. ' 
untuk hadiah pertama dan uang 
kontan Rp: 150—, sehelai sa- 

rung seharga Rp. 36,— dan uang 

Rp. 100,— untuko hadiah kedua, 
sehelai Sarung seharga Rp. 36,— 
dan uang Rp. 50,— untuk hadiah 
ketiga dan 4 pemenang lainnja 
menerima hadiah sarung ma- 

“sing2 seharga Rp. 36,—. Perlom 
baan tersebut mendapat kun- | 
djungan beberapa kepala ' Dja- 
watan dari Magelang, a.l: Perin- 

dustrian, Penerangan dsb. 

LATIHAN KE ILSKHI 
DIMULAI 

5 

Kader Infanteri IU Magelang te- 
lah diresmikan pembukaan la- 

  

tihan ke H bagi | anggota 

A.D. dari seluruh” T IV Dja- 
teng, jang: dihadiri djuga oleh 
Panglima Divisi Kel Bahrun, 
Overste Sjarbini, Bupati Arwo- 
ko dan Walikota Magelang Mu- 
kahar serta opsir2 TAN Se- 

tempat. 

“Jterdiri atas 429 orang berpang- 

Ijor dari seluruh Djawa-Tengah, 

T 

Peti kanan tersebut, SN 
belah” Kom.: SKI II Overste | 
Chamdani memberikan laporan- 

Inja mengenai persiapan segala 
sesuatu dalam menghadapi la- 
tihan tersebut, maka Pinglima 
|Bahrun mengadakan inspeksi 
atas barisan tjalon peladjar, jg.« 

  

'kat Kopral hingga Sersan Ma- 

sedang disamping mereka ber- 
baris pula beberapa ratus anggo 
ta SKI. 

Kol. Blhrun dalam pidatonja 

tjalon2 peladjar itu, agar mengi- 

kuti sungguh2 latihan itu, kare- 

na tudjuan latihan itu, adalah 
Tenan Mempertinggi mutu A.D. 

Berlu diketahui, djumlah jang 
(seharusnja dilatih ada 437, teta- 
pi-jang datang hari tersebut ba- | 
ru ada 429 orang, sedang lama 
latihan adalah .9 bulan. : 

Temanggung : 
UPAH HARIAN BURUH 

ROKOK NAIK 
Baru? ini antara SBRI, SORSI 

setempat dan pengusaha2 nasio- 

nal Temanggung di Temanggung 
telah mengadakan perundingan 

bersama mengenai masaalah ke- 
naikan upah-harian bagi buruh2 

rokok / tjerutu ' jang dipandang 
oleh organisasi buruh jang ber- 

sangkutan masih sangat rendah. 
- Hasil perundingan tsb jalah 

fihak pengusaha menjanggupi 
untuk memberikan upah-harian 

kepada buruh2nja masing2 mini- 
mum Rp. 2,50 jang semula me- 

reka menerima upah-harian ada 
jig Rp .0,95, Rp. l,—dan Rp.1,50. 

Apabila sampai terdjadi seo- 

rang buruh tidak masuk beker- 
Gja selama 3 hari ber-turut2 dgn 
tidak memberitahukan kepada 
fihak pengusaha, maka akan di-   

KEDAULATAN 

  

RAKJAT 

  

Saleh. Kamah dgn ka- 
tocunikt kemarji pagi te 

MA terbang keRangoon, 

Bir dar Djakarta, 
Dari kota imi. mereka 

  

memulai perdjalanannja 

Lengan nik sepeda. Se- 

mentara itu seng -ke- 

mur Luwalata, Her- 
han dan seorang kawuwn 

nge “lagi telah menudiu 

ke, Singapura “dengan 

kapal. Dari sini mereka 
melandjutkan perdjalan 

annja dengan dialan ka 

ki. Pada gambar ini pe- 

muda2 kita tsb bergam- 
bar dengan Ibu Fatma- 

wal Sukarno dikala 
man istana Merdeka 

Djakarta. (IPPHOS):. 

  

keluarkan. Begitu pula sewaktu2 
barang dagangannja tidak laku 
didjual sehingga mengalami ke- 
rugian fihak pengusaha akan 
menutup perusahaannja untuk 
sementara waktu. 

t 

  

PANENAN DI DJATENG 
NAIK 

Menurut  #mnspeksi Pertanian 
Rakjat Djawa Tengah sdr, Has- 
mosuwignjo hasil panen 1954 

menundjukkan kenaikan jang 
besar sekali ja'ni diselurah Dja- 
teng ada 2.838.000 ton padi. Keti 

ka tahun 1953 hanja ada 2.590. 
000 ton padi. Sedang menurut 
rentjana Djawatan Pertanian 
Rakjat Propinsi Djateng dalam 

tahun 1954 itu hanja akan men- 
tjapai hasil 2.630.000 ton -“@jadi 
hasil tahun 1954 itu melebihi 
daripada rentjananja. 

Selandjutnja diterangkan, bali 
wa dalam tahun 1955 ini dicha- 
watirkan hasil pertanian akan 
turun. Sebabnja ialah sukarnja 

mendapatkan rabuk ZA dan SD 
Adapun luas tanaman padi di 
Djateng dalam tahun 1954 ada | 

1.538.000 ha. — (R.S) 

  

Walikota Magelang : 

Lalu lintas Magelang 
perlu d itindjau 

ALIKOTA MAGELANG Mukahar atas pertanjaan warta- 
wan "KR” mengenai pendapatnja tentang aturan laku- 

lintas dik diksia Magelang, jang telah didjaiankan sedjak perie- 
-ngahan balan 11-1954 jl menerangkan, bahwa peraturan jang 
didjalankan sebagai experiment itu pada umumnja dapat me- 

Pketaijaan tsb diadjukan, ka- 
rena peraturan perobahan lalu- 
iintas diseluruh kota Magelang 
jang diadakan sedjak tgl 15/11 
H dengan maksud sebagai per- 
tjobaan, pada tgl 15/1 jad sifat |” 
pertjobaan itu" harus sudah mu- $ 
lai ada kepastiannja, Gimana utk 
itu, oleh jang berwadjib diharap 
kan pendapat? dari pe-bagai fi- 
hak jang Gipandang perlu me- 
ngenai perobahan lalu lintas da- 
lam kota jang sudah berdjalan 
Ha 1 

Menurut walikota Mukahar, 
maka soal perobahan lalu lintas   Ig masih dalam pertjobaan ini, 

  

Djawaban kepada sdr. 
| A.M, Hardjono 
Ketua amum SBPP & K Jogjakarta 

pada pikiran pembatja KR 
tgi. 28 Desember 

  

- 

- 

ERHUBUNG dgn tulisan 
Sdr. A.M. Hardjono Ket. 

S.B. P.P.&K. Jogjakarta dalam 
Fikiran Pembatja di K.R. tB1 28 
Des. '54, maka disini penulis 
merasa perlu memberi ajawah- 
an. 

Lebih dahulu penulis hendak 
mengemukakan kepada pemba- 
tja, bahwa maksud penulis bu- 
kannja hendak: berpulemik. dgn 

Sdr. Hardjono, tetapi memberi 

djawaban ini tidak lain karena 
ketjintaan dan rasa tanggung 
djawabnja terhadap masalah | 

pendidikan dan pengadjaran. 

Kepada Redaksi K.R., penulis 
berharap, semoga selandjutnja 
menjediakan ruangan mengenai 
ini, karena kemungkinan setelah 
tulisan ini, baik dari Sdr. Har- 
djono maupun dari lain2 Sdr. jg 
mengikuti ,,Kenggres Pendidik- 
an” jg baru lalu akan nrenge- 
mukakan djuga pendapat2nja. 
Dan untuk tulisan ini dan selan- 
djutnja penulis mengutjapkan 
terima kasih kepada Redaksi 
K.R. 

Marilah segera penulis mulai 
dengan djayaban2. 

1. Adalah sangat prematuur. 
Penulis kutipkan sebagian ka- 

limat tulisan Sdr. Hardjono : 

Ba aa ., bahwa P.P.TI. tidak ja- 
kin kalau apa jang dinamakan 
konggres pendidikan 'itu akan 

memberi manfa'at bagi masja- 
rakat dan negara, adalah sangat 

prematuur. 

'Prematuur apa tidak, ini akan 
dibuktikan nanti oleh masjara- 
kat sendiri. Sudah seharusnja 
penulis akan bergembira bila- 
mana nanti terniata pernjataan- 

nja itu prematuur, jan “berarti 
hwa ,,Konggres Pendidikan” 

jbl: memberi manfa'at bagi 
“masjarakat dan negara. Hanja 
sadja jg telah njata “dan Jang 
telah dihasilkan 0! 
Pendidikan” itu Pn ai pas Lon 
tidak positip. 

2. Difihak mana ia berdiri. 
Ada sebagiin kalimat Sdr. 

jang berbunji : 

. 

Henna 

a 

954 

fihak mana ia berdiri. 
Ini terserah kepada Sdr. Har- 

Gjono akan menempatkan dima- 
na penuis berdiri. Itu adalah 

hak Sdr. Hardjono untuk menga 
takannja. Tetapi dimana sebe- 
narnja penulis berdiri, itu adalah 

masjarakat jang menentukan. 

Dan djika Sdr. Hardjono mengi- 
kuti perdjoangan P.P.T.I. jang 
dapat diikuti dari K.R. ini, jaitu 
sedjak th. 1950, maka kiranja 
Sdr. Hardjono akan menempat- 
kan penulis dimana sebetulnja 
penulis punja tempat berdiri. 

3. Tidak mengerti jang di- 
maksud. . 

Mulai kalimat : Memang usa- 
ha tentang pembaharuan.......... 
dst., ini penulis tidak bisa me- 
ngerti apa jang dimaksud. Mung 

'kin karena kepitjikan penulis, jg 
menjebabkan tak bisa mengerti 

(Bersambung hal. 3). 

3 

K ALAU tidak disebut2 oleh 
isteri saja, taklah saja tahu- 

menahu. tentang njogja djanda 

jang Kartinah namanja, isteri 
marhum Kaptin Hartono. Seba- 
gai djanda tentara, njonja Kar- 
tinahcberhak menerima pensiun 
djanda tiap2 bulan. 

Isteri saja mendapat keterang 
an dari seorang wanita tetang- 
ganja bahwa Nj. Kartinah senga 
dja tidak mau kawin lagi, supa- 
ja bisa mempertahankan tun- 
djangan  pensiunnja. ,,Tetapi”, 
kata isteri saja pula, ,,njonja itu 
masih muda, masih butuh suami, 
tidak betah hidup kesepian. Ma- 
ka diapun bersuami, tapi setjara 
sembunji2, agar tidak kehilans- 
an uang pensiunnja! Uang itu 
perlu guna membeli meubelair 
dan emas intan”. 

Entah benar, entah bohong, 
kata isteri saja itu, taklah saja 
pedulikan benar. Apa gunanja 
PAR soal orang lain”? 
Biar djanda Tentara itu de jure 
masih djanda, tapi de facto su- 
dah bersuami, masa bodo, itu 
urusan mereka sendiri. Orang 

"3
 

Al
ia
 

  luar tak usah tjampur tangan.   Hardjono 
orang bisa tahu dan MANKUM di- 'Tahu sama tahu sadja, sedjak    

Menangi aa keadaan Ne Rea lalu-lintas dalam kota. 

  

Walikota Magelang. : 
Mukahar Ronohadirwidiojo 

Gjuga terserah bagi publik jang 

mempunjai hubungan langsung, 

bagaimana baiknja untuk kesem 
purnaan lebih jandjut. Sebagai 
walikota, ia telah memerintah- 
kan kepada fihak D.P.U. Kopra | 

selekas2nja | Mageang untuk 
membikin program melebarkan 

djalan sepandjang Boton dengan 

tjara membeli tanah disepan- 
djang tepi serta membuat gotj 
kalenan jg ada disitu. 

Dalam waktu jang singkat, 
Hkabarnja akan berlangsung per- 

temuan guna membitjarakan so- 

al rentjana ketentuan perobah- 
an lalu lintas itu, jang akan di- 
kundjungi oleh fihak 'Pemerin-' 

tah-Kopra, fihak Polisi lalu-lin- 
tas, KMK dan CPM. 

Pendapat tiba K.M.K. 
dan C.P.M. : 

Mengenai pertjobaan latu-tin- 

tas itu, jg praktiknja didja'an- 
kan dengan pengawasan fihak 

Kepolisian bg. Lalu-lintas seba- 
gai . technisch - uitvoerdernja, 
Kom. KMK Magelang atas per: 
tanjaan KR menjatakan, bahwa 

bagi fihak tentara adanja pero- 
bahan Ialu lintas itu belum bisa 
diberikan pendapat jang tegas, 
hanja pada. umumnja tidak be- 

gitu memberatkan. ' ) 
an CPM: Kedu di Maa 
INI 

zaman Mmeba Beranda Sta ba- 
njak serdadu KNIL meninggal, 
djandanja dapat (pensiun : guna 
mempertahankan uang pensiun- 

nja maka djanda2 itu tak mau 
bersuami setjara legaal, tapi ber 

suami illegal, malah sampai ber- 
anak pinak apa. 

| Kalau ataran pemberian pen- 
siun djanda itu disebut aturan 

kolonisl, buktinja toh tetap diner 
tahankan sampai sekarang hing- 
-ga banjak njonja? djanda TNI 
ikut?an berbuat demikian, — se- 

kalipun tidak semua. Djuga djan 
da pegawai negeri banjak djuga 

tang nekat meranda de jure, se- 

kalipun de facto sudah punja su- 
ami met of zonder nikah, 

Isteri saja suka membangkit- 
bangkit perkara itu. Katanja, ka 
lau pemerintah Hindia-Belanda 
dibodohi(n) oleh djanda2 serda- 
du atau djanda2 amtenar B.B,, 
ngaku masih tetap djanda untuk 
dapat uang pensiun, “meskipun 
sebenarnja sudah kawin lagi, itu 
“adalah sewadjarnya, karena pe- 
merintahan kolonial tak djadi 
apa dibodohi(n) oleh rakjatnja 
jang bentji pada kolonialisme, 
Tetapi kalau Pemerigtah Repu- 

“ngan. 

Iva tiap tahunngja 

'|di-hitung sendiri 

Gan betapa 
#gari pembuatan paberik2 itu. 

“kaan sekitarnja harus mendjamin 

(Oleh: 

—- Segara Anakan. Luasnja 

alam pelindung, hutan damar, 

Hutan pelindung praktis t 
sung berupa. uang 

Kepadanja wadjiblah kita 
memberi hormat. Kawan sema- 
tjam inilah, jang masih tipis 
barisannja di-daerah2 kita. 

Hutan damar, hutan djati, hu- 
tan djabon dan pajau jang Kean 
manja itu disamping 'tugas2 
hydro-orologis merapunjai tugas 

“produktif “menurut “djenisnia, 
(masing2 harus menjumbangkan 
baktinja. 

lo Damar dari GnSlamet akan 

mendjamin adanja paberik ker- 
tas di Purwokerto. Dengan da- 
sar. “pemakaian a11, kg per- 
ajiwa tiap2 tahun, kebutuhan 
Ngtara kita akan kertas sebesar 
106.000 ton, djumlah jang seba- 

gian terbesar masih harus di- 
import, karet Letjes dan Pa- 

kddarang. baru menghatsilkan 
4f0-Gari ajumlah itu. 

Dengan dasar itulah “ masih 
Gibutuhkan 8 buah paberik ker- 

tas dengan bahan  kaju pinus 
dan damar, masing2 paberik de 

Capaciteit 40 ton kertas 
sehari (jang “berarti pemakaian 
bahan: kaju 206 ton tiap ha 
atau 60.000 ton tiap tahun, agar 
import kertas dapat dihenikan. 

  
  

  

Belum lagi, djika Rita ingat 
bahwa “dengan. kemadjwan 3za- 
man, tentu. kebutuhan kertas 
2kan bertambah besar. Di Buro- 
pa mitsalnja, 'kebutuhan per dji- 

adat H5 kg 
Gan di Amerika 400 kg. -D dita 
“pandangan itu, maka Bisakah 

berapa pabe- 
raklah harus masih kita miliki 

besarnja urgentiie 

Djabon cari Kubangkangkung 

hidupnja paberik2 korek di Dja 
karta dil. tempat, mungkin nan- 
ti dajuga di Purwokerto. : Kalau 
Ihingati bahwa tiap2 . paberik 
Te team kaju 4.000 m3 tiap2 th. 

dan berapa paberik harus masih 
Kata srniiiki untuk mengurangi 
import. korek  'Jonkoping dls., 
maka dapatlah digambarkan, be 
rapa ribu ha. kita masih. harus 

UTAN2, jang melintang dari Barat ke Tintur 
berada di-lereng2 Gn.Slamet di daerah? pegunungan sebe- 

lah Selatan dan Barat Daerah Banjimas dan pula disekitar 
120.000 -ha. 

j 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

: kgjper djiwa tiap tahun sedang- 

— Erosi masalah paling 
besar bagi negara 

SUDJARWO). 

Banjumas, 

dan terdiri dari hutan? 
“jati, djabon dan pajau. 

idak memberi keuntungan lang- 
» tetapi mempunjai tugas jang sangat mulia, 

ia merupakan suatu paduan organisme 
tjatjing2, margasatwa besar koetjil dan tumbuh?san, ia melin- 
dungi kesuburan tanah, menahan air dikala hudjan turun dgn. 
Gerasnja dan melepaskannja diwaktu kemarau: ia mendjernih- 
kan hawa jang kotor dan memperbaiki iklim disekitarnja. 
adalah ben: ir? pengawal Negara jang setia bakti. 

hidup, dari bacterie2, 

Ia 

  

o 

menundjukkan pula naiknja ang 
ka pemafaian kaju. Dengan an- 

| tjer2, bahwa di Indonesia pema- 
Kaian kaju hanja beberapa ... 

kan di.Buropa & 10009 kg/per 
va tiap tahun dan di Ameri: 

- 1490 kg/per djiwa tiap th., 
maka dapatlah direnungkan, ke 

butuhan 'kita akan kaju dalam 
waktu jl aa. 

Tantjang bakau2 sebagai 

arang atau kaju bakar dibakar 

   

  

   

| tiap2 hari didapur, di-lokomotif 
dil, sebagai usuk dan tiang dja- 
sanja tak dapat diabaikan dim. 
pembangunan. gan kulit mentah- 

    

pun membutuhkannja Sebelum 
Cpt: dipakai sebagai sepatu dis 

Sebagai Peak “dari hutan2 
apa mbawan-lah jang 
Ha € i dengan hutannja. 

Hutan Taha telah mendjadi 
teman sehidupnja kini mengha- 
dapi mara bahaja. 

Hutan ksatria pengawal Ne- 
gara, kini menderita luka2 pa- 
rah: Wadung. Kampak dan pa- 

| (Bersambung hal. 4). 

  

WALIKOTA JOGJA 
AKAN HADLIRI 

$ Konperensi Gubernur. 
Hari Sabtu jad, Walikota. Jo- 

gjakarta. Mr. Sudarisman Pur- 
wokusumo akan pergi ke Dja- 

karta dengan maksud untuk 

menghadliri. konperensi para 

Gubernur jang akan diadakan 

mulai tg, 17 Djanuari 'j.a.d. 

Kapergian walikota itu akan 

masuk dalam rombongan utu- 

san dari daerah Istimewa Jogja- 
karta jang dipimpin oleh Wakil 

Kepala daerah Paku' Alam. 

PENTJURI SIAL 
Pada malam Selasa jang lalu 

wakta turun “hudjan, seorang 
pentjuri kira2  djam 22.30 de-   

| 

  

ngan sebuah dingklik meman- 

(90 pagar dibelakang 
Mahasiswa U.N,G.M. di Djetis- 

hardjo 12. Tetapi waktu pentju- 

ri itu sedang beraksi, ia tidak 

tahu, bahwa gerak-geriknja itu 

sudah diikuti oleh”salah seorang 
(penghuni asrama dan mengintai- 
| nja Dgn membangunkan teman2 

nja se-asrama, maka penghuni 

asrama bersama - sama teman - 
temannja itu mengatur siasat 
untuk menangkap si- pentju- 
ri. tadi “Dua orang “diantara - 

nja mendjaga djalan ketjil dise- 
belah selatan. asrama tersebut, 

sedang 2 orang lagi mengikuti 

pentjuri tadi. Pada “waktu 2 

orang pengikutnja itu berada di 

djalan ketjil itu, si-pentjuri se- 

dang membawa sepeda, jang ter 

kuntji roda belakangnja. Dengan 

tidak banjak bitjara, pentjuri 

itu ditangkap dan terus dibawa 

kehalaman asrama, dimana ia 

oleh tiap penghuni asrama dibe- 

ri ,hadiah” jang selajaknja, 
hingga mukanja bengkak2. 

Djam 05.30 pentjuri jang sial itu 

diserahkan kepada polisi: 

LUSTRUM PERTAMA NV 
KILAT 

Pada tgl. 19 Djanuari ” NV 
sSKILAT” akan genap berdiri 
Ima tahun. Lustrum itu “akan 

| diperingati oleh keluarga Kilat 
|dengan resepsi bersamaan dgn. 

| meresmikan pembukaan Gedung 
nja jang baru didjalan Tugu no, 
99, pada hari Senin 17 Djanuari 
1955 djam 10.00. Upatjara akan 
dibuka oleh Walikota Mr S.Pur- 
wokusumo. Seterusnja diminta 
sambutan2 dari D.EI,P. Konsu- 

iat Jogjakarta, Ketua DPRD 
dan Kepala Daerah “Istimewa 
Jogjakarta. 

Malamnja djam 19.00 dige- 
dung CHTH untuk keluarga 
Kilat akan diadakan pertundjuk 
an tari gambjong dari Solo, 
gara-gara dari Jogjakarta dan 
Prij ambada -Mustakaweni. 

Dapat amterangkan bahwa NV 
Kilat semula.didirikan oleh Sdr.2 
Sukarto, Sukotjo, Husen, dan 
Apbdulsarhad Teng Stootkapital 
Rp. 10.500. Sekarang . gestort 

kanital sudah m endjadi Rp. 300. 
000,—. Dalam. djangka waktu 
Tima tahun itu telah didapat ke- 
inadjuan banjak. 

  

  

  memiliki hutan djabon itu. 

Djati djasanja tidak asing la- 
(gi bagi kita. Sebagai djenis kaju 

jang memiliki kwalitit istime- 
wa sebagai bouwhout, ia meru-   
akibat perobahan itu, djuga ada 

pakan sumbangan djuga kepada 
daja export Negara kita. Djati 
mengikuti kita hampir dimana 
sadja Kita berada, di-rumah, di- 
kantor, di-sepur, dilaut sampai 
kan nanti di-liang kubur. 
Kemadjuan dalam masjarakat 
  

"sementara itu, atas pertanjaan 
wartawan KR terangkan, tudju- 
an perobahan itu baik, “tetapi 

akibat?nja jang tidak diharap: 
kan, misalnja bagi kendaraan? 
tentara karena berlakinja een- 
richting-verkeer dipelbagai dja- 
lan, maka, pengendara2 militer 
praktiknja mengendarakan ken- 
daraannja lebih kentjang dari jg 
sudah2, mengingat hanja een- 
richting-verkeer, sedang penge- 
luaran untuk pembelian bensine 

Dalam. pertemuan “tersebut 
oleh instansi2 jang 'bersangku- 
tan telah diberikan uraian2 ser- 
ta pendjelasan2 tentang perlu- 
nja Balai Pertjontohan. Tidak 
Sadja sebagai titik pertemuan 

para pedagang, tetapi djuga se 
bagai tempat pendidikan. 

Lebih2 bagi Surakarta jg pada 
masa.ini telah lebih madju da- 
flam perekonomian ' umumnja 
dan perindustrian pada chusus- 

nja, dianggap sangat perlu ada- 
nja suatu Balat Pertjontohan. 

Oleh karenanja dalam tingkat 
pertama ini oleh Pemerintah di- 
selerggarakan adanja Balai Per 
tjontohan tersebut dengan beaja 

Rp. 30.000,—. Sebagai tempatnja 
telah. disediakan ' di papiljun 
Ljaw.Perekonomian  Kotabesar 
Surakarta dan akan diresmikan   bagi kendaraan2 tentara ternja- 

ta bertambah. Bagi CPM ada 
satu hal jang diharapkan, ialah : 
pemindahan rail kereta api ke- 
luar kota. 

 MACHLUK DAN 

pembukaannja ' pada tgl. 17/l 
jad. bertepatan dengan “ulang 

tahun DPR jang ke-IV. 

Untuk mengisi Balai Pertjon- 
tohan itu, maka fihak Pemerin- 

BENDA 
  

blik Indonesia “jang diakali(n) 
oleh dianda2 jang mau memper- 
tahankan uang. pensiunnja, see 

dang mereka, itu sebenarnja su- 
dah bersuami, itu adalah keter- 
laluan dan 'tak boleh dibiarkan 
begitu sadja. Musti dibrantas. 
Sebab prakteknja seolah-olah su 
atu korupsi legaa'. Djuga seolah- 
olah mengandjurkan . perzinaan 
atau  pergendakan., bila sang 
dianda nekat bersuami de facto 
tapi de jure masih djanda, 

Demikian sanggahan'isteri sa- 
ja. Soal itu baginja penting se- 
kali Ta Soal jang prinsi- ' 

Tiba2 aku — sebagai golongan 
laki2 — dapat alasan untuk me- 
imukul golonga: ah wanita jang ter- 
mati-mati anti undang2 nomor 
19 mengenai pensiun djanda, 
Lantas kataku:   
UANG PENSIUN 

“wanita2 jang korupsi uang pen- 
sSiun djanda meskipun mereka 
“bukan djanda lagi, tapi kamu 
ngotot pula menantang undang2 
pensiun djanda. Iiu tidak adil. 

Sebelum ramai? menuntut hapus 

nja undang2 no. 19, lebih dahu u 

adakanlah pembersihan dikalang 

an wanita2 jang mengaku ma- 
sih -djanda dan tiap2 bulan me- 
nerima pensiun. pada hal sehe- 

narnja sudah punja sisihan, pu- 
nja djundjungan, punja kawan 

hidup dalam rumah tangga”. 
Isteriku melengos mendengar. 

utjapanku, Dia heran, bagaima- 
na soal pensiun djanda itu bisa 
diputar belitkan ' kepada soal2 
lainnja, 
Negara kita kan rugi besar”, 

kataku pula, ,,kalau terpaksa te- 
rus mendjamin hidupnja djanda2 
jang ditinggal mati suaminja, se   »Kamu' ngotot menjalahkan dang sang djanda itu sudah pu- 

Nak 

: 3 5 : 

Balai Pertjontohan akan 
didirik GiGirikan 

ERTEMPAT di Balaikota Surakarta pada hari Selasa jl. 
telah dilangsungkan pertemuan antara DPD seksi Pereko- 

nomian, instansi? Perindustrian dan Perekonomian Balaikota) 
Karesidenan fengan para pengusa”22 nisional, untuk membentuk 
Panitya Penjelenggara Balai-Pertjontohan, monsterkamer. 

tah membutuhkan bantuan dari 
pengusaha. demikian djuga ten- 

| tang pemeliharaan selandjutnja, 
Gan dalam waktu djangka “pan- 
djang mengusahakan iberdirinja 
sendiri sebagai badan partikulir 
Ccimana fihak Pemerintah hanja 
memberikan bimbingan seper- 
lunja, 

Dalam Phi brotin itu diadju- 
kan rentjana susunan: Panitya, 
jang terdiri dari 7 orang dari 

instansi Pemerintah dan 5 orang 
Gari fihak pengusaha jg dapat 
meliputi semua, lapangan perin- 
austrian. 

Rentjana susunan ' Panitya 
tersebut diterima dengan pero- 
bahan, jaitu “terdiri dari 13 
orang, 7 dari instansi Pemerin- 
tah dan 6 dari fihak pengusaha 
diketuai oleh DPD seksi Per- 
ekonomian. Untuk mengkonkrit- 
kam susunan ' Panitya tersebut 

diserahkan pada kebidjaksanaan   fihak "Pemerintah. -— (Kor). 

nja suami baru, malah kadang2 
sudah beranak pinak pula dan 

nafkah hidupnja ditanggung oleh 
suaminja jang baru. Bukankah 

ini suatu penipuan jang tak da- 
pat dipertanggung djawabkan ? 
Kalau jang berbuat demikjan ha 

nja sepu'uh duapuluh orang sa- 

dia, tak seberapa merugikan. 
Tapi kalau sampai ribuan, ia, 
puluhan ribu, kan duwit rakjat 

berarti telah dikuras untuk mem 
belandjai djanda2 jang sebenar- 

nia tak usah dibelandjai lagi ka- 
rena sudah punja Suami baru ?”.   

  

1-9 

Tiba2 isteriku mendebat : 

Itu dia!" Makin kuat alasan 
untuk menghapuskan jindang2 

nomer 19. Kalan dianda?2 nomor 

2. 8 dan 4, ikut didjamin nensi- 

unnja, berarti telah membuka- 

Kan kesempatan pada tiga orang 

wanita untuk korupsi uang pen- 
siun seperti njonja Kartinah itu. 

Sebaliknja kalau hanja satu djan 
da sadja jang berhak menerima 
pensiun, berarti telah 'dibatasi 
sebanjak-banjaknjaghanja satu 

djanda bisa menggaruk keuang- 
an negara 
Bagaimana itu ?” 

minta, pendjelasan, 
tanjaku, 

   

asrama | 

KRATON SENAP 199 
TAHUN 

Menurut keterangan dari Ke- 

tua Hari Biwadda KRT. Danu- 

hadiningrat, besuk pada tgl. 22 

Djanuarj 1955, bertempat dipen- 

dopo  Purwodiningratan akan 
dilangsungkan malam peringa- 
tan 199 tahun berdirinja Kra- 
ton. 
Dalam ' penjelenggaraan ini 

sengadja dimeriahkan dengan 

bantuan Pamong Beksan Kra- 
ton, jang hendak menjadjikan 
Fragment wajang orang dengan 

tjeritera ,,Ardjuno Wiwoho” dan 

»Goro2” dengan segala keleng- 

kapan 'seperti pakaian dan bu- 

rung garuda “dari Kraton pula. 

TROBOSAN PODJOK 
BETENG 

Akan diperdjuangkan. 
Tentang rentjana membuat 

djalan2 trobosan di podjok2 be- 

(teng Kraton, lebih landjut diper- 

Oleh keterangan, bahwa D.P.D 
Kotapradja sekarang sedang 

memperdjuangkan agar - dapat 
dimasukkan dlm anggaran belan 

HALAMAN 2 

Apa & dimana? 
xx. Yjeramah chususi puteri 

oleh Star Pendidikan PII dige- 
dung Madrasah Muslimat Suro- 
matan, djam 20.00. 

x' Menteri PP dan K Mr Moh, 
Yamin tiba di Jogja. 

  

FANCY FAIR HSUEH . 

HSUEH SHENG HUI 
Pada nanti tanggal 6 dan 7 

Februari 1955 Perhimpunan Ma- 

hasiswa Ta Hsueh-Hsueh Sheng 
Hui tjabang Jogjakarta akan 

mengadakan fancy fair bertem- 
pat di ged. CHTH dimulai djam 
17.00. Dalam pada itu akan di- 

adakan pertundjukan2 tari-tari- 

an dan musik serta . njanjian- 
njanjian, modeshow,. pameran 
dan pelbagai pertundjukan ke- 
tangkasan (tak bersifat djudi) 
dan atraksi2 lainnja. 6076 dari 
pendapatan2 tersebut akan  di- 

serahkan kepada korban bentja 

na alam (bandjir & kebakaran), 

dan 40”o kepada Dana Kongres/   dja tahun 1955 untuk dapat se- 
gera dikerdjakan. 

djuangkan dalam rentjana ang- 

garan belandja 1954 tetapi tidak 
berhasil. 

Adanja trobosan2 dengan 
mendjebol benteng2 di ke-empat 

podjok itu akan melantjarkan 
lalu lintas. 

DI JOSJA ADA 15 PA- 
BERIK TIMBANGAN 

Menurut keterangan Djawa- 

tan KPPK daerah Jogjakarta, 

dalam tahun 1954 jl. didaerah 

Jogjakarta terdapat 15 buah 

paberik timbangan, sebagian 

besar usaha nasional. Djumlah 

Gjukkan angka menurun, ka- 
rena banjak jang tutup. 

Sebab2nja karena sukarnja 
mentjari bahan2 untuk membuat 
timbangan? itu. 

ngan Jogjakarta mempunjai pa-     

Sdr. 

AHLI PENJAKIT PARU? 
UTK. SANATORIUM 

PAKEM 
Dari kalangan jang mengeta- 

hui kita mendapat kabar bahwa 

Gi Jogjakarta ditunggu keda- 

tangannja seorang dokter ahli 

penjakit paru-paru dari Eropa 
ialah Nona Dr. Elshove. Ia ada- 

lah seorang Belanda jang menda 
pat didikan di Zwiss. Dengan Ja- 

jasan Rumah Sakit Kristen di 
Djawa Tengah telah ada persetu 

djuan bahwa dokter ahli penja- 

kit paru2 itu akan dipekerdja- 
kan di Rumah Sakit ,,Bethesda” 

di Jogjakarta jang mempunjai 
Sanatorium ,,/Pakem” untuk me- 

rawat penderita2 penjakit paru2 

sebagai tjabangnja. 

dapat, 

Sanatorium ,,Pakem' kini sudah 

selesai dan pembukaan resminja 

diduga akan dilakukan setibanja | 
Nona Dr. Elshove tersebut. 

PERBEPBSI TJABANG G. : 
KIDUL TERBENTUK 

Baru2 ini di Ngagel Karang- 

modjo dengan dipimpin oleh Sir. 

Tjokrowijoto telah dilangsung- 

kan rapat pembentukan Organi- 

sasi Perbepbsi Tjabang Gunung- 

kidul (Persatuan Bekas Pe- 

djuang Bersendjata Seluruh In- 

donesia), jang disaksikan oleh 
utusan2 persiapan Ranting2 jg. 

telah diresmikan Ik. 7 Ranting. 
Buat sementara waktu Orga- 

nisasi tsb. berkantor dirumah 
Sugeng guna menetapkan 

hubungan diantara — keluarga 

Perbepbsi dengan para Pengu- 

pus2inja (di Wonosari). 

Susunan Ten Un merpepbai 
antara lain sbb. 

1. Seer. Nata 1 Sdr. Sugeng, 
2. Secr. Org. I/Il: Sdr. Sari- 
nun /Darmosuwito, A5 1 0eer. 

Pen. / Pend. : Sdr. Pranowowilas- 
tro dan 4. Secr. / Ek. : Sdr. Soe- 
rahjo. 

JOSJA SINGKAT 
x Pada hari Minggu tgl. 9 

Djanuari jl  MARDI-HARDJO 
(Persatuan Para Pensiunan/On- 
derstanan Pegawai DIJ) di Wo- 
nosari Gunungkidul, mengada- 
kan rapat. Anggota. 

Rapat menerima anggota baru 
24 orang dan kini djumiah ang- 
gota ada 53 orang dan selan- 
djutnja "memilih Aa ba Tja-. 
bang shb.: 

Ketua: Prodjowalgito. Panitra 

hartono. 

“Begini : Kalau undang2 no. 
19 tetap berlaku, dan taruh kata 

seorang laki2 pegawai negeri 
punja isteri 4, dan sang pegawai 
itu meninggal dunia, maka ka- 
Jau isteri pertama berlaku tju- 

rang, bilangnja masih djanda 
agar tetap menerima uang pen- 

siun Rp. 250, meskipun sebena'- 
nja sudah bersuami lagi, maka 
djanda jang nomor dua, nomor 
tiga dan nomor empat, mungkin 
akan tiru2 berbuat demikian. Ini 
berarti negara telah dirugikan 
Rp. 1000 tiap2 bulan guna men- 
Hamin hidupnja empat djanda 
tersebut”.   Aku bermenung, Benar djuga 

Litu. Tapi hanja membatasi djum- 
lah uang pensiun jang dikorupsi 
oleh djanda2 jang telah bersuami 
setjara illegaal. Pada hal soalnja 
ialah : bagaimana supaja dja- 
ngan ada djanda2 jang berbuat 
demikian, karena hal itu menge- 
nadi pelanggaran hubungan sek- 
suil, pelanggaran kesusilaan, 
soal kesopanan. 

"Kupikir, dalam urusan keuang 
an atau harta benda, orang se- 
lalu pintar main selundup. . 1 

“ 

  

Dalam tahun ji. sudah diper- | 

ini menurut statistiek ' menun- | 

Dalam pada itu, dapat dika- | 

barkan, bahwa produksi timba- | 

saran jang tjukup dilain daerah. | 

Menurut keterangan jang di- 
Klasse Aldeeling dari: 

Tondosunarjo. Bendahari Bakri- 

konperensi T.H.H.S.H. Jogja- 
|karta. 

"KOPERASI PEGAWAI NE- 
GERI DI JOGJA 

Akan usahakan modal 
Rp. 600.000,—. 

Konperensi pegawai Negeri 

Propinsi daerah Istimewa Jogja- 

karta belum lama “ini telah di- 

bentuk jang terdiri dari badan2 

koperasi 8 djawatan. 

Direktur Koperasi itu dokter 

| Sahir menerangkan, bahwa da- 

|lam langkahnja jang pertama 
lakan diusahakan “modal kira2 

| Rp. 600.000,— jang akan terdiri 
| dari uang2 pindjaman pegawai2 

koperasi itu 

  
negeri anggauta 
and Gipindjamnja dari Bank 

Pemerintah. Karena itu, akan 

| diusahakan agar pihak Bank 

| bersedia memberikan pindjam- 

jan2 itu, tiap2 pegawai negeri 

|Rp. 300,— sehingga dari dju- 
mlah 2.000 pegawai negeri jang 

mendjadi anggauta badan kope- 
rasi pegawai akan terkumpul 

uang seperti tsb. diatas. 
Koperasi pegawai pada da- 

sarnja membantu meringankan 

beban para pegawai negeri de- 

ngan djalan mendirikan kon- 

sumtie koperasi. 

20 BUAH KAKUS 
UMUM 
Akan dibangun lagi. 

Kotapradja Jogjakarta me- 

rentjanakan dalam tahun 1955 

membangun 20 buah ' kakus 

umum lagi sebagai rangkaian 

daripada perbaikan ' kampung 

dengan beaja kira? Rp. 20:000,—. 

Tahun jang lalu sudah diba- 

ngunkan 60 kakus “umum se- 

hingga dengan demikian, dalam 
kota: Jogjakarta .'ini sekarang: 

(sudah terdapat puluhan kakus . 

umum: 

PAMS GENAP SETAHUN 
| Hari Senin 10 Djanuari jl. 

| Pendidikan  Anak2  Masdjid 
| Sjuhada'” (PAMS) Jogjakarta 
|jang diusahakan mahasiswa2 

|Isam penghuni asrama ,.JAS- 
MA” Djl. Tidar No. 2 telah per- 

ingati ulang tahunnja jang per- 

| tama. 

Peringatan ini bertempat di 
Ruangan Musalla Wanita Mas- 

djid Sjuhada' Kota-baru Jogja- 
karta dengan-sebuah resepsi jg 

sederhana, sesudah shalat Ma- 
grib jang dihadiri selain murid2 
dan guru2, djuga beberapa un- 

dangan lainnja dan wakil Pe- 

| #eurus ,,JASMA”. Dalam Resep 
si tsb. telah diadakan pula upa- 

tjara kenaikan kelas. 

Sebelum itu pada hari Sabtu 

8 Djanuari 1955 jl. telah diada- 

kan rapat Pengurus dan Ma-, 

djlis Guru PAMS, dimana telah 

diputuskan untuk menjusun pe- 
ngurus baru, demikian pula 
Madjlis Guru jang berhasil sbb. 

Ketua sdr. Mundjahyd, Wk. 

Ketua sdr. Hadji Muchyiddin, 
Penulis I sdr. Marzuki Dimyati, 

Penulis II sdr. Bakri, Bendaha- 
ra sdr. Hadji Saifulhadi, Pem- 

bantu2 terdiri dari semua Guru2 
dan sebagai Penasehat Bapak 
Sumodisastro, Jusuf Abdul Aziz 
dan H.A.Halim M.A.Tuasikal, 
sedang Madjlis Guru diketuai 
sdr. Badjuri Aly. 
Dalam rentjana baru PAMS 

menghadapi tahun ke II ini, di- 
adakan beberapa perobahan da- 
lam mata peladjaran dan waktu 

bagi klas I A. dan Klas I B: 
Klas II tetap seperti biasa jaitu 
sesudah Shalat Magrib, sedang 

klas.I A dan B. dimulai, djam 

14.30 sampai 17, tempat biasa, 

  

  

  

jaitu dr Musallah Wanita Mas- 

djid Sjuhada'. Peladjaran2 bagi 

klas I A dan B, antara lain 1. 
Tulis dan Batja huruf Arab, 2: 
Keimanan dan Achlak, 3. Seni 
Suara, 4. Tarich Islam, 5 Ha- 
falan. 

Nonton mana ? 
REX : ,,/Fhe Three Pirates”, 

“Ettore Manni, Marc 
Lawrence. 3 

INDRA : Pekan Olah Raga 
Angkatan Perang R. R. T.”, 
(Pah I Yun Tung Ta Hui). 

RAHAJU: The Fabulous Se-' 
horita”, Estelita, Robert 
Clarke. 

LUXOR : ,Husn ka Chor”, Arti, 
Mahipal. 4 

SOBOHARSONO : ,,Algiers”, 
Charles Boyer, Hedy Lamarr, 

SENI SONO: The Torch”, 
Paulette Goddard, Pedro 
Armendariz. 

MURBA : ,Shehnai”, film India, 
WETAN BETENG : Bawang 

Merah Bawang Putih”, Sal- 
mah. , 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
.Djongko Diojohojo”, 

    Ma "im     
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: pub 
Dharma), 1S. Brodjonegoro dan 

“kebiasaannja 

dongeng? 
suatu manusia jang "geweldig”, 

Karl Marx. 

2 .. muda sampai waftatnja, 

| manusia jang hebat ini tiada 

'berhenti2nja membela dan me- 
. ngasih penerangan pada simis- 
km, bagaimana mereka itu Su- 

untuk pembelaan itu: duduk di- 
atas kursi, dimuka medja-tulis- 

.nja, begitulah ia dalam tahun 
1883 menghembuskan natasnja 
jang pengkahinan. 

Feori sukar & berat 

namun pengikutnja ri 

kin banjak. 
Seolah2 mendengarlah kita di 

mana2 negeri suaranja mende- 
ngung "sebagai guntur, tatkala 
ia dalam tahun 1847 menulis se 
. 1 "Kaum buruh dari se- 
mua negeri, bersatulah ?”. Dan 
sesungguhnja! Riwajat dunia 
belumlah pernah mentjeritera-. 
kan pendapatan dari satu ma- 
nusia, j begitu tjepat ma- 
suknja dalam 
gol 

kejakinan satu 

pergaulan-hidup,  se- 
atnja kampiun ka- 

ini. Dari puluhan men : 
an, dari ratusan men- 

an, dari ribuan men- 

      

aya 5 aksaan, ketian,  djutaan 
. begitulah djumlah pengi- 
4 “bertambah2. Sebab, wa- 
1 teori2nja sangat sukar ' 

a tnja untuk kaum jang 
Gan terang-fikiran, maka 

"amatlah ia gampang berarti ba 
“gi kaum jang tertindas dan seng 

sara : kaum melarat fikiran jg 
berkeluh-kesah itu”. 
Berlainan dengan sosialis? la- 

in, jang mengira bahwa tjita2 
mereka itu dapat tertjapai de 
ngan djalan persahabatan anta- 
ra buruh dan madjikan, berla- 
inan dengan umpamanja: Fer- 
dinand - Lassalle, jang teriaknja 
  

Djawaban | bala Na 
A.M. Hardjono 
(Sambungan hal. 2). 

" argument ininihebih?2 kata2 ter- 
achir: .....—memperketjil rol 

“dan tidak mempertjajai kemam- 
puan rakjat jang telah berhasil 

mendirikan 'Sidtu negara nasio- 
nal jang merdeka. 

Baiklah penulis tak usah mem 
perpandjang kalimat2 terachir, 
tetapi penulis hendak sekedar 

mengemukakan sesuatu jang ki- 
ranja per.u masjarakat (pemba- 

tja) mengetahuinja, dari apa jg 

dinamakan Konggres. Pendidik: 
an itu. 

A. Procedure : 
Entah kalau memang penuhs 

jg kurang pengetahuannja ten: 

tang sesuatu konggres, sehingga“ 

berpendapat' bahwa procedure- 
nja bukan procedure suatu kong 
gres. Jaitu tidak ada debat, stem 
dan keputusan. Tetapi. hanja 
mengumpulkan bahan. Kalau 
demikian, apa tidak sejogjanja 
pertemuan itu dinamakan sadja 
»Musjawarat Pendidikan”. 

B. Komposisi dan kompetensi. 
Sebagaimana kita ketahui, pe- 

ngundjung ,,Konggres” terdiri 
dari perseorangan dan Organi- 

sasi2. - 
Perseorangan ini siapa? dan 

organisasi ini organisasi2 apa 
mana kiranja pembatja tidak 
tahu, karena kalau tidak salah, 
tidak / belum rnah . diumum: 
kan. Sedang penulis sendiri jang 
mengikuti ,,Konggres” jg dike- 
tahui terbatas kepada jg berki- 

tjara, karena kalau tak salah 

tak ada absensi. 
Diantara persoalan jg dibitja- 

rakan ialah ,,Pembaharuan Pen- 
didikan & Pengadjaran Setjara 
Integraal”. (Seksi B). 

Berbitjara tentang  .Inte- 
graa?”, ini pembitjara dalam si- 

dang seksi B, telah banjak jang 
mengupas. Jaitu mulai dari per- 
undanggan, organisasi, peralatan 
dan lain sebagainja. 

la penulis telah tambahkan 
: am pembitjaraannja pada si- | 

ng seksi B tg. 23 Des. 195, 
| bahwa soal pendidikan & penga- 
djaran adalah soalnja setang 
- kat dari segala matiam 

an, termasuk partai2 politik 

| dan aliran agama, ditambah pa- 
Ja » ai itu disamping ahli Pen 

k harus ada ahli2: agama, 
ekonomi, pertanian, tehnik, ke- 

   

   

  

| dokte kehewanan, kehutanan" 
dsb. ang dalam ,,Konggres 
Pendi ea “iba. hanja terda- 

/ Sigit, jg praecadvies- 
untuk direnungkun, 

pembitjara dari Setia 
Nak huinja 

Ki Hadjar Dewantoro, sedang jg 

tersebut belakangan tidak me- | 
ngikuti »Konggres” sepenuhnja, 

dan “ditambah, dari delegasi PG" 

   

   

    

karang terserah jpa 
it (pembatja), apa- 
enja suatu proce- 

g , dan apakah kom 

Ngada Baen membitjara- 
ea Pendidikan & 

Penga n setjara Intogant 
     

  

    

  

“dah mendjadi sengsara dan tja- | 

| painja ia bekerdja dan berusaha 

kumo Germania jang sakti dan tiada terkalahkan itu”, 
jang dengan sesunggmh2nja 

Pee taNa at pergerakan, kaum. Punya, jwni : Hein- 

/ 
3 

ia adalah Sta teriak-perda- 
“aian, maka Karl Marx, jang 
lalam tutisangnja tidak satu 

#kali mengusahakan kata asih 
tau kata  ketjintaan, membe- 
erkan pula faham perkelahian 

d selongan, faham klassentrijd, 
lan mengadjarkan pula, bahwa 

ja kaum buruh dari na- 
sibnja itu, jalah oleh periawan- 
an zonder damai terhadap pada 
tum "bordjuis, sata perla- 
yanan jang tidak boleh tidak, 
mesti terdjadi oieh karena per- 
aturan jang kapitalistisch itu 
adanja. 

Hasil kerdja burah lebih 

besar daripada upah. 

Walaupun pembatja tentunja 
'semua sudah sedikit2 mengeta- 
ihui apa2 jang telah diadjarkan 
Oleh Karl Marx itu, maka bergu- 
pa pulalah agaknja, djikalau ki 
ta disini memperingatkan, bah- 
wa djasa ahli-fikir ini jalah : 
ia mengadakan suatu peladjar- 
an gerak fikiran jang bersandar 

perbendaan (Materialis- 
tische Diallectiek): ia memben- 
tangkan teori, bahwa harga ba- 
rang? itu ditentukan oleh ba- 
njaknja ”kerdja” untuk membi- 
kin barang2 itu, sehingga "ker- 

dja” ini ialah  ”werthbildende 
Substanz” dari barang? itu (ar- 
beidswaarde-leer): ia membe- 
berkan teori, bahwa hatsil pe- 
kerdjaan '— kaum buruh dalam 
'pembikinan barang itu adalah 
lebih besar harganja daripada 
jang ia terima sebagai upah 
(meerwaarde): ia mengadakan 
suatu peladjaran riwajat jang 
berdasar peri kebendaan, jang 
mengadjarkan bahwa "bukan 
budi-akal manusialah jang me- 
nentukan keadaannja, tetapi se- 
baliknja keadaannja berhubung 

2 

|| dengan pergaulan-hidupnja jang | 
| melalu segenap kepulauan "sa- 

terialistische geschiedenisopvat- | 
menentukan budi-akalnja” (ma-     ting): 'ia. mengadjarkan teori, 
bahwa, oieh karena ”meerwaar- 
de” itu Gdidjadikan kapital pula, 
maka kapital itu makin lama 
“naikin -— mendjadi. besar (kapi- 
taais-akkumulatie), sedang kapi 

taal? jang ketjil sama memper- 
satukan diri djadi modal jang 
hesar ( kapitaaiscentralisatie ), 
dan bahwa, oleh karena persa- 

ingan, perusahaan? jang ketjil 
djiadi mati terdesak oleh perusa- 
haan? jang besar, sehingga oleh 
Gesak?2an- ini. achirnja tjuma 
tinggal beberapa perusahaan sa- 
Gja jang amat besarnja (kapi- 
taalsconeentratie), dan ja men- 
dirikan teori, jang dalam atur- 
an kemodalan ini nasib kaum 
buruh makin lara makin tak 
menjenangkan dan menimbulkan 
dendam-bhati jang makin lama 
makin sangat (Verelendungs- 
theorie): teori? ini, berhubung 
dengan kekurangan tempat, ki- 
ta tidak “bisa menerangkan Jle- 
bih landjat pada pembatja2 jg 
belam begitu mengetahuinja. 

Meskipun musuh2nja, dianta- 
ra mana kaum anarchisten, me- 
niangkal- djasa2nja Marx jang 
kita sebutkan diatas ini, meski- 
pim Jebih dulu, dalam tahun 
1825, adolphe-Balngui dengan 
tjara  historiseh-materialistisch 
sudah mengatakan, bahwa riwa- 
jat itu "menetapkan kedjadian- 
kedjadiannja” sedang ilmu eko- 
nomi "menerangkan sebab apa 
kedjadian2 itu terdjadi”, mes- 
Kipun teori meerwaarde itu su- 
“dah lebih dulu dilahirkan oleh 
ahli2 fikir sebagai - Sismondi, 
Thompson dan lain2): meskipun 
:pula teori. concentratie-modal 

yhatau arbeidswaarde-leer itu ada 
bagian2nja jang tak 'bisa mem: 

an diri terhadap kri- 
tik musuhnja jang tak djemu2 
mentjari2- salahnja, meskipun 
begitu, maka tetaplah, bahwa 
steiselnja Karl Marx itu mem- 
punjai pengartian jang tidak ke- 
tji dalam sifatnja umum dan 
mempunjai teori jang 
dalam sifat Aa Kn 

Tetaplah Ta bahwa, walau- 

| CNOyA LAUT. ISLAMISME 
DAN MARXISME 

dai 'ekonomi tetapkan keadaan manusia 
Asal mula kekajaan 

(Oleh : Bung Karno sambungan kemarin). 

1 Kn perkataan ini, maka tampak se- 

aan suatu bajang-bajangan dipenglihatan kita gambar- 
berdujun-dujun kaum jang melarat dari segala bangsa dan 

putjat muka dan kurus-badan, pakaian kojak-kojak, tam- 
pada angan? kita dirinja pembela dan kampiun si-melarat 
seorang achli pikir jang ketetapan hatinja dan keinsafan 

”mengikatkan kita pada pahlawan? dari 

.Cirinja 'Marx-lah, 

|'bahasa 'nja 

    

  

pun teori2 itu sudah lebih dulu 
dilahirkan oleh ahi2 fikir Jam, 

jang meski 

itu untuk kaum 
sangat berat Gan Si- 
“dengan -terang bende- 

"atasan" 
karnja, 
rang mendasarkan teori? 
bagi kaum "tertindas dan seng- 
sara jang melarat-fikiran” Itu 
dengan pahlawan2nja, sehingga 
mengarti dengan terang tjuatja. 
Dengan gampang sadja, sekali 

suatu soal jang ,sudah mestinja 

begitu”, mereka lantas menyasti 
teori atas meerwaarde, lantas 
inengarti, bahwa simadjikan itu 
lekas mendjadi kaja oleh kare- 
na ia tidak memberikan.-semua 
hatsil-pekerdjaan padanja: me- 
reka lantas sudja mengerti, bah- 

wa keadaan dan susunan eko- 
nomilah jang menetapkan kea- 
daan manusia tentang budi, 
akal, agama dan laingnja —, bah 
wa manusia itu: erist- waser- 

iszt : mereka lantas sadja me- 

ngerti, bahwa kapitalisme itu 
achirnja pastilah binasa, pasti- 
lah Jenjap diganti oleh susunan 
pergaulan-hidup jang lebih adii, 
bahwa kaum "bordjuis” ibu "ter 
istimewa? mengadakan tukang? 
penggali liang kuburnja”). 

Va uk tula-g sung:sum 

buruh. 
Begitulah “teori2 jang dalam 

dan berat itu masuk Tung sung 
sum kaum buruh di Wuropa, ma 
Stik. pula tulang sungsumnja ka- 
um buruh di.Amerika. Dan "ti- 
dakkah sebagai suatu hal jang 
adjaib, bahwa kepertjajaan ini 
telah masuk dalam berdjuta2 
hati dan tidak suatu kekuasaan 

Gjuapun dimuka bumi ini, jang 
dapat mentjabut lagi dari pada- 
nja”).. Sebagai tebaran henih 
jang ditiup oleh angin kemana- 
mana tempat, dan tumbuh pula 
Gimana? ia Gjatuh, maka benih 
Marxisme ini berakar dan ber- 
sulur, dimana2 pula, maka ka- 
am “bordjuis” menjiapkan diri 
Gan berusaha "membasmi tum- 
buh2an "bahaja Proletar” jang 
makin lama makin Subur itu. 

| Benih jang ditebar?kan di Euro- 
pa itu, sebagian telah diterbang- 
kan oleh tofan-zaman kearah 
Chatulistiwa, terus ke Timur. 
hingga .djatuh dan tumbuh di- 

antara bukit2 dan gunung2 jang 

buk-zamrud”, jang bernama In- 
donesia. Dengungnia njanjian 
»internationale”, jang hari-ke- 
sehari menggetarkan udara Ba- 
rat, sampai uatlah hebatnja 
bergaung. dan berkumandang 
'diudara PEN an 

| (Bersambung y: 

“ntuk kaum Ibu: 
  

itu | 
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Puda tanggal 14 Februari jang akan datang Citung gu kedatang- 

dari Swis jang akan bermain me 

lewan XT PSSI (Banteng. Pada gambar diatas nampak mereka 
sedang berada distadion Zurich waktu hendak 
tandingan Cup Final. Mereka itu adalah 

Bickel, Sappia, Hussy I, Neukom, Ballanan, 
Vonlanthen II, Sussy II dan -Preis. 

annja di Jogja XI Grasshopper 

   

   
    

  

   
   
     
    

melakukan per- 

dari kiri ke kanan : 

Bowvard, Frosio,     

Hatoyama fiondong adjak Sovjet 
& RRI 

Tandatangani perdjandjian2 
perdamaian 

M DJEPANG Ichiro Hatoyama mengatakan di Osaka bah- 

wa Ta ijenderung untuk dalam waktu ? bulan j.a.d. ini 
mengadjak Sovjet Uni dan RRT menanda-tangani perdjandjian2 
perdamaian dengan Djepang. 

Ia menjatakan bahwa alasan 
Pemtuk membikin normal hubung- 

an dengan negara2 tersebut ada 
lah logis dilihat dari kedudukan 
Djepang dan merupakan suatu 
keinginan jang menurut penda- 
patnja ia akan dapat menerang- 
kan dengan memuaskan kepa- 
da AS. & 

»Adalah beralasan bagi Dje- 
pang. untuk menghendaki hu- 
bungan jang normal dengan 
Sovjet - Uni dat RRT. Dengan 
normalisasi itu saja mengarti- 
kan pengachiran keadaan  pe- 
rang. Djepang hendaknja meng 
ambil inisiatip: dan mengeluar- 
kan “adjakan kepada negara2 
tersebut. ' Kesempatan untuk 
mengirim. undangan tadi hendak 
nja diadakan sebelum diadakan 
pemilihan umum”. Demikian per 
njataan Hatoyama dalam kon- 
perensi.pers. 

Ia djuga mengemukakan bah- 
wa ada beberapa perbedaan an- 

tara pandangannja - dan sikap 
jang telah dinjatakan oleh men- 
teri LN Djepang, 

| 

Mamoru Shi- 
gemitsu, dalam minggu jl jaitu. 
bahwa hubungan dengan Sovjet 
dan RRT dalam urut2an pen- 
tingnja baru “datang sesudah 
kerdja-sama dengan AS dan 
djiangan hendaknja mempenga- |. 

ruhi politik dasar Djepang meng ' 
adakan Kerdja-sama dengan AS. 
Hatoyama 

ia pertjaja akan politik luar ne- 
geri jang akan mengachiri de- 

Air susu sapi sebagai 
pengganti Camelpo 

ERHUBUNG dengan. bubuk 
susu Cameipo, S.MLA. disb 

sekarang sangat sukar didapat- 
kan, maka sekedar untuk meng- 
atasi kesukaran itu oleh Kantor 

Kesehatan Kotapradja tlh. dike- 
temukan  tjara pengolahan air 
susu sapi (disingkat a.S.s.) men- - 
djadi bahan makanan jang da- 
pat digunakan sebagai penggan- 
(ti bubuk susu itu. Pengolahan- 
nja dapat dikerdjakan oleh se- 
tiap ibu jang sedikit berpenge- 
tahuan. 

Pada asalnja bubuk susu Ca- 
melpo adalah a.s.s. jang sudah 

Gikurangi zat lemaknja, kemu- 
dian ditambah dengan tepung 
Gan gula, dan (jang penting) 
-djuga dengan  sebangsa asam 

jaitu asam susu (melkzuyur, lac- 
tic acid). 

Menurut pengalaman selama 
berpuluh-puluh tahun dari para 
ahli, a.s.s. jang diasamkan (se- 
tiara biologis atau chemis) dan 
ditambah dengan bahan2 terten- 
tu, mMendjadi lebih besar manfa- 
atnja bagi,baji daripada a.s.s. bi 

asa. 

Tjara membuat  tjampuran 
a.s.s. asam sebanjak satu liter 
dapat dikerdjakan sbb:   1) 700 cm3 (0.7 liter) a.s.s. di' 
masak: 2) Gula pasir sebanjak 
45 gram dilarutkan ,/ dalam air 

MANDRAKE AH 

100 cm: kemudian dipanaskan: 
3) 15 Gram tepung beras di- 
tjampur dalam air 50 cm? dan 
ini dituangkan | dalam larutan 

guia tersebut (2), diaduk dan di 
masak mendjadi bubur tjair ki- 
ra210 menit:4) 1 Sendok teh ke 
tjil (2em?3) minjakikan .(lever- 

traan) dimasukkan dim bubur 
tsb. (3) diaduk sampai rata (ho- 

mogeen):- 5) Bubur dan minjak 
ikan tersebut (4) dimasukkan 
daiam a.s.s. tersebut (1)» 6) 
Dengan DITETESKAN dan di- 
aduk terus, dibubuhkan keda- 
lam tjampuran tersebut 15) air 
Gjeruk citrun jang baru sadja 
diperas, sebanjak 30 cm3: 7) A- 
chirnja ditambah air masak sam 
pai semuanja mendjadi satu li- 
-ter. Sebaiknja a.s.s. asam ini le- 
kas2 didinginkan, dan dibagi- 
bagi dalam Ibotoi2 sebanjak be- 
rapa jang diminum baji tiap ka- 
li. Sebelum diberikan minum 
pada baji, dipanasi sedikit sam- 
pai ,,angat2 kuku”, dan seben- 
Lar2 digodjok djangan sampai 
mengendap. 

A.S.S. asam ini bisa tahan (te- 
tap baik) selama 24 djam de- 
ngan tak usah disimpan dalam 
jemari es, harganja lk. Rp.3,25 
per liter, djadi meskipun tidak 
sesempurna dan semudah mem- 

| buatnja, toh lebih murah dari- 
pada Camelpo. 

Li 
  

menegaSkan bahwa. 

#Bendahari I: Sdr. 

  
SIHIR 

ngan pasti 
tap dalam 
Kini sudah 
— UP, 

keadaan masih te- 
keadaan perang, jg 

tidak selaras lagi. 

  

PENGURUS BARU P.B. 
SEPAKAT 

Baru? ini bertempat dirumah- 

nja Sdr. Tjokrotapan. Gandegan 

Lor telah diadakan: rapat ang- 
gauta P. B. Sepakat untuk me- 
ngadakan perobahan pengurus 

baru jang hasilnja sbb: . Ketua 

Sdr. Sukarman: Wk. Ketua Sdr. 

Karta: Penulis I: Sdr. Wirjo- 

'broto: Penulis II: Sdr. Subardjo: 
Sie Tjing Ay: 

'Bendahari. II: Sdr. Satrisno. 
Pergantian pengurus ini diada- 

Kan tiap? tahun sekali dan pada 

hari ulang tahun jang ke 2 ini 

telah dirajakar dengan meriah. 
ben 95 

  

Dunia sana sini | 
£ Kisenhower, presiden A.S. me- 

laporkan: kepada ' Kongres, 

bahwa rentjana2 telah selesai 

untuk mengirimkan kelebihan 

hasil2 pertanian seharga 578 
djuta dollar keluar negeri me- 

lalui program2 bantuan. 

“ Ramon Magsaysay, presiden 

Pilipina tidak lama lagi akan 

menanda tangani dua putjuk 

surat jang akan berisi penga- 

kuan terhadap pemerintah2 
Laos dan Kambodja, sebagai 

negara jang merdeka dan ber- 

daulat. 

# Fito, presiden Jugoslavia da- 

lam kundjungan resminja ke 

Burma telah melihat2 keada- | 
an sekitar benteng Mandalay | $ 

dan mengundjungi  reruntuh- | 

an2 istana jang dihantjurkan 

oleh Inggeris pada tahun 1945. 

£ Djenderal Erskine, dalam bu- 
lan Mei jang akan datang 

akan dibebaskan tugasnja se- 

laku panglima besar Inggeris 

di Kenya dan Afrika Timur. 

Demikian Kementerian Perta- 

hanan Inggeris  mengumum- 

kan. 

# Robert Menzies, perdana men- 

teri Australia, kini telah me- 
ninggalkan Canberra untuk 

melakukan perdjalanan  ke- 

liling dunia dengan pesawat 

terbang. Ia bermaksud pula 

pergi ke London untuk hadiri 
konp. P.M.2 Commonwealth. 

X Alejandro Remon, saudara 
dari mendeang presiden Panama 
Remon jang terbunuh baru2 ini, 

telah diangkat mendjadi menteri 
Kehakiman Panama.  Alejandro 
adalah anggauta parlemen. 

(74) 
  

   

  

    
pesawat kita sendiri ini. 
Aman -- 
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      Ha, kita terhindar dari Haha hawa dan aman, 
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didalam 

diatas dasar laut. Mereka masih bisa mela- 
rikan kita. Lihat itu ........ meriam2nja dikeluarkdh......, 

8. se vga & 

  

  

    

    
  
   
    

    

    ) | .DEEP SEA MYSTERY" 
ni Na NY SAFE--AT THE BOTTOM 2 | PA BLUEF, THEY WHAT CAN| | WE?RE GOING TO BANG 

£ on Da OF TEE OCEAN 2 THEY :.| IwonTuse cannons || WE DOZA| | OUR WAY OuT/ 
Kan-weae saree FROm THEIKAN | SAN STILLFLY OFF g 11 INSIDE THEIR OWN ME UNDER) I- 
PRESSURE, INSIDE OUR OWN NN ANNON gn 7- ta. NGBe Kai 
MACHINE HERE. Alap SA CANNONS 2 INSIDE A i RE NIDA TI ALIEN SPACE 

AA A “3 NN P) 2s 3 mm 

  

  
  

Pn 

tidak akan menggunakan 
. meriam2 didalam kapalnja 
sendiri ! 

4 Apa jang harus kita kerdja- 
kan? Satu mil didalam laut 
«.. didalam kapai semesta 
Jang tidak kita kenal, 

  

Hanja gertak sadja. Mereka -£ Kita akan mendobrak djalan 
keluar ! 
Ia 

HALAMAN 3 

Utk tjapai persetudjuan 4. Besar 
Guna mempersatukan Djerman 

RICH OLLENHAUER, pemimpin Partai Sosial Demokrat 

Djerman Barat akan berusaha untuk mentjari sokongan 

dari India guna mengusahakan tertjapainja sustu persetudjuan 

antara neyara? Barat dan Sovjet Uni untuk mempersatukan 

pjerman Barat dan Timur. 

Ollenhauer telah mengusulkan | 
untuk mengadakan pertemuan 
pribadi dengan PM Jawaharlal 
Nehru, Usul ini telah disampai- 

kan kepada anggota? Partai So- 

sialis India jang baru2 ini me- 

ngundjungi Bonn. 
Pertemuan itu diharapkan da- 

pat diselenggarakan dalam bu- 

lan Pebruari atau Maret djika 

Nehru sedang ada di Eropa utk 

menghadliri konperensi Com- 

monwealth di London. 

Anggota pengurus diatas me- 
ngatakan bahwa  Ollenhaner 

mengharapkan untuk memberi- 

kan dorongan pada poitik per- 

satuan Partai Sosial Demokrat 
dengan meminta bantuan kepa- 

da India jang terkenal sebagai 

negara netral dan iang dianggap 

mempunjai, kepertjajaan “baik 

dari Barat maupun Timur. 

Nehru paling tepat. 

Diterangkan pula oleh anggo- 

ta pengurus partai Sasial Demo- 

krat tadi bahwa politik jg cianut 

oleh PM Konrad Adenauer utk 

mempersendjatai. kembali Djer- 
man Barat akan lebih memper- 

sulit. lagi persatuan kembali 

Djerman dibandingkan dengan 

waktu jang sudah2. Disamping 

berkejakinan dengan teguh bah- 
wa 4 zone pendudukan itu hanja 

dapat dipersatukan dengan me- 
ngadakan persetudjuan antara 

4 Besar, partai itu djuga pertja- 

| ja bahwa rakjat Djerman harus 
berdjoang sendiri untuk mengu- 

sahakan persetudjuan itu. 
Menurut pendapat partai So- 

sial Demokrat itu salah satu da- 
ri rintangan jang menghalang2i 
dapat ememberikan pendjelasan 

kepada Sovjet Uni mengenai 
! pendirian Djerman ialah bahwa 

| Dierman Barat tidak mempunjai 
hubungan d'piomasi dengan Mos 

' 

  

Sebagai penjokong prinsip 
koeksistensi setjara damai partai 
Sosial Demokrat Djerman me- 
nganggap Nehru sebagai jang 
paling tepat untuk menerangkan 
pada Sovjet Uni tentang rantja- 
na Ollenhauer mengenai. suatu 
sistim keamanan Eropa jang di- 
dasarkan pada suatu negara 
Djerman jang bersatu dan 

bebas. 
Dalam pada itu hingga berita 

ini disiarkan, kedutaan besar 

India di Bonn mengatakan bah- 

wa kedutaan ini belum diberi- 

tahu setjara resmi mengerai 

usul Ollenhauer itu. — Rtr. 

HARGA PASAR 

Pada tgl 12 Djanuari ' 
Barang perhiasan : 

55. 

Emas 22 karat 1g. Rp. 490— 

Perak di Bank Il latak ,, 27,— 

Beras : 

Beras gil. no.1 Like, 2:50 

Beras gil. no. 2 3 53 2,40 | 

Beras sil. no. 3 d3 3 2,30 

Beras tin. no.1 H 1 2,20 

Beras ttn, no, 2 ja 1 2,10 

Beras ketan si 2,80 

Djenis ubi dan katjang. 

Kentang Bs La AD 

Gaplek 3 s3 0,45 

Ubi kaju . « 0,30 

i Ubi manis G G3 0,25 

Katjang kulit 3 Po 

Katjang samsit Gen aan to 

» tanah wose: 2,60 

4 menentotd Png ana 2,00 

Kedele putih 55: IA 

hitam 55 - 2,30 

Djagung ppl. putih ,, SA IUD 

Telur dan ternak :   kow. Karenanja partai ini ber- 

anggapi” bahwa India dalam 
hal ini “-mat memberikan per-:t 

tolonga-n'a. - 

Telur ajam IA: butir: 0,65 

1 itik 5 1 0,65 
Daging sapi Ii Ke Io — 

» skerbau 3 1 12,— 

» kamb./domb. : :, ig 9,— 
«babi 5 s3 15, — 

si. ajam 112150 
Djenis bidji : 

  

Para 

«SE 

terdiri dari dua matjam : 

Agen : Toko 

BISA DAPAT BELI     
    

2 

| 9 

(Kemiri kupas 
Kosi ed) kampung, 

“. bubuk 3 

o Rempah - rempah 

Lombok merah & 

basah 3 

Lombok rawit 1 

Lada putih 3 
Tjengkeh ambon ,, 
Asam kupas sn 

Brarnang f 

Bawang 

Tumbar 

Trasi » 
Manis djangan 
Kelapa 
Garam kristal 

1 tamper 3 

2 briket T 

Lain - lain : 
Gula pasir 

batu 
» kelapa 

Teh BOP: 
Rakjat 

Minjak tanah 

: kelapa 
Kentjur 
Dijae 

Klembak 

Tembakau rakjat 
3 Virginia ,, 

Gambir kembang: 
5 pesasi 

Areng 

1 butir 

» 

» 

” 

» 

1 

», 

» 
I 

1 

Sarung padi 

benang 100 
Sarung tjap buku 
Kain batik no. 1 

Kain tjap alus 
Blatjo tjap matjan 1m 

PFopelin polos 33 
Pike 
Kain piama 3 

Poplin kembang : 
Kastup 5 3 
Kambar » 

Mori tjap Nogo 9, 

Mori tjap Unto 5 

Sabun tjap tong 

1 hel 

S sunlight 1 

& lux » 

5 colibrita 
Ikan asin/bandeng 

/pindang 2 

balur 3 

Ikan asin tongkol   
TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 

TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

  

TI ke., 

aa 

1kg. Rp. 

” 

17 

dub 

1 hter. 

Bahan pakaian : 

ai, 

  

  
INDONESIA, 

SOSDEM DJERMAN MINTA 
BANTUAN NEHRU 

  

SBENKESIN" adalah terbikin dari tahan? jang dapat melauijarkan tumbuhnja tubuh anu 

sia, misalnja, hormone, besi (baik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), vitamin dan Ik: 
ning telor. Pembikinannja didasarkan 'atas hasil penjelidikan jang paling “belakang dalan 
fimu pisah dan ditanggung tidak mengandung sama sekali bahan? jang berbahaja untuk 
kesehatan. Ini obat dapat menjembuhkan penjakit atau kelemahan? seperti berikut : 
Jan urat sjaraf lemah, darah kurang, wadjah muka putjat, wadjah muka kelihatan lekas 
tua, penglihatan dan pendengaran kurang, badan kurus, gegindjel kosong, tubuh lemah ka 
rena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan 
semangat lemah, malas bekerdja, tidak napsu makan, sehabisnja sakit tetap lemah, orang 

perempuan datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan berasa sakit, rambut rontok 
rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak dapat anak, pinggang 
belakang meluang, selalu merasa lesu dan kesel, tidak dapat tidur, diwaktu hawa udara di 
ngin tangan dan kaki pun dingin, dll. 

otak 

sakit 

emakal harap suka perhatikan kotaknja, gambar dari 2 monjetnja dan perkataar 

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

Femininum untuk orang perempuan. 

Obat ENG NJAN HO, Petjinan 15 —— Jogjakarta. 

PADA TOKO? OBAT DISELURUH 

     



    

   

   

   

  

   

         

  

      

       
      

            

   

   
       

    

    

      
   

   

  

    

  

an batulonja perkara. Tapi. Be- 
.rabe andjurkan Sa bupati2 

- jang diangk adi gubernur, 

nabi terima 
“ tanja dulu: Ini pengangkatan 

              

   
    

     

   
   

   
   

         

       

   

tuk?! 

'BERABE 

R a F io 
DJUMWAT 14 DJAN. 55 

Tag JOGJAKARTA. 
# 

: dgn. tardjamah, 12.20. Chotbah 

dan Sholat Djum'at, 13.10 Ruang 

an) 

man Putera, 17.40 “Krontjong 
- sore: 18.15 Ruangan Djawatan 

Perburuhan Daerah istimewa 

Jogjakarta: 118.30 . “Peladjaran 

| SNgjanji? 1915 Tindjauan Tanah 
Airy19.40 Cello Recital, 20.15 
Lukisan Malam: 20.30-Lambaian 
Pulau Maluku, 21.20: Obroian 
Pak Besut: 21.30 Ujon2 MOnREUS 

    ko 
Tema Aha 

Mal 15 Chotbah | Gan sem- 
2 2-3 an $ jid Besar Su- | 

3 rakarta: 18.40 Rajuan siang: 14. 

          

— 

Sengja 1 | 
Dharnotoj 18.30 Seni Karawitan 

-. 20:30 Sekitar pulau Hawaii: 2. 
15 Manasuka oleh R.O.S. 

“SEMARANG. - 113 x 

AP: dj. 18.00 — 19.00: 

eh S.R. lat. III: 17.30 

samba 

- KA NU 
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BARU TEMA 
Katja mata Rayban 3D: katja | 

mata Speda motor rupa? “kleur.. 

Model Rayban glais miror (tjer- 

sa 

   foses Kryptok rupa dua tak ken- 

mata untuk se 
mata dengan garansi. 

Naufal 

      

       

       
         
    
    

   

       

  

  

   

  

£ 

t dari Nan ang tak menge 

ja. Beribu-ribu pahlaw 
binasa. oleh ana 

  

“Amerika, Tiongkok, 

Gimulai di Banjumas. 

| ngangkatan, | 

betul2, apa Naa Tana be- | 
Me | lebih besar dari kerugian akibat |$ 

06-10 Pembatjaan . Al2Gur' an 

ita: 13.40 Alam Peladjar: 

4. Dendang Malaya, 17.00 Ta- | 

Hi 30. Ara -memberikan baktinja di- | 

|na Kirana: 14.10 

206.30 Rajuan pagi: Ba Dari 

wanita: 17.00 Dunia 

tang dgn. Kwartet 

Na nah al mendjadi tan- 
£ Ta mereka. merupakan 

Njutaan kubik air. Nana 
aturan. Tanah dan air ki- 

musuh kita t 
an ha ek 

anah gemuk menutup salu- 

atau lenjap kesamudera. 
anah hanjut memenuhi Segara 

an terus mengalir ke-laut. 
1 

f anah2 tandus kurus kering jg 
galkan. Penghianatan ter- ding 

hadap tanah dan air sjarat hi- 
ip mutlak bagi kita dan anak ', 

ju kita telah terdjadi. 
Tragedi Mesopotami, Afrika, 

Junani dil. 

»Erosion is the biggest pro- 
biem confronting the country, 

adalah masalah jang paling be- 
sar bagi Negara, 
dari masalah politik manapun)” 

| sebagai diutjapkan oleh Menteri | , 
| Jan Smuts di Afrika, 

mendjadi kenjataan di Banju- 4 

musna. 

Kerugian, Pa AA erosi adalah 

perang manapun. Marilah kita 
kembali menegakkan barisan pe 
ngawal tanah dan air, dengan 
menghentikan pembabadan hu- 
tan: memadjukan reboisasi, ka- 
yangkitri, Lumbirplan, dan meng 
hidupkan kegebali tanah? per- 

tanian jang tandus dan 
memeliharanja hingga 
memberi hatsil sempulur dari 
zaman kezaman, dari anak? ke 

tjutju? kita. 
A progressif sustained Yield, 

dari rimba dan dari ladang. 

Damar, djati, djabon dll. ka- 

Teng 

'Gur'an: 07.10 Petikan dari Dis- 
katik: 12.00 Chotbah dan Sem- 

bahjang Djum'at: 13.15 Trio Ni- 
iburan siang: 

17.00 Taman kanak2, 17.30 Tja- 
hja Kemala: 19.30 Lagu2 Suma- 
tra. dan Maluku: 20.30 Wajang 

Pa Orang: 21.00 TT an Penerangan: 

DJAKARTA. 
06.10 enadp Al @ur E, 

'07. 10 Orkes Pensi ur Hati: 12. 
30: Kwartet se 13.30 Orkes 
Dupa Nirmala, 14.30 Empat Se- 

rangkai Martono: 17.30 Pilihan 
Pendengar: 18.15 Ruangan Ke- 
sehatan: 19.30 Orkes Gumarang: 

21.00 Kontak dgn. pendengar, 21. 

x     06.30 Tongunyan dan Tafsir 'Al FA 

adalah madjalah bagi anak2. 
Terpelihara isinja, karena ( diasuh oleh seorang Guru 

| TERBIT TIAP HARI SAPTU, 

Ea langganan Rp. 3,— Henna 
? & 

g | Bagi agar Langganan Hariane "KEDAULATAN 
AH 3 So Gi ajar ? diberikan 

i KEK 2 3 4 

P3 Yi 
4 |BADAN PENERBIT 

"3g “kogikian Rakjats 
1 T Tugu 42 — Telp. 901 
5 |. JOGJAKARTA. 

Me Ia MANA Oa MS AL ar ai SEA Me GA AA 

min) compleet Ryx 150, : dubbel | 

tara Rp. 100,-: utk. batja-djauh | 
dari U.S.A. - Djerman Rp. 20,- — | 

90,-. Trima recep dari dokter 
a ukuran katja | 

Kauman 294 blakang | on 
mbok 294 — Jogia. || mm 

m
n
 

 BANTULAH , | PALANG MERAH" Tea 

“ FAN TT -£ Ta 

5 (Parobahan? bisa ten ka 

Tg aa 

,Kawanku” 

& 

,Karena fihak laki? ku- 

rang patuh pada perkataan- 

nja, maka pertunangan na 

'kami : 
SOEMIWI: 

HARDJOSOENOTO 

dengan 
G6 OENAWAN 

DARMODJOPURO. 
Telah kami batalkan. 

R.M. HARDJOSOENOTO. 

4 

S
u
 

£ 

7 PT   
  

telah mengganas mem-: 

an amblas. Djubiaa bngt 

  
lebih besar |$ 

segera 

mas. Beribu-ribu ha. hutan (ti- 8 
dak kurang dari 10.000 ha) telah |? 

terus . 
dapat ! 

15 Orkes Studio Djakarta: 2215 
1 Kesenian ' Sunda Galih Pakuan. | 

Erosi masalah dala 
! esar bagi negara 

Ka (Sambungan hal. 2. 

samping padi, 
buah2-an dis. dari abad ke abad 
an bersama. G 

MEMPERBAIKI LAPANG. 
AN DENGAN GOTONG- 

bigger than any polities” (erosi 6 

  

2
 

) 
| 

TA NAH AIR 
— Di Surabaja sdr, Mil at 

Kepala Djapenprop Djateng, Gi 

depan para 

— ISurabaja dan penindjau2 pene- 

| Irangan Bifma, mengatakan, bah 
wa. perhatian para peladjar ter- 

  

mahasiswa HSP | 

 KEDAU LATAN RA KJAT 

  

  

ISSI 

10 —1 
    NetNIa HAKAN AI 2 

SP MAL UN 

    
| Mana IU 

7 — 19 — 21. 

Dipendapa 
kok Kapanewon Patuk baru2 ini 
telah dilangsungkan rapat Ma- 

djelis Kalurahan tersebut setja- 
ra bertingkat itiap2 
"diwakili seorang), jang dihadiri 
oleh 292 orang Kepala Somah : 
“Djapen Kap. dan Polisi Negara 
Patuk. 

Rapat tsb. telah memutuskan, 

budin, sajuran, 
| sa 

A3 . Den pasar : Maka 
  

E 

tangkap 

ROJONG | Ilap (stengun) ditempatnja 

Kalurahan Peng- .djakusuma. Tapi belum dilu 

hui, apakah hal itu ada hubu 

an dengar pentjurian sendj 

5 orang | 

di sekolah Tandjutan.   

hadap Pena maum ketjil se- 

pim- 

Pen pedjuang Bali Widjakusu- 

ma dan Njoman Mantik telah di 
oleh jang berwadjib, 

karena diketemukan sendjata ge 

ditangsi Mobrig ditahun 1951. 

—— Makassar: Panitya pend 

'djau peladjaran bahasa Makas- 
sar dan bahasa Bugis di Makas- 

sar memutuskan bahasa Makas- 

sar dan Bugis akan diadjarkan 

   

Ke 
2 Ke ENAK AU AM 

LA Baker na 

AIA don ena SN) SEMUA TOKO OBAT 

1 tube Rp. ". ongkos 21.80. 
Pesan $ tube, MeNNa aan NK 

Agen di JOGJA : 

TEK AN TONG — 
ENG NJAN HO — 
ENG TAY HO — 

    
Heminan S1 #5    

   

  

   

  

   
    

P Pusat j EKA usat Pendjual ETTORE Gta. 
$ 1 MARC LAW 

Toko ,/ASTAGINA”. | BARBARA FLORIAN 
"“Kawatan 146 — Surabaja. Tek — H 

130-1 

  

Didjual 
1 Mesin tl. 
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1” « pa 

INDRA" 
“Un tk 

15 — R5 dan 9. 15 

int RRT, JANG PERMUNU,. 

PEKAN OLAH RAGA ANGKATAN PERANG 

(PAH I Yun TUNG MA! HUI). ga 

Kesempatan untuk menjaksikan bermatjam? olah dg "aa 
diantaranja mengendarai mobil sepeda m TN 

kapal terbang..... dsb. jg djumlah lebih dari 50 

     

   

  

    

    

   

    

MAIN Djam 

  

untuk rumah sakit di Sumatra Timur SN 

   Diminta | 
   

SEORANG DOKTER CN 
Tidak memandang kebangsaan 

   
She 

  

   

  

   
  

    

  

        

    

    

  

   
      

   

       

| ROYAL PORTABLE harga .... Rp. 1250,— 9 diba 
|akan memperbaiki lapangan ka-| — Kendari : Penjakit gila me- 1 2 ». PORTABLE «0 oma ” Sa na gt 5 1805 | Mae MEMEnaN ap. Dn 19 Rellpan GRArIOA, 4 Ne 
lurahan dengan sokongan tiap2 radjalela Giketjamatan Lasolo, 1 » Hitung merk DALTON |... 2150, — 1 $ Post box 2113 bi A arta. s3 

Sa Aug Ten Ia ng an Te distrik an Wangadu, Kendari Dan masih ada lagi matjam -matjam merk. | 10001 1 : Ja 
anak muri : am dan sekitarnja. , Bisa lihat di: 4 37 & #3 $ 
Rp. 0,50, dan Menahan tanan |. — Pontianak : Ha, pekeeraja | 4 2 »sBEB AS” | — Pare ataa 5 

Ka Ka Ta 3 ea mug Mt No.9 — Sogias | . & 1 
Here. | Tta AA # MEN ee KE Mn » & G3 P - 4 

MANMAMNMANMAN KANAN MAN SL | 1. FEPESSLLSSSSLLSSGSSSSLSLSSBSHLASSLSALL : | BELILAH SEKARANG DJUGA 1!!! ak SA - te 4 
2 8! bi 2 |! Masih Sedikit!!! “ 8? 8 “ 

Tahukah Tuan....?? |: Masih Sedikit!!! | sw EEP ST A K E 
Bahwa di AMERIKA itu banjak sekali organisasi kedja- $ 8 : $ : 1 

hatan ? Bila belum tahu silahkan batja » » 
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Menunggu kedatangan Tuan?, Njonja? dan Nona?. 

1 HOTEL, 20GIA?, kamar No. 2, Jogjakarta. 
SGSS SELESSESSSSESSSSSSSSSM 

"DS “ San paman PEN ae DNA ena ANU KAS Nana hbebabkuman 

  

    

  

Nemo) jang akan datang 

, Apa Var Siapa: 

PSA Menteri Pakistan 

MOHAMMAD ALI - " 

Tabs DARI SEMUA OBAT JAITU : 

— VIRANOL 

  

ken TANGGUNG SEMBUHKAN : 
Segala. matjam penjakit seperti : Buah 

Yang berdebar - debar, sakit urat 2 seluruhnja, otak (brains). 

inf Pi menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik. un- 

tuk orang jang bekerdja | berat2, bekerdja dikantor dan jang 

suka sport, dan kasih: kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

ian (glends). Alesan penjakit : badan lekas tjape, makanan 

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, 

kaki tangan dingin, ana sesemutan, mata kurang terang. 

penjakit pikiran . (zenuw j. tida bisa tidur, dalam "tidur se- 

ring takut2, sakit pingxang, kurang makan dan semangat 

pinggang, Djan-.,.. 

bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin : PIL VIRANOL jang 

Tengenna 100 BERHASIL. 

Harga 1 botol Rp. 20,-— 
Djuga' ada sedia lain2 obat jang mandjur. 

  

Radium Viranol Tonic Pills. menambah darah ... Rp. 30,— 

Ph Tati newa Ma An Kaya Pe EA na at A5 — 

Minjak Istimewa PN nana 2 

Pi Van na esa erangan mena Mai inna ek asa akal »25,— 

Pil Warita untuk wanita NAAM ek asal BO — 

Salp Tjantik, menghilangkan hitaman di muka 
panu, kukul djerawat No. 1 Rp. 20——, No.2 ,, 10,— 

Blossom Face Cream, menghilangkan: noda2 hitam ,, 15— 

Sultana Figure Cream, membikin bagus badan ... ,, 30,—- 

Pujer bikin hitam rarebut, tanggung tida luntur 

. 2gram Rp. Lo Tan EA PN na 2 

No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ ». 10,— 

'Minjak pandjangkan rambut. tahan Bana Gr 2 510.— 

Minjak Telinga, kurang MEndengaT .............. s5 10 — 

Salp Wasir (ambeien) ...ooooooooooooo »10,— 

Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ............ 2» 10— 

Pil piabetes: Ksakit pula) Dana tata eno ga Dan opabk ten» » 50,— 

Pit Entjok Linu2 .......ioooodiKom matan 25,— 

Obat dikirim sesudah terima uang daabah ongk. kirim 159p. 

TABIB MAWN Tambhlong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 

diseluruh INDONESIA, 

Agen? : 
TOKO SOLO, Dji. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 
Yoko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 

Toko Obat ENG :'NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 
WARUNG MOELJO, Dj!: Judonegaran 17 —- Jogja 

Toko Gbat ENG' TAY HO, Petjinan 58 — Jogjakarta. 

TOKO JUNIOR, Dji. Malioboro 93 — Jogjakarta. 
Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo. 
Toko Obat HOK AN, Dji. Raya 114 — Magelang. 
Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Nek 
Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 - 
Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Sembarang 
UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alur? 15 “Kudus. 
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kg 1 
| Baru datang 
H 
1 ALMANAK UMUM NASIONAL 1955 Rp. 10,— ! | 
In ALMENAK WASPADA (bhs. Djw. (Latin), 12 — “| 

z 
t 

4 Dan masih tersedia: 2 al 
H AGENDA KANTOR | Kant. - agenda '55., Kodak: 

! “Ongkos kirim 157 sediki nie, Men ROO1 3 

$ - Toke Buk oahe R.s. & 
/ : TUGU 42 — TELP. 961 . 

PN ter ea UN ea etad JOG JAKARTA. " 

kemustadiabannia 

      
kelemahan otak, urat2 “ju uat Tini kn 

raf, djantung dan 'buah pinggang Paling mandjur untuk le- 
| Satu2nja obat i 

mah perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, 

masuk angin, djantung berdebar, kaki-tangan dingin, ke- 

semutan, sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sa- 

kit2, tjapai, lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 | 

djengkel hati dan kusut pikiran, suka lupa, k kekuatan peng- | 

hafal kurang, kurang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per do08 |... Nan neasa Ke Naa da Sang Rp. 20,— 

POTENSOL: 
Untuk lelaki jang merasa lesuh (keterangan lebih Hielah 

dalam doos atau boleh ana dari pendjual). Pra. 

Harga per @OOS Lesehan tenan ana Rp. 25,— 

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

PREGNOL Leg et sa ml Pahala Un or anting anakan Rp. 25,— 

PHRODIN external |... Pa ana Ha Ka Ona ua Rp: 10,— 

DC. CREAM 
Yanggung menghilangkan tan- 
da? hitam, djerawat, kukul dan 
panu. Beri tjahaja dan membi- 
kin tjantik paras mukanja. 

Per doos Rp. 15,— 

NO-HAIR OREAM. 
Tjepat menghilangkan rambut 
“dan tida berbahaja dan gampang 
dipake, 

Per doos ...... Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE. 
untuk menghitamkan rambut 

...... 

  

putih. Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja istimewa. 

Bp. 10,—-$ 

Rp. 28,-- 
Per does Rp Is 

DC POMADE 

Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nya POMADE biasa 4 Rp. 25,— 
Obat? keluaran DC PHARMA 
ditanggung tidd mengganggu 
kesehatan umum dan diperbuat 
Gengan alat? Pharmacie oleh 
Achi? Obat jang ber - Idjazah 

DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 
OBAT TIONGHOA DIMANA? 

DC .PHARMA" Ltd. 
Djil. Ternate No. 12 Bandurg. 

Dji. Pintu Air No. 24 Djakarta - 

  

Agen” di Djawa Tengah : 

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

Eng Tay Ho, dan Hing Njan Hoo Petjinan, R. O. Karuhur 

Malloboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Djl. Raya Mage 

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

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 
obat Ying Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 

djan, Semarang.     S 
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Pendeknja sekeluarga Achmad Natawidjaja sangat memu- 

dji kepada Obat Viranol jang mandjur, keluaran Tabib. A. 

Wahid Mawn, Tambiong 40, Penang, 

Sekianlah.       5 “ Oo. m at 

ACHMAD NATAWIDJAJA. 
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| Radja Obat2 GOLES" 
3OLES LOVE - FR 

(GBAT GOSOR) 
Penjakit2? jang: telah lama, kekuatan 
badan solet kembali agar supaja kembaii 

biasa, djika tidak dibantu oleh obat jang 

termandjur, djika dipaksa perbuatannja 

-akibatnja badan akan lebih serta 
kurang gumbira untuk rumah tangga, 

tjobalah memakai obat ini, akan ter- 

“bukti kesehatan kembali. 

  

  

    

    
   

       

  

GOLES CHONKIONG PILLS Ha sea 
: (OBAT TONIC) oi 

. Obat Tonic : Tanggung dalam “1 Ar, 
» 24 djam obat ini bekerdja., | ma . 

2 : Banjak keturunan sudah tidak sehat, 
karena lagi waktu baji kurang rawa 

atau kurang Vitamin, sudah Dewa ha 
badan djadi lemah, kerdja kurang sema-. 

ngat, belum kerdja tenaga sudal hat NN in 
“Kesenangan rumahtangga tidak 
bahagia. Kekajaan “tjukup, tetapi 1 
hatan kurang. Lekas pakai Obat “Fonic 

ini, 'GOLES: CHONKIONG - “PILLS 
kuatkan badan, kuatkan urat, dan sehat 
badan untuk. buah pinggang, menjuku iTk , 

kemauhan: isteri, dan Tega kat i 
lem rumah tangEAg a : 

GOLES FOOTERING: TABLETS 1. 
(OBAT BERI2) : 

Penjakit kaki bengkak, beri? dll. ada- 
lah disebabkan darah tiada tjukup atau 

"selalu mendjedjak tempat jang basah. 

Jang dihinggapi penjakit ini bukan sa- $ 
dja kakinja bengkak, tetapi lumpuh dan ae 
lemah. Berdjalan amat susah, bagi be- 

ribu- ribu kati beratnja. Kesusahan ini 
tiada dapat diperikan. Sekarang sudah 
keluar ,,GOLES 5FOOTERING 'TAr 
BLETS” obat teristimewa untuk pes... 

njakit? tsb. ia memberi aktief pada 
urat? darah, supaja bengkaknja hilang. 

Kemudjarabannja besar sekali. $ 

   
" GOLES COUCHING ee | 

s 

“(OBAT BATUR” Ta 
       
          

          

   

  

   
& 4 

Batuk ada kalanja, berbahaja & 
lalu didjumpai berdjangkit se 
man?nja merebak dengan pant 
ibu dan bapa dihinggapi oleh 

ini akan berdjangkit pula kepa 
nja atau Kawan? jang lain. 

»GOLES COUGHING TABLET 
jang paling baik untuk, menjem 
penjakit batuk. 

SOLes BIRTHROL TABLETS . Aa 

Difiman Malaise sekarang: ini, “bagian PL. 
manakah akibatnja jang menjusahkan 

Tuan, . Penghidupan mendjadi : nelarat 
disebabkan banjak tanggungan: an 
tersebut, lekaslah pakai obat : No as 
BIRTHROL TABLETS" "supaja Tuan 
mendapat kesenangan jang berbahagia, 
Tablets ini untuk mengurangkan Ba 
gungan dalem rumah tangga, obat ini 
djika tidak 2 pun Kan 

biasa. 

Ag pt. JAR 
TEK AN TONG, Patjinan 81 
ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jo 
Bisa dapat beli di Toko?) 

INDONESIA. - 
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