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2 ema an n angk . 
bahwa dalam Kp 

1 mendapat Na 

“si2 Konperensi Kea 

telah ditutup Ta 

  

   

5 . setjara Mana tel 

“IE Penta 

5 Ganga "Antara" 
bawa ia merasa puas 

diketahui telah ber- 
aa 1 aging 

Terutama' — demikian 'M. sa Yetoltakihan dalam kehidupan 
j n- | rakjat, jang akan menguntung- | 

(ken usaha pemulihan keamanan. 
Direktur Biro Perantjang Ne- 

| gara Ir Djuanda kemudian mem- 
ane (urajan tentang  rentjana2 

n sosialgan ekorio- 
. Tuk menundjukkan jalan bagi 
daerah2 untuk digunakan sum- | 
ber2 guna pembangunan ekono- 

ie Diterangkannja pula garis2 

botar Seni (istmapuh mem- 

  
| 
| 

| 

| 
d 

| 

| 
| 

  

    

  

. 2. Pss SARA. “telah mengi- 
7 rimkan kawat kepa Konperen 

4 t Indonesia 

    pg: beehtng kaan rel:'.30-tempat'. 
"pembongkaran ajembatan, 20 ka- 
kli. penembakan kereta api, 44 pem. 
|Ibakaran setasiun, 3 kali penggu- 
Jlingan kereta api. 7 kali pentju- | 

aan buruh kereta api dengan 2 
ia Woatnaa 301 kilo 

5 ki r atau ( 

jang perhubung ank.a. 

ara.terhenti, (Atas na- 
ea aa sorang buruh kereta 
"api S.B.K.A. mendesak adanja 

tindakan jang tegas dari Peme- 
rintah dalam usaha memulihkan 

, rian, terutama usaha me- 
nindas pemberontakan Daoed 
Beu “di Atjeh tersebut. 

3 Selain kepada Konperensi Ke- 
Deanun Ian surat 

Fe! 

Meera Tae rtanjaan 
| tara", djuga Menpert: 1 
an Iwa Kusumas 1 
takan kepuasannja tor 

Kea 

  

  

  

  
            

     
sepsi t bar lp 

. tempat dikediaman P.M. Ali di 
| Merdeka Selatan. 

Semua persoalan 
telah ditindjau dari seg: 

dalam konperensi t 

tjara terus terang an 
hati-kehati. Sen 

5 5 kini an berlang- | 
sang. d Aan 

  

| 
| 

sei 

npaikan sela- N 
agar 

mrakjat terlatih” sesua 

keputusan kans kordinasi 
keamanan dapat . mempertjepat 

pemulihan keamanan dalam nege 
ri utk melantjarkan pembangu- 
nan nasional disegala lapangan, 
D.P. Perbepbsi dalam suratnja 

kepada konperensi itu menghen- 
daki agar kedudukan Dewan Ke 
amanan Nasional dapat di. 

sempurnakan sesuai- dengan pa- 

sal 14 dari Undang2 Pertahanan 

Negara Republik Indonesia No. 
29/1954 dimana  rakjat dapat 

ikut serta. Pun diharapkan agar 
Gengan 

pasal 5 dari Undang2. Pertaha- 
nan Negara Republik Indonesia 
No. 29/1954 seperti: Pager Desa, 
OKD dil, dapat diatur hak dan 
kewadjibannja dengan undang2 

pula. 
Surat tersebut ditutup dengan 

| pernjataan pemberian dukungan 
sepenuhnja atas segenap keputu 

|san jang ditudjukan untuk pe- 
| mulihan keamanan dalam negeri. 

— (Ant). 

  

LEMBAGA" INDONESIA -- 
RRT BERDIRI 

Lembaga Persahabatan Indo- 
nesia — RRT tlh dibentuk di Dja 

karta dengan tudjuan memadju | 

kan saling mengerti dan persa | 
habatan 3 Tanam gini kedua ne 
gara ts 

jg seluas2nja jg lebih erat. Usa- 
hanja ialah mengusahakan sen- 

diri bantuan kepada usaha2 jang: 

dimaksudkan untuk mentjapai 
tedjuan sebagai Opo: diatas dgn. 

|ajalan jang sjah dan tida Opi Me 
TA hukum Aa Sa I 
nesia. a.l. mengadakan 'pertukar 

.an..hasi!2 tjipta dilapangan ke- 

'susasteraan dan kesenian, ilmu 
(pengetahuan dan pandangan hi- 

dup jang seluas luasnja. 
Pengurus Tembaga jang bertjo 

        

dengan melalui perhu : 
bungan kebudajaan' dalam arti. ' 

    

    

  

    

“Gambar atas. P.M. Ali bitoni? nidjojo waktu membuka sidang 

“ KEDAULATAN .RAKJAT (ANGGOTA S.S) 

  keamanan nusional. Gambar basah : Tampak Dak utusan2 dari 

daerah2 jang ik daa Maka konperensi. : Hanana 

“Pem. U rgensi 1 progradi 

   
   3 2. ga .. 

Hoogoven) bedri jr X walserij 
Oo 

| ALAM pidatonja dimuka konperensi psi Djawa Tengah jg. 

berlangsung di. Semarang Mr Dr Prajudi Atmosudirdjo dari 

Djawatan Perindustrian Kementerian Perekonomian a.l. kemu- 

kakan, bahwa urgensi program dari pemerintah dalam hal indu- 

s. strr sebagaimana telah ditetapkan: oleh “Menteri Perekonomian 

Prof. Ir Kooseno jalah industri tekstil. Lebih landjut:ia kat akan, 

bahwa Pemerintah telah menetapkan, bahwa dalam: tahun 1955 

“ini semua spinnerij (pemintalan) jang sudah ada atau jang se- 
an full capacity dan futi time. 

melajani » 1 

  
: dang dibangun dapat bekerdja deng: 

Produksi benang tenun harus diperhebat untuk dapat 

pertenunan? jang ada, diggaping “ape Pa er 

" kita sdihieangt tertolong ida: 

  

   

    

Dalam tahun 1955 ini 

Industri badja. Aw everij) jang tidak sedjalan de 
Mengenai industri? lainnja, di- ngan atau seimbang dengan per- 

kembangan industri pemintalan, | 

demikian Mr Ur Prajudi. | usaha sekeras-kerasnja untuk se 

  
katakan, bahwa Pemerintah ber- :   rak nasional sepenuhnja itu a.l. Dinjatakan pula, “bahwa Indo- | lekas mungkin mempunjai hoogc 

Ni 

Kerdjasama 

  

Sebulan 

Etjeran 

8 

X 
   

  

TAHUN 

| K omunihe bersama F rance-Adenauer: 

  

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 

gn negeri 

HARGA LANGGANAN. - 
(Yiap Saptu GRATIS Madjallah 

kanak - kanak » KAWANKU”) | 

  

Dalam dan Pa Kota. 
12, — 
0,60. 

. Rp. | 

” 

  

0,30 

2. 

— NOMOR 92 
a 

CG 

merdeka 
Untuk redakan ketegangan Timur & Barat 

— Persendjataan, masalah Saar, 

— Banjak mengandung ana sir2 

a, Belgia, N ederland & Luxemburg anggauta Kom, Int. — 
— Inggeris, Itali 

OMUNIKE be 
France dan PM Adenauer, 

Lujerman Barat, mengadakan per 

man Barat). 

Kdmunike tersebut menjatakan bahwa M 

Adenauer telah mempersoalkan 

Djerman dilapangan internasional dan terutama mengenai Uru- 

san-urusan Djerman - Perantjis. 

Kedua PM Bakat selandjut- 

nja menjatakan bahwa mereka 

itu telah dapat memetjahkan 

soal2 mengenai mempertahan- 

tan dan memperkuat perdamai- 

an dan mengenai melandjutkan 

bersama2. dengan negeri2 mer- 

deka- lainnja usaha2 guna mere- 

MA MENDIRIKAN 
STRI TEKSTIL 

“diusahakan 

pemeliharaan dan pelajanan, 2: 

normalis dan standardisasi 

barang2 jang dibuat, sehingga 

harganja dapat dimurahkan, aji 

ka ada angan dapat mudah 

diperbaiki dsb.: pendirian bi- 

ro buat dak Bakamla: jang 

lalu mengetahui keadaan pasar 

dan kebutuhan masjarakat: 4. 

inkooporganisasi bahan2: 5. ver- 

kooperganisasi barang2 jang di- 

produsir: 6. mendirikan suatu 

Balai Penjelidikan  (Jaboratori- 

sei 

|kan rentjana 

  

jang membangun. 

rsama telah Alena sesudah PM Mendes- 

masing? dari Perantjis dan 

undingan di Baden-Baden. (Djer- | 

Ik 
endes-France dan | 

masalah2 mengenai kerdjasama | 

dakan ketegangan antara Barat 

dan Timur. 

Mereka 

hal2 sbb.: 
Pertama, produksi persendja- 

taan, 

Kedua, pelaksanaan perdjan- 

djian Saar j 

Ketiga, kerdjasama kebud: aja 

an 
Keempat, 

nomi. 

itu mempersoalkan 

kerdjasama  eko- 

Badan Persendjataan. 

Mengenai Badan persendjata- | 

an jang akan dipeladjari lebih 

djauh oleh para wakil. chusus 

cari negeri2 bakal Uni Eropa 

Barat, jakni mulai pada tgl. 17 

Djanuari jang akan datang, 

Menteri Perekonomian Djerman 

Barat,. Ludwig Elhard, memberi 

kan saran2 jang tertentu, saran2 

mana disampaikan pula kepada | 

vegeri2 lain jang bersangkutan. 

Para PM djuga menjarankan 

perlunja standardisasi dalam la- 

pangan  persendjataan dengan 

mengadakan perundingan 
ngan Organisasi Perdjandjian 

Atlantik Utara (NATO) sehing 

ga dengan demikian mengirama 
persendjataannja 

jang akan dapat mengekonomi- 

kan sumber2-nja. : 

Perdjandjian Saar. 

rintah menghendaki, Sapi e- Liam segala lapangan. um) bersama, supaja ef!isien dan Para Perdana Menteri itu 

mua: pertenunan. jang ' t | Disamping itu jang harus di murah, untuk research, penjeli- | memperbintjangkan tindakan2 

menghasilkan 200 Biota 3 | perhebat ialah perusahaan2 fini- | dikan, testing, 'pengudjian ba- jang tepat guna melaksanakan 

kain itu sungguh2 dapat 1 | shing tekstil untuk memperoleh | han dan barang, service alat2 | perdjandjian  Saar setelah me- 

produsi" 200. djuta. meter. 1 | hasil kain jang bagus, halus .se-, dan mesin2, penerangan tehnis, | ngad Baba Tea 

Perlu didjelaskan disini, bah- | hingga masjaraakat kita tat (pendidikan “kader” “perusahaan” peni MT pi nk ar Pn 

wa Pemerintah tidak menghen- | usah mengingini tekstil luar |dan propaganda. Demikian Mr aa diketahui per: - 

“daki perluasan industri tenun negeri. Dr Prajudi An - Ant. 'djandjian Saar. tersebut diikat 

  

— A. Senmad 

  

Prof Dr Prijono, Prof. Dr jan | 5 nesia sekarang baru mempunja! | veni bedrijf dan walserij, sehingga 

|Nasiution, dil Ant. 

“ju 'Som, Ir Taher Tajip, pelu | 

kis Henk -Ngantung, Mangatas 

  

LUDRUK ,MARHAEN' 
MAIN DI ISTANA 

Sandiwara ludruk ,,/Marhaen” 
di Surabaja tgl. 17/1 akan be- 

|rangkat ke Djakarta atas. un- 
dangan Penerangan Angkatan 
Darat Divisi Brawidjaja untuk 
bermain di Istana Negara . di 

Djakarta guna menggembirakan 

resepsi konperensi gubernur. 
Selain itu ada. kemungkinan 

gandiwara tersebut akan tinggal 

sampai 5 hari di Djakarta un-. 

tuk bermain memenuhi: DEAR i 

taan lain pihak. — Ant. 

ja 
aa 

K.a ma'nteniri batjr dan besi ter | 95:000 Spisaies, dan-dalam tahun | 
gantung lagi dari juar negeri. ni djuga akan meningkat mer: :| 

djadi Lk. 125.000. spindles dan | “ Djikalau negara kita hendak 

menghasilkan Ha 5:000 ton be- | Ket, demikian Mr Dr Prajudi, 

rang, sedang kebutuhan industri | djikalau .kita. ingin mempunjai 

Kuta sekarang adalah 25.000 ton, (Angkatan Perang jg kuat untuk 

atu A.P. modern jang tidak mem | dapat memprodusir dalam negeri 

schingga harus mengimpor 20. | mendjaga.keamanan serta mem- 

00u ton kenang, seharga lk. Rp. | pertahankan kedaulatan negara, | 

326 ujuta. - | maka kita harus mempunjai in- 

Dengan benang tersebut kita ' dustri badja. Tidak mungkin su- 

| punjai backing industri badja. 

Kita harus dapat membuat ka 
pal2 kita sendiri, segala matjam 
mesin2 motoren, alat2 pertani- 

an dan pertambangan, alat2 sen- 
djata, dan sebagainja. Bangsa 

kita sungguh2 tidak usah kalah 

dalam pekerdjaan konstruksi de 

ngan . bangsa lain asal ada ba- 

hannja. : 

Ik. 200 ijuta meter tekstil, se- 

dang kebutuhan tekstil setahun 
mepryrut pcrihitungan jang seder 

hana adalan 400 djuta meter. 

    

Pers. finishing tekstil. 

Mengenai djumlah spindles di- 

katakan, bahwa dengan i djuta 
pindles “sadja industri tekstil 

| 
In 

2 
  

PEG okaa pert 1 

    
     
    

Industrial Union. 

Usaha lain jang mendapat per 

hatian penuh dari Pemerintah 
  

      

        

  

     

  

   
         

        

# na l 
Ban Kena 

an 

tugas: keamanan ditiap2 da 
Selandjutnja dengan pende 
teri Pertahanan menjatakan, bah | 
wa dapat diharapkan tertjapai- 
nja hasi'2 keamanan jang, 
memuaskan: sesudahnja Koi 
rensi Keamanan sekarang 
Deirikian Mehtari takar 

$ EBELUM bertolak ke Solo 
“dan K Mr 

  

      

       
    
       
        

      

      
         
     
    
    
    

  

   

   

    

   

    
   
    

  

   
   

   
   

    

   
    
   

    

   

   
   

      

    
    

     
    

  

| Gilakukan dalam tahun ini dan 

“peristiwa jang dianggap 
dan menggembirakan 

» |Pemerintah kita sebagai ' hasil 
e dari Kementerian PP. dan K te- 

i dalam bulan  De- 

g Jalu. Menurut Ya- 
tiwa ini dapat dju- 

harumnja nama 

| Rep Dlik Indonesia diluar nege- 
Bau 3 erik 

ontevideo, dimana R.I. ikut 
dan mengirimkan delegasi 

diketuai oleh Mr Sujo- 
wakili oleh Prof. Ir Jo- 

“Hasilnja jang njata da- 
aan ini, yan NI, te- 

La telah " ditungjuse TIA 
se | Prof. Ir Johannes dari UNGM.. 

- | Selain itu R. IL. mendapat bantu- 
Jan tehnik dan beberapa scholar- 

/ a.n. UNESCO. Buat tahun 
955/1956 anggaran belandja jg 

diterima dari UNESCO 
850,000 dollar, jaitu ter- 

utama untuk activitas UNESCO 
dilapangan pengadjaran, kebu- 
dajaan dan ilmu pengetahuan. 

ekonom jang. Suga | Kedua, dalam usahanja untuk 
n oleh Pemerin- | mentjari tenaga2 guru besar di- 
Mn rar. Tan pa Kementerian PP dan 

bali 

ah 1 dan Pel dai 
6 omi: Dengan pem   

“DIDIRIKAN Di JOGJA 
No akan diconstrueer kembali 

hari Sabtu siang jk Menteri pp 
| oh. Yamin berkenan memberikan keterangan 

ban para wartawan mengenai pekerdjaan Kementerian PP 

dam. K dalam tahun jang lampau dan djuga rentjana? jg akan 
masa datang, 

nja dan kini telah kembali de- 
ngan hasil2 jang baik pula. Se- 
lain itu Kementerian PP dan K 

Menteri PP dan 

Kafu tknja djangan dibikin?” 
| sebelum, memberi   

K telah mengirimkan Sekdjen- 

  

K ur Moh. Yamin dina para wartawan Jo: 
gjakarta diruang muka dari Gedung Negara. ,Djangan mengu- 

-djukam pertanjaan2 kalau memang tidak mempunjai. Per tanjgam 
de miktan pengharapammja Menteri 

keterangan nja. 

djuga adalah basis industri jang 

penting, jaitu: paberik semen. 

Semen perlu sekali untuk pem- 

bangunan rumah2, gedung2, 

djembatan2. projek2 bendungan 

air untuk sentrale tenaga. listrik 

hidraulis, dan sebagainja. 

Achirnja ditekankan perlunja: 

pertama ' mengenai Industrial 

Unions, gabungan2 pengusaha2 

industri. 

Gabungan2 tersebut perlu se- 

kali untuk a.I. mentjapai kema- 

djuan jang pesat dan teratur di 

lapangan industri, masing2, lagi 

pula akan sangat memudahkan 

perhubungan antara pengusaha 

dengan Pemerintah. Jang harus 

mendjadi atjara tudjuan atau 

program kerdja tiap2 gabungan 

adalah: “1. normalisasi mesin2 

dan 'alat2, untuk memudahkan 

mulai sekarang akan menjebar- 

kan mahasiswa? jg ada di Neder- 
.Iand keluar Nederland. 

jang ketiga, jaitu bahwa de- 
ngan pengiriman rombongan ke- 

senian ke Decca (Pakistan), 
Peking dan Swedia nama Indo- 

nesia diluar negeri bertambah 
baik. : 

H3 (Bersambung hal. 4) 

1 

K 

jat Afrika. 

perdajai rakjat jang sudah ba- 
ngun, memperdajai dalam ben- 
tuk konperensi Bangkok jang   (Gambar : Djanendi). 

. 

Kini tak mungkin lagi" mem- 

Perg uruan2 Tinggi Ne- 
geri alami kekalutan 
Anggaran belandja hanja 10 pCt 

A sexsi PPK Parlemen Z. A. 

di Makasar untuk menindjau 

tjabang Universitas Ind 

bahwa Perguruan? Tinggi 

dapi anarchie dan chaos. 

Kekatjauan didalam perguru- | 

cen2 partikulir jang terutama, ka 

rena “tidak mentjukupi sjarat2 

fakultetnja untuk disebut uni 

versitet dan tidak uadanja guru? 

besar serta peralatann) ja, kimi su 

dah mendjalat ke Perguruan2 

Tinggi negeri. Pendirian Univer 

sitet ,Aerlangga” di Surabaja 

dan Husanuddin” di Makassar 

jang Tikatakannju belum mentju 

kupi sjarat2 fakultet dikemuka 

kan oleh Z.A. Achmad selaku 

tjionto dari kechaosan. dan. ada- 

nja anarehie dalam PerguruangZ 

Tinggi pemerintah. Ini merupa- 

kan gedjala jang berbahja, kata 

Z.A. Achmad jang menerangkan 

lebih landiut, bahwa dalam ta- 

hun ini mungkin 63 guru? besar 

bangsa asing Oka meninggul- 

kan Indonesia, “dan kalau mi 

sampui terdjadi, katanja, saja. ti 

dak tahu apa jang akan ter- 

ajadi. 

10”, Anggaran Be- 
landja untuk P.T. 

Dari Rp. 150 djuta anggaran   

hendak diadakan oleh Amerika | 

belandja Kem. PPK. hanja 10 

Rakjat Asia tak mungkin 
lagi diperdajakan 

Dalam bentuk apapun 

ONPERENSI Asia-Afri ka akan memaknakan ting- 

kat baru dlm perdjuan gan rakjat2 Asia dan Afrika 

dan merupakan fjonto bagi rakjat Eropa Barat, demiki- 

an kata ,Berliner Zeitung" (harian di Berlin Timur) ke- 

marin. Surat kabar tsb. menjatakan, bahwa politik im- 

perialis untuk memeras rakjat jang telah mengalami 

kemunduran2 di Asia, djuga akan dipatahkan oleh rak- 

8 

Serikat dan satelit2nja atau da 
lam bentuk apapun lainnja. De- 
mikian ,,Berliner Zeitung” jang 
disiarkan Hsifhua. 

memakan san 

pertemuan dengan wakil2 mahasiswa dan pers kem 

negeri dewasa ini sedang mengha- 

NGGOTA Dewan Kurator Universitas Indonesia dan ketua 

Achmad jang dewasa ini berada 

kesulitan? jang timbul sekitar 

onesia dikota ini mengatakan didalam 

arin dulu, 

. 

diuntukkan bagi Perguruan2 

| Tinggi Negeri, jaitw kira2 Rp. 

81 djuta. Sedangkan untuk Per- 

| guruan2 Tinggi partikulir dise- 

diakan subsidi Rp,788.500,—. Pa 
dahal guna menutup kebutuhan 

Perguruan? Tinggi Negeri di- 

perlukan belandja sedikitnja Rp. 

390 djuta. Subsidi Perguruan2 

Tinggi partikulir itu hanja ki- 

ra dapat menolong 2 buah per- 

guruan sadja, sedangkan Pergu- 

ruan2 Tingg$ - partikulir seka- 
rang ini timbulnja seperti tjen- 

Ydawan dimusim hudjan. Dan ang 
garan belandja untuk Perguruan 

Tinggi Negeri hanja menutup 

kebutuhan  Universitet Gadjah 

Mada dan Indonesia sadja, kata 

Z. A. Achmad. 

,Aerlangga” tak pu- 
nja dasar hukum. 

Dikatakannja lebih djauh, bah 
wa kita sekarang belum mempu- 

njai Undang2 Perguruan Ting- 
gi. Peraturan jang ada hanja 

Na darurat bikinan R. I. 
Jogja dan R.I.S. Tidak adanja 
undang2 itu, fmenjebabkan nia: 

bahwa Universitet "Aerlangga” 
itu mendapat gugatan dari be- 
berapa pihak, karena dikatakan 
tidak berdasar hukum. 

  
Z. A. Achmad mengharap, su- 

paja keadaan jang mentjemas- 

kan ini diachiri. antaranja kare- 

na timbulnja Perguruan2 Tinggi 

partikulir semakin. banjak. 

Ia djuga telah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan Prof. De 
Heer dari Eekultet Ekonomi jg 
sudah habis kontraknja dan me- 

nurut rentjana akan kembali ke- 
negeri Belanda dalam waktu 
singkat. Dekarr itu akan diun- 
dang ke Djakarta guna melapor 
kan kesulitan2 jang dihadapi 
oleh tjabang Universitet Indone- 
sia di Makasar, 

Seperti diketahui beberapa 
hari jl dalam perdjalanannja 
menindjau daerah Indonesia ba- 
gian Timur ketua Dewan Kura- 
tor Universitet Indonesia Mr Ta 
djuddin Noor djuga telah menin- 
djau kesulitan2 jang dihadapi 
oleh fakultet2 negeri jang ada 
di Makasar.   

  

de- | 

Kebudajaan & ekonomi dipetjahkan. 

di Paris dalam bulan Oktober 
1954. 
Mereka terutama mempersoal 

kan masalah mengadakan refe- 

rendum mengenai kedudukan 

Saar. Dalam 'kenjataannja sta- 

tus Saar adalah ditangan Uni 

Eropa Barat dan mereka mufa- 

kat melangsungkan referendum 

tersebut dibawah" pengawasan 

komisi internasional. Penindjau- 

an setjara detail akan dilakukan 
oleh Komisaris untuk Saar jang 

akan diangkat oleh Dewan Uni 

Kerdjasama kebudajaan, 

Mereka  memperbintjangkan 

hasil2 jang sampai sekarang te- 

lah ditjapai mengenai perdjandji 
lan kebudajaan tertanggal 23 

| Oktober 1954. Dan mereka setu- 
pu untuk memperluaskan per- 

| djandjian tersebut. 

  

Kerdjasama ekonomi, 

Perkembangan perdagangan 

lantara kedua negeri itu adalah 

(| memuaskan dan akan mendjadi 
| baik, demikianlah para PM. 

Tingkatan penjelesaian  per- 

djandjian perdagangan antara 

2 negeri tersebut dipersoalkan 

| pula dan kemudian akan ditan- 

| datanganinja. AFP, 

Ketedangan France 

Mendes ' France selandiuthja 

mengatakan bahwa komunike 

bersama itu mengandung ,,ba- 

njak anasir2 jang membangun”. 
Mengenai komisi internasional 

dikatakan bahwa wakil2 Inggris 

Italia, Belgia, Nederland — dan 

Luxemburg akan. duduk dida- 

lamnja. 
Saja merasa, kata Mendes 

France, mempunjai optimisme 

jang besar dan saja pertjaja bah 
wa saja punja hak berbitjana 
demikian itu kargna 1    

Kami 

kede- 
rintangan? dapat diatasi. 

dengan gembira, melihat 

pan, kata .Mendes-France se- 

landjutnja, dengan kejakinan 
kearah Eropa jang, bersatu dan 

dalam hal ini Perantjis dan Djer 

man harus memainkan peranan 
jang penting. 

Perlu diterangkan, bhw France 

kini tlh tiba kembali di Paris dari 

Baden-Baden.. Setelah tiba di- 
setasiunoParis ia bersama iste- 
rinja terus langsung menudju ke 

tempat kediamannja dan tak ber 

sedia memberikan sesuatu ko- 
mentar kepada para djuruwar- 

ta. Ada rentjana bahwa ia 

pada achir minggu ini menemui 

presiden Rene Coty. 

1 o London puas. 
Sementara itu kalangan? Lon- 

don merasa puas menerima be- 

rita bahwa dalam perundingan2 

antara Mendes-France dan Ade- 
nauer itu dapat diperoleh kata 
sepakat, jang lengkap. Selan- 

djutnja didapat berita pula bhw 

nemerintah Inggeris akan setu- 

dju untuk ikut serta dalam ko- 

niisi internasional didalam rang- 

ka Uni Eropa Barat jang berkes 
wadjiban untuk mengawasi refe- 
rendum Saar jad. 

Kepala? harian? Djer- 
man Barat. 

Reaksi2 pertama harian2 di. 

Djerman Barat terhadap perun- 

dingan antara para P. M. Djer- 

LA Barat dan Perantjis adalah 
sbb.: 

Frankfurt Algemeine 'Zei- 
tung” (berhaluan kanan) kepala 
dari beritanja jang terpenting 

mengatakan: Terlalu sukar utk 
mentjapai kata sepakat di Ba- 
den « Baden. 

"Die Welt” di Essen mengata- 
kan Pertemuan  Baden-Baden 
berhasil baik. 

.Stuttgarter Zeitung” menga- 
takan hasil baik ketjil di Ba. 
den - Baden. — Rtr. 

Rp. 25.000,— UNTUK 
BELI GADJAH 

Berkenaan dengan matinja, ga- 
ajah Sriwedari, oleh Pemerintah 
Kota4besar Surakarta dikandung 
maksud untuk membeli gadjah 
sebagai gantinja. Untuk itu 
sediakan uang Rp. 25.000,— Kini 
sedang ditjari hubungan, dima- 
na Pemerintah dapat membeli- 
nja itu. — (Kor). 

TV PENIE 
Pr Ti "3 CTL $ 

Hotel di bugis jang dinapi 
wartawan? dalang negeri dam 
asing ketika komperensi Pantja 
Negara tempo hari, sampai swat 
wartawan? akan berangkat, ma- 

sih menagih kesang tentang pe- 
lajanan dihotel itu, dan seorang 
wartawan mendiwwab : Lebih 
baik tidak tis kesan. Kalam 
tulis tooh tidak bagus 1” 

  

   
    

    

 



   

   

   
   
      

          

    
     

     
    

  

   

          

   

      

    
        

Kak Solo 

donesia. 

Setelah sanak ramai memper | 
debatkan dan. men 
soal2.tsb., karena. ku 

    

njetudjui an -.p 
dan akan menempuh 

  

nja terbentuk 
Irian Ter 

mba Keuangan : ri: 5 Deg. 
si (P.3j, Bag. Penerangan : 
K.D.N., Aksi sa Koki 
Ia dan N. 

Saka N. asional 1 ni n 

nunggu perk em 5 ang: 

landjut. 2 t 

t keterangan i fihak res- 
jumlah ea, umum di- 

sendiri, maka wakil “dari Ma 

  

  

akan ditutup # ada 133 Ibu Se aa 

“ gel 1 
lalu telah berangkat - buat per- 

x tama 

Tini 18 keluarga terdiri atas 58 
| djiwa ke Sumatera Timur. Mere 

: kebunan karet. di .,Lendut” de- 

kembali ketempat asalnja de- 

» pagi 
Ek membaharui pendjandjiannja. 

en dan kota Magelang, telah 

| baikr 

  

an ng belaka- 
an, bahwa keli- 

menolak Pena 

(ELUARGA KE SU- 
MATRA TIMUR 

In perantaraan Kantor 

p tan “Tenaga Kedu di Ma- 
tanggal 13/1 jang baru 

   

  

   

  

   

  

   
   

    

   

          

   

  

    
    

  

alinja dalam tahun 1955    

disana akan bekerdja diper- 

gan perdjandjian kerdja selama ng 
8 “tahun belang. sehabis masa 
kerdja itu,mereka boleh pulang 

gan beaja dari perkebunan atau 

j ganda ini jang berasal 
'ketjamatan2 Tjandimuljo, 

ung, Salam, Salaman, Gra 

(berangkat menudju ke Sumatera 
Mean Peraoredo. - — (Kor). 

  

K DITJURI & 

aa Magelang men- 

zastrum ed dari Akademi Seni Rupa Indo 

  

HALAMAN 2 
  

  

   Ne bah 
telah dilangsun gkan 

gjakarta. Pada gambar 

  

  

R 5 

  

u 
sungkan peringatan Lustrum jg 
dan K. Mr Moh. Yamin, dengan 

Pertemuan dibuka dgn uraian 
Direktur ASRI sdr. Katamsi me- 

5 tahun ini. Diantar   

jang lampau tidak sedikit kesu- 
karan? jang dihadapi oleh ASRI, 
terutama jang mengenai alat? 
bahan?, buku?, keuangan, per- 

| sonalia, dls. Tetapi kesukaran? 
itu oleh para guru, murid dgn 

sehingga mean jang tidak 

: sedikit. 

Dinjatakan, bahwa vada tahun 
1950, mula? hanja ada 5 kelas : 
pada dewasa i 
'njai 123 kelas, jaitu bagian I, II, 

Ula 5 kelas, sedang bagian IV 
dan V 4 4 kelas. Dari djumlah | 

23, kelas jang 9 'kelas tingkat     atian beribu2 orang. 
jara dalam rapat ta 

lah .sdr2 Supono (PKI), 
'ahjono. (NU), dan Santoso (P 

NI). Kemudian rapat menerima 
resolusi dan 2 pernjataan, | 

  

'selandjutnja : disampaikan ig 
: kepada residen Kedu Sukardji.   

   

   

  

    

      

        

   

     
     

     
   
    
   
   
    

    

      

   

   

    

   

  

     
   

    

  

    

   

  

   
   

      

    
   
   

    

   

   
   

  

   

    

    
    
     

2 Ug 

  

1 PM-ATI, mi 

“Luar Negeri laras all. 
am: 

f : | beri desakan kepada Pemerin- 
| dan soal Kongres Nasional | In- 1 an 3 

     

   

     

     
   

   
       

  

   
      
    

    

   

  

tah, agar dalam tg. 1955 sudah 
dibentuk prop. Irian Barat leng 
kap dengan alat2nja, menghapus 
kan setjara unilateral perdjan- 

an finansiil-ekonomis jang me 

ras b hukum “terha- 
Ne" Bone atau pernjata 

a jang bersifat membantu Be 
anda dan mengadjak semua par 

i dan organisasi lebih memper 

   

1 kuat persatuan menghadapi pem 

  

ebasan Irian Barat. 
: Adapun pernjataaan mengenai 

A-A ditegaskan, turut memper 
kuat pernjataan Panitya Rakjat 

' pendukung . Konperensi 

Asia tgl. 3012 1954 di Djakarta 
sedang . pernjataan mengenai 

# 

ngatakan menjokong dan menje 
tudjui adanja KNI jang meliputi 
 sehegenap jalan dalam masja- | 
rakat. 

    

, tetapi tgl. 15-1 pagi 
Saba KR dan Antara mene 
rima telpun jang manjatakan ra 
“pat umum tsb. tidak djadi, se- 
hingga. : Panitya mengada- 
kan penjelidikan dari mana asal 

telpon tsb. Selain itu satu span- 
ek tih. dna menga tali?nja. 

   

  

     
  

1 ENGENAL trajek2, banj 
serta prahoto sudah kita ' 

Ibu Kota Daerah“Istimewa Jo 

kita kenonan banjak-     

.jang akan Binani ikan : Ja | 

- hubungan. diplomasi 

a- — Nederland, menja- 
2 takan Badan $ Belanda sepang 

Afro- 

Kongres Nasional Indonesia me | 

  

Na | Bapat | tsb. telah berlangsung 3, 

    

      
| SMA dan jang 14k 
| Perguruan Tinggi 3 

Mengenai halu Tian, 1 diterang- . 
kan, bahwa: pada: 'achir tahun De- | 
| ladjaran ke-5: jang lulns udjian 
Negeri idjazah a” bagian I'/1II 
115 orang, bagian “MI orang, 
bagian IV 4 orang dan dari. ba- 
ca 

pa I Seni Rupa "menggami, 
bar 4: orang. 

Hal sistim Penguat. 
ASRI sedjak berdirinja telah, 

berani: mentjoba sistim proiek- | 

globaai dalam melukis, mema- 

et 

tung, menggambar manusia, de- | 

ngan sistim modern maha siswa2 

| diberi | kesempatan luas untuk 

   
nja. Ternjata hasilnja tidak me- 

“ngetjewakan. Hasil Jumajan ig 

telah berpuluh? siswa ASRI sam 
bil beladjar tenaganja telah di- 
pergunakan oleh masjarakat ver 

guruan dll. Antaranja mereka 
telah memberikan peladiaran 

an dan menurut laporan? pe- 
kerdiaan mereka tidak menge- 
tjewakan. 

“Achirnja dinjatakan, bahwa 

perbaikan jang sedjak mula2 di- 

rasakan sebagai dasar usaha 
ASRI jalah jang langsung me- 
ngenai status ASRI, jang sedikit 

banjak menimbulkan reaksi dari 
“beberapa pihak 

memperketjil ASRI, seolah2 ha- 
| nia PEDIA guru gambar” be- 
laka, 

Sedan itu oleh Pak Mardio 
| kepala sidang diuraikan tentang 
peranan seni dalam masjarakat. 

maka diadakan sambutan? oleh 
Kepala Daerah S.P. Su'tan dan 

kemudian Menteri PP dan K Mr 
Moh. Yamin. Oleh Sultan antara 

(Mein dikemukakan, bahwa sam- 

ok   
pai hari ini ( Sabtu tg. 15 Dana 

Oa 

obis PPOJ angkut 3.240,000 
orang tiap tahun 

Tiada 1ainggg dengan DKA 
a rit tiap hari, djumlah otobis 

ulis “hari Sabtu jang lalu. Perlu 
"sa kita tulis djumlah penumpang jang diangkut dari dan ke 

arta keluar daerah maupun 
kke/dari pelosok-pelosok jang Na djauh. 

yen ini bisa ber- 

“asal sadja djalan2 
biikan, keadaannja 

   
2. Pelan .penumpang jang 

diangkut oleh otobis dan ken- 
daraan ' bermotor lainnja itu 
nampaknja merupakan saingan 

dengan Djawatan Kereta Api. 
| Tapi uhnja keadaan ti- aa Sesungguhnj i 

“| Pemerintah telah 

  

a| aa Dara terutama Jang 
5 angan dengan djalan, kereta 

seperti Jogja-Solo-Sragen, 
Nae dna maan dan | 
sebagainja), maka dengan de- 

ian kemungkinan adanja per 
saingan antara otobis dan KA 
Iterbatas seketjil2nja atau ter- 
@lakkan sama sekali. Bahkan 

ada galibnja otobis, taxi dan 
reta api merupakan kerdja 

| sama jang baik Galam dunia 
Ltngonn uan 

   

      

' Djangan men jari 
dengan Ha 

“Sebaki menghalang2i perkembangan 
kata Yamin 

ARI Sabtu G3 15 Djanuari 1955, adalah tepat 5 tahun ber- 

dirinja Akademi Seni Rupa Indonesia di Jogjakarta. Berte- 

| patan dengan itu, maka di Gedung. Negara pada hari itu dilang- 

Istimewa Jogjakarta S. P. Sultan Hamengku Buwono 
pembesar? Pemerintah Daerah 1 orang2 terkemuka lainnja. 

ngenai perkembangannja selama 

rangkan, bahwa dalam “tahung 

tabah hati didukung bersama?, 

“ASRI mempu- 

ska |. 3 

g menempuh udjian Ne- | 

melahirkan keaslian djiwa seni- 

dapat dikemukakan" Salah. rahwa | 

menggambar disekolah? landjut- 

iang hendak 

    | 
| 
| 
| 
| 

  

ke-I dihadiri oleh Menteri P.P. 

rombongannja, Kepala Daerah ' 
serta 

: ari il masjarakat telah dapat 
“melihat dan merasakan buah ha- 
sil ASRI. Dinjatakan bahwa Pe- 
-merintah Daerah tetap bersedia 
| membantu, djika perlu untuk 
| mengatasi kesulitan2 jang diha- 

“diharapkan, supaja ASRI tetap 

Ne memperkembangkan ke- 
entingan2mja untuk nusa dan 

bangsa. Masjarakat sudah tahu, 
bahwa ASRI selama ini sudah 
memperlih4tkan usaha2nja se- 

£ baik2nja. Djustru karena kesulit 

  
5 — jang makin ramai ini. 

Dikatakan, bahwa hubungan 

dengan bagian barat kota periu 
meminta perhatian dan ia ber- 

pendapat, bahwa untuk melan- 
tjarkanmja bagian ini perlu di- 

adakan djalan2 baru jang meng 
hubungkannja dengan pusat ko 
ta. Walikota "akan setudju se- 

kali, “djika segera antara Dagen 
dan Kuntjen oleh Pemerintah Ko 

tapradja dimasukkan dalam ur- 
gentieprogram tahun 1955 ini, 
karena ini merupakan djalan jg 

tidak lakan kalah pentingnja de 
ngan djalan Ngabean — Wiro- 
bradjan. Djembatan baru perlu 

dibangun diatas kali Nongo un- 

tuk menghubungkan Dagen dan 

Kuntjen ini. 
Selandjutnja, djalan antara Pi 

ngit —Tegalredjo — Kuntjen 
terus ke djurusan selatan, jaitu 

Bugisan. perlu djuga mendapat 
. perhatian perbaikannja, karena 

djalan ini akan merupakan sa- 
lah satu djalan jang ramai pu- 
la nantinja, djika paberik Padok 

an sudah didirikan. Hubungan 
antara Padokan dan kota mela- 

| Jui djalan ini akan lebih lantjar, 

daripada melalui djalan kota jg 
menudju Ke Bantoel. 

Selain dari ftu, Gjalan Tegal- 

redjo — -Kuntjen akan dapat 

membantu adanja rentjang. dja- 

lan lalu-lintas satu djurusan da- 

lam kota ini. 
Waktu ditanja tentang penda | 

patnja mengenai rentjana Jalu- | 

lintas satu  djurusan, walikota 

menerangkan, bahwa rentjana 

itu ia setudju sekali dan diha- 

rapkan akan segera dapat dilak 

sanakan. Pemerintah Kotapradja | 

sendiri sudah mengadakan per- 

siapan2 untuk maksud itu wa 

laupun belum sempurna, jaitu de 

ngan memperbaiki djalan2 jang 

mungkin akan digunakan untuk 
keperluan lalu lintas satu dju- 

rusan tersebut. ' 

KONSULAT PILIPINA 
2. DI MENADO. 

  

  

kan, bahwa Kemt. L.N. Pilipna 

kemarin mengumumkan pembu- 

kaan konsulat Pilipina di Mena- 
do dan penjelenggaraan pemben- 
tukan konsulat tsb. ditugaskan 
kepada konsul Leon 'T. Garcia. 

| Direntjanakan pada tgl. 17 Dja- 
nuari j.a.d. ini Garcia akan ber- 
tolak dengan pesawat terbang 
dari Manila ke Singapura untuk 

| selandjutnja meneruskan per- 
djalanannjd  kekota — Menado. 
Garcia akan ditemani oleh Ru- 
ben Mindoza sebagai pembantu 
dan opsir keuangan pada kon- 
sulat. Anggota2 staf lainnja ja- 
itu Doming9g  Canieso, Hadji 
Ibrahim dan Renato A Valencia 
djuga akan bertolak “tg. 17/1 
dengan KERETA kapal Ly- 
caon . 

     

| inspir 

dapi oleh ASRI itu. Oleh Sultan | : 

rakat terhadap para pe'adjar 
lebih besar daripada djika nanti 

para peladjar datang disekolah 

jang sudah serba lengkap dan 

modern. 
Menteri Yamin mengemuka- 

kan pendapatnja, bahwa selama 
5 tahun ini, ASRI telah menda- 
pat nama baik dan kemadjuan- 

nja djuga tambah pesat. Oleh 
karena itu ASRI jang hanja me- 
rupakan satu sector dari keseni- 

an, djangan sekali ditudjukan 
untuk mentjari nafkah dengan 
seni, sebab itu bisa mengha- 

lang-halangi kemadjuan seni. 
Seterusnja Yamin menjeru- 

kan, supaja para peladjar mem- 

perbanjak sumber2 inspirasi un- 

tuk menambah perkembangan 
seni rupa. Salah satu sumber 

i itu oleh Yamin disebut 
sediarah nasional kita. Djuga 

alam Indonesia ini adalah meru- 
pakan sumber inspirasi jang tak 
keri -kering bagi para pelukis 

kita. Bum jang ebih kuat ba- 
ita, 'jaitu menu-      

hadiah, antara lain berupa sebu- 

Nata PALANG 
MERAH" 

: Sajembara amal. | 
Sedjak beberapa bulan ini sam 

pai achir bulan Maret '55 nanti, 

Palang Merah Indonesia menga 

dakan sajembara amal berupa 

,katjang palangmerah”, dimana 
orang dapat membelinja dengan 

harga serupiah sebungkus dan | 

dalam mana Terapan kartu te- 
bakan. 
Untuk ini disediakan matjam2 | 

ah jeep merk ,.Willys” model 
terbaru sebagai hadiah pertama. 

PERS ATUAN NALURI 
| BAGELEN" 

ifin telah dibentuk orga- 
nisasi ,,P ersatuan Naluri Darah 
Bagelen” dfn nama singkatan 
sSPERNADAB” jang merupakan 

peleburan dari beberapa organi- 
sasi kekeluargaan mitsalnja 
»Banjutiripan”, shuano”, ,,Tio- 
kronegaran”, ,,Prawironegaran” 

dan ,,Bagelenan” jang telah ber 

anggauta  ribuah dan tersebar 

diseluruh Indonesia.  Azasnja 

adalah ,,Kekeluargaan”. 

   
    

  

'DJO” Jogjakarta merasa menje- 

PROTES TERHADAP 
UTUSAN P4P 
Dari SB ,,Lodji Redjo”. 

Serikat Buruh s»LODJI RE- 

sal sekali dengan adanja putu- 

san P.4P. jang kurang bidjak- 

'sana/berat sebelah. 
Membenar' protes Dewan 

| Tjabang Seri Buruh Teh Jo- 

gjakarta terh: p P.4.P. dengan 

putusannja No. P4/M/54/2647- -P4- 

15337 tgl. 21 Desember 1954 jg. 

merugikan kaum buruh. 
Memperkuat protes Dewan 

Tjabang Serikat Buruh Teh Jo- 
gjakarta dengan akan menang- 

| gung segala konsekwensinja. 
Mendesak kepada P.4P. untuk 

    

  

    

   

segera menindjau kembali pu- 
tusannja ja rugikan kaum 

apat mereda- 
dikalangan ka- 

ama kaum buruh 

DJO" jang sekarang 
'ini sedang mengalami pemetjat- 
an sebanjak 36 orang. 

Bilamana pemetjatan terha- 
dap Sdr.2 Hardjorusnin dan Sa- 

minah tetap dilangsungkan, ma- 
ka segenap anggauta2 Serikat 
Buruh ,,LODJI REDJO” Jogja- 
karta akan mengikuti segala ke 

putusan2 dan langkah2 dari De- 

wan Tjabang Serikat Buruh 

Teh Jogjakarta jang kami ang-   Usahanja : 

hurnja, b. membantu anggauta- 

nja dalam segala hal-dan ec. me- 

ngadakan studiefonds dan asra- 

ma. Bagelenan. 
Susanan Pengurus Besar : 
Ketua Sdr. Bambang Sardjijo, 

Wk. Ketua sdr. Djojosugardo, 

Penulis I sdr. Mesir, penulis II 

sdr. Sumarno, Bendahara 1 sdr. 

Prawirotenojo, Bendahara II sdr 
Hendrojuwono, Seksi Pendidikan 

dan Penerangan sdr. Samhudi, 
Seksi Sosial sdr. Suhadi, Seksi 

Ekonomi sdr. Mantoro Tirtone- 

goro, Penasehat sdr. R.M.Sole- 

man 2. sdr. R.Mangunsubroto. 
Alamat sekretariat : Gowo- 

ngan Kidul 49 - Jogjakarta.   

  

Setelah selesai upatjara di Ge- 

dung Negara, maka para tamu 

dipersilahkan mengundjungi ex-   
ang itulah, penghargaan masja- ' 

posisi hasil pekerdjaan AS 

bertempat di Sono Budojo. 

| WALIKOTA ba MR S. PURWOKUSUMO : 

Lalu lintas satu 'diurusan 
Ap arlu, segera dimulai    
   

   
Bb jang Kakan 

1 se-Indonesia, Walikota 
0 menerangkan kepada 

K.R. Pa untuk tahun 1955 ini Bnagui pendapatnja per- 

Anom pemerintah Kotapradja' Jogjakarta akan baik sekali 

iga emperhatikan tentang keadaan pa dalam kota 
. 

  

| tindakan 

terian Luar Negeri Pilipina itu 

didjelaskan pula, bahwa pem- 

bukaan konsulat dikota Menado 
itu'“adalah kelandjutan politik 
pemerintah Pilipina untuk mem- 

perbaiki perhubungan persauda- 

raan dengan negara2 “di Asia 
Tenggara. — Ant. 

50.000 PEMUDA NASIO- 
NAL SEDIA MENDJAGA 
KEAMANAN DALAM 

P.U. 
D.P.P. pemuda Nasional me- 

madjukan permintaan kepada 

Panitya Pemilihan Indonesia 

dan Konperensi Panitya Pemi- 

lihan di Bandung, supaja seba- 

njak 50.000 orang pemuda ang- 

gotanja digemblieng didjadikan 
tenaga pendjaga keamanan da- 
lam penjelenggaraan pemilihan 

umum, terutama dalam pemu- 
ngutan suara, disamping alat2 

negara jang ditugaskan untuk 
itu. 

Didjelaskan, bahwa 50.009 

orang anggota Pemuda Nasio- 

nal itu jang terdiri dari pemuda 
peladjar, mahasiswa dan bekas 

pedjoang, setiap saat sedia un- 

tuk dipanggil menerima gembie- 
ngan, latihan dan didikan untuk 

: dapat menunaikan tugas de-' 
ngan sebaik2ja, tanpa menghen- 
daki sesuatu djaminan materiil 

terhadap bakti dan pengabdian 

mereka. — Ant. 

GURU2 BERTINDAK TER- 
« HADAP BUKU2 

KOMIK 
Dibeberapa S.R. dalam kota 

: Bandung pada hari2 belakangan 

ini telah terdapat guru2 jang 
atas inisiatip sendiri melakukan 

terhadap ' muridenja 

jang membawa buku2 ' komik 

kesekolah. 

Baik jang sedang dibatja oleh 

  

  

Dari Manila U.P. mengabar- “murid2 diwaktu istirahat mau- 
pun jang masih disimpan dida- 
lam tasnja, disisipkan didalam 

buku? lainnja, buku2 komik itu 

telah dirampasnja dengan mem- 

berikan keterangan, bahwa se- 

lain tidak semestinja disekolah2 
dibatja buku2 sematjam itu, dju 

ga isinja tidak baik dan tidak me 
ngandung peladjaran bagi anak2 

sekolah. 

Tindakan beberapa guru S.R. 
ini mendapat sambutan dari ka 
langan orang tua murid. 

Pada umumnja isi buku2 ko- 
mik jang beredar di Bandung itu 
terdiri dari tjeritera2 dongengan 
Chajal atau fantasi jang keba- 
njakan tidak memperlihatkan se 
Suatu tanggung-djawab baik ter 
hadapotjeritera2 itu, meskipun 
holeh dikatakan tidak merupa- 
kan buku tjabul, — (Ant.)   Dalam pengumuman Kemen- 

SOKONGAN KORBAN 
KEKATJAUAN 

Oleh ex Panitya 17 Agustus 
1954 dari Keluarga UNGM telah 

diserahkan kepada Palang Me- 

| rah Indonesia tjab. Jogja sokong 
He sebanjak Rp. 613,65 dan 21 
matjam barang2 hadiah jang ti 

dak diambil, untuk selandjut- 

| nia diteruskan kepada korban 

kekatjauan. 

| Sementara itu PMI telah teri 

ma djuga sokongan dari Indus- 

tri djamu .,,djago” Rp. 1.250,— 

dari hasil pendjualan Kalender 

: jang dikeluarkannja. 

Selain daripada itu hari Se- 
nen ini kepada Palang Merah 

Indonesia tjab. Kediri telah diki 

rimkan 1000 potong pakaian be 

b jiran jang terdjadi didaerah 

| baru2 3. 

PERTEMUAN INTER 
ASRAMA IPPI KALI- 

MANTAN 
Seperti telah dikabarkan da- 

lam ,,K.R.” hari Djum'at 14 Dja- 

nuari 1955 jl tentang ,,Ulang 

Tahun Asrama2 Peladjar  Kali- 

mantan Jogjakarta”, lebih djauh 

kepada kita oleh Panitya didje- 

laskan, bahwa memang semula 

dimaksudkan utk memperingati 

ulang tahun beberapa asrama 

peladjar Kalimantan jg diusaha- 

kan oleh IPPI Seksi Peladjar Ka 

limantan, tetapi dim pertemu- 

an jang terachir diputuskan un- 

tuk dirobah mendjadi ,,Ppertemu- 

an Inter Asrama IPPI Kaliman- 

tan”. 

Selandjutnja balwa niat jang 
dikandung semula untuk me- 
ngadakan djuga perlombaan 

Seni Batja Al @ur'an” disam- 

ping ,,Pekan Olah Raga”, karena 

sesuatu hal dan kesukaran2 

technis tidak djadi diadakan, 
djuga tidak dapat diterima pe- 
ngikut2 perseorangan untuk 

“Pekan Olah Raga”. 

a. memperbaiki nara lelu- | 

kas untuk menalong korban2 ke 

gap adil, dan benar. 

KURSUS KADER PSI 
SELESAI 

Kursus Kader ,,/Partai Sosia- 

lis Indonesia” (PSI) jang dise- 
lenggarakan oleh wilajah III jg. 
meliputi daerah Jogjakarta, Ke- 
du gan Surakarta bertempat di 

arta aa 10 hari telah 

   ir pada hari Sabtu 15 

yuari 1955 jl. dengan sebuah 
resepsi bertempat di Sekretariat 
PSI Dji. Bintaran Wetan 11 Jo- 

gjakarta. 
Kursus angkatan - pertama 

PSI Wilajah III ini diikuti oleh 

& 30 orang. 
Dalam Resepsi penutupan jg 

diselenggarakan oleh Ranting 
Timur ini dihadiri “djuga oleh 

wakil Pimpinan Pusat PSI Dja- 

(karta, dan sambutan2 diberikan 

selain oleh Ketua PSI Tjabang 

Jogjakarta, djuga oleh Wakil 

Pusat sdr. Djohan  Sjahruzah. 

KONPERENSI PII TJAB. 
JOGJAKARTA BARAT 

an Minggu 15 dan 
55 kemarin, ,,Pe- 
Indonesia” (PII) 

Jogjakarta Barat telah mengada 

kan Konperensi bertempat di Ge 

dung Sekretariat 'Muhammadi- 

jah Tjabang “Godean, dihadiri 

oleh semua Ranting dalam wila- 

jahnja, djuga sdr2. Faisal, Ha- 

sjim T. dan AJ, Sambudi dari 

Pimpinan Daerah Jogjakarta 

dan sdr. Hadji Achmad Arif dari 

| Pengurus Besar PII. 
| Telah disusun Program Ker- 
dja dan Pengurus baru terdiri 

dari Ketua I dan II sdr2. Masru- 

ri Imam dan Sudibjo, Sekretaris 
I dan II sdr2. Sjamsuri dan Su- 

wondo ,Bendahara I dan II sdr. 

Mahmud dan Suharto, Keputri- 

Hari Sabtu    
   

  

  
Mutartiah dan Pembantu Umum 

sdri. Halimi A.R. 

DAM GELARAN HAM- 
PIR SELESAI 

Dari Djawatan Pengairan Ka- 

bupaten Gunungkidul Sdr. Wido 

didapat keterangan, bahwa pem 

bangunan dam Gelaran Karang- 

modjo Gunungkidul dengan bi- 

aja Rp. 120.000,— dari Pemerin- 

tah kini telah mentjapai 15Y0 se- 

lesai. Pembuatan dikerdjakan 

oleh Djawatan Pengairan sendi 

ri. Dam tersebut akan dapat me- 

ngontjori tanah sebanjak 30 ha. 
dengan permanent. 

Perlu ditambah keterangan, 

bahwa dengan adanja dam ta- 

nah itu disekitar Gelaran seba- 

|njak 30 ha. dapat  didjadikan 

| sawah pada musim kemarau. 

  
  

an Hitam 

raerupakan satu?nja Pabrik 

lengkap di Indonesia, Didalam 

kerdjakan sendiri. 

Pembangunan komplek ge- 
dung2 untuk pabrik tsb telah di 
kerdjakan sedjak 4 bulan jl atas 

tanah pemberian Pemerintah Da 
erah Kotabesar Surakarta selu- 
as lebih kurang 16.000 m2, dan 

diharapkan .dalam 'bulan Pebru- 

ari depan ini dapat diresmikan 
penibukaannja. 

Mesin2 untuk pabrik tsb kini 

sebagian besar telah datang, di- 
antaranja berupa 2 buah press- 
machine, 1 buah steomketel de- 

ngan kekuatan 200 ton, 1 buah 
dieles-aggregaat dengan kekuat- 
an 105 KVA, dsb. Perentjanaan 
komplek gedung2, pemasangan 

mesin2 serta mesin2 serta penje- 

lenggaraan pabrik itu nantinja, 

seluruhnja dikerdjakan oleh 
ahli2 bangsa Indonesia dari RRI 

sendiri, 

Disamping pembikinan piri- 
ngan hitam itu, djika perlu, pa- 
brik tsb. dapat pula dipakai un- 

tuk membikin berbagai matjam 
barang dari bakelit, plastik dsb. 
Mengenai segala sesuasu jang 

berhubungan dengan pendirian 
Pabrik Rekaman Piringan Hi- 
tam tsb, pihak jang berwadjib 
di Solo masih belum mau mele- 
paskan sesuatu. keterangay,   
  

dari keterangan2 akan tetapi 

  

Pabrik Rekaman Piring- 
terbesar 

'UATU "Pressing Plant” atau Pabrik Rekamanan Piringan 

: Hitam jang lengkap kini sed 
Pusat di Kreten, sebelah Barat kota Solo, jang nantinja akan 

oleh Djaw. RRI 

Rekaman Piringan Hitam jang 

pabrik tersebut tidak hanja akan 
dikerdjakan ”pressing” sadja — seperti jang kini telah ada di 

Indonesia — akan tetapi pembikinan matrijs-njapun dapat di- | 

. jang didapat "Antara”, pemba- 
ngunan komplek gedung2 untuk 
pabrik tersebut dengan pembeli- 

an mesin2nja, dikirakan akan 
memakan beaja Rp.1.000.000 le- 
bih. Pembangunan gedung@nja 
sadja kabarnja telah memakan 
beaja sebanjak lebih kurang 
Rp. 150.000,—. (Ant). 

  

KAIN KAFAN UNTUK DIS 
s TRIBUSI 

Kem. Perekonomian - mengu- 

mumkan, bahwa Kementeriannja 

telah serahkan sedjumlah besar 

kain kafan pada Kem. Agama de 

ngan melalui JPP, dengan mak 

sud untuk didistribusikan pada 
pihak2 jang memerlukannja. ' 

Tentang “berapa “djumlahnja 

jang pasti dan dari stock mana 
barang itu diambil pengumum. 

an tersebut tidak menjebutkan- 

nja. 
Selandjutnja dlm pengumum- 

an tersebut Kementerian Pereko 
nomian menjatakan penjesalan- 

nja, bahwa hingga kain kafan 
pendjualannja di djalankan dgn 
-spekulasi oleh kaum pedagang, 

dan hal itu adalah sangat ber- 
tentangan dgn moraal, — Ant. 

  

an I dan II sdri2 Marjam dan 

TN : LN ai 
ipa & dimana! . 

& Resepsi Lustrum Pembu- 
kaan Gedung NV ,KILAT”" 
djam 10.00 di Djl. Tugu 99. Pe- 

|ringatan lustrum NV ,,KILAT” 
di Gedung CHTH untuk keluar- 
ga ,KILAT” mulai djam 19.00 
dengan pertundjukan? tari gam- 
bjong, gara-gara dan pertundjuk 
an Prijambada & Pustakaweni 
Pemutaran Film P.F. Gama 
Edge or Doom di Gedung REX 
djam 09.00 — 11.00 untuk maha- 

siswa dan peladjar. 
  

PERUSAHAAN BATIK 
MAKIN BANJAK | 

Di Jogja. 

Menurut keterangan Djawat 

an KPPK Daerah Istimewa Jo 

gjakarta, . djumlah perusahaan 

batik didaerah Jogjakarta sam- 

pai achir tahun 1954 jl. menun- 

djukkan angka2 jang makin na 

ik, jaitu 191 buah. Perusahaan2 

lini jalah jang sudah mendapat 

surat idzin perusahaan, sedang- 

kan jang belum masih belum di ' 

ketahui banjaknja. 

Dalam pada itu, tentang djum 

lah perusahaan tenun, kemadju, 

annja tidak seperti perusahaan 

batik, terutama karena sulitnja 

mentjari bahan2, jaitu sampai 

achir tahun 1954 terdapat 29 bu 

ah. 

PERLUASAN BALAIKO- 
TA JOGJA 

Diperoleh keterangan, bahwa 

Pemeidintah Wotapradja Jogja 

karta dalam tahun 1955 ini ber 

maksud akan mengadakan per 

juasan Balaikota di djalan Nga 

diwinatan dgn beaja Rp. 270 

ribu untuk mentjukupi keperlu 

an karena telalu padatnja ru- 

angan2. 

Sebenarnja diperlukan beaja 

beberapa djuta rupiah karena 

ada maksud membangun ge- 

dung bertingkat, tetapi karena 

seretnja keuangan, maka usa- 

ha perluasan ini dikerdjakan 

setapak demi setapak. 

KAPU MASJUMI TJAB. 

KOTA BIKIN OPERASI 
PENERANGAN 

Untuk menghadapi pemilihan 

umum, pade hari Djum'af 14 

Djanuari 1955 jl. oleh K.A.P.U. 

Masjumi Anak Tjabang Mer- 

gangsan telah diadakan Tjera- 

mah Penerangan Pemilihan 

Umum bertempat di Gedung 

Busthanul Athfal Karangkadjen 

jang mendapat perhatian besar, 

hingga meluap dihalaman, se- 

dangkan Musalla Aisjijah jang 

berada disamping gedung Bus- 

thanul Athfal jang chusus un- 

tuk wanita penuh dan meluap 

pula. Sebagai pembitjara dalam 

Tjeramah tsb. ialah sdr.2 “Mu 

hammad Darban A.W. dan H.A. 

Basuni . 

Sementara itu dikabarkan 

bahwa hari Minggu malam Se- 

nin 16 Djanuari 1955 diadakan 

Tjeramah jang sama oleh KAPU 

Masjumi Anak  Tjabang Wiro- 

bradjan bertempat di Mesdjid 

Kuntjen dengan pembitjara2 

sdr.2 Hamam Hasjim dag Muh. 

Darban A.W. 

Selandjutnja hari Senin Teen 

Djanuari 1955 ini oleh KApU 

Masjumi Anak Tjabang Paku. 

Alaman akan diadakan 'Tjera- 

mah Penerangan Pemilihan 

Umum bertempat di Pelataran 

Mesdjid Paku Alaman mulai 

djam 20 dengan pembitjara an- 

tara lain sdr. Muhammad Bach- 

ron Hdrees. 

Dalam rangkaian penerangan2 

  

aya     
pemilihan umum ini, KAPU 

Masjumi Tjabang Kotapradja 

telah mengadakan Tjeramah?2 di 

Kemantren Danurdjan bertem- 

pat di Balai R.K. Lempujangan, 

di Kemantren Djetis bertempat 

di Musalla Muhammadjjah Dje- 

tis, di Kemantren Mantri Dje- 

ron bertempat di Dalem Mangku 

Kusuman, ' di Kemantren  Ge- 

dung Tengen bertempat di ge- 

dung sekolah PIRI Kemetiran 

Lor, di Kemantren Kraton ber- 

tempat di Dalem Purbonegaran 

dan di Mesdjid Langesteran .dli. 

JOGJA SINGKAT 
k Kemarin (Ahad 16/I 1955) 

digeudng SMA/C Negeri Djl. Pu 
gung no. 2 Jogjakarta telah di- 

bentuk organisasi siswa P.G.S. 
L.P. 1954/1955 bernama Himpun- 

an Keluarga P.G.S.L.P. iang ber 

azas kekeluargaan dan bertudju- 

an mempererat persatuan para 

siswa P.G.S.L.P. Jogjakarta, Su 

sunan  pengurusnja :  Mugono 
| (djur. Sosial Ek.), wakil ketua 5 
Nadjib (djur. Pasti/Alam), Sekr. . 1 

I Santosa (djur. Juridis Ek), 

Sekr. II Wahjo H.S. (djur. 'ba- 

hasa), bendahara I Ignatia Sri- : 

Harjati (djur. bahasa), benda- 2 

hara JII Suwignjo (Pastij/Alam), 
pembantu2 Suparto, Ngadiran 

(dari Sosial Ek.) dan Nuwau 
(djur. Jur. Ek.). “3 

  

    

    

Ns 
  

Nonton mana? Te 
RAHAJU : Operation Secret”, 

Cornel Wilde, Steve : 

Cochran. je 
INDRA : ,,El Alamein”, Scott 

Brady. 
REX: ,,/Trouble Along The Way”, 

John Wayne. 
SOBOHARSONO : ,,Helll's Half 

Acre”, Wendell Corey. 
SENI SONO : ,Hai Wai Tjeng 

Hoen”, 
LUXOR : Husn ka Chor”. » 
Murba : ,,Ko Nie Hung May 

Kwie”. 
WETAN BETENG: ,/The Thing” 

(Keanehan Dunia Jang 
Lain). 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO : 
sDjongko Djojohojo”, 

W.O. SARI TOMO : "haha 
L. “hingrat”, KaaN      
 



       
    

   

  

   

    

   

  

       

  

    

     

          

       

   
    

    

    
     

   
   

      

   

  

   

   

    

    

      

   

    

   
    
      

   

     

  

   

  

   
    

    

   

  

   

            

“aa kembali dari 'Peking. Semer 
tara itu telah ditemuinja F 

.“@elegasi Turki dan India. 
ani ia telah mang 

    

    

erah Putih” 

  

Aa
n 

dari pantai Alaska jang 

»Reynold News” itu, 
i rat” merasa berkewa- 

djiban membalas agresi dengan 
ngan atom jang dilantjar- 
Bea La segera dan geetiara 

sationja tjara 
“suatu serang- 

Pp udara. Kita tidak lagi dapat 

" Apa2 

ngan 
it” mengakibatkan 

Abe ten: bekerdja. Di- 

  

| ana. Pns banjak sekali ibe- 

. | rung2 Seperti burung 'alk, jang | 
5 (| terbang - didalam kelompok2 

jang rapat — “djuga burung2 itu 
& joe | Jang mengakibatkan, panda ba: 

ihaja. . « 

Ada kabar2. bahwa terdapat 
Lajuga tabir2. radi bih--- 

peri. dekat pada pusat2 senter Ame 

        

   
   

    

    

      

- mi jang “pertama 'kalinja bahwa | 
, penjerbuan ke Costarica itu se: 
: “bagian sai berasal 2 Nicara- 

  

  

teri L.N. Amer 

menteri2 Iis negeri: Am 
guna memetjahkan masala 
tarica. Move ini dipimpin 

, Argentina dan Chili. 
Presiden Dewan OAS. Jk 

Mora dari Uruguay, men, 

  

kan supaja pemerintah2 Ameri- 
ka diminta memberitahukan 2 

| pada Dewan, tindakan2 apa jang | 
2 telah mereka lakukan untuk m 
L menuhi permintaan jang 

dikemukakan - kepad 
supaja wilajah mereka masi i 
djangan sampai dipakai untu 
meluntjurkan serangan terhaday 

"sesuatu negara Amerika lainnja | 

        

    

   
   

     
   
    

          

    
    

    

   

    

  

'kini sedang 

200 orang banjaknja. 

njerbu 'Costarica: 

Costarica. 
lore Picade, bekas. presi. 

. pemerintah. 

. Bropa. dan 

     

  

Konperensi para 'men- 

Penjerbuan digulung | 
Seorang djurubitjara kedutaan 

“besar Costarica di Washington 
rangkan kepada Reuter, |: 
a serangan terhadap Cos- 
itu sudah“dibasmi. Menu- | 

terachir dari San Jo- 
Patam 10 Haa 

n membersihkan sisa2 
penjerbu, kira2 100 

. Pemimpin pasukan pe- | 

- seorang bekas Presiden | je 

  

malam Sabtu “hi menjung »roj 

n berita bahwa pemimpin | 1: 

jang menjerbu. Costa- 5 

Picade Jr “Mb suati 
“akademi militer AS tac 

Beberapa bulan ». 

ri Eropa langsung | 
Domain Ajahnja, 

sbuah “berita dari | 
Jostarica, jang dis j 

Picade Jr! 

frika. “Tetapi sesudah perdjandji- 
kan Paris Giratifikasi dan Djer- 
iman dipersendjatakan kembali, 
hampir pastilah bahwa umpama 
(nya Satar ear bg Berlin jang ter- 

mag ban berdasi 
Pe ar Chiang Kai 

    

4 Didalam. 
itu jang dapat kita paca di- 

“Ini adalah Ae an -res- || 
dan dimana Ban ' udara 
akan terbang lebih tjepat' dari 
suara dan dimana bom atom 
mengantjam, “ serta kekatjauan 

mudah timbul didalam keadaan? 
'sematjam itu suatu rombongan 
burung alk di Alaska dapat me- 

! $ “perang dunia 

  

  

      
   

    

   
   
   
   

  

   

  

  

4 apa santana terken- 
an. Segera djika tabir elek- 
itu akan Sea seluruh-    

gap aa w Rasa dengan dja- 
Taman tahun 1947 pre-    

     

    

      

   

        

   

          

   

 Istiiiewa jang di- 

  : “jang 2 ana ina 
sar Hal Ppekstyuan “tidak “boleh 
degan Seng kekuranga 

  Pe inai 

ini didalam Kata jang lalu te- 
meningkat “mendjadi 1200 
Ha Berbagai matjam, 

    

    

enak ini dapat mayan kan 

  

    

  

radio dari mentjapai Iketjepatan 
1600 mil aga, djika ea ter. 
bang kira2 600 “mil, ia menjelam 

  

-elah daa sebuah peme- 
cintah di salah satu negara 
ising”, untuk mengoper kekua- 
saan apabila 'penjerbuannja itu 
Ke: -—- UP.   
    

1 jl. oleh Serombongan dari Tie e 
telah lakukan pendakian G.. Merapi 

lum pulang kembali, sebagai tanda 
tka oleh rombongan tersebu 

tara, terus kepulau | 
uatu tabir radar pemberitahuan bahaja, jang 

keadaan berdjaga2. Djika sebuah pesawat ter- 
$ $ alui tabir jang tingginja sampai 18.000 meter 

, dengan setjara otomatis bekerdjalah Sebuah alat . pemberi- 
manoda," Demikian »Reynold News”, 

jang 

ngangkat se- 

   

   

   

  

            
   

  

    

      

   

    

   
   
   
   
   

   

  

     

   

    

1 Ka Aa an 

ikendalikan dengan 

|dari “ga 40. 000 kaki pada sa | 

di 

nampak pada sesar 

(Gambar : Papongt)s 

» seperti 

n perang dunia 
pke: - Aa 

Kana Nan Ha 
- djaminan djiwa 

E | MERIKA SERIKAT kini sedang membuat tabir elektronis, 
uh pedut dan dingin, melalui 
jau (Greenland) « Tabir elek- 

Sarannja. Pesawat itu tidak per- 
lu mengenai dengan tepat, kare- 

na dihidungnja ia mempunjai 
bahan peledak atom. : 

Ada lagi jang disebut ,,regu- 
kas”, sebuah projektil jang dapat 

menjelam dengan ketjepatan 
lebih besar dari suara: alat ini 

dikendalikan dengan radar dan 
dilepaskan dari kapal selam. Re- 

gulus ini dimaksudkan sebagai 
sendjata Nautilus, jaitu sebuah 

kapal selam Amerika jang diper- 
gunakan dengan tenaga atom, 

es Kutub Utara. Tjara menge- 
mudikan segala alat2 itu adalah 
suatu soal jang terhitung ter- 
besar. 

Lagi pula kini sedang Sibijat 
,Intercontinental Ballistic: "Mis- 
sife”, Raket ini biasa disingkal 
IBM dan dapat. terbang 5000 

| mi) dengan ketjepatan lebih dari 
4090 mil sedjam. Alat ini akan 

“lantik didalam .setengah djam. 
Didalam 10 tahun raket ini Ykan. 
selesai. Ada jang mengatakan, 
bahwa pertjobaan2: pertama Su- 

“dah dapat dilakukan“ dalam 2 
tahun. 

Dengan derbipkang ini manu- 

gilaan jang tertinggi : demikian 
,»Reynold News”... Apakah. lalu 

artinja 12 divisi Djerman ? Se- 
bah djanganlah kita lupa : Dida- 

lam soal2 begini Rusia sama se- 
kali tidak terkebelakang terha- 

mempunjai kesalahan jang tidak 

dapat diperbaiki, jaitu meremeh- 
kan repandaian Rusia. Merekz 
salah raba ketika mengira bah- 

wa Rusia tidak  mempunjai 
bom-H. Mereka salah lagi, keti- 

rang Korea, mereka mengatakan 
kepada menteri penerbangan, 
Stuart Symington, jang foto? 
pesawat MIG Rusia hanja pe- 
.malsuan belaka ! Salah pula ke- 
tika mereka mengatakan kepa- 
da Charles Wilson, menteri per- 

tidak mempunjai pelempar bom 
diet, jang dapat terbang pulang- 

pergi. dari Rusia ke Amerika. 

Sudah terang bahwa Rusia 
| mempunjai raket jang lima kali 
'(Iebih berbahaja . dari V2 Djer- 
man, dan ini dapat terbang 
1800 mil. Ini berarti bahwa se- 
Juruh - -Eropa dan Inggeris dapat 
ditjapai oleh Rusia! Ditambah 

buat rentjana raket transatlan- 

tik diwaktu perang dunia Il: 

njai IBM, sebelum Barat dapat 

|| Magjelis Rendah Panama. 

dan jang dapat belajar dibawah 

dapat melintasi Samudera At- 

sia telah mentjapai tingkat ke- 

Iap dunia Barat! Ahli2: Barat" 

ka singkat belum petjah pe- | 

tahanan Amerika, bahwa Rusia 

lagi, bahwa Djerman sudah mem | 

ahli jang bertanggung djawab:|' 
kini tinggal di Uni Sovjet. Mung 
kin sangat Rusia sudah mempu- 

menjelesaikannja. Dan begitulah 
berdjalan segala perkembangan 

ini dengan diam2 sadja — se- 

   merupakan Suatu 1 
potensial . 'untuk mani sia! K 

mungkinan ada bahwa manus 
mentjiptakan suatu apa, jang 

| ep tenaga mengawasinja 

  

Seorang presiden paru, 

| Ricardo. Manuel 
telah diambil sumpahnja dala 

  

  'Penjumpahan dilakukan se|' 

pa
ma
 

Ramon Guizades jang merupa- | 

kan tawanan didalamnja. Se   
aliran politik untuk memberikan 
sokongannja kepada negara. Ig 

begitu dibutuhkan. | 

! ' Guirades ditangkap. 
Lebih djauh diwartakan pula ' 

bahwa presiden Ramon Guizades | 

berdasarkan tuduhan bahwa ia : 
telah ,,menghasut” pembunuhan 

presiden Remon. 

Ruben Miro, jaitu orang jang 

mon sampai mati pada tgl. 3 
Djanuari jl. kepada pengadilan 
polisi jang memeriksa perkara 
pembunuhan 
bhw presiden Guizades dan par 

|ner dalam perusahaannja ,,Pan 

| dolfo de Saint Malo, merupakan 

an itu. Demikian dikatakan oleh 
sumber2 jang mengetahui. Dim 
pada itu Miro mengatakan bhw. 
ia benar2 sendirian pada waktu 

| penjerangan dengan mempergu 
nakan seputjuk sendjata otoma- 

det militer, Edgario“Tejada, jang 
dikatakannja achir2 ini datang 
dari Guatemala. 

Berdasarkan keterangan2 ini 

maka Madjelis Rendah meme- 

tjat Guizades dan memerintah- 
kan supajasia ditahan. — AFP. 

i 

| 

/ siay.misalnja, hormone, besi 

'ning telor. Pembik nannja 

           
     

     
           

     
     

perempuan datang bulan 

terdiri dari dua matjam : 

Agen : Toko 
BISA DAPAT BELI   

(Ankara: Features) vi , 

Eapinosa ganti Guizodes | 
“Djadi presiden Panama. | 

jaitu (lt- 1 dengan kapal 
Eispinosa (tata jang 

uel Arias r Kiingi dunia dengan berdjalan ka 

    

    

   

telah pasukan2 garde nasional 
kta mendjadi tamu Jari Perkum- 

atas | 

Imama Ikatan Sepakbola Palem- 
'hbang. Kemudian dia mengada- 

ikan penindjauan 

(Palembang, mendjumpai Residen 

mengepung istana presiden. Jose | 

nama, tanpa Pa bedakan | 

|akan diperiksa oleh sebuah sis | 

dang istimewa Madjelis Rendah | 

| dituduh menembaki presiden Re : 

itu mengatakan 

“American Agencies”, jaitu. Ro 

,penghasut2 moril” bagi serang- | 

tik jg”dibelinja dari seorang ka-. 

K, | SENKESIN” adalah terbikin dari bahan? 

kesehatan. Ini obat dapat menjemb 

dan urat sjaraf lemah, darah kurang, 

tua, penglihatan dan pendengaran kurang, 

rambut lekas djadi putih, badan terlalu lemah s 

belakang meluang, selalu merasa lesu dan kesel, 

ngin tangan gan kaki pun dingin, d.LI. 

PADA TOKO? 

    

   
    

         

    
        

PALEMBANG 

  

Pelni, Lawa 
bermaksud mengeli- 

dalam perdjalannga menudju 

| “Singapura. 

Selama di Palembang Lawala 

pulan Olah Raga Garuda, 

keliling kota 

Palembang dan didjamu oleh P. 
W.1. Tjab. Palembang di 
Wartawan. 

Kapan ia akan meninggalkan 

Palembang belum, diketahui. — 

   

'.Ant. 

DUEL LAUT RRT — 
KUOMINTANG 

Dua buah kapal torpedo RRT 

telah menjerang sebuah kapal 

perusak  Kuomintang jang se- 

dang berpatroli didekat Tachen. 

Demikian dinjatakan dalam ko 

munike kementerian pertahan 

an Kuomintang. 
| Setelah  kapal2 torpedo itu 

masing2 melepaskan sebuah tor 

pedo kearah kapal perusak 

las melepaskan tembakan2 ke 

pada kapal2 torpedo itu. 

Lagi sangkalan dari AS 

Sementara itu Laksamana mu- 

da Amerika Serikat Frederiek 

N. Kivette hari sabtu menjang- 
kal berita2. jang disiarkan oleh 
wartawan2 Taiwan bahwa ka- 

pal2-nja telah melepiskan tem- 
bakan2 terhadap pesawat2 ter- 

bang RRT pada hari Selasa jbl. 

Kata Kivette, kapal2-nja tak 

mempunjai maksud?.kermusuhan 

hormatan” djika mereka ber 

simpangan dilaut. — AFP.   

Para pemakai harap suka perhatikan kotaknja, gambar dari 

SSENKESIN', agar djangan sampai kesalahan beli barang tiruan 

»SENKESIN” Masculinum untuk orang lelaki dan »SENKESIN” 

Femininum untuk orang perempuan. 

Obat ENG NJAN HO, Petjinan 35 — Jogjakarta. 

OBAT DISELURUH 

“Telah tiba di Palembang tgl.) 

Balai 
AI 

itu , 

(maka kapal perusak ini memba 

  

  
nja terbatas pada salam2?peng | 

terhadap RRT dan kontak2 de- | 

ngan kapal2 Kuomintang ,,ha- | 
| 

" #JOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
TJEPATNJA OBAT INI BEKERDUA ! 

  

| Naskah2 ilmu pe- 
ngetahuan 
Diterdjemahkan 

| Kotak Adjaib”. 

'Dr Andrew Booth, Direk- 
Birkbeck  Computation tur 

Laboratory, London, 

“menemukan sebuah mesin | 

jg. sanggup. menterdjemah- 

kan berita2 jang tertjetak 

“kedalam hampir semua ba- 

hasa. 

Ia telah membuat 
Garipadanja, masing2 lebih 

ketjil daripada jg pertama, 
tetapi tudjuan jang terachir 
jalah untuk menghasilkan 
sebuah mesin dgn ukuran 
sebuah kopor. 

Benda itu adalah sebuah 
penemuan baru jang seban- 

jang memungkinkan 
mesin itu menterdjemahkan 

dari naskah. Sedjauh dapat 
dikatakan pertama- | , 

tama bahwa penterdjemah- | 

ding, 

diikuti, 

an mungkin ditjapai 
mesin hitung dengan 

tuan djari, telah dibuat oleh 

Dr Booth dalam th 

Kemudian, kesatuan pe- 
sebuah 

penghitung jang modern. te- 

lah dipergunakan untuk mes 

masukkan apa jg didjumlah 
keda'am sebuah kamus. Pi- 

dikembangkan 

dan sekarang telah muntjul 

njimpanan dari 

kiran telah 

sebagai sebuah tjara 
sama. sekali 

ilmu pengetahuan. 

Tiga mesin itu masing2 
mem- 

buatnja kira2 £ 15.000 dan 
Dr Booth menaksir bahwa 

hampir £ 50.000 sedemikian 

djauh telah dikeluarkan ba- 
gi pembuatannja. Universi- 

London ' menanggung 

mempunjai beaja utk 

tas 

rantjangan itu dan 
tiap mesin telah diselesai- 

kan maka mesin itu 

dahkan dari bengkel.di Fen- 
ny Stratford (dekat Ban- 

bury) ke Universitas. 

(L.P.S.). 
@ 

memuaskan, 

sedikit2?nja untuk penterdje- 

mahan naskah2 jg bersifat 

| 

oleh 

telah | 

tiga 

  
oleh 

ban- $ 

1947. 

jang 

kalau 

dipin--     
  

   

  

   

       

  

          

            
           

  

jang dapat melantjarkan tumbuhnja tubuh manu- 

(b2ik untuk darah) kapur (baik untuk tulang), vitamin dan ku- 

didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

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

uhkan penjakit atau kelemahan? seperti berikut : 

wadjah muka putjat, wadjah muka kelihatan lekas 

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, 

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

ampai tidak dapat anak, pinggang 

tidak dapat tidur, diwaktu hawa udara di- 

2 monjetnja dan perkataan 
»SENKESIN” adalah 

  

otak 

orang 

sakit, 

INDONESIA. 

  

" A DR AKE AH LI 
". NDEEP SEA MYSTERY" 

  

    
   

“NO 
YET! 

iya OF YGU L 
WENT TO THE 

UVESTIONS 
GET THIS 

  

        - Kamu berdua masuk ke- 
| dasar But....ij keluar 4. 
- Djangan an Dja- 

lankanlah kapal ini setjepat 
mungkin. 

, 

Mt aa          

“SHIP MOVING -- 
FAST 

Tue 1 
“II COMING VP) MOVING 

THEY "LLBE | 

  

      
-- Baiklah ! Tetapi 

terburu2. ' 
#- Mereka akan segera  mun- 

| jul... Itu dia mereka 
«' “datang. 
Kapal jang sedang ntuk u berge 

rak itu oleng. 

SIHIR 7) 
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"HALAMAN 3 
MA Denik “degan data BEAN SIA AR Yk NA 

  

PENDJELASAN , 

Dengan djalan ini kami mempermaklumkan bahwa 

UPATJARA PEMAKAMAN BAPAK 

PAWIROHARDJO 
SANDEN, BANTUL, DIOKIA, didjalankan dengan upatjara 

Agama Islam. 

Kemudigan hal ini djangan Ma Kalaaknah salah faham. 

1 Hormat kamis 

SARIDAL, 

» 

RADJA DARI SEMUA OBAT JAIEU : 

VIRANOL: 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala matjam penjakit seperti: Buah niionadia Djan- 

tung berdebar - debar, sakit urgi2 seluruhnja, otak (bruins)s 

Ini Pl menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat9, bekerdja di kantor dan jang 

suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

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

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, 

saki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang Tg 

penjakit pikiran (Zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur sc 

cing takut2, sakit pingyang, kurang. makan dan semangat 

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

MEP AR 100 Fo BERHASIL. 

Harga 1 botol Rp. 20,— 

Ojuga sua sedia lalnZ UDaL ja 2 smu ju. 

  

awxun Vranoi fome Pilis. menambah darah ... Rp. 30,- 

Bi Teknnneaa Mn Ae ena Pesanan ana ak bh nk kena aa Kan aA Sega Ha Ob 

Minjak Istimewa ni MO 

Pil ViramMin Woo Tana 
30, — 

Pil Wanita untuk wanita Tua 

Salp Tjantik, menghilangkan hitaman di muka 9 

IT Rp20, No. Bi, panu, kukul djerawat No. 

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

Suitana Figure Cream, membikin bagus badan .. ,, 30,- 

Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur s 

2 gsam Rp. 10.— dan 5 BTAM “oo 5 “ar 

No Hair Powdery menghilangkan rambut ...... XL... pah— 

Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ...... ae Ha 

Minjak Telinga, kurang mendengar Li... HO — 

Salp Wasir (ambeien) .......eooooedetu 7 10,— 

Salp: Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ......iid. ». 10,— 

Pil Diabetes (sakit gula) ...... Sa ena NP TN ang aka ». 50— 

Pi Entjok Linu2 Loe Seenaadanana ama naaraan 25,— 

Obat dikirim sesudah terima uang tambah, ongk. kirim 1575. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Teip. 4941, Bandung. 

Obat? bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 

diseluruh INDONESIA. 

Agen? : : 

TOKO SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 

Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 

Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 

WARUNG MOELJO, Djl: Judonegaran 17 — Jogja 

Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — Jogjakarta. 

TOKO JUNIOR, Dji. Malioboro 93 — Jogjakarta. 5 

Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo. 

Toko Obat HOK AN, Dji. Raya 114 — Magelang. 

Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang 

Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 2 

Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang 

UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang. 

Toke HAPPY Alum2 18 Kudus. 

M
M
A
 

9 
D
O
 

  

  
  

  
Itu dia ! 

& 

AND THE MIGHTY SPACE SKIP TAKES OFF 

A . 
Wo
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perlu apa Kemudian pesawat raksasa dari semesta itu naik keangkasa. 

LL. Linggau 2-5-1953. 

Kepada Tabib M.A. MAWN 

— Bandung — 

KABAR GEMBIRA. 
Dari obat2 jang tuan kirimkan saja sudah terima de- 

ngan segala senang hati. Pil Viranol ,,Gembira” Salp. Tjan- 

tik 'I. Obat2 itu belum berapa lama saja pakai obat dari 

Tabib-M.A- MAWN memang mustadjab bagi-penjakit “saja, 

lemah. Penjakit saja itu, telah saja derita 6 bulan lamanja, 

dan telah ber-matjam2 pula obat jang saja pakai tetapi ti- 

dak berhasil. 
Maka dengan ini, atas pertolongan obat dari 

MAWN, “saja sangat merasakan berterima kasih. 
Hormat saja 

(“TIONG AAN ). 

Tabib 

£ 

  

  

Buktikanlah sendiri kemustadjabannja. 

  

Ic PHARMA "1 
Satu2nja obat kuat untuk kelemahan, otak, urat2 sjaraf, 

djantung dan buah pinggang. Paling mandjuit untuk lemah 

perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 
angin, djantung berdebar, kaki - tangan dingin, kesemutan, 

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, Suka marah2 djengkel hati dan 

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

rang semangat kerdja'dan la in sebagainja: 

Harga per doos 

POTLENSOL 
Untuk lelaki jang merasa lesu. (keterangan lebih djelas 

dalam doos'atau boleh minta dari pendjual). ' 

Pe PEN per BOOK AN EL aan AAA an kekanan ena anna Aa Rp. 25,— 

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

EN WE We ea Pen R25 
APHRODIN External... desk MAMA Anna 10,— 

De isak DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 
da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja! 

Per doos. ... Rp. 15,— 
NO-HAIR CREAM. 

Tjepat menghilangkan rambut 
dan tida berbahaja dan gampang 
dipake. s 

Perrdoos ae oa Rp. 10,— 

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

Rp. 25,—, 

  

y DC POMADE“ “ 
Untuk  menghitamkan rambut 

.putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa & Rp. 25,— 

Obat2 keluaran DC PHARMA 
ditanggung tida mengganggu 

kesehatan umum dan diperbuat 
dengan alat-alat. Pharmacie oleh 

Achli2 Obat jang ber- Idjazah. 

DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 
OBAT TIONGHOA DIMANA2. 

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

Agen” di Djawa Tengah : $ 
Toko Pakistan Tugu Kulon 46B : Toko obat Tek Am Tong, 

“Eng Tay"Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan : R. O. Karuhun 
Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dji Raya 1 Mage- 
lang. Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran, 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. 'Pokb 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peka:   djan Semarang. 

8. 

  
  

    

    

   



     

     

           

       

     
      

      

& lan P. Diponegoro 
bahwa menurut ren- 

  
        
    

   
       

  

     

   

   
   
    

   

        

  

      

       

   

    

  

     

   

“djala: n Nana 
mimpin2. j 

Hopo kuat, kata 8i m 
mena senjum Kena “| selesai, dia 

untuk laki2, 
$ Ya, 

: Sai | 
|igung. 2d 

aa Sa: Waktu peluit penghabisan 

| tanggal 15-1-55 te 
an pertandingan 

1 ebut kedjuaraan 
» mendapat perhatian 

um 2 kalangan 

ingan2 sa- 
g3 “masing2 regu 

natian, untuk 

pat jang paling 

  

n setisi. 

» maim lebih dulu regu2 

alpanggung melaw 

, Pn menduduki 

'3 dan 4 dengan hasil 
kemenangan Tega:- 

ertandir jang berema- 

alah antara  Keputran Cc 

“Djl. Ungaran, untuk mentja 

L K4 udukan no. 1 dan 2. Achir 

j andingan berachir dgn 

gka 12-10 untuk Keputran 

“Dengan demikian Keputran 

menduduki tempat jang 'per- 

tama dan mendjadi djuara Kota 

tahun 1954/1955, diikuti 

Djl. Ungaran sebagai run- 
sedang Tegalpanggung 

Keputran A masing2 men- 

| no. 3 dan 4. 

| Setelah" ertandingan - puteri 

ikan : pertandingan 

jang lebih ramai 

apalagi antara Natajudan 

n Tegalpanggung putera. Da- 

Na babak. pertama Tegalpang- 

gung- telah ditjukur dgn 15-0. 

yak. kedua 'Tegalpang- 

t bertahan lebih 

kuat, hingga 'Natajudan tak da- 

pat menambah bidjinja, sedang- 

  

Radio 
SELASA 1 DJANUARI 1955. | 

Taman Kanak2, 17.40 Dikala Mi- 
num Teh, : 18.15 
Angkatan Perang, 19.40 Rhap- | 
sodie Seni Sastera, 20.30 Hida- 
ngan Ensemble Kusuma, 

| pradja Jog., 21.15 Obrolan Pak 
Besut, 21.30 Wajang Golek. 

pendengar, 20.30 - Imbauan ma- ' 

| 414.10 Orkes Krontjong 

| san, 19.15 Iehtisar Pers, 

" ..J0G. JAKARTA. 

06.30 Gending2 Utk. Kanak?, 
14:10 Lagu? Krontjong, 17.00 

Siaran Utk. 

5 

  

5 

ta, 14.10 Dari pulau Bala 
17.00 Pemb. Seni Sunda Studio 

Djakarta, 18.30 Tunas Mekar, 

| KEDAULATAN RAKJAT 

Ork. Haw. gara Istana, 20.30 
- Riang Merdu, 21.00 Siaran Pe- 

| merangan, 21.15 Lagu2 Gambus, 

CSS SESSESSSSSSSSSS 

JNE GR il 

| 22 15 0. n Kembang. Katjang, 19.30 O.H. Rame Dendang, 21.00 

dikan Budi Pekerti, 21.15 ISSI 

, | pyaKanTa. bia Tampar 22.30 Pantja KONUUKALAKALI IBI IU 
1 ia dbp. Holly Gerath. " Oo NEIV WAN 4 3 og. 10 PARA rumba dan bolero. Mn W AY NE PINTORE 

07.30 Gendieran dan tjelempung- : s5 Ti Nan Mas 
an, 13 akan Studio Djakar- (Perobahan bisa terdjadi) . : Ni 

, Warner Bros. happily present 

-— John WAYNE 
  

21.10 
Uraian Pan. Pem. Umum Kota- 

SURAKARTA. 

06.10 Genderan pag 
Iromo, 13.40 Lagu2 “Tionghoa 
asli, 14.10 Rajuan siang oleh j 
O.K. Puspa Ragam, 17.00 Dunia ! 
anak2 diurus oleh Kanso, :17.30 | 
Rajuan putri oleh S.K.P., 18.30: 
Seni karawitan, - 19.30 pilihan | 

  
lam, 20.45 Uraian ttg. etnologie, | i 
21.15 Gema malam oleh O.K. | 
Irama Baru, 22.15 Irama padang 
pasir. 

SEMARANG 

Sinesih AP ai. 18.00 "— 19.00. 
06.20 Imbauan Pagi, 06.30 Or- 

kes Puspa Kentjana, 13.15 Orkes 
Melafi Bukit Siguntang, 13.45 
Njanjian Pingastono dan Bany, : 

Puspa 
Kemala, 17.00 Peladjaran Bek- 

19.30 

  

DITJARI dan MENERIMA 

@e. Tenaga pendidik Radio- 
Monteur jang akan dika- 
der dulu 1 tahun. $ 
Siswa baru Radio-Monteur. 

“Siswa baru Medi: Tele- 

“ grafist: 
(ajuga siswa putri)   'kan Tega'panggung menjetak 

dua bidji jang pertama dan ter- 

'dibunjikan stand 15-2 untuk   
   

  

'Natajudan. Dengan kemenangan 

ini Natajudan mendjadi djuara 

“pertama tahun 1954/1955. 

. Pjuara tahun jl. jaitu Gowong 

| an, jang berhadapan dengan Ku- 

an, mengalami kekalah- 

an agi untuk kedua kalinja. 

ra, | stand waktu mengaso adalah : 

8-15 jang .mendjadi 9- LT keti- 

1 aan permainan selesai, 'untuk Ku- 

mendaman. Dengan. hasil2, tsb. 

diatas maka Natajudan mendja- 

di djuara pertama, Tegalpang- 

55). | gung djuara ke-2, sedang Ku- 

     

      

    

   

djawabkan. Djuga. 
kini baru berdj 

- SGA jg baru 'ada.50 2.60 buah 
akan ditambah, mengingat 1 
wa pada dewasa ini kita “masih 

| kekurangan tenaga guru. Nona 

jang tandan | 

  

kata Nana 
“bah. Mitsalnja akan 
Akademi Pertambangan, Akan : 
mi Wartawan. Untuk memper- | 
tinggi nilai dari universitas2 
kita, maka Pemerintah akan | 
memperhatikan suara2 Galam | 
masjarakat. . . 

maksa hara 
Dalam lapangan  kebudajaan 

usaha2 jang direntjanakan jaitu 

| mengadakan penjelidikan ter- 
hadap perkembangan agama 
Islam. Selain itu akan net Sa 
restaurasi beberapa n 
ten, penjelidikan, e 

Wali jang kita ker 
Prambanan akan dite 
pula bekas Kraton Baka. Peker- 

djan2 ini oleh Yamin dikata- . 
kan sebagai ' pekerdjaan kelan- 
djutan dari tahun 1954 jang lalu. 

Djuga dilapangan ke 3 pe- 

kerdjaan itu akan Giland utkan. 

Rentjana a “Jogjakarta. 

  

   

  

    # 

    

— Berbitjara tentang usaha mem | 
perluas,. pengadjaran oleh Yamin 
ditegaskan, bahwa rentjana itu 
telah dibikin untuk daerah2. Se. 
bagai langkah untuk melaksana 
kan rentjana itu, mika dibebe- 
rapa daerah, jaitu Djatim, Da- 
erah Istimewa Jogjakarta, Suma : 
tera Tengah dan Minahasa Pe- 
merintaf akan segera memper-. 
lengkapi pengadjarannja. Dian- 
taranja jang sudah pasti, jalan | 

' merentjanakan pembukaan Seko 
lah Guru Tehnik di Jogjakarta. . 
Seperti diketahui, sekarang ini 
baru ada satu S.G.T. jaitu jang 
ada di Bandung. Di Wonosari | 
'akan didirikan SMA, di Bantul 
ema P. di en | dan Ban      

    

   

  

Mengenai 'perhatian memek ' 
tah terhadap tempat2 peningga 

1 dinjatakan 
oleh Yamin, | 
tjana Tegalredjo akan dikonstru | 
ir kembali. Artinja disitu akan 
diadakan memorial setjara seder 
hana untuk menjimpan djubah 

. « P. Diponegoro. Selain itu akan di 
dirikan pula Perpustakaan se 
keliling sedjarah, pahlawan Indo 
nesia itu, 'mesdjid P. Di- 

—. ponegoro jang dalam peperangan 
nja melawan Belanda dulu di ba 
kar oleh Belanda, akan Tea 

    

       

   

2 . ROBERT. Louis 

: 15621 

gang tindju,: setelah  ditinggal- 

kannja: selama: 9 bulan.,T 

| jang djuga mendjadi pemegang 

| mendaman dan Gowongan | ma- 

sing? No. 8 dan 4. 

TINDIU : Ant 

. TURN AKAN 
— KEMBALI 

| Reuter mengabarkan dari 'Bir- 

mingham, bahwa bekas djuara 

tindju dunia 'kelas-Tengah Ran- 

“dolph Furpin. dari Inggeris pada 

tg 19 "Pebruari jang akan da- 

tang akan Membali: kegelang- 

   

1 

in   

kedjuaraan kelas Berat - Ringan 

Inggeris akan berhadapan . de- 

ngan djuara kelas Berat- -Ringan 

| Luxemburg Ray Schimtt dalam 

pertandingan 10 babak 

ham. i 

Pertandingan tersebut bagi 

| Turpin adalah pertandingan jg. 

| pertama kalinja sedjak ia kehi- 

langan gelarnja: sebagai djuara 

kelasiTengah Eropah dan me- 

'njerahkannja dalam babak per- 

tama pada petindju Perantjs 

'Tiberio Mitri. Pertandingan itu 

dilakukan "dalam bulan Mei jg. 

|iahx Sesudah mengalami keka- 

' Hahan itupTurpin menerangkan, 

|'baliwasia akan muntjul lagi “da- 

Jam kelas jang lebih berat. 

| Ant. Ne 

  

RA UTARA TERBENTUK 

dekat di Sukamulia 13 

'baru2 ini oleh Residen T.M. 

|Daudsjah telah dilakukan pem- 

bubaran Panitia PON III Su- 

matera Utara dan kemudian da- 

| lam pertemuan tersebut djuga 

telah dibentuk K.O.I. (Komite 

Olympiade Indonesia) daerah 

Sumatera Utara jang akan me- 

njelenggarakan persiapan menu- 

dju Pekan Olahraga Nasional 

.jang keempat di Makasar. 

“Adapun susunan lengkap 

K-O.I. daerah Sumatera Utara 

itu adalah sebggai berikut : 

| Ketua Umum Drs. S. Suhar- 

'djo, Ketua I. Overste Ibrahim: 

aan Ketua II. Walikota Medan 

. Muda Siregar, Sekretaris I 

Muslim Harahap, Sekretaris II. 

willy Simandjuntak, Bendahara | 
Ag Salim, | Bendahara HI. 

|M. Arief, Komisaris Kesehatan 
Foverste Dr. Sukardja, Komisaris 
peralatan, R.M. Sarsidi. 
“Seperti . diketahui Sumatera 

| Utara terbagi dalam 4 rayon 
'jaitu Karesidenan Atjeh, Tapa- 
'nuli, Sumatera,Timur dan Kota- 
besar Medan. 

“Pemilihan 'komisaris tehnik 

lakan dipilih oleh organisasi2 

olahraga jang mendjadi naggote 
K.O.I — Ant.   
SrEvENSONS 

jang 4 

akan dilangsungkan di Birming- | 

K O.. DAERAH SUMATE- 

'Tjong Tsung Liong, Penerangan j 

masih ditangguhkan, karena, ini R 

Alamat Gunung Ketur 28, 
. aa   — Jogja — 
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Rahasia 
KEBAHAGIAAN HIDUP 
Tuan : berilah isteri, tunang- 

sesuatu jang indah dan sehat : 

Foto's dari 
Karangan bunga 
asli 

(Bloemen Jeananbinang 

“Flower Arang amen), 
"Persediaan : 

20 matjam & Rp. 2,50 franco 

per post. 

«» GRATIS tjontoh sehelai. 
“  Kirimlah bendapos Rp. 2,50 

buat ongkos kirim. 

. Njonja KOO BIAN TIONG, 
Djalan Tennes 4 Malang. 

185-1 

  

dan 

OP MAAT, 

tingi menurut model pilihan 
tuan?, njonja? dan putra? adalah 
Jet paling tepat. 

Maison 1 

F Gadjah Mada" 
PENDJAHIT & PENATU 

a 

Malioboro 87 — Jogja. 

  

BANTULAH 
PALANG MERAH” 

INDONESIA   
Pa En 01 ADVEN TURE 

i oleh Mardi | 

'an atau kawan Tuan hadiah | 

MERE ADE RAN ERERETS 

  

  

# SEGERA DILEVER 

oleh: N. Vs BORGUIN 
Pabrik Mobil pertama di INDONESIA 

Kk 

Pa 

KEMEDJA TAMASJA, | 

REGEN MANTEL | 

  

(KESBHATAN : 

| ORANG LABORAN Kain ane Technician) 

bD SEORANG AHLI DIET (Dietician)” 
Kewajiban. dan tanggung - djawab : 

N uv “Wandard Vacuu 
— leum Maatschappij 

membutuhkan untuk Pa aan di Bagian 

“dk 

a) $ 

#2ehA Mengawasi laboratorium kesehatan 

b) Mengawasi dupur dan dicet rumah sakit besas S.V.P.M. 

SJARAT3: 

1) Umur tidak"melebihi 35 tattih. 
2) 

ta ” ” ” ” 

8) 
| boratorium dan dalam 

diutamakan. 

4) 
ham bahasa Inggeris. : 

Lamaran2 setjara tertulis disertai keterangan 

- ienob umur, pendidikan, pengalaman, 

| kawin harap dialamatkan kepada : 

“NN, Standard-Vacuum 

an Gerong, Pa 

BORGWAR 
2 Mobil “jang tjantik mungil “ita Sekarang ' 

mud a h dimiliki kebanjakan orang. 

Distributor: 

  

SEMARANG - DJAKARTA - MEDAN 

. 

a. Beridjazah SMP dan mempunjai sertipikat laboran, 

Mereka jang berpengalaman luas dalam pekerdjaan la- 
mengurus dieet akan 

Harus mahir Sa Bahasa Indonesia dan tjukup pa- NG 4 i 

. Maatschappij Reeruiting and 
Employment Office, 

Kekiliraan jang tama Tmpikan 

SEKARANG DIBUAT DI. INDONESIA 

— Donna REED P 
— Charles. COBURN. 

“TROUBLE ALONG 
“THE WAY, 

Djam: 10 —35 —7—9. 

Teks INDONESIA na TH: 

156-1. k : 
GG PSB B PSB SOSGGSSSSGSSG 

Oa ama Maman, Natunvd 

m dj. 

MALAM INI : 

Top Seeret “it 

TUGAS RAHASIA 

,OPERATION SECRET" 
ahli dieet: : x CORNEL WILDE 

”   
Phullis Phaxter — Karl Mulden 

tenin Loka Bahasa INDONESIA / Blad. 

(7. TH. 
ik... Segala jang nampak dalam 
ka ank nh RAHASIA ....! 

lengkap Dari Pesawat jang gelap, kereta 
sudah atau belum | api kilat, kapal selam ....... 

mendjalankan actie : 

»Tugas Rahasia” Ea death 
Dari Dossier2 Rahasia, timbul- | 

Petroleum |lah Film jg sangat mengagum- 

| 
| 

| mereka 

Ce 
| 

1 kan penonton... !!1 

| SAESIKANLAH 
| pada Pertundjukang : 
| DJAM : 190 — 5 —7 — 4. 

|   lemban 8: sambil mengikuti Kisahnja ! 
-53T, 
  

MENDJADI KENJATAAN 

  

Sutnber ten agak jang Papa oroai 

dibawah" “bentuk badan jang 

tjantik mempunjai- kekuatan 69 

D.K. (Daja Kuda) dan. hanja 

memerlukan 84 liter bensin un- 

tuk 100 kam berdjalan. (lite 

Mudah dibongkar : fidik memer- 

lukan han jak tenaga dan waktu. 

' S. 214 
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Uu 

aer Sekolah 

SEDJARAH INDONESIA 1. 
Pein ec 5 2 5 an Rp. 

L Zaman Kuna: dari &'3000 &. M. sampai kedatangan bangsa Hindu 

pada kira? permulaan tarich Masehi. k : : 2 

Iu. Zaman Hindu : dari permulaan tarich Masehi sampai penjebaran aga- 

| 5 ma Islam di Indonesia pada TENANG Ti kagak akan DARA Ga Laga Kera PA A an ke-7 A 6,50 

SEDJARAH INDONESIA II. 

bea ga : 5 ak 5 

NIS. Zaman Peralihan : dari & 1300 sampai kedatangan bangsa Belanda di 

Indonesia pada & 1600. , : 5 

IV. Zaman Pendjadjahan : Masa KOMPENI Leena Mananta ke-6 A 7,50 

SEDJARAH INDONESIA III. 

PAN 
3, ig 

IV. Zaman  Pendjadjahan (landjutan): Masa Belanda I — Masa Inggeris — 

' Masa Belanda II — Masa Djepang 

V. Zaman Kemerdekaan : dari 1945 sampai Kini oo ke-5 A 8,50 

SEDJARAH UMUM 1. : 

Isinja: 1 
A5 Sedjarah Kuna : mulai dari bemtinan Gbu sampai keruntuhan 

Keradjaan Rum - Barat, jakni dari & 4000 sebelum Masehi —- 476 Masehi. 

IL. Zaman Pertengahan : duri 476 sampai pandapatan Amerika pada 1492: 

atau sampai keruntuhan Keradjaan Rum - Timur pada 1453, atau sam- 

: pai Pembaharuan - Gereja pada 1517 SEN Yana Kena dna KPU LIKA PU Ka Ca IKEA SAP ke-8 A 6,50 

' SEDJARAH UMUM Tb 
, 

Isinja: 
i 5 : 

HI. Sedjarah Na dari achir Zaman Pertengahan (-- 1500) sampai per- 

“ mulaan Revolusi Perantjis pada PR aa ra Ka BAN on Ian ke-9 A 7,50 

SEDJARAH UMUM III, e 
Isinya Hn 

IV. Sedjarah Pena: dari 1789 sampai Kini oren ke-10 A 8.50 

TATA - NEGARA. k » 

“asinjar 
4 

Tata - Negara Umum |. Tata: Negara Demokrasi -— Ta ta - Negara 

Besar Mena naat mena Ona ke-6" A  3,— 
Indonesia — “Tata - Negara. Negara?   

  

Buku-buku Sedjarah 

ANWAR SANUSI 

DJALAN DALEM KAUM 96B-960 — BANDUNG. 

DJALAN KREKOT 81 

NTUK 

Menengah 
OLEH 

Tjetak- Harga 

PUSTAKA , PAKUAN” » 
TOKO BUKU DAN PENERBIT 

— DJAKARTA.   
"THE MASTER OF BALLANTRAE " 

Color Ty TECHNICOLOR. 
i 

S3 sss0sone PN Ah esa Ik bakuoodyonnadnobaN soo SESSGOESISCOLSSSOL saonco0soNMN 

  

  
Black and White | 

. Every Move he Made was - 

x STEVE COCHRAN. | | 

SSS Langans0nsesa0en0masannansananabaN 

$ AM TELAH  TTENEKAH « 

& dengan 

$ POEI GEE HOK 
$ JOGJA — Lodjiketjil Wetan 9. £ 
» 1 L 46 Djanuari 1955. 
& SEMARANG — Karangwulan 28. 

$ Me nghaturken diperbanjak terima kasih pada segenap per 

x ngundjung waktu Hari Pernik. ahan kami berdua. TG ad 

SCELESSSLLSLSLSSSSSSLSSESSSSLISSSSGSS seatatotane 

  

    

: HALAMAN"4 :     

       

      INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RODJIUN 

1 5 Ajah kami 

' Sutan Pangurabaan Pan 
nieninggal pada tgl. 11-1-1955 dj. 10 malam dalam usia 

75 tahun di Djakarta, sehabis Kongres II Kesatuan Kaum 
Pensiunan jang memilih beliau djadi Ketua Umum kembali, 

   

  

    

  

     Kami utjapkan terima kasih akan semua "bantuan ja 

bersifat moril dan materil waktu meninggalnja beliau. 

Segala kesalahan beliau semasa hidupnja kami mohon. 

supaja dimaafkan. 
   

   Dan kalau ada utang dan piutang beliau supaja diselesai- 

kan dengan kami. 

    

   
   

1 Ni. Tarip Djakarta. 5. Sanusi Pang, Djakarta. 

2.. Bahari Siregar, 6. Armijn Pang, A 
3.. M. A. Chanafiah, 7. Drs. Lafran Pang, 

Palembang. Jogjakarta, . 

4. K. Murti Pane, Djakarta. 8. Gunung Harahap, Djakarta. 

  

  

| 
| 
| 

| 

| 

  
2. 

  

  
  

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA 

JOGJAKARTA. 

  

Undangan Tjeramah. 
Mengharap kedatangan para : DOSEN /ASISTEN/ 

MAHASISWA Universitit Negeri: Gadjah Mada, terutama 

para MAHASISWA FAKULTIT H.E.S.P, dan FAKULTIT 
KEDOKTERAN, KEDOKTERAN GIGI & FARMACI, 'un- 
tuk mendengarkan tjeramah, jang diberikan oleh : . 

PROF. GUNZBURG, 1 4 
guru besar tamu dari Universitit Indonesia. 

HARI / TANGGAL, Senen, 17 Dianuari 1955.     WAKTU Djam 20.00. 1 
TEMPAT Sitinggil. ! 
ATJARA. | Biopsycholosy and crime. 

pa
lk
un
an
ce
i 

Jogjakarta, 15 Djanuari 1955. 

UNIVEKRSITIT NEGERI GADJAH MADA, 

PRESEID EN   

  

Ma ANN NN NAN AN Da NA IN NE EL AA DA AA DEAL SEDAN 

OBAT GOLES TERMANDJUR. 
GOLES PURIFYER TABLETS 

', OBAT MEMBERSIHKAN DARAH ” 
Dalam badan manusia DARAH-lah jang 

terpenting: sekali. Kalau darah ada me- 

ngandung kotoran, lambat laun kotoran 

itu mendatangkan: pelbagai: penjakit 

jang. sangat: mengganggu kesehatan dan 
memutuskan keturunan. Penjakit2 kulit 

seperti koreng2, Puru, kudis, bisul, gatal, 

dll. itu pun disebabkan oleh kotoran da- 

lam darah djuga. 

»GOLES PURIFYER TABLETS” obat 
teristimewa untuk membersihkan darah 
kotor, membunuh kuman2, serta: me- 

njembuhkan penjakit2 disebabkan oleh 
kotoran dalam darah. , 
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GOLES RHEUMING TABLETS 

  

"OBAT ENTJOK” 

Penjakit .entjok. (rheumatiek) sangat AR 
menganggu “kesehatan badan, karena 'f“ 
ia bisa merebak keseluruh badan serta 

menjebabkan. kesakitan disendi2 tulang 
dll, sehingga achirnja sukar bergerak. 

Kesehatan jang disebabkan oleh penjakit 

entjok sukar diperikan dengan perkata- 

an. Oleh itu, terasa sadja ada berpenjz- 
kit demikian segeralah makan obat 
»GOLES RHEUMING TABLETS” jang 
telah terkenal karena kemandjurannja 
jang adjaib. 
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GOLES ANMIN TABLETS 
»OBAT TIDUR” 

Kekurangan tidur disebabkan oleh ba- 
njak fikiran dan pekerdjaan bisa men- 
datangkan pelbagai penjakit. ,,GOLES 
ANMIN TABLETS” membantu supaja 
tjukup tidur sebab zat jang dikandungi- 

nja menjembuhkan penjakit resah dan 

risau dengan sekedjab mata serta me- 
nguatkan  perdjalanan darah waktu 
tidur. d 

GOLES WHITE - 

  

  

CANDLE TABLETS 

»GOLES WHITE - CANDLE TABLETS” 
obat iang paling besar chasiatnja untuk 

membunuh kuman2 dan menghapuskan 
pedih. Dua atau tiga botol bisa menjem- 

buhkan penjakit jang baru dan .empat 

atau lima botol bagi Deal jang sudah 
lama. 

»GOLES WHITE - CANDLE TABLETS” 
boleh dipertjaja dan telah diakui oleh 
tahib seluruh dunia. 

  

SWEET FRIEND 

(OBAT LUAR) 

   
   

   Istimewa untuk laki? jang merasa 
ketjewa: Obat Sweet Friend ini, dis 
perbuat dari tjampuran Kwaliteit 
jang terpilih, serta mempunjai chasiat 

jang adjaib buat memberi kukuh, ke-“ 
tjewa dari lantaran tersebut. dapat. 
dihindarkan dengan 2agu memakai ' 
Obat ini, 
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  TEK AN TONG, Patjinan 81 Jogja, 
ENG NJAN HO, Patjinan 75 Jogja, " 
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    Bisa dapat beli di Toko? Obat seluruh 
INDONESIA   

  

  

      
   

WEDN ESDAY 1 

REX 
ERROL FLYNN 

Beatrice CAMPBELIL, 

  

  

Typ ,KEDAULATAN RAKJAT” op |B2 apa  


