
    

Dengan suara bulat, 
0. me utuskan menjok 

   

  

5 djutnja diharap 
Tan '6-2 jad. dapat diselen 

: yakan pertemuan untuk $ 

gjakarta, guna kepentir ts 
Bila tidak ada halang dalam 

pertemuan nanti PA RATA 
: kan preadvis dari Sri Sultan, 
0 Hadjar Dewantoro, 2 1 

Kamu Wiwoho.:, aa 

    

   

  

  
UMUM" d- 

— DIMINT, AKAN 
: Ea Aa Hukuman 1 bulan. | 

Na Pinta impin umum 
: harian ' Mimbar" Umum” Arif 

EN L.pagi ji. telah di- | 
«. mintakan oleh Djaksa Pengadi- 

Ta ». “Ian Negeri di. Medan, hukuman 

     

—-—- tjobaan satu tahun. 
— Permintaan agar Arif Lubis: 

— didjatuhi 

   Djaksa dim landjutan pemerik- 
saan perkara klachtdelict ,,/Mim- 
bar Umum”, berhubung tuduhan | 
jang disampaikan oleh bebera- | 

| pa pemimpin PKI Sumatera | 

wa Arif Lubis dalam sentilannja 

- jang dimuat dalam harian tsb. 
pada tg. 23 dan 28 Mei tahun 
1953, telah menghina, bukan sa- 

“dja nama baik mereka, tap 
"juga menghina organisasi PKI. 
Perkara ini diundur sampai tgl. . 
Pet DAK — Ate, ia 
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“SIONAL an 
TAHUN INI 

perna 'keterangan dari 
Kantor Dewan Exhibition Indo- 
nesia Pusat di Djakarta, maka 
dalasi, Apa 1955 (akan aa 

    

mud (Djakarta) “ dna 
Raya Internasional ketiga mu- 
lai tg. 12 Agustus s/d, tg 
September 1955. “Djepang 

'-kio) (Pekan Rayi 
anton mulai . tg 2 

1955 s/d tg. 18 Mei kis: 
tan (Karachi) Pekan Raya In- 
duet," Internasional mul: 

tember 1955 sjd tg. 2 Ok 
2 vap 1955. Siria (Damaskus) Pe- 

kan Raya Interna. ional r 
tg. 2 September 1955 s/d 1 Ok- 
tober 1955. India (Calcutta) 
Pekan Raya Tekstil dan Indu 

(To- | 
Perdagangan 
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: Entang pengeluaran 

“berSjarat satu bulan, dalam per- | 

hukuman tersebut j. 
tersimpul dalam reguisitoir dari Sg 

  Utara, jang mengatakan, bah- | 

   

   

1 “ 

  

HARGA LANGGANAN, 3 
(Viap Saptu GRATIS Madjallah 
kanak - kanak » KAWANKU”) 

  

Dalam dan Luar Kota. 

  

Sebulan (AK. ia Rp3 Ip 
Titjeran La Ma Ahok IR 

Magetan! 9 SY 
ADPERTENSI : “ 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 
, — " 

TAHUN X — NOMOR 96 s 
  

  

  
2 3 

Jana dang tentang penge- 
njertaan pemerintah 

Ia selaku pe- 
6 pengha- 

aW£ an PBB ten- 

dl Ojenewa dari tg. 

Learn Pemerintah 
rat2 per- 

haraan selama un 1955, 

na Undang2 tentang pe- 

. tarip upah untuk balai2 

arta peninggalan dan Ren- 
r Dean 1 napa octrooi. 

n Tinggi di Medan. 
ngumuman resmi 

. oleh Dewan   
   ana Sdr Dok soal? disekitar | 

tanda-gambar PKI dan orang2 | 
|tak berparttai djuga dibitjara- 5 Dalam 
kan dalam sidang semalam, has 
nja 'mendjawab, bahwa soal itu 

“sedang dalam penjelesaian.. — 
AE na AK 2 

| 

kk. itu, didjawab oleh sdr. Su- 

  

dipergunakan oleh para pengusul, jaitu sdr. Noorali Tjahjopus- 

pito, sdr. Hamam Hasjim dan sdr. Sastrowerdojo. Tetapi sebelum 
pemandangan umum, oleh Ketua 
kesempatan untuk memberi djawaban terhadap beberapa perca- 

njaan jang diadjukan oleh para Pn jara dalam pemandangan 

umum hari Rebo jang lalu. 

Sdr. Susijapramoto . anggota 
DPD jang diserahi untuk mem- 
beri djawaban tersebut mene- 
rangkan, bahwa djawaban jang 
akan diberikan itu didasarkan 
atas pembitjaraan? dan perta- 
njaan?2 dari anggota DPR me- 

ngenai beberapa hal. 
Pertama mengenai pertanjaan 

bagaimana sikap DPD setelah 
usulnja itu ditolak oleh DPRD, 

| oleh Sugijopranoie ditegaskan, 
bahwa pendapat DPD itu hanja 

lah merupakan harapan, sedang 
konsekwensinja terserah kepada 
DPRD. Mengenai sikapnja ter- 

hadap usul mosi sdr. Noorali 

i 

gijopranoto, bahwa DPD han 
menunggu uitspraak dari DPR 

dan belum menentukan sikapnja 
(sebelum ada ketentuan dari: 
DPRD. Selandjutnja mengenai 
tudjuan dari usul mosi tersebut | 
apakah idividueel ataukah col- 
legiaal, DPD mendjawab ,,TI- 
DAK COLLEGIAAL". SEN 

|. Achirnja atas pertanjaan apa | 

kah DPD telah menerima lapor-   
mengenai hasil? pekerdjaannja, | 

didjawab oleh sdr. Sugijopra- 
noto, bahwa DPD memang he | 

   Tangisan para per 
ngusul. ' : 

pemandangan umum 

babak pertama ini hanja berbi- 

jaitu sdr. Noorali Tjahjopuspi- 

|to, sdr, Hamam Hasjim dan sdr. 
  

    
“ ARI REBO kemarin para 

MA SOBSI, terutama utusan? 
una Juag 

    

'Sekdjen SOBSI Njono dalam 
'pidatonja dengan singkat menge 
mukakan, bahwa berkat panges 
tu Presiden Kongres Nasional 

. |ke-II SOBSI berdjalan . dengan 

   
elamat dan tgl. 20/1 diharap su- 

dah Gdapat diachiri. Setelah Njo- 
no a.n.. peserta Kongres SOBSI 

menjampaikan do'a selamat ke- 

  

: pada Presiden, agar dapat men 

lankan tugasnja sehari-hari 
utk persatuan nasional dan me- 
ngembangkan kerdja-sama setj 
ya. damai diantara semua bangsa, 
“kpd Presiden disampaikan se- 

buah. suvenir berupa fotodoku- 
mentasi Kongres SOBSI jang 

| berdjumlah 120 buah.. 

Disimpan dalam lubuk hati. 
Presiden setelah menerima su 

    

    

    
   | venir Kongres SOBSI tsb. dalam 

: |kata 'sambutannja menjatakan 
turut gembira, bahwa Kongres 

|sorsi berdjalan dengan lantjar 
15 Mei | dan selamat dan dinjatakan, 

“bahwa suvenir Kongres SOBSI 

   

    

   

, tidak hanja didalam alma- 
Tu: indah, tetapi aidslgm lu- 
buk hati. 

    

1 nengharapkan, supaja SOB 

'SI dan kaum pekerdja pada 

| umumnja, membantu dengan   | mulai tg. 6 Maret 1955 s/d 
Laba 1955 dan New Delhi 'Pe- 

kan Raya Industri mulai t 
ktober 1955 s/d 15 Desember 

  

   

   
   
     

    

    

    

   
   
   

    

    

  

    
    
   
   
     

  

    

  

    
   
   

    

  

   
   

  

   

   
   
   

  

: ntuk. Philipina jang kedua 
diselenggarakan dalam | bulan 
Sea ai '1956, demikian be- 

ri an — Ant. 

  

diterima pe- 
PI. sebe-   

  

“29 | Pre 

Kabupaten. | 

$ € “termasuk ke- 
La 3 buah sepeda untuk 
Tn Pp.s. Inasingd : 

   

   blik Indonesia. Sebab, demikian 

  

residen, negara adalah alat 
perdjuangan kita, alat untuk 

mentjapai tjita2 kita. Negara 

Republik Indonesia kita ini ada- 

“lah satu platform perdjuangan 

nasional : 
adalah 'satu machts 

  

( tahankan Republik . Indonesia 

dan membina perdamaian bagi 
seluruh umat manusia, kedalam 

“untuk membina dan menjempur 

ke-II SOBSI. 

Ingan Presiden dan melihat-li- 
“hat Istana.   

  

   

    

   
      

23 “kerdja sama. 
3 16 Serikat 

ai 2 sentral 
Sedia kerdja - sama dengan SOBSi 

negeri, telah diterima Pres. Sukarno di Istana. 

mah-tamah dengan Presiden ini berlangsung dari djam 11.00 
. sampai djam 12.00 dan diachiri dengan bergambar bersama. 

tsb. akan disimpan dengan baik- | 

Selandjutnja Presideh" “sekali | 

“sekuat tenaga Negara Repu- 

ita bersama. Negara | 
organisasi 

dan Republik Indonesia kita ini 

adalah alat, keluar utk memper- 

nakan Republik Indonesia dan | 
| meggempur kutu2 negara. De- 
mikian amanat Presiden kepada 
para peserta Kongres Nasional | 

|. Setelah itu para peserta Kong 
res SOBSI beramah-tamah de- 

16 SB/SS sedia 

Buruh/Serikat Se- 

utusan Kongres Nasional ke-II 
dari luar Djawa dan termasuk 

Ra- 

kerdja non-SOBSI jang mewa- 

kili kl setengah djuta anggota 
dan “hadir sebagai penindjau 

Ra itu, Papi aa 
rena para pengusul tidak me 
tudjui beleidnja terhadap 

Djadi teg 
(an dari Badan Pengawas Jakti | Gasarkan 

   
“| perkuat mosinja, 

Wiwoho kepada DPD diberi | 

D.P.D. belum tentukan sikap 
EMANDANGAN 1mum sebagai kelandjutan sidang DPRD" 

Jogjakarta dalam rangkaian pembitjaraan mengenai usul t | 

mosi tidak pertjaja dari sdr. Noorali dkk., kemarin hanja dapat | Djepang —Soviet & RRI 

    

Ingin bersahabatan lagi 

Menteri LN bjepang Mamoru 

Shigemintsu telah menjatakan 

keinginan supaja hubungan2 Gi 
| plomasi dan persahabatan dipu- 

|1 

| 

| 
jaitu | 

| sdr. Susanto pada hari Selasa 
tanggal ja 
boleh dikatakan suatu sena 
hebat “terhadap para pengusul 

18 Djanuarin Jl. j 

Las 

Dalam bana dekan itu 3 
Noorali dengan tegas mengata- | 

kan, bahwa dalam keterangau- 
nja pada hari 

Susanto terang2an telah meng 

ku bahwa pekerdjaannja' Yg 

mang kurang sempurna, tel 
| memungkiri kesalahan2. 

& | mendjalankan tugasnja 
penguya Jakti. 

Selasa jl. sar. 

   

  

    
     

  

ja mosi teri 

an atas: JA , 

Te ». | gala negara didunia, ,, 
Sastrowerdojo. Pembitjaraan dk | 

a marin itu oleh ketiga pembitj 

itu dipergunakan sebagai tang 
kisan terhadap keterangan an 

gota DPD jang di-mosi 

I 

ihkan antara Djepang dgn se- | 
tanpa me- 

nandang ideologi mereka”, dan 

| dalam hal ini Shigemitsu menje- 
| but-njebut Sovjet Um dan RRT. 

Akan tetapi ia mengemuka- 

kan bahwa Djepang harus ber- 

tindak berhati-hati dan menanti 

| ngatakan 

| Djepang irgin memulihkan, hu- 

bungan normal 
Uni, 

| supaja negara2 Blok Sovjet jg. 

| djadi tetangga2 Djepang itu me 
| ngambil inisiatif. 

Hubungan dagang 

dengan RRT. . 
Serientara itu Shigemitsu me- 

bahwa pemerintah 

dengan Sovjet 
seperti sebelum e,Perang 

Dunia II. 

Seterusnja ia mengatakan bah 
| wa hubungan“dengan RRT me 

rupakan soal jang lebih muskil, 

| dan Djepang harus menjusun po 

litiknja sesuai dengan perkemba 
| ngan2 situasi dunia. 

Untuk waktu ini, Djepang 

akan mengandjur-andjurkan su- 

tetapi atas beleid Susanto, Pd- | 
da pokoknja mosi tersebut - 
tudjukan untuk Ing ann tk 

eruntu 3 

gerang am 

'sdr. Susanto, pula untuk mem- 
sdr. Noorali 

mengemukakan beberapa Kesa- 

   
   

  

paja perdagangan. dengan RRT 

Giperkembang, tetapi ,,didalam 

batas2' kewadjiban2 Djepang 

dalam La internasional”. — 
(OP. $ 1 

  

|PEM. COSTA RICA : 

“| 
Fa 

i 

iahan2 sdr. Susanto dalam men- : 

tjara 3 orang pengusul mosi tsb, jd jalankan tugasnja sebagai Pe- 

ngurus JAKTI, jang semua itu 
dipandangnja bisa memberatkan | perlengkapan 
sdr. Susanto. 

- Sdr, Hamam Hasjim dengan 

duhan jang diutjapkan oleh sis 

Susanto kepada para" pengusu: 
mosi. Dengan tegas dinjatakan 
oleh sdr... Hamam Hasiim, 

karena terburu nafsu, dan piua 

tidak. mengandung. sentimen 
atau hantam kromo sadja. seper- 

ti dituduhkan oleh sdr. Susanto 

hari Selasa jang lalu. Keterang- 

an Sdr. Sastrowerdojo sebagai 
pembitjara jang . ketiga tidak 
berbeda dengan kedua pengusul 
lainnja dan pada pokoknja mem 
perkuat dan membenarkan usul   Kongres Nasional ke-II SOBSI, 

didepan sidang kongres. kema- 
rin telah menjampaikan pernja 

taan-bersamanja jang antara la- 

innja berbunji : bahwa program 
tuntutan SOBSI tentang perba- | 
“ikan upah, djaminan sosial dan 
ekonomi jang telah diputuskan 
kongres ini sangat objektif dan 
dapat dibenarkan: bhw 16 Seri- 
kat Buruh / Serikat Sekerdja tsb 
bersedia bersatu dalam. kesatu- 
an aksi dan kerdja-sama dengan 
SOBSI dan Serikat Buruh/Seri- 
kat Sekerdja lainnja jang pro- 
gresif dan demokratis dengan 
batas2 kemampuan dan kemung 
kinan menurut ketentuan orga- 

nisasinja masing2, untuk men- 
tjapai kemerdekaan nasional pe 
nuh, demokrasi dan perdamaian. 

. Dapat diterangkan, bahwa 
'pernjataan-bersama tsb. adalah 
hasil rapat bersama wakil2 dari 
16 Serikat Buruh/Serikat Seker 
dja tersebut, setelah mengikuti 
dang2 kongres sebagai penin- 

djau semendjak dimulai kong- 

res tsb. Dapat ditambahkan, bah 
| wa Kongres Nasional ke-IIl SOB- 
SI ini akan se'esai hari ini, jg. 
berarti lebih pendek waktunja 
daripada jang direntjanakan, 

jaitu dari tanggal 9 s/d 23 Dja- 
nuari 1955. 

16 Serikat Burutisenkat Se- 

kerdja tersebut ialah SB Bea 
dan Tjukai (SBBT), SB Djawa- 

tan Pertanian Rakjat (SBDP- 

R), SB Pendidikan, ' Pengadja- 
ran dan Kehudajaan (SBPPK), 
SB Garam dan Soda Negeri (S- 
BGSN), Persatuan Pamong De- 
sa Indonesia (PPDI), Organi-- 
Isasi Buruh Umum (ORBU), SB 

Kechewanan, SB Kantor  Uru- 
san Gerakan Tarii (SBKUGT), 

SS Kabinet Perdana Menteri 
(SSKPM), SS Bank Rakjat In- 

onesia (SSBRI), Gabungan Bu 
ruh Indonesia (GBI), SB Biro 
Rekonstruksi Nasional (SBBR- 
N), Persatuan Guru Tehnik In- 

|donesia (PGTI), SB Pekabaran 
Antara (SBPA), SB Bank Se- 
luruh Indonesia (SBBSI), Persa 

|tuate Djuru Kesehatan Indonesia 

  
1 

        

mosinja.. 
5 Pembitjaraan mengenai usul 

mosi tidak pertjaja itu akan di- 
lanijutkan hari Selasa 25 Dja- 
nuari jang akan datang. 

  

Reshuffle Kab. Perantiis : 

— France letakkan 
djabatan 
Sebagai Menteri LN 

Pierre Mendes France, perda- 
“da menteri Perantjis, minggu de 
pan akan meletakkan djabatan- 

nja sebagai menteri LN Peran- 
tjis. Seperti diketahui, sekarang 
France disamping mendjabat 

perdana menteri djuga merang 

kap djadi menteri LN Perantjis. 

Mendes Frarice bertindak de 
mikian itu dengan alasan bah- 
wa ja akan mentjurahkan perha 
tiannja kepada soal2" dalam ne 
geri sadja terutama mengenai 
soal2 ekonomi dan sosial. 

Lebih landjut dapat dikabar- 
kan bahwa djabatan menteri 
LN akan dipegang oleh Mente- 
ri Keuangan. Mengenai pengang 
katan ini menteri Keuangan te 
lah menjatakan persetudjuan- 

nja. 

  

menteri  djadjahan  Perantjis 
akan menduduki menteri urusan 
perekonomian. Menteri Kehakim 

an mungkin akan mengundur- 

'kan diri berhubung dengan ke- 
sehatanja. 

Djuga djabatan menteri Perta 
hanan kabarnja akan diganti. 

Politik ekonomi jang baru da 
ri France akan mempunjai tu- 
djuan jang sama dengan apa jg 
telah didjalakan oleh menteri 
perekonomian jang lama jaitu 
mengadakan perluasan ekonomi 
tidak usah dengan mengakibat- 
kan devaluasi uang nasional. 

Dengan adanja pergeseran 
menteri2 itu, maka kabinet Pe- 
rantjis telah mengalami reshufl 
le 5 kali sedjak terbentuknja ka 
Pa tanggal 19 Djanuari 1954     

    
(PDKI). L 

SP EN 

“Kas ku 

ERP Kya 

    

  

An 4 Pnen Wala 
mai & Pi 

ya RD. 

ebudjinan in , di Kasta | 
“aneh CG onodisehap 

tetang 

K 

3
 

  

berkobar? menangkis segala tu :| 

IL. Dalam 

Ps" Sa 3 » | 

wa mosi itu dibuat sekali2 tidak |! 

Seterusnja diramalkan bahwa 

: PERLENGKAPAN PASU- 
KAN2 PENJERBU 

Kepunjaan ,.Guardia 

NacionaP”. 
Komando pasukan? pererin- 

tah Costa Rica mengimumkan, | 
sedjum ah  hesar dag 

pasukan2 jang 

Pmenjerbu kenegeri tadi tang di. 

but dalam pertempuran San- 

ta Rosa, adalah kepunjaan pa 
kan. “Guardia Nacionak' Nica- 

| ragua. 

| bahwa 

pertempuran sengit 

tedi pihak penjerbu kehilangan 

| kira2 50 orang luka?, sedang 
kan djumlah orang jang tewas 

belum diketahui. Menurut ko- 

munike pemerintah, pihak pe- 

merintah kehilangan seorang 

tewas dan seorang lagi luka2. 

Kepala staf Costa Rica, Kol. 

Rodolfo @uiros, 
an rahasia Guillermo Sa'azar 

bermarkasbesar di 
mereka se- 

ini 
Menurut dugaan, 

'besar2an untuk 

jat Kedu 

Panitya Perbaikan Makanan 

nja bujan 12 tahun jang lalu. 

tersebut waktu memimpin si 
usaha memperbaiki 

Perekonomian Rakjat. 

Usaha itu, atas andjuran Re- 

siden, segera harus dapat dila- 

kukan ditiap2 kabupaten hing- 

ga diketjamatan2, dan sebagai 

tudjuan jang terutama ialah di 

desa2. Dalam soal ini, dibutuh- 

kan koordinasi jang erat anta- 

ra djawatan2 jg bersangkutan. 

Menurut Residen kepada Ke- 

menterian D.N. telah diminta, 

agar memberi subsidi pada Den 

wan Perekonomian Rakjat, teta 

pi soal tersebut belum dapat di- 

kabulkan. 

Experiment. pembeian 

susu rakjat. 

Ketua Panitya Perbaikan Ma 

kanan Rakjat Kedu Dr Supardji 

menerangkan, bahwa dikabupa- 

ten2 akan dibentuk panitya2 se 

bagai tjabangnja. Sebagai lang- 

kah pertama dalam usaha mem 

perbaiki makanan rakjat, pani- 

tya akan mentjoba suatu expe- 

riment, jaini membeli susu hasil 

rakjat jang untuk ini didjalan- 

kan di Purworedjo. Susu jang 

telah dibeli ini, akan diberikan 

kepada Ik. 300 anak S.R. klas I 

didaerah tersebut, jang tiap2 

sekolah sebagai pertjobaan jang 

dapat diberi hanja 10 anak,   

kepala djawat- 

dan menteri keamanan Humber 

to Pacheco sedjak 24 djam j.l. 
Liberia. 

dang merentjanakan serangan 
menghantjur- 

kan pasukan2 penjerbu. - AFP. 

Perbaikan Makanan Rak- 

makanan rakjat di Kedu, 

Perbaikan Makanan harus dapat bekerdja erat dengan Dewan 

  

   

  

    

  

     

Ank KAIRO TETAP DI 
1 C0 ADAKAN 

Sekalipun tanpa per- 
dana Yenteri Irak, 

PRA om intah Mesir ni 

Ikan bahwa kenperensi 
Ips dana menteri negara2 Avi 

Ns akan diadakan hari Sa 

besok, “akan !.tetap dilan: 

kan sekalipun perdana menteri 

  

      
Irak, Nouri as:Said, tidak. da- 

pat hadlir. 

Seperti diketahtu, Sala baruZ 

ini mejatakan tidak aka. dapat 

menghadliri konperens: tersebut 

(karena ,,sakit”.. 

Dalam hubungan ini Radio 

Kairo mengabarkan, bahwa ke- 

tjuali Irak, semua regara Arab 

telah menjatakan pessetudjuan- 

nja untuk mengamivi bagian da 

lam konperensi jang akan me- 

nentukan sikap nesara2 Arab 

terhadap -persekutuan 'Turki/ 
Irak itu. AFP. 

    

  

  

Duta Besar Belgie, W. Stevens pada tanggal 18 Januari 55 

telah menjerahkan surat keper tiajaamnja kepada PJM . Presi- 

den Sukarno di Istana Merdeka. Gambar : PJM Presiden Sukar- 

po ketika menerima surat kepertjajaan tersebut dari tangan 

'' Duta. Besar Belgie W. Sievens. (IPPHOS). 
    

w
p
 

— Missi Hammarskjo 

RESIDEN 
rangkan dalam konperensi 

e 

dan Republik Rakjat Tiongkok. 

jang 
baik 

Didjelaskannja," bahwa 

dimaksud dengan djasa2 
ku ialah usaha untuk mentja- 

pai suatu ,,cease fire” antara pi- 
tua hak2 jang sedang bertikai 

didaerah kepulauan Tachen. 

  

     
   
       
   
      
     

| 
| 

| 
| 
| 

Tidak penting. 
Selandjutnja  EBisenhower me- 

njatakan, bahwa pulau2 ketjil 
jang kini sedang dibawah ali- 

tjaman  serangan2 pihak RERT', 
bahkan djuga kepulauan Tachen 

sekalipun, adalah tidak penting 

bagi pertahanan Taiwan dan ke- 
pulauan Penghu (Pescadores). 

EisenKower memberikan ke- 

terangan2 tersebut atas perta- 

njaan pers berkenaan dengan 

makin 'seringnja  terdjadi se- 
rangan2 oleh pihak RRT terha- 

dap pulau2 jang dikuasai oleh 

Chiang Kai Shek.   
diusahakan 

UAT pertama kalinja dalam tahun ini, tgl. 20-1 kemarin 

digedung pertemuan karesidenan Magelang telah berlang- 

sung pertemuan Dewan Perekonomian Rakjat Kedu bersama? 

Rakjat Kedu, jang merupakan 

djuga sidang pertama kalinja bagi panitya ini, sedjak dibentuk 

Residen Kedu Sukardji Mangunkusumo selaku ketua dewan 
idang itu menjatakan  pentingnja 

jang Panitya 

Pemberian susu. rakjat ini 
akan berlangsung selama Ik. 6 

bulan. Setelah 6 bulan, akan di- 
adakan penjelidikan mengenai 

hasilnja dari  pemberiian susu 

itu, terutama jang bersangkut- 

an dengan kesehatan badan dari 

anak2 tadi. 

Experiment itu, disamping su 

atu usaha penjelidikan/penga- 
laman, djuga dimaksud, ' agar 
mendjadi tjonto bagi rakjat pe- 

melihara ternak, agar mereka 
suka memerah susu dari ternak 

nja sendiri, guna keperluan ke- 
sehatan sekelurga dan selebih- 

nja dapat didjual kepada daerah 
lain jang membutuhkannja. 

  
Menurut Dr Supardji, untuk 

Djateng disediakan uang Rp.150 
ribu guna pembelian susu itu. 
Menurut Residen Sukardji un- 

tuk Djateng telah ditetapkan 2 
tempat sebagai tempat usaha 
experiment sematjam itu, jaini 
Purworedjo dan Rembang, ka- 

rena disitu hanjak terdapat ter- 
nak perahan. k 

Bagi perbaikan pertumbuhan 

badan anak2, demikian diterang ' 
kan susu merupakan bahan ma- 
kanan jang baik, karena me- 

ngandung dierlijk proteine. 
  

— Kedjudjuran RRT ditunggu. 
— Keadaan Internasional lebih. stabil 

Amerika Serikat, Dwight Eisenhower, 

ingin supaja PBB mentjoba memberikan djasa2-baik-nja dalam 

usaha mendamaikan pertikaian antara Tiongkok Koumintang 

eld belum gagal. 

mene- 
pers di Washington, bahwa ia 

| Belum bisa dikatakan. 

| gagal, ' 
Tentang missi Hammarsxjoe!d 

ke Peking Eisenhower menjata- 

kan, bahwa selama perundingan 

perundingan jang dimulai di 
Peking itu masih. “diteruskan, 

maka tiada seorangpun dapat 

mengatakan, bahwa missi Ham- 

marskjoeld itu telah gagal. 

. Selandjutnja Bisenhower menz 

hendaki, supaja RRT membukti 

kan kedjudjuran dan kemauan 

baiknja dengan : 

1, menarik mundur pasukan- 

pasukannja dari Korea, 

  

EMBESAR2 Tiongkok 

rah tersebut. 

Menurut perkiraan pembesar2 

'Kuomintang itu, didaerah  ke- 

pulauan Tachen kimi telah ter- 

dapat lebih dari 30 buah kapal 

perang RRT, termasuk 2 buah 

Kapal perusak. 
Sementara ifu suatu komuni- 

ke jang dikeluarkan di Taipeh 

menjatakan, bahwa sedjumlah 
besar pesawat2 militer Tiong- 
"kok Kuomintang pada hari Ra- 

bu jl. telah mengadakan serang- 
an pembalasan terhadap kapai2 

RRT jang ada disepandjang pari 

tai daratan Tiongkok. 

Dikatakan, bahwa serangan2 

teah pula dilakukan terhadap 

“daerah pulau2 Amoy dan Swa- 
tow. 

Tempatkan ? satuan? 
Angk.Udara AS lang 

sung di Taiwan, ka- 

ta Radford. 

Arthur W. Radford, kepala 

gabungan kepala2 staf Amerika 

Serikat mendesak agar A.S. de 

ngan langsung menempatkan 
angkatan udaranja di Taiwan. 
Demikian menurut  columnist 

Amerika Robert Allen. 
Ia memberikan andjuran ini 

dalam sebuah laporan kepada 

Bisenhower sebagai salah satu 
tindakan “ untuk mempertinggi 
  

Rentjana?2 untuk "1955 
dari djawatan2. 

Semua djawatan dalam wila- 

jah Kedu, jang mendjadi anggo- 

ta Dewan tersebut, telah me- 
njampaikan rentjana pekerdja- 

an tahun 1955 kepada ketua De 
wan untuk usaha memperbaiki 

makanan rakjat, ketjuali Dja- 

watan Koperasi Kedu jang ren- 

tjananja belum selesai. Rentja- 
na ini, masih akan diperbintjang 

kan lagi, tjara2 melaksanakan- 
nja. Dalam rentjana tersebut 

masing2 djawatan mengemuka- 
kan usaha2 jang dapat didjalan 

kan oleh masing2 djawatan tsb. 
jang kemudian akan diteruskan 
kepada Djawatan2 bawahannja 

jang terdapat dimasing2 kabu- 
paten Kedu, agar dapat diusa- 
hakannja. F: : 
Dalan pertemuan tersebut 

Residen mengemukakan  djuga 
ntingnja koperasi didaerah 
edu, agar dapat berkembang. 
Dihadiri dalam rapat tersebut 

al. djuga oleh Bupati2 Kebu- 
men dan Purworedjo serta Pa- 
tih Wonosobo dan wakil Wali-       

| dakan? agressif 

: | merintahnja selama 2 tahun 

       

  

DJASA-DJASA BAIK PBB PERLU 
Untuk usaha Cease-Fire dikep. Tachen 

2. mendjauhkan diri dari tin- 

di Asia Teng- 

gara : 

3. berkelakuan sebagai ,,ne- 
gara beradab” dalam organisasi 

organisasi internasional. 

Situasi dunia leh 

stabil, “ 

Selandjutnja Eisenhower me- 

nerangkan dalam  konperensi 

pers itu, bahwa menurut penda- 

patnja keadaan internasional de 

wasa ini nampak lebih stabil 

dan mengandung kemungkinan? 
jang lebih baik dari pada 2 th. 
jang lalu. 5 

menegas: Dalam pada stu' ia 

kan, bahwa hal ini tidak boleh 

membawa orang kearah opti- 

misme. jang berlebih-lebihan. 
gan jang teradhir 

alam tindjaunnja 
ik Juar negeri 

ini 

me 

pe- 
ini, 

      

ingei nai 

—- UP. 

Tachen dalam bahaja 

— 50 Pantjar - Gasuntuk Chiang Kai Shek. 
— Dulles — Radford' berunding. 
— RRT unggul diudara dan dilaut. 

&uonlintang menjatakan bahwa me- 
nurut laporan? djawatan rahasia mereka, pihak RRT kini 

sedang mempersiapkan kesatuan? angkatan laut baru jang kuat, 

untuk digerakkan kedaerah "Tachen dari “Shanghai. 

Gerakun ini menurut pembesar? 
sar superioritet kesatuan? angkatan laut dan udara RRT didae- 

tersebut akan memperbe- 

kekuatan militer A.S. 
dan Asia Timur-laut. 

Radtord djuga mengusulkan 

bahwa. 50 buah pesawat pembu- 
ru pantjar-gas hendaknja  di- 

kirimkan kepada Chiang Kai 

Shek dan agar angkatan pe- 

rang baru Djepang dilipat dua- 

kan setjepat mungkin. — (Hsin 
Hua). 

cdi Taiwan 

Washington sudah te- 

rima laporan. 

Dalam pada itu tejah diumum 

kan di Washington bahwa ke-, 
menterian pertahanan A.S. su- 
dah menerima laporan, . djika 

paSukan2 RRT berhasil mere- 
but pu-au Yikiangshan. 
Laksamana Arthur Radford, 

ketua gabungan kepala staf 
Angkatan Perang A.S., mene- 

rangkan kepada pers bahwa ia 

telah membitjarakan “ dengan 

menteri luar negeri A.S. John 

Foster Dulles penjerbuan pasu- 

kan2 RRT tersebut dalam per- 

temuan jang telah berlangsung 

selama hampir 114 djam. 

, Keterangan Radio 
“ Peking. 

Mengenai pendudukan pulau 

Yikiangshan, jang oleh kesatu- 

an2 darat KMT dipergunakan 
sebagai pangkalan untuk menga 
dakan serangan2 dalam propinsi 
Chekiang “ didaratan Tiongkok 

dan oleh kesatuan2 luat KMT 
dipakai sebagai pangkalan da- 

lam mengganggu pelajaran di 

Selat Taiwan, Radio  Peking 
mendjelaskan bahwa ,,pembe- 

basan” itu telah dilakukan ' se- 
sudah Siadakan sedjak djam 8 

pagi hari Selasa jl. pemboman 
sengit pulau tersebut dari darat “ 
dan udara. Pasukan2 RRT telah 
mengadakan “ pendaratan pada 

djam 2 siang dan kira2 djam 4 
sore seluruh pulau sudah dapat 
dikuasai oleh pasukan2 RRT. —- 

AFP. 

  

yk aa benua bis dari” 
Semarang jang harus menjampai 
kan sut'at kepada warung ,,Ba- 
njumas”, telah beli kartjis untuk 
Banjumas, karena sudah terlan- 
djur terus plesir ke Purwokerto, 
dari sita kembalb lagi untuk me- 
njerahkan surat kepada warung   kota, — (Kor), »Banjumas” di Wonosobo, 
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an itu didatangkan balabantuan sebelah Selatan Tjiparaj Kyi 

  

3 | untungan 'sebesar Rp.19.760, 

  

  
“dan 10.000 ekor dikowang- 

|an-kowangan seluas 115 HLA. jg 
terletak didesa Bendungan ke- 

# urahan Bendungan, ketj. Ke- 

dawung. . 
: Maksud ipenaburan bibit tsb. 

ah untuk membimbing rakjat 

   

    

   

    

    

   
    

  

   
       

  

ng |ikan darat guna mendapatkan 
engan hari wafat (tambahan penghasilan pun pula 

( p dapat menambah kesehatan ba- 
dannja, berkenaan Tengan zat 
protein dari ikan itu jang. sa- 
ngat dibutuhkan oleh tiap2 o- 
rang, terutama bagi rakjat desa. 

Klaten 

Th ke makam almarhum? Djen 
deral Sudirman di Semaki, Jogja | 
karta.. $ 

Djuga sikandung maksud Kn 
tuk bersilaturohmi pada Ibu 2 
dirman di Jogja. — - Kor. 2: 

  

    

'HADAP PELATJUR2 
Baru2 ini mulai djam 24.00 

Tritunggal Ketjamatan Kota 
Klaten jang diikuti oleh P.D.M., 
Djawatan Sosial Kabopaten, Pe 
nerangan Ketjamatan, Lurah2 
dan Kep. regu keamanan 4 ka- 

1 |Jurahan dim Kota, tlh mengada- 
|kan pemeriksaan dirumah-ru- 
mah pelatjuran dan penginapan. 

| Malam itu berhatsil menggi- 
Sa: 9 orang jang dianggap me- 
1 langgar peraturan, jang keda- 
patan dipelbagai rumah2 ..pe- 
Jatjuran serta kesemuanja - lalu 

ikumpulkan diketjamatan un- 
uk diberi, pendjelasan-/nasehat2 

.Gari Ban Ka 06.00 baru 

SB KEHEWANAN KOMI- | 
SARIAT DJATENG BER- 

KONPERENSI 
Tanggal 20 s/d 23/1 jad. akan 

diadakan konperensi. SB ehe-   

  

    

        

| Ne na aa Pa on 
meh Tn iafah selain. soal | 

—perbai sib 

an MR para pegawai 
watan Kehewana Sh Oto 

ongkos .ajalan, for b 

djuga pekeraja ' maria 1 
Konperensi .tersebu a 

akan menentukan de 
Gubernur DPD Dj 

  

    
    
      

  

    
   

  

  
  

orang meninggal : 

endjata sebanjak Tn orang telah : 
. an-tjag: jamatan Patjet 

(distrik Tjiparaj, ana ea kemarin dulu malam, se- 
hingga mengakibatkan 5 orang penduduk tewas, seorang rakjat 

- dan seorang TNI men dan 17 rumah dibakar. Keru- gian seluruhnja. ditaksir sebesar Rp. 137.750.—, t 

Menurut meki resmi, serang | tertembak mati. Mengenai 
an gerombolan itu terdjadiski- | rumah jang dibakar Ta diper- 
ra-kira pukul 22.00 ihalam. dan oleh keterangan, bahwa salah 
dilakukan dari 3 djurusan. Ge- (satu diantaranja adalah rumah 
rombolan itu berpakaian .tjam- jg didiami oleh Tjamat Patjet. 
puran dan diantaranja ada jang | Setelah melakukan pengga- 
menggunakan sendjata2 api. se-. rongan, pembakaran dan pem- 
tangan stengun, kara 1 garong itu pulang ke- 

dari pada m 

  

   
    

   
   

   

   

  

gunung Kolotok. “Dapat ditam- 

(bahkan, bahwa kampung Pa 
serang- Jan-tjagak itu letaknja Ik.   

  

dan terdjadi tembak 
Diantara 5 orang rakjat 

tewas mendjadi korban g 
bolan itu ada ? orang jang 
Ka dibakar. Semua 'kor 

ban adalah : jang r : 
sih muda jakni jang berumur, Selain dari pada itu dikabar- 
17 dan 28 tahun. kan pula, bahwa baru? ini af- 
Djuga dari pihak #emabotai deling Londok dari perkebunan 

ada korban, jaitu 3 orang jang . aranggong. (distrik Soreang, 

menomm $ 2 el 

ISTERI 'DJADI MEM- 
BELA SUAMI 

Dengan dibela aah" iste 
terinja, sdr. Djokoslamet be 
kas klerk PTT di 
kemarin: dulu tlah 'diha- 
dapkan kemuka : Pengadilan | 
karena dituduh “telah .me- k 

paraj letaknja 17 km sebelah 
1 : nan dari kota Bandung).      

  

    
   

  

    

  

  
lami pula penggarongan. 

Darukan ditaksir sebesar Rp.3.    
     

  

   
   
      

            

    

  

     

  

aa 'atau Suweng krum 
$ an Aa. emas dan bar- 

    

  

  

  

    
) 

Iehingga: "kai "Sasa ke 

dari 21 orang. Pang 2 tempat di Djawa Barat ada ba- 
| ja Kan masih dalam kandungan 
TE naga Pa berkata-kata dan 

: . : rsoal- jawab dengan manusia. 
ngatur kwitnsi2 tilpon, te 6 Dan tuan 

I aman Aa an ai “1 'berit ana Pn        
    

   
    

  

  
' bang erumpul pandai mentje- 
riterakan pengalamannja 

ri ri seperti dibawah ini : x 

3 Aku dibentuk dizaman pen- 
“Ikan Djepang, 'k. 9 tahun jg. 

1 wari-kawanku butiran 

  
   

           la Jang Hadad hukum 
man seringan2-nija ba   

a rantasan/Pengurangan Pelatjur 

'Fdaran mereka sendiri. Sebagai 

| Ikan 3 orang pelatjur lainnja un" 

kearah kegemaran memelihara | 

baru2: ini oleh | Panitya Pembe- 

kabupaten Temanggung telah 
dapat mengawinkan 11 orang pe 
latjur di Parakan dengan disak | 
sikan oleh beberapa instansi se- | 
tempat dan Kepala Pengadilan: | 

kz Agama Magelang. P vin: 
tersebut bukanlah bersifat pak- 
saan, tetapi berdasarkan kese- 

  

penghargaan oleh Kepala Kan- # 
tor Sosial kabupaten Temang- | 
gung diberikan uang masing2 
Rp. 100,—. 

“Perlu 

   

tempat akan segera mengirim- 

tuk mengikuti latihan-kerdja di 
Balai Persiapan Pekerdjaan So- 
sial Jogjakarta dalam waktu jg 
tidak ditentukan lamanja. Se- 

tersebut mereka akan dikemba- 
likan kemasjarakat sebagai war 
ga-negara jang normal dan -di- 
harapkan -dapat menjumbang- 
kan tenaga dan fikirannja gu- 

na pembangunan disegala la- 

telah mengikuti latihan kerdja 1   
: dikabarkan lebih Jan- | 
djut, bahwa Kantor - Sosial se-. 

pang 

195 ai. perubahan   

   1 erindusterian hanja 
pembinaan pada industri? ketjil 
maka ditahun 1954, Pemerintah bertindak untuk menjesuaikan 

usaha?nja dalam. industeri dengan tuntutan? jang ada dalam 
masjarakat dan menjesuaikannja dengan keadaan devisen kita, 

  

rasa vital, 

Ditahun 1954 , demikian Tr, 

Sanusi, sudah mulai : digunakan 

usaha2 kearah pendirian pabe- 
rik - paberik pemintalan, zwa- 

relziuur, dan lain2nja. Pula pen- 

dirian2 tsb. tidak lepas daripada 

pikiran untuk mengadakan ,,de- 
viezen besparing” seberapa da- 

pat, dan ditahun itu mulailah 

dibentuk dasar2 beker dja. kea- 

rah sebuah rentjana tertentu 

(plan). Ia katakan selandjutnja, 

bahwa. kini mengingat kesuka- 

.dan mengingat pula keadaan de   pangan. visen, maka adalah kurang bi- 
  

  

        

   
    

tia 

“gunung Rakatak dan 

ten Bandung) telah me-' 

   tja koran, bahwa disalah satu 

, Ai lea momita oleh ma 

Penjaluran tekstil 

— Lgugup” 
Melepaskan kembali kepada imp ortir 

akan mengatjaukan keadaaa 

b- minggu jang lalu pimpinan DEIP telah mensinjalir kea- 

daan? jang tidak baik disekitar penjaluran tekstil dalam 

Rayon HI (Djakarta dan Djawa Barat), 
» 

dan pada tanggal “ 

Djanuari jang lalu telah memberikan petundjuk2 kepada pengu- 

PENGGEREBEGAN TER- Hak gabungan grosir dan kantorz DEI diseluruh Indonesia 

' untukmengambil tindakan? sinjalemen ini an diberitahukan 

Menurut laporan jang diteri- 

ma oleh pimpinan DEIP all. di- 
njatakan, bahwa : 

til dari impor ,,dibebaskan” oleh 
jajasan, sehingga partai2 tsb. 
oleh importir (batja : spekulan- 
ten jang telah membeli lisensi2 
dahulu) terus disimpan dan ti- 
dak diserahkan kepada grosir2. 

-2. Ada djuga kedjadian, bah- 

wa-antara: importir (batja : pem 
beli lisensi), orang2 jajasan dan- 
grosir2 tertentu diadakan | per- 
djandjian2- "gelap, »supaja ba- 

rang2 tetap dapat: Ta 2 
importir. 

3. Dari luar Djawa Barat di- 
ima pengpa yana tentang pe- 

arkan zakelijkheid dan 

bonafiditeit: 
Dalam perdjalanan pimpinan 

DEIP di Djawa Barat dan Dja- 
(wa Tengah sampai hari kemarin 
dimana2 telah terdapat suasana 
jang - gugup”. 3 mengenai An Ya 

ra luran tekstil ini. 
- Tindakan Menteri Per- 

a ekonomian. 

E Mengingat bahwa soal pere- 
daran tekstil ini langsung me- 

dan erat hubungannja dengan 
harga padi dan beras, sehingga 
kekatjauan dalam lapangan 
tekstil ini tidak mustahil akan 
membawa ketegangan dalam 

an Menteri Perekonomian untuk 
mengatur baru peredaran teks- 
til ini bukan sadja dimengerti 
oleh pimpinan DEIP, bahkan se- 
-belumnja, sudah ada hebaggan 
5 Pagngelai hal ini. : 

$ telah. en su- 
paja: 

1. grosir2 tekstil diutamakan 
badan2 gabungan toko2 tekstil 

(ibukota propinsi, keresidenan 
| dan kabupaten). 

"2. diantara pedagang? perse- 
orangan dikota2 besar supaja di 

. utamakan pedagang2 Indonesia 
Aa Penggarongan di 

S8  Paranggong. 
jang sudah mempunjai penga- 
laman dan jang bersedia untuk 
menandatangani suatu perdjan- 

djian akan akibat2 bagi diri 

dan perusahaannja, bilamana ia 
endjalankan ketjurangan2 a- 

tau medeplichting dalam 2G 
rangan2: 

| 8: Jajasan tidak diberi kom- 

kans djadi “korban Katie. 

nja itu djadi djanda muda. .Ma- 
|Isih tjantik: Didjaman repolusi 
|djanda' muda itu lantas hidup    

. 'rojal, atau menurut istilah Dja- 
wa disebut ,,rondo rojal”. Jang 

| dirojali ialah pemuda2 perdju- 
angan jang bolak-balik . antara 

ris depan dan garis belakang. 
uatu kali rumah  madjikanku 

diserbu gerombolan, aku ditjuri, 

dilarikan. Aku pindah mendjadi 

milik kepala gerombolan, dan 
'aku diberikan pada isterinja jg 
“pertama, selaku ,,tegenprestasi” 
atas kerelaannja membiarkan 

ja |(suaminja berbini muda, menga- 
wini gadis 

namanja. 

' Seterusnja 

jang entah siapa   

aku pindah dari 
“suatu tangan ketangan lain ke- 
tika bapak kepa'a gerombolan 
itu ditjopot dari tugasnja hidup 
dunia ini oleh gerombolan ig.   

- | mengjadi lawannja. Mula2 aku 
jatuh ketangan sudagar Tiong- 

mudian dibeli oleh se- 
ing Indonesia suku Bandjar 
ing nana saudagar emas- 

can. Dari sini SA di 
elar (po- 

ro), ditawarkan kepada Raden 
ju atau Raden Adjeng, mbok- 
as2 djuragan batik atau njo- 
a2 isteri pegawai tinggi. 

ba 

    

1. Tidak sedikit partai2 teks- 

ngenai kepentingan masjarakat | 

soal pembelian-pendjualan padi ' 
dan harga beras, maka tindak- 

“atau pedagang? tekstil didaerah? 

Na untuk Pen par- 

njo- 

:Iribu, tak diberikan. Ditawar la- 

pula kepada Kementerian Perkagp ing, 

tai-partai, melainkan pembagi- 

jan itu dilakukan oleh.suatu ba- 

dan conyehant dengan disaksi- 

kan oleh Jajasan. 

Selandjutnja diluar "daripada 

pendjualan via grosir, dikota2 
besar ditundjuk toko2 tekstil jg 
terkenal, dengan .memberikan 

"preferensi pada toko2 Indonesia, 
untuk melakukan 'pendjualan 

sebagai injeksi2 dengan harga2 

jang ditetapkan dan dibawah pe 

ngawasan jang seksama. 
Melepaskan tekstil itu kemba 

Ii kepada importir? (mentjabut 

pokok peraturan 8 Oktober '54) 
akan lebih mengatjaukan keada 

an, oleh karena telah njata, bah 
wa sebagian terbesar tekstil itu 
“ oleh spekulanten jang 
telah membeli  lisensi2 tempo 
hari sampai 20x diatas harga 
asli, sehingga dengan sendirinja 

spekulanten ini akan memanu- 

    
ka tidak rugi dan mengambil 

'keuntungan djuga, demikian 

| pimpinan DHIP. — Ant. 

-KBSI RENTJANAKAN 
AKSI BESAR ? 

Pemogokan besar2-an jang di- 

  

tanja akan meliputi setengah 

hatian Kabinet dan bagaimana | 

pun pemogokan tsb. dianggap | 

sebagai rentetan - opposisi hen- | 
dak mendjatuhkan Kabinet. 

Sampai sebegitu djauh Peme- 
rintah belum mengambil tindak 
an merintangi rentjana  KBSI 
tsb. karena agaknja hasil kon- 
perensi kilat organisasi tsb di 

Bandung nanti masih -perlu di- 

tunggu. : 
- Dalam hubungan ini menarik 

sekali pengharapan presiden ke 
pada SOBSI jang sekali lagi di 
utjapkan ketika kongresisten da 

tang ke Istana Rebo pagi jl. 
dan meminta supaja SOBSI dan 
kaum pekerdja umumnja mem- 
bantu pemerintah. 

Ini diartikan, bahwa presiden 
tjukup pertjaja djika  SOBSI 

menjatakan sadja menentang ak 
Si destruktif jang sedang diren 
tjanakan KBSI, maka aksi tsb. 
akan tidak berhasil, karena SO 
BSI djauh lebih besar pengaruh 
nja dikalangan buruh. Demikian 
kawat wartawan ,,KR” dari Dja 
karta semalam. 

MACHLUK DAN 

Tamiang, bidii besi Djam- 

Kulon 
|langan pemerintah 

| Tahun ini 9" diusahakan 

1 wa Pemerintah dalam - lapangan perindusterian ditahun 
jang besar, apabila dibanding- : AR 

kan dengan tahun 1953. Bila ditahun 1953 Pemerintah c.g. Dja- 
berusaha untuk  mendjalankan 

(industri rakjat tradisionil), 

.D hal ini tidak dilupakan pula hubungan perindusterian 
untuk men, adakan selfsupporting dalam keperluan? jang di- 

emikian keterangan Ir Sanusi Kepala Djaw. Pusat 

Perindusterian Kem. Perekonomian. 

dak untuk mengemukakan 

usaha perindustrian dengan ren 

tjana tertentu. Selandjutnja ia 
katakan, bhw sangat disajang- 

kan, bahwa hingga kini perhati 

an masjarakat terhadap perin- 

dustrian masih dalam tingkat 

kwalitatief, belum sampai dalam 
tingkat kwantitatief atau dalam 

tingkat melaksanakan. 

Kesempatan kepada usaha 

partikelir. 
Mengenai usaha2' dalam pe- 

rindustrian Ir Sanusi menjata-   ran2 dalam lapangan moneter, 

pulir barang2nja, supaja mere- 

rentjanakan oleh KBSI jang ka | 

djuta buruh sangat menarik per | 

kan, bahwa untuk tahun 1955 

ketjuali-akan djuga dilakukan 
oleh: Pemerintah, djuga diberi- 

kan" kesempatan seluas2nja ke- 
| pada pihak - partikelir - untuk 
| membuka perindustrian. Untuk 
| usaha partikelir ini, Pemerintah 

| menjediakan bantuan2 tehnis/ 
| pemberian devisen, tenaga ahli 

| 

  

dan, lain2nja. 
Berbitjara, tentang projek 

| Asahan, dikatakan olehnja,. bah 

| wa ditahun ini projek tsb. akan 

| muda dikerdjakan. Se ain dari- 

| pada itu, “akan mulai diusaha- 
| kan tamKang bidji besi. jang ter 

t di Djampang Kulon (Bo- 
Ta Menurut ahli dari luar ne- 

| geri, maka bidji besi jang ter- 
| dapat di Djampang Kulon itu 

dapat dieksploitir selama sera- 

tas tahun. 
Balai? Penjelidikan 

Mengenai Balai2  Penjelidi- 
kan “dikatakan, bahwa hingga 
kini Djawatan Perindustrian su- 

dah #kempunjai 8 buah Balai2 

penjelidikan. Antara lain terda- 

pat'di'Djakarta 1, Bogor 2, Ban 

dung 3 dan Jogja 2 Balai penje 

Hdikan. Tugas daripada balai2 

tsbaialah memberikan bantuan2 
teknis, usaha2 .penjelidikan dan 

djadi pusat? 'atihan. Diha-- 

n, bahwa ditahun 1955 da 
lai2 tsb. dapat dikeluarkan 

r2 jang terlatih 2 kali li- 

   

      

pa ripada. keadaannja dita- 
huni 1954, demikian Ir Sanusi. 

— (Ant). 
  

lagi 2 K.A. ESPRESS 
“#5! DIPERLENGKAPI 

: Dengan air-conditioning, 
Dari Djawatan Kereta Api 

1 Inspeksi. 6 Jogjakarta didapat 

keterangan bahwa mulai hari Se 

Inen tgl. 24 Djanuari jad. kere- 
ta.api Espres No. 2/6/4 dari 

| Gambir ke Surabaja liwat Tjire 

| bon-Kroja-Jogjakarta dan kere) 
ta api Espres No. 1/3/5 dari Gam 

ja ke Surabaja Pasarturi liwat 

i'Tjirebon - Tegal - Semarang pu 

lang - pergi, masing2 akan di- 

lengkapi dengan kereta2 aircon 
Gitioning (kereta dingin) de- 

jngan singkat A.C. jaitu kereta 

makan fl 9000 dan 3 kereta ke- 
| las C1 9000. 

Bea tuslah espres -- tuslah 

  

| AC. melalui-djarak sampai 200 
sen untuk kl: 1 Rp235, — kt 

Rp.12,50 1Rp:25,— dan ki. IH 

Baru2 mi di Sriwedari Solo tela   Perhatikan aksi mereka. 

BENDA: 
  

halus itu (tangan wanita ten-. 
tunja) aku diamati-amati, diti- 

mang-timang. disiasati dengan 
saksama, takut kalau ada tja- 
tjatnja. Sudah itu ditawar. Bu- 

kan ratusan rupiah, tapi ribuan. 

Maklum diriku benar2 barlean 
tulen, gemerlapan seperti me- 

njala. Pernah ditawar deapan 

gi sembilan, sepuluh dan dvabe- 

las, masih belim samnsi.. Prda 
al dWurja belum ah sekian itu 
ingeinja harga diriku. Aku me 
1igerti, makin mahal harga diri- 
tu, itu tandanja nilai uang ker- 
as Indonesia makin turun ! 

Selama aku pindah dari satu 
nadjikan kemadjikan lain itu, 
aku makin insjaf, bahwa diriku 
mendjadi idaman para wanita. 
Tapi kalau aku terdjual, jang 
membajar falah orang laki2, En 
tah suaminja, entah gendaknja 
atau tunangannja, tiada kuketa- 
hui. Jang terang i ialah, aku ini 
selalu maa djembatan jang   

K 5 ) , " i . i Barang perhiasa 
Dari sanak demi tangan jg. | menghubungkan 

idan perempuan. 

Aku bisa mendjadi sebab se- 
pasang suami isteri bertambah 

kasih sajang, atau dua machluk 

berlainan djenis jang tadinja 
tak kenal mengenal, sesudah 

aku diketengahkan sebagai pi- 
hak ketiga, mereka segera ke- 
nal-mengenal, bertjumbu-tjum- 

buan dan achirnja selang seta- 
ma, atau jg kesekian kalinja ha 

gi wanita jang memil'k' diriku. 

wanita jang memiliki diriku. 

Tapi akupun serinr mendird: 

tantaran pertjektjiokan antara 
suami isteri, malah kadang2 
aku pernah mendjadi sebah per- 
tjerian dan permusuhan jang 
samipai2 dibawa  kepengadilan. 
Aku didjadikan saksi bisu. Aku 
pernah disita oleh polisi, djadi 
urusan tuan djaksa. Aku pernah 
dilarikan oleh pendjahat, di sem 
bunjikan. Sesudah aman aku di 
djual'pada orang kaja. Aku per 
nah dimiliki oleh isteri sauda-     

darai sepeda motor. oleh djuara2 

antara lelaki | 

|dah tangan, hingga pengalaman 

   

    

      
   

    
   

SIDANG2 DPR KOTA 
PRADJA 

Diperoleh keterangan dari ka 

Kotapradja 

Jogjakarta, bahwa DPR Kota- 

pradja Jogjakarta besar kemung 

kinannja baru dalam bulan Ma- 

ret jad. mulai dengan sidang2- 

ja untuk tahun 1955. ini. 

Sebagai atjara jang pokok di 

rentjanakan tjara2 pemetjahan 

probleemstellingen jang berhu- 

bungan dengan penjusunan ren- 

tjana anggaran belandjaa tahun 

1955. 
Seperti diketahui, pada tgl. 4 

dan 5 Djanuari jl DPR Kota- 

pradja Jogjakarta telah menga 

dakan sidang, tetapi itu terma- 

suk, penjelesaian masa sidang 

tahun jang lalu. 

SURAT DARI KEMENTE- 
RIAN DN 

Pemerintah Daerah Istimewa 

Jogjakarta telah menerima Su- 

rat dari Kementerian Dalam Ne 

geri jang pokoknja meminta su 

paja pemerintah daerah segera 

menjiapkan sebuah rentjana ang 

garan keuangan untuk pelaksa- 

naan pemilihan DPR Daerah, ba 

ik untuk kabupaten maupun un 

tuk Kotapradja dalam lingkung 

an daerah Istimewa Jogjakarta. 

Rentjana anggaran itu djika 

sudah selesai supaja dikirimkan 

kepada Kementerian DN. 

Perlu diketahui sekarang ini 

Rentjana Undang2 pembentukan 

DPR2 daerah sudah disampai- 

kan kepada parlemen dan diha- 

rapkan dalam waktu tidak la- 

ma lagi sudah mendapat penge 

sjahan2nja setelah parlemen 

membuat perobahan2 jang dipan 

djang perlu, sehingga dengan de 

mikian, pemilihan umum untuk 

pembentukan2 DPR Daerah da 

pat djuga dilaksanakan. 

JOGJA 
MH. LUKMAN TIBA DI: 

SANDIWARA 
siksaan oleh bg. ke 

. & K Jogjakarta 

pulan kuah ka- 

rangan baru sritera Sandiwara 

untuk tahun 1954 sbb. : , 

.Buah karangan babru tjeritera 

Sandiwara jang masuk ada 36 

buah jang terpilih dan menda- 

pat hadiah kehormatan ialah : 
1. Untuk hadiah no. : I. tidak 

mengenai 

ada jang dapat memenuhi sja- 
rat2-nja. 
2. Hadiah no.: II. Tjeritera 

oleh ,,paloma” nama sebenarnja 
W.S. Rendra, Balluwarti Solo. 
S“adiah “no. Iki. Ojerita 

.Oula” oleh Ettyzka”, nama se- 
benarnja : Betty, Bukittinggi. 

4, Hadiah no, III : Tjerita ,,Pu 
teri Tjendramata” oleh ,,(Ganda- 

suli”, nama sebenarnja : bt. B. 

Nurdin Jacub, Bukittinggi. 

PERTJOBAAN PEMBA- 
NGUNAN DESA 

Di tiap? Propinsi. 
Kemarin dengan pesawat ter- 

bang telah tiba kembali di Jo- 

gjakarta dari Djakarta Waliko- 

ta Jogjakarta Mr Sudarisman 
Purwokusumo, setelah beberapa 

hari lamanja mengikuti konpe- 
rensi dinas para Gubernur jang 
diadakan disana. Kepergian wa 

likota itu untuk memperlengka 

pi staf Sri Paku Alam selaku 
wakil dari Daerah Istimewa Jo 

gjakarta. 
Menurut Walikota, konperensi 

para Gubernur itu sifatnja ter- 

tutup dan pokok pembitjaraan 
terutama untuk mentjukupi ba 
han2 bagi Menteri DN guna ke 

pentingan pelaksanaan pemilih- 
an umum dan pemerintahan (de 
sentralisasi). 

Selain diadakan rentjana pero 

HALAMAN 2 

Ap a & dimana? " 
£ sat M. H. Lukman wk 

Sekdjen ke I CC PKI Djakarta 
diselenggarakan oleh Panitya 
Tjeramah Politik Mahasiswa di- 
gedung CHTH djam 17.00. 

UTJAPAN TAHUN BARU 
IMLEK 

Lewat Radio 
'Atas usaha ,,Prafest” dan R. 

/RI. Jogjakarta, maka kepada 
saudara2 golongan Tionghoa jg 

ingin mengutjapkan selamat ta 
hun baru Imlek kepada saudara 

dan handai taulannja, RRI Jo- 
gjakarta menjediakan programa 

chusus pada hari Senin malam 
jad. tgl. 24 Djanuari jad. anta 

ra djam 22.45 sampai djam 

23.30. 
Kabarnja bagi ' 

  

mereka jang 

hun baru Imlek melalui radio 
diminta memberi sumbangan pa 

ling sedikit Rp. 5,— kepada 

,Prafest” (Panitya Radio Festi- 
'fal) untuk beaja bagi pengirim 
an djago2 dari Jogja jang akan 

mengikuti pemilihan bintang ra 

dio tahun 1955. 

TJIPTAAN BARU SENI- 
SUARA 

Hasil pemeriksaan oleh bag. ke 

senian Djawatan Kebudajaan 

Kementerian PP & K Jogja: 

karta mengenai pengumpulan 
huah tjiptaan baru seni-suara 

untuk tahun 1954 sbb.: Buah 
tjiptaan seni-suara  seluruhnja 

jang masuk ada 58 buah, jang 

“terpilih dan mendapat hadiah 

kehormatan : 

A. Buah musik jang bersistim 

laras diatonis : 
1. Hadiah no. I: Lagu Suite   bahan daerah2 propinsi bagi lu 

ar Djawa, menurut Walikota 
ada hal jang menundjukkan usa 
ha2 penjempurnaan pemerintah 

an desa. Kementerian Dalam 

tjana Undang2 pembentukan 

daerah tingkat III (desa) seba- 

gai pelaksanaan dari pada pem   
Kemarin siang dengan me- 

numpang K.A. wk. Sekdjen I 

ba disetasiun Tugu Jogja dari 

Djakarta. dan disambut oleh ka 

der dan anggota2 partai dll. Da 

lam kata sambutannja M.H. Luk | 

man mengharapkan, agar tiap2 | 

anggota PKI benar2 mendjadi | 

orang komunis jang djudjur, se 

tia dan bekerdja sama dengan | 

segenap golongan utk melaksana 

kan persatuan nasional. Semen- 

tara itu dinjatakannja djuga te 

rima kasih 'sebesarnja kepada 

rakjat Jogja jang telah 'menje- 

lamatkan djiwanja ketika “peris 

tiwa Madiun dan clash ke dua. 

Kedatangannja jang pertama ' 

kali di Jogja sedjak tahun '49 

|PKI di daerah Jogja makin ma , 

djukkan, bahwa program PKI 

memang benar dan adil, maka 

diandjurkannja agar tetap setia 

mempertahankan keadilan dan 

kebenaran demi kepentingan ke 

imakmuran dan kesedjahteraan 

serta kebebasan rakjat dan ne- 

gara Indonesia. : 
Tgl. 23/1 sdr. M. H. Lukman 

akan berbitjara dirapat umum 
di Aloon? Utara djam 08.00: 

  
  

dan melar: djarak lebih dari 

1200 km kh I.— Rp40 )'kk.II 
— Rp.40— dan kl. III Rp.20,—. 

— Djendela2 dari kereta A.C. itu 

ditutup dengan gordijn, maka 

kepada chalajak ramai diminta 

| bantuannja agar gordijn2 itu 

Gapat terpelihara baik dan dja- 

ngan dipergunakan untuk suatu 

Iperbuatan jg tidak semestinja. 

h diadakan demonstrasi mengen 

dari Semarang dan Surabaja. 

(NAPPHO). 

| gar, isteri tentara, isteri pegawai 

| tinggi, isteri wedono, isteri pe- 

, mimpin partai politik. Aku per- 

|nah mendjadi miliknja isteri no- 
! mor satu, nomor dua atau no- 
. mor jang kesekian kalinja. 
! 

Memang agak lain nasihku de 
|ngan teman2 sedjenisku. Mere- 

|ka tidak sering pindah tangan : | 
(bertahun-tahun, ja, kadang2 | 
sampai puluhan tahun tetap di- 

| miliki oleh seorang wanita sa- 

dja. Dan kalau jang empunja 

mati, 'antas diwariskan pada 

anaknja. Tidak pernah  djatuh 
ketangan keluarga lain. 

Lain dengan diriku, selalu pin 

ku banjak sekali. “Aku heran, | 

kenapa diriku ada pengaruhnia 
terhadap kehidupan “seksi: 
fara: manusia — berlainan “kela- 
min ? Aku bisa mendiadi sohvb 

seseoranh? merasa bahagia “atau 

merasa tjelaka. - 

Meskipun bangsa laki2 itu 

tidak seberapa suka akan daku, 

tidak ingin memakai diriku gu- 
na perhiasan dirinja sendiri, te- 
tapi mereka itu forang laki2) se 
lalu ngotot mengumpulkan uang 

ul an- 

  

guna membeli diriku, lalu me- 
njerahkannja kepada isterinja 
atau ketjintaannja. s   Untuk memiliki diriku, ket 

4 

CC PKI M.H. Lukman telah ti | 

kesan jang diperoleh ialah, bhw | 

aja dar besar. Hal itu menun-f 

(kepala keluarga dan Padang La 

bus) 50 kepala keluarga. 

|& Donggala 20 kepala keluarga. 

idang2 seorang laki2 suka me- 

bentukan daerah2 seperti dimak 

sud oleh Undang2 pokok no. 22 ' 
tahun 1948. 
Sebagai persiapan2 serta un- 

| tuk mentjari experimen, ditiap2 

| propinsi akan diadakan pertjo- 

| baan pembangunan desa. 
| Sementara itu dapat dikabar- | 
Ikan, bahwa Wakil Kepala Dae 

|rah Sri Paku Alam kemarin be 

1 lum kembali ke Jogjakarta kare 

na di Djakarta masih ada urus- 

ang lain, antara lain untuk ke 

| pentingan Pa lang Merah Indone- 

| sia Pusat. Sri Paku Alam seper 

| diketahui, “telah dipilih oleh 
'konperensi Palang Merah Indo 
| nesia di Tawangmangu baru2 ini 
| sebagai Ketua umum. 

350 ORANG TRANSMI- 
GRAN KELUAR DJAWA 
Wa Angkutan pertama Maret 

o jang akan datang. 
Dari Pemimpin 'Djawatan ! 

Transmigrasi Daerah Istimewa | 

Jogjakarta kita mendapat kete ' 
rangan bahwa dalam tahun '55 
djatah transmigran dari Jogja 

karta adalah 710 kepala keluar 

ga terdiri dari 3550 djiwa. 

Dari djumlah itu jang 400 ke 

pala keluarga untuk Sumatera 

| Selatan, 50 kepala keluarga un- 

tuk Sumatera Tengah, 50 kepa 

la keluarga untuk Sumatera Uta 

ra, 130 kepala keluarga untuk 
Kalimantan, 50 kepala keluarga 

untuk Sulawesi dan 30 kepala 

keluarga untuk Maluku. 

Djatah untuk Sumatera Selat 

an diperintji sebagai berikut: 
Lampung (Way Seputih, Suka- 
dana dan Seputih Rama) 150 ke 

pala keluarga, Palembang (Be- 

litang dan Buai Bahuga) 100 
kepala keluarga, Lubuk Linggau 

(Terawas dan Mambang) 100 ' 

kpl keluarga, Bengkulu (Beng- 

ko) 50 Kepala keluarga, 

Sumatera Tengah: (Djambi 40 

was 10 kepala keluarga, 
Sumatera Utara: (Halau La- 

Kalimantan: (Samarinda — 
Kutei Timur 50 kepala keluarga 

Pulau Laut 50 kepala keluarga 

dan Long Kali, sepandjang dja- 
lan Balikpapan 380 kepala kelu- 

Aroas 
Sulawesi: Pagajungan Goron- 

talo 30 kepala keluarga, Palu 

Maluku: (Seram) 30 kepala 

keluarga. Menurut keterangan, 
dalam bulan Maret jad. angkut 

an pertama dim tahun ini akan 

dilaksanakan. 

rampok, mentjuri, menipu atau 
melarikan diriku setjara tidak 

sjah. Dan ada banjak laki2 pe- 
gawai melakukan korupsi, ha- 

nja karena ingin dapat uang un- 

tuk membeli diriku. Ada banjak   
|rebutan korsi, untuk dapat kum 

Iku. Pada hal aku tak pernah di- 

|Sitti Hawa. 

'hat betapa tololnja 

-betapa bodohnja golongan anak 

(krandjingan barang2 perhiasan 
lemas bar'ean. Seakan-akan me- 

Kalau tjita-tjitanja tak terkabul 
banjak jang 

tubuhnja kurus kering dan achir 
nja masuk liang kubur. Sebalik 

sape ebi alat 2 

laki2 pemimpin rakjat jang be- 

pulkan uang guna membeli diri- 

pakai mereka, dan mereka ber- 

pajah-pajah memiliki diriku ha- 

njanja untuk diserahkan kepada 

kawan hidupnja dari keturunan 

Kadang2 aku tersenjum meli- 
golongan 

anak tjutju Adam. Tapi ka- 

dang2 aku tertawa pula melihat 

tjutju Sitti Hawa jang sama 

reka itu penjembah benda. Si- 
ang malam hanja memikirkan 
tentang intan, emas, barlean. 

lantas sakit tbc, 

nja jang berhasil memiliki diri- 
ku, tubuhnja djadi gemuk, mon- 
tok dan kadang2 sering melahir: 
kan anak 

Negeri bermaksud membuat ren , 

|rikat-Islam Indonesia 

Murba : 

| for Cello & Piano, tjiptaan Amir 

(Pasaribu, Djakarta. 
2. Hadiah no. II: Lagu ,Bin- 

tonz Sendjakala, tjiptaan Kus- 

hini dan Armyn Pane. 
3. Hadiah no. III : Lagu Ne- 

igriku, tjiptaan Nick. Mattheus, 

i Madiun. 
$ 4. Hadiah no. IV : Lagu Pe- 

Imuda Indonesia, tjiptaan Ign. 

Gardono Sugijo, Jogja. 

| 5. Hadiah no. V: Lagu Indo- 
inesia Tanah Airku, tjiptaan Ign. 

|Gardono Sugijo, Jogja. 

| B. Buah musik jang bersistim 

Haras daerah : 

jung, tjiptaan R.C. Hardjosoe- 

|broto, Jogja. 
2. Hadiah no. II : Gending Ke 

tawang Putreng Dyah Mari 
tjiptaan R.C. Hardjosoebro 

Jogja. 
3. Hadiah no. III :., Gending 

Purnomodjati, - tjiptaan G.P.H. 

Prabuwinoto, Solo. 
4. Hadiah no. IV :.. Gending 

Sadpadanglih, tjiptaan R. Sas- 

trosasono, Jogja. 

|KARANGAN BARU PA- 
|. KEM PEDALANG 
| Hasil pemeriksaan oleh ar 

  

lan Kesenian Djaw. Kebudajaan 

iKem. P.P. & K. di Jogjakarta 

mengenai pengumpulan buah 

karangan baru pakem pedala- 

ngan Wajang an untuk ta- 

hun 1954 sbb.: Buah karangan 

baru pakem pedalangan jang 

masuk ada 26 buah, jang terpi- 

lih dan mendapat hadiah kehor- 

matan ialah : 
A. Hadiah-hadiah pokok : 

1. Hadiah no. I: Tjeritera 

| Kangsa Lena oleh R.M.Ng. Soe- 

| modarmoko, Baluwarti Solo. 2. 

Hadiah no. II: Tjeritera Babad 

Alas Mertani oleh Ki Rijosoedi- 

bjoprono, Ngadiwinatan Jogja. 

(3. Hadiah no. III: Tjeritera 

Wahju Tjakraningrat oleh Sla- 

met Darsomartono, Bromanta- 

Haa Solo. 4. Hadiah no. III: 

'Tjeritera Wahju Pantjasila oleh 

(R.M. Pudjoadisutigno, Kudus. 

LB. Hadiah2 penghibur: 6 

buah. 
| 1. Tjeritera Pulo Pratjimo- 

Prunggu oleh R.M.  Sastrosu- 

warno, Djogobajan Solo. 2. Tje- 

ritera Pendowo Gembleng oleh 

Surjadi Sastrosudarwo, Ngan- 

djuk. 3. Tjeritera Kresna Nu- 

graha oleh Sastrosujitno, Panu- 

laran, Solo. 4. Tjeritera Ardjuna 

Pudja oleh Sa'eh, pegawai Djwt. 

  

Pendidikan Masjarakat, Dja- 

karta. 5. Tjeritera Bima Pilih 

oleh Tjermobusono, Panularan 

Solo. 6. Tjeritera Gatutkatja 

Nagih djandji oleh R. Pringgo- 

satoto,, Ngawonggo, Tjepper, 

Pedan. 

UTUSAN JOGJA 
Kekonperensi P.S.LI. Dja- 
wa Tengah. : 

Nanti tg. 22 hingga tg. 23 

bulan ini di Semarang 'akan ber- 
langsung Konferensi Partai Sja- 

Wilajah 

Djawa Tengah. 
Konferensi tsb. akan dihadliri 

oleh tiap2 ' Resort-Komissaris 

| daerah dan 2 anggota Pengurus 
Ladznah Afdeling Partai Sin 

kat-Islam Indonesia. 
Dalam Konferensi tsb. aa 

Jogjakarta akan berangkat 
Sdr.2 S.M. Aseni, Turmudzi 

dan sdr. Wimbohandoko. 
  

Nonton mana? 
SOBOHARSONO : ,,Walkirig my 

Baby back Home”, Donald 
O'Connor, Janet Leighi. 

SENI SONO: ,,€Club Havana”, 
Tom. Neal. : 

LUXOR: Supir 

HE. Zainah. 
RAHAJU: The Nest of the 

Falcon”, Umberto Spadaro. 
INDRA. : ,,Salome”, Steward 

Granger, Rita Haywort. 
REX : ,,The Master df Ballan- 

trae”, Errol Flynn. 
»Ko Nie Hung May ' 

Kwie”, 
WETAN BETENG": 

Musketrees”, 

Istimewa", 

,Son ot 
Cornel Wilde, 

KETOPRAK TRIMTJDA TAMA: 
»Pandji Sumirang”, 

W.O. SARI TOMO :   “»Kilatbuwono", 

ingin mengutjapkan selamat ta 

|.1. Hadiah no. I: Gending La- 
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( dengan pembe 
Aan Peneliti un 

5 Disamping itu pula telah en 
eluarkan suatu pernjataan ber 

s asi 

j- endjalankan lagi men ap 
P3 mming2 seperti biasa. 

5 | Semendjak itu, berita2 
sensationeel sekitar persoalan 
ini jang menimbulkan suasana 

" g hangat itu agak reda dan 

. agak berkurang pu- 

Ia Harian? Kedaulatan Rakjat | 
dan Nasional sedjak itupun ti- 
dak memuat lagi tulisan2 me- 

ngenai “persoalan tersebut. 
Agaknja semua fihak berang- 
gapan bahwa adalah lebih baik 
untuk menantikan hasil2 dari 

: Panitya Peneliti tersebut, begi- 

tu pula karena fihak Kedjak- 
saan, Kepulisian dan Dewan Pe- 
ngawas K Negara telah | 
pula mengadakan penjelidikan. 

Akan tetapi, sedjak dibentuk- 
nja Panitya tersebut sampai | 

hari ini, djadi sudah 5 bulan Je- 
wat, kita tidak mendengar sama 

: sekali bagaimana - dan sampai 

$ dimanakah hasil2 penjelidikan 
jang telah atau sedang didjalan- 
kan oleh Panitya tersebut. Bah- 

' kan kepada siapa Panitya ini 
bertanggung djawah tak ada di 
beritahukan orang. 

|. Sampai kinipun, Panitya Pe- 
neliti kepada  chalajak ramai 
tak pernah memberikan suatu 
Team jang dapat dipergu- 5 

nakan sebagai pedoman sampai 
hasil2 penjelidikannja, 

a para mahasiswa ki- 

  

     

  

   

   

  

   
   

  

    

          

   
   

            

    
  

   

t hasil dari Kena na 
| Kenjataan ini sangat kami' se- 

: salkan, terutama kepada Dewan 5 
. iswa jang Gjuga tidak da 

3 memberi “keterangan ' 
. maupun penerangan apa? menge: 
mai pa Man Mana ini 

Maman kembali Tema 4 

jang (ap 

      

   

Pan nitya Panel » 
: SUPARMAN ). 
NGM jang dimaat da- 

ji 1954 dan disiarkan 

“menutup seluruh 
4 semua maklum, 

panitya jang dina- 
TT ea olaFi dan 

    

  

   

    

tidak Haa hasrat jg 
fihak Universitit un- 

igoreksi diri sendiri dan 
Madan jang bu- 

  

Untag, Ba Larirn ko 
han menantikan penjele- 
persoalan ini fihak Ke- 

| Kepulisian dengan | 

bantuan Dewan Pengawas Ke- 
$ an Negara telah menda- 
patkan hasii2 jang positif. De- 
nga telah ditangkapnja bebera- 
pa orang pegawai, telah terbuk- 

(tilah bahwa oleh beberapa orang 
en memang sungguh? te- 

Ilah an ketjurangan ter- 
kalap UN Gadjah Mada. 

Hasil penangkapan ini sesung- 
| guhnja berkat kerdja sama jang 
baik antara fihak Kedjaksaan, 
Kepulisian dan Dewan Penga- 

.was Keuangan Negara. Kepada 
ketiga buah instansi pemerintah | 
inilah, maka masjarakat pada 
Ber dan mahasiswa? pada 
chususnja, menaruhkan harapan 

gi. kepertjajaan jang sebesar2- 
Inja hingga anasir? jang destruk- 
| tif jang hendak merobohkan 
universitit ini, tapat digulung 
semuanji a. 

Bukanlah kami hendak mele- 
'bih2kan hasil jang telah ditja- 
pai oleh ketiga buah instansi 

“tsb: tetapi: kenjataan bahwa 
sangat sulitnja soal jang diha- 
dapinja, membuktikan adanja 

kesungguhan dan keberanian 

untuk maen aan tugas jang 

     

  

    

  

    

itu. | 

Kami tak melupakan pula 
djasa para pegawai jang dju- 

Lajur, jang setjara diam2 telah 

i, | memberikan keterangan2, hing- 
ga dapat lebih memudahkan dja- 
lannja pengusutan soal jang ru- 

wet tsb. Keterangan2 Sematjam 

ini, dengan sendirinja masih te- 
tap dibutuhkan. Tetapi bagi ka- 
'mi, para mahasiswa,  soalnja 
tidak hanja sedjauh 'itu sadja. 
Bagi kita jang penting dan lebih 
penting jalah diadakannja peru- 

  
g- bahan tjara2 bekerdja sekarang     

     

   
P mio akan pentingnja per- 

, soalan dan serieus pula untuk 
mengadakan penjelesaian, maka 
waktu jang sekian lamanja itu 
sudah terlalu lama untuk men- 
dapatkan suatu kesimpulan jang 
positif.. Dengan terus terang, 
melihat kenjataan ini kami ter- 

Kntamsasi” dan 

Tata-Usahalah jang kami ang- 
gap MAHA penting. Sebab de- 

ngan penahanannja beberapa 

pegawai seperti kami sebutkan 
diatas, maka kami dapat mena- 
rik kesimpulan2 seperti berikut: 

1. Bahwa Korupsi memang ada 
dilakukan oieh beberapa pe- 

gawai Universitit Negeri Ga- 
djah Mada. - .   paksa Me disini bahwa 

  

  

e ' Cease fire 
00 Tarik perhatian 

  

RRT- KMT 
kalangan PBB 

— Hanja tipu muslihat had. .New Evening Post”., 
— Sangat diperhatikan Inggeris. 
— RRT supaja berhati-hati, permintaan Eden.- 

Kn menteri LN Amerika Serikat, John Foster Dulles un- 
tuk mengadakin gentjatan sendjata diselat Taiwan banjak 

menarik perhatian dalam kalangan PBB. Demikian diwartakan 
, oleh wartawan AFP jang bersama itu menambahkan bahwa 

para ,,penindjau” menundjukkan bahwa pertikaian? di Indone- 
sia, Kahmir dan Palestina telah dapat diachiri setelah dikeluar- 
kan peran seatnap sendjata olehsDewan Keamanan PBB. 

. Dalam pada itu menara Jak: 
ra ,,penindjau” itu daerah Tai- 
en akan memberik: kesuli- 
tan2 jang djauh lebih besar ka- 
rena masalah ini menjangkut 
pula masalah perwakilan Tiong 

kok dalam PBB. Hadlirnja wa- 
kil pemerintah RRT dalam PBB 
akan tak dapat dihindarkan da- 
lam setiap perundingan, tapi hal 

sangat ditentang oleh Ame- 

ea dan negara2 sekutunja te-. 
Be- 

  

- rutama Inggris, Perantjis, 
landa dl. 

“Usul Dulles hanja tipu 
muslihat. 

“Sementara itu Reuter mengu- 

tip sedikit tulisan dari harian 

“pro RRT ,,New Evening Post” 
'Hongkong jang mengatakan 
'bahwa usul gentjatan sendjata 

| di Taiwan dari Dulles itu hanja 
me: pakan tipu muslihat sadja. 

Kata harian ini Dulles menge 

    

   

  

   

    

   

atas “untuk mendinginkan Kong- 
gres AS dengan maksud “agar 

y . Amerika — Chiang Kai 

1 pernjataan sematjam Ci 

AU akan Bar buk dengan 
segala kesempatan jang ada un 

tuk mengachiri peperangan dan 
menghilangkan bahaja perang 
dari bumi ini. 

3 aa -.& 

Tetapi Kementerian Luar Ne- 
geri dengan tegas menolak un- 

| tuk memberi komentar tentang 

penjerbuan pulau Yikiangshan 

loleh RRT jang terdjadi pada ha- 
ri Selasa kemarin dulu tidak 

lama setelah Anthony Eden me 
| minta perhatian RRT supaja 
bertindak hati2 didaerah . jang 
berbahaja di Timur Djauh. 
AFP“ UP. 

22 Bahwa organisasi Tata-Usa- 

  

    

       

   
   

    
   

   
     

  

ha Universitit seperti jang 

dapat dipertahankan lebih 
lama lagi. 

3. Bahwa perlu diadakan reor- 
ganisasi dengan segera, dan 
diadakan pula suatu contro- 

le-apparaat jang. benar2 dapat 

F 

. mengawasi seluruh . Tata 
Usaha dengan teliti: contro- 
le-apparaat ini, funksinja 
preventief. 

Sebenarnja ketiga hal diatas 
ini sudah pula disinggung dalam 

tulisan redaksi Madjallah Ga- 
djah Mada byjan Djuli itu. Te- 

tapi sengadja disini kami ikut2 
pula ketengahkan kembali, ka- 

rena ternjata bahwa sanggah- 

an madjalah Gadjah Mada ter- 
“sebut terhadap keadaan di Uni- 

versitit Gadjah Mada ”5 bulan 
jang lalu adalah benar njata 

dan tidak meleset. " 
Kiranja tidak perlu diberikan 

tjontoh2 jang luas disini betapa 

buruknja organisasi Tata-Usaha 
UN.G.M - 5 

Bukti2 seperti adanja perse- 

diaan suatu barang/artikel un- 
| tuk 100 bahkan 1000 tahun, ser- 

|ta adanja peti2 jang berisi ba- 
|rang2 jang diminta/dipesan jg. 

| hampir 3 8 tahun masih djuga be 

(lum dibuka-bukajdibongkar se- 

| hingga fihak U.N. Gadjah Ma- 
|da sendiri lupa akan pesanan- 
nja : begitu pula adanja berong 
gok-onggok barang2 jang tidak 
Gapat dipakai karena berkarat 

dan rusak, dan adanja kesem- 
| patan2 untuk berkorupsi sudah 

: tidak dapat disangkal lagi bah- 
| wa kesemuanja ini menundjuk- 

| kan adanja Tata-Usaha jang ti- 
| dak beres dan tidak Pn 

' controle. 
Oleh karena itu maka pada 

hemat kami sudahlah tiba saat- 

nja kini bagi Universitit untuk 
mengadakan reorganisasi de- 
ngan segera dalam tjara - tjara 

' bekerdjanja. 
|. Mengenai reorganisasi ini se- 
benarnja sekretaris Universitit- 

lah jang seharusnja bertindak : 

bukan Senaat Gadjah Mada. Be 

  

  

| kaulah jang seharusnja meren- | 
| tjanakan dan menetapkan sega- 
Lia tjara2 bekerdja jang baik, 
| effectief dan effecient. 

Hendahiah diperiksa -apakah 

tjara2 bekerdja jang sudah ada 
kini sudah benar atau tidak. 

Djanganlah menunggu adanja 
keritik dan koreksi dari luar. 

Sebagai tjontoh : dibiarkannja 

| seorang pegawai ' mengadakan 

|pefnbelian keperluan bagiannja 
|setjara langsung sendiri ketoko 

dan sebagainjafkemudian. mene, 
rima dan menjimpan barang2 
itu pula, dan achirnja memakai- 
nja sendiri pula seperti jang se- 

lalu dikerdjakan oleh Bengkel 

Pusat, mengingatkan kami akan 
Kepala Negara jang sekaligus 
memegang kekuasaan executief 

Legislatief dan Judisieel. Kami 
bertanja.: Bagaimana kita dapat 

mengontrol ? 
Pendeknja reorganisasi das 

lam tjara?2 bekerdja merupakan 

sjarat mutlak bagi terpelihara- 

nja dan madjunja Universitit 

Gadjah Mada jang kita tjintai. 

Alamat : Djl. Merapi 16 

— Jogja. — 
  

# Mamoro Shigemitsu, men- 

teri LN Djepang menjatakan 
bahwa Djepang akan mengirim 

kan Mamoru Nagano sebagai 
perunding ke Manila, mengenai 
soal ganti kerugian perang. 

£ Kim Kiok, seorang major 

tentara Korea Selatan telah 
mentjoba membunuh komandan 

.|tentara ke-8 Amerika Serikai, 
djenderal Maxwell Taylor di 

Taegu. Demikian diumumkan 

dengan resmi di Seoul, 

ada sekarang ini, sudah tidak | 

Dag— Eat 
| Adakan rudingan di | 
Washington. 

Sekretaris : djenderal PBB, 
| Jag Hammarsujoeld, kini bera- 
ida di Washington dari New 

| ork dan telah mengadakan 

| pembitj araan dengan menteri 

|LN Amerika Serikat, John 

| Foster Dulles. 

penasehat - politiknja, 

Bokbari dari Pakistan, dan wa- 
kil tetap Amerika Serikat di 

PBB, Henry Cabot Lodge Jr. 
Seperti diketahui, Hammars- 

kjoeid akan membitjarakan kun | 

engan Dulles, terutama jang 

bertalian “dengan usaha untuk 

membebaskan 11 orang pener-. 

bang Amerika jang mendapat 
hAkuman di RRT. 

Sementara itu, United Press 

mengabarkan dari Washington 
bahwa Dulles, hari Rabu jl. te- 

| lah memberitahukan kepada se- 

kretaris jenderal PBB, Dag 

Hammarskjoeld, bahwa di Ame- 
Jrika Serikat ada sentimen jang 

kuat untuk membebaskan pener 

bang2 Amerika jang dihukum 
oleh RRT dengan suatu aksi jg 

alngsung, akan tetapi meski- 
pun demikian Amerika Serikat 

tidak akan berbuat demikian pa 

da saat ini. . 
' Suatu statement jang .dikelu- 

arkan oleh state departemem 

selandjutnja menjatakan, bah- 

wa Dulles telah  mejakinkan 

Hammarskjoeld, bahwa politik 

presiden Eisenhower untuk se- 
mentara ialah menjerahkan pe 
njelesaian masalah tawananz 

ini kepada PBB. — UP. 

  

  

  

Barambal sambil 
beruntung 

Tanggal 4 Pebruari jang 

akan datang distadion Kri- 

Gosono Jogjakarta akan di- 

langsungkan pertandingan 

sepakbola antara kes. PSSI 

(Banteng) lawan kes. Grass 

hopper dari Swis. 

Untuk itu, Kedaulatan 

Rakjat” mengadakan pool 

pertandingan tersebut dgn. 

sjarat? sebagai berikut : 

Tiap peminat boleh mene- 

bak stand terachir pertan- 

Gingan, dengan membajar 

tiap 1 kali tebakan disertai 

- yang Rp. 5—. Penebak dari 

“Jjuar daerah, tjukup mengi- 

riwkan dergan roswesel, dgn 

anjebutkan stand jang di- 

sndaki, dal-msegi berita 

Gaia poswesel. 

: Paling lambat tgl. 4 Pe- 

bruari siang djam 12.09, se- 

mua surat? tebakan harus 

sudah ada dikantor Redaksi 

»Kedaulatan Rakjat” Tugu 

42 Jogja. 

Tidak diadakan surat-me- 

njurat. 

  
Pembagian hadiah 

Hadiah bagi pemenang di 

adakan 5 matjam, jaitu ha- 

diah pertama, kedua, ketiga 
dan 2 lainnja penghibur. 

Apabila jang betul tebak- 

annja lebih dari 5, maka 

akan diundi. 
Djumlah hadiah diberikan 

kepada mereka jang berhak, 
sesudah dipungut 57, untuk 

penggantian ongkoks? admi 
nistrasidan 2005 guna kor- 
“ban kekatjauan P.M.I. dan 
PS.LM. 

S's1 dari djumlah tersebut 
dihasi sebagai berikut: 6077, 
untuk pemenang pertama, 
207, u't"k remerang ketua. 
107, unuk remenan” ke'iva 
dan 2 A4 575 untuk badiah 
penghibur. 

Hammarsk, joeld disertai oleh 

djungannja ke Peking baru2 ini . 

katjauan dalam masarakat Kita, 

ilmu djiwa. Sesudah itu : 

kami dasarkan atas ilmu   
' Manusia adalah machluk ke- 
pribadian, machluk kesatuan, 

jang berdjiwa-raga, berrocha- 
ni-djasmani, dan menurut Prof. 
Bergson : machluk, jang bersi- 
fat : Geest-stof. Dan ini sesuai 

djuga dengan pendapat Nj. An 

nie Besant jang tertjantum da- 
lam bukunja "De opbouw van 

de konsmos”. Pendapat ini me- 
mang benar, sebab kalau manu- 

sia ditinggalkan oleh djiwanja, 
lalu bukan manusia lagi, tetapi 

majat (bangke-Djawa). Kalau 
djiwa terpisah dari djasmani- 

nja, maka itu djuga bukan ma- 

nusia lagi, melainkan badan ha- 
lus (djim atau saitan dikatakan 
orang). 

“ Dalam kehidupan sehari2 da- 
pat kami alami, bahwa djasma- 

ni bergerak oleh karena ada pe- 

rintah dari dalam. Djasmani ha- 

rja merupakan "voertuig” (alat 

kendaraan) dari djiwa manusia. 

Dalam agama Hindu Brahmana 

dilambangkan mengendarai lem- 

bu (Lembu Andini). Wisnu me-   

      (Lihat formulier). 
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- Stand terachir pertandingan sepakbola : 5 

ssnxan FORMULIER POOL SEPAKBOLA --. 

# BESI NABI Lon. x 

( 
i 
' 
| 
| 
' 
/ 
| 
| 

Tanda tangan : / 
/ 
' 
/ 
/ 
1 

ngendarai Garuda. Dan Nabi 

| Muhammad saw. mengendarai 

| Burak (kuda). Ini semua ber- 

|arti, bahwa djiwalah, jang ber- 

|kuasa, dan tidak sebaliknja. 
I 

|- Manusia, jang hidup, djadi 

| jang berdjiwa, memiliki naluri2, 

|fang perlu untuk mendjaga ke- 

|langsungan hidupnja didunia 

ini : nafsu untuk makan, nafsu 

untuk memiliki turun (kelang- 

sungan djenis), nafsu untuk me 

miliki kedudukan didunia, nafsu 

ntuk mempertahankan diri dan 

sebagainja. Ini semua mendjadi 

daja penggerak “bagi manusia, 

dan oleh karena gerak ini ma- 

nusia mendapat ngalaman da- 

lam hidupnja didunia ini. Disam 

ping itu djiwa manusia jaitu 

"Hakunja” (zijn Ik) mempunjai 

kekuatan untuk berpikir, mera- 

mensch is een denkende, voelen- 

de en handelende persoonlijk- 

heid). Dengan kekuatan ini ma 

nusia dapat merenungkan dan 

merasakan pengalaman2, dan 

oleh karenanja mendapat penge 

tahuan (kennis), jang selandjut 

nja. dapat mempengaruhi tin- 

dakannja. Pengetahuan ini da- 

pat dipergunakan, untuk menge 

rem atau memenuhi keinginan2, 

jang timbul dalam alam kesa- 

| darannja. Keinginan2 tadi, ka- 

|iau direm atau ditekan, atau 

dengan istillah lain tidak dipe- 

|nuhi, maka terdesaklah dalam 

alam ketidak sadaran ('t onbe- 

| wuste atau 't onderbewust-zijn). 

| Tetapi keinginan2 ini tidak hi- 

lang, masih tetap dalam djiwa 

manusia, tetapi tidak disadari. 

Dalam detik2 tertentu apa jang 

hidup dalam alam ketidak sa- 

daran itu muntjul dalam alam 

  

kesadaran ('t bewustzijn), dan 

'lu mempengaruhi kesadaran 

manusia. 

Suatu bangsa sebagai kehidup 

an bersama dari sedjumlah ma- 

nusia atau segerombolan manu- 

sia, memiliki keinginan2 Jdjuga 

sebagai seorang (individu). Dan 

keinginan2 ini ada jang terpe- 

nuhi, tetapi ada pula jang ter- 

desak dalam alam ketidak sa- 

daran, dan merupakan jang di- 

sebut ,,'t collectief onbewuste”, 

djadi jang dimiliki oleh seluruh 

bangsa. 

Bangsa kita Indonesia pernah 

mengalami tertekan djiwanja da 

lam djaman pendjadjahan sela- 

ma lebih dari 3 abad. Sebaliknja 

pernah djuga mengalami dja- 

| man kedjajaan. Selama djaman 

pendjadjahan bangsa kita, jang 
seperti bangsa2 lain memiliki 

rasa kehormatan, mempunjai 

| #jita2, mempunjai keinginan2, 

  

| tuk melenjapkan kekatjauan tadi, 
' Supaja masarakat dapat hidup dengan tenang kembali, 

mentjurahkan tenaganja guna membangun kehidupan baru jg 

adil dan makmur, seperti jg ditjita-tjitakan oleh seluruh bang- 

sa kita. Terlebih dahulu kami akan. mentjoba mengadakan ana- 

lisa tentang timbulnja kekatjauan tadi, dan berdasarkan atas 
kami akan menjoba mengemukakan 

saran2 unuk mengatasi keruwetan tadi. Pandangan kami ini 
djiwa, ilmu kebatinan, oleh karena 

kami berkejakinan, bahwa keadaan lahir (keadaan masarakat) 

timbul oleh karena sikap batin manusia (de innerlijke Jevens- 

houding van de mensch). Bangsa kita di Djawa memiliki fil- 

'safah, jang berbunji : "LAHIR IKU UTUSANING BATIN”. 

dan turut mentjari djalan, un- 
-dengan pengharapan, agar 

dan 

akan tetapi semua2 itu tidak 

dapat terlaksana, oleh karena 

keadaan tidak memungkinkan 

(koloniale verhoudingen). Oleh 

sebab itu, maka jang dikehen- 

daki tadi, lalu terdesak, tetapi 

hidup terus dalam alam ketidak 

sadaran. Ilmu djiwa mendalam 

memberi peladjaran kepada ki- 

ta, bahwa apa jang tidak disa- 

dari tadi, dapat timbul lagi da- | 

lam alam kesadaran ('t bewus- 

te). Dalam djiwa atau dalam 

alam kesadaran para tjerdik- 

pandai dari bangsa kita pada 

permulaan abad ke-XX ini, oleh 

karena telah berpengalaman, 

mengenal sedjarah Kebangsaan- 

nja, mengenal kedjajaannja pa- 

da djaman jang telah lampau, | 

  
dan melihat kesengsaraan bang- | 

sanja dalam arti lahir batin, | 

timbullah tjita2 atau kenang2an | 

tentang keluhuran bangsa. (De | 

wet der tegenstellingen), dan | 

mendorong kepada mereka un- 
tuk bergerak, jang bertudjuan | 

mendjundjung deradjat bangsa.   

sakan .dan menghendaki (De 
"tim barat, untuk 

  

  

  

    

  

       Jaa bersifat eksplosif itu 
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Lipat didalam museum, 
“4 Teriaklah kalau berani....... 

saja pukul kau nanti. 

-- Baiklah teman2, 
garuk! .        
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.4- Buat apa lukisan2 itu, bung! 
Tidak ada gambar .perem- 
puan sadja, diambil. 

PA kita -- Saja dan Tiny ini pentjinta 
kesenian, ajo lekas ! 
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ANDRAKE AHLI SIHIR (3) 

Lukisan? seharga sepuluh djuta 
dollar ditjuri. Museum digedor 
terang?an disiang hari. Kum- 

pulan lukisan dari Kern jang 
terkenal 

k berbaik 
dirampas. Tjiptaan? 

sekarang tidak ber- 
“harga. 

Akan tetapi harus diingat, bah- 

wa dalam djaman pendjadjahan 

Irakjat Indonesia tidak terdidik, 

hampir seluruh bangsa masih 
buta huruf. Djadi belum memi- 

liki kesadaran tentang arti ke- 

hidupan suatu bangsa. Dan oleh 

sebab itu sebagian besar dari 

masarakat belum dapat mengi- 

kuti pergerakan, jang didjalan- 
kan dengan kesadaran itu. La- 

pisan masarakat, jang terdidik, 

| menerima pendidikan, jang ha- 
kepada kepen- 

ngan, dan teru- 
pegawai rendah- 

an, mendjat' abdi, djadi bersi- 

fat kebudakan. Mereka tidak di- 

didik kearah kesadaran berbang 
sa, bertanah air, kemerdekaan 

dsb. Kesadaran mereka tidak 

kuat. 

nja ditudjukan 
tingan perse”: 

tama mendj” 

diperluas, sistimnja adalah sis- 
"memasukkan 

kebudajaan barat (Belanda). 
Dan ini tidak dapat membang- 
kitkan kesadaran kebangsaan, 
dan tidak dapat menimbulkan 

tjita2, jang tersimpan dalam 

alam ketidak sadaran. Sungguh- 

pun demikian pergerakan  ke- 
bangsaan berdjalan terus, dgn 
up en downnja, sampai petjah 
perang dunia II dan penjerbuan 

Djepang dinegara kita, dan achir 

nja pemerintah pendjadjahan 

Belanda runtuh dan pemerintah | 
pendudukan Djepang menjerah | 
kpd sekutu. Tjita2 kemerdekaan 

jang tersimpan dalam alam ke- 

sia, misalnja, hormone, 

ning telor. Pembikinannja 

ilmu pisah 

rambut lekas 

ngin tangan dan kaki pun 

terdiri dari dua matjam : 

Agen: Toko   

| menuhi 

Pada waktu pendidikan agak , 

kembali dalam alam kesadaran | 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT: 

T KEKATJAUAN DALAM MA- 
(0000 SARAKAT KITA 

Dipandang dari sudut ilmu djiwa 
(Oleh: S.- Bradjanagara). 

ARANG siapa merasa turut bertanggung djawab terhadap 

keselamatan Negara, dan kesedjahteraan masarakat dan 

tanah air, tentu merasa wadjib turut memikirkan adanja ke- 

tidak sadaran dan bekerdja te- 
rus dalam djiwa bangsa, timbul 

dalam alam kesadaran dan mem 
beri inspirasi, untuk mengu- 
mumkan kemerdekaan bangsa 
(17-8-1945). Pengumuman ke- 
merdekaan inilah jang menghi- 
dupkan kembali kesadaran rak- 

jat untuk membela kemerdekaan" 
nja. Timbulnja kembali kesadar- 
an ini disertai muntjulnja ke- 
inginan2 dalam alam kesadaran, 
seperti ingin berkuasa, ingin me 
miliki kekajaan, ingin ' menda- 

pat kedudukan, dan keinginan2 
lainnja. 

Akan tetapi kesadaran bang- 
sa kita belum dapat menguasai 

keinginan? tadi, sehingga djiwa 

bangsa kita mendjadi katjau, 
seperti jang kita alami seka- 
rang ini. Semua orang ingin hi- 

dup jang enak, “tidak disadari, 

bahwa keinginan itu membawa 

konsekwensi, jaitu bahwa orang 

harus bekerdja keras, untuk 

memiliki kehidupan jang enak 

itu. Banjak orang ingin segera 

mendjadi kaja, tetapi tidak di- 
sadari oleh mereka, bahwa ke- 

kajaan itu tidak dapat dipero- 

leh begitu sadja. Banjak orang 

ingin dinaikkan kedudukannja, 

dengan tidak disadari, bahwa ke 

naikan itu harus ada dasarnja 
jang njata. Golongan? dalam 

masarakat ingin berkuasa, ingin 

memegang pimpinan negara, 

dengan tidak menjadari kenja- 
|taan, bahwa pada saat ini tidak 

ada satu golongan pun dari ma 
sarakat, jang dapat berkuasa 

sendiri, dan menjampingkan ker 

|djasama. Banjak orang ingin 

mendapat upah jang banjak, te- 
| tapi oleh mereka tidak disadari, 

|bahwa prestasi mereka harus se 

imbang dengan upah, jang me- 

reka tuntut. 

|. Banjak orang2 ingin memiliki 

idjazah, tetapi tidak sadar, bah- 
wa untuk itu mereka Harus me- 

sjarat2 tertentu. De- 

ngan kenjataan. bahwa alam ke 

sadaran tidak dapat menguasai 

timbulnja keinginan? dari alam 
ketidak sadaran didalam kesa- 
daran, maka nampaklah apa jg 

sekarang oleh umum disebut 
”crisis achlak” (moreele crisis) 

atau dengan istillah Jain : djiwa 
nja mendjadi katjau. Keadaan 
ini mempengaruhi djiwa pemu- 

|da2 kita. 
: 'Maka sekarang timbul perta- 
Injaan,: bagaimanakah tjaranja 

| mengatasi keadaan ini. Menge- 

(nai anak2 dan pemuda2 kita da- 
“pat dikemukakan, bahwa mere- 
ka harus mendapat pimpinan 

|jang tegas dalam pertumbuhan 

"dan perkembangannja. Pendi- | 
dikan mereka harus dilaksana- 
kan dengan kesadaran dan Sis- 
tiematis (teratur baik), oleh pa- 

ra keluarga dan oleh para guru. 

| Begitu pula masarakat umum 

harus mendapat pendidikan se- 
tjara sadar dan teratur. Ini ada 

lah tugas dari Djawatan Pendi- 
dikan Masarakat dan Djawatan 
Penerangan. Tudjuan pendidik- 

an ini terutama ialah memper- 
kuat alam kesadaran masarakat 

(“t maatschappeljk bewustzjjn). 
| Dalam hal ini jang lebih penting 

ialah pemberian tjontoh disam- 
iping pemberian pengertian ten- 

| tang soal2 ekonomi, kesusilaan, 

    

dingin, dl. 

ae MAA 

kesehatan. Ini obat dapat merismbuhkan penjakit atau kelemahan? seperti berikut : 

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

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

rena dimasa dalam kandungan atau sehabisnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, 

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

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

djadi putih, badan terlalu lemah sampai tidak dapat anak, pinggang 

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

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 15 —— Jogjakarta. . 

DISELURUH   
  

1 

: pengetahusar, ps uah: kese- 

nian, keagamaan dan hukum. 
Kalau usaha ini dibantu oleh 

partai? pglitik dan sarekat?2 se- 
kerdja, jang mengutamakan 
pendidikan kepada anggauta?- 

aja dan tidak terutama menge- 

djar kekuasaan dan mengemu- 9 
kakan tuntutan?2,s maka kami 
pertjaja, bahwa kekatjauan da- 
pat segera diatasi. Djaman per- 

alihan jang harus kita alami 
dari djaman  pendjadjahan ke- 
djaman ”Pantja Sila”, djangan 
sampai terlalu lama. Pemim? 
pin2, jang merasa bertanggung 
djawab atas nasib bangsa kita 

dihari? jang akan.datang harus 
menginsjafi hal ini, dan djangan 
melupakan kenjataan bahwa 
bangsa kita menghadapi pen- 
bangunan jang maha berat, se- 

dang dunia selalu terantjam 
(leh bahaja perang dunia III, 

tang mungkin sekali dapat meng 
hantjurkan kemanusiaan. urat 

lihan umum sudah ada dimuka 
kita. Keinginan untuk menang 
dan berkuasa muntjul dalam 

alam kesadaran. Tetapi kemun- 

tjulan ini disertai kechawatiran, 

kalau? nanti menderita keka- 

lahan. Faktor? ini merupakan 
sebab pertentangan diantara 

partai2. Alam kesadaran dili- 
puti oleh keinginan menang dan 

perasaan takut akar? kekalah- 
an. Djiwa mendjadi gontjang. 

Kalau alam kesadaran kita 

kuat, dalam arti, bahwa sesuatu 

partai tidak mungkin dapat 
menguasai negara kita, maka 

akan timbul kesadaran untuk 
menudju kepada kerdjasama 

dan persatuan. ai 

2 

AN Indonesian Congres”, jg 
diandjurkan oleh Presiden kita, 

perlu diadakan tetapi harus di- 
dasarkan atas kesadaran, bahwa 

peserta Congres harus menge- 
mukakan hal2 jang bersamaan, 

djadi djangan mengemukakan 
hal2 jang berbedaan. Titik2 per 

samaanlah jang harus mendjadi 

atjara permusjawaratan. Apa- 

kah jang harus dibangkitkan 
dari alam ketidak sadaran ? 
Menurut paham kami ialah : 

1. Memperkuat pertahanan ne- 
gara. Wakil Presiden meng- 

andjurkan adanja "milisi”. 
2. Mempertinggi taraf hidup 

rakjat banjak (kesedjahte- 

raan lahir batin). 

3. Menjempurnakan usaha da- 
lam lapangan pendidikan di- 

sekolah2 dan pendidikan ma- 
sarakat kearah kegembiraan   bekerdja. 

14. Membuka kemungkinan2 ke- 
arah pekerdjaan - dengan 

mempertjepat industrialisasi 

dan transmigrasi. 
5. Penjusunan administrasi jg. 

dapat melantjarkan djalan- 
nja pemerintahan di Pusat 

dan Daerah. 

6. Usaha2 untuk membangkit- 
kan semangat berbakti ke- 

pada masjarakat dan tanah 
air, 

item BAE ai 

Dunia sana sini 
# Pravda, sk. Sovjet Uni, te- 

lah mengemukakan pendapatnja 

bahwa idee jang Pa 

dibelakang 'Pakt Irak — Turk 

adalah pertjobaan untuk me- 

nimbulkan kekuatan dan kete- 
gangan, serta meniup-niup per- 

tentangan antara bangsa2 Arab. 
s Parlemen Djerman Timur, 

telah berseru kepada parlemen2” 

Nederland dan Luxemburg supa 

ja menolak perdjandjian2 Paris, 

jang bermaksud untuk memper- 

sendjatai lagi Djerman Barat.   

TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

,SENKESIN” adalah terbikin dari Dibapa jang dapat melantjarkan tumbuhnja tubuh manu- 

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

didasarkan atas hasil penjelidikan jang paling belakang dalam 

dan ditanggung tidak mengandung sama sekali bahan? jang berbahaja untuk 

otak 

orang 

sakit, 

u 

2 monjetnja dan perkataan 
»SENKESIN” adalah 

INDONESIA. 
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ja, 

Sana Lana “lawan 

at annja, banwa olahra- 
| ) “kini bukan lagi 

akan suatu maingan” 
suatu ,/ontspanning” sadja, 

ainkan sudah meningkat 

' lmendjadi suatu pengetahuan jz 
'betul2 harus dipeladjari. 

Eu: mengambil, tjontoh dari be 
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Gerakan "Pembela 'Pantjasila: ig. 

didirikan oleh Gatot 'Mangi 

pradja di Bandung kini Sudan! 

selesai dengan menjusun tjalon2 | 

untuk Konstituante dan DPR. 

pada 

bersedia ditjalonkan oleh Gera- |: 

kan” Pembela Pantjasila ini 2g 

Fa ada djuga jang dari kala-: 

Hanan jang. hingga sekarang ti 
dak berpartai, baik di Bandung, 

Et Peradi dan anna: lain. — 

: Ant. 

2 smua Tg 2 

komentar2: da kalangan karet 

1/8 str. dollarsen, dan pada 191
 y 

tertjatat 

(Ant.). 
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ag berapa negeri, dimana olahraga 

1 Pa an er mendjadi suatu olah- 
a jang menggiurkan” untuk | 

t. Demikian ,,/perfect”-nja 

: en permainan disana. 
'Djuga di Indonesia sedikitnja 

'kita dapat mendekati spelpeil 

internasional, asalkan kita ber- 

latih setjara sistimatis. Apa jg. 

diperlihatkan oleh pemain2 Kita 

kebanjakan, hanja asal sadja 

menang pertandingan. Mereka 

lupa, bahwa dalam segala hal 

harus kita mulai dari “bawah. 

Kebanjakan “dari para pemain 

di Indonesia djika sudah pandai 

menendang bola”, ingin tjepat2 

5 mendjadi seorang pemain jang 

"lulung. Ia tegaskan bahwa tjara 

demikian itu tidak mungkin. 

Kita bukan sadja harus berla- 

tih setjara physiek, tapi mental- 
L raining. pun djangan sampai di 

- Hupakan. .Djika kita tidak mem- 

aka hal2 tadi, maka se- 

''ratus coach sekalipun tak dapat 

membawa mutu permainan kita 
o kearah (perbaikan dan Kesem- 

purnaan. 
#- Maka : .oleh Phapt za itu Toni 

tni .mengutamakan 
players” jang kini masih keku- 

gan di Indonesia.  Pemain2 

1-umum jad.. 

Nama2 jang ditjalonkan dan 

an PNI, dj djuga, orang2 terke- 
    

    

1 -3 3 
Rt Ha Erza & 
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- HARGA KARET »   

      

kaset $ an mabassador”. di 

arnegeri.: : 2 
n, bahwa “Sedjarah persepakbolaan « me 

ibkan (nundjukkan,: bahwa. djatubnja 
- (sesuatu negara dalam sepakbola, 

terutama disebabkan karena ma 

.schooled | 

lah jang kelak - : 

pelatih pssi Toni Pogacnik di | Bandung telah 
itan hangat sekali dari para peminat sepak- 

a bukan sadja ingin bertemu muka | 
slavia 

dgn Uarah ia memberikan demonstrasi 
Kn 

jang terkenal itu melainkan | 

Pn jang San diakbkan Sa 
tiara intensief sekali. 

Selain akan mentjari bibit2 | 
(baru, Toni akan mengelilingi 

| ber bagai daerah untuk memberi 

'kan demonstrasi. tjara2 berlatih, 

tjeramah2 dll. Ia | bermaksud pu- 

la supaja ditiap2 kepulauan, mi- 

'|salnja Sumatera, Djawa, Sula- 

“| wesi diadakan masing2 suatu 

kompetisi dengan bertudjuan 

membentuk bond dari masing2 

kepulauan itu jang kelak akan 

Saling-bertemu. Dengan pertan- 

dingan jang terachir ini, kira- 
nja dapat dibentuklah satu team 

nasional jang dapat diketengah- 

kan dalam forum internasional. 

Usaha kearah perbaikan mutu 

permainan di Indonesia akan 

menelan biaja Ik. Rp. 900.000,— 

demikian Tonf Pogacnik. Kare- 
na itulah ja sangat mengharap- 

.|kan bantuan dari para pentjin- 

|ta sepakbola . chususnja dalam : 

2 Ijalankan tugasnja, selama 

o tahun berada di Indonesia. 

“ onoramins jang berlangsung 

Ik. 2 djam mendapat perhatian 

sepenuhnja dari.hadirin. Sebagai 

| pang oleh Toni diperbintjang 

kan dengan setjara menarik se- 

kali soal2- MeRaener tehngk dan 

taktik. 
Berhubung dengan persiapan 

kedatangan kes. ,,Grosshoppers” 

|ke Indonesia, maka Toni Pogac 

Inik hanja dapat tinggal satu ha 

Ta Hn djalan : 
(| Bagian umum (putera) 

| polisian: 2. Kepolisian: 3. : 

Loleh fihak BRN telah didirikan 

2 

  

1, Ke 
3. SM II. 

:| Bagian Imum (putri): 1, Murni 

Hera 2 SMA. Kan,: 3. SGB II. Ba 

gian SR (putra): SR Kan, | 

SRN Puspodiningratan' 3, SRN 

Gading. Bagian (putri) 1. SRN 

Purpodiningr ngratan, 2. SRN Wo- 

nosaren 3. SRN Semanggi. 
Brige: 1: Sulkafli - Sjarif : 2. 

(Gani / Rusidi, 3. Muljadi / Suran- 

tyo. Tjatur : Ie Siswohardjono: 

12, Mh. Kalim, 3. Suwarso. " Ka- 

yangan bunga: Kk »Jahja” 2 

..Mardjono”, A3, in 2 Sr Aa 

Kor. “8 P 

-BRN DIRIKAN PENJA- 

». MAK KULIT 
& Untuk menampung para be- 

kas perdjoangan 'hingga kini 

      

beberapa. buah perusahaan 
dian 

taranja- -penjamak kulit di Wono 

'sobo, bengkel mobil di Surakar- 

ta dan penggerdjian kaju di Se 

marang. Selandjutnja oleh fihak 

kantor Gubernur bagian rekon- 

truksi di Semarang diterangkan, 

bahwa perkebunan caca0o, kopi 

dan kapuk di Blimbingsari, Ken- 

dal, jang sedjak tahun 1953 di- 

usahakan “oleh para bekas pe- 

djoang telah menghatsilkan ke- 

untungan setengah djuta rupiah. 

Perkebunan tersebut semula di- 

beli dengan harga 1 djuta rupi- 

ah. Dalam perusahaan2 tersebut 

dapat ditempatkan 250 tenaga 

“bekas Penang (RS): 

— KEDAULATAN RAKJAT 
PPN MAN PI MA RA MPA AA TA AA aan 

        RADIO 
SABTU 22 DJANUARI. 

JOGJAKARTA. 

“1410 Lagu2 Semenandjung, 

17.00 Njanjian Sore, 17.45 Mu- 

sik Petang Hari, 18.15 Bingki- 

san Malam Minggu, 18. 30 Raju- 

an Sendja, 1940 Lagu2 Instru- 

mental Indonesia, 20.15 Varia, 

21.15 Dagelan Mataram.   ri di Bandung, tapi bagi para 

penggemar sepakbola chususnja 

kedatangan Toni itu tjukup me 

ninggalkan kesan? jang tak mu- 

dah dilupakan. — Ant. 

PERTANDINGAN? 
5 . DPR SOLO 
Pekan Olah raga jang disg- 

lenggarakan untuk menjambut 

-ulang tahun ke-IV DPRDS Ko- 

.tabesar Surakarta baru2 ini, 

berkesudahan sbb: 
“Volley: no. 1 regu Kepolisian 
no. 2- regu! Resiemen, no. regu 

  

4 TH. 

men: 2. regu RRI: 3. regu Per: 

buruhan: iBabminton: 1, regu Re: 

simeng 2. regu Gab: o.r. Tea 
Pee Kepolisiari. 2 

  

. DI JOGJAKARTA HOTEL. 
eh ai ia 

  

' SURAKARTA. 

06.30 Irama “Maluku, 

Irama polka, 

| gadon. 

07.45 

SEMARANG. 

Siaran A.P. dj. 18.00 — 19.00. 

12.00  Klenengan Djangkep, 

17.00 "Taman - Kanak2, 17.30 

Ruang Beladjar, 19.30 Sekuntum 

Melati, 20.05 Siaran Pemerintah, 

20.30 Klenengan: Patalon, 21.00 

Podjok Studio, 21. 15 Wajang 

Kulit. :   
DPU.:  Ping-pong: 1. regu Resi- 

Mana TJERAMAH POLITIK 
UNTUK MAHASISWA DAN PELADJAR 

DJAKARTA. 

' 06.10. Rajuan dipagi hari, 07.30 

Orkes Kr. M. Sagi, 12.00 Lemba- 

ran Wanita, 13.30 Orkes Radio 

Djakarta, 18.15 Orkes Kr. Irama 

Baru, 19.20 Orkes Studio Dja- 

karta, 21.00 Wajang Golek. 

33 Perubahan hara terdjadi 

. 

ab mam un 

— PENGUMUMAN 
Berhubung dengan. 'penjelengg Iraan tjeramah politik jang 

“akan diadakan digedung C.H.T.H. pada tgl. 21 DJAN. 1955, 

“hari ini DJUAM'AT djam 19.00 SORE, melampui batas?   
Serbaladna tu edan Es sih terlampau banjak digunakan 

ga karet. Onerpaga 
Indonesia untuk 
pound) adalah aa T 

- Djakarta 

Surabaja 

|tenaga2. tua. Maka ditegaskan 
" Foleh Toni, bahwa darah muda” 

5 selalu Mara 29 dalam tiap2 

team. » 
2 Dalam akaknja untuk mema- | 

7 djukan persepakbolaan: di Indo-. " 

nesia, Toni untuk tahun 1955 / 

Ta 
on 

Ta 

    

    

   

  

sera    

Untuk: LA 

     

        

      

     
    

99-3 1 Sa dollarsen, 

PALA AAL mna TN Kar 

GOEI KIEM GOK/ 
ACHLI kas G1 

3 

Una 

: MATINE DJ. 10 : 

 BASAN. karir Pas DJ. 11 —   
MM 

Pengumuman Batin 
. 15 BUAH PERU: 3 1 | RAKJAT. Daun? pintu, djen- 

dela dan alat gantungan (hang en slotwerk) terima dari 

Jajasan Kas Pembangunan. 

Penawaran dialamatkan kepada Directeur Jajasan Kas 

Pembangunan Kabupaten Karanganjar dengan surat 

tertutup dibubuhi lak 5 pendjuru. 
Penerimaan penawaran mulai tanggal 
19 PEBRUARI 1955 djam 10-00. 

. Pembukaan surat? penawaran pada tanggal 11 PEBRU-. 
ARI 1955 djam 10.00. 

Pengambilan gambar. dengan penggantian beaja gambar 

— Rp. 50,— di Kantor INA, Kas MN Kabupaten. 

2 Bagan Sen 

25 JANUARI s/d 

1 

Aug “JAJASAN KAS is MEMBANGUNAN 
Ea ah Pa KARANGANJAR. 

: Sah Sa Directeur : 

. SOEWARTO. 
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5 GOLDEN LRAVES Tabah Pribadi) . RA an ear $ 

as KAMUS Ingg. Ind. — Ind. Ingg. (1 stel). — NAN 
Pt | oleh E. PINO -........ » S5 

| Tambah porto 1579. 1 

Pa,
 

n na “Toko Buku ,K.R." 
2221 2 Pe - tagu- - kidul 42, — Jogjakarta. 

mh smga en hana Manah maan san
a ar mung Semua na 

| Bantulah P. M. . | 
3 Sma SPORT       

       
  

|  MEMIHAK jang telah ditentukan dalam maksud dan tudjuan 1 

1956 sudati “siap dengan suatu !A 
harge Rss || 

I pada tg. 18/1 tertjatat 98 - peoresasas. anon ai ea AAN Pan ana 

pe INILAH HIBURAN UNTUK i 

2. PEMIMPIN ORKES JANG MENDAPAT SUCCES BESAR BUKAN SA- 

& DJA DENGAN MUSIKNJA, TETAPI DJUGA DALAM ...... 

NAKLUKKAN LA 

,Walking My Baby Back Home" 
DG. DONALD O'CONNOR - JANET LEIGH 

   

B0 TABIB AMIRODIN 
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| jang. ditentukan dan bahkan meninggalkan - sifat TIDAK 

| tieramah politik, dengan ini Secretariat TIDAK ikut serta . 

— bertanggung (nasa terhadap penjelenggaraan dan @jalannja 

tjeramah. 

Harap para Mahasiswa, Pelad jar dan Organisasi? pendukung 

. mendjadikan malum. 

SI     $ 1 Sign (0. SEORETARIAAT. 
da 

I7. TAHUN KEATAS ! 

. ME- 

 GADIS - IMPIANNJA. 

MULAI 
ISA 

PAGI 2 Di SOROHARSONO 

    

SUDAH - DAPAT SURAT: :PUDJIAN 

. Obat AMIROSOL 
UNTUK WANITA & LAKI2 

'. AMIROSOL : Paling berharga dan tjepat untuk menolong jg. 

4 terganggu kesehatannja. . 

. AMIROSOL: Paling mudjarab dan tjepat untuk kembalikan 

& tenaga jang sudah hilang, bagi-orang lelaki jang sudah tua - 

$ ataupun jang masih muda, jang menderita penjakit kurang 

| kuwat. Penjakit ini bisa timbulkan rupa? penjakit, migalnja 

buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas 

marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dli. 

AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang 

“bulan tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah dil.. 

  

9 AMIROSOL harga Loco Rp. 25— 

” ., AMIROSOL untuk sakit keputihan (Pektai) Urai Rp. 25.— 

4  AMIRO OLIE obat untuk lelaki .....o.oooo.co.o Rp. 20,— 

- TERANG BULAN obat hilangkan kukul (jerawat) dan 

bikin bersih muka ..... Ta aan ... Rp. 25,— 

TJATJAP Nan pandjang dan gemuk. “2 

4 APA Landak ea inai Rp. 20,— dan Rp. 10.— 

? IMPOTIN TABLET (kembali Sang SAT Kata Rp: 30,— 

Digkos kirim 1079. 

TERBIKIN OLEH. 

Kusumojudan 95 — SOLO. 

EONDER OPERATIE 

2 Tanggung bisa bikin baik. Sakit .Ambeien (wasir). 

& minta baik dengan garansi, boleh datang dj Kami 

rumah, ongkos2 boleh berdamai. 

Kalau 

punja 

“AGEN2: 
. SARONOMARGONO Ngupasan 12, Jogjakarta, 

Petjinan 58, Jogjakarta, 

T, O. ENG NJAN HO “Potjinan 15 Jogjakarta, 
Toko Obat KARUHUN Jogjakarta, 
Yoko Obat TEK AN TONG Petjinan 81, Jogja. 

HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko Obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 

Pekodjan 101, Semarang. 
Dj. Nanking 11, Madiun. 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6 B, Semarang, 
Nji. Pulisi 1 geng 
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PENGUMUMAN. 
DIPERMAKLUMKAN, BAHWA PADA HARI: 

SENIN, 
tanggal 24 DJANUARI 1955 

Imlek) Kantor? : 

BANK INDONESIA 
BANK NEGARA INDONESIA 
INDONESIAN BANKING CORPORATION LTD. 

BANK SOERAKARTA M.A.B. 

ditutup. ' 
Hendaknja jang berkepentingan, maklum adanja. 

(Fahun Baru 
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LA ana aa kah MUA mena Png RE ANN Ae yN MET MAN DNA PAN Ai Pe EN SN ST 

f PERBURUHAN R.I. 

KANTOR RESORT DJAWATAN HUBU- 

NGAN PERBURUHAN JOGJ AKART A. 

| Tugu Kidul No. 54 - Telp. 593 - Jogjakarta. » 

(PENGUMUMAN 
No. 185/U/1/55. 

Atas dasar Peraturan Menteri Perburuhan R.I. tanggal 

3 Mei '54, No. 70/1954, tanggal 3 Djanuari '55, No. 81/ 11955, 

Tan Pengumuman dari Kantor Daerah V Djawatan Hubu- 

ngan Perburuhan Semarang” tanggal 15 Djanuari 1955, 

No. 2/I/UM/1955, 
Bahwa mulai tanggal Ii Djanuari 1955, - Kantor Pem- 

“bantu Penjaluh Perburuhan Jogjakarta” jang beralamat di 

Tugu kidul 54, diganti mend'adi : 

»Kantor Resort Djawatan Hubungan 
Perburuhan Jogj okartas 

| jang wilajahnja meliputi : 
Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Tkorinirako. 

dan Kota Jogjakarta, 
Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, 

atan Purworedjo. : 

“Selandjutnja segala surat -menjurat jang dahulu diala- 

matkan kepada ,,Kantor Pembantu Penjuluh Pe erburuhan 

Jogjakarta” kini supaja dialamatkan kepada : 

KANTOR RESORT DJAWATAN HUBUNGAN 
PERBURUHAN JOGJAKARTA" 

TUGU - KIDUL No. 54, TELEPON 593, 
“JOGJAKARTA. 

Jogjakarta, 26 Djanuari 1955, 

3 DJAWATAN HUBUNGAN PERBURUHAN 

Kepala Resort Jogjakarta. 

(mam Moefradi) 
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Buktikanlah sendiri kemustadjabannja. 

  

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, rab sjaraf, 

djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 
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HALAMAN 4 

——x 

THE B16 3 STARS 

GER — RITA HAYWORIH — 

SHARLES LAUGHTON. 

GALOMES 
karena 

Saksi- 

    

STEWARD 

- Speciaal bagi mereka jang belum TARNIRA NA da 

vacantie, Dan mereka jang ingin menjaksikan lagi. 

kan, ,THB 7 VEILS DANS" ig sangat menggiurkan hati! 

Tiap hari MATINEE dj. 10. 

17 TH. keatas.   
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       Agen? di Djawa Ta ana ! 

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 lain sebagainja. 

Harga per doos Rp. 20,—   

POTENSOL 

K1 ng. merasa 

Untuk INAKt 33 lesu (keterangan lebih djelas 
dalam Goos atau bolen minta dari pendjual). 

Harga per doos PENA Se ON nd SA abi Pan N 

PENA dian badan BO NP Meta Pn AH maan an 
TEENOE Tema RUN Ne Aa Sa BE pn 2 ! Je, aa 

on na Na steo Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 —. Jogiakarta 

DC CREAM 

ATOM HAIRDYE 
Untuk menghitamkan 
putih. Tangg 

rambut 
ung tida LUNTUR 

dan kwaliteitnja, istimewa. 

Per does Rp. 10,—: Rp. 15,— 

Rp. 25,— 

  

, 

DC POMADE 
Untuk  menghitamkan rambut 

putih, Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa A Rp. 2 

Obat2 keluaran DC PHARMA 

ditanggung tida | mengganggu 

kesehatan umum dan diperbuat 

dengan alat-alat Pharmacie oleh 

Aghli2- Obat jang ber- Idjazah.: 

DAPAT DIBELI DITIAP TOKO 

OBAT TIONGHOA DIMANA. 

DC ,,PHARMA" Ltd. 
Dj. Ternste No. i2 Bandung. 

Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

  

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

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

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

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

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 

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

djan Semarang.     
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8 Porto 15 Yo. 
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Masih Sedia!!! 
» Peladjaran EKONOMI 

oleh : Van ZWINdregt 4. oo Woman Rp. 27,50 

# Peladjaran EKONOMI 
oleh: BR. DjOrban |..d ee Ne Una 

3 5 @ 

8 Sari Ilmu Hajat Tn 
oleh : Frater Vianney Mk.co odds ar G0 
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Toko Buku ,,K.R.' 
'A 
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Minimum Rp. 1,50. Tuku Kidul 42 — Jogjakarta. 9       
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An aan ANA AN Pa A3 MA Ma LAS LN LE MEN AMAN, 

R. SOEMARDI 
DOKTER GIGI 

Djl. Widoro T Telf. No. 466. aa JOGJAKARTA. 

MULAI TANGGAL 20 - 1 - 1955. 

SAMPAI TANGGAL 1 - 2 - 1955. 

TIDAK PRAKTEK. 
219-1 
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Surat Pudjian. 
( 
? 

/ 
/ 

! Kiriman Pil Viranol tuan Tabib Wahid Mawn telah saja 

4 trima dengan baik dan djuga segera saja gunakan untuk 

| mengobati Ajah saja, jg mana sedang menderita sakit ping- 

!. gang dan kepala pusing?. Dengan tjepat sekali penjakit itu 

! ' berangsur-angsur hilang, karena dimakannja Pil Viranol 

' sehari dua bidji. 

j Sekianlah dan tidak lupa 

)- djasa Tuan Tabib WAHID 

! 
1 
1 

Pa 53, 

terima kasih saja utjapkan atas 

MAWNE-— Temblong 40 Bandung. 

Pargkalpinarg, 2-11 - 
Hormat saja, 

BONG JAUW BOEY. 

MA Sea et Ya AA ln aj ina Ang AN 

RADJA DARI SEMUA OBAT JAITU : 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala matjam benjakit seperti : Buah pinggang, Djan- 

tung berdebar - debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). 

Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja di kantor dan jang 

suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

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

tdak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, 

aki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang. 

Dera pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 

ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 

Ne ta' ada, untuk it ita bikin : PIL VIRANOL jang 

tanggung 100Yc BERHASIL. 

Harga 1 botol Rp. 20,-— 

IE ada sedia lain2 obat jang mandjur. 

    

r m Viranol Tonic Pills. menambah darah ... Rp. 30,— 

Pi Istimewa ...... SIP a SE Bpn Aa Pee NCT SLTA a ,— 

Minjak ISLIMewa: serena arena Maa An & 10,— 

Pir VENNA AA TA TN VER UT 2 25, — 

Pil Wanita untuk wanita tUA Lala , 30— 

Salp Tjaritik, menghilangkan hitaman di muka, 

panu, kukul djerawat No. 1 Rp. 20-—. NO: 2 10.— 

Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam .. 15— 

Siitana Figure Cream. membikin bagus badan '. .. 30,-—- 

TN bikin hitam. perobat. tanggung tida luntur 

2: gram “3 4 #:Gan 5--gram 

No Hate Powder, ghilangKan sambetA 

Minjak Nana rambut, tahan ront: 3k 
  

Mini PANEN kurang MENJeEngAn |... seegtr 

Sa330AWasir (ambeien) La benatana teu na angan 

Gu, UFwceem "untuk: kudis, gatal, luka2 ......... 

Ishatesi (askit gula) senen an an nge enranatan      1 Ptiok Limu2 

Chat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 157 

TABIR MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obut? bisa dapat bai disemua Takan Ohat TTIONGHOA 

Gaeluruh INDONESIA. 

As 

TGKO SOLO Di Sosrcwidjajan No: 5 — Jogjakarta 

“disko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 

TOKO IUNIOR. Dil. Malioboro 93 — Jogjakarta 

“indabad House, Nonongan No. 77 — Solo.     

Tecnicolor DI : INog a | ig 
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1 Takan Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang 

"re ung menghilangkan. tan- "Toko Obat ENG TAY HO. Pekodjan 101 -—- Semarang 

2 hitam, djerawat, kukul dan Toko Obat NGO FOK TONG gang Pinggir Y — 

Naba Beri tjahaja dan membi- Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 Semarang 

kin tjantik paras mukanja. UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang 

Per doos. ... Rp. 15,— Toko HAPPY Alun? 15 — Kudus. 
NO-HAIR CREAM. La. 

Tjepat. menghilangkan rambut Fast 

dan tida berbahaja dan gamyang Sa ES HN 3 Aa BSE NASA EL A LA NSA D SN 

Sipake. s 

Per idoos' ..... Rp. 10,— SURAT PUDJIAN 

Kepada 

Jth. Tabib AMIRODIN 

3 Solo. 

Dengan hormat, 

Bersama ini, saja : ACHMAD, 

keluaran dari”Tabib AMIRODIN Kusumojudan Solo, telah 
atas kemandjurannja obat 

saja derita, sehingga sangatlah mengganggu kesehatan. 

Ternjata diluar dugaan saja, setelah mulai memakan pii 

tsb. kelihatan sekali kemandjurannja, kemudian belum 

sampai habis satu pak dapatlah sembuh sama sekali dan 

terhindar dari bahaja penjakit lebih landjut. 

Maka atas mudjarabnja pil tsb. 

kasih dan pudjian semestinja. 

saja sampaikan terima 

Baja : . 

ACHMAD 

3-10. - Djakarta. 

AAA aa YA em MAN ENI Aka SANA Aa AN EA YA LL NK 

S
S
 

  

Lebih tjepat dari Suara 
Dalam '/, djam 
Rambut putih mendjadi hitam. 

Black Hair Dream Oil 
Tjap Potret Bintang Empat. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan, : 

Sudah mendapat ratusan surat pudjian. "1 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll, 4 
mudah dipakai, 
Harga Rp. 25,— Tambah ongkos kirim 1576. 

Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia. 
Agen?: bisa lihat teks dari 'Amirosol & Amiro 
Pomade 
PERSEDIAAN TERBATAS, 

PUSAT PENDJUWALAN : 

AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95 A. 

Solo. :         

SESESSSSSIGST SES LESLSIS
I SSS SSS 

»KEDAULA TAN RAKJAT” 1982 / 52/8014, 

  

      

     

       


