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DIDEPAN SIDA 
MARIN PEMERINTAH 

Oleh PM dikatakan, bahwa pe 
mserintah menganggap peristiwa 
di Tjotdjeumpa dan di Pulaule- 

pung itu benar2 ,ernstig”. Maka 
Cari itu selain membatja dan 
mendengarkan laporan? resmi 
dari gup. Sumatra Utara, pang. 
TT-I, kepala kepolisian prop Su 
matera dan kepala polisi Kuta- 
radja, pemerintah djuga mengu 
tus Menteri Dalam Negeri untuk : 

1” mesa 3 
3 PERTJAJA 

  

si 

ATAU TIDAK i 

pekbnuk telah beri kete- 

rangan tentang peristiwa Tjot 

Djeumpa dan Pulau Leupung. 

Pokoknja: tentera tidak menem- 

baki rakjatj dengan semena 

mena.Rakjat jang djadi kurban, 

sudah semestinja djadi 

sama-sama gerombolan. 7 

Kalau begitu duduk perkara- 

nja, sudah terang, tentera tidak 

bersalah. Didalam pertempuran 

tentera tidak - sempat mempela- 

ajari riwajat lawan jang . diha- 

dapinja satu per satu. Apakah 

si Anu baru sekali ita bantu ge- 

2 bantu Me ? 5 
1 Pa 

     

Mapuran, & “kena pe 

wah keselamatan diri. 

Tan aipinat lawan !. 

Terhadap meet Okmlaaa Peme- | 
rintah ini pihak lain, jaitu semua 
pihak jang minta keterangan, | 

  

la2 dilemparkan kepada tentera. | 
Kalau memang tidak mau 

pertjaja, tentu Pemerintah Maak 
dapat berbuat apa2. “Keterang- | 
an jang bagaimana lengkapnja | 

pun, tidak akan dapat mejakin- 
kan orang jang tidak mau per- 

tjaja. 

sudah semua tuduhan jang mu- | 

| 

    

2 

Tapi dalam pada itu Siampitan | 
baiknja, kalau suara? jang meng 

hendaki dikirimnja panitya pe- 
nindjau kedaerah Atjeh Besar | 

itu didengar. Manfa'atnja pasti | 

banjak. Kalau sudah menindjau | 

  

diri. 
Dan karena sudah njata? ten- 

annja memberi kesempatan . ke- 

pada panitya penindjau? Pada 
hemat, kita, malah nama baik 
tentera akan lebih “diakui lagi 

kepertjajaannja,!     

  

SULAWESI SELATAN 
TIDAK TAMBAH 

5 AMAN ! 

“Dalam pada itu soal keaman- 

jaitu Sulawesi Selatan, tidak 
makin baik. Berita menjatakan, 

bis GIA jang dari kota Makas- 
sar menudju lapangan terbang 
Mandai, telah ditjegat gerom- 

bolan. ' Beberapa orang . pega- 
wai GIA telah ditjalik, penum- 
pang bis (jaita penumpang Ta 
dirampok. 
Kalau berkenaan ddngan pe- 
ristiwa Tjot Djeumpa dan Pulau 

Leupung tempo hari : terde- 
ngar suara? mengenai" perlinja 
pergantian gubernur Sumatera 
Utara, mengapa berkenaan dgn 

    

makin tidak amannja Sulawesi: 
Selatan tidak ada suara2 jang 

menghendaki pergantian Waber 5 
nur Sulawesi? 

Kita tidak ada menaruh kebe- | 
ratan2 persoonlijk terhadap gu- 

bernur Sulayvesi. Malah didalam 
surat kabar ini kita mengan- 
djur-andjurkan supaja dipenuhi- 
lah keinginan penduduk Sulawe- 
si Selatan jang menghendaki 
supaja Lanto djadi gubernur. 

Tapi sekarang ini, dimana per 
“ekonomian daerah tidak makin 
baik. Dimana keamanan tidak 
makin madju. Sekarang ini kita 
bertanja, apakah saudara? kita 
di Sulawesi Selatan tidak sepen- 
dapat dengan kita, bahwa ha- 
rapan? jang sama? kita gan- 
tungkan kepada gubernur Lanto 
njata? tidak terlaksana ? 

  

“Ialui   

| 

  

tera tidak bernoda, apa halang- | 

oleh pihak? jang naa Kang . 

an dibagian lain tanah air kita 

rombolan dengan membawa sen- | ki. 70 

djata, apakah sudah sedjak se- | | diata g 

mula aktip ikut bertempur men putjuk breng: 

NG PLENO TERB iKA PARLEMEN KE- | rat sempat MN na 
IKAN KETERANG 

  

    
AN MENGENAI PERISTIWA TJOT DJEUMPA DAN SEKI- 

TARNJA, JANG DIUTJAPKAN OLEH P.M. ALI SASTROAMI- 

DJOJO DAN MEMBERIKAN GAMBARAN TENTANG DUDUK 

PERKARA JG SEBENARNJA DARI PERISTIWA DI ATJEH 

| BESAR ITU DAN SELAIN ITU BERISI PENDJELASAN TEN 

TANG FOLITIK PEMERINTAH MENGENAI PEMULIHAN 

KEAMANAN DIDAERAH ATJJEH. | 
2 

mendapatkan kesan2 langsung 
dari ) teriksaan sendiri ditem 

pat kedjadian itu. 
Lain daripada itu oleh KSAD 

| diutus pula 2 orang perwira dan 

| oleh djaksa agung diutus se- 

orang djaksa tentara ke Suma- 

| tera dengan maksud jang sams. 

| Dari laporan2 jang kini sudah 

ada ditangan pemerintah dapat 
dimadjukan “kenjataan2 seperti 
Se aa , 

TENTARA DISERANG. 

. Pada Nina 22 Pebr. 1955 
dj. 6.30 WW.S.U.. (waktu Sumate- 

ra Utara) sedjumlah 16 orang 

anggauta tentara jaitu peieton 

52 dari bataljon 142 dan seorang 
pembantu sipil berangkat naik 
truck gari pos Lung menuju 
njarkas kompi 2 di Longa untuk 
menganti bahan makanan dan 
sahan bakarfatau benzin. Pada j 
hari itu djuga dj. 16.00 

mereka berangkat kembali dari | 
A || markas kompi di Longa menu- | 

kurban, | #ju ke Lung. | 

sebab mereka bertempur ber- Waktu mereka sampai pada | 
kilometer 34, jakni 20 km dari | 
Longa, dan pada saat truck jang 
mereka tumpangi itu sedang me 

@iibalan sekonjong? me 
reka diserang dari depan dan da 
ri belakang, dengan tembakan? | 

1 oleh gerombolan. Djum | 
in jang menjerang 

r dan diantara sen- 

z Mereka pakai ada 4 6 

un. Truck terbakar | 

      

      

  

| ditempat oleh karena drum ber | 

Lalasan Pak 

finggal pertjaja atau tidak. Ka- 

lau pertjaja, maka" hapuslah |: 

Korii ini pemimpin2 2 

T 

sendiri per? keadaan Gisana, da- | 
pat memperoleh. gambaran scm- : 

  

Ikan masalah2 

AN disebabi 
edjumlah 15 ora ig | 

seorang | 
pradjurit klas I bernama Saba- | 
rrdin dalam keadaan luka? be- | | 

sb 
k $ 
Komp. A. 2 

  

, 1 i 
| 

WSU | 
! | | ! 
1 
1 

menghadapi serina, nomer kata | mati Bika seorang djatuh | ka masuk 

Ini ber-.| 71, m kefialam kali dan terdapat | 

siapa sadja jang | kemudian meninggal, 

lam 
kali dan menjelamatkah diri. 
Sendjata dan mesiu jang diang- 

kut ikut terbakar pula, ketjuali 
seputjuk brengun dan seputjuk 
L.£. tidak diketemukan kembali 
dan diduga dibawa oleh gerom- 
bolan. Semua djenazah dimakam 
“kan esok harinja dimakam pah- 
lawan Kutaradja. 

GEROMBOLAN SUDAH 
LAMA MENUNGGY. 

Berhubung dengan 
perlu'diterang 
beberapaha 
meranti per 

J 

ungkus ma 

kes erdapar 

n ditem pat 
Leul aa 
mk esian- 

rura wa gerom 

polan sudah agak 
lama memungen Sar 

at—untukmenjerana 

Dalam hubungan ini kemudian 
diketahui, bahwa pada hari itu 
subelum terdjadi djebakan, para 
penduduk memberi nasehat ke- 

paGa kendaraan2 bermotor jang 

meliwati djalan itu, supaja tidax 
r:eneruskan pera jalanan, kare- 

ra kata mereka djalan diantara 

Lho-sedu dan “jotdjeumpa Tu- 

sak. 

Akan tetapi truck tenta- 
ra jang mengalami malape- 
taka sama sekali tidak dibe- 

  
| rikan keterangan oleh pen- ' 
duduk2 itu, sehingga truck | 
dengan para penumpang- | 
nja berdjalan terus dengan 
tidak menaruh sjakwasang- 

| ka 2 apa, sampai mere- 

Nada 
PENDUDUK DIADJAK 

MELAW AN TENTARA. 

Dengan berhasilnja pentjegat- 

LA aan ya 

 legasi mulai tiba 
Australia: Negara2 Barat djangan 

0 meremehkan 

PARA PEMIMPIN DEL 
KONP. A-A. SUDAH AKAN 
APRIL HARI INI BERTURUT2 SAMPAI TGL. 

AKAN TIBA 'ROMBONGAN HARI INI 

EGASI NEGARA? PESERTA 

DATANG PADA TANGGAL It 
17 APRIL. 

DELEGASI LAOS, 

TGL. 15 ROMBONGAN PILIPINA DAN VIETNAM SELATAN, 
TGL. 16 APRIL, ROMBONGAN RRT, MESIR, DJEPANG, L- 

Ben atu itu wartawan luar | 

negeri dan wartawan dari luar 
Djakarta jang mulai tiba di Dja 
karta telah membandjiri sekr. 
bersama Konp. A.-A. untuk men 
daftarkan diri. 

Pilipina sibuk. 
Mengenai Konp. A.A. itu Pres 

Pilipina Magsaysay dan pemim 

pin2 kongres mengadakan pe- 
rundingan untuk “menetapkan 
pendirian Pilipina mengenai ma- 

salah2 jang akan dibitjarakan 
dalam konp. Bandung. g 

Birma giat. 

Djuga di Rangoon achli2 Bir- 

ma kini sedang mempersiapkan 
Suatu rentjana jang akan diha- 
wa oleh delegasi ke Konp. A.A. 

Rentjana tersebut adalah meru 
pakan rentjana perluasan dari 

pada rentjana jang telah dikemu 

“kakan oleh PM U Nu kepada ne 

“gara2 Colombo lainnja dalam 
“pertemuan 1 th jang lalu. 

Dalam hal ini Birma berpen- 
dirian bahwa negara? jang ter 
belakang dapat berusaha sendi 
Tri untuk  mentjapai stabiliteit 
Gan kerhakmuran dengan djalan 
memperluas kerdja-sama dila- 
pang ekonomie, 

Sementara itu bekas duta In- 
“dia di Amerika, Panibar, 
"takan bahwa meskipun diantare 
|para peserta konp. A.A. memang 

| terdapat pandangan politik luar 
negeri jang berlainan, namun de 
mikian konp itu sangatlah pen- 
“ting, karena akan membitjara- 

jang mengenai 

mereka semua, teristimewa hak 
n.ereka untuk berkembang de- 
ngan tidak mendapat gangguan 
dilapang ekonomi dan politik, 

Seorang penulis Australia 
jang terkenal dalam soal2 ti 
mur djauh menjatakan, bah-   wa negara2-barat djangan 

2) 
menja 

BYA DAN INDIA. SEDANGKAN TGL. 17 APRIL AKAN TE 
BA DELEGASI2 LIBANON, SYRIA, TURKI DAN PAKISTAN. 

| lah meremehkan Konp. A.A. 
Karena konperensi tersebut 
mungkin akan mengambil 
hatsil2 jang achirnja harus 
dihadapi oleh negara-nega- 
ra Barat.” 

Be djebakan |   

  

mengikuti mereka mek 

1 

  

   
    

  

   

    

   

   
     

  

   

an itu, agaknja menur 
Tidikan kegiatan gero 
meningkat dan merek 
djak penduduk untuk 

lara, jang menurut g& 
mereka telah djatuh da 
Gaan takut dan rusak 
sehingga tidak sanggk lagi 

menghadapi serangan2 geromboi 
Lan jang agak besar. 

Oleh karena dari pengelidikan 

ternjata benar, bhw gerombolan 

bersendjata sesudah tanggal 22- 

2-1955 itu masih aktief Bergerak 

Tae Year Te djebak- 

patroli “teh Pa (tentara 
dari kompi II bataljon 142 dgn 

maksud membersihkari daerah 
. “#Dengan 

bah- 

meng 

    

  

    

Dosa dapat di 

wa gerombolan perda 
  

adakan pos pengawafan  di- 

desa Tjotdjeumpa. dg me- 

reka menggunakan kanjpung Gi 
rig sebagai tempat mengadakan ! 

| kan karena tidak terbukti ke- rentjana djebakan selandjutnja. 
(Bersama #hal. 4). 

    
| 

  
salahannja. 

Muang Thai sedia 
Terima peladjar? 

Indonesia. 

Pemerintah Muang Thai telah 
menjetudj ui untuk menerima 

sedjumlah peladjar Indonesia 

dan Vietnam Selatan untux 

mempeladjari sistim kepolisian 

dinegeri itu. 

Demikan AFP. dari Bangkok. 

Sajid Abdullah- 3 tahun 
8 Terdakwa bebas. 

Peristiwa lapangan Banteng” 

jang terdjadi 28 Pebruari 1954 
Selasa kemarin diachiri peme- 
riksaannja oleh hakim Mr B. 
Sjarif dari Pengadilan Negeri 
Djakarta dengan mendjatuhkan 

hukuman pendjara selama 3 th. 

Gipotong selama waktu dalam 
tahanan atas diri Sajid Abdullah 

hina Achmad jang mendjadi ter- 

dakwa pertama dalam pemerik- 

saan perkara ini. 
Terdakwa dipersalahkan me- 

janggar pasal-170 KUHP jaitu 

melakukan tindakan kekerasan 
bersama dengan lain2 orang di- 
tempat umum” jakni memuki 

pemuda Wijono jang waktu itu 

berada dirumah no. 10 Lapang- 

an Banteng Selatan dan turut 

serta dalam  keributan2 jang 

timbul ditempat itu sehingga 

mengakibatkan . rusaknja alai 
perabot? rumah tangga rumah2 

didjalan tersebut no. 10 dan 12 
sedangkan S terdakwa lainnja 
sesuai dengan permintaan djak- 

sa oleh hakim tersebut dibebas- 

Ant. 

asi Indonesia 
2 dari 17 orang dan 

16 penasehat 

TENTANG sus iman delegasi Indonesia ke konperensi A-A 

seperti kita muatkan kemarin, lebih landjut dapat dikabarkan | 
| masi halus serta ketekunan. Di j 

sbb. : Delegasi tersebut terdiri dari 17 anggota termasuk ketua- 

nja, dan disamping : diadakan 

orang. 

  

    

Delegasi Indonesia ifh terdiri 

Sari PM Ali Sastroam: 
bagai ketua, MenteriiLN Sn- 

narjo wakil ketua, dan anggota2 
Menteri ” Perekonomiart Roosse- 
no, Menteri PPK Yamin, 
Menteri Agama K. Masjkut, 
Menteri Penerangan L. Tobing 
Penasihat2 pada Kementerian 
Luar Negeri, Subardjo, Abu Ha- 

nifah dan Sujono Hadinoto, Se- 
kretaris Djenderal Kemin Rus- 
lan Abdulgani, Kepala Direkto- 
rat Asia dan Pasifik Kemlu Su- 
kardjo Wirjopranoto, Kepala Di 
rektorat Eropa” Barat Kemig 
Nazir Dt. Pamuntjak. 
Direktorat Perekonomian Kemiu 
Utojo Ramelan, Kepala Biro Pe- 

"rantjang Negara Djuanda, Duta- 

jojo se- | 

b 
t 

| 
1 

| dari 

penasihat? terdiri dari 16 

dan Tajib Napis dari Kemente- 

| rian Luar Negeri. 

t 

| 

elite 
sa

ia
 

Kepai3 | 

besar Indonesia di India LN Pa- | 

lar, Duta-besar Indonesia di Ka- | 

iro Abdulkadir, dan Wakil tetas 

Indonesia di PBB Sudjarwo 
Tjondronegoro. 

Es Penasihat?nja. 

Penasihat2nja 

Seksi Luar 
I. A. Muis, Gubernur Djawa Ba- 

rat: Sanusi Hardjadinata, Thes- 
Saurier Djenderal Kementerian 

Keuangan . Sugiarto, 
Bank Indonesia Lukman Hakim, 
Direktur Djenderal Kementerian 

Perekonomian  R. A. 

dari Kementerian Pertaniaa 
Kaslan A. Tohir, dua dari Biro 

Irian Diapari dan Papare, selais 
itu Maria Ulfah Santoso, nj. Pu 
djobuntoro, Abdul Muttalib Da- 
nuningrat dari Kementerian Pe: 

hubungan, S. Mangunsarkoro ke 
tua Jajasan Kebudajaan Nasio- 
pal, S. Tedjasukmana dari DE 
IP, Sudjatmoko dari NV Pem- 

' bangunan, Sutarto Hadisudibj» 

Sidang DPRD Jogja: 
  

| 
| 

r 

| 
I 

| 
1 
' 

| 

| | 
| 
| 
| 

| 
| 
| | 
| 
! 
| 

| 

PEMANDANGAN umum ba- 
bak kedua sidang DPRD Jogja- 

karta mengenai rentjana angga- 
ran belandja berbitjara 5 ang- 
gota jang pada pokoknja semua 
tidak merasa puas terlambatnja 
rentjana tersebut. Para pembi- 

tjara itu menjesalkan tindakan 
Pemerintah Daerah, terutama 
terhadap pelaksanaan rentjana2 
dan planning2 seperti textjan- 
tum dalam anggaran belandja 
itu. Dikatakan, bahwa daiam hal 

ini Pemerintah Daerah kurang 
konsekwen “ - melaksanakannja 
dan terlalu menggantungkan di- 
ri pada pengeluaran uang, 'se- 
hingga menghadapi kesulitan2. 
Seperti djuga pada pemandang- 
an umum babak ke-I para pem- 
bitjara menitik beratkan penda 
patnja pada usaha2 dalam lapa- 

ngan ekonomi daerah. 
Dalam hal ini sdr. Karkono 

menjarankan, bhw untuk meng- 

atasi kesukaran2 dalam lapang- 
an ekonomi itu, Pemerintah Da- 
erah beserta “BPP-nja harus 
membimbing pengusaha2 parti- 
kelir.  Djuga dalam 
perdagangan rakjat perlu men- 
dapat bimbingan, supaja toko2 
itu dapat dipegang sendiri oleh 
bangsa, kita, dan tidak seperti 
sekarang ini, dimana kita. meli- 

  lapangan 

banjak. . 

Anggaran Belandja 1954 
ditunda tg 19 April 

hat toko2 disepandjang Malio- 
boro itu hampir. semuanja di- 
pegang oleh bangsa asing. 

ialah Ketua | 

Negeri Parlemen | 

.Asmaun, - 

Direktur | 

De- | 

ngan tiada bimbingan dari Pe- 
merintah Daerah, maka dalam 

lapangan ekonomi dan. kebuda- 

jaan, daerah Jogjakarta ini ti- 
dak akan mendapat kemadjuan- 
kemadjuan. 

K.H. Mansjur berpendapat, 
bahwa salah satu djalan untuk 

mengatasi kesulitan2 dalam la- 

pangan ekonomi itu, jalah mem 
perhebat industrialisasi. Teruta- 
ma rentjana2 jang ketjil seperti 
pabrik es, tegel dil. perlu diper- 

Sar.  Brataningrat menitik- 
beratkan pembitjaraannja pada 
soal financieele verhouding dgn 
Pusat. Menurut pembitjara Pe- 
merintah Daerah harus segera 
mengadakan undang2 sambil 
memperdjoangkan keuangannja 
kepada Pusat. Diharapkan bah- 
wa DPD harus - mengerdjakan 
semua keputusan2 DPRD. 

Achirnja sidang belum dapat 
ambil sesuatu keputusan, dan 

atas andjuran Ketua Wiwoho, 

pembitjaraan mengenai rentjana 
anggaran belandja ini akan di- 
landjutkan hari Selasa tanggal 
    
  

LA | datang. Wa Pi 

Nana spuehaen 

ea Lara 

   
Kekpahen 

  

1nj4 jatah Suwito Kemlu, CH VX. 

  

Ketua Sekretariat ialah Su- 

djarwo jang djuga mendjadi ang 

gota delegasi, sedang anggota2- 

| de Villeneuve dari Kementerian 

Perekonomian, Anwar Sani 

Kemlu, -Artati Marzuki dari de- 

legasi Indonesia di PBB, Kar- 

KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA 3 Pe 

  

tini Surianata Atmadja, Badre! | 

Arsjaf dan Bus Effendi. — Ant. j 

  

Viettam Selatan: 
  

  

  

Sebulan. ......i. 
KENA eh Aa 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 

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

  

Dalam dan Luar Kota. 

Lp 
0,60 ” 

0,80 

TAHUN X — NOMOR 164 
a 

SITUASI MAKIN GENTING 
Sekte2 bentuk T.R. 

KOTA SAIGON 

R. 

JANG TAMPAK SEKALI MENDJADI 

KAMP PASUKAN? PENGGEMPUR, RESIMEN2 BERKENDA- 

RAAN BERMOTOR DAN ARTILERI TAMPAK SIBUK BER- 

TJAMPUR GUGUP BERBARENGAN DENGAN USAHA P.M. 

NGO DINH DIEM UNTUK MEMOBILISASI PASUKAN? KE- 

SAMANAN DAN DENGAN ADANJA PERNJATAAN DARI 

FRONT SEKTE?2 JANG DJELAS SEKALI MERUPAKAN 

PERNJATAAN PERANG SAUDARKRA. 

Front sekte2 ini setelah 3 ha 
ri berdiam diri kemarin dulu te 

lah mengeluarkan komunike jg 
nenjatakan bahwa Ngo Dinh 

Diem menghendaki peperangaa. 

Selandjutnja dari komunike 

itu dan dari sebuah proklamasi 

“ternjata bahwa front itu telah 
membentuk badan pimpinan da- 

rj apa jang disebutnja ,,Tentara 

Revolusioner Rakjat”. 

Bao Dai serukan gen- 
tjatan sendjata sampai 

20 April j.a.d. 

Bao Dai dalam pada itu telah 

mengulangi seruarinja kepada 

pemerintah Ngo Dinh Diem dan 

Front Persatuan Nasional, jang 

terdiri dari sekte2 politik-keaga- 

maan, Supaja mereka: memeliha | 

-. Naa sendjata sampai 

. 20 April j.a.d. Seruan sema 

2 1m ini sudah diutjapkan Bas 

Dai pada tanggal 5 April jl. da- 

lam sebuah surat-kawat dari vil- 

lanja di Cannes, pantai pesiar 

Perantjis, kepada Front Persatu 

an. 
Bao 

negerinja sekarang 

katakannja bahwa ia jakin sebe 
achir bulan ini sudah tertja | 

"pai penjelesaian. Suratkawat ini 

seksi PP dan K Parlemen 

lum 

disampaikannja pula kepada Pa 

nitya Pendamai Nasional Viet- | 

nam. — AFP. 

' Tentara Sekte2 minta | 
penduduk mengungsi. 

: Pnb aa gn 5 
Pemantjar radio tentara sek- 

te2 jang menentang pemerintah- 

an Vietnam Bao Dai, sementara 

itu mengandjurkan kepada pen- 

duduk sipil untuk mengungsi da 

ri daerah tak “bertuan 'anta- 

Sekitar pesawat jg djatuh: 
  

Tiga korban tertolong 
hidup 

Dari anakbuah pesawat ladia jg djatak 

MENURUT UP Singapura, kantor penerbangan sipil dikota | 

itu hari Selasa: jl mengumumkan, 

telah bertolak untuk mentjari pesawat India jang 

Senin jl. telah. melihat pesawat itu jang sudah rusak 

bahwa pesawat2 RAF jang 

hilang hari 

pulauan Natuna dilaut Tiongkos selatan. 

A. F. Andrew, kepala dinas 

penerbangan terangkan, bahwa 

anak buah pesawat Sunderland 

dari RAF djuga melihat alat2 

pengapung dan barang2 penum- 

pang didekat Djali dan Batu di- 

kepulauan ! Natuna Besar. 

Berita jang lebih dulu menja- 

takan, bahwa penduduk pulau 

Sedanau, 8 mil sebelah utara pu 

lau Genting dari kepulauan Na- 

tuna, telah melihat pesawat 

Consteilation itu djatuh dilaut. 

Kemudian beberapa barang pe- 

numpang diketemukan. Disarni- 

ping pesawat2 RAF itu, de- 

ngan tjepat “dikirim ketempat 

itu pula sebuah fregat Angka- 

tan Laut Inggeris. 
Dari sebuah kapal 

ea an kemudia n 
didapat kabar, bah 

wa sekuranganja 

tiga orang dDenum- 
pang pesawat jang hi 
Kang vIbUu angs uh hi 
Ou D3. £ : 

Sebuah radiogram dari Kapal 

nelajan itu menjatakan, bahwa 

tiga orang jang masih hidup, 

jaitu seorang opsir, seorang na- 

vigator dan seorang ahli mesin 

telah dapat ditolong: mereka Iu 

ka2 ringan”. 
Luka? berat. 

Pemimpin Air India di Singa- 

pura menerangkan, bahwa tiga 

orang jang telah ditolong itu lu- 

ka2 berat dan memerlukan per-. 

tolongan dokter dengan segera. 

Mungkin sekali masih dapat di- 

tolong orang? lainnja lagi. 

Sementara itu Reuter ka- 

barkan, bahwa Constellati- 

on ,,Kashmir Princess" jang 

mendapat ketjelakaan itu, 
maksudnja akan membawa 

pula PM Nehru, PM Mesir 

Nasser, PM Birma U Nu ke 

Djakarta. 
Wartawan2 barat di Singapu- 

ra katakan, bahwa diantara 
orang2 RRT itu terdapat tiga 

orang terkemuka jang melajani 

wartawan2. asing jang berkun- 

| 
| 
| 
| 
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dekat ke- | 

- & 

djung di Peking, jg terpenting | 

Shan Chien Tu, jang mem- | 

buat verslag perkundjungan pe- 

mimpin  opposisi Inggeris Cie- 

ment Attlee di RRT tahun jl un- 

tuk kantorberita Shin Hwa. Jg. 

dua lainnja adalah Li Ping, se- 

orang wartawan Hsin Hwa puas 

la, jang telah membuat verslag 

tentang perang Korea, dan Chao 

Chi anggota bagian pers “Ke- 

menterian Luar Negeri RRT. 

Wartawan Austria Frederich 

Jensin.mewakili djuga 

berita Djerman Timur. 0 
Korban? telah diang- 

kat keatas kapal. 

Selandjutnja dapat dixabar- 

kan menurut Reuter dari Singa- 

pura, djurubitjara Angkatan La 

ut Inggeris menerangkan, bah- 

wa tiga orang jang tertolong 

dari pesawat terbang pengang- 

kut anggota2 staf delegasi RRT 

jang djatuh dilaut dekatkepui- 

lauan Natuna itu, telah diang- 

kat keatas kapal fregat Ingge- 

ris "Dampier”. 

tersebut hanja mendapat luka2 

enteng dan ditunggukan tiba di 

ane an hari Rabu sore ke- 

marin. — Ant. 

Dai menjatakan bahwa | 

pemetjahan krisis jang dialami : 
ini adalah j 

muskil, dan membutuhkan diplo | 

kantor- | 

Ketiga korban | 

pra tentara sekte2 itu dan tenta- 
|ra pemerintah Ngo Dinh Diem 
: dan pergi kedaerah2 jang lebih 

| aman. 
| Bersama itu kalangan2 politik 
mengatakan bahwa Konggres pe 

mimpin2 politik jang diketuai 

oleh Dr Ho Van Nhut dari Pa- 

lang Merah Vietnam pada hari 

Djum'at jang lalu telah bersi- 

dang di Saigon dan menjampai 

kan sebuah mosi kepada peme- 
rintah jang menjatakan kesedia 

& 
» 

  
Untuk gagalkan komp. 

Radio Peking 

delegasi RRT lainnja 

! Asia-Afrika di Bandung. 

  

PGP baru hangat 

Rapat Kerdja Sama 
|Pusat di Djakarta jang didu- 

|ikerdjajserikat buruh negeri: de- 
(ngan anggotanja jang meliputi 

| djumlah lebih dari 90x seluruh 

pegawai negeri, pada sidangnja, 
£ 1 (tel 

|a 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

| | wakil 

                                

Cease-fire sampai 20 April? -— Penduduk 

diperintahkan mengungsi 
3 sa 

Ss 

Ngo Dinh Pie dan sekte2 ke 

agamaan. — Rtr. 

Wisma Duta 
Nama tempat kediaman 

wakil Indonesia. 

Sebelum meninggalkan tem- 

pat kedudukan jang lama di 

Den Haag, acting Komisaris 

| Agung Indonesia Mr Susanto 

Tirtoprodjo - telah memberi na- 

ma baru pada tempat kediaman 

Indonesia di Nederland 

|jang letaknja di Wassenaar an- 

an mereka untuk mendjadi per- | 

antara dalam pertikaian2 antara | 

dalam siarannja kemarin 
Amerika dan Tiongkok Nasionalis dengan sengadja telah meng 

usahakan djatuhnja pesawat India jang dicharter kemarin dulu 

untuk membunuh Perdana Menteri Chou En Lai dan anggauta? 
jang hendak mengundjungi 'konperensi 

| terdapat 
| dan 2.0rang wartawan RRT 6 

R.K.S. pusat bersidang. | 
| ketjelakaan tersebut. 

(RKS) | : 

"tara Den Haag dan Leiden. Na- 

ma gedung tsb jang letaknja di- 

tengah2 kebun jang luas 

bagus dulunja ,,Backershagan” 

dan 

tapi kini diganti mendjadi ,,Wis- 

ma Duta” (bahasa Djawa kuno 

jang artinja Rumah Duta). — 

Ant. 

Radio Peking tuduh : 

. Pesawat pembawa del. KKT 
| ditembak Amerika / KMT 

A. A. 

telah menuduh 

Dikatakan 

pang c 

antara 15 penum- 

lan anak buah pesawat itu 

11 anggauta deleg 2 
dan 

mereka dikuatirkan mati dalam 

  

at 

Selandjutnja Radio Peking me 
| njatakan bahwa runtuhnja p3sa 

| kung oleh 51 pusat2 Serikat se | 1 Ia wat itu dalam laut Tiongkok Se 

latan dekat Serawak adalah sua 
ti pembunuhan jang dilakuxar 

dengan sengadja oleh agen2 ci 

  

| ganisasi2 rahasia Amerika dan 
ah memusatkan perhatiannja | 

| pada tuntutannja jang telah la- | 

| ma belum mendapat perhatian 
|setjara dielas dari pemerintah, 

(terutama mengenai . pelaksana- 

Isidang 

|da Perdana Menteri.jang. isinja 
' . 5 

! sebagai berikut.: 

| 1. Menjatakan penjesalannja 

| kepada pemerintah, karena sata- 

| pai kini pemerintah belum su- 

Chiang Kai Shek. 

Selandjutnja Radio Peking me 

Ingatakan bahwa Inggeris harus 
  bertanggung djawab terhasap 

: | peristiwa ,tehsebut karena pera 
lan PGP baru. Terhadap soal ini | 

tersebut. mengambil ke- | 
| putusan mengetok kawat. kepa- | 

| but dan selandjutnja menang! 

ka menerima dan berunding de- | 

|ngan delegasi 
ngenai pelaksanaan PGP baru 

dan lain-lain 

| Pusat. 

tuntutan RES | 
|LN RRT telah mengeluarkan 
| tuduhan kepada kaki-tangan 2. Mendesak kepada .pemerin- | 

RKS Pusat me- | 

| tah supaja dalan waktu singkat | 

selambatnja tanggal 14 Mei. 

Delegasi RKS sudah diterima 

dan berunding dengan Perdana 

| Menteri untuk soal pelaksanaan 

|PGP baru guna menghindarkan | 

| hal2 

| pemerintah dan para 
sendiri. 

3. Djika sampai waktu tsb. 

diatas pemerintah belum mene- 

legasi RKS, maka RKS akan | 

| mengadakan sidang lengkapnja | 

| untuk menentukan sikapnja jg. 

(ebih tegas. | 
|. Demikian San Dena dari Se- | 

! | kretariat R.K.S. Ant. 

Kk Komite Aksi Pemilihan 

(D Imum” (KAPU) Masjumi Anak 

ingadakan re- organisasi dan ke- 

| lengkapan Te un dengan 

| susunan sbb. 

Ketua S/II sdr.2 Harnali dan 

|Sudjadi, Penulis III sdr.2 Hur- 

| djan dan Djamiri, Bendahara 

|T/1I Jasakastawa dan Padma- 

| suparta. 

  

  

“Kita sokong kostan bandj jir 
Telah kita terima sokongan untuk korban Na dari : 

  

Tjabang Mantridjeron telah me- | 

jang tidak diinginkan oleh | 
pegawai | 

wat itu berangkat dari Hong- 

kong (Inggeris). Dan pemerin- 

tah Inggeris serta pembesar2nja 
hendaknja mengadak jet 

Gikan terhadap peris 

     

    
    ja Lerse 

  

serta menghukum agen2 raha- 

sia jang ikut dalam komplotan 

itu, kata Radio Peking. 

Sementara itu, menurut 

BBC kemarin, kementerian 

Amerika jang dikatakan de- 
ngan sengadja merusak pe- 
sawat terbang itu sebagai 
usaha untuk menjabotir kon 
perensi Asia — Afrika. 

Di Washington seorang djuru 

bitjara Kementerian LN Ameri- 

|ka menjatakari bahwa tuduhan 

rima dan berunding dengan de- | 

| 

| Duta Besar RRT itu, 

Tiongkok Komunis 'itu sebagai 

salah satu hal jang menggeli- 
kan. Demikian BBC. 

  

Pemerintah turut 

bersedih 
Atas ketjelakaan pesa- 

wat terbang. 
Duta Besar RRT di Indonesia 

Huang Chen telah ' menemui 

Menteri Luar Negeri Mr Sunar- 

jo di Kementerian Luar Negeri. 

Mengenai pertemuan dengan 
Menteri 

| Sunarjo terangkan, bahwa Duta 

  

Besar Huang Chen telah me-- 

njampaikan penghargaamnja ke- 

pada pemerintah Indonesia atas 

bantuan Angkatan Udara Repu- 

blk Indonesia jang telah segera 
mengirimkan pesawat?nja un- 

tuk mentjari penumpang? dari 
.pesawat terbang jang mengang- 

kut anggota? staf delegasi RRT 
itu. 

Menteri Sunarjo katakan se- 
terusnja, ' bahwa atas nama pe- 

merintah Indonesia ia telah me- 
njampaikan pernjataan turut 
bersedih atas peristiwa ketjela- 
kaan pesawat terbang tersebut, 
— Ant. 

“ 

    ka 

Anggauta2 Kompie 427 CTN nassssssa Hana . Rp, 3817,— 1 Mana Si baralkia »Robin- 

bewan Harian PBSB Kesehatan. Djalan son”, demikian seorang pengun- 

Mendirat A53 JORJA Wo neawnnen Pen kun hasan ana senen Yana » 1.832,— |djung pasar malam menagih 

(Djumlah tersebut adalah bantuan dari Tjabang2 djandji, waktu berdjumpa teman 

S.B. Kesehatan waktu Kongres ke-V di Djakarta). nja. Dengan kontan jang ditegor 
—m——wmw Membuka sepatu Robinson” 

DJ UMB AN ab eni bob aan Rp. 2.209,— | jang sedang dipakainja, ditukar 

Djumlah jang telah diumumkan ...... Rp.20.495,05 | dengan sepatu temannja jang 
PN aa |menegornja ditengah? djalan 

“Djumlah MAL AL Mk kes Rp3 22.704,05 ramai, 

 



     

    

   

    

    

   SELESAIKAN 
   
    

   
    

   

  

   

  

    

    
   

          

   

    

   

Surakarta 

data jang dapat disel 

Peron Aa lalu yana 
ja 

'KATAN NEGERI 

  

   : us Bah mie 

-an, transmigrasi, djawatan Pp 

“sungkan di Surakarta baru2 

| Gjar Kalimantan di Sa 
| 89 untuk korban bentjan 

sedang sisanja untuk 
kesenian itu sendiri 

“menurut fihak Pala 

    

| sukohardjo | 

» 54 GURU DIPETJAT, , 

  

ka tetap 

ki bupaten 

“rah VI di Io An 
Mereka itu segi dari P. 

Tidak disebutkan - asar 
jang mena n adanj 

   

   

  

dengan susunan Ta 1gUrUS 

(ketua 1 dan 2 Harsotijono 

Mangunsukarto, 5 

- widjono “dan Hadiwar 
“hara Tirtosuwarto dan 

    

   

    

| Wirosudarmo. 

      

Haa 
“Djumlah pasar didaerah ts 
Juruhnja ada 15, denga. : 
penerimaan 
Rp. 667.163.35, tahun 
$803.668,15 dan th. 

    

  

   4 cadaannja Me m 
'3 tahun jl. hanja th 
pendapatannja, jaini hanja 
125,90 ae “th. Aa 01 
Name) 1 

, Dalam th. 
'mterintah kab. an 
dung maksud. mem 

hitipan? 

      

   

     
   
   

  

   
alun, 

    

    
   irah serta” Pkn 

Kor.) 

'PERKARA2 JANG D 

“ Dalam tri wulan pertama. tas 
un ini oleh pengadilan negeri | 

telah diselesaikan 

'196 perkara pidana dan perkara 
esaikan 

ae 101 buah. Kebanjakan di-T 
(antara perkara tersebut. adalah 

KOLAH KEMASJARA. 

“ Djomlah peladjar seutah re. | 

betas jang akan mengikuti Banan| 
seluruhnja ada 80 orang. Udjian | 

“ehabilisasi sentrum, perburuh- | | 

didikan aan Tag penem | 

Hasil MALAM KESENI. 
“AN KALIMANTAN 
Hatsil bersih pameran keseni- 

an Kalimantan asli jang dilang- t 
  

ada 6600 rupiah. 444 dari djum- 
bah tersebut disumbangkan kepa 

- da jajasan pembangunan air 
   
    

   

    

  

   

      

   

   

    

  

    
    

            

   
      

     

    
      
      

  

            
     

  

   

     
    

  

    

    
    

   

  

     
       

      
    

  

telah  dipetjat Tea 
mendadak oleh inspeksi SR ka- 

Sukohardjo,. katanja 
|yatas perintah inspeksi SR. 2 

itu Kartosuwito, “Wirosulamo- desi 

52 t 

At 4 

.dipasa 
Borobudur dan Grabag, 

embuat toko? Tn, ab 

  

n serta Siti Aisah 
tahan, TT dari Su- 

  

' MODEL DESA 
ARANGGEDANG 

“melakukan  penin- 

| di Banjumas, Menteri 
Negei Mr Sunarjo da- 

perdjalarannja ke Jogja 
tiba didaerah Ksdu Selatan. Di 
Kebumen dengaa diantarkan 

— | oleh wakil residen Kedu dan bu- 
i Kebumen Menteri telah 

djau desa Karanggedang, 
Sruweng Penindjauan tsb. ialah 
untuk menjaksikan keadaan ke- 

: Oa desa aa aaanen 

: aa KERDJA 

dalam resepsi. Plan konpe- 

rensi kerdja Partai Nasional In- 
L Djawa Tengah di Pati, 

sukarto memganijurkan kepada 

semua golongan bangsa Indone- 

sia untuk tetap bersatu. Sidik 

| menghendaki supaja pertenta- 
ngan? jang ada terbatas pada 

Indonesia - sendiri dan 
djangan sampai diseret? keluar 
negeri, jang pada hakekatnja 
Na kita sendiri. 

ra 

  

mi di Solo jang chusus memba- 

has soal2 kewarganegaraan ke- 

turunan Arab, wartawan kita 
irkan lebih landjut sbb : 

Dalam perensi telah dik2- 

1 kakan prasadvis2 dari A. Ba- 

jasut tentang - UU Kewarga- 

negaraan: A.R. Baswedan ten- 

“tang Kewadjiban dan hak War- 

ganegara: Mr Jusuf Wibisono 

| tentang Masalah Perekonomian 

jang . bersangkutan dengan 

£ keturunan Arab, Ham 

   

   

    

      
t tang Membangkitkan dan 

emupuk tenaga2 keturunan 
, Pakistan dan India, untux 

nb embangunkan kebudajaan Ir- 

Gank” Moh. Natsir tentang 
Penjelesaian Politis terhadap 

| masalah golongan Keturunan 
|| Arab, Pakistan dan India. 
:| Konperensi tersebut ditutup 

dengan suatu malam resepsi di- 

'gedung Pertemuan Umum, Lo- 

'djiwetan dimana Moh. Natsir 

gembentangkan sikap Masjumi 

" rhadap penjelesaian masalan 

1 minoriteit sebagai jang diputus- 

'kan oleh konperensi tersebut. 
1 ani pulan2 jang pet 

  

  

  

  

elah mendengar la-   

Oi Partai Masjumi 
at, bahwa penjelesai- 

  
'soal ini harus dihadapi da- 

am an mean : AR 

2 Dalam I Bea erie 
    : Ta Jatief perundang2an. 

Sambi. menunggu 'selesainja 
Kewarganegaraan, dirasa- 

n perlu entjari djalan de- 

ngan satu UU “agar bangsa In- 
donesia “keturunan Arab dapat 
terlepas daripada peraturan ko- 
lonial jang sudah sangat kolot, 

| dan sangat merugikan keduduk- 
-annja, aa, lain Pena 

   

         

   
   
    
    
   
        

            

      

    

     

     

   
    

   

    

    

   
   
   
    

        

    

  

    

  

    

  

   

   
    
   

  

    
     

  

  

    

   

  

    

      

   
   

        

   
   

  

   

   
   
       

Pn 

LD.N. SAKSIKAN 

Ki Lab diambil dalam Menperin 
| Ikerdja itu, al. sbb, | 

Menuntut kepada Nama 5 

  

“untuk memetjat pegawai2 jang 

nial Dikatakan bahwa dibebera- 
pa daerah ada gerakan2 ,,perin- 

tah halus” dari beberapa pedja- 
bat negeri jang melarang pega- 
| wai2nja aktip dalam partai po- 

9 Ku litik tetapi sebaliknja pedjabat2 
“| tsb-aktip dim salah satu gerak- 
“lan maupun pentjalonan partai 

Konperensi tsb. “dihadiri oleh 
Sta | utusan? dari 38 tjsbang. — Ant. 

Purwokerto 
RAME ING GAWE, sepi! 

ING PAMRIH 

Oleh Djawatan? Sosial setem- 
(pat kini sedang  direntjanakan | 

kan pekan sosial dan penjuluh 
kesedjahteraan ibu didesa2 da- 
lam Kawedanan Sokaradja, Pur 
wokerto dan Kroja. 

Maksud gerakan pekan Kena 
itu ialah a.l. untuk  membang- 

|kitkan kesedaran masjarakat 
dalam hal tolong-menolong sesa 
ma umat manusia dengan pepa- 
tah: rame ing gawe, sepi ing 
ing pamrih". (Kor.) 

Semarang ? 
KONGRES RAKJAT DJA- 

WA TENGAH. 
Diadakan di Semarang 
tg. 10 Mei. - 

Tg. 10/5 jad. oleh Panitia | 
Kongres Rakjat Seluruh Indone- 

sia deerah Djawa Tengah, akan | 
dilangsungkan kongres di Sema- 
rang. Sebelum itu akar diada- | 
kan kongres ditiap2 kota kabu- 

paten jang diselenggarakan oleh 

tjabang2 jang ada dikabupaten | 

dan dihadiri oleh panitia2 ketja- 

matan Hingga kini telah berdiri 
beberapa jabang panitia “di- 

kotu2 kabupaten, jang selan- 
djutnja telah disusul dengan   

“ Tae 

2, Ali |Audah, Muhammad Ati 

alah sebagai be- 

ara konperensis, ma | 

persiapan tjabang  lainnja. 

- A 

| Untuk mentj japai kewarga- 
.negaraan jg homogeen. 

Pjalannja menghapuskan diskriminasi 

2 golongan. warganegara 
“ (Oleh: Wartawan. ,.K.R, di Solo). : 

| yana konperensi Masju- |. adjukan 'oleh konperensis ab 
Ga usaha2 jang berikut : 

tjepat . terlaksananja sesuatu 

YU Kewarganegaraan jang leng 

diselesaikan keseluruhannja. 

Masjumi berusaha supaja da-. 

lam “menunggu itu, golongan 

bangsa Indonesia turunan Arad 

“dapat teriepas dari UU. kolonial 

jang sama sekali tidak sesuai 

keadaan masjarakat. 
Masjumi baik dipusat maupun 

didaerah2 berusaha dengan me- 
ui saluran? Perwakilan Rak- | 

jat dan instansi Pemerintah di- 

mana perlu membantu Pemerin- 

tah dan instansi2nja untuk meng 

hindarkan tindakan2 kepintja- 

ngan - 'dan diskriminasi jang 

menghalangi proces asimilasi. 
Pimpinan Partai Masjumi' 

meng-instruksikan kepada se- 
luruh wilajah dan tjabang serta 

seluruh keluarganja untuk ber- 

usaha supaja apa2 jang mMung- 

| kin mengesankan adanja diskri- 

| minasi (kalau masih ada) da- 

lam. kehidupan dan pergaulan 
segera dilenjapkan. 
Masjumi mengandjurkan ke- 

  

turunan Arab untuk meneruskan 

kegiatan dan usaha2nja,  me- 

njumbangkan tenaga dan bakai 

'nja masing2 dalam segala ma- 

tjam Ia angan peri-kehidupan 

sebangsa dan setanah air untuk 

pembinaan ammat dan negara 

dengan tjara meleburkan diri da 

dengah tidak bersifat menjen- 
Giri “daripada golongan jg ter- 

Masjumi mengadjak lain2 par 

tai politik terutama jang telah 

“melahirkan suara2 dan sikap se- 

rupa dengan apa tersebut diatas, 

untuk kerdja sama memperdjo- 

baik dalam lapangan legislatief | 

Ka ena :) 

1 DIAKARTA. Menteri per- 
Ane Mr Iwa Kusuma Su- 

 mantri dengan beberapa perwira 

pak ke Indonesia Timur un- 

tur an penindjz auan routine. 

Uk ea Aksi bersama 

ea bank2 jang diselenggara 

Bank Indonesia guna me- 
Ikan uang untuk kurban 

ir, telah ditutup 31 Maret 

dgn hasil Rp. 640.34?.50. 
ini sudah Tn 

  
   

  

  

  

ALA. 
mengaku punja titel 

tu keluaran universi- 

mipuan sampai djumlah Rp. 400. 
hukuman pen- 

Di kampung Tji- 

r kemudian diba- 

      sikbt La antara 

   
       

dianggap masih berdjiwa kolo- | 

usaha2 untuk mengadakan gera- 

3 hitung mulai 

Masjumi berusaha 'memper- |: 

kap dan dengan mana apa jang 

dinamakan soal minoriteit dapat ' 

lagi dengan "perkembangan dax | 

pada “seluruh warga Masjumi 

lam organisasi2 Indonesia, jakni: 

angkan tudjuan tersebut diatas. 

maupun dalam lapangan masja- 

a, karena adakan pe | 

atjai (Kwali) ada 18 
3 rombolan. Kerugi- | 

  

rombolan PAP Tan im Ten akan s8 

  

NA TG MAAN TEE S AK 

HALAMAN 2 
  

  

   

  

   
    
   

laa SALA me tanah | 
| Mojoretno setjara formeel baru 

“| "dipindjam : kerdjakan” tetam 
rakjat diminta djangan gelisa! C3 
Perdjoangan jang sekarang ini 
|adalah tingkat pertama, jang 
'harus disusul dengan perdjoang- 
an tingkat: kedua, jaitu supaja 
tanah itu mendjadi AE pend:i- 
Guk setjara tetap. 
Untuk itu Bupati Iheiseaih 

memperdjoangkannja, asal sa- 
Gja rakjat berdiri dibelakangnja 
dan mempertjajakan sepenuhnja 
“kepada pemerintah dengan ke- 
tenangan serta patuh. 

KEDUDUKAN TANAH. 
Seterusnja Bupati menerang- 

kan, wa “tanah Mojoreina 

asal mulanja adalah bekas ke- 
punjaan Mangkunegaran. Sesu- 
(dah daerah bekas Mangkunega- 
ran beralih pada pemerintah Re 
publik. Indonesia, maka keka- 

jaan, termasuk tanah dan ba- 
ngun?an beralih pula kepada 
pemerintah pusat. 

Akan tetapi peraturan peme- 
'rintah belum menentukan, ba- 
|gaimana kekajaan bekas milik 
| Mangkunegaran itu harus dila- 
| kukan. Apabila menunggu dike- 
“luarkannja Undang? baru jang 
mengatur tentang kedudukannja 
tanah beserta bangunannja ten- 
tu sangat lama. 

Dengan kebidjaksanaan dari 

pemerintah Propinsi untuk se- 
mentara waktu sebelum ada Un- 
dang2 jang menentukan diambil 
tindakan »kebidjaksanaan” jang 
tazimnja disebut ”Bestuursbe- 
leid”, Oleh karena itu maka 
dalam tindakan kebidjaksanaan 
itu belum ada ketegasan, bahwa 
tanah atau bangunan setjara 
tegas belum mendjadi hak milik, 
jang istilahnja dalam hal ini di- 
sebut ”dipindjam kerdjakan” 

atau ,,memindjam kerdjakan”. 

PENJERAHAN TA- 
NAH MOJORETNO. 
menunggu dikeluar- 

  

Sambil 
.|ikannja. Undang2 jang. mengatur 
'tentang kedudukan tanah2 da- 
lam Karesidenan Surakarta, ter- 

tanggal 1. April 
11955 oleh Bupati diserahkan ta- 
nah Mojoretno kepada desa ter- 
diri dari bekas pekarangan pe- 
sanggrahan .. seluas .1,2300 ha, 
emp 'lacement 1,8445ha dan sa- 
wah bekas jang dipindjam oleh 

| Dr Tjokronegoro 1,8000 ha. 
'Tanah2 tersebut selandjutnja 

untuk dipindjamkan kepada pen 
duduk jang belim mempunjai pe 
karangan, jang luasnja harus di 

sesuaikan dengan sanggan  ta- 

nah setempat. Dengan ketentu- 
'n Fahwa tanah tersebut tidak 
boleh didjual, digadaikan atai 
dipindahkan kelain orang de- 
ngan djalan apapun djuga. 

Djika sewaktu-waktu tanah 

itu dibutuhkan oleh negara atau 
diadakan perataran baru. . pe- 
mindjam diharuskan mengem- 

balikannja dengan tidak minta 
kerugian atau menaati peratur- 
an baru itu. 

Dalam surat keputusan itu di- 
tentukan, bahwa sawah tidak di 
bagikan “kepada perseorangan, 

akan tetapi dipergunakan untuk 
pertjontohan, sedang tanah pe- 

karangan bekas pesanggrahan 
menurut desa akan dibuat Balai- 
Desa dan kebun bibit. 

  

hadapi perd aae an: jang berat. Akan teta 

- walaupun berat bagai 
# rbagai djalan, dengan penuh kebidjaksanaan 

ie 2 an achirnja dapat. berhasil. Demikian Bupati 
ukarto Singolodro dalam upatj 

  

- .M. N. Mo joretno di- 
Ikan kpd penduduk 

ts: Oleh: Wartawan ,.K.R.” ti 

menjelesaikan 'tanah Ta aa saja banjak meng- 
demi untuk ke- 

pun djuga saja 

jara penjerahan 
as men eanaan Aj aojap, LE ke- 

39 Ha, SAWAH SE- 
SAI DIBAGIKAN. 

Penjerahan - “tanah tersebut 

adalah merupakan rangkaian 
penjerahan “jang terachir atas 
tanah bekas perkebunan Mojo- 
retno seluruhnja. Seperti tempo 

hari dalam “harian ini pernah 
kita kabarkan, bahwa tanah 
perkebunan. ,Mojoretno, Ketja- 
matan Matesih, seluas 390,6160 

mula ditanami tebu 
agan gula Tasikmadu 
1951. setjara berang- 

(diserahkan kepada 
: tabupaten Karangz- 

   

          

   
    

    

Sur2 telah 

pemerintah 

anjar. ik 

Pada pertengsanan tahun 1953 
tanah selua rebut dipindjam 

kerdjakan ada penduduk jz 

belum mempunjai sawah atan 
pekarangan, "sesudah desa me- 
ngambil sebagian ketjil untuk di 

pergunakan. | buat kepentingan 
Desa  seper lapangan Oiah- 
raga, sekolahan Balai-Desa dan 

kebun pertanian. Tanah selebar 

tersebut meliputi Kalurahan2 : 

Plosoredjo 67,9820 ha, Karang- 
bangun 29,6800 ha, Ngadiluwin 
94,0195 ha, Koripun 28,0760 ha, 
Matesih 80,9085 ha. dan Dawung 
90 ha. 

Sawah? tersebut buat daerah 

Kab. Karanganjar tergolong ta- 
nah jang baik, jang pada waktu 
djaman pemerintah Mangkune- 

garan terkepak mebagai ”Dahar 
Dalem”. 

Dengan dipindjam kerdjakan 

tanah tersebut kepada pend- 
duk, maka ribuan petani terdja- 
min karenanja. 

USAHA? P.R.I. 
aja partai? oposisi 

ikut | dalam Kongres 

    

  

    

   

  

tai Rakjat Indone- Ketua P. 

sia Bung Omo menerangkan, 

bahwa part: nja akan berusaha 

sekeras-kerasnja supaja partai2 

oposisi suka ikut serta didalam 
Kongres Rakjat jang akan da- 
tang. Sebab, kalau mereka tidak 
ikut, maka 'rakjat tetap terpe- 
tjan-belah, katanja. — Ant. 

TIKUS JANG DIBUNUH 
MAKIN BANJAK 

Diperoleh : iketeranican, bahwa 

  

| karena keinsjafan penduduk jg 
sudah “pertj akan tachajul 
lagi, serta mengerti akan faedah 

nja, sedjak selama dua bulan jl. 
ini, penduduk daerah Gunung- 

kidul "telah dapat membunuh 
73.776 ekor tikus. Tikus2 itu ada 
lah Yerusak tanaman rakjat se- 
hingga ribuan tanah - mendjadi 
ludes sama sekali. 

Kegratan penduduk ini lebih 
Tiat, sebab “diika dibandingkan 
dengan tahun jang lalu, selama 
4 bulan kira2, hanja. dapat di- 
bunuh 95.025 ekor. 
Pembunuhan2 tikus ini diluar 

pemberantasan jang -didjalan- 
kan oleh Djawatan “ Pertanian 

Rakjat dengan na dan 
DDT. 

LULUS UDJIAN GAMA 
Telah lulus udjian Fak. Ke- 

dokteran UN Gadjah Mada Su- 
mijarsi Darsopoespoko Doktoral 

bg. pertama  Murjanto Ismadi 
Doktoral bg. pertama Johanna 

Lekenila Propaedeusis dan Drs 

PR... Suprono Dokter bg. pertama. 

  

  

  skungan R.C. Solo 
dan. dihadliri oleh Presiden. 

  

“Inilah udjud gedung baru dari Lembaga 
jang baru2 ini telah dibuka 

Orthopaedie “diling- 
dengan resmi 

(Foto : Kusindarti). 

(TANAH AIR 
  

“berdjam2. “Gerombolan rugi 2 
“mati dan seorang “dengan sen- 
Sah tertangkap. 

“ak BANDUNG. Alat2 negara 
jang- bertugas @husus mendjaga 

"keamanan dikota berhubung Ae- 
ngan akan adanja Ronp. A.A te- 
lah melakukan . 'tugasnja "pada 
malam Rabu dengan memeriksa 
Jalu lintas didjalan2. 1 

  

3 SUKABU. Pusat koperasi 
pegawai negeri Djabar telah ada 
“kan konp. dan memutuskan a.l. 
setiap ang: gn dapat pindjat- 
an Rp. 300, 

1 SURABAJA. Direktur ning 
guan Panjebar Semangat, Imam 
Supardi, telah bertolak ke Dje- 
pang bersama2 dengan sdr. Sa- 
mawi dari Kedaulatan Rakjat.   1x. SI KRABAJA. Meratpuk, .guber   

lesaikan masalah pendudukan ta 

nah liar dan tanah HVA setje- 
pat-tjepatnja. 

|: MAKASAR. 6 Pegawai GIA 
jang menudju Mandai dengan 

kendaraan GIA telah ditjegat 
grombolan dan kemudian ditju- 

lik. Uang Rp. 50.000 djuga di- 
rampas dan menurut keterangan 
-Berombolan itu adalah SEL 

h MAKASAR. Gerombolan ber 
| sendjata kesatuan TII dipimpin 

D. Guntur, telah menduduki kam 

pung Kalamanta, distrik Kula- 

wi, Sulawesi Selatan. Setelah 

menduduki 4 hari mereka pergi 

dengan membawa 19 orang pe- 
ngungsi dan 4 orang lainnja di- 

bunuh: 

MAKASAR. Menurut djawa 

tan kesehatan di Palu, pengiri- 

man obat2an untuk triwulan ke 

IV 1954 telah hilangk Obatzan 

“ 

pai 

    

ANGGOTA KONSULAAT 

DJENDRAL TJEKO 
Akan “berkundjung ke 
Jogja. 

Harj ini ditunggu kedatangan 

nja di Jogjakarta tn. Sigmund 

dari konsulaat djendral Tjeko- 

slowakia di Djakarta.  Kundju- 

ngannja itu dimaksudkan untuk 

menindjau objek2 perekonomian, 

seperti Taru Martani, perusaha 

an2 tenun. Berapa hari ia akan 

tinggal di Jogja, belum en 

kan. 

KUNDJ UNGAN MEN- 
TERI -D.N. SUNARJO 

Di Jogja. 

tanggal 12 April jl. 

Mr Sunarjo telah 

berkundjung di Jogja, dalam 

rangkaian kundjungannja ke- 

tempat? BRN di Djateng. Selain 

tempat BRN di Jogja menteri 

djuga mengundjungi desa per- 

tjobaan Wonokromo, pabrik tje- 

rutu Taru Martani dan kom- 

pleks pabrik gula Padokan jang 

kini sedang sibuk “dikerdjakan. 

Selasa malam jl. di Gedung Ne- 

gara diadakan pertemuan ramah 

tamah dengan instansi2 jg mem 

punjai kepentingan dalam soal 

otenomi, seperti DPD, Panitya 

Otonomi dls. Dalam pertemuan 

itu pokok jang. dibitjarakan ja- 

lah mengenai “daerah otonoom 

tingkat ke-III. Seperti diketahui, 

daerah otonoom tingkat. ke-III 

peda dewasa ini baru dalam fa- 
ss penjelidikan.- Di Jogjakarta 

bcleh dikatakan hal ini sudah 

pampak kemadjuan2, terutama 

jg mengenai  demokratisering. 

Ini ternjata, dgn adanja DPR2 

di» Kabupaten2, . Madjelis desa 

dll. Maksud menteri mengumpul 

kan instansi? itu, jalah untuk 

mentjari bahan2 jang konkrit 

dari tiap2 daerah mengenai soal 

ini, jang nantinja akan diadju- 

Kan kepada Parlemen. 

Kemarin pagi Menteri Sunar- 

jo telah kembali ke Djakarta. 

RAPAT KOORDINATOR 
KEAMANAN 
Daerah Istimewa Jogja. 

Bertempat di Kepatihan Jogja 

karta, kemarin dilangsuigkan 

rapat KKD (Koordinator Kea- 

manan ,Daerah) dipimpin. oleh 

Komandan 'Regimen Infanterie 

13 Let. Kol. Sarbini dan dihadiri 

oleh anggauta2nja lengkap, 'ja- 

itu Wakil Kepala Daerah, Kepa- 

la Polisi Sumarsono dan wakil 

dari Kedjaksaan. 

Rapat ini membitjarakan: chu 

sus tentang pendiagsan keaman 

an daerah nanti, diika Jogjakar 

ta kedatangan rombongan. tamu 

dari pengikut KARBPnenS Aan 

“Asia. « 

PENGURUS GPIl PUTERA 
WILAJAH TERBENTUK 
Untuk melaksanakan putusan 

Konperensi ,,Gerakan Pemuda 

Islam Indonesia” (GPII) Wila- 

jah Jogjakarta pada bulan Dja- 

nuari 1955 jang lalu, baru2 ini 
Pormateur's sdr.2. Drs. Lafran 

Pane, Djazim Hamidi dan Iraam 

Suhadi telah berhasil memben- 

tuk Pengurus baru GPII Pute- 

ra wilajah Jogjakarta jang ba- 

ru untuk periode 1955 — 1957, 

dengan susunan sbb. : 
Ketua sdr. “Achid  Masduki, 

Wakil Ketua Djazim Hamidi, 

Sekretaris Umum sdr. Iman Su- 
hadi, Sekretaris I/Il sdr.2 Dju- 

zat: Mursjidi dan Abdullathief, 

Bendahara - I/II sdr.2 Wahid 

Muhan dan Suradjiman, Bagian 

Penerangan I/II sdr.2 Muham- 

mad Basruddin dan Sutadji Al 

Karim, Bagian Pendidikan & 

Kader I'/ Ii sdr2 Sukardi Ef- 
fendi dan Sunoto, Bagian Olah 

Raga I /1II Sawabi dan Hisiam, 

Selasa 
Menteri D.N. 

  
Pembantu2  sidr.2 Drs. Lafran 

Pane, - H-A. Timur - Djaelani, 

Ridhwan Hasjim, H.A. Halim 

M.A. Tuasikal dan Hadji 

mad Arief. 

'PELADJAR KALIMAN:- 
TAN MERESMIKAN 

ASRAMANJA 
Baru2 ini asrama peladjar Ka 

limantan Djetishardjo 22, Jogja, 

telah dibuka resmi dengan me- 

ngundang rombongan Kesenian 

Kalimantan jang kebetulan me- 

ngadakan perdjalanan dan per- 

tundjukkannja di Jagja. Malam 

kl. 200 orang, dan diachiri 

ngan njanjian2.   
itu seharga Rp. 1500.—. 

PALEMBANG. Palembang 
Student Assc telah memilih pe- 
ngurus baru jakni wakil IPPI 

dan PPSG sebagai ketuanja. 

1 PALEMBANG. Keluarga di- 
desa Linggapura, Tondjong ter- 

djadi letusan granat dan meru- 

sakkan dinding. Kurban manu- 

sia tiada. Kabarnja setelah di- 
adakan penjelidikan maka pe- 
muda R jang melakukannja dan 

'ia adalah menantu dari keluarga 
tersebut. 

$$ PALEMBANG. Pangkalan 
udara Talang Betutu tanggal 30 

April jang akan datang dibuka 
resmi untuk pesawat convair. 

& BUKITTINGGI. Rombongan 
gubernur Sumatera Tengah tgl. 
13 — 22 April akan tndjau dae- 
rah Riau, ' 

&  BUKITTINGI. Ikatan Bidan 
jang diketuai Aksari Jasin telah 
adakan penerangan2 dipelosok2 

tentang kebersihan dlan kesehat 

an. :   

Ach- ! gjakarta diperoleh keterangan, 

peresmian tersebut dihadiri oleh | 
“de- j 

@rftar. | TAMU2 A.A. PERTAMA 
TG. 20 APRIL 

Mengenai kundjungan para 

tamu A.A. di Jogjakarta, lebih 
landjut dari koordinator Sdr. 
Honggowongso didapat kabar, 

bahwa menurut kawat dari Ban- 
dung rombongan pertama tidak 

djadi datang pada tg. 14 April 

ini, tetapi diundur tg. 20 April 
jang akan datang. Perobahan ini 

disebabkan, karena pesawat2 ter 
bangnja. dipergunakan 
mengambil para  pengundjung 

konperensi A.A. dari Bangkok 
berangsur? bolak-balik dari Dja 
karta, jang diduga akan mema- 

kan waktu beberapa hari. 5 
Lebih djauh dapat dikabarkan 

bahwa penerimaan para tamu 
itu untuk sementara ditetapkan 
hanja selama 10 hari, sedang 

atjara setiap harinja - diatur 

sama, jaitu dari lapangan Adi- 
sutjipto para tamu akan terus 
diantar ke Mendut dan Borobu- 
dur, Sesudah dari Borobudur te- 
rus mengundjungi kraton dan 

kemudian melihat exposisi ke- 

radjinan tangan di Sonobudojo. 

Malamnja mereka akan menjak 
sikan  pertundjukan kesenian 

rentjanakan akan dilangsungkan 

di 5 tempat, jang ritasih menung 
gu ketetapannja. Tapi telah di- 

sebut2 nama seperti Tedjoku- 
sumo, Pakuningratan, Kepatihan 

Pakualaman, Ngabean dan Puru: 

jang akan dipergunakan ada 2, 

jaitu jang pertama berangkat 
dari Bandung djam 9.00 dan jg. 
kedua djam “015 Route setiap 
harinja jang akan diambil jaitu 

Bandung-Jogja-Den Pasar terus 

kembali ke Bandung, dan begitu 

seterusnja selama 10 hari. 
Lebih landjut dapat dikabar- 

kan, bahwa persiapan2 untuk 
menghadapi tamu2 rombongan 
pengikut konperensi Afro Asia, 

ini boleh dikatakan agak selesai, 
setelah beberapa hari bekerdja 
keras, tetapi dari pihak Biro 
Tourisme d'Orient Express” jg 

diser mengurus tamu? itu, 
Petugas Koordinator tamu2 di 
Jogjakarta baru menerima per- 

sekot Rp. 60.000,— 2 

PERUSAHAAN LISTRIK 
KURANG ALAT 

Mulai Sabtu malam tgl. 9 
April untuk penduduk daerah 

Pakualaman, Mergangsan, Bin- 

taran dsb. penerangan  listrik- 
nja agak terganggu, berhubung 

ada kerusakan pada . kabel 

hoogspanning 6.000 Volt diba- 

wah tanah, diantara gardu di- 
dekat bioskop Luxor dan gardu 
dimuka Puro Pakualaman, jang 
akibatnja gardu di Pakualaman 

dan didekat rumah pendjara Wi- 

rogunan tidak dapat aliran lis- 
trik. selama ada gangguan. 

Sebagai noodverlichting untuk 

| daerah.tersebut diafisy selama 
pembetulan, aliran listrik diam- 

bilkan dari gardu ' Bausasran, 

Tandjung dan Podjok Beteng 
Wetan, maka dari itu mungkin 

| dapat mengakibatkan njala lam 

pu kurang terang. 
Sebab2nja kerusakan ini ia- 

lah terdiepitnja kabel 6.000 V. 
tersebut oleh tumbuhnja akar 

dari pohon asem dipinggir dja- 

lan Pakualaman, 
bel tersebut terpuntir, hingga 
petjah, dan merusak isolasi dan 
ijzerbepanseringnja. 
Mengingat persediaan kabel 

untuk dibawah tanah pada wak 

tu ini tidak begitu banjak untuk 
'mentjukupi penggantian seluruh 

nja, maka terpaksa  penggan- 

tian dibagian2 Gang paling ur-   
m
a
g
 

gent sadja jang dapat diseleng- 
garakan dengan persediaan ba- 

rang2 jang ada. 
Pembetulan inipun memakan 

beberapa waktu, dan kini peker- 

djaan sudah selesai. 

ROMBONGAN KEBUDA- 
.JAAN DJATENG 

Ke Kalimantan. 

Dari Perwakilan Djawatan Ke 

budajaan Djawa Tengah di Jo- 

bahwa setelah daerah Djawa Te 

ngah kedatangan rombongan 
Kesenian dari Kalimantan bebe- 
rapa hari jang lalu, sekarang di 
kandung maksud untuk mengi- 
rinkan djuga rombongan kese- 

nian Djawa Tengah, terutama 
jang berupa tari-tarian, ke Kali 
mantan, sebagai kundjungan ba 

lasan. 
Menurut rentjana, Kundjung- 

an rombongan Kesenian itu di- 

laksanakan dalam tahun ini 

i djuga. 

| 

i 

! 
i 
| 

PENGURUS BESAR PII 
PROTES IPC 

Berhubung dergan ditjantum- 

“kannja nama Sdr. Achmad Chu- 

  

Gzin Sulchan Ketua Seksi Hu- 

bungan Luar Negeri P.B.-PII. 

jang berkedudukan di Djakarta 

dalam pamplet ,,Young People 

the V-th. Festival” jang diter- 
bitkan oleh Panitya Persiapan 

Internasional (International Pre- 

paratory “Committe), sebagai 

salah seorang penanda-tangan 

pamphlet tersebut di Vienna pa- 

da tg 7-8 Desember 1954, 

maka baru2 ini Pengurus Besar 

.Peladjar Islam Indonesia” 

(PII) Seksi Hubungan Luar 

Negeri telah mengirimkan PRO- 

TES KERAS kepada I.P.C. dan 
W.ED.Y. & LU.S. atas kelan- 

tjangan penggunaan nama itu 

dan minta agar kesalahan besar 

tadi dibetulkan, karena ha! itu 
sama-sekali tidak benar. 

Dalam pernjataan tertulisnja 

tsb. ditegaskan bahwa sdr. Ach- 
mad Chudrin Sulchan bukan 
anggauta Panitya tsb. (IPC) 
dan tidak pernah pergi ke Vien- 
na dan tidak pernah menanda 
tangani pamplhet tsh, dan jang 
sematjam itu dari IPC dan 

WEDY & IUS, 

untuk | 

dari berbagai daerah, jang di- 

bajan. Adapun pesawat terbang | 

sehingga Ka- 

Ap a & Manan 
15 sah 10.00 sidang Pleno 

terbuka D.P.R.D. Istimewa Jo- 
gjakarta digedung D.P.R. Malio- 
boro 16. 

Pagi Kompetisi Pertim di- 
baan Tjiangap antara RTM 1 — 

Ganeca IL. ' 
& Sore kompetisi Pertim di- 

baan Klitren antara Nawarsa — 
P.T.LT., dibaan Balapan antara 
Erlangga — Ganeca 4, dibaan 
Sosrokusuman antara Ganeca 
5 — Blitz. 
  

BANTUL REKOR NIKAH 
& RUDJUK 

Menurut tjatatan Kantor Uru 

san Agama Daerah Jogjakarta 
Galam bulan Pebruari jl kab. 
Kulon Progo. jang nikah ada 
435, talak 113, rudjuk 9, dikab. 
Sleman nikah 553, talak 234, ru- 

djuk 7, sedang jang bebas bea 
nikah 2, dan talak masing2, di 
kab. Gunungkidul jang nikah 
401, talak 338, rudjuk 10, bebas 

paling banjak nikah dan rudjuk 
jaitu 576 nikah dan 16 rudjuk, 
talak 256, ' sedang jang bebas 
bea nikah hanja seorang, di Ko- 

tapradja Jogja jang nikah 187, 
talak 71 dan rudjuk2. 

KONPERENSI BPP MU- 
HAMMADIJAH DAE 
RAH JOGJAKARTA 

Diperoleh kabar bahwa hari 
"Kemis tanggal 7 April 1955 jl. 
Bsdan Perbaikan Perkawinan” 

(BPP) Muhammadijah Daerah 
Jogjakarta telah mengadakan 
Konperensinja jang dikundjungi 

oleh 84 orang utusan dari selu- 
ruh tjabang2nja dalam wilajah 
Jogjakarta, bertempat di Balai 
Pertemuan Mesdjid Besar Ka- 

uman. 

Setelah masing2 utusan mem- 
berikan laporan tentang usaha 
dan pekerdjaan BPP ditempat- 
nja masing2, serta beleid pim- 
pinan daerah selama waktu jang 

silam, maka achirnja diputus- 
kan sebuah program untuk ta- 

|hun 1955/1956, jaitu langkah2 
jang harus ditempuh oleh BPP 
dalam usaha2nja selandjutnja. 

Badan Perbaikan Perkawinan 
(BPP) Muhammadijah Daerah 
Jogjakarta berdiri sedjak tahun 
1936, sesuai dengan keputusan 
Mu'tamar Muhammadijah jang 
ke 24 di Bandjarmasin. 

Pengurus baru BPP Daerah 

Jogjakarta terdiri dari Ketua 
Kijai Hadji Dimjati, Wakil ke- 
tua Muhammad Marzuki, Penu- 
Hs I Rachmat, Penulis II Muham 
mad Thajib, Bendahara  Kijai 
Hasdji Djunaid Siradj. 

  

PESANGGRAHAN DI 
WONOSARI 

Berbubung banjaknja,.tamu2. 
baik dari Pusat maupun Daerah 
sendiri jang berkundjung di 

Gunung Kidul belakangan ini, 

maka oleh Pemerintah Kabupa- 

ten setempat kini telah diren- 

tjanakan untuk mendirikan se- 

buah pesanggrahan. Beaja jang 
kira2 sebesar Rp. 60.000. itu 

akan dipikul sendiri oleh Kabu- 
paten. Pesanggrahan itu akan 

dipergunakan sebagai tempat 

bermalam para tamu2 jang se- 
dang melakukan tugasnja di Gu- 

nung Kidul. 

Sementara itu sesuai dengan 

rentjana menghidupkan touris- 
me didaerah itu, maka oleh pe- 

merintah kabupaten telah diada 

kan peraturan dan diadakan 

Kantor Urusan Transmigrasi se 
djak tg. 1 April jl. Dengan ada 

nja Kantor tersebut maka para 

touristen jang hendak mengun 
djungi daerah itu'kini dapat ber 

"hubungan langsung dengan Kan 

tor Urusan Transmgrasi terse- 

JOGJA SINGKAT 
Dewan Pieno SB Kependjara- 

an Basis Jogjakarta dalam ra- 

patnja  baruz ini telah menge- 

sjahkan dan pelindung SB Ke- 

pendjaraan Basis Jogjakarta sdr 

H.S. Winoto. 
Susunan Dewan Harian sbb. ke 

tua Umum Sdr. Sudibjopranoto. 
seksi organisasi sdr. Supadmo 
seksi perbendaharaan | sir. Su- 

mardjono seksi ekonomi sdr. 

Tukidji seksi perburuhan sdr. 
Ngatudjo seksi sosial sdr... Djojo 
dihardjo seksi kebora sdr. Na- 

ruchman dan seksi penerangan 

sdr. Sukirdjo, 
& Dikapanewon Tjangkringan 

baru? ini telah terbentuk Panitya 
Hari Kartini jang diketuai oleh 
nj. Sastrosudiro dan. penulis nn. 

Solichin. 
: Tanggal 15-4 P.P.D.I. Sle- 

man akan mengadakan konpe- 
rensi di Malioboro 18. 

Pada ulang tahun kos 4 
Perwari ranting Klitren Kidul, 
telah dilangsungkan kemarin 
dulu bertempat dirumah sdr. 
Mustadjab dari kampong .tsb. 
Dalam rangkaian peringatannja, 
dirumah sdr. Suparto telah di- 

adakan pameran keradjinan ta- 
ngan hasil anggautaznja dengan 

mendapat perhatian tjukup. 
  

Nonton mana ' 
RAHAJU : ,Toughest Man in 

Arizona”, Vaughn Monrox. 

INDRA : ,,Albella” (Sembrono). 

LUXOR : Dendang Sajang”, So- 
fia, Rd. Endang. 

REX: Them”, James Whit- 
more, 

SOBOHARSONO : ,,Sombrero”, 
Ricardo Montalban. 

SENI SONO : ,,Redhead from 
Wyoming”, Maureen . O'Ha- 
ra, Alex Nicol. 

MURBA : Siao Shieh Ai Hoo' 
(Pendekar Tjilik): 

WETAN BETENG : “Djombata 
an Merah”, Netty Herawati,   
          

bea nikah 4, dikab. Bantul jang ' 

J EESBA LX 

      

   

    
      

    

   

 



  

      
   
     

    

  

    
   

    
      

      

| KEDAULATAN RAKJAT 

      

   

  

HALAMAN 3 
  

  

  

kukan tindakan keamanan,  di- 

   

ep upah BURM 
J SINGKAN KEPALA DAN TENAGA” 

  

  

  

  

kemudian orang mengetahui se- 

  

tup selalu oleh saidju, Bagian: 

i snpAn BOLA : 

(PERSEMA — PERSIBAJA 

  

0— 5: 

  
  

  

Dr Thomas Francis dari fa- 

Selama hari2 Paskah atas usa- | 

h 
1? 

    
  

1156 “bartempat 
8 

Ikis Rx - S.MM.P. Muh, I 

PERTANDINGAN? BULU- 
TANGKIS 

D9GA he oLusUu La 00 Anil 

diba.n S,hi,EF. 

Muh, Putera, di Pwuwodiningra- 
tan telah dilangsungkan pertari- 

dingan persahabatan puluLang- 
lawan 

S.M.P, Muh. III, jang berkesu- 

telah ditetapkan sehagai coordi- 

Tennis Internasional Indonesia: 
  

Gjoko (keduanja dari Bandung). 

Tan Liep Tjiauw djuara 
single prija 

PERTANDINGAN kedjuaraan tennis Indonesia internasio- 

  

  

Diangkat dalam Dewan tsb. 

| DESAKAN? SUPAJA CLA 
RO RECTO DISAM- 
PINS ROMULO 

Diangkat mendjadi Ke- 

tua delegasi ke A.A. 

Sedjak Romulo diangkat men- 

duduki djabatan mendjadi ketua 

delegasi Pilipina dalam konpe- 

geri senat —mengandjurkan pe- 

  

re jang baru lalu bertempat di- Gung). IV. Gan Khoen Hie - 2 cto dengan me- (utara terdapat sambungan dari | lapangan Tionghoa, djalan 'Ke- 12 ORANG LUKA2 an 1 VOLLEY ANTAR Ja nan . nkoagan kah pegunungan Tibet. Dataran 'su |sumabangsa, antara Persema | Karena mau melihat Donbie Pelja u Pe AMOe Ma” kedanakan 
ngai Irrawady sangat subur, |lawan Pesibaja (Bond Suraba-: Mm pertandingan. : Djuara : 1 Panarto/Koo Tjing FACULTAS" Romulo adalah ,,suara Ameri- | jang bisa membasahi sepan- | ja), dengan kesudahan 5-0. Pa- | enurut. berita. U.P. dari An (Klaten/Muntilan). II. Tan Hasil pertandingan ,,ANTAR | ha», " 5 Pap djang 1000 mil lebih. Sungai ini | da waktu istirahat Surabaja su- | Santiago, Chili, 4 orang tewas Kiong  Liam/ltjas (Bandung). | FACULTAS”  tjabang volley : 
merupakan djalan utama dine- | dah leading 3-0. genta debih “aga -. ena ARA er. Koo Hong Boo/Tan Piang | ball jang diadakan baru2 ini ada MASUK seri itu. “Pertanian menghasil- | Seferti diketahui dalam per- | mendapat luka2, ketika di San- | & en (Gtandung). IV. Lie Boen | lah sebagai berikut : IRAN DIMINTA MA kan: beras, gandum, tebu, karet, | tandingan dalam pertandingan tiago, diadakan suatu pertandi- Swan/Su'eb (Malang). 8 PUTRI: Pakt Turki — Pakistan? 

kapas dan tembakau. Tanahnja | kedjuaraan PSSI 1954 jang lalu (ngan sepakbola untuk merebut Single Wanita : Fac. Djuara Menang Kalah Bidji|  Pedjabat perdana  menjesi mengandung minjak tanah, pe- | Malang telah mengalahkan Sura | Kedjuaraan Amerika Selatan. Djuara : I. Nj. kota Tjoen An | H.E.S.P 1 3 — 7 Iran Abdullah Entezam Selasa, 
rak, timbel, antimony dan wolf- (baja dengan 1-0, dan  pertan- | Peristiwa tersebut  terdjadi | (Bondowoso). IL. Nj. Gan Siauw | Com. Ngasem “TT 2 “1 6|jl telah membantah kabar? se- ram. Tambang2 di Namtu dekat | dingan tersebut merupakan per karena beribu-ribu penonton sa- Khie (Semarang). III. Nj. Su ISP 2 IL 1 2 “5, akan-akan Iran telah diundang 
Lashito Sangat Lana | tandingan revanche. — KA ane berdesak2an berusaha men- | harto (Bandjarmasin). Iv. Ng. rr | IV — 3 O!untuk menggabungkan diri da- 

aan AA TN Tapatkan djalan masuk keda- Tjan Khee Pok (Solo). PUTRA : lam pakt  'Turki-Pakistan, dan 
menerima penjatuan dengan In- 'lam stadion nasional, untuk me- “Double Wanita : K.E SP : I » 1 6 Entezam . menerangkan bahwa 
dia — Inggeris. Keinginan me- Berita menggembirakan : “njaksikan pertandingan  finale Djuara : IL. Nj. Sunarto/Nj. Oi lp” IT 2 1 5 soal ini belum lagi dipeladjari 
reka itu petjah dalam keribut- 3 Bing Lien (Bandjarmasin/Ma- Papa Ngasem II 1 2 5 Oleh pemerintah Iran. 
an? dalam tahun 1920 —.21, per | 1 Peran lang). IL. Nj. Oen Hoo Pien/Nj. |S.P.r Ke og | Entezam mengatakan bah- 

Mn Aa po ra hah aga Vacci e Salk Oa / " OLAH RAGA KE- Kwee Tjoen An (Djember-Bon- 2 wa pernjataan2 PM Iran Hus- 

| Ikke mules Brand dear Mata In n tj m- , : 5 dowoso). III. Nj. G. Kamil/Nj sein Ala-di Beirut (waktu ia 
an no kenakan" ne- buruh dalam tahun2 40, tetapi n Uu POLISIAN BN Ms Pan DEWAN PERPUSTAKAAN sedang menudju ke Paris untuk 

eri dan pemerintahan. Lantas | haru pada petjahnja perang du- | Atas usahanja Kepala Kevoli- 1 7 Gan Khoen Giok/Nj. Gan NASIONAL berobat) dimuka para warta- eka angkat sendjata terha- | nia ke II maka rasa tidak puas puh kanak2 | saingan angkutan maky an Ba UI La Si (Purwekerto/Sema- Menteri PPK memutuskan ter | wan, telah menimbulkan salah 1 menana, Dar Maka (orang2 Burma terhadap pendja ai ap pa one skm batan | rang). hitung mulai 1-4-1955 mem | paham. — UP. Ih pemberontakan “jarg | djahan asing itu merupakan per 2 ini, akan diadakan « Jlah j ix e A 4 KR 
eminta segenap perhatian pe- | gerakan untuk mentjapai kemer Tahun ini 45.000.000 kanak2 Raga gerak djalan ketjuali di- Kanaan tjampuran (Mixed aga Dewa Toke ngan , : 

erintah U NU. Sedapat2nja di | dekaan jang didukung seluruh ak dis k ikuti oleh anggota2j pegawai2. Djuara : I. Tan Liep Tjiauw/ Pr senja jang Seminar W.U.S. jang 
akan supaja tenaga? rakjat rak jat. 5 an anti ka Kepolisian, djuga dapat diikuti : TE SN. Jakarta. At : : j aa - Ber Tani akiat -0 | Nj: Tan Liep Tjiauw (Djakarta). Sifatnja adalah sebagai badan t di Ind Gjangan hilang pertjuma. “Tapi | Ea UNIVERSITAS EA SEAN TON SI Tae Tegeh Swan/Nj, "Sunarta , Pan an pertama di Indonesia 

terhadap mereka “ jang betul2 | Farma mendapat 'kemerde- negara bagian AS Michigan dengan resmi @eroOn ai: RASrat, tntart dut (Malan /Bandjarmasin) UI. W Del aN Mn . memberontak, terus dikerahkan ' kaan” selama perang dunia ke- mengumumkan Selasa jl, bahwa vaccine anti lumpuh kanak? Serta, V par Lg Bathb ae | Dia Aap ten ana AN merpuata Di,,Taruna Giri” (Pun 
naga, ar berontakan | TI dibawah pemerintahan Die- | Jang didapatkan oleh Dr Jonas Salk terbukti adalah mandjur, Untuk penjelenggaraan tsk., umeten/NJ. Bathbeder (Dja | kaan bagi pemerintah, badan2 j i tg. 14 sampai £ ag pem pen tentu dan kuat. k kana Nara karta). IV. Itjas/Nn. Tuti Mu- ikelir d yan tjale) dari tg Kanan jangan meluas. Berlama2 dila- | pang (1942 — 1945). Tidak lama 1 ua maka Komisaris kl. I Mukarno $ 3 partikelir dan perseorangan. 18 April. 

h . sii ' 2 6 : 
: : Kel aa 5 : “€g 2 2. £ Untuk para djuara jang diten- | giat b 5 N Mata KAB ba World University Service tja- ampi araan2 gan bab2 dan sikap jang sebenarnja dari prosedur ini akan lebih besi! nator jang mempunjai tugas me | iatas sebagai anggota: 5 : 3 

aan Rat) den an Dj seng ng p - iren kultas kedokteran universitas ' ik daripada apa jang diperoleh | ngadakan hubungan dengan aje- tukan dalam pertandingan tsb. tam St.:Palindih (ketua Aso- PENA nana Tan Kena 

| Pers asing mengetjam dengan | rakan dibawah tanah jaitu Anti- ini mengumumkan bahwa vas- | dari 'pertjobaan2 ketika 'musim | Watan?2 sipil dsb. dimana akan | disediakan 21 buah piala jang | siasi Perpustakaan “ Indonesia dari tg. 14 sampai 18 April 1955 1 berkata, bahwa memang Burma | Fascict Peoples Freedom Lea- cine baru ini telah mentjegah | panas 1954. Ketika itu, suntik- |tertjatat pegawai2 dari djawat- | terdiri 6 buah piala untuk djua- | dan ketua “perkumpulan Ahli Th te ni p 

e 

2 

Ig 

    
    
f 

- mengembangkan mashab Hina: | 

. 

' pimpinan Kublai Khan datang: 14 

  

um matang untuk menerima 
tanggung djawab kemerdekaan | 

itu. Mendjaga Neneng sadja 
| belum bisa, kata Aa. 

Tapi itu adalah lagu lama 
jang “biasa ditiupkan - kepada 

jat jang mau berdiri sendiri, 
   

0 dari pendjadjahan. 

: Sedjarah. 

Sebelum abad ke-11 . Burma 
merupakan sedjarah perpindah- 

an bangsa dan suku2 dari Asia 
Tengah, “Tibet dan Tiongkok. 

. Pada abadeke-1l1 terbentuklah 
| satu keradjaan disana ' 

ngan ibukota Pigan: Radja itu 

yana dari agama Buddha un- 

“tuk menggantikan mashab Ma- 
hayana. Kemudian dalam abad ' 
ke-13 bangsa Mongol - dengan” 

menjerbu negeri itu dan ng 

duki Pagan ( 1287): Burn: 
  

| ma dengan kawan2-nja. 

“dengan |. 
f radja Anawrahta (1044-97) “de- 

Fine (AFPEL), dibentuk oleh 
Djendral Auang San dan teman2 

nja untuk memulai pergerakan 
menentang Djepang. Pada saat 
hampir tertjapainja kemerdeka- 
an, Auang San, pembentuk ke- 
merdekaan Burma, dibunuh pa- 
da tgl. 19 Djuli 1947, bersama-sa 

Oleh 
sebab itu, Thakin Nu, jang se 
karang mendjabat perdana men 

- tari melandjutkan berbagai2 pe- | 
kerdjaan dilapangan perkemba- 
ngan ekonomi dan sosial dalam        

| Universitas 

timbulnja penjakit lumpuh ka- 
nak2 pada 8044 — 904 daripa- 
Ga kanak2 jang telah disuntik 

selama tahun j.l. dengan vaccine 
ini. Djumlah anak2 jang di- 
suntik  semuanja ada kurang 
“lebih 440.000 orang. 

Diterangkannja bahwa vacci- 
ne ini menimbulkan kurang dari 
19c (tepatnja 04X) reaksi2 ke- 

tjil sadja diantara kanak2 tadi, 
sedangkan reaksi serieus ham- 
pir tak ada sama sekali. 
Diantara kanak? jang men- 

Gapat suntikan, terdapat 33 ge- 
| vai lumpuh kanak2. 

Penemunja, Dr Salk, anggota 

Pittsburgh, .Penn- 

svlvaria, mengatakan Selasa jl 

bahwa ja menduga vaccinenja | 
bisa mandjur 1004 dan dapai 

memberantas ..lumpuh kanak2 
sama sekali, Salk memperkem- 
bangkan teori imunisasinja ter- 

hadap penjakit jang melumpuh- 
kan ini — bukan sadja kanak? | 

an2 dilakukan 
5 minggu. 

dah mensahkan 
dan sesudah itu akan segera bi- 
sa dibuat-vaccine Salk untuk pe 

makaian prive. Menurut perki- 

ngan vaccine ini ada Lk. 45 dju- 
ta orang. 
Disarankan supaja segera se- 

sudah tjukup banjak dihasilkan 
vaccine Salk, dilakukan penjun- 

tikan2 pada kaum wanita jang 

hamil. Hasil2 pertjobaan ini di- 
umumkan pada saat jang bersa- 
maan di Canada dan Finlandia, 

Gan hasilnja tjotjok dengan apa 
jang diperoleh di AS. Demikian 
laporan resmi tadi.   Universitas Michigan letaknja 

“di Ann Arbor, sebuah kota ke- 
tjil jang letaknja Lk. 66 km se- 
belah barat Detroit. — AFP. 

  

dengan antara 

  

" Dinas - kesehatan AS dalam. 
-tempo 2 hari ini mungkin Sus 

vaccine Salk, , 

yaan, dalam tahun 1955 djumlah . 

kanak2 jang akan disuntik de- 

4 

5 

an mana dil. akan mengikuti ge- 
rak djalan tersebut. " 

Gerak djalan tersebut alalah 
gerak djalan jang pertama kali   “diadakan atas initiatief Sirepin 
an Kepolisian, jang dikemudian | 
hari akan diikuti oleh Olah Ra- 
ga gerak djalan kedua dst. 

Bagi jang mempunjai minat, 
“dapat berhubungan dengan Ko- 
kmisaris Drs Mukarno, d/a Kan- 
“tor Kepolisian 
lang. 

Bulutangkis : 

Kedu.di Mage- 

  

ra single prija, diantaranja piala 

Abadi Presiden Sukarno dan 
piala bergilir dari Kolonel Gatot 

Subroto. 4 Buah. piala untuk 

Single wanita jang berupa piala 

bergilir diantaranja dari Ibu 
Fatmawati Sukarno. 4 Buah 
piala untuk double prija jang be- 

rupa piala bergilir diantaranja 
dari Wakil Presiden Hatta dan 
Sri Susuhunan-Solo.. 2 Piala 

Libergilir untuk double. wanita 
“jang sebuah diantaranja dari 

  
Tan King Gwan kalah- 

—. kan Edy Jusuf 
Dalam pertandingan regu Djakarta — 

Djateng 

Pirpusiakaan seluruh Indonesia, 
di Djakarta) merangkap ketua 

Dewan, Amir Hamzah Nasution, 

(pegawai Kementerian PPK) 

merangkap panitera, O.D.P.. Si- 

hombing, (pegawai Kementerian 

Penerangan), Mr. Sutan Moha- 

mad Sjah, Hamka, pegawai Ke- 
menterian Agama) dan Major 

Kartawirana, pegawai Kemen- 

terian Pertahanan, dan seorang 

anggota lagi akan ditundjuk ke- 

mudian. — Ant. 

PERSATUAN PENGUSA- 
HA BIOSKOP BERDIRI: 
Konperensi: Pengusaha : ,Bios- 

ko» Seluruh Indonesia jang. di- 
adakan di Djakarta telah mene- 
tapkan berdirinja Persatuan Pe- 
De usaha Bioskop Seluruh Indo- 
nesia, dan telah mentjatat lebih 
dari 300 bioskop sebagai angzo- 

tanja. 
Susunan pengurus pusat- ter- 

akan mengadakan seminarnja 

jang pertama di ,,,Taruna Girl” 
(Puntjak). 
Didalam seminar itu akan di- 

bahas pokok2 persoalan seperti 
Hubungan SMA dan Universi- 

tas”, ,,Kongesti mahasiswa di- 

tingkat rendah”, ,,Perlengkapan 

technis ilmiah dari universitas”, 
,Peranan Research” dan ,,Un- 

dang2 Perguruan Tinggi”. 

Sebagai pengantar akan tam- 
pil kedepan, masing2nja T. Ali 

| Marsaban (Kepala . Inspeksi 
| SMA) dan Boesjra Zahir (Fakul- 
tas Kedokteran), seorang maha- 

siswa dari Dewan Mahasiswa 

Universitas Gadjah: Mada, Prof. 

Slamet Iman Santoso, Drs Wi- 

djojo, Zainal Abidin Ahmad dan 

Mr Suwandi. 

Dewan pimpinan seminar ter- 

diri dari 7 orang : 4 pengadjar 

dan 3 mahasiswa. Susunannja : 
Prof. Slamet Iman Santoso (ke- 

tua), Dr Kho Tjok Khing (Ben- 

1 4 k er | 3 rensi ALA. dari para “sena- 2 
0096, « la ada ikatan de- republik: Burma jang baru ha sma esa An shag ja 3 Ba nal jang bertangsung di Semarang sedjak tg. 7 sampai dengan tor telah mendapat . serangan? 

! Ba ikianlah pemimpin? | merdeka itu. : La ima “pl Na! antara Pb. Putera — Pb. Wiro. | 1 April 1955 jl. telah berachir dengan hasil? sebagai berikut : keras jang menghendaki agar 

ki ana raan2 pemerintah Ing- | : ' Imo berachir d ea 5 : “ Claro, Recto oleh ''Magsaysay 
: dor Wagakan Lp 2. lir tahan 1941. D Djawab kabi- Tanahnja, Pa dengan 1 Mai | an Putera. TAN P3 Single Prija : Menteri PPK. Dan 5 buah piala | diangkat mendjadi ketua pula 
“5 Inggris jang ketika itu dipimpin oleh Clement Attiee : Puntja k jang tertinggi ialah La SA Sa ig Djuara : I. Tan Liep Tjiauw | bergilir untuk double Hanan disamping Romulo. 
: atan”. $ $ F 5 ngan (Djakarta). II. Ketje Sudarsono | jang antara lain dari Sri Sultan Ketua panitia politik luar ne- au . Hata menahan. Dena Me keber Saramati (12.660 kaki), tertu- | dilangsungkan pada Minggu so-| 4 ORANG MA MATI, LEBIH Pa akar Ta Sang Dave | Tagana Make Argo ban Arak! p 

    

  

ah pen Pi AN 2 : “tapi djuga orang dewasa bet Bea : diri dari : Roeslan Abdulmanan | dahari), Ismael “ (sekretaris) 
tas terpetjah be, meri e- $ Na 2. Ph ae 3 ke 3 . dari N.Y. Perbiosi/P.P. B. Palem- | dan. anggota2: Prof. Sumitro $ . berapa tahun j.l., dengan djalan BERHUBUNG dengan hari ulang tahun Union bagian bulu- 2 " 5 aa . 3 

Ke NA ane menananamikan ”3 djenis vins | SEKITAR KEKALUTAN | tangtas, di Semarang telah diadakan pertandingan bulutangkis | PI7T SehtENi ketin, Oey, Soen | Diniohadikusumo, Prot. Sud 
| rena ada hubungan persaudara- - lumpuh karnak2 jang sudah di- Dalam Dinas Peralatan r antara regu Djakarta Raya melawan regu Djawa Tengah an Sin Tab imi “Stoosf Gahir dag Soemardi Reksopoe- 
ba g id abah Angkatan Darat. meliputi bagian putera dan puteri, demikian berita dari pengu- 

“permulaan abad ke 18. Dalam | 
tahun 1886 Burma dimasukkan | 

ke-16. Barus seorang radja, ra- 
Gja Tabinshwehti  (1531- 1550) 
dan Bayinnaung) (1550-81) da- 
pat mengadakan persatuan kem 
bali, jang terdjadi sampai pada 

daerah India Inggeris. Meskipun 
setjara militer kalah, bangsa 

Burma jang tetap sukd kemer- 
aa Daan, asa an segan2 
  

Dunia sana sini 

N
A
N
 

BOT
 T
A
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Julius Raab, perdana” Na 
| Austria, jang kini telah ada 

di Moskow, sudah mengada- 

“kan pembitjaraan2 “ dengan 

“ pembesar2 pemerintah Sovjet 
| diantaranja P.M. Bulganin. 

Jam mana dinjatakan  duxa 
tjita bertalian dengan djatuh- 

| nja pesawat terbang diatas | 

laut Tiongkok Selatan, jang 
sedang mengangkut sebagian: 

Dokumeng 'Pakt an dan pia 
|. gam Pasifik jang ditanda ta- 

ngani di Manila bulan Sep- 
tember 1954 dengan resmi te- 
Jah diserahkan "kepada PB 

- pada hari Rebo kemarin. 

OK. Yui perdana menteri peme- 

. 

| di Perdana Menteri 

  

rintah Kuomintang, telah 
memperingatkan kepada pen- 
duduk Taiwan bahwa tahun | 
“padjak jang akan datang int, 

adalah tahun jang paling suit, 
dan diserukannja supaja rak- | 
jat siap - - sedia untuk Pa 
hadapi kesulitan itu. Pa 

r Anthony nga Syahi dengat 
“resmi telah disumpah mendja- 

Inggeris 
. dalam sidang Privy Council ' 
(Ratu Elizabeth di Windsor. | 

atu sendiri “menjaksikan pe- | 

  

ngangkatan “Eden - mendjadi ' Aa Ba na Yan Gn muara Uk | Ma Da BRVLCREE , “alah .portofolio resmi jan di Indonesia. setjepa' mungkin 3 i - 2 : Cc DR E E M -memberihak Eden untuk me bisa terwudjud, ' supaja pena- | Hain Alone KE UNEXPECTED BOP OP 
nerima gadi, : £ "Na se- | naman modal asing dalam pro- — MANDRAKE, BUT SHE MEET Ae 
tahun. 

omisi Ejamputih urusan Go 
takan sendjata Palestina, te- 
lah Bea Israel karena pil 

Israel pada “esok 3 Apri' 
telah menembaki pos tenta- 

ra Mesir. Disamping itu ko- 
misi mengutuk pula Mesir ber 
“hubung dengan sebuah insiden : 
| pada hari itu djuga,. 

Seitul Islam al Mapan per 

  

  

  
(kenal pada gindjal kera. 

Rentjana suntikan. 1 

Dr Salk mengandjurkan supa- 
ja dalam tahun ini kanak2 AS 
Gisuntik 2 kali dengan vaccine- 
nja, dengan antara 2 minggu, 
Gan 7 bulan kemudian mendapar 
suntikan lagi. Menurut perkira- 
annja, imunisasi jang Ten 

Kita tjuma punja 1500 
. ahli pharmasi 

meberapa keputusan kongres ahli 
phar 

'- KONGRES Persatuin Ahli 
Pemerintah India telah menge- |/(Pharmasi Indonesia ke-IV jang 

luarkan sebuah komunike da- | diadakan dikota Surabaja telah ' 
mengambil putusan diantarania 
mengenai pendidikan djuru obat, 
Undang2 Penanaman Modal un- 
tuk Pembikinan Obat2an'dj In- 

donesia, Peraturan distribusi 

ikan nasib dari para ahli phar- | 
masi di Indonesia. 

Selain itu, Kongres PAPHI 

djuga telah memilih pembentuk 
pengurus besar baru PAPHI, jg 
terdiri dari Lt. Kolonel Isnaini, 
Zainal Abidin dan Soemartono. 
. Mengenai soal pendidikan, ko- 
ngres PAPHI memutuskan su- 
paja pemerintah setjepat mung- 
Kkin dapat mengusahakan adanja 

tempat pendidikan "Djuru 
Obat”, Yaitu tenaga bawahan jg 

| feraiaik untuk ikut membantu 
 menjelenggarakan  pembikinan 

|obat2an, Tenaga bawahan ter- 
| sebut dapat diambil dari orang2 
beridjazah S. R. ditambah de- 
ngan satu tahun beladjar di Kur 
sus Tan Obat dan 4 tahun 
praktek. 

2 Tentang soal produksi obat- 
'Obatan didalam negeri kongres : 

PAPHI memutuskan untuk men 
desak kepada pemerintah supa- 

| duksi obat2an di Indonesia da- 
“| pat diatur sebaik2nja hingga ti- 
.dak dapat merugikan modal na- 
sional. 

| mengenai distribusi obat?an di 

sak kepada jang berwadjib su- 
paja distribusi obat?2an itu  di- 

bermanfaat bagi masjaral | di 
Indonesia. Distribusi obat?an su 
paja hanja diselenggarakan oleh 
pengusaha? jang telah terdaftar   

  
Selandjutnja Kongres PAPHI | 

Indonesia memutuskan  mende- | 

atur begitu rupa sehingga betul | 

masi 

ngres memutuskan bahwa per: 
haikan nasib korps ahli harus 
diusahakan dengan djalan pen- 

Gidikan. Dalam hubungan ini 
PAPHI akan mendesak pemerin- 
tah supaja para assistent-apo- 
theker dapat melandjutkan pe- 
“ladjarannja di Fakultas. Phar- 

: Didapat keterangan selandjat- 
nja bahwa di Indonesia kini ha- 
nja terdapat Lk. 1500 ahli phar- 
masi warga negara Indonesia, 
diantaranja hanja dua orang 
apotheker, lainnja baru berting- 
kat assistent-apotheker. 

' Paphi kini mempunjai anggo- 

ta 400 orang. 
Mengenai djumlah apotik di 

Indonesia didapat keterangar 
bahwa diseluurh Indonesia kini 
baru ada Lk. 100 buah apotik 

dan 200 buah apotik kedokteran. 
-— Ant. 

jang ' menjatakan, bahwa 5 

orang jang dituduh tersangkut 
dalam perkara korupsi pada Di- 
nas Peralatan Angkatan Darat 

jang meliputi lebih kurang 5 
djuta rupiah, kini ditahan (an- 
tara lain seorang Kapten koman 
dan gudang II), maka keluarga 
dari Kapten tersebut dalam su- 

ratnja menjatakan antara lain, 

bahwa Kapten jang bersangku- 
tan itu (jang tidak pernah kita ! 

sebut namanja, karena ia baru 
dituduh tersangkut), baru beker 

dja disitu sedjak pertengahan 
tahun 1954, sedang 
jang terdapat dalam Dinas Per- 

alatan Angkatan Darat menurut 
berita tersebut sudah mulai se- 
djak tahun 1950. 

Sebagai diketahui, Djurubitja- 

ra SUAD dalam pengumuman- 
nja telah membenarkan terdja- 

dinja tidak keberesan “itu 
Ant. 

KURSUS PERBAIKAN 

telah dibuka dengan resmi kur- 
sus perbaikan makanan rakjat 
jang dihadiri oleh Gupernur Dja 

wa Tengah, kepala kepolisian 
Djawa Tengah, Ketua DPRDS 

propinsi aan beberapa pembesar 

dari Djakarta a.l. dari wakil 
WHO. 

  

sk Tanggal 16-4 djam 17.00 d 
Pakuningratan 42 akan diada" 
rapat laporan delegasi  B.P.T.I. 
jang telah menemui menteri Per 

ekonomian, Penerangan dan PM 
  

Berhubung dengan berita kita |   
kekalutan?2 | 1 

| menjerah dengan angka 15—13, 

  

rus besar P.B.S.I. 

Pan Djawa Tengah putera 
teiah berhasil mengalahkan regu 

Djakarta dengan stand 5 — 4, 

sedangkan bagian puteri dime- 
nangkan oleh regu. Djakarta 
Raya dengan 4 — 1. 

Tan King Gwan dari 
Djawa Tengah jang termasuk 

no. 4 dalam ,,rangking” pemain 

terbaik, telah main dengan baik 

dan telah berhasil mengalahkan 
Edy Jusuf, djuara single Indone- 

sia dengan angka 5 — 15, 15 —$ 

dan 4 — 15 tapi ketika melawan 

E. Sonnevilie terpaksa harus 

15 — 9 dan 15 — 8. 

Selandjutnja pemain puteri 

Yang Weng Ching dari Djakar- 
ta Raya jang baru berumur 14 

tahun telah terpilih sebagai pe- 

main puteri terbaik. Sajang 

bahwa Ong Hong Nio, djuara 
“Indonesia tidak bersedia bermain 

single sehingga pertandingan 

jang diharap-harapkan antara 
Yang Weng Ching lawan Ong 

Kemudian dalam pertandingan 

perseorangan jang diikuti oleh 

pemain2 dari Tasikmalaja, Solo, 

Bandung, Surabaja, Pekalongan, 

Djokja dan Semarang telah ke- 
luar sebagai djuara : Olich dari 
Tasikmalaja. 

'Setel melihat  perkemba- 
ngan bulutangkis di Djawa Te- 
ngah, maka pengurus besar 
PBSI telah mengambil keputu- 
san, mengangkat Ong Kwie Hok 
dari Semarang sebagai Koordi- ' 
nator PBSI untuk Djawa  Te- 
ngah. 

Hasil single putera dari per- 

tandingan Djakarta — Djawa 
Tengah, jang dilangsungkan me- 

nurut sistim Thomas — Cup. 
adalah sbb. : 

1. F. Sonnevile (Dkt). Tan 

King Gwan (Djokja) 15 — 18, 

I— 9. bo — 8.2 Edy Jusut 

(Dkt). Tan King Gwan (Dja- 

teng) 5 — 15, 15 — 9, 4-4. 15 
3. Edy Jusuf (Dkt). Lie Po Djan 
Djateng 15 — 5, 7 — 15, 15 — 4 

4 F. Sonneville (Dkt). Lie Po 

Djan Djateng "15 — 2, 15 — 8. 
5. Liem Thiam Beng (Dkt). Tan 

King Gie Djateng 12 — 15, 
7 — 15. — Ant. 

  

TAIWAN - TJEMAS 
Karena Stevenson serang 

politik Luar Negeri A.S. 

njatakan, Adli Stevenson, tjalon 
presiden A.S. dalam pemilihan 

6 , : wa an : jl. (Demokrasi) telah menje- 
dari Tn 5 RRT kekonpe- | obat2an di Indonesia, perobahan | masi. MAKANAN Hong Nio tidak dapat dilangsung rang politik luar negeri peme- 
rensi A- A Regeling D.V.G. dan soal perba- Tanggal 13 April di Ungaran | kan. neh AOA Aa 

Stevenson menjatakan bahwa 

politik luar negeri AS menudju 
kearah terlibatnja AS kedalam 

peperangan, atau  memaksanja 
masuk kedalam djurang kehan- 
tjuran dan penderitaan. Sedang- 

perang karena 

dan @Guemoy "jang masih men- 
djadi persoalan. 

Demikian seruan ' Stevenson 
jang telah menimbulkan ketje- 
masan disemua fihak di Taiwan, 
— UP.   

MANDRAKE AHLI SIHIR (33) 
"ALEENA PENJ IHIR WANITA" 
  

IS AT HER HOME, 
SAFE AND SOUND, 

Maa 

  

| THEN-- VE COME 
Pat Tris way-- 

  

  

    
| tangkan kau kemari   1 Aku mengakui, bahwa Narda 'kupergunakan untuk menda- 

“dengan tjara jang hanja kau- 
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ER— THAT'S - FOR NOTHING ? YOU 
A LONG TIME ARE NOT VERY 

    
Kau 

tidak begitu sopan ! 13 tahun 
ai Tidak ada gunanja ? 

     

   
     

     

ANNOYED? GURN, WILL ALEENA 
NAROA, SHELL : BE ANNOYED WHEN 

     

      
Didalam pesawat terbang. 

-4- Gurn, apa Aleena senang ka- 

Dalam seruan jang tetap di- | 

kan Rakjat AS sendiri tak ber-' 

pulau2 Matsu. 

lobe-Djakarta sebagai sekreta- 
ris dan Oei Soey Yam-Metropo- 
le-Djakarta sebagai bendahara. 
Tiga orang diangkat sebagai 
penasehat, dan mereka itu ialah 
R. Bh. Sabaroedin,  Prodjolalito 
dan Mr Souw Hong Tjoen. 

Organisasi tersebut telah me- 
netapkan komisaris2 di Sumate- 
ra, Kalimantan dan Sulawesi. 

Dan untuk Djawa tiap kereside- 
nan ditetapkan seorang komi- 
saris. — Ant. 

tranto. — Ant. 

SA AL AA 

| « ASMADRINE 2 | 
“Ah OBAT JANG DIPUDJI SANGAT   

  

MA AAA AA 

  

untuk ra 

padanja, 

  

  
rapi separidjang hari. 

Brylcreem dan lihatlah bagaimana ram- 

but Tuan selalu dipelihara — bagaimana 

     mbut rapi dan sehat 

Brylcreem adalah pilihan semua orang 

tjerdik — ialah obat rambut jang paling 

disukai, diseluruh dunia. Urutlah rambut 

Tuan tiap pagi dengan Brylcreem, dan 

persaksikan bagaimana minjak murni 

itu memberikan tjahaja dan kesehatan 

Lagi pula rambut Tuan tetap 
Pakailah selalu 

a menteri Yaman telah | dan telah diakui resmi dan se- lah jang mengetahui, Mandrake. Tetapi dia ada dirumah, |, jang. lalu kita berdjandji lau saja datang di Bald ditjegahnja keringnja kulit kepala. 
rangkat dari Kairo menudji kali? djangan oleh pihak “jang aman dan tenterim. $ . akan bertemu lagi. . Mountain ...... dengan tidak 

ndonesia untuk memimpin | beruang sadja. » uK MDjadi... saja datang kemari ini........ . tidak ada gunanja ? £ Bh... itu sudah lama se- disangka2 ? obat rambut jang sampurna 
'ddlegasi Yaman kekonperensi| Tentang soal usaha perbaikan 3 kali, Aleena......... -- Senang? Narda, barangkali | ppss,gepT 

| Asa « di pan nanti. nasib para ahli pharmasi, kos dia akan marah amat. 

  

  
 



    

   dinerkaat C3 jati. Keterangannja 
oleh saksi. : | 

Itu Sri Muljati pegawai beri 

  
“ada pertjobaan - pegang, F 2 le peritja. : 

wa | Lagi pula kemudian ternjata, 
| bahwa rakjat didaerah itu ba- 

"| njak jg memihak kepada Daud 

  

sumpah  potjong sadja. . jong sadja. Sa. | Beureuh dengan Kawan?nja, se 
sa - : ma- a Ca : , 

jang ajadi sengketa objek mar | dangkan semangat gerombolan 
hapenting - : . «| ternjata agresip sedjak berhasil 

Naa Aan PEN Berpk SegA asi 
Pembatja dan pembatji SCM | aja djebakan pada tanggal 22-2- 

aja nebak V1 ”1955 dimana tewas 15 orang ten 
2 ara dan seorang pembantu si- Sh 5 ' 

Tapi jang aneh -itu keterang” 

an Sri Moljati: Dia bilang : 
,Pjoba, Kalau saja pakai Lara 

dada palsu. Lantas tersent 

| olehnja, kan saja dapat malu be 

| sar, karena rahasia | | ter- 
Na aa Nan 

2 

Berabe djadi bingung djuga, 

ini. Buat Sri jang paling bikin 

wirang bukan tersentuhnja dada. 

Tapi, andaikata dia pakai buah 

dada palsu, berapa besar Wirang 

nja, karena ketahuan Ni 

00 Misul si mBah, baiknja Aan 

, jong sadja, apakah 

Pe Sa ia tepuk, pada tubuh 

    

kepalsuan apa 

Sri ! , , Hn 

Pembatja setudju, nggak? 

BERABE, 
Kh « . Na 

Pem. ttg. Atjeh 
Besar 

(Sambungan hal. 1). 

AKSE PEMBERSIHAN 

DAN AKIBATNJA. 

Dalam rangka usaha pember- 

sihan daerah dari gerombc 

itu 26-2-1955 peleton 32 batal- | 

jon 142 dengan kekuatan 20 

orang bergerak ke kampung Gi- 

rig melalui desa Tjotajeumpa. 

Sebagai akibat dari pada aksi 

mbersihan dikampung Girig 

itu terdjadilah pertempuran dan 

sebagai akibat pertempuran itu 

menurut penjelidikan terdapat 

25 orang tewas. Atas dasar ha- 

sil penjelidikan jg menjatakan, 

bahwa pemimpin gerombolan Ta 

. wangleman berada disekitar Pa 

Iaulepung, maka pada tgl. 28-2- 

1955 peleton. itu ditambah de- 

ngan regu 13 bataljon 142 dari 

pos Lepaung dengan berkendara- 

an sebuah jeep dan sebuah truck 

bergerak ke Pulaulepung. pida- 

lam aksi pembersihan ini menu 

rut penjelidikan 

pertempuran. 64 orang. 

Selandjutnja pada tanggal t 

3-1955 peleton 12 bataljon 142 

berangkat kedesa Lhosedu d 

disekitarnja desa Kruangkala, 

oteh-karena didapat keteranga2, 

hahwa desa itu digunakan oleh 

gerombolan untuk memasak dan 

menjimpan makanan dan bahan? 

makanan. La ae 

Sebagai tindakan pembersihan 

terdjadilah pula pertempuran 

dan sebagai akibat pertem- 

    

puran itu, maka dibakarlah | 

rumah - rumah, dan kedai? 

beserta persediaanaja — Jang 

ternjata dipakai oleh gerombol- 

an untuk keperluan mereka. La- 

in dari-pada itu menurut penje- 

lidikKan 10 orang tewas sebagai 

akibat pembersihan. & 

Dalam hal ini pemerintah 

hendak minta perhatian, 

bahwa diantara mereka ig : 

tewas sebagai . akibat aksi 

pembersihan di Pulaulepung | 

oleh tentara itu terdapat 13 

orang jang dikenal serta di- 

fjari2 oleh polisi Kutaradja 

dan tentara oleh karena me 

reka itu aktief bergerak se- 

bagai anggauta gerombol- 

an bersendjata illegaal. De- | 

mikiad PM, nana 
BERITA PERS DAN RE- 

AKSINJA. Ht 

Selandjutnja dikatakan, bah- 

wa dengan tersiarnja berita2 di 

dalam surat2 kabar mengenai ke 

ajadian jang mengakibatkan te- 

wasnja sedjumlah 99 orang di- 

tambah dengan beberapa orang | 

jang luka2 tetapi masih hidup | 

itu, terbangkitlah . reaksi jang 

keras dari masjarakat ramai, 

terutama dari mereka jang ber 

tempat tinggal didaerah Atjen 

atau berasal dari daerah itu. 

Pada umumnja reaksi itu ber 

maksud mempersalahkan pasu- 

kan angkatan darat jang dibe- 

ritakan bertindak kedjam de- 

gan melampaui batas perike- 

manusiaan. 
PENDUDUK, TERPAB- 

. 

SA MEMIHAK GEROM | 

BOLAN. 
Pengumuman komando 

TT-I pada tanggal 1-3-'55 

jang disandarkan atas la- 

oran resmi dari komando: 

resimen | di Atjeh dan ig | 

menjatakan, bahwa tewas- 

nja orang2 itu bukanlah me 

rupakan pembunuhan ter- 

hadap rakjat jang tak bersa | 

lah, melainkan mereka itu 

tewas karena ikut bergerak | 

sebagai pasukan pembantu 

teritorial gerombolan jang 

'ertempur melawan pasu- 

duh kepada angkatan darat 

jang disalahkan itu. 

pangan kepada DPR. 

|| sangkan, bahwa daerah pantai 
| barat dari kabupaten Atjeh-be- 

sar itu keadaannja penuh gu- 
| nung2 jang amat memudahkan ! 

tewas dalam : 

« 
  

“Akan tetapi, demikian PM, 
meskipun demikian kekeruhan 
Gidalam pandangan umum terha | 
dap peristiwa itu masih belum 
mendjadi djernih djuga. Untuk 
memberikan kedjernihan itulah |, 

pemerintah memberikan kete- 

Diantara banjak hal maka la 
poran2 resmi diantaranja mene- : 

bergeraknja gerombolan setjara 

- “Berdasarkan arek Taktor2 
"u semuanja maka pemerin 
tah-dapat menarik kesimpul 

2 aji 5 2 Tg 2 

Radio 
KAMIS 14 APRIL 1955. 

JOGJAKARTA. 

17.00 Taman Kepanduan, 18. 

00 Pengadjian Al @ur'an: 18.15 
Untuk keselamatan umum: 18. 
30 Bihtang? GAMA. dgn. ORJ: | 
19.40 Seni Suara Djawa: 20.30 
Siapa tahu ?: 21.15, Mimbar 
Islam: 21.30 Lagu2 krontjong 

terkenal: 22.10 Hiasan malam: 

22.30 Petikan sedjarah. 

SURAKARTA. 

Amerika Latin, 14.10 Radio Su- 
rakarta: 17.00 Rajuan putri: 

Islam, 20.36 Wajang orang. 

SEMARANG. 

(Siaran A.P, djam 18.15-19.00) 

07.30 - Gamelan degung: 5 

ding2 Semarangan: 17.40 Donge 
ngan kanak2: 18.15 Hiburan 
sendja, 19.30 Hidangan 

Nusantara: 20.30 Tunas Melati: 

dan untuk pendengar.       an, bahwa waktu peleton 32 
bataljon 142 mengadakan 
pembersihan didesa Girig, 
Pulat dan Kruangkala itu 
benar2 mengalami pertem- 
puran dengan gerombolan 
jang dibantu oleh pendu- 

nisasi teritorial gerombolan 
dengan bersendjatakan pa- 
rang, pisau dll. sendjata ta- 
djam, sehingga" pasukan 
tentara terpaksa mengarah 
kan tembakan kepada mere 
ka djuga. Maka djelaslah 
bahwa mereka itu tewas ka 
rena berada didalam per- 
tempuran bersendjata. 

      

  

    

mata lamur, tel 

sedar maupun dalam mimi 

memb 
tidak kambuh. 

melembu! 

  

duk desa? itu sebagai orga- | 

Oo 

buh djodi tegap. Penjakit spermatorrhoea, 

SANGAT MUSTADJAB 

INNA  LILLAHI 

    

     

  

  “ 

- Radja Obat K 

| TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 
"| (TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA 

          

    

Radja obat kesehatan SEN KESIN” adalah dua matjam: ,SENKESIN” Masculinum utk 

lelaki dan ,,SENKESIN” Femininum untuk perempuan. Obat ini sangat adjaib utk menim- 

bulkan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tulang 

dll. Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja obat ini untuk memperkuatkan tu- 

buh manusia dan untuk menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan? seperti berikut : Tubuh 

lemah karena dimasa dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup 

pemeliharaan, muka putjat, tidak napsu makan, otak lemah, semangat kurang, malas be- 

kerdja, bekerdja lekas tjape, selalu berpenjakitan, kekuatan tulang kurang, 

gang lemah, rambut kurang karena rontok, rambut lekas putih, telinga berbunji, wadjah 

muka lekas tua, perempuan datang bulan tidak tjotjok atau waktu datang bulan merasa 

sakit, keputian, perut sakit, Sesudahnja makan obat ,,Senkesin”, 

an-kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap. 

Pe 

ROMAR'S KIDNEY PILLS 
BAT. GEGINDJEL JANG TIDAK ADA  TARANJA 

Dapat menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut: urat sjaraf lemah, badan lemah k i 

dalam La ia atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup pemeliharaan, gegindjel kosong, Bea Ta aa 
nga berdenggung, bekerdja lekas letih, tidak mempunjai kemauan, sering buang air, tidak napsu makan 

dan lain2 penjakit otau kelemahan jang bertalian dengan buah pinggang. 
kotaknja dan perkataan2 "Romar's Kidney Pills" agar djangan sampai kesalahan beli barang jang palsu. 

—.. ROMARS EMISSIN 
“OBAT JANG PALING MUSTADJAB UNTUK MENJEMBUHKAN PENJAKIT 

SPERMATORRHOEA DAN PENJAKIT TIDAK BISA TIDUR. 
Romar's Emissin Tablets adalah sedjenis obat jang mustadjab untuk mengobati penja 

pe dengan atau tanpa terasa dan penjakit tidak bisa tidur. 

matorrhoeo Aa penjakit tidok bisa tidur, makanlah satu botol dan buktikanlah kemandjurannja dengan segera. 

Kesan “obat ini, ialah, dapat menetapkan hati, menenferamkan pikiran, memperkuatkan buah pinggang dan 

ikin pokok tu baik baru maupun lama, dapat disembuhkan dan pasti 

Dinaschatkan makan dalam sebulannja dua atou tiga botol guna memelihara bodanj dengan demikion, 

» bukan sadja penjokitnja tidak dapat kambuh, malahan semangatnia djadi beraelora. 

Kalau di 

SATOBEN TABLETS 
5 UNTUK MEMBERSIHKAN 

SEGALA RATJUN2. 

Obat ini dapat menjembuhkan penjakit2 seperti berikut: serupa kusta, penjakit kulit, kurap, bisul merah, bisul 

djahat, Kn panas, kuping merah, kulit dan daging bengkak, kulit berasa seperti digigit sem 

uhg mengandung air, kulit baal atau hilang perasaonnja, rambut dan bulu rontok, hati takut dan bergontjang, 

| DARAH DARI 

tulang sakit, anak baji dapat ratjun dari peranakan, dan lain2 penjakit,beratjun. 

memelihara kesehatan. : 

    

TPA Pa LG LAN NN 
Sen Sa 3 Ka ap 

sg 

  

KEDAULATAN ' RAKJAT 

  (00 DJAKARTA. 2 
60.30. O.K. Puspa Kentjana: 

07.30 Gamelan Kanoman, 13.10 

Irama Trio: 1715 Kelintang 

| Lampu: 18.30 Orkes Studio Ban-' 

dung: 20.40 Ensemble musik ri- 

ngan: 21.00 Mimbar Islam, 21.15 

Memperingati pentjipta Nicolai 

Paganini: 22.15 Tjiandjuran Pan 

| tja Suara. : 1 

1 

| 
| 

   

  

S 

(Perobahan? bisa terdjadi). 

  

| 
Kh LOL. 

06.10 Genderan pagi: 13.10 Dari |     osat BLOEDDRUK 

18.15 Pengadjian, 19.45 Mimbar 

13.15 
Bungan Rampai siang: 17.00 Gen 

Suara 

21.00 Mimbar Islam, 21.15 Dari 

WAINNA 

Telah pulang kembali ke Rachmatullah pada hari Minggu 

Wage .malam Senin Kliwon, tg. 10/11-4-55 dj. 11.10 malam: 

Kepada Jth. Bapak? / Ibu? / Sdr?, jang telah memberi bantu- 

an baik moril maupun materieel untuk menjatakan 

sungkawa, kami utjapkan beribu-ribu terima kasih. 

  

cushatan 

kit spermatorrhoeg baik dolam 

2 Ll 
“TBOLEH MAKA 

BET RTA 

  

Agen di JOGJA : . 

TEK AN TONG Petjinan 81 | 4   

Me 

Sebagai atjara terachir sebelum RECES pada bulan Puasa 

nanti, akan diputar film di REX : 

CHUSUS UNTUK MAHASISWA | PELADJAR 
"SEK. LANDJ. ATAS. 

Tgl. 15 APRIL 1955 : 

djam 12.30 sDITTE ANAK MANUSIA” (ZWEDIA) 

Tgl. 16 "APRIL 1955 : 
djam 08.00 ,,DITTE ANAK MANUSIA” (Z£WEDIA) 

Tgl. 17 APRIL 1955: 

djam 12.00 ,,PENBLERINA” (MEXICO). 

djam 14.00 ,DITTE ANAK MANUSIA”. 

Undangan dapat diperoleh : 

a. Loket Bag. Pengadjaran Pagelaran. - 

b. Gondokusuman 2. : 

Cc. Asrama S.G.P.D. Surjaden. 

d. Surjoputran Pb. II/172. 

e. Bintaran Wetan 6. 2. 

Jogjakarta, 14 April 1955 

PENJELENGGARA FILM GAMA. 

  

LENG NJAN HO — 1s Ta 
ENG: TAY . HOk-— 3 58 

Pusat Pendjual : 
$ Toko ,ASTAGINA"”. 

Kawatan 146 -—  Surabaja.     
     ILAIH! RODJI'UN. 

MINI   beia 

Keluarga 

AMIN 
Diponegaran 8, Magelang. 

     

  

  

   

» 180-4. : 1 N 

| Kiriman Tuan dengan Pos tertjatat jang 

3 . 2 

Utjapan terima kasih. 
Dengan ini kami mengutjapkan banjak terima kasih atas 

kedatangan dan bantuan moteel/materieel para Bapak?/Ibu? 

dari: : 

a. Pem. Daerah Istimewa | Kota Pradja Jogjakarta. 

b. Kepolisian Negara D.I. Jogja. 

c. Angkatan Perang R.I. 13. 

pada penjelenggaraan pemutaran film ,,Secrets of life” 

tg. 13 April 1955 di REX theatre. :6 

Terutama kami mengutjapkan ma'af atas hal? jang menge- 

tjewakan / kurang lantjar pada tersebut diatas. 

5. Jogjakarta, 14 April 1955 

Penjelenggara , Film Gama 

Dewan Mahasiswa 

ds: UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA. 

UTJAPAN TERIMA KASIH 

Dengan ini saja mengutjapkan “banjak? terima kasih atas 

segala bantuan serta sokongan moreel maupun materieel, 

Baik pada waktu sakitnja, wafatnja hingga pemakaman 

Kuomi saja jang tertjinta 

$ - 
- » 

Soepojo Martodihardjo 
gemoga Puhan membalas kebaikan kudi saudara-saud. itu. 

Jogjakarta, 12 April 1955. 

i- SOEPOJO 

Bengkulu 9 Sept. 1954 

Dengan hormat ! : 

berisi obat bikin 

(hilang rambut”, telah saja terima- dengan selumat, segera 

pula saja gosokkan dimana bahagian rambut jang saja akan 

hilangkan. Ternjata belum sampai 5 menit, rambut mana 

“hilang bagai ditjukur. 

Maka itusaja pudjikan pad 

Bandung, jang mengeluark 

a Tuan Tabib Mawn Tambiong 40: 

an itu obat bikin hilang rambut 

  

    
   

          

      
    

  

Dalam hargai 

uga akar 
decal TAMA 
das KYALITEIT 
    

  

'ROANSTER 
BAN? SEPEDA 

55-04 8 

“3 

MALAYA IMPORT CO. — €.V, SABAR — P.D. SAPI-IE 

— NY. BORNEO SUMATRA HANDEL MAATSCHAPPIJ. 

The Dunlop Rubber Co (Indonesia) /Ltd:, Tanah Abang 

Barat 22 Djakarta, offers all assistance and technical 

free of charge to National Importers to enable them to im- 

port Dunlop products direct from Dunlop factories trough- 

out the world. 

  

aid 

      

   

        

      

  

      

   
  

    
a. Tempat Pendjualan BUMN An : 

ILelang kaju djati 
Daerah Hutan 

Lelang 
Besuk hari SENIN tgi. 18-4-1559 dikantor 

Jogjakarta, djalan Melati no. 1 (Batjiro). 

1 9.60 pagi. 

dimulai 

Banjaknja kaju : 

93,909 M3, 

105 Sma, 

b. “Tempat Pendjualan PLAJEN 12:64 M3. 

Daftar kapling dapat diminta dikantor tersebut diatas pa - 

da tiap-tiap hari djam kerdja. 

KEPALA DAERAH HUTAN JOGJAKARTA. 

    

  

    
   

  

  
  

(P' :2 sangat mudjarrab. 

Set 'Sekianlah. Hormat saja M. SOEKANDAR. 

5 
BUSTAM A. 186-4 

BANTULAH : aa Se on Na naa ME HAN EN SERA Lam 

PE 
PS 5 

- 

- INDONESIA : Duku lerbitan Datu : | 
5 

, 3 
? 

SES ASI SSASSASGSSSGSSSTSITH | 4 PENGANTAR TENTANG KRIMINOLOGI , 

$ Buktikanlah sendiri kemustadjabannja. ! : 

8 : : j Oleh : Mr. W. H. BONGER , 

8 ! PA KA Aa Rp. 25— | 

» 
' To RA 1097, / 

. 5 ' 

$ 
/ Komentar tidak perlu, nama pengarangnja telah mendjamin. 4 

8 
' Terutama mengenai Ilmu Kriminologi. ! 

$ 
, | PESANLAH LANGSUNG PADA LANGGANAN TUAN: 4 

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 gjaraf, ( 
tg | 

djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah / Toko Buku SKRG ! 

perut, inakanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk M5 188-4 TUGU KIDUL 42 — JOGJA. 5 

   

buah ping- 

penjakit2 atau kelemah- 

Harap para pemakai suka perhatikan 

    N 

  

    

      
   

ihinggapi penjakit sper- 

A
N
G
I
N
 

N
B
A
 

kulit gatel, kulit 

Makanlah tablet Satoben guna 

  

  

/ 

2. badannja lemah. Dalam keadaan ini, 

bertubuh sekat dan kuat.   kan angkatan darat, dapat | 

meredakan semangat menu '! 

  

  Setiap arang lelaki ingin hidup gembira dan senang, Api sajang, ti 
i, bagaimonakah ia dapat mentj 

gembira dan senang, ini bukon karena semata-mata 

Dari itu, pakailah Selovei 

SELOVER LIOUID 
dak semuanja dapat keimginan hotinja itu, karena 

i tadi i . Kalau 

iguid untuk memperkuatkan badan. 

AGEN : TOKO OBAT ENG NJAN HO, Petjinan 75, JOGJAKARTA. 

Ta BISA DAPAT BELI PADA TOKO2 OBAT DISELURUH INDONESIA 

Ye senar berpakcian “mewah atau beruang, 
Sa 

         

   

    

g lelaki dapat hidup 
akan tetapi karena ia     SSSSSSSOSSSSSSSS 

   
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 AO0S eta Na anik Rp. 20,— 

POTENSOL 

Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjuail). 

Harga per JOO0S “ut Mena ena Na Ona 

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

PREGNOL s-..esetestenanatatan TN ena Nasa bapak 25, — 

APHRODIN external “tees an anatan anta ». 10,— 

NC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per doos .... Rp. 15,— 

NO-HAIR CREAM. 
Tjepat menghilangkan rambut 
dan tida berbahaja dan gampang 
dipake. 

Per doos Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE. 
Untuk menghitamkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 

dan kwaliteitnja istimewa. 

Per doos Rp. 10,—, Rp. 15,—,: 

Rp. 25,—. 

  

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 

putih. Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa 4 Rp. 30,—. 

GONOCIDAL membersihkan sa- 

luran .kentjing, membasmikan 

kutu- kutu penjakit Rp. 25,—. 

DAPAT DIBELI DITIAP TUKO 

OBAT TIONGHOA DIMAN A2. 

DC ,,PHARMA" Ltd. 

Dji. Ternate No. 12 Bandung. 

Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. Iz POMADE 

  

Agen" di Djawa Tengah : 

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

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

Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. 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 dan Tek Sing Tong Peko- 

djan Semarang. 3 
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Aa Seakan pas TAN ia. La Waka 19 # aed 4 
Men an Hen nan ana LM Sa On (en ne APA ia ne on NYA 

MA AAA AA AA TA RA Ae AAL 1 SI MAA TA agya 
aa hak 

i EA Naa LA Ma Pa, MET RE MA MEN TAN SA NNA 

GEOSSSSSSAGS SES SLSESSSSSILSSLSSSSSISGSIGGT 2 

KADJA OBAT KESEHATAN BADAN :. ! 

VIRANOL | t 
. 

( 

VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : ? 

Segala matjam penjakit seperti Buah pinggang, Djan- / 

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

Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 4 

tuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang ! 

suka sport, dan kasih kuat semua kelendjarg disemua bar ! 

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

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, / 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 

penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur ser / 

ring takut2, sakit pinggang, Kurang makan dan semangat , 

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

tanggung 10094 BERHASIL. , 

Harga 1 botol Rp. 20,—. 1 

Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. | 

Radiwa Viranol Tonic Pills. menarabah darah ... Rp. 30 4 

AR TARI Ga ANA sen DAU ag On an » 16”— ! 

Minjak Istimewa “oo. nie Mess na 

PPA PIL LN RA TEA ena san andan Lena anna eng » 25, — 9 

Pit Wanita untuk wanita tua |... 2 80— 4 

Salp. 'Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka ( 

panu, kukul djerawat No. 1 Rp. 20,—. No. 2 ,»,. 10— ! 

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

Sultana Figure Cream, membikin bagus badan...» 30—i7j 

Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur i j 

2 gram Rp: 10,— dan 5 $TAM .....oocoooo PO 

No Hair Powder, menghilangkan rambut ......... GAN 

Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ti Bok 

Minjak Telinga, kurang mendengar “os pi T0 ! &' 

Salp Wasir (ambeien) ......ooco.oooooomakt »10— 4 

Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 ......... Hen 

Pil 'DiabeMs: Isakit gula) Lok aah anita aah hi S0 

PAT EM END Moh ama en rei HA anjar Ji KOBaun Man 
Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1575. ( 

TAFIB MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung, ' 
Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA Tt 

diseluruh INDONESIA. Fa 
Agen ? : 3 

TOKO SOLO, Djl. Sosrowidjajan No, 5 — Jogjakarta.” / 
Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. ! 
Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. ! 
WARUNG MORLJO, Djl.: Judonegaran 17 — ! 
Tiko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — 4 $ 
Teko JUNIOR, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta, / 
Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo | 
Tiko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang, / 
Toko Obat THIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang 3 
Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang, !' 
Teko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — Tg 
Toko Obat SHANGHAI, Pasat Djohar 42 — Semarang, ' 
UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang, 
Toko HAPPY Alun2 15  — Kudus. : t 

l 

Typ. »Kedaulatan Rakjat” 1601 / II / AL / 1uz 
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