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antara RRT dan Indonesia telah 

sdiduga selekasnja ditandatanga- 
“ni, mungkin di Bandung, karena 

. “Menteri Luar Negeri kedua ne- 
gara ada dikota ini. 

“Kelandjutan peri 

rendahuluan di Peking, 
— Gisetudjui. 33 
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Pihak Kedjaksaan Djakarta 

telah menerima kiriman pos- 

wissel sebesar Rp.50,—, jang di- 
alamatkan untuk keluarga sak- 
si Tomasoa, berasal dari 
orang penduduk kampung 

talan Solo. f 

Dalam powissel itu oleh si- 

pengirim dinjatakan rasa ke- 
gembiraannja, ,,bahwa Tomasoa 

insjaf, bahwa Indonesia adalah 
tanah airnja”, dan mengharap- 

Kes- 
SEA 

KAN MASALAH KOLONIATJ SME. PANITYA TELAH MENIT NDJAU 
| YUNISIA, ALGERIA, IRIAN BARAT DAN DAERAH? LAIN JANG MASIH PDA BAN: 

DUNG. 

i ra: Tuntutan / 
(OLEH : WARTAWAN ,K.R,” SENDIRI). 

DI TERBITKAN OLEH BADAN PEN 

  

OLEH KAUM PENDJADJAH. DEMIKIAN WARTAWAN ,K.R”. 

    

    BAF 
BIT 

  

3 . It 
4 

2 
ck 

0 WAKIL SYRIA KEMARIN PAGI MENGADJUKAN MAS ALAH IRIAN BARAT DALAM 
SIDANG PANITYA POLITIK KONPERENSI A-A DP BANDUNG, KETIKA MEMBITJARA- 

SOAL2  MAROKKO, 

KAWATKAN DARI BAN- 

 WAKIL SYRIA ITU MEM ADJUKAN SEMATJAM RENT JANA RESOLUSI JANG BEr:- 

ISIKAN DESAKAN AGAR DI BUKA KEMBALI PERUNDIN GAN 

  

ANTARA IN ESIA 

DAN BELANDA MENJELESAT KAN SENGKETA IRIAN BAR AT ITU. SERTA PENGAKU- 
AN, BAHWA JANG MEMPUN JAI HAK ATAS DAERAH ITU IJALAH REPUBLIK D   

“SIA. DALAM RENTJANA RE SOLUSI ITU DITJANTUMKAN PULA PENJESALAN “TER- 

AN ITU, 

Didapat kabar, bahwa menge- 
nai bab Ketiga ini timbul perbe- : 
daan perdapat diantara para de- : 

legasi. Ada jg mengusulkan, ja- | 

itu Turki supaja kata ,,menje- : 

kan agar lain2 orang djuga me- Tsalkan” djangan dipakai. Ia ber- : 
ngikuti djedjaknja membantu 
keluarga Tomasoa jang men- 
djadi saksi dalam pemeriksaan 
perkara Jungschlager dan 

Ketjuali Tomasoa, djuga oleh 
Kedjaksaan telah diterima pos- 
wissel sebesar Rp.100,— untuk 
keluarga Manoch, jang seperti 
diketahui djuga mendjadi saksi 
Calam pemeriksaan kedua per-. 
kara itu. — Ant. 

Kewarganegaraan 
| Persetudjuan  Indone- 

sia - RRT akan ditan- 
.. datangani ? 

Naskah persetudjuan menge- 
nai kewarganegaraan rangkap 

disetudjui kedua belah pihak dan 

“ 
t-   

Dikabarkan pula, bahwa ba- | 

rundingan jang baru? | # 
ikan kai Ta 

pe 
   

  

    

di Djak: 
et 

4 AE 
He Ag 

LI 

telah | 

jang telah diterima . oleh | 

warganegaraan. rangkap tidak 
pada tempatnja lagi. —.Ant. 

  

PESAWAT B - 25 DJATUH 
: Tiga orang gugur. 

Dipangkalan udara Halim Per 
dana Kusuma (Tjiliitan) telah 
terdjadi ketjelakaan pesawat 

B-25 jang sedang mengadakan 

njak dari usul2 dari "Indonesia | 
dalam 

! 

Bag: isi persetudjuar | i 
itu belum diketahui, tetapi me- || 
nurut kabar2 jang tersiar, prin- | 

| asip Sat . 
kedua pihak ialah, bahwa ke-. | 

'pendapat bahwa bagaimanapun | 
djuga, PBB masih merupakan to: 
rum tempat penjelesaian berma- ! : 
tjam persoalan “dan kesulitan, : 
termasuk masallah djadjahan. : 
Memang diakuinja bahwa PBB: 
jang beranggota 60 negara itu: 
lerasa agak lambat dalam sega- ! 
la tindakannja. : 

Itu tidak bisa disalahkan, ka- | 
rena memang para anggota PBB : 

mempun) pendirian masing? : 

jang satu sama lain berten- : 
gan. / : 

Diingatkannja akan pembitja- 
raan tahun jang lalu, ketika In- | 
donesia memadjukan sengketa 
Irian Barat ke PBB. Disitu ter- 
dapat ban 
tedjai dibuka perundingan kem- | 
bali antara Indonesia dan Be- 

achirnja tidak sampai mengam- | 
bil resolusi kearah itu bukanlah | 
berarti bahwa persoalannja su- 
dah berachir disitu sadja. Se- 

    

    

       

  

no 

| 
| 
| 
| 

k suara jang menje- | 
! 

| 

| 
| 
f 
: 

melandjutkan 

ri ini pani 

tiap ketika sengketa Irian Barat 
ini bisa dimadjukan  keforum 
internasional itu. 

Sampai kemarin belum diper- 
dapat, bagaimana putusan me- 
ngenai perumusan resolusi. ten- 
tang Irian Barat itu dalam pani 
tya politik konperensi A.A. 

E ' Palestina. 

Dalam pada itu panitya ketji! 
jang dibentuk chusus mengenai 
soal' Palestina, telah memberi- 
kan laporannja kepada panitya 

: politik. 

Panitya politik ini kemudian 
pemandangannja 

mengenai masallah itu dan ber- 

pendapat, bahwa ketegangan di 
imur Tengah” timbul sebagai 

"akibat dari pada soal Palestina 

L Te   ini. Dan dengan itu perdamaian 
Gunia mendjadi terantjam. 

Kemudian diambil keputu 
san, bahwa konperensi AA 

| bali antara | menjokong tuntutan nega- 
'landa. Bahwa badan itu pada | 1 9 9g 

ra? Arab terhadap Palesti- 
na. Putusan itu meminta, su- 

paja resolusi2 PBB atas seng 

      Fa 
PERTEMUAN 29 KETUA DELEGASI DARI NEGARA? 

PESERTA. KONPERENSI A-A JANG DIKETUAI P.M. 
DONESIA- MR ALI SASTROAMIDJOJO MENJATAKAN 

IN- 
MK- 

NJOKONG DASAR2 HAK ASASI MANUSIA DAN HAK UN- 

TUK MENENTUKAN NASIB DAN SOAL PALESTINA. 5 

PERTEMUAN UNTUK ITU TELAH DILAKUKAN DUA 

Dapat dikabarkan bahwa pem , 

bitjaraan mengenai dasar2 hak 

KALI. KETJUALI ITU, HAL2 JANG : 

IALAH MENGENAI SOAL PALESTINA DAN KEMARIN DI- 

BITJARAKAN SOAL BASIALISME DAN KOLONIALISME. 

j 

'asasi dan.hak untuk menentu- | 
jang dalam 

waktu 
kan nasib sendiri 
PBB sudah memakan | 

latihan terbang dengan - satu | hampir & tahun itu, menundjuk- | 

motor dihentikan. kan usaha2 dari beberapa pihak 

Dengan peristiwa ini gUgUT | jang hadir dalam pertemuan ta- 

letnan udara I Richard Darjono, 

penerbang instrukteur, Letran 

Muda udara I Amsjar Sjarif, 

tjalon perwira penerbang dan 

sersan major udara Dradjat, 

djurutehnik udara. 
Djenazah para korban dima- 

kamkan di Djakarta. — Ant. 

A 

di supaja interpretasi tentang 

pengertian itu djangan dipegang 

terlalu-tegang dan supaja kea- 

daan suasana baik dalam perte- 

muan itu tetap terpelihara. 

Dalam pembitjaraan2 itu dele 

gasi2 jang disertai pula oleh   utusan2nja di PBB mengemuka- 

Mufti besar Jerusalem tiba 
di Bandung 

Saiapaikan nota tentang tipu muslihat 

Ha Inggris Ap 
“ 

DI LOBBY didepan persidangan Konperensi Kepala? Delc: 

gasi 
utjapkan pidato? mengenai Palestina ada 

29 negara digedung "Dwi Warna”, pada saat ramainja di- 
seorang pula berdju- 

bah hitam dan berturbus merah berbalut putih : Hadji Amin el 

Husaini, Mufti besar Jerusalem, disertai 
» 
- orang jang bersama 

merupakan delegasi Komite Besar Arab untuk Palestina. Aminei 

“Husaini jang kini bertempat tinggal di Mesir itu tiba di Ban- 

dung tg. 20-4, sedangkan 2? anggauta delegasinja telah dikota 

konperensi ini 2 hari jang lalu. 

Setibanja di Bandung ia me- Arab dan pokok? jang mereka 

njampaikan nota kepada Kon- | buat selama perang dunia per- 

perensi A-A. Nota itu banjak- 

nja 16 lembar (Lk. 6.600 perka- 
laan) dan  antaranja meliputi 
bahasan mengenai politik Ing- | 
geris di Palestina, mandat dari | 
Volkendbond dan politik imperi- | 
alistis. Bagian terachir ini di- 
bagi lagi dalam 2 paragrap : Pr 
merintah dan pemerintahan. pe- 
.mindahan penduduk Jahudi, ta- 
nah, ekonomi dan soal2 menge- 

“naj lapangan2 lainnja. 5 
Bagian kedua dari nota Rv- | 

mite Palestina Arah itu menz- 
gambarkan bagaimana tipu 
muslihat Inggeris telah dilaksa: 
nakan. “Bagian ini dibagi pula 
dalam berbagai paragrap : Se- 
kutu dan Arab, resolusi Perss- 
rikatan Bangsa2, pergolakan, pe 
nindasan dan. penteroran,, 
kerlalunja Inggeris dari Pales: 
tina, 

: “Isi nota 
Ketika Inggeris mengoper Pa 

lestina dalam tahun 1917-18, pen 
duduk Arab di Palestina ada 
93 procent dan Jahudi 7 pro- 
cent. Jahudi memiliki 2 procent 
luas tanah, Inggeris melanggar 
tiap djandjinja kepada bangsa 

dan | 

| tama.  Dilanggarnja "Coveuant 

| of The League of Nations”, her- 

| tentangan dengan penduduk Pa- 

| Iestina dan membuat Palestina 

| sebagai tanah air bagi orang? 

| Jahudi. 
| Inggeris memperdaja 
| Arab dan memasukkan Jahudi 
| dan membantu merampas milik? 

| Arab. Dalam perang dunia ke- 
| dua Inggeris, Amerika dan ke- 
| Jahudian dunia dengan mengu- 

| sir penduduk Arab menanari 
| imperialisme — asing di Timur 
| Tengah. Negara Jahudi merupa- 
'kan antjaman bagi negara? te. 
tangganja. Dengan demikian mu 
ka politik agresi Inggeris ini te- 
fah menjebabkan penduduk Ja- 
hudi mendjadi 33 procent (1$ 

47) dan Arab turun mendjadi 65 
procent. Jahudi jang memiliki 
tanah 2, procent, kini memiliki 
8 procent. 

Bangsa Arab dimana? meng- 
harap dari Konperensi A-A un 

Jb 

an kepada persoalan Palestina 
ini dan memberi perantaraan 
menghentikan kedjahatan jang 
kini berlangsung di Palestina 

"ibu, 5 Ant, Mn 
  

Dengan segala djalau | E 
“bangsa | 

DIBITJARAKAN AL 

kan pula pengalaman2 tentang 

interpretasi iLu. : 

Djuga dalam pembitjaraan 

mengenai soal Palestina titik 

diletakkan pada usaha mela- 

$ 

kerdja sama » 
an raporannja 

pangkan djalan untuk mereda: 

kan suasana tegang. 

Dapat diketahui, bahwa dian- 
tara negara2 jang hadir itu ada 
beberapa jang sudah mengakui 
Israil. Hampir semua negara2 
Arab mengemukakan pendapat2 
nja dan dalam soal mengenai pa 
ra pengungsi (refugees) teruta- 
ma Syria-lah jang sangat ber- 
kobar2. . Mesir tidak terdengar 
berpidato. Tea 

KOMITE KERDJA- 
SAMA EKONOMI 

ANNJA. : 
Dapat dikabarkan Komite Ker 

djasama Ekonomi Konperensi 

A-A telah mengadakan sidang- 
nja jang kedua dan ketiga. Men- 
teri Ekonomi 

Roosseno.mengetuai sidang2.   

tuk memberikan segala perhati- 

  

2 

      

mengambil atjara tentang rasia- 

HADAP PBB JANG TIDAK MAMPU MENTJARIKAN PEN JELESAIAN PNBSENGKETA- 

« 
keta Palestina ini di djalan- 
kan sebaik2nja..'” « 

@sialisme. 

Kemudian panitya politik lalu 

lisme jang menimbulkgn rasdis- 
kriminasi, terutama 3 Afrika 
Selatan. Diambil patokan, bah- 
wa manusia adalah sama mach- 
luk Tuhan. Tidak perlj ada per- 
bedaan karena warna kulit. Se- 
buah panitya ketjil untuk meru- | 
muskan pendapat mengenai soal | 
itu dibentuk jang terdiri dari.wa | 
kil 10 negara. 1 

  

      

Panitya urusan 
telah mentjatat beberap: 
djuan, diantaranja ten 

penjelidikan2 (research) dinege- 
ri2 jang berkepenting n. 

Didapat pula persamaan pen- | 
dapat perlunja kundjungan mis- | 
si kebudajaan diantara negara2 
A.A. Dengan demikiah - makin 
tambah saling kenal mengenal 
kebudajaan negara? tetangga. 

Demikianlah wartaw 
mengawatkan dari Ba    

  

Sidang menjelesaikan — soa) 
ke-1, ke-2 dan ke-3 daripada 
atjaranja jaitu kerdjasama da- 

lam perkembangan ekonomi 
dan kerdjasama dalam perken- 

  

lah sebagian salah seorang dari | 
Wakil 

WEFTU. 

SALIM, JANG 14 TAHUN 

| mah selama 14 tahun kini telah 
| dirawat di Balai Persiapan Pen- 

   

  

- 

  |bangan perdagangan serta per- 

kembangan tenaga nuclear &n- 
tuk tudjuan damai dan aspek? 

mengenai organisasi akan dibi- 

tjarakan besok. 
Diharapkan - bahwa. Komite 

Kkerdjasama Ekonomi dapat me- 

madjukan rentjana  laporannja 

kepada konperensi pada tanggat 

| 22 April hari ini. — Ant. 
  

Asrama peladjar wanita 
di Semarang 

Jajasan 17 Agustus di Sema- 
rang kini telah mendirikan se-. 
buah asrama chusus bagi- pela- 
djar2 wanita dengan: biaja -se- 
tengah djuta rupiah. Asrama se- 

matjam itu dalam bentuk jang 
lebih besar akan didirikan oleh 
Jajasan tersebut untuk kota Su- 

rakarta, dengan biaja 315 djuta   SERAHKAN LAPOK | 
rupiah, 

x ELM.I. Tjabang Jogja me- 
L njampaikan Surat kepada Wali- 
|kota Jogja isinja menjetudjui 
| dan mendesak: permintaan tanda 
'buka puasa “dan imsak selama 

Indonesia Prof. | bulan Romadon dengan bunji si- 
|.rene diterima. 

3 

  
Buat pertama kalinja Presiden Sukarno bertemu dengan PM 

Chou En. Liti Ketua 5 agya RRT Ualtm Kom isi A4. di 

Bandung, 2 Wat Pena anak pat Sipit apa LOL 
KN OA DERITA v reraotschap 

Gan url “nschappan”     

| berbadan ketjil dan pendek. Dia | 

IAN UMUM 
KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S5. P. S.| 

JARAKAN 

  

SEKDJEN SOBSI NJONO 
KE MOSKOW 

Untuk hadiri sidang 
WEFTU dan perajaan 

| Mei. 
Sekdjen Dewan Nasional Sob 

si Njono dengan beberapa ang- 

gota delegasi Sobsi dalam wak 

tu 2 atau 3 hari ini akan berta- 
lak ke Moskow untuk memenuni 
undangan menghadliri sidan? 
Biro Eksekutif GSS (WFTU). 

jang akan membitjarakan chu- 

sus nasib buruh wanita. Selain 

itu, djuga untuk uturut menjak- 

sikan perajaan 1 Mei di Ibukota 

Soviet Uni itu. 

Seperii diketahui N jano ada- ! 

Ketua Biro Eksekutif 

DIKURUNG IBUNJA 
Ada di Jogja. 

Salim anak jang sedjak lahir. 
nja tidak pernah keluar dari ru- 

didikan Sosial Jogjakarta. Keda | 
angan Salim kemarin di Jogja 

|atas permintaan salah seorang | 
| gurubesar U.N. Gadjah Mada un 
| tuk diselidiki setjara ilmu penge 

tahuan. Salim dilahirkan oleh 
B. Sami ketika dia sedang men- | 

i hir sampai berumur 14 tahun te- | 
| rus. menerus 
| sama-sama 

dalam rumah ber- 
ibunja jang sakit: 

itu dan seekor ajam djago dan 
pernah kenal orang lain. Anak 
laki2 ini diketahui oleh jang ber 

wadjib ketika didesanja Tumpuk 

krenteng, dukuh.Sumbergong, ke | 
tjamatan Turen, Malang diada- | 

kan gerakan penerangan. 

| Gerita.sakit ingatan. Sedjak la- | 
! 

! 
t 
! 

: al kepada Kongres A.S. 
Nami Anamesthabat iba a BN Sion sapa 

Gak terpelihara sama sekali pe- | 
nuh tanam?an dan sukar dima- | 

suki orang. Salim dibawa oleh 
jang berwadjib masih berambut | 
pardjang, kuku pandjang, badan | 
kotor, dan tidak dapat berbitja- 
ra. Meskipun Salim telah ber- | 

umur 14 tahun, tapi kelihatan | 
baru berumur 6 tahun, karena | 

masih Kelihatan takut terhadap | 
| orang. 

Fiama B. Sami 

Didapat keterangan, bahwa se | 
ditjeraikan oleh | 

suaminja tidak pernah keluar | 
rumah, karenanja tidak pernah 

| bergaul dgn tetangga serta ti- 
dak pernah mengatur keadaan | 

rumah dan sekelilingnja. Selan- 
djutnja oleh jang berwadjib B. 
Sami dimasukkan Rumah Sak 

Djiwa. 

ANAK DAUD BEUREUEH 

   
  

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

  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan VW. ..... Rp. 13,— 
Etjeran 0m 060 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

ta 

TAHUN X — NOMOR I7I 

DITEMBAK 

'Djamil, anak pemberontak Da 

ud Beureueh, tertambak mati , 
ketika terdjadi tembak-menem- 

bak selama 15 menit. | 
Diterangkan 9 orang pembe- | 

rontak dibawah pimpinan Tidris 
memasuki. kampung Arengan, 
ketjamatan Samatiga, Atjeh. 

Penduduk beramai2 melaku- | 
kan perlawanan selama 15 mu- | 

nit. Dipihak gerombolan. se- 

orang tewas dan 2 orang luka2. 

Dipihak penduduk seorang iu- 

ka2. Bantuan Mobrig Ki-514 tiba 

Gitempat itu. Kemudian diada- 

kan pengedjaran sehingga ter- 

djadi tembak-menembak selama 

  

    
15 menit. Seorang gerombolan 

tewas. Njata ia ini Djamil, anak 

Tengku Daud Beureueh. Majatc- 
nja sempat dilarikan teman?nja. 
Demikian berita dari Penerang- 

an Angkatan Darat SUAD. 

  

PM Mesir Diamal Abd. Nasser dan PM RRT Ohon En Lai se- 

tidak tahu. 

(IPPHOS). 
dung bertiakap2. Apa ig dipertja kapkannja orang lain 

  

Usul Eisenhower kpd. Kongres : 

SEDIAKAN BANTUAN 3.530.000.000   

| dana dari presiden 

(ia sekarang 

“ DOLLAR 
Untuk hadapi antjaman di Asia Bebas 

Jang terbentang dari Djepang—T.T. 

PRESIDEN A.S. Eisenhower telah mengadjukan kepada 

Kongres A.S. permintaan supaja dalam tahun padjak 1955-1956 

sebagai bantuan untuk luar negeri disediakan djunlah sebesar | 

$ 3.530.000.000. jang sebagian besar menurut EKisenhower dibu- 

tuhkan ,,untuk menghadapi antjaman?, jang mendesak, teria- 

dap keamanan dan stabilitet dunia jang sekarang terpusat di 

Asia Bebas, jang terbentang dari Djepang dan Korea Selatan 

sampai Timur Tengah”. 

Sebagai tambahan dana hantu 

an ekonomi jang normal untuk 
Asia Kisenhower 

sar $ 200.000.060. untuk ,,suatu 

perkembangan ekonomi Asia” 

Permintaan jang diadjukan 
oleh Eisenhower dalam pesannja 

ini ialah 

disediakan $ 712.500.000, termas 
suk djumlah sebesar $ 172.000. ! 

untuk melandjutkan pro- | 
gram2 tehnik, $ 175.500:000 un- | 
tuk program? istimewa, 8 165. 

000. 

009.000- untuk bantuan perkem- 
bangan, $ 200.000.000 .untuk da- 
na istimewa dari presiden 'ALS.. 

$ 100.000.000 untuk dana diluar 
perkiraan bagi seluruh! dunia. 
$ 1.390.000 untuk bantuan perta- 
hanan sebagai tambahan usaha 
negara2 sekutu A.S. terutama di 
Asia, 8 1.717.200.000 untuk ban- 

tuan militer dan bantuan perta- 
hanan setjara langsung. 

Tidak untuk jang di- 

liputi Marshall Plan, 
Selandjutnja Eisenhower me- 

nerangkan bahwa program jang 
usulkan itu tidak 

  

soalan sekitar Asia-Tenggara, 

Amini (Iran) sedang kemarin 

tempat Nehru itu timbul duga- 
an, ini dimaksudkan 

usaha untuk 
pihak2 ,jang extreem” 
Capan2 dalam konperensi A- A 

ini dengan ,,komposisi” jang ber 

lainan daripada apa jang dike- 

tahui oleh Kotelawala itu. 
Tapi atas pertanjaan Romulo 

menerangkan, - djamuan makan     malam itu ,,djamuan makan sa- 

| Gja”, disitu ,,/tidak” disinggung? 

soal politik. 
Ta membenarkan, ia diundang 

makan oleh John Kotelawala, 

tapi ia tidak memberi djawaban 
tegas atas pertanjaan, apakah 

jang hadir adalah 8 Negara ter- 
| sebut itu. 

Menurut kabarz tersiar MES- 

tinja pertemuan 8 Negara tsb. 

sudah diadakan, tapi ditunda 

karena Romulo- belum dapat 

idjin dari pemerintahnja guna 

mengadakan pertemuan diluar 

konperensi A-A, jang djuga di- 

hadiri Chou En Lai dan menge- 

nai soal Asia Tenggara diduga 

adalah jang terpenting menge- 

nai Taiwan. 
Tapi berita dari Manila me- 

njatakan Magsaysay sudah mem 

beri idjin kepada Romulo ikut 

serta dalam pertemuan sema- 

tjam itu. 
Tentang Chou En Lai atas 

pertanjaan Romulo menerang- 

kan, ia peramah dan Chou En 

Lai telah mengulangi lagi un- 

dangan kepada Romulo untuk 

berkundjung ke RRT. Ditanja   

Untak bertemu deng 
arus sana Idgia 

kan lunch dengan mengundang 

Mengenai djamuan makan di- 

sebagai | 

mempertemukan | 
berha- | 

an Chou.Rkomuale 

' SETELAH tersiar kabar tentang inisiatip Sir John Kotela- 
wala untuk pertemuan 8 Negara, besar pengaruhnja dalam per- 

jaitu 5 Negara penjelenggara kon 

perensi A-A ditambah dengan RRT, Thailand, Pilipina kemarin | 
pagi berbagai dugaan timbul pula berhubung dengan diadakan- 

rja djamuan makan oleh Nehru ditempat kediamannja dan diha- 

diri 5 Negara peserta jakni Chou En Lai, Pangeran Wan Wai- 

thayakon, Romulo, Pangeran Faisal (Saudi Arabia) dan Dr Ali 
siang Kotelawala pun mengada- 
beberapa peserta konperensi. 

apakah ia akan menggunakan 

| undangan itu Romulo mengata- 
kan, belum  difikirkan dalam2. 

—— AN, : 

80”/, DARI SEBAB2 
KETJELAKAAN 

Panitya. 3 

Komandan ALRI Pontianak, 

dalam rombongan panitya. pw 

meriksaan pendahuluan ketjela- 

dipulau Natuna 
bahwa 

jang dilakukan oleh panitya tei 

sebut sangat memuaskan. Di. 
katakan, bahwa keterangang da 

pat diketemukan dan bukti akar 
dapat memudahkan djalannja 

pemeriksaan lebih landjut. 
Mengenai sebab2 ketjelakaan 

| hanja diterangkan, bahwa 8044 
| dari sebab2 ketjelakaan dapat d: 
tentukan oleh penitya. 

Dalam pada itu surat2 penting 
jang diketemukan pada ketjel:- 
kaan tersebut' telah diserahkan 
kepada pihak jang berwadjib. 

Pabrik minjak di Tegal 
Di Tegal tidak lama lagi akan 

berdiri suatu pabrik minjak ke- 
lapa dengan modal nasional 1 
djuta rupiah. Pabrik itu akan di- 
selenggarakan oleh tenaga2 be- 
kas pedjuang sedang hasilnja 
terutama akan didjual kepada 
Kementeriari, Pertahanan, 

menerangkan, 

  

mengusulkan | 

supaja disediakan djumlah sebe- | 

A.S. bagi | 

“gara “bertikit 

sudah ditentukan oleh | 5 

! DUTABESAR Perantjis untuk Amerika Serikat Maarice 

Couve de Murville, telah melaporkan kepada pemerintah Peran- 

tjis bahwa pemerintah Amerika Serikat belura lagi mengambil 

keputusan apakah AS akan tetap mempertahankan Ngo Dini 

Diem sebagai perdana menteri Vietnara Bao Dai ataukah setu- 

Let. Sukanto, jang turut serta | 

kaan pesawat Kashmir Princes | 

djaiannja pemeriksaan | 

mengenai bantuan ekonomi bagi | 
h negara2 di Eropa Barat jang 

telah diliputi oleh  Rentjana 

Marshall. Ia menerangkan bah- 
wa negara2 ini dapat tanpa men 

Htuhan2 sekarang - dilapangan 
| pertahanan. Pengiriman sendja- 

| telah disetudjui akan dilandjut- 
| kan dengan “diperhatikan selalu 
| bahwa perkembangan terachir 
Kdilapangan persendjataan 

      
      

| tegi diuga dipertimbangkan. . 

Persendjataan Pasukan? 

Djerman. 

Bantuan 
|dju persendjataan 
| Djerman sudah disahkan 
(Kongres A.S. Di Sepanjol 

| Jugoslavia 
boleh ' Rentjana 
| gram2 pertahanan dapat berha- 
|sil-baik hanja dengan memper- 

pasukan2 
oleh 
dan 

kuat lagi dasar ekonomi nega- | 
| ra2 itu. Uatuk kerdja sama agn 

negara2 ini dibutuhkan lagi pe- 
nentuan gpenundjukan. bantuan. 

Demikian Hisenhower. 

AUBADE 10.000 PE- 
LADJAR 

Untuk sambut Konpe- 

rensi A-A. 

Kegiatan diluar konp. A 3 A | Li Pemuda peladjar Seko- | 
dar. | ' lah Landjutan Pertama 

| Atas telah mengadakan aubade 

| didepan para anggauta delegasi 

! Konperensi Asia-Afrika dilapa- | 

| ngan Tegaiega Bandung. 

| Aubade “tersebut 
| oleh njanjian lagu kebangsaan 

Indonesia Raya, jang seterusnia 

Giikuti oleh pidato singkat Per- 

Gapat bantuan memenuhi kebu- | 

Perintjian bantuan. | 122 berdasarkan rentjana2 jang | 

  

| 

| vyala dalam 

| 

| | 
| 

dan | 
aa 

| mintang sekarang jang rada 

| haruslah 
|'Faiwan sendiri. 

KOTELAWALA : 

Akuilah Taiwan 

Sebagai negara merdeka 

dan berdautat. 

P.M. Sailan Sir John Kotela- 
persoalan Taiwan 

mengadjukan pendiriannja jang 

agak berani, jaitu ia Mmenghen- 

daki supaja Taiwan diakui se- 

| bagai negara berdaulat baik oleh 
RRT maupun oleh Kuomintang. 

Menurut pendapatnja Taiwan 

djadi negara bangsa 

Belum didapat keterangan bar 
Tanah? “pendapatnya Hteage 
nai kedudukan pemerintah Kuo- 

di 
Taipeh, kalau Taiwan djadi ne- 

  

| gara bangsa Taiwan sendiri. 
pendahuluan menu: | Sebagai diketahui Sailan me- 

| ngadakan hubungan diplomatik 

| 

didahula: | 

| 

| 

: 5 .. CAD | Taiwan. — Ant. 
jang tidak diliputi | Ag 

Marshall pro- | 

|BURUH S.K. LONDON 

dengan RRT tapi tidak dengan 

TIDAK PUAS 

Tapi akan bekerdja 
kembahi, 

Kaum buruh suratkabar di 

London jang melakukan pemo- 

gokan kini telah mengadakan 

rapat raksasa jang menjokong 

para pemimpin mereka dalam 
menjetudjui diachirinja pemo- 

gokan jang sudah 27 hari lama- 

rja berlangsung. 

Rapat raksasa ini telah ambil 

keputusan untuk bekerdja kem: 

“bali pada hari Rabu djarg 17.09 

GMT. 

Beberapa pemogok mengeluh 

bahwa penjelesaian jang tertja- 

pai pada malam Rabu jang lalu 

| dengan pihak madjikan itu ber- 

dana Menteri Mr Ali Sastroami- | 

Dalam pidatonja itu PM Ah 

| Sastroamidjojo atas nama 29 he 
gara peserta Konperensi Asia- 

Afrika menjatakan harapannja 

jg besar terhadap pemuda? Ka- 

| 
ka 

| ajojo. 
| 
| 
| 

ngan mereka. 

| 
| 
t 

| 
| 

| 
| | 

rena hari depan terletak dita- j 

arti menjerahnja buruh pada pe 

milik2 suratkabar. Penjelesaian 

iri berarti bahwa pegawai2 teh- 

nik listrik pada perusahaan2 Su- 

ratkabar London itu hanja akan 
menerima 1!5 lebih sedikit sadja, 
daripada tuntutan mereka | tun 

tutan mereka ialah kenaikasi 
Lupah £ 2.18.6, seminggu. — Rtr, 

  

AS. terus 
20 Djuli RDV—V. 

dju apabila ia diganti. 

Murville seterusnja mengata- 

kan bahwa sudah djelaslah 'bah- 

wa AS. sementara ini tetap me 

njokong Ngo: Murville menjam- 

paikan iapsrannja kepa Ga peme- 

rintah di Paris sesudah ia be- 

(runding dengan menteri 

| negeri A.S. Dulles. 

Pembesar2 di Washington.tadi 

mengatakan 

J. uawton Collins, wakil istime- 

wa, presiden Kisenhower di Indo 

tjina, telah dipanggil kembali 

ke Washington untuk memberi- 

kan laporan lengkap mengenai 

keadaan di Vietnam kepada 

Kisenhower dan pembesar2 AS. 

lainnja. 

Pembesar2 tadi menerangkan 

bahwa Dulles dan Murville ber- 

sepakat bahwa perlu sekali se- 

lekas-lekasnja terbentuk kabinet 

jg effisien di Vietnam Bao Dai, 

| bukan sadja untuk memelihara 

ketertiban tetapi djuga karena 

kenjataan bahwa pada tanggal 

  

bahwa Djenderal 

bantu Ngo? 
Selatan berunding 

20 Djuli jad. akan dilakukan 
| perundingan antara Vietnam -Se 
latan dan RDV, mengenai sja- 

|xat2 untuk: mengadakan pemi- 
han umum diseluruh Vietnam 
dalam. tahun jad. 

luar | Murville telah berdjandji ke- 
pada Dulles bahwa Perantjis 

tetap ingin bekerdjasama se- 

erat?-nja. dengan Amerika, da- 
lam segala keputusan jang me- 
ngengi Vietnam. — UP. 

- 3 

sk. Semalam ratusan pendu- 
duk disekitar djalan besar Kan 
tor pos-Tugu dengan sia2 me- 
nunggu pawai Hari Kartini, te- 
tapi pawai tidak djadi melewati 
djalan tsb, melainkan dibubar- 

kan di Alun? Utara setelah mes   ngelilingi beteng Kraton, 

 



    

  

    

    
       

  

    
       

       
      
       
         

        

       
     

  

     
    
        
       
          

    

ajadi tradi bahwa 
giling al 

ga 

   
    

    

  

   
    

    

    

   
    
   

Sab. Karanganjar | 
d Panai urat kawat dari 

. Pendidikan Masjara- 
jakarta, lama Kur- 

tu tahun, untuk 
1 ini diperpendek ha- 

lan. Tindakan ini diam- 
ubung dengan adanja . 
itan belandja. Meski- 

jusahakan agar | 

      

    

22 
-rakan kepad 

| sangkutan oleh ja 
   

  

   
   

   

  

   
    
         

   

        
       

  

    
   
   

: — langgu k: 
“Akibat hudjan bata Ieb: 

dan petir mann terus-me 

terkena petir dan terbakar. 
Karena terbakarnja tr 

'mator tersebut, telah Papa 
   

     2 ini Suraaji umur . 19. th 
Karangpa ndan klas 
“ Martoredjo dukuh 

1 KI. Ngemplak. Ketj. 
. arangpandan, telah bunuh diri 

n | nja dengan djalan me- 
3 | nusuk perutnja dengan pisau 

hingga ususnja keluar, kemudi- 
jeburkan diri kedalam | 

jang lamnja 9 meter. 

ja sendiri, 'akan tetapi ka- 
| perbuatan itu dilakukan 

ngat tjepat, sehingga 
di “tidak bisa mentjegahnja 

2 ju minta tolong pada tetang- 

aa sebab2nja ia berbuat se- 
ekat itu sedang Giusut oleh jg 
"wadjib. — (Kor). 5 

         

    gu terpaksa OBAT A » 
"Menurut keterangan, pi 
rusahaan listrik Il se 

   
        

         

"2 (1 an 
Gemajanan. 

           

     
    
   

       

  

   
     

   
   

  

   
   
     
    

    
     
    

   

    

    

   
    
   
         

      

  

   
       

    

   

“Sementara itu oleh ihak 5 
brik kepada para “ak 

akan diberikan perlop pandjang 4 
tperlop tahunan) Per ngaaE 4 

pesan tidak adanja stroom : 
Perlu diterangkan, Tan ke: 

Yung Delanggu m unjai kira- 4 
.kira 750 bg NE 

        

TAWANGMANGU. DI. 
PILIH a32, 

. Sega, bertjobaan ph     
   

Sebagaimana telah ki 
takan, djumlah. pengelu L 
merintah daerah urit 

i akan meliputi jumta 
£.328033,— Maka denga 
ferimanja usul? peruba 

aa ini akan mendj 
kurang. — (Kor): 

  

   

       

          
     

  

       

    
   

        
   

           

   
    

i Ha Kei ea 
Haa mendjadi objek kaum 

     

       

   

Atas “usaha. PN: 
maka panitya daera 
Rakjat telah terbeni 
susunan pengurus sbb. 
2 dan 3 Purwoprano 
Sukarto (PKI), wakil da: 
penulis Suhono (Petanij, bs da 
hara 1 dan 2 Ong Tei Poen (Ba 
perki) dan Nasrun (Pari ra), 
org. Subarto (Sobsi), p 2 
da Sulardi (PGRT)-dan Tapal 
“kotjo (Pemuda. Demokrat). 

Pe 

   
    

        
   
      

     As menguasai tanah? 
gan waktu ini 

Mana kompetensi pem. Pro- 
aka Nan men-          

        
      
     

“jas dari Tjamat 
nangu didapat keterang 
ja usul tsb telah dirun- 

engan para Kepala 
jawatan2 an Ke- : 

1 jang dengan suara 
Ibula menerima PA Uap tsb. 

    

     
       

   

     

       

   

     
      
    

   

   
      

  

   k 2 lelaki 2 seorang pe Men 
empuan. Beberapa djam kemu- La 

seorang anak lelaki dian- 
anja meringgal dunia. Hing- 

  

      

      

    

TANGKAP 
Ilam .suat mbak- m- 

berita ini ditulis keadaan ibu Da. 4 Maa 
“serta 2 baji lainnja dalam“ke- g olah " 'dan alat2 negara 
sadaan An Paus (Kor.). Ape Yaa aa berpatroli didaerah 

-Brimi | ) baru2 ini te 
| DJATAH KARANGA- Sham Ta ijatuh .mendjadi korban se- 

NJAR 4500 TON |orang anggota OPR jang men- 

Tahun jang laku hanja. 
dapat luka2 dan kini dirawat 

bisa masuk 29Y9. 
dirumah sakit. 3 Orang gerom- 

Pembelidn padi pemerintah | 5 bolan : : 3 Nenteyahak dan 3 

k tahun 1955/1956 ini Kabu $ ain tertangkap. Se- | 

aten Karanganjar-Ska : isi 

     
    
   

   

   

  

   
     

    
   

  

    
   

  

        

    

   

   

    
    

     

   

    
   

ita.” Gerom- 
bh. gerombolan 

1 kini masih te- 
an tahun jang lalu arga |) 
tfkp kwintalnja rata2 naik 2 Na 

. 7,50, jaitu - padi bulw 
. 87,50: tjere Rp. 82.50: aa | 

gawan Rp. 85,-, dan ab. 
       
     

  

    

    
   
   

  

   

    

  

    
   

  

   

     

Rp. 97,50.. 
Tahun jang Jaga 

  

| Nan (nara SANA 
“oren Tritunggal di Kebumen 

fe telah Maan temuan anta- 
    

    

    
    
   
   
   

    

: ga menandai didje- 2 
ena an bahwa pemasangan 

|tanda gambar partai2 dalam 
| pemi umum dengan slide di 

| bioskop2 tidak diperkenankan. ' 
Sasa aa peraturan pema- 

: FB aa jang adan Pata ai 

  

boleh di- 
jer aa rr kepunja- | 

| tindakan apa 

3 5 jaas mah. 

n 2 

harus diambil 
oleh Tritunggal. — ' (Kor). 

Temanggang 

DAM2 SELESAI D. 
BANGUN - 
Diantaranja ditanami 
telur ajan. 

Dam Tjandikumpul diketja- 
matan Kedu, Parakan, telah se- 
lesai dibangun dengan ongkos 

nama semula dam Tjarikan. De- 

na dam tersebut selalu ,,dadal” 
Gjika bandjir datang. Dibangun 
kembali, dadal lagi. Sehingga 

dengan menanam telur ajam” 
dam tersebut dapat dibangun 
dengan sentosanja. 

Lain dam lagi jang dibangun 
dengan mendapat  kesukaran2 

berredjo didesa Mandisari, Pa- 
rakan, dengan ongkos Rp. 15.000 

175 ha. Sebuah lagi di Tjampur- 
sari, Bulu, dam Sikenteng, ber- 
ongkos Rp. 8000 lebih, dapat 
mengontjori sawah 34 ha. 
Peresmian dam? itu telah di- 

untuk menjaksikannja tg. 19/4 
jl. residen Kedu Sukardji telah 

| menindjaunja. -— Kor. 

. | Tjilatjap 
TABIR PEMBUNUHAN 

TERSINGKAP 
Seorang pegawai polisi 

: tersangkut ? 
Rahasia pembunuhan jg ter- 

jadi sekira setahun jl-atas diri 

mbok djanda Patra, desa Gu- 
nungsimping, Tjilatjap, kini te- 
lah tersimgkap dengan tertang- 

ka masing2 bernama T al. S, 
D dan Sl. dan. dalam pemerik- 
saan pendahuluan mereka itu 
telah mengakui dosanja. Se- 
orang dari padanja adalah se- 
orang pegawai administrasi pa- 
da kantor kepolisian di Dja- 
karta. 
Menurut Tete sebe- 

lum- mereka melakukan perbu- 
atan kedjam itu, mereka telah 
menggedor harta milik mbok 
manga itu, — (Ker). 

  

pelempar 
Sulawesi Utara Tangkili 

     

   21 Pedoman Rakjat” di Mz 
kasar jang menulis, bahwa ha- 
“Tian: tersebut memperoleh kabar 
Gari orang jang baru sadja da- 
ri Minahasa, bahwa kini di Me- 
nado telah timbul heboh berhu- 
bung: dengan terdjadinja pelem- 
paran granat tangan kerumah 
residen koordinator Sulawesi 
Utara P. M. Tangkilisang oleh 
orang jang tidak dikenal. 

Lebih landjut ,,Pedoman Rak 
jat” mewartakan, bahwa pada 

Ticoalu kepala daerah Minahasa 

orang jang tidak dikenal pula. 

Pentjulikan itu dilakukan ke- 

  

ialah dam dan selokan Sum- 

Rp. 42.000 lebih. Dam itu dapat | 

mengontiori sawah 222 ha. dan | 

'achirnja setelah je Pa sjarat 

lebih dan dapat mengairi sawah 

lakukan beberapa hari jl. dan: 

pembesar2 beserta njonja, 

  
Kemis malam tgl. 14 April. H.R. 

jang baru, telah ditjuik . oleh”   

   

-Ingan digantinja nama itu kare- | - 

KEDAULATAN RAKJAT 

Hari Kartini disana sini 
Kana meri djika dibandiug 

cagan tahuu jaag lala” 

    

      

   

  

Pelan tiba dilapangan ha Na anna nj. Fatma- 

wati Sukarno dalam kundjungannja utk men ghadiri peringatan 

“hari Kartini disana. 

Dalam Hanana di Semarang, 
nj. Fatmawati Sukarno menja- 
takan, bahwa dalam merajakan 
hari wanita ini, kaum ibu hen- 

| daknja djangan meninggalkan 
kaum Bapak. Kaum ibu dan ba- 
'pak harus dapat saling bantu 
membantu bahkan kaum bapak 
harus lebih banjak memberi bim 
bingan kepada kaum ibu untuk 
dapat menjumbangkan tenaga- 
nja bagi kepentingan negara. 

. Pidato nj. Fatmawati Sukar- 
no itu diutjapkan dalam suatu 
pertemuan .digedung Balai Kota 
Semarang jang dihadiri oleh 

gu- 
bernur Djawa Tengah Mangun- 

negoro serta pembesar2 lainnja. 
Siang kemarin a.l. nj. Fatma- 
wati Sukarno berbitjara dalam 
suatu rapat umum peringatan 
hari Kartini jang diadakan di- 
kota Lea , 

: Di Solo. 
“Di Surakarta perajaan diliputi 
Suasana gembira jang dipelopori 
oleh pergerakan kaum . wanita 

| Indonesia. 
kapnja 3 orang tertuduh. Mere- Peringatan: itu bagi masing2 

pihak diartikan sebagai hari un- 
tuk mengoreksi diri kaum wani- 
ta sekarang, sebagai hari untuk 
memadjukan usaha2 kaum wa- 
nita sekarang, sebagai hari jg 
penting untuk ' menoleh kaum 
ibu dihari belakang, hari untuk 
membina persatuan, dll. anggap- 
an jang kesemuanja menudju ke 
arah kesempurnaan perdjoang- 
an kaum wanita. 
Adapun peringatan hari Kar- 

tini dikota Surakarta jang di- 

| Kepala Daerah Minahasa 
' Ticoalu ditjulik? 

ssiden Sul. Utara. dilempar. 
engan grauat 

2 | HARIAN2 jang terbit di Makasar telah memberitakan be- 
. berapa peristiwa hangat jang baru-baru sadja terdjadi di Mina- 

, jaitu ran granat kerumah Residen Koordinator 
Sang. dah pentjulikan- atas Mn Ke- 

Lana Daan Minahasa jang baru dakni Ticoaku.: 

ta2 Hpap an Sada Fika Ticoalu berada dalam ru- 
Ian jak di Kolongan, Tonsea. — 

ERREjz 

RP. 5.000,— UNTUK 
KASIRAN 

' Jajasan Bentjana Alam Sema- 
rang jang diketuai Walikota Se 
marang telah memutuskan un- 
tuk menjumbang Rp. 5.000,- ke- 
pada peristiwa tanah longsor 

didaerah Batur (Bandjarnegara) 
baru2 ini. Seperti dikabarkan 
diantara 405 penduduk peduku- 
han kasiran jang mati tertutup 
longsoran “tanah itu hanja 2 
orang wanita sadja jang terhin- 

dar dari bahaja maut. — Ant. 
  

NP | 'DIAKARTA Ketua? dele- 
1 gasi dari negara2 Amerika La- 
“tin, jakni Dr Urgui dari El Sal- 
vador, Dr Trujille dari Ecuador 
dan Dr Guiroga Galdo dari Boli 

datangannja di " 
Undanaan Pemerintah. 

DJAKARTA. Indonesia jg 

  

& DJAKARTA. Suatu in- 
stanat resmi di Maluku telah ki 

manan Nasional Pusat, isinja 
| supaja walikota Su | 

Kata diangkat @jadi gubernur Ma 
Ula: at 

23 BUKITTINGGI. Di 

  

Batu     
  

   

  

   

   

'emerintah. 

  

lopijoan. terhadap mahasiswa2 
Sangkar telah diadakan perpe | 

diah itu didalam kampung. Pen era Son aanta. 1 

via, tgl. 29-44 jad. ditunggu ke 
Indonesia atas 

Sta duta besar-di Roma Mr 
Rasjid telah menghadliri komp. 

— Jint. untuk memelihara sumber2 
penghidupan dari laut di Roma. 

| kem u sampai tgl. 7 Mei jad. 

rim surat kepada Dewan Kea- 

    

Dengan tgh asaan terharu seoran g isteri pengemudi betiak Na 
menderita sakit paru2 menerima hadiah Hari Kartim duri Jai Ht 
san Sudirman. Pada gambar ini Ibu Sudirman member ikam na- 

MERU.   pena machinaal. 

1 ANAH 

NN End 
2 

dukung oleh organisasi2 Aas 
setempat, tadi pagi telah dilang- 
sungkan digedung w.o. Sriwe- 
dari dengan pertundjukan kese- 
nian. Peringatan itu dihadiri pu 
la oleh Walikota 
wakil2 instansi serta undangan 
lainnja. 

i Kartini di Jogja. 

Tepat pada Hari Kartini, tgl. 
21 Anril, dikantor? dan sekolah? 
di Jogja para wanita kita dan 
gadis? berpakaian kebangsaan 
dan para pandu sementara ada 

jang berpakaian seragam pandu. 
Tahun ini nampak agak kurang 
jang berpakaian kebangsaan pa- 
da hari itu a.l. di sebabkan hsrra 
kain sebelumnja sudah mulai 
naik F 
Diheberapa- tempat peringatan 

sudah dan sedang diadakan. 

Sedjak tgl. 20 dan 21-4 di 
Jogjakarta diadakan pawai se- 
bagai rangkaian perinratan H ri 

Kartini. Kemarin mulai djam 
16.30 dihalaman Gedung Negara 
41 tndakan pertemuan keluarga 
Rukun Kanak? jang 
perhatian baik. Dibeherana ke- 
mantren dalam kota diadakan 
beringatan, demikian djuga di- 
Inar kota, 

Sementara itu dibeherapa ko- 
ta dalam wilajah Djiawa Tengah 
Hari Kartini Giveringati oleh 
anak-anak sekolah dan perkum- 
pulan wanita. 

DESAK KOTA- 
PRADJA 

Dalam suratnja kepada .Pe- 
merintah Kotapradja Jogjakar- 

ta tertanggal 21 April 1955 ke- 
marin Pen rus, Himpunan Ma- 
hasiswa Islam” Tjabang Jogja- 
karta menjatakan menjokong 
"Panitya : Puasa, Mesdjii 

c soal pentingnja 
ah Kotapradja 
-membunjikar: 

  

  

H.Ml. 

      

       
Sirene sebag 
asa dan Imsak, sebagai sumba- 
ngan Pemerintah kepada rakjat 
Islam jangisedang melakukan 
Ibadat Puasa. 

Surat tsb. disampaikan pula 
kepada Instansi2 dan organisasi- 

organisasi Islam dalam wilajah 

Jogjakarta. “dengan - 
ikut memperhatikan soal jang 
urgent ini. . $ 

LULUS .UDJIAN A.S.RI. 
Telah lulus - udjian A.S.R.I 

dari bagian Seni Keradjinan-Per 

tukangan dari tahun ke II-ke 
tahun ke III: 1. Sdr. Soedjadi. 
dari tahun ke I ke tahun ke II: 
1. Sdr. Soedarsono: 

  

mendapat perhatian besar 

| pai djumlah 

'Moh. Saleh, 

mendapat | 

Tanda Buka Pu- 

harapan . 

PAMERAN 4 HARI DI IN- 
DONESIA DAN LUAR 

NEGERI 
Dapat perhatian besar. 

Pameran 4 Hari di Indonesia 

dan Luar Negeri bertempat di 

Bangsal Kepatihan Jogjakarta 

jang diselenggarakan sedjak 19: 

sampai 22 April 1955 ini, jang 

| diusahakan oleh Jajasan Kerdja 

sama Kebudajaan di Jogjakarta 

dari 

masjarakat kota Jogjakarta te 

rutama dari para pemuda? maha 

siswa, peladjar putera dan pu- 

teri. 

Menurut bagian Penerangan 

Panitya Penjelenggara Pamer- 

an jang dibuka inulai tgl. 19 

April 1955 malam dan tiap hari 

| dua kali dibuka itu, rata2 dikun 

djungi oleh 4000 orang, dan hari 
jang mendapat kundjungan luar 

biasa ialah Kemis pagi. Ini mung 

kin karena bertepatan dengan 

Hari Peringatan Kartini, sampai 
djam 11,00 siang sudah mentja 

lebih ' dari 3000 
orang pengundjung. Mereka itu 
terdiri dari rombongan sekolah 

dan perseorangan. 

Djuga pembesar2 setempat, 

antara lain Wakil Daerah S.P. 
Paku Alam, Ketua DPRD R. Wi 

woho Purbohadidjojo, dan bebera 

pa Kepala Djawatan, Dalam Pa 

meran ini telah diadakan djuga 
sokongan berhadiah untuk para 
pembantu pameran. Dalam pena 
rikan jang dilakukan pada hari 
Kemis djam 11.00, Ketua DPRD 

Istimewa Jogjakarta Wiwoho 
Purbohadidjojo telah beruntung 
mendapat hadiah no. 5 dan men 

dapat sebuah ,.Tempat abu ro- 

kok” dari tanah liat. 

TAMU2 KONPERENSIS- 
TEN HARI INI DATANG 

Hari ini ditunggu kedatangan 
nja di Jogjakarta dengan pesa- 
wat terbang dari Bandung pada 
djam 11.00 rombongan tamu2' 

pengikut konperensi A.A. seba- 

njak 60 orang, sebagai pengun- 

djung jang pertama. Setibanja 
disini mereka akan diantar oleh 
barisan guide dari Jogjakarta, 
menudju: ketjandi2 Borobudur 

dan Mendut. 

Pada siang harinja setelah ma 
kan, nanti mereka mengundju- 
ngi Museum Sonobudojo dan pa- 
meran keradjinan, seperti batik 
dan perak, sedangkan sore hari 
nja mengundjungi Kraton. 

Diwaktu malam, hidangan utk 
mereka ialah pertundjukan ta- 
rizan Diawa sedangkan esok ha- 
rinfia sebelum terbang. ke Bali 
mereka menindjau tjandi Pram- 

banan. 
Dalam pada itu davat dikabar 

kan, bahwa kemarin koordinator 
penerima tamu2: sdr. Honggo- 
wongsso mengirimkan kawat ke 
Bandung jang pokokrja menja- 

takan, bahwa Jogjakarta sudah 
siap menerima tamu2 pengikut 
konperensi Afro Asia. 

S.B. POSTEL KIRIM KA- 
WAT KEKONP. A-A 
Kawat jang dikirimkan oleh 

S.B. Postel Djawa Tengah jang 
mewakili 2.756 orang anggauta 
menjatakan selamat berkonperen 

Si din mengharapsan, agar kKon- 
perensi A-A di Bandung itu me- 

nietudjui 5 prinsip ko-eksistensi. 
Dalam kawat tsb. . ditegaskan 
djuga mengutuk kolonialisme da 
lam bentuk apapun serta men-   tjegah timbuinja perang atom. 

  

Paberik sepatu modern 
di Jogja 

Modalnja Rp. 1.000.000, — 

SAUDARA Sukamte dari Badan Industri Negara Jogjakarta 

menerangkan kepada ,,K.R.”, bahwa sekarang ini oleh pegawai? 

Badan Industri Negara dan pihak Bank Industri Negara sedang 
diadakan persiapan? untuk mendirikan 

machinaal di Jogjakarta dengan modal Rp. jang modern dan 

suatu paberik sepatu 

1.090.000,— dan diharapkan dalam waktu 4 bulan lagi produksi 
sepatu sudah mulai membandjiri pasaran sepatu. 

Dikatakan, bahwa mesin2 dari 

Denemarken sudah lama dida- 

tangkan di Jogjakarta. Semula 

akan didirikan paberik sepatu 
itu dlm bentuk badan koperasi 

seperti jang diusulkan oleh Ke- 

menterian Perekonomian, tetap! 

achirnja diputuskan, bahwa pe- 
rusahaan itu akan berbentuk 
NV jang terdiri dari Bank In- 

@ustri Negara dan pegawai2 da- 

ri Badan Industri Negara Jogja 
karta. e 

Pemimpin umum paberik ia- 

lah sdr. 'W. Wantah sedangkan 

produksileidernja sdr A. Sjafei, 

jang sudah banjak pengalaman- 

rja dalam pembuatan sepatu de 
Menurut pro- 

AIR 
  

baka Aam Perguruan Tinggi Pen 
didikan Guru. : 

3 BUK/TTINGGE: 
menjambut hari Kartini 

sidar Jahja dikupas soal kedu- 
dukan kaum wanita di masja- 
rakat. 

| PADANG PANDJANG. 
relahi terdjadi kebakaran hebat 
di. Kota Baru jang mengakibat- 
kan 7 rumah hangus dan Ke 
an | seluruhnja  Gitaksir Rp. 
djuta. 

8 “PALEMBANG. Perwari 
berusaha akan merajakan hari 
j8. disebutnja , »hari raya paket” 

Untuk ' 
telah 

diadakan pertemuan segenap ka 
um wanita dimana oleh nj. Sjam 

  

jakni hari untuk berikan bantu 
an kepada anak2 jatim-piatu. 

kk PALEMBANG. Djemaah 
hadji dari Sumatera Selatan dan 
Djambi akan diberangkatkan tgl 
14-5 jad. dan penjetoran uang 

$ Pa tgl. 25-4 ini. 

MAKASAR. Menurut ke- 
tua badan perdjuangan buruh 
maka andjuran menteri perbu- 
|ruhan tentang hadiah Lebaran 
maximum Rp. 300 ditolak, dgn. 
alasan harga2 kebutuhan seha- 
ri2 lebih tinggi. 

:k MAKASAR. Universitas 
telah mendapat tambahan guru 
besar Juar biasa baru jakni Mr 

Dr Sukanto dalam hukum adat. 

Cuksi sepatu pada tingkat per- 

tama, 100 buah pasang sehari- 

nja, tetapi kemudian akan diper 
“luas. 

Harapan sdr. Sukamto, bahwa 

paberik sepatu : ini nanti: mem- 

punjai pasaran jang tjukup baik 

di Indonesia dan dapat mengu- 
rangi pemasukan sepatu2 dari 
luar negeri. Karena itu pada pe- 

rusahaan sepatu ini nanti jang 

Gititik beratkan selain kwalitet 

kaik dan menarik, harganja tju- 
kup murah. 
NV itu diberi 

ram” sedangkan tempatnja ma- 

sih dibitjarakan letaknja dengan 

jang berwadjib di kota Jogja- 

karta. 

:k MEDAN. Persatuan Balapan 
Ta da telah adakan perlombaan 
jg Int ada 80 orang: Pemenang 

Sukimin. peladjar SMP 
Djaja tiada. (Tak disebutkan he 
rapa djauh.djarak jg ditempuh). 

HA ara 

5 

gulingkan XI Star Soccerites Si- 
ngapura dengan 4-0. Tapi XI 
Siantar ditelan dengan 5:1 oleh 
SS, jang keluar dengan a.l. 
Awang Bakar jg. terkenal. 

& MEDAN. Menurut Warta 
Berita, grombolan telah mem- 
bongkar 500 m rel K.A. dan me- 

mutuskan kawat telpun 50 M. 
Semuanja di Atjeh Utara. 

& BINDJEI. Grombolan ber 
sendjata telah memasuki perke 
bunan Sungai Tampah dan me 
nembak seorang tjenteng sam   pai matis , 

MEDAN, XI PSMS telah, 

| Wanita Prambanan kini 

nama ,,/Mata- | 

P.G.P.W. PRAMBANAN 
AKTIP 

Panitya Gedung Persatuan 
aktip 

mentjari derma (uang) kepelo: 
s0k2, mengadakan pertemuan 
dengan ibu2 pamong dan ibu2 
dukuh dari masing2 Kalurahan, 
untuk menerima pendjelasan 

seperlunja dan ' mengedarkan 

is-derma jang telah mendapat 
idzin Kabupaten Sieman. 

MENTJURI KIPAS ANGIN 
KERETA API TER- 

TANGKAP 
Hari Kemis 21 Apri! 1955 ke- 

marin kira2 djam 6.30 di Stasi- 
un Tugu Jogjakarta waktu se- 

orang pegawai D.K.A. bernama 

Miran datang memeriksa Kere- 
ta-kereta (Wagon) reserve me- 

nemukan seorang pentjuri jang, 

sedang memainkan ralnja, men- 

tjuri ,,kipas angin” jang ada 
dalam wagon2 tsb. Ketika di- 
tegor oleh Miran pentjuri tsb. 
hendak melawan, kemudian lari 

menjusur rel kearah timur me- 

lewati djembatan Kewek gan- 

tung KA di kali Tjode. 
Dalam berkedjaran itu Miran 

| teriak minta tolong dan menda- 
pat bantuan dari beberapa orang 

jang berada dipinggir djalan, 
karena terdesaknja pentjuri tsb 

hendak masuk sembunji di Asra- 
ma Mahasiswa ,,Realino” di Dja 

lan Tjode 2, tetapi oleh seorang 
Mahasiswa, jang kebetulan di: 
situ dilarang. Dalam waktu jang 

tepat datanglah mereka jang 
mengedjarnja dan si-pentjuri 

terus dihudjani pukulan2 dengan 
batu di kening dan . beberapa 
rali di belakang kepalanja hing- 

ga djatuh pingsan. 
Setelah diberikan pertolongan 

pertama dan diadakan  hu- 
bungan dengan Polisi, si korban 
segera dibawa ke rumah sakit 

Fethesda dengan sebuah Ambu- 
lance jang kebetulan lewat. 

Perlu diterangkan bahwa me- 

rurut pegawai DKA Miran kira 

kira 10 hari jang lewat 2 buah 
Kipas angin” hilang ditjuri. 

S.K.P. SUBSIDI 
Menindjau objek? 
di Jogja. 

Rombongan S.K.P, Subsidi 

Temanggung dibawah pimpinan 

Sdr. Tjokrowardjojo terdiri dari 
96 orang, ialah peladjar2 SKP 
para guru beserta pegawai2 dari 
Tata Usaha Sekolah tersebut 
Gengan mengendarai 3 otobis 
hari Kamis 21 April 1955 telah 

datang dikota ' Jogja. Kedata- 
ngan mereka di Kota Gudeg 
itu untuk menindjau berbagai2 

objek sekedar untuk meluaskan 
pemandangan dan memperkaja 
pengetahuan. Jang telah dikun- 

djungi ialah Pertjetakan Hari- 
an ,,Kedaulatan Rakjat”, Pabrik 

Roti” Lodji Redjo”, . Kraton' 
pabrik besi ,,Perbedij”,perusa- 
haan perak dan "Tjokrosuharto. 

Sehabis melihat2 «ketai Jogja, 
rombongan SKP iti melandjut- 
kan darmawisatanja ke Kaliu 
rang untuk menghirup hawa 

nan sedjuk dan melihat panora- 

ma indah. 
Dapat dikabarkan bahwa di 

Pertjetakan K.R., para excursis- 

ten itu melihat2 bagian Bindery, 
mesin2 intertyp, bagian tjetak- 
mentjetak, mesin Duplex dilnja 
dengan diberi pendjelasan oleh 
kepsla bagian Pertjetakan Sdr. 
Drono. 

KURSUS ULANGAN PEN 
DIDIKAN DJASMANI GU 

RU2. WANITA 
: Ditunda. 

Dari pihak Djawatan Pendidik 

an Djasmani daerah Istimewa Jo 
gjakarta diperoleh keterangan, 
bahwa kursus ulangan bendidik- 
an djasmani untuk guru2 wanita 
jang semula akan diadakan pa 

da masa liburan bulan Puasa 
iad. terpaksa ditunda sampai Ia 

in waktu, karena sampai seka- 
rang beaja untuk keperluan itu 
belum diterima -dari jang ber- 

wadjib. 
Menurut rentjana, jang akan 

ikut kursus ulangan itu sebanjak 

30 orang guru wanita Sekolah 
ra'jat. 

TAMU2 BOLIVIA, EDUA- 
DOR DAN SANSAL- 

VADOR 
Tgl. 9 Mei ke Jogja. 

Dari pihak Pemerintah Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta diper- 
oieh keterangan, bahwa pada tg. 
9 Mei jad. ditunggu kedatangan 

nja di Jogjakarta... rombongan 
tamu2 Negara Bolivia, Eguador 
dan Sansalvador, semuanja dari 

Amerika Selatan. 
Mereka itu datang di Indone- 

sia untuk memenuhi undangan 
Pemerintah Republik Indonesia, 
karena. pemerintah Republik 
Indonesia berterima kasih atas 
bantuan wakil2 ketiga negeri di 
PBB waktu diadakan perdebat- 

an tentang pengembalian kekua- 
saan Irian Barat ketangan Rep. 

Indonesia dari Belanda. 
Di Indonesia mereka “akan 

tinggal beberapa waktu lamanja 

dan selain Diskaria dan Josja- 
karta, akan Pn ajuga 

Bali. 

RAPAT ANGGAUTA SB 
RRI JOGJA 

Bertempat digedung Ketoprak 
Pathook, hari Minggu tanggal 
24 April jad. SB RRI Jogjakarta 
akan mengadakan rapat untuk 

anggauta2nja. Pokok atjaranja 
selain laporan tahunan kerdja, 
djuga tentang pembentukan pe- 
ngurus baru serta rentjana ker- 
dja untuk tahun 1955. 

Seperti diketahui, ketua. SB 
RRI tjahang Jogjakarta sudah 
beberapa tahun  lamanja dipe- 
gang oleh sdr. Hartono jang tiap 
kali diadakan pemilihan pengu- 
rus baru, terpilih kembali seba-   gai Ketua. 

HALAMAN 2 

e fa & dimana ? 
:k Djam 09.00 sidang pleno 

DPRD Jogjakarta digedung D. 
P.R, Malioboro 16. 

# Pagi kompetisi Pertim di 
baan Sumbing antara Eka 1 — 
RTM. 1, sore dibaan Sosroku- 
suman antara Ganeca 2 — Was 

pada, dan dibaan Balapan anta 
ra Blitz dan Madju ?. 

sx Djam 16.30 di Kridosono di 
adakan kompetisi PSIM antara 
Setia — Orion. 
 Djam 17.00 peringatan Ha 

ri. Kartini dikemantren Djetis. 

£ Djam 19.00 resepsi peringa- 
tan Hari Kartini digedung Nega 

Kartini Jogjakarta. 
:k Djam 20.00 KAPU Masju- 

mi Mergangsan Utara adakan 
tjeramah umum. 
  

IL.W.A. DAN P.W.K.A. 
DAN HARI KARTINI 
Seperti dilain2 tempat dalam 

menjongsong Hari Kartini, tgl. 

21 April 1955 kemarin bertem- 
pat di Esguadron Pangkalan 

Udara Adisutjipto Jogjakarta te 
lah dilangsungkan ' Peringatan 

Hari Kartini .jang diusahakan 

oleh Ikatan Wanita Auri (IWA) 
dan Persatuan Wanita Keluarga 

Auri (PWKA) dibawah Pim- 
pinan Nona Sukapti. 

Pada sorenja diadakan peri- 

ngatan serupa ditempat jang sa 
ma oleh PWKA jang dihadiri 
djuga oleh Komandant Esguap 

dron Adisutjipto Letnan Udara 
IL. Djajus Adi dan Letnan Muda 
Udara I. M.Sudijono, dan dari 
tamu2 hadir Ibu Overste Sjar- 
bini. 

Selesai upatjara dilandjutkan 

dengan ' pembatjaan  riwajat 
singkat dari R.A.Kartini oleh 

Nj.Djajus Adi dan ' sambutan 

oleh Komandant 
Pertemuan diramaikan dengan 
Orkes Rajuan Angkasa dan 
Taman Kanak2 Auri. 

FAKULTAS EKONOMI 
UII SELAMA PUASA 

TAK LIBUR 
Sekretariat University Islam 

Indonesia (UII) Jogjakarta me- 
ngumumkan bahwa berhubung 
dengan kepentingan bersama, 

maka Fakuitas Ekonomi UII. 
dalam bulan Puasa tidak akan 

libur, chusus bagi mahasiswa 

tingkat Candidat th. II dan II. 
Diharapkan dengan pengumu- 

man ini mereka jang bersang- 

kutan maklum, dan kalau diper- 
jlukan pendjelasan lebih landjut 

Gapat berhubungan dengan ' Se- 
kretariat UII Djl. Terban 14 

(waktu pagi) atau kepada sdr. 
Masngudi H.S.T. Djl. Ngupasan 
38 (waktu sore). 

KATA SEPAKAT ANTARA 
N. V. KILAT DENGAN . 

"BURUHNJA. 
Dalam rundingan antara wa- 

kil SBKB Ranting NV Kilat Jo 
gjakarta dengan NV Kilat tih. 
terdapat kata sepakat mengenai 
beberapa ketentuan2 terdiri dari 
9 fatsal jaitu mengenai penga- 
kuan organisasi buruh tersebut, 
kedudukan-status buruh, dja- 

minan sosial, hari libur-verlop 
tahunan-idjin keperluan, tun- 
djangan hari raja-Lebaran, gra 
tifikasi, 
schot dan pengesjahan. 

Perdjandjian perburuhan anta 

ra kedua pihak itu berlaku sela- 
ma satu tahun terhitung mulai 
19 April 1955. 

PEMBAGIAN MORI DI 
GUNUNG KIDUL 

Dari Perwakilan KPPK Kabu 

paten Gunungkidul didapat kete 
rangan, bahwa berhubung dgn. 

sSukanja pengambilan mori di PP 
BI Daerah (stimewa Jogjakarta, 

maka kini telah didapat kata 

kidul dan PPBI Jogja. Antara 

lain pembagian mori sebanjak Ik 

400 lembar masing2 pandjang 
2.50 M. harga Rp. 17.50 akan 

dilaksanakan di Kantor Kabupa 
ten sampai pembagian selandjut 
nja. Sipembeli akan ditarik so- 
kongan Rp. 0.50-untuk on? 
uang angkutan. 

Pembagian dalam bulan April 

ini djuga. 

PERPUSTAKAAN NEGA- 
RA & BULAN PUASA 

Berhubung dengan bulan Pua- 

sa dan Hari Raja Idul Fitri, 

batjaan Perpustakaan Negara 

dan Hatta Foundation di tutup 

pada petang hari. 

Pada pagi hari, kantor dan 

ruang batjaan dibuka senerti 

biasa selama hari2 Kena anna 

  

INDRA: ,,Les Miserables”, 

lentina Cortesa, Gino 'Cervi. 

LUXOR : ,Gul Sanobar”, Film 

India. 

REX : Living it up,” Dean Mar- 

tin. Jerrv Lewis. 

SOBOHARSONO : Sky Com- 
mando”. Dan Duryea, Fran- 

ces Gifford. 

SENI SONO: Boys Town”, 

Spencer Tracy, Mickey 

Rooney. 

BAHAJU: The Human 

Jungle”, Gary Merrill 
Jan Sterling. 

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

WETAN BETENG: ,Tepi Be- 

ngawan Solo”, Netty “ar 
waty. 

W.O. SARI - BUDAJA : 
Srikandi djadi ratu”. 

NT King of Kin: 

YENSEN SPEAKER 
rules the sound of your RADIO 

@” 
            
       

ra oleh Panitya Peringatan Hari p 

Esguadron. : 

uang lebur, uang voor- 

sepakat diantara KPPK Gunung 

mulai 24/4 s/d 30 Mei jad. ruang 

Va- Tana 

  

   

(ijin 

   



   

    
Pn abah itu tan NN 

mat sekali. oten dieet 
pa minta izin NN akan mun 
kta. membawa akibat tjelaka 

tuan atau nja nja . sendiri.    

    

    

   

setelah. La operasi. lalu 
disuruh dieet. Maksud dieet ini 
jalah ja ga 
jalu bekerdja keras mentjerna- 
kan makanan. Akan tetapi ru- | 
Pe mau lekas sembuh 
sendiri. Dia lalu tidak mau ma 
kan buah2an dan sajuran jang 
c Isuruh makan oleh dokter. Seba 
gai diketahui “buah2an dan sa- 
juran adalah sumber utama vita 

   

   

    

F |dan lain2). 

po hari di . Washington. ,Seka- 

59 Cc. Kekurangan vitamin ini t 
: njaki an. 'njonja Ali jang nomor dua. 

    
, Aa itu adalah 

|. (social secre- 
| ketika ia 

i Washington. 
e ih seorang 

egawai KE dan 
| mengingatkan “seseorang pem- | 
besar akan pertemuan? jang di- 
kundjunginja, mainan resepsi 

  

,Ah, “ia dulunja hanjalah pe- 

gawai rendah”, kata seorang wa 

nita jang telah mengenalnja tem 

rang ia m di njonja perda- 
na menteri, etapi an, sudahlah, 
saja kenal dia” 

- Atjuh tak Giatjuhkannja me- 
"lihat wanita" Lebanon jang kini   

  

     

embali. Dia diharuskan Pi 
at banjak2, dan kemudian | 

sajuran kembali. 

  

Serang 
jak menderita  penjakit bi 

   (barah) paling sedikit harus 
mendapat 100 mgvitamin C se- 
tiap hari, kata dokter itu. Dji- 
ka.makanan kita baik, maka bi 
asanja tjukup kita dapat vita- 
min C. Akan tetapi djika maka 
nan kita kurang baik, maka vi- 
tamin ini harus ditambah, um- 
pamanja dengan minum. vittera | 
therapeutic capsules, jang dibu- | 
at oleh Pfizer laboratorium. 
Obat ini mengandung lebih dari 
tjukup vitamin C untuk mentje | 
gah seriawan, djuga bagi pasien | 
jang ditjeriterakan diatas. 
— (Globe Ni    

  

| N AK2 SUKA MENELAN | | 
, APA SADJA 
c kenang segera sadja memasuk 

apa jang dipegangnja keda- 
mulutnja, djika benda itu 

   

  

ketjil. Akibat2nja se- | 
g menjedihkan, karena ma- 

12 benda jang berserak- -ses | 

  

Hagi dikalangan wanita jang me 

2 Indonesia ini tah 

tang njonja Hartini. 

,Tapi toh Ali ini agak djudjur 
djuga", sela seorang njonja pem 

“besar Indonesia lain. »Dulu isteri 

pertama dibawa kekonperensi 
Bogor, kini nomor dua ke Ban- 

dung ini” 
Tapi apakah bisa berlaku dju- 

'ajur dalam hal ini, meskipun ka- 

barnja Mohamad Ali telah mem- 

bagi dua gedung “kediamannja 

di Karachi: separuh buat be- 

gum (isteri pertama) dan jang 

separuh lain buat njonja baru 

jang masih muda ini ? kata njo- 
“nja itu. Ketika saja tanjakan ke 

pada seorang wartawan Pakis- 

tan, isteri pertama disebut be- 
gum Mohamad Ali, bagaimana 
dinamakan jang nomor dua ? 

.Just a second wife” katanja. 
Dia lantas tjerita, bahwa me- 

mang di Pakistan “ada reaksi 
terhadap perkawinan kedua per 
dana menteri mereka itu. Apa- | 

Peuntut adanja undang2 | -anti 

pang gamie. Tapi reaksi itu tidak- 
sekeras jang « Nan 

    

      

  
ketika Presiden S 

| wini njonja Hartini, 
wan Pakistan Po KL 
Rupanja tahu ajaga: “aa ten- 

AN agak sea bagi   | dirumah sering beratjun. 

  

   

      

  
barus)  djika 

ah dibuka sematjam kli 
g semata-mata diber- 

tolongan 
ini. Klinik ini, jang dise tar lagi serupa 

Bea oleh Akademi Pedi wartawan itu terdapat berma- 

dalam ketjelakaan2 

Illinois dan lima buah se-: 

kolah2 dokter, dapat mengobati | masa telah ditetapkan, mereka 
5000 matjam akibat2 ratjun jg. | 

mungkin terdjadi dirumah-ru- | 

mah biasa. Dalam masa sembi- | 

lan bulan sadja, klinik ini telah 

mengobati 375 kanak2 jang te-' 

lah menelan barang2 serupa, mi 

njak terpentin, 'karbol, obat 

pemutih pakaian, minjak tanah, 

semir lantai, obat penjembur se 

rangga, minjak rambut. Dari jg. 

sebanjak ini hanja seorang jang 

tidak tertolong lagi. 3 

— (Globe Press). 

  

Dunia sana sini 
Ramon jebekanak. presiden 

Pilipina dan kabinetnja telah 

menerima baik sjarat2 Amerika 
Serikat dalam hal mengirimkan 
sebuah reaktor penjelidikan 

atom jang Ta dari AS ke 

Pilipina. 

: | Phibul Bd Bin 'perdana |. 
"menteri Muangihai telah terbang 

“kembali ke Tokyo setelah menga 

'dakan kundjungan selama sehari 
di Korea Selatan. Ia kemudian | 

menudju Honolulu kemudian ke 

A. & 

 Toset Oyrankiewics, jarduaa 

| “Menteri Polandia telah berseru 
.supaja dibentuk satu komando 

tunggal bagi angkatan2 perang 
luruh Eropa Timur (Blok So 

), guna menghadapi .segala 
ungkinan jang dapat timbul 

pada persetudjuan2 Paris”. 

Dewan “Perwakilan Rakjat Re-) 
ne Rakjat Hongaria telah 
enerima baik Ne untuk 

an dja- | 

    

    

     

  

    
      

  

   

          
   
    

     

          

Angkatan? Udara AS —Aus' 
tralia setjara 

an membangunkan sebuah sta 
ypenjelidikan udara “jang 

      

    
    

       
     

         

         

  

   

  

   

        

2
 

ralia Tepapnni 

      

api 
iliter jang ja diada 

io, dalam . waktu 
g akan datang. 

   

  

- Afrika Selatan, telah 
ijatakan kegelisahannja di 

Ba 

   

      

  

    

  

   
er dan Su- 

        

Pe aKA bahwa bola?Z Beat Tea saja | bi en) tan. meskipun | 

TeapU stan (kini jadi njonja perdana 
21 Hatan membunuh. Di Sa menteri, -tapi selalu jang dulu 

dan diomongkan. Karena saja 

api untuk memberikan per | telah bitjara sedikit tentang war 
| tawan, diarlah diteruskan seben- 

“krian seperti para delegasi 

bersama-sama | 

an dibuat dalam waktu jang |. 

at ini didekat Lacie Springs | 

  

|. Strijdom, menteri | 

i Capetown | telah 

untuk menerima begi- 

(her past) jang selaiu dibawa2 

. Dihotel tempat para 

Giaa ialah direkatkan oitsag 

J-Gaja dan 

'han2 membubung, harga “makan 
an terpaksa dinaikkan. Itulah. 

    Tekiiadan sam 
ngat pers Awpake 

'Surat2 kabar dikota New York 
memasang headline2 'berpinggir 
terhadap 'pidato jang diutjapkan 
Perdana Menteri RKP Cho. ." 
lai dalam Konperensi Bandung. 

Surat kabar Hoarst Journal” 
memberi kepala dengan tinta me 
rah : ,,Chou memukul Amerika 
tentang Formosa”, 

World Telegram” dari  ga- 
bungan Suratkabar Seripptf Ho- 

wards dan The Sun memberita- 
kan, bahwa Perdana Menteri 
RRT ,,tawarkan . persahabatan 
kepada tiap bangsa didunia ke- 
tjuali Amerika Serikat jang di- 

  

parkan pemerintahan Peking. | 
New York Post jang beraliran 

liberal demokrat memuat berita 
Reuter dari Konperensi Ban- 
dung, bahwa Chou Em-ai telah 
mengatakan, bahwa ia tidak ber 
maksud membawa kemuka si- 
dang soal Formosa setjara res- 
mi. Demikian ,,Reuter”. 

PIDATO CHOU 1 LAI 

tuduhnja telah mentjoba melem | 

  

Untuk. menata kali sesutak sembuh “dari 
Pius XII telah mengadakan pidato. dimuka ki. 800.000 orang 

di Sint ka ia di kota Ra oma. 

  

   
   sa kari ia “paus 

(Mondiana). 
  

sepakbola: 

  

angka 4-1. 3 

XI POLISI DJATIM 

an berdjalan seru dan seimbang 
dgn tempo. jang tinggi. Masing2 
pihak bermain penuh semangat. 
Serangan2 silih berganti-dan ma 

sing2 pihak mentjari kelemah-   

  

OLAH RAGA 

HASIL PERTANDINGAN 
SEPAKBOLA 25 TAHUN 

PSSI 
Hari ketiga. 

Hasil2 pertandingan peringat- 
an 25 tahun PSSI hari ketiga 
kemarin adalah sbb. : 

14. Ps. H.W. — Ps. S.M. 0-0, se- 
telah diundi dengan pinalty, H. 
W. mendjadi pemenang K. 

| 2. Ps: Gaja — Ps. RAS 6-1, Ga 

ja mendjadi pemenang L. 
3. Mantridjeron — Krator 1-2, 
Kraton mendjadi pemenang XI 

daa 
4. Gondomanan — Pakualaman 
4-1, Gondomanan: mendjadi px 
menang XII. 

Finale akan dilangsinigkan 
nanti sore, iaitu antara H.W. — 

yaton. — Gondoma- 

nan. Cak pertandingan ini di- 
"sediakan piala bagi djuara no. 1 
dan no. 2, sedangkan bagi Ps.2 
jang ikut serta dalam pertan- 
dingan kilat ini disediakan Me-   dali-medali.   

tjam2 dari segala- aliran. Ka- 

tinggal menerima sadja. Disatu 
kamar ditempatkan empat orang 
wartawan : dua menganut aliran 
Kuomintang, jang dua lagi me- 
mihak RRT. Apakah itu disenga 
dja panitya, entahlah, tapi saja 
kira, hanjalah kebetulan sadja. 

Atau mungkin hendak ditjoba- 
kan, bahwa prinsip tidur berdam 
pingan antara kedua- aliran itu 
-dapat djuga dipraktekkan. Bu- 
kankah konperensi AA ini hen- 

' dak mentjoba menandaskan prin 
“Sip koeksistensi, jang menurut 
Carlos Romulo dari Pilipina be- 
lum dimengerti maksud dan isi 
jang sebenarnja. 
“Biarlah wartawan lebih dulu 

mempraktekkannja. Tapi apa- 
kah mereka berempat omong2 
sebelum - menutup mata untuk 
tidur ? 7 
Memang para wartawan AA 

punja ideologi sendiri2, dan me- 
nganut aliran politik dan pendi- 

jang 
datang dari ke-29 negara itu. 
“Ada diadakan omong2 informal 
diantara mereka untuk mentjo- 
ba membentuk sematjam badan, 
sebutlah namanja persatuan 
wartawan AA”. Utk lebih meng 

eratkan para wartawan ini, de- 
ngan begitu menambah saling 
pengertian . dan memberikan 
gambaran jang lebih terang ten 
tang keadaan negeri dan bang- 
sa masing2. Last but not least: 
harga memang meningkat, dan 
ini terang2an dinjatakan karena 
konperensi AA. Sampai kepada 
lotek, gado2 dan tjendol didjalan 

Me dengan huruf2 besar 
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Tiogayan KAN 
22 Terbukti dim: D4 djam 

an2 dari lawannja. Hampir se- 

lama babak pertama bola mon- 

Car-mandir dari kaki jang satu 
kekaki jang lain. Hanja kira2 
semenit sebelum turun minum 

pihak Polisi mendapat untung 

waktu XT PSIS kiri dalam Dim 
jati dapat melampaui pemain2 

belakang dari PSIS dan dengan 
sendiri memasuk! kan bola keda- 
lam djala Han Siong, stand 1-0, 
utk kemenangan pihak Polisi. 

: Babak kedua. 

Dalam babak kedua pihak PS 

IS mengadakan sedikit perobah 
an, jaitu Kahono diganti oleh 

Kamdi, sedang Prapto diganti 
cieh Kuswani. Permainan dibu- 

ika dengan serangan jang berba- 

haja dari pihak PSIS. Tetapi sa| 

jangnja- barisan muka, “sering 

tidak melihat posisinja sehingga 

usaha hanja utk membalas 

systeem outside dari pihak Poli- 

«. Mesikpun dalam saat permu- 

izan pihak Polisi agak terku- 

yung, namun tidak gentar dan 

djuga melakukan serangan2 pem     
   
INILAH SATU - SATUNJA OBAT JANG BERHARGA. 

Bisa menolak rupa2 penjakit jang mengganggu kesehatan dibadan, seperti satu mesin, 

bila terdapat kekurangan satu Perkakas, tidak bisa digunakan lagi, apa bila tidak ditam- 

bah perkakas jang kurang. Begitu djuga antara lelaki dan wanita. Bila terganggu kese- 

Bata bisa KARDM ADONAN rupa2 penjakit. Obat kuat jang dinamakan : 

RADAR AVORICIOUS TABLET. 
Bisa menjembuhkan rupa2 penjakit, seperti : 

suka lupa, pikiran selalu terganggu, lekas marah, lekas tjape, kurang tidur, kurang ma- 

kan, orang wanita kain kotor tidak tjotjok, sakit pinggang, muka putjat, 

nnja OBAT KUAT RADAR AVORICIOUS jang bisa menambah jang ada ku- 

adan dan ad ya Pa 1 

Pertandingan sedjak permula | 

itu 

tidak berhasil dan terdjebak dim 

AN SATy 

nier (gindjel), Afinbang berdebar - debar, 

, 2 » - 1» » 

XI Polisi Djatim- PSIS 4-1 
PERTANDINGAN sepakbola segi-tiga untuk merajakan 

ulang tahun ke-25 PSSI jang dilangsungkan di Semarang an- 

tara XI Polisi Djatim melawan XI Bond Semarang PSIS kema- 
rin telah berachir dengan kemengrigap pihak Polisi dengan 

Dalam pertandingan jang dipimpin oleh wasit Simia itu 

masing? kesebelasan mengadjukan pasangan sbb: 

“ 

1 —..Sumeh 
Walandau Boham 

Marsidik Saderan Suparmo 
Maniputy Kamid Naniony Dimjati Latuhinin 

Oo: 

Jusron Kristiono Jitno Kian An Tari 
Kasmin Kahono Kee Sien 

: Prapto | Radji 
Han Siong : 

XI PSIS 

balasan jang berbahaja, Kira 10 

menit sesudah permainan dimu- 

lai, suatu tembakan pendjuru da 
ri pihak Polisi dapat dimasukkan 

oleh Dimjati dan stand berobah 

mendjadi 2 — A Sesudan itu 

PSIS kelihatan pajah dan seba- 

liknja pihak Polisi makin mem- 

perkeras tekanannja. Tetapi usa 

ha PSIS utk membalas itu ber- 

hasil djuga dalam detik ke-25, 

jaitu cleh Kian An, stand men- 

Giadi 2 — 1. Seterusnja bergan- 

ganti pihak Polisi agak terku- 
| rung. Meskipun demikian Polisi 

andingan makin ramai. Dalam 

detik ke-30 Kamid dapat menam 

kah kemenangannya buat Polisi, 
stand 3-— 1. Satu menit kemu- 

mudian kemenangan ini ditam- 
bah oleh Atmo, jang menggan- 

tikan Latuhihin. Keadaan sam- 
pai achir mendjadi 4 — 1 un- 
untuk kemenangan Polisi. 

Nanti sore XI Polisi Djatim 

ini akan berhadapan dengan XI 
aa pang”, 
ts 3g 

  

  

:- Hari ini di Wonosari diada- 

Kan peringatan . Hari Kartini 

dengan mengadakan matjam2 

' usaha sosial, dll. 
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Radar Avoricious Tablet 

»OBAT KESEHATAN« 

” 
Tu 

5
 

B
i
s
a
 

be
li
 
d
i
r
u
m
a
h
?
 

O
b
a
t
 

di
 
S
e
l
u
r
u
h
 

I
n
d
o
n
e
s
i
a
.
 

da 

A
m
i
r
o
s
o
l
 

& 
A
m
i
r
o
 

p
o
m
a
d
e
 

$ 

O
n
g
k
o
s
 

ki
ri
m 

15
79
 

A
g
e
n
?
 

bi
sa
 

pr
ik
sa
 

te
ks
 

: 

kurang darah 

Ne AHLI SIHIR (40) 
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LA NT MADE THE GUN 
YYUMP' FROM HIS 
HAND YADDS ALEENA. 
“REMEMBER THAT 

2 AT SCHOOL, 

              
Aleeria truk mangan 

  

  akan kubunuh” . ...... 

“Radja 

- bisa mengenai kamu ! Tapi kau 

— MALEENA PENJI HIR -WANITA" 

MANDRAKE 2" 

YOU ACT LiKE Aa DONKEY 
Lan 50 BE ( One 
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     "UJSING MASS-NYPNOSIS, ! CONVINCED 
HIM-AND HIS SOLDIERS THAT HE WAS 
ONE!" CONTINVES ALEENA, SMILING. 

  
  

| musuh jang marah itu lari men- lepas dari tangannja", sam- 

| “dekati saja ...... Katanja : Saja bung Aleena, Ingatkah eng- 
menghabiskan peluru ba- kau ketika disekolah, Man- 

“njak sekali ..... tetapi tidak drake ?” 

-- Sendjatanja saja buat ter- aa Kau bertindak seperti 
djadilah keledai ! 

oleh karena itu neananananan 

Dengan mempergunakan hipnotis umum, saja membuktikan ke- 

pada dia dan tentaranja bahwasia itu seekor keledai' ". Aleena 

f melandjutkan tjeritanja sambil tersenjum. 

' tidak mendjadi kendor dan per- 
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ke Taiwan, ,,berhubung 

. Berita UP mengatakan bahwa 

Laksamana Radford waktu. ber- 
tolak ke Taiwan menerangkan 

bahwa pemusatan kekuatan 
RRT itu menundjukkan, bahwa 

RRT tidak melepaskan niatnja 

untuk merebut Taiwan dengan 
kekerasan apabila perlu”. 

Radford mengatakan bahwa 

dalam pasukan2 pertahanan Tai- 
wan termasuk djuga pasukan2 

Amerika Serikat dan mereka se 

n.uanja ,,sudah siap se-siap2nja”. 
Robertson mengatakan bahwa 

perdjalanan mereka ini sudah 

beberapa kali dibitjarakan de- 
ngan Eisenhower, selama bebe- 

rapa minggu jl. ini”, — Rtr. 
  

BINTANG FILM MARLIA 
DIADILI 
Dituduh terima ,,ha- 

diah” berasal dari 

kedjahatan. 

Bintang film Marlia Hardi, 

telah dihadapkan didepan sidang 

Pengadilan Negeri Djakarta, ka 

rena dituduh dalam tahun 1953/ 

1954 jang lalu, ,,telah menerima 

uang sebagai "hadiah” dari dua 

orang Sersan Polisi Militer di 

Djakarta, padahal ia mengeta- 

hui bahwa uang tersebut berasal 

dari perbuatan kedjahatan”. 
Djumlah uang kontan jang 

telah diterima oleh bintang film 

tersebut, menurut tuduhan, ia- 

lah sebesar. Rp. 15.000,—, ketju- 

ali itu djuga barang2 perhiasan 
mas-intan, alat perabot rumah- 

tangga seperti lemari, korsi, dan 

sebagainja, jang telah disita se- 

bagai bukti. 
Sesudah mendengar keteran:z- 

an saksi2 dalam perkara ini, 

jakni 2 orang Sersan PM, maka 

pemeriksaan ' perkara ini oleh 
Hakim ditunda sampai tanggal 

17 Mei jang akan datang, dima- 

n2 akan diperiksa pula bintang 

film Surati. 

   
sehat dan kuat kembali. 

£ 

  

      

  

Harga untuk Lelaki, An aa Pe NN Sena Rp. 25,— 

1 35 ». Wanita BB) Leena » 25, — te, 

OBBOLNLLNLANNANLLNALLAL LAN NGNLALLALANLLLA NELLA GGGGGIGS PEOGOGOTGR   
timbul lagi. 

  

AGEN: 

    
     

  

MATA LAMUR, LEKAS MARAH, 

Wanita : Pake Goles SISTERING tahlets : 
gemuk djuga kurang darah, dirahnja kurang, 

kit harus lekas memakai obat Goles SISTERING TABLETS. Menolong segala kesakitan itu, 

Radford & Robertson ter- 
bang ke Taiwan 

Pasukan2 KMT &X AS sudah siap 
sesiap - siapnja 

KEMENTERIAN Pertahanan Amerika Serikat mengu 

mumkan bahwa ketua gabungan kepala staf 

' Arthur Radford dan pembantu menteri luar negeri AS Walter 

Robertson telah berangkat dengan pesawat 

dengan 

berlangsung didaerah 'Taiwan”. 

AS Laksamana 

terbang menudju 
keadaan tegang jang tetap 

  

Sersan? jang bersang- 
kutan akan diadili. 

Lebih djauh diperoleh kabar. 
bahwa 2 orang Sersan dari MB 

Polisi Militer jang bersangkutan 
dan jang dituduh tersangkut da- 

lam soal penggelapan uang da- 
lam djumlah besar atas kerugi- 

an Markas Besar Polisi Militer, 
Salam waktu jang singkat djuga 

2kan diperiksa perkaranja oleh 

pihak Pengadilan Tentera di Dja 
karta. — Ant. 

  

USKUP BESAR MAKA- 
RIOS CYPRUS 
Mengharapkan sokong- 

an dari komp. A-A. 

Menurut Uskup Besar Maka- 
rios dari Cyprus ia mengharap- 
kan sokongan dari Konperensi 
Asia-Afrika untuk perdjuangan 
kemerdekaan Cyprus. 

Ia ingin mengemukakan soal 
itu karena Konperensi Asia-A: 

frika diliputi oleh semangat dan 
suasana anti kolonial dalam ma- 
na soal? ,,selfdetermination” me 
rupakan salah satu atjara pen- 

ting pula. Cyprus jang kini ber- 
ada dibawah kekuasaan Inggris 

menginginkan pula kemerdeka- 

an, kata Makarios. 
Soal Cyprus tersebut ' sudah 

pernah dikemukakan dalam s'- 

dang umum PBB beberapa wak 
tv jang lalu, akan tetapi oleh 

PBB tidak diambil sesuatu ke 
putusan. — Ant. 

  

-- Di Tompejan, M.P.P. Tegal- 
redjo, telah terbentuk Ranting 

Pemuda Rakjat jang susunan- 
nja sbb.: Sekretaris umum sdr. 

H.Sutjipto, sekr. organisasi sdr. 
Surtidjo, dan sekr. perbendaha- 

raan sdr. Sandiman. 

1 PN aan ANE aa Mena aea E NET 5 - 

Radja obat Kuat tj GOLES 

menghilangkan pusing kepala menambah daroh tenago dan semangat memper 

kuatkan otak, Gegin djel. Tapa dan Otot. Selalu Bekerdja Ta'ada Tjapainja... 

Mustadjab untuk men njembuhkan penjakit? atau 
Memadjukan tugas, seperti berikut : 

  

“jang dapat menjesatkan 

    

  

Goles Lupuline" 
Sering membeser karena mimpi adalah penjakit jang membahajakan. 

bagi kedua belah pihak. 

HALAMAN 3 

JANG KITA TERIMA 
Dari Penerbit Kebangsaan 

Fu taa Rakjat, Djakarta : 
. Pandai menggambar”, oleh 

Dj Luar Arifin. Seri Merpati. 
Har Oa IP "eenra Dalam kata pe- 

ngantar buku idi dinjatakan, 
bahwa buku ini untuk orang 

dewasa. Semangat menggambar 
dan melukis dikalangan angkat- 

an muda kita makin besar. Di- 

mana2 kita djumpai latihan2 di 
lapangan ini. Rupa2nja atas 

dasar inilah buku ,,Pandai meng 
gambar” disusun. Melihat isinja 

oleh penjusun buku ini diusaha- 
kan henar2 untuk melengkapi 
tiap tjabangnja. Jaitu mulai be- 
ladjar membuat garis2 sampai 
menfgambar reklame . dan lu- 
kisan. Meski oleh 'si penjusun 
telah diakui amat  pentingnja 

soal tjahaja dan bajangan atau 
gelap dan terang dalam sesuatu 
gambar, tapi sangat disesalkan 
soal ini tidak diadakan peladjar 
an tertentu dan tersendiri. Hing 

ga bagi mereka jang akan mem 
nergunakan buku ini tidak akar 
mendapat pengertian jang dida- 
sarkan atas ilmu pengetahuan 

seperti jang dikehendaki oleh 
penjusun dan penerbitnja. Dan 

ialah 

terdapat 
Demiki- 

mengenai peladjaran 

pada gambar2 tjonto 
djuga kekurangan2 ini. 
an pula jg 

anatomi. Setudju apa jang dite- 
rangkan dalam bagian studi 
tubuh terbuka”, hanja tjara 
memberikan tjonto? tjerita meng 
gambar tjerita dan reklame per- 

lu. djuga mempertimbangkan 
soal idee aseli dan tidak perlu 

sensasi. 
Tentang buku ini perlu dian- 

djurkan: lebih mengingat rasa 
tanggung djawab ! 

2. . ,Pertumbuhan Dunia Mo- 
dern” I dan II, oleh Prof. Dr. R. 
F. Beerling gurubesar ilmu filsas 

fat pada Universitas Indonesia, 
Djakarta. Harga tiap buku Rp. 
10,—. Isinja menguraikan ten- 
tang perkembangan aliran2 fi- 
kiran di Eropa dalam 4 - 5 abad 
jang terachir sebagai latar be- 
lakang dunia modern diseluruh 
dunia pada sa'at ini, dan dike- 
mukakan djuga pendapat dan 
pendirian penulis terhadap ma- 

salah tsb. diatas. 
Dari Djapendi Jogjakarta : 
1. ,,Kami perkenalkan negara2 

konp. A-A", oleh Djapendi Jo- 

gja. Tjetak roneo. 
2.” Pantja Sila pusaka lama? 

oleh Mr. M. Nasrun. Penerbit 
Endang, Djakarta. 

3. Jogjakarta.” 

Manusia paling penting diantara darah jang kuat, darah kurang dan tenaganja sudah 

hilang, kedjadian rupa2 penjakit menentang dalam badan. 

Itulah kesehatan badan penting didjaga dengan baik2, djika orang jang baru sembuh 
penjakit, tidak dirawat agar supaja tenaga kembali. Mudah penjakit2 timbul kembali. Go- 

les Kidneying Tabiets, dan Goles Sistering Tablets, sebagai Golongan obat jang termandjur. 

Surat pudjian seperti berikut :mustadjab untuk menjembuhkan : 
PINGGANG PEGAL, GEGINDJEL KOSONG, KEPALA PUSING, RAMBUT RONTOK, 

TIDAK BISA TIDUR, LEKAS TJAPE dan 
Wanita aneh betul. 

tenaganja lemah, menimbulkan segala penja- 

sakit buah pinggang, 

lain2, 

Terlalu kurus atau terlalu 

Tablets 

Karena penjakit demikian bisa mengurangkan darah dan melemahkan ba- 

dan serta menggampangkan kedatangan penjakit2 lain. GOLES LUPULI- 

NER TABL KYS dengan sekedjab mata dapat menghilangkan kebiasaan 

  

Goles Brainer Fills 
(Obat Menguatkan Otak) 

Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, 
dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran atau kebodohan sesuatu orang 
itu sangat bersangkutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjak- 
sana ia mendjadi dan kian tadjam pikirannja. 
»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan? obat jang paling baik 
untuk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pikiran, 

menguatkan ingatan. Djika dibiasakan memakai obat ini otak senantiasa 
sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan 

ialah penerbit segala pikiran 

  

serta 

  

    
LOVE FRIEND 

Untuk memberi kesentosaan dalam rumah tangga. 

Pertengkaran dan perkelahian diantara Sua mi dan Isteri, sehingga adalah 

kedjadian jang sangat menjedihkan hati keduanja. 
tsb. itu datangnja dari lantaran kurang kuat. 

Kedjadian demikian itu kini bisa dihindarkan atau didjauhkan dengan mem- 

biasakan memakai ,,LOVE FRIEND” Obat jang telah menolong beribu? 

kelamin hingga dapat mereka hidup jang sentosa dan berbahagia. 

TEK AN TONG Pafjinan 81 Jogjakarta. 
ENG NJAN HO Petjinan 75 Jogjakarta. 

Bisa dapat beli di TOKO OBAT seluruh INDONESIA. 

Kebanjakan kedjadian 

    

  

   

  

   

        

   
   

  

   

     

    
   

  

   

  

   

       

  

         
       

   
   
    

     

   

   
      

    

   

   

  

    

   

        

    
   

  

   
    

    

  

   

   

    

    

           

     
   

   

      

      

   
     
   

  

   

    

 



    

   

  

Harga m 
naik. Telor 

Ta 
ta 

3 Ga ntar Patah Puasa . 
— jad? telah dibentuk Panitya Tje (9 mah eta Pan | . ramah Bulan Puasa ke VI PII 

tjab. kota diketuai -sdr. Sukardi. 

Tjeramah akan diadakan 3 X se | 

minggu mulai tgl. 24 -4-1955 

“sja 24 Mei. "| , 
-- Kemarin telah datang di 

Jogja 3 orang ibu anggauta 
Pertiwi” daerah Tjirebon un- 

tuk r 
pada 

  

Wanita Pusat sebanjak Rp.6.500. 

    

LIVING ITUP | 
| Duo Dean Martin-Jerry Lewis 
kali ini betil2 tidak akan me- 
ngetjewakan penonton. Dalam 
fiim berwarna Living It Up” 
jang sedang diputar di Rex itu, 
selain penonkea Sapa RN | 
gang perut karena tingkah la-j 
ku jang menggelikan dari sipe- 
jawak Jerry itu, tetapi djuga di- 
samping itu kita bisa menikma | 
ti njanjian2 jang belakangan ini 
sudah populer, mitsalnja .,That's 
what I like”, ,,/Money, burns a 
hole in my pocket” dan beberapa | 
lagu lainnja jg dilagukan oleh 
Dean Martin bersama Yerry Le- 
wis sambil. menari2. sehingga 
menambah menariknja film itu. 

Tjeritanja sebetulnja tidak begi- 
tu masuk akal, dan hanja film 
Amerika jang bisa bikin. Isinja 
berkisar kepada seorang jang 
diduga. orang mendjadi korban 
sinar radio-aktip dan tlh ditetap 
kan hari adjalnja. Atas ongkos 
sSuratkabar ',,New York Chroni- 
cle” dimana Janet Leigh mendja 
di wartawannja. ,,si-korban” Gi- 
angkut ke New York dan untuk 
menghadapi hari achirnja disu- || 
ruh -hidup gembira. Meskipun 
semua itu hanja tipu muslihat 
belaka, tetapi achirnja semua 

angkan kesedihan. 

Radio 
DJUM'AT 22 APRIL 1955 

JOGJAKARTA. 
06.10 Penibatjaan “Al @ur'an | 

dengan Tardjamah. 12.10 Chot- | 
bah dan' Sholat Djum'at. 14,10 
Suara Siang. 17.00 Taman pu- 
tera. 1815 Ruangan Djwt. Per-j 

  # 

   

  

     
   

   

jerahkan sokongan ke- | 
"nga Gedung Persatuan | 

“Sebuah film jang betul2 untuk bad 

& 5 3x 

(Perobahan bisa terdjadi). 

14 

| Inside Police Story.... 

ALAN PE tag 
ARY MERBILI 

DO JAN STERLING: 
sihan : an 

Ka Gt 

Deng: 
4 

      

  

dalam suatu kota....!! 
i- Apakah jang dikatakan 

Djahat  saksikanlah sendiri da- 

mangan AI 2. L1! 

MAIN djam : 10 — 5 — 1— 9. 
£ 

hubungan D. Ist. Jogjakarta. 
18,30 Peladjaran - njanji. 19.40 | 
Dwi gitar. 20.30 Journal Konp. 
A.A. 20.45 Hidangan malam. 
21.30 Obroian Pak Besut. 22.10 
Santiswaran. Saat 

SURAKARTA 
06.30 Lagu? Indonesia. 07.20 

Irama Indonesia. 12.15 Chotbah | 
dan sembahjang. 13.40 Rajuan 
siang. 14.15 Ruangan wanita. 
17.00 Dunia anak2. 18.15 Kridara 
ga. 18.30 Sendja, mendatang. 
19.30 Lagu2 Sumatera. 20.30 Wa 
jang orang. N. 5 : 

, SEMARANG 3 
(Siaran A.P. djam 18.15 - 19.00) 

TB. i7 TH. 
“—Eetra: Malaya Song Hits. 

BESOK PAGI : 23-14-1955 
TIDAK ADA. MATINEP. 
  

: 

5 OBAT KUAT 

. PIL BATARA KAMA - 
member? -- menambah kekuatan 

' serta mendjaga kesehatan. 
1 botol Rp. 20,— 

— R.O. KAROEHOEN 

  

07:45 Ketjapi Seni Sunda. 12.00 | Malioboro Sla '— Djok ja. | 

Chotbah dan sembahjang Djum' 
| 

at 13.15 Orkes Studio Djakarta. | va 5 Fu 

  

14.10 O.K. Tjahaja Timur. 17.00 

. Taman kanak2. 17.30 Ruangan 
sastera. 18.15 Dari dan untuk 
anggauta AP. 19.30 Ruangan wa 
nta. “20.05 Siaran Pemerintah. 
20.30 Laras-Madya. 22.15 War- 

na-warni malam. ea eta 

““DIDJUAL TJEPAT 
1 BABY VLBUGEL 

“»WINKELMAN 
“Suara bagus sekali. 

Keadaan seperti baru & 
A 

DJAKARTA Origineel. 
06.10 Pengadjian Al @Guran. 5. Lihat 

12.00 Hubungan dengan masdjid e TJITARUM 176. 

12.30 O.H. Rame Dendang. 13.10 Semarang. t     O.K. Kesuma. 17.00 Seni Sunda 

-—. - aa 

Segera - Datang. 
—.$ Mesin djahit. 

: Korma. 
: Onderdil mobil. 

# Tepung susu. 

- 3 Textil. 

Harap peminat berhubuagan dengan 

2 IMPORTEUR NASIONAL 

2 000 ANN. ,IRI DHARMA? 
Gondomanan no. 17 — JOGJAKARTA. 

apaan 

« 

& 

o g gt mo 1... i 32 

Surat Pudjian 
Kami M. Marto. —,Perusahaan Tahu" Kp. Sonet no. 236 

“Semarang. Kami telah lama menderita sakit kepala berasa 

panas & pusing. Tiap2 hari ingin marah2 dan tida suka ma- 

kan. Kami sudah “ichtiar obat beberapa matjam obat jang 

telah kami pake, tapi sia2 sadja. : 

: Pada suatu hari Kamis ditolong oleh Sdr. Kaspan di-. 

“kasih dua botol obat »Amiroso?t” jang dibikin oleh Tabib 

AMIRODIN, Kusumojudan 95 A Solo. Sesudah kami makan 

itu Obat, penjakit kami sembuh sama sekali. 

Kemudian kami membilang terima kasih pada Tuan   
    

        

    
Ka TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH 

2 TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA! 

    

  

   

      
      
      
    
    
    
    
             

      

Radja obat kesehatan ,,SENKESIN” 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 menj.mbuhkan penjakit2 atau kelemahan2 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”, penjakit2 atau kelemah- 

an-kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap. 

AGEN : TOKO OBAT ENG NJAN HO PETJINAN NO. 15 — JOGJAKARTA. 

BISA DAPAT BELI PADA TOKO2 OBAT DISELURUH INDONESIA. 

Studio Bandung. 17.30 Pilihan | 
pendengar. 18.15 Ruangan kese 
hatan. 21.00 Kontak dengan pen 
dengar. 21.15 Seni Sunda Studio 
Djakarta. 22.15 Seni Djawa Stu 
dio Djakarta. « 

  

     
   

! | 
| 
| 
| 
b t 

| 
| 

| 
Ti 

i f 

| 
f 

| 
i 

| 

| 
l 
| 

S
S
S
 

PENGUMUMAN PENERIMAAN KURSIS? BARU 
PADA KURSUS? B-I NEGERI DI JOGJAKARTA. I 

UNTUK TAHUN KURSUS 1955/1956. : 
- No.1 654 /B - 7 K/55. 

Mulai hari ini Kursus? B-I Negeri dja Djl. Seraju 4 di Jogja- 

karta menerima pendaftaran kursis? baru lagi untuk tahun 
kursus 1955/1956, jaita untuk djurusan: mu Pasti, Baha- 

sa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Djawa dan Pendidikan: 
“ Djasmani. HN 23 4 2 2 
iJang dapat diterima ialah meseka jang. beridjazah- Negeri 
“SMA, SGAx STM) SIM.ELA: dsb jang sederadjat. 
“Pendaftaran disertai: Salinan idjarah dan daftar nilai (rang- 
kap 4), jang disjahkan oleh Direktur Sekolah Negeri jang 

4 sedjenis: Surat keterangan dokser pemsrirtah (Lk asli - 3 sa- 

linan): Surat-k@terangan polisi tentang kelakuan (1 asli 
F'3 'salinangk: dit. 4 Ti , 

Keterangan2 Tain dan suratsblanco pendaftaran dapat di- 
minta dialamat tersebut diatas tiap2 hari kerdja dari diam 

8.00 sid 13.09 ketjuali hari2 Djunvat sjd djawm 11.00. 

Jogitkarta, 22 April 1955 | 

PEMIMPIN UMUM KURSUS:2 B-I NEGERI | 
JOGJAKARTA.. 

BLN ANN 

$ Lebih tj dari $ $ S8. lebih tjepat dari Juara $ 
» : , 
x t 

- Dalam 1, djam " . £ Madan /5 GjaAan : 
A 

$ $ 
x Rambut putih mendjadi hitam. 2 
» : Pe 8 

So Black Hair Dream Ol” $ Ng ack Niair Uream UV: $ 
3 5 : x 
0 4 
» Tjap Potret Bintang Kempat. x 
3 3 3 : » 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. $ 
Sudah mendapat ratusan SURAT PUDJIAN. . & 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dil. » 
mudah dipakai... : ' x 

- Harga Rp. 25,— Tambah ongkos kirim 157. RK 
Bisa dapat beli di rumah? Obat diseluruh Indonesia $ 
Agen? : bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro & 
Pomade. $ 

Tabib “AMIRODIN, PERSEDIAAN TERBATAS. | $ 
3 # 1 Ns 

t 2 Nana unk Ge King Depan Kusumojudan 95 A. & 
Paku ' Perusahaan Tahu", SOLO. $ 

" 5 nm. maa Ae aanaan Papua ena aa sen tendon mama Ma a bi 

eh. 2     

    

    

— KEDAULATAN RAKJAT 

  
buah ping- 

p 

  

  

MATINEE diam 10. 

: SKY .COMMANDO-- 
Frances GIFFORD, 

Touch CONNERS. 

HEBAT!!! 

  

SOBOHARSONO" WA Pasi INI — 7 TH. | 

Ha 

  

P3 NT CINA | mana ir ka Mon 
SENI SONO Segala UMUR 

MATINEE djam 10. 

Spencer TRACY dan MICKEY ROONEY 

  

Boys Town 
Puntjak prestasi jang ditjapai seorang pendidik ulung, jang 

pasti akan mengagumkan para penonton. 
    
  

KEMENTERIAN P.P. & BE. 
— DJAWATAN PENGADJARAN 

| KURSUS: B-I Teip. No- Sli 
| Djl. Seraju 4 — Jogjakarta. 
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LAM ) 
Ban hari depan telah djadi kenjataan. Tuan dapat memperlengkapi mobil tuan sekarang dengan han 

“jang begitu berbeda, begitu rapat-udara hingga ban dalam tidak diperlukan lagi! $ 
Karena benang ,,Triple Tempered” Goodyear jang sekarang termasjhur dan Konstruksi Grip-Seal 
jang exklusip Ban-tanpa-Ban-Dalam baru jang mengagumkan ini memberikan lindungan extra ter- 
hadap meletusnja ban, lindungan terhadap botjor, djumlah kilometer, keselamatan dan kesenangan 

melebihi jang sudah? ! - 
Djangan ketinggalan zaman — perlengkapi mobil tuan hari ini djuga dengan Ban-tanpa-Ban-Dalam 
pada pedagang Goodyear. Harganja tidak melebihi harga ban luar dan dalam biasa ! 

      
Sekarang dibuat di Indonesie 

    

   

PPP GGS PPP PP PP PSPS » PIP PE PPL PAP PAPPAA,, 
. 

BA ALA AS 3 A 

/ / 
1 | ( 

MEP OGOGAS GEESEGSSSSSSSGSOSGSSSSSSSSSESGASGGSGS | | ! 

x AWAS DJANGAN. KENA XIPU. BANJAK JG PALSU. & / 2 

“ 81 . 1 
4 5 / 

Xx PENDAPA TAN BA RU x ! AUTO MONTEUR” : Theorie dan Praktijk bongkar pasang ' 

» : L "5. bermatjam?2 merk mesin auto seperti: CHEVROLET — / 

5 AMIRO PO M ADE M1) DODGE — FARGO — AUSTIN — FORD BEATY — PON- j 

» K | TIAC — RUGBY dll. merk. , 
x Tjap Potret Bintang Ampat. 3 ! ! 

k Mudah dipakai seperti pomade biasa RAMBUT PU- / Dibuka T | b Mei 1955 , 

& TIH kembali asal mentjegah timbulnja putih. 1 ' g “ 4 

4 
G1 

/ 

2 D J A Nk Va A N K At E T R |! Sudah PULUHAN RIBU jang mendapat IDJAZAH dari 4 
& - Mi) kita, kesemuanja telah bekerdja di PERBENGKILAN — ! 

g Dalam 1 MINGGU sudah: berobah kleurnja, asal pakai sehari 5 4 Pe Tg Key Naa An 

& dua kal GOSOK sampai akar - akarnja. Makin lama makin 8 (4. GURU — MEMBUKA SEKOLAH SENDIRI. Guru? semua ') 

8 aitam. Tidak luntur dan tidak merusak pakaian. » 14 BEVOBGD/BERDIPLOMA. serta mempunjai pengalaman 
Xx HARUM BAHUNJA — BOLEH MANDI. 8 , 5 mengadjar 19 th. di STRAITTSETLEMEN — SINGAPORE / 

» Tidak luntur akan tetapi sabar tentu memuaskan 5 Ka MALAYA dan diseluruh kepulauan INDONESIA. $ 

& A M / RO PO M A D E 5 | ! Sekolah dibuka : PAGI — SIANG — SORE. 5 

$ 2 » kg Daftarkan sekarang, tempat terbatas, 2 

2 Harga Satu pot besar Rp. 50,— ketjil Rp. 25,— $ | / 1 - 

6 Puder bikin hutarn rambui 9 din Ku. -u. 0 gram tj T b ( II ap 

$ Rp. Af—. Ongkos kirim tambah la,pOt $ | 1 acou S Oo ege. $ 

» .. 3 . . K3 
1 

$ Bisa dapat beli pada Toko? Obat diseluruh Indo- $ (ea Rn 
( “Sa . 2.1. 5 f : SAH HIHIHI AAA LA 

$ nesia. Beli contant buat didjual lagi dapat potong- $ 

4 an jang pantas. 2 | —n— 
3 AGEN? : 3 1 Djakarta 4 September 1954. 

&. SARONO MARSONO Ngupasan 12 Jogjakarta. @ | 4 .. 
& J / 

3 TBK AN TONG. Petjinan 81 — Jogja. R4 Surat P udjian 

o x : Ja ee 1 bertempat tinggal di Pasar rumput, menerangkan bahwa 
# KARUHUN. Malioboro, Jogjakarta. SS : , Aan na Th Eng 
8 HOK AN : petinan MEpelan & | 4 saja telah satu tahun lebih dihinggapi penjakit lemah, perut 

ENG TAY HO Pena an emak ga “3 TAUNGk onta, makanan tidak manuk hang Nenen 
ENG TJIE HO. il. ki "K1 hatannja. 

: Na Ka NE Hn dara king Madiun. $ ( Pada tg. 6/9-54 saja membeli satu botol obat VIRANOL di 
X Toko Obat PO NING TONG Salatiga. & , Na Tuan jalah di Menteng Raya Djakarta, setelah dimas 

x 5 ira? Fi 2 saj € » Bisa dapat diseluruh Indonesia di Rumah? Obat. 8 kan Tana adik konon bad an saja berasa ada tenaga kem, 

Y Diuga special sakit Ambeien zonder Operasi &|4 bali, dan matapun awas kembli. Maka dengan ini memudji 
k juga sp Z0 NN 8 |  sjukur kepada Tuhan Jang Maha Hsa, bahwa saja ada di- 
« Terbikin Oleh : 5 / dalam sehat kembali, dan kepada Tuan saja menghaturkan 

& I ABIB 4 5 diperbanjak terima kasih, atas kemandjurannja obat VIRA- 
& ,. NOL jang Tuan keluarkan itu. 5 

Depan Kusumojudan 95A, x / Hormat saja 

8 solo. bi / MACHSAN., 

Ka AN Ga Sa Pe aa NN Na AAN ME MY Pe We ANN. £ Dal NP TK DN DN KAPAL NE 
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! DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK- ORANG BERKENDARAAN MEMAKAI BAN GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 
i : , 
j DIBUAT DENGAN BENANG 3-T JANG  EXKLUSIP 
7 : : 

, KANTOR2 TJABANG, PEDAGANG - PEDAGANG DAN DISTRIBUTIR - DISTRIBUTIR-Di - SELURUH. INDONESIA 

/ 
: , 

Pada tanggal 21 APRIL 1955 | 
TELAH MENINGGAL DUNIA: | UTJAPAN TERIMA KASIH 

Setelah menerima Sacrament Sutji : | Telah meninggal dunia dengan tenang dan tenteram 

ALBERT FREDERIK FRANCIS VERBOOM, | pada hari Selasa malam tgl. 19/20-4-55 kakak kami : 
dalam usia 85 tahun | 3 2 Ri 

Pemakaman dilakukan pada tinggal 22 April 1955, berang- | Soemardio : Brodjosoewirjo 

kat dari rumahnja Djalan Widoro no, 16 Jogjakarta | (Usia 59 th.) 
djam 15.00 sore. | dimakamkan dipasarejan Singodjajan. 

Jang berduka tjita : | Kepada K.R.T. Ronodiningrat, Saudara2, R. K. Djogo- 

Nj. dj. W. VERBOOM- DE HAAS | negaran, jang telah memberi sumbangan moril / materiil, 

dan segenap achli waris di | pun djuga jang telah merawat selama sakitnja, kami se- 

263-4 Indonesia dan Negeri Belanda. keluarga mengaturkan diperbanjak terima kasih. 

Pa Na - “ Jang berduka tjita, 

Na SESI AT OST | an keluarga : 5. SOEROPRAWIRO. 
£ y x |B Panggung — JOGJA. 

k . 
I &| Pe aa MEN Re TR 

2 81. 
IR k » 

$ Dongengan  KETJUBUNG dan MELAT BO oat £ 

WLAN 

“ 

Garansi 2 Bulan Tamat 

  

  
Typ. »Kedanlatan Rakjat” 1661 / UK) Al / 102 
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