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"2 | “GuRan — ) 
ESOK ini ummat Islam Hala 

an sngat apa Ha   

3 2 ant — ter Lt 3 

2 u makna 'kehendak ena dai 

| Kita bukan achli tentang sis 
1, sehingga ti- | 
atnja kita tjo- | 

  

, tjoba menulis ' tang arti 
Jakur Nuzulul Gur'an itu. Tju- 
kuplah kiranja kita pintakan 
perhatian sidang pembatja ter- 
hadap tulisan jang berkepala 
»De Onbekende Koran”, ter- 
muat diharian ini hari Saptu jl. 

Kita selandjutnja menjampai- 
kan selamat kepada seluruh 'um 
mat Islam dimana sadja jang 
esok hari dengan penuh chidmad 
memperingati . dan merajakan 
bari Nuzulul @ur'an jang sn 
itu! 

# 

ab 

DULLES— 
MUKARTO 

Kita gembira Pemerintah ber 
sedia djadi perantara dalam 
mentjari penjeiesaian tentang 
perkara Taiwan. Tindakan Pe- 
merintah jg telah menginstruk- 
sikan dutabesar Mukarto di Wa- 
shington untuk membitjarakan 
hai itu dengan menteri luar ne- 

. geri” USA John Foster Dulles 
t kita pudji. Kalau mak- 

sud tertjapai memang peranan 
Indonesia akan amat besar fae- 
dahnja bagi usaha perdamaian | 

dunia. Tidak ada orang jang 
tidak setudja Tatu apa “maksut 

jang baik itu. 
- 

. Tapi dalam pada itu ingin ki- 
ta kemukakan: Alangkah baik- 
nja, kalau dalam usaha jang 
baik itu diantara negara2 Co- 
lombo ada kata sepakat dan | 
Kepbenaka jang sebaik-baik- 
mia 2 : 3 

     
umpamanja Ada Kostkorensi : 

Altaka Peking dengan New-Del I 
hi sudah ada feeling mengenai 
soal ,,/Yaiwan” itu. Dengan Pe-' 
merintah kita pun Peking rupa- 
nja sudah eh, PeeAg pula. | 

3 

“Kita setuajui Gakdakas: Peradi 
rintah jang amat actief itu. PTa- | Ir 
pi dalam pada ite djanganlah 

'hendaknja dilupakan untuk se- 

nantiasa - mengadakan kontak 
dengan India serta negara? Co- . 
jlombo lainnja jang dapat di- 

adjak bitjara tentang soal ini. 
Pasti pengaruhnja akan baik 

sekali. Suarag damai jang da- 
tang dari negara-satu satu 'ten- 
tu-kalah kuat oleh suara jang 
datang dari beberapa negara jg 
mendjadi satu ! 

Rasanja belum terlambat un- 
tuk Meong. kesatuan su 
ara dan tin ini ! 

Djangan pula dilupakan: ke- 
kuatan konperensi Bandung per- 

  

  

| wairisal: 

. dengan sidang? di-hari2 

kata2 disertai air mata jang   

WAIRISAL - 
lebih baik pulang 

Indonesia meski 

daripada diluar negeri diperalat 
Belanda 1 

ke 
saja dihukum 

Seketika habtirin tertjengang $ 
| dan terha (Suasana Sidang su 

Hanja sSedu-seduan 

adja jang terputus- 

  

   

  

      
| Belanda terhadap Unie- -partn 1 

  

    

. 

  

itu tjahkan kesenja- 
pan suasana: Setelah hatinja 

Nan kuat kembali, Wairisal me 
neruskan | keterangannja dengan 

mendjelaskan-ketidak-djudjura     
    

  

nja, ialah Republik Indor 
idenierspolitiek, Aan 1 

djiwa Pietlurtigheida x 
tangkan dengan Pam karsa 
bahwa ketika terdakwa (Wairi- 

sal) 'ditahan ' dleh- Belanda di 

“Hollandia 'ia“dinaseiatkan su | 
paja tidak tjampur lagi dengan 
gerakan RMS Tapi kemudian 
datang Ad okat Mr Stoffels ta- 

kara kopra RMS 
“Itu diperiksa oleh 

-Raad van . fustitie Belanda “di 
-Hollandia. - Achirnja terdakwa 
oleh pemerintah Belanda dibu- 

djuk mau dikirim ke Groot An- 
tilen (djadjahan Belanda di A- 
merika Tengah) bersama-sama 
dengan Ir.Manusama. Tapi ter- 

dakwa menolak sebab ia jakin 
bahwa dirinja akan diperalat un 

tuk memusuhi atau mengatjau- 

kan Indonesia seperti jang ter- 
djadi sekarang dengan aksi2 Ir. 

mengutjur dengan derasnja. Ia 
bersedu-sedu: ,,Belanda melempar batu sembunji tangan! Dari 
Irian dulu saja hendak dikirina ke Groot / 

. Manusama untuk dipakai sebagai alat pen 
bih baik pulang ketanah air saja Indonesia, Nee dihukum 
“daripada mendjadi perkakas Belanda”. 

ntillen bersama-sama 

atjau. Tapi saja le- 

Wairisal teruskan keterangan- 

nja bahwa Ir. Manusama telah 

Susun rentjana baru RMS dan 

saja akan didjadikan vice-pre- 

siden RMS merangkap P.M. se- 
bab Manuhutu ketika itu sudah 

menjerah kepada TNI. Tapi sa- 

ja tolak keras hingga achirnja 
saja dengan melalui Biak, Pilipi- 

na, Bangkok. Singapura kemba- 

Ii di Indonesia serahkan diri 
kepada Djaksa Agung di Dja- 

karta, sedang Manusama pergi 
ke Nederland hingga kini mela-   

  

kukan kegiatannja dgn. ,,RMS"-. 
nja disana.   

hat-pendjahat. 

djaman? pemerintah Republik 
Indonesia terhadap rakjat Ma- 

sian Jain dari madja A Anh 

AlombahGOn pemo- 
gokan KBSI 

Dan reaksi-reaksi atasnja 

BARU, iba, 

Sehabis pauze, dan sidang di 
buka kembali, Ketua sidang per- 
lihatkan madjalah 

ria” (dari perwakilan umum | 
RMS dinegeri Belanda) tgl. 25 
Maret 1955 kepada terdakwa2. 
Dalam itu antara lain dikatakan 

bahwa terdakwa M.A.Tetelepta, 
dulu menteri P.P.K, RMS telah | 
mati didalam pendjara Jogja- 

Karta sebab dianiaja oleh TNI 
dan bahwa para terdakwa2 lain 
nja jang kini masih ditahan men 

Xerita sengsara sebagai pendja- 

Disebut djuga tentang keke-   

apa?. 

Menteri Abidin , menamakan 

pemogokan tsb. ,,tidak bidjak- 
sana”, sedang  Djaksa Agung   Manusama & Dr J.P.Nikijuluw | 5 

| sudahannja. jang mendjadi wakil 
RMS di Rotterdam. 

Njata djelas ketika saja di 
Hollandia (dari Nop.1951 sjd. & 

umum   tama-tama didukung oleh nega- 
ra-negara Colombo. - $ f “bulan Agustu 1952) .demikian 
  

Kongres GSKI selesai 
teorang mahasiswi Gama dinobatkan 

KONGRES Gabungan, Sam Kauw Indonesia jang dindkkaa 
di Magelang mulai tgl. 5 s/d 8-5 telah selesai. Kongres tersebut 

membitjarakan soal2 jang berhubungan dengan organisasi, dan 
soal perdamaian dunia. Kongres itupun telah menerima usul? 
dari Persatuan Pemuda Sam Kauw. Selandjutnja kongres djuga 

menerima sumbangan tanah 40 h.a. dari sdr. Goei Thwan Ling 
seorang hartawan, Tanah tsb. terletak didaerah Semarang. 

Sesudah kongres itu, kemudi- 
an diadakan upatjara Waisak 
ditjandi Borobudur jang dimulai 
djam 20.00. Malam bulan 

purnama siddhi itu dibatjakan 
salah suatu peladjaran Sang 

Buddha Gautama.  Mendjelang 
pagi oleh sementara pengun- 
djung upatjara tadi diadjukan 
pertanjaan. Kemudian pagi hari- 

nja sekira djam 07.30 diadakan 
upatjara semadi 
mur tjandi Borobudur, dengan 
didahului 
Buddha. Dalam upatjara ini ha- 

dir djuga wakil dutabesar RRT | 
Residen Kedu . dan njonjahnja, 

dll. 1 5 
Kata sambutan dalam upatja- 

ra pagi itu diutjapkan oleh Re- 
siden Kedu jang menjatakan ke- | 
gembiraan ditjandi : Borobudur 

telah dilangsungkan upatjara 
agama Buddha setjara besar2an 
jang kedua kalinja. Diharapkan 
nja, agar kita bangsa Indonesia 
umumnja mendapat perlindung- 
ah dari arwah sutji Sang Bud- 

Tidak terbit | 
BESOK SELASA 10 MEI '55 
HARI NUZULUL GUR'AN, 
HARIAN ,KEDAULATAN 
RAKJAT” TIDAK TERBIT, 

DIREKSI. 

  

Pi 

—.yapresigika:: bahari 2 peta b . . Besa hnasik 1 3 
223 T " ,     

disebelah Ti- | 

pengibaran bendera | 

dha Gautama. Sementara itu 
ketua rombongan Tengger me- 

njampaikan pengharapannja, 

agar diantara kita sama kita 

dapat kebahagiaan dari Tuhan 
Jang Maha Esa. Seluruh bangsa 

Indonesia meski berbeda agama 
dan kulitnja d'narapkannja te- 
tap bersatu-dan tidak pertjerai- 
an karena beraneka matjam aga 

ma jang dianutnja. 
Achirnja Bikku Ashin Jinnara 

'Kittha memberikan berkah. 
Perlu diketahui dalam upatja- 

ra Waisak jang kedua kalinja 

diadakan ditjandi Borobudur se 

tjara besar2an ini diumumkan: 

pula pengangkatan pusaka tere 

hadap penganut agama Buddha 
seorang dari Wonosobo, Tjian- 
djur (wanita) dan seorang ma- 
hasiswi Gadjah Mada Jogja. 

TEKSTIL, MINJAK TANAH 
DAN GULA 
“Untuk Lebaran tjukup 
di Djawa Tengah. 

Barang penting untuk Leba- 
ran di Djawa Tengah berupa 
tekstil, minjak tanah “dan gula 
adalah fjukup, Menurut pendje- 
|lasan pihak resmi, untuk. keper- 
luan rakjat ber- Lebaran dise- 
diakan tekstil murah sebanjak 
4.500.000 yard,  minjak tanah 
15.000 ton dan gula pasir ,se- 
lain allokasi biasa un Djawa 
Tengah ditambah ? 

  

  -Ant” 
  

2.000 tom. — 

Muda menjatakan menunggu ke 

Dalam pada itu diketahui, bah 

wa pemogokan buruh Kereta-api 
jang tergabung dalam PBKA/ 

KBSI di Djakarta ternjata ber- 
langsung menurut rentjana, ja- 
itu dari djam 05.00 sampai djam 

09.00, jang menjebabkan selama 
waktu itu kereta-api dari Dja- 

karta tidak berdjalan sama se- 

kali. Disemua setasiun terlihat 

ratusan orang jang menunggu | 

kesempatan dapat ' berangkat 

djuga melakukan perdjalanan- 

nja dengan kereta-api. 

Dari stasiun Gambir, Senen 

dan Tanah Abang masing2 ,,An- 

tara” mendapat keterangan, 

bahwa kereta-api2  kedjurusan 
Surabaja, Bandung dan Merak 
hari ini berdjalan djuga, tetapi 
agak terlambat. Sekalipun ter- 
lambat kereta-api ke Merak da- 

pat djuga sampai ditempat se- 

belum dilakukan penjeberangan 

ke Lampung. 

  

  

54 Senin, tg. 9- 
Buka : Jogja - Semarang-djam 

18.02, Surakarta 18.00, Pati 

17 59, Magelang 18.03, Wonoso- 
bo 18.04, Bandjarnegara-Pekalo- 
ngan 18.05, Purwokerto-Tegal 

18.07, Tjilatjap 18.08. 
Imsak : Jogja djam 04.46. 
Djadwal dan imsak tgl. 10-5 

waktunja sama ant tgl. 9-5. 

  

Rasulullah s.a.w. 

siapa” berdiri dibulan 
(beribadat dimalam 

Bersabda 
»Barang 
Ramadhan 
harinja) karena Iman dan 
mengharap akan Allah, diampu- 
nilah segala dosa2nja jang telah 
lalu”, 

Hadits Buchary 
dari   Hurairah ' 

    

      

    5 Aan ada penganiajaan Yorhahai. Kian terdakya 

Belanda lempar batu sembunji tangan 
(Oleh Wartawan K.R, sendiri). 

SIDANG Pengadilan Tentara Jogjakarta hari Sabtu 7 Mei 
1953 ialah sidang jang keempatbelas sedjak 1 Maret jl. Berbeda 

jang lampau, kali ini sidang menun- 
— djukkan pemandangan jang sangat menarik perhatian. Terdak- 
wa Wairisal tak dapat menguasai dirinja. Hatinja penuh kemasj 
gulan serta kedjengkelan terhadap politik Belanda. 'Tjetusan 

lah tersebut dimuat tulisan jang 

berkepala ,,Main Djawa biasa. 

Siasat muslihat dalam pengadi- 
lan perkara pembesar? RMS di 
Djokja”. Didalam tulisan itu ia- 
lah saduran dari kominike Dr J. 

P.Nikijuluw wakil umum RMS 

kabar2 dari Indonesia mengenai 
penolakan para terdakwa RMS 
terhadap bantuan advokat “tutk 

skundig Bijstand) diterangkan 
bahwa kabar penolakan tsb. ada 
lah satu siasat muslihat dari 

pihak jang berwadjib di Indone- 
sia. Pemerintah Indonesia cha- 

watir kalau terdakwa dibela ad- 
vokat, mungkin mudah keliha- 

tan kelemahan dalam dasar tu- 
dahan atas diri terdakwa? RMS 
itu. 

(Bersambung hal. 3).   
,Mena Mu- | 

absoluut. bezijden 
Atas nama Semua t 

  
| 

    

APITULEY: 

kabar ,Mena Mi uria” 
.de 

  

    

di Rotterdam jang membantah | 

pembelaan perkaranja 'Rechts- ' 

  

BAO DAI, ENJAHLAH! 
Diseluuh kota Saigon 

terdapat spanduk dan pos- 

ter jang berbunji : ,,Enjah- 

lah Bao Dai!” Kebanjakan 
surat2 ' kabar mengetjam 
dengan keras bahwa Bao 

Dai terus tinggal di Peran- 
tjis sadja. Beberapa surat 

kabar memasang gambar 

Bao Dai dengan  tjoretan 

palang hitam tebal2. Sebuah 

gambar memperlihatkan dia 
dengan andjingnja jang sa- 
ngat disajangnja. 

Keterangan gambar ber- 

bunji : ,,/Mana diantara dua 

ini lebih menarik perha- 
tian ?” Gambar lain mem- 

perlihatkan. permaisurinja 
jang beragama Katolik, 

Nam Phuong memakai gaun 

hebat buatan radja mode 
Paris: Dior Keterangan 

gambarnja : ,,Apakah ini 
seorang ibu Vietnam?” UP. 

      
  

Speiden adalah kepala staf 
dari marsekal Erwin Rommel 

dari Djerman Hitler selama pe 
rang dunia jang lalu. 

Pendjelasan Dulles. 
Dalam pada itu, sebelum be- 

rangkat ke Paris, Menteri LN 
AS John Foster Dulles menjata 
kan bahwa ia pertjaja pertemu- 

an di Paris akan dimulai lem-   baran sedjarah baru bagi Ero- 
  

| 

| 

| 
| | 
| 
| 

| 
| 

| 
| 
|. Diapari menegaskan, bukan 
rakjat Indoresia sadja tetapi 
Aura sebagian besar . anggota 
P.B.B. mengakui Irian Barat 
cermasuk wilajah Republik In- 
donesia, dar sekarang ini malah 

in lagi 29 Negara Asia - Afrika 
jang baru sadja . mengadakan 
konperensi dengan resmi menjo 
kong tuntutan Indonesia itu. Ka 
rena sikap Belanda ini, usaha 
memulihkan perhubungan baik 

antara Belanda dan Indonesia 
makin kabur, malahan keadaan 
mendjadi lebih buruk. 

Kita berusaha mentjari dja- 
lan supaja hubungan antara Be- 

landa dan Indonesia  mendjadi 
lebih baik, karena kita mengang 
gap, bahwa dalam beberapa hal 

  

         

MENGENAI pia brta Meleita pemogokam-protes KBSI idi- 

berbagai lapangan bari Sabtu dapat dikabarkan sbb.: 
Penerbangan GIA kesemua djurusan menurut Pres. Dir. Ir. - 

Sutoto tidak mengalami kesukaran sama sekali. 
pada Djawatan Kereta-api mulai djam 05.00 sampai 09.00 ber- 
hasil, karena selama itu diseluruh Djawa 

| kereta-api terhenti sama sekali. Pada perusahaan2 minjak se- 
perti BPM, Caltex dan Stanvac boleh dikatakan tidak terdjadi 

Pemogokan 

Barat perdjaianan 

Sebagaimana telah dikabar- 

kan, organisasi buruh keretaapi 
jang lain, jaitu Serikat ' Buruh 
Kereta-api (SBKA) mentjela 
dilakukannja pemogokan-protes 
PBKA/KBSI itu, jang dikatakan 
tidak menurut djalan jg biasa 

dan tidak tegas tuntutannja. 

Pada perusahaan? minjak. 

' 'Dari pihak BPM Antara” 

mendapat keterangan, bahwa 
sampai siang ini pemogokan pa- 

da perusahaan itu tidak ada ar- 

tinja, dan tidak mengganggu 

djalannja pekerdjaan. Seperti 

diketahui, menurut keterangan 

KBSI, mulai djam 06.00 hari 

ini Serikat Kaum Buruh Minjak 

'akan melakukan pemogokan jg 

diikuti oleh 22.760 orang. Dike- 
tahui, bahwa dikalangan buruh 

minjak, disamping SKBM itu 

ada djuga Sarikat Buruh Minjak 
Merdeka dan Perbum, jang ti- 
dak turut melakukan aksi. 

Dikantorbesar Stanvac hari 
ini tidak ada pemogokan, kare- 

na hari Sabtu kantor tsb. seper- 
ti biasanja, tutup, sedang pada 

perusahaan Caltex, menurut ke 

terangan dari pihak perusahaan 

tsb. kepada ,,Antara”, sama se- 

kali tidak terdjadi pemogokan. 
Pada pusat penjimpanan bensin 

Stanvac. di Tandjung Priok, jg 
merupakan bagian perusahaan 

jang penting itu, menurut kete- 

rangan djuga tidak terdjadi apa- 

apa. 
Reaksi2. 

Serikat Buruh Djawatan Pe- 
kerdjaan Umum tjabang «# Balai 
Kementerian menjatakan solider 

pada tuntutan KBSI dan meng- 
andjurkan ' kepada organisasi2 

buruh supaja ikut serta mem- 
bantu moril dan materiil. 

Sebaliknja tiga organisasi pe- 
lajaran, jaitu Serikat Pelajar 
Seluruh Indonesia, S-B. ,,Pelni” 
dan Serikat Pelajaran dan Pe- 
labuhan menjatakan, bahwa se- 
rikat2 buruh mereka tidak ter. 
gabung dalam KBSI, maka 
mengharap supaja anggota2nja 
tetap tenteram dan melakukan 
kewadjiban mereka selaku bu- 
ruh masing2. 

Dari 10 pesawat ter- 
bang hanja 3 jg naik. 

Panitya Aksi Pusat KBSI da- 
lam keterangannja. kepada ,,An- 
tara” hari ini telah membantah 

| bangsa Belanda lebih ba      n jak 

| menjatakan, banwa hubungan 

udara antara Djakarta dan ko- 

ta-kota lain baik kota2 didalam 

maupun diluar negeri tidak me- 

ngalami kelumpuhan. 
Menurut PAP-KBSI itu, pada 

djam 07.40 mustinja sudah naik 

dari lapangan terbang Kema- 

joran 10 pesawat terbang untuk 
seluruh lijn di-Indonesia, tapi: 
kenjataannja hanja 3 pesawat 
terbang sadja jang naik, jaitu 

ke Bandung dan Makasar. 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa pada djam 12.00 mestinja 

naik dari lapangan terbang Ke- 
majoran 4 buah pesawat Con- 
vair, tapi pesawat2 inipun tidak 

diberangkatkan karena tidak 

mempunjai steward maupun 
sterwardes. Pada waktu itu ha- 

nja mendarat 1 Dakota dari 

Bandung. Jang kelihatan -be- 

|rangkat sampai djam 18.00 ini 
menurut PAP-KBSI hanjalah 

sebuah pesawat Heron kedju- 

rusan Bandung-Makasar. 

Selandjutnja untuk membukti 

kan bahwa keterangan jang me- 

njatakan, bahwa penerbangan 

tadi pagi itu tidak mengalami 

kesukaran sama sekali tidak 
benar, kepada Antara” dite- 

rangkan, bahwa sampai djam 

18.00 tadi bagian2 muatan (la- 

Us-ha memulihkan hubungan 
baik Indonesia - Belanda 

makin kabur 
DR DIAPARI, Kepala Biro Irian Barat, menjesalkan pernja- 

taan Menteri Luar Negeri Belanda Luns jang mengandung to- 

lakan terhadap. keputusan Konperensi 

tuntutan bangsa Indonesia tentang Irian Barat. 

Asia-Afrika mengenai 

ngetahui soal2 tanah Indonesia 
jan mengenal lebih dekat Ujiwa 
yangsa Indonesia, karena itu 

sudah selajaknja kita minta ban 
tuannja dengan mengirimkan 
ihli-ahlinja. Tapi dengan penga- 
suan Belanda terhadap gerakan 
R.M.S. ini, hubungan antara Be 
janda dan Indonesia  mendiadi 
ehh buruk. 
Gerakan R.M.S. ini sebenar- 

nia sudan sedjak tahun 1948 di- 
.adjurkan oleh pihak Belanda. 
Dan Belanda telah berdjandji ke 
»ada pemimpin2 R.M.S., bahwa 
djika R.M.S. 
maka 3 bulan sesudahnja, Be-. 

izda akan mengakui RM.S., 
jemikian keterangan Dr. Diapa- 
je At 3 s : a 

  

DJEPARA 
Korban satah ketemu. 

Mengenai berita ketjelakaan 
£ ilaut Djepara jang terdjadi igi. 
8 Mei djam 03,00 lebih djauh di- 
Sieatak keterangan, bahwa hing 
ga siang-hari Sabtu, dari 5 orang   

  

korban jang dikabarkan hilarg 

zelah diketemukan semua. 
Menurut pihak resmi, djumlah 

penumpang motorboot seluruh- 
nja.14 orang jaitu 3 arggota 
Airi, 2 anggota polisi Militer, 
seorang Djurumudi, seorang 
pembantu Kepala Pemandian 

Kartini”, pegawai Sosial Eiko- 
romi Djepara, Sekretaris DPR- 
DS dan 5 orang jang tersebut 

diatas. 9 Orang lainnja ternjata 
dapat menjelamatkan diri de- 
rgan djalan berenang menem- 
puh djarak 2 mil untuk men- 
tjapai pantai pulau Pandjang. 

Ketjelakaan itu diduga  ka- 

rena motor- boot jang mestinja 

hanja  tjukup untuk 8 orang 
.overbelast” dan djustru waktu 
keadaan ombak besar, sehingga 
banjak 3ir mudah masuk dida- 
lamnja. Ant. 

  

ding), Dinas Tehnik, Steward 
dan Urusan angkutan barang 

(vrachtzaken) telah tidak be- 

kerdja sama sekali. — Ant. 
  

DPD kab. Magelang: 
  

nan jang 

.   Mengenai usul anggota Hadi- 

sunjoto, agar DPD mengadakan 

penindjauan mengenai peristiwa 

matinja seorang tahanan di Mun 
tilan akibat penganiajaan dikan 
tor Kepolisian Muntilan, dan 

djika peristiwa itu benar, dide- 
sak agar DPD mengadakan re- 
solusi pada jang berwadjib jang 

menuntut supaja terhadap pe- 

gawai jang bertanggung djawab 

diadakan tindakan tegas, fihak 
DPD memberikan djawaban, ti- 
dak bersedia mengadakan reso- 
lusi tsb. serta adakan pengu- 

| sutan, karena DPD tidak com- 
petent. $ 

Terhadap usul Baridin, DPD 
terangkan bahwa DPD pernah 
menerima resolusi dari PPDI 
mengenai tjara penahanan ter- 
hadap orang2 jang ditjurigai 
turut gerombolan MMC jg tidak 
memuaskan, tetapi resolusi itu 
kemudian ditarik kembali oleh 
PPDI, sehingga DPD tak dapat 
memastikan benar/tidaknja pe- 
ristiwa tsb. didaerah Sawangan. 
Terhadap usul, agar penana- 

  
  

  

  

  Ik 
      

   

La sep cs TAN TE PNO 

1Kon. La puma C -ehootschap 

yan Kunstonen Wetenschappan' 

  

  iman tembakau Kentucky dika-   

Ta' kompeten urus taha- 
dianiaja di 

Muntilan 
DALAM sidang DPRDS kab.Magelang tgl. 7-5 jang lalu, 

fihak DPDS telah memberikan djawaban terhadap usul?/perta- 

njaan? dari para anggota jg diadjukan dim. sidang? sebelum itu, 

bupaten Magelang diatur seper- 
ti di Jogja, jaini pembelian indi- 

rect oleh Pemerintah pada fihak 
pengusaha, DPD. mendjawab, 

bahwa dikemudian hari djika 
DPD sudah memperoleh modal 

tah Pusat, maka tjara di Jogja 

ita akan dapat dilakukan dika- 

bupaten Magelang, sehingga ta' 

merugikan pada rakjat petani. 

Pada waktu ini, harga temba- 
kau tsb. per batang Rp.0.60 
dari kwalitet rendah dan Rp.0.80 

dari kwalitet baik. 
DPD terangkan mengenai 

pompa air di RSU Muntilan jg 
perbaikannja telah makan uang 
Rp.3.500,—, bahwa pompa dan 
letak sumur belum sesuai, se- 
hingga ada rentjana untuk ada- 
kan pemindahan pompa. 
“ Pertanjaaan humoristis dari 
anggota Nj. Sumantri, agar pem 
bagian tekstil pada rakjat dja- 
ngan dipotong mengingat jang 
gemuk2, didjawab, bahwa, tekstil 
itu tidak mengapa djika dipo- 
tong, karena jang mendapat 
toch kaum fakit miskin jang   badannja kurus. — (Kor.). 

Gdiproklamirkan, 

KENELAKAAN” “BA
UT On Diki 

chusus untuk itu dari Pemerin- 

tadaan di Vietnam, dimana 

(Supreme 

pa. Dikatakan, bahwa selama 
konperensi nanti akan diadakan 
sedjumlah pertemuan2 tidak res 

mi antara Menteri LN Inggeris 

Mac Millan, Menteri LN. Peran- 

tjis Antoine Pinay dan ia sendiri 

untuk membitjarakan tentang 

perhubungannja dengan Sovjet 
Uni. Selain itu akan . ditindjau 
keadaan di Vietnam Selatan, Se 

lat Taiwan dan masalah2 Timur 

Djauh umumnja. 

3 Besar Barat susun 

offensif diplomasi2. 

Sementara itu para menteri 

LN AS, Inggeris dan Perantjis 

serta negara2 Eropa Barat (Uni 

Eropa Barat) lainnja Minggu 

kemarin telah mulai berkonpe- 

rensi di Paris untuk menjusun 

offensif diplomasi bersama jang 

mereka harapkan akan mengha- 

silkan perundingan antara 3 Be- 
sar Barat dan URSS dalam wak 

tu jang akan datang. 

Delegasi2 tersebut hari Senin 

Soal jang sangat penting da- 

lam agenda 3 Besar falah ke- 
PM 

Ngo Dinh Diem, Panitya Revo- 

tusioner jang terdiri dari opsir2   
Gao Dai dan Hoa Hao tapi jang | bat2, 

ini hadir daiam sidang2 NATO.. 

HARI Senin ini di Paris akan dimulai konperensi NATO | 

jang dihadiri Djerman Barat untuk pertama kalinja. Sementara | 
itu kalangan? militer negeri? Serikat mengharapkan supaja djen- 
dral Hans Speiden, jang telah memainkan peranan penting dalam 
mempersiapkan persendjataan kembali Djerman Barat, mendjadi 

wakil Djerman Barat dalam markas tertinggi NATO 
Headguaters of Allied Powers in Erope-Shape). : 

  

Djerman Barat hadiri sidang Nato 
Vietnam Selatan, Taiwan & T.D. ditindjau 7 4 

Offensif diplomasi terhadap Sovjet disusun 3 Barat 

menurut dakwaan P erantjis ter- 

diri dari ,,krypto- Komunis”, dan 
Kaisar Bao Dai, sedapg mengo- 

barkan pertempuran 3 segi un- 

tuk merebut kekuasaan. 

Perlu diketahui bahwa Uni E- 

ropa Barat, pengganti dari jg 

disebut Masjarakat Pertahanan 

Eropa” jang telah mengalami 

kegagalan itu, dikundjungi oleh 

7 menteri luar negeri UEB, akan 

merupakan sidang jang pertama 

dari Dewan UEB - suatu badan 
jang dibentuk oleh Perdjandjian 

Brussel th. 1948 dan kemufian 
dirobah oleh persetudjuan2 Pa- 

ris Oktober jl. 
JEB, dalam mana tergabung 

Perantjis, Inggeris,  Djerman 

Barat, Italia, Belgia, Nederiand 

dan Luxumburg, akan terdiri 

dari 4 organisasi, jalah: 

Dewan UEB, Sekretariat 

djendral, suatu | medjelis jang 

terdiri dari wakil2 negara2 per- 

djandjian Brussel di Madjelis 
Konsultatif dari Dewan Eropa, 

dan suatu badan pengawas per- 

sendjataan. 

Sebagai diketahui Uni Firopa 

Barat dibentuk di London, se- 

' telah madjelis rendah Perantjis 

menolak jang disebut Masjara- 

kat Pertahanan Eropa. — AFP. 
  

ss Mulai tg. 10 sd 16-5 jad. 
Penjelenggara Film Gama akan 
memutar kembali ,Secrets of 
Life” jang utuh chusus bagi un- 

dangan A.P., Kepolisian Nega- 

ra, mahaguru2 U.N.G.M., pedja- 
dll. bertempat di Rex. 

Harga bensin diseluruh 
Indonesia menurut ke- 

   
(dalam cent) sbb.: 

Bandung 189, Bogor 185, Ga- 

yut 190, Purwokerto 187, Serang 

187, Sukabumi 187, Tasikmalaja 

190, Tjiandjur,190, Tjirebon 190, 

Makassar 177,. Ambon 218, Am- 

penan 216, Balikpapan 177, Me- 

nado 183, Pare-pare 183, Den 

Pasar 183, Bandjar 190, Endeh 

218, Sanga/Samarinda 215, Sum- 

bawa 217, Tarakan “215, Timor 

Kupang 218, Pontianak 202. Bu- 

kittinggi 131, Djambi 187, Pa- 

kanbaru 215, Tebingtinggi 186, 

Pelukbajur 183, Kutaradja 190, 

Bengkulu 214, Kertapiti 118, 

Lahat 190. Pladju/Sungai Gerong 

477, Prabumulih 187. Tandjung- 

karapg 193, Pangkalpinang 217, 

Medan 178. Kisaran 187, Pema- 

tang Siantar 187, Belawan Ir, 

“Sibolga 183, Surahaja 177, Bon- 

dowoso 190, Djeraber 189, Ke- 

diri 187, Lumadjang 188, Ma- 

diun 188, Malang 187, Probo- 

Inggo 187, Rogodjampi 191, 
Bangkalan 190, Pamekasan 190, 

Sumenep 191, Jogja 190, Mage- 

lang 189, Pekalongan 190, Se- 

'marang 188, Solo 189, Tegal 

190, Tjepu 181, Tjilatjap 183, 
Kudus 192: Pati 193, Klaten 

191, Sragen 190. 
Menwut KPUH, marge pe- 

ngusaha2 pompa bensin adalah 
Rp. 0,03 untuk tiap liter bensin. 

Tarip Opelet serentak 
naik. 

Sementara itu dikalangan pa 
ra pengendara opelet di Djakar 

ta berhubung dengan kenaikan 
harga bensin, menurut -penin- 

djauan dan penjelidikan  sedjak 

hari Saptu siang ini, hampir 

semua tarip opelet di kota 

Djakarta setjara sementak naik. 

Djika selama ini tarip opelet 

antara djarak Senen — Glodok 
pu sampai paling tinggi 

Rp. 1,50 maka sedjak diumum- 

kannja k€haikan harga bensin, 
untuk djarak tsb kini dipasang 

'tarip paling rendah Rp. 2,—-, 
bahkan banjak jang minta le- 

bih dari itu. 
Tarip terendah opelet didalam 

kota Djakarta sekarang ini ia- 

lah Rp. 1,—. Tarip Rp. 0,50 ti- 

dak ada lagi. Berhubung  de- 
ngan terdjadinja perobahan ta- 
rip setjara tiba2 ini, maka se- 

  

penumpang dan Supir  opelet 

Pihak penumpang opelet pada 

umumnja ,,belum mau meneri- 
ma” akan perobahan tarip ter- 
sebut dengan alasan karena ba 
ru sadja terdjadi kenaikan ta- 
rip, jakni sedjak ,ribut2” ten- 

tang sukarnja didapat  onder- 
dil2 mobil. 

Untuk menghindari ,,tjek- 
tjok”, maka pihak supir kemu- 
dian terlebih dahulu memberi- 
tahukan kepada para tjalon pe- 
numpangnja akan adanja pero- 
bahan tarip opelet itu, dan baru 
mau memuatnja djika sitjalon 
bersedia menuruti 'tarip baru 
ibu 

1 Trem ,laku keras” 

Sebagai akibat naiknja tarip 
opelet itu, tampak sekali ,,rak-   jat ketjil” 

ying terdjadi ,,tjektjok” antara | 

herobah  pilihannja 

5 MENURUT . Kantor Pusat Urusan Harga, 
sia mulat tanggat 6 Mei #8835, ditetapkan 

  

tetapan KPUH 
Marge pemegang pompa bensin Rp.0.03 

harga? bensin 

ig dan ,,menjerbu” 
tetap paling m 

Akibat lainnj: gi.ialah bah 
wa bung betjak” tidak mau ke 
tinggalan dan banjak diantara- 

nja iang ikut menaikkan ,,tarip- 
nja”. Papi hal ini djuga dihu- 
bungkan dengan naiknja harga? 
barang kebutuhan sehari-hari. 

Ketjuali opelet,. djuga. taxi2 
banjak jang sudah . mulai me- 
naikkan taripnja. 0 

trem? kota 
'ah- taripnja.    

Tarip akan ditindjau? 

Lebih djauh diperoleh  kete- 

rangan, bahwa berhubung .de- 

ngan terdjadinja kenaikan tarip 

opelet itu, maka pemerintahan 

Gaerah Kotapradja Djakarta 
Raya dalam waktu singkat akan 

membitjarakan soal tersebut. 
: Seperti diketahui, penetapan 

soal tarip opelet adalah terma- 

suk dalam kompetensi Kotapra- 

dja Djakarta Raya. 
Sementara itu pihak polisi 

sendiri, sampai hari Sabtu imi 
tampak masih bersikap ,,me- 
nunggu dan melihat” dan sama 
sekali belum mengambil sesuatu 

tindakan. — Ant. 

REAKSI TERHADAP KE- 
NAIKAN, HARGA 

BENSIN 
Kenaikan harga bensin jang 

mulai kemarin, dari Rp. 1,04 
mendjadi Rp. 1,80, jang diharap 
kan akan menambah penghasil- 
an pemerintah dengan Lk. sete- 
»gah miljard rupiah, di Djakar- 

ta menimbulkan berbagai reaksi. 
Jang terang, telah menimbuikan 
kesibukan dikalangan  pernilik 
oplet dan bis atau truck untuk 
mengadakan kaikulasi2 untuk 
Pn aan tarif baru. Kenaik- 
an2 tarip oplet hari ini belum 
memberikan gambaran jang te- 
gas. 

Sementara itu dua harian Dja 
karta menjatakan pendapat jang 
satu sama lain bertentangan. 

Merdeka” menjetudjuinja, de- 
ngan pengharapan supaja oleh 
pemerintah dilakukan peratur- 
an2 jang dapat mengentengkan 
beban rakjat sebagai akibat ke 
naikan harga bensin itu. Dikata- 
kannja, ini adalah suatu tindak- 
an pemerintah untuk menambah 
penghasilan negara seperti jang 
pernah diandjurkan oleh Parle- 
men. ,,Duta Masjarakit” sangat 
menjesalkan putusan menaikkan 
harga bensin itu, karena menu- 
rut pendapatnja rakjat akan ter 
pukul duga dalam penghidupan 
nja. — Aut. 

  

- 

:k Suatu surat kabar Sema- 
rang jang biasanja amat teliti 
sudah beberapa hari lamanja 
terus sadja menjebutkan harga 
lengganannja sbb.: 

Harga lengganan dalam kota 
Rp. 11,70 - MATERI Rp. 0,20 
ss Rp. 1200.



    

     

  

   

  

   

      
     

   
   

    

  

    

  

    

   

  

   
    
     
   

      

         
   

     
    

      

  

   

(sambutan Walikota: 

| PERLOMBAAN MEMBA- | 

  
| pat kundjungan dari anggota se 

. nja meliputi soal2 pendidikan   
terdjadi pula 

Surakarta 8 « 
untuk me erad) r 
pelatjuran- jang. ternak 
hari Kemis 5/5 tel: 
2 buah rumah ,,un 
pung Kestalan dan Lt. 

Dengan. demikian k 
pai pada waktu ini suda 1 
rumah ,, umum” jang ditu 

ngan surat KARNA PO D 
Kor. NT 

     

   
   
   
    
   

   

   

    

    

.Nateman Sriwedari tahun : 
dibuka hari Selasa tgl. 10 N 
Gjam, 17. 00, dengan atjara Pela- 
poran Ketua Panitya disusul 

  

| tingan pita Pintu 
- Ibu Walikota disusul membuka. 
selubung Lambang - Kotabesar | 
Surakarta oleh Walikota Moh. 

“Saleh. Setelah itu diadakan ron- | 
dang. Atjara pengabisan beru- 
pa pertundjukan di gedung Pani- 
tya (gedung wajang) sampai 
Tg Ng, Rong AN 

TJA AL GUI AN, Tri 
Berkenaan dengan Hari Tu 

runnja Al Guran, oleh: ummat | 
Islam di Surakarta bertempat: 
diserambi Masdjid Besar diada- 
kan malam peringatan, dan me- 
ngadakan perlombaan BARA 

, tja Al Guran. — (Kor). 3 

S.M.P. DI TJOLOMADU, 
Atas inisiatief para 

S.R., di Tjolomadu akan 
Sekolahan S.M.P. Partikelir. - 
samping . menolong / membantu 
murid2 lulusan dari S.R. jang 
tidak mendapat tempat di Solo, 
Gjuga. untuk membantu $ 
murid jang 'rumahnja dik dari | 
Solo. 

S.M.P: tsb. akan dibuka pada 
permulaan bulan Augustus 1955, 

. Gan sekarang sedang diadakan 
| pendaftaran murid2. 

Klaten Terg 
CORPS SUKARELA" PMI, 
Hari Kemis jang lalu Ai SR: 

VI Djatinom telah: diadakan pe- | 
resmian Corps. Sukarela PM. |' 
oleh Sir.: Hadisapoetro wk.: P. 
M.I. tjabang Klaten dengan men 
dapat perhatian dari Insiansi2: 
Pemerintah dikijang berdekatan. 
Adapun susunan pengurus 

Corps Sukarela PMI. tsb. ialah 
sbb.: Ketua Sar 

  

(e 

   Sdr. Soekardi. " elindung j Pe- 
nasehat : sdr. Hindardjo. Penda- 
hara —. 2 

Dalam peresmian ini juga da : 

banjak & 250, jang mengikuti | 
peladjaran2 kursus Corps Su- 
karela PM. all: menetapkan 
kursus didjalankan tiap2 Tan 4 
Setasa Bar 3 siang. 

KURSUS OPR 
Dengan tidak mengurangi pen | 

tingnja arti kursus? untuk me- 
nambah pergetahuan a ang- 
gautanja, maka OPR 'katjama- 
tan kota Kiaten telah mengusa- Il 
hakan adanja sebuah kursus jg | 
Gi-ikuti oleh para kepala keleom | 
pok dan kepala2 regu. | 

Kursus tsb. dimulai pada bu- | 
lan Djuni jad. Mata peladjaran | 

djasmani 'dan rochani, tata ne- 
gara, budi pekerti, keamanan, 
kepolisian dan PPPK, Kursus di: 
adakan 2 kali sebulan sedang: : 
kan guru2nja 'diambilkan dari 
fihak PP, .kepolisian “dan dari | 
fihak penerangan, katjamatan. 2 

  

     

Semar Mt aan DPU Sa A TENGAH 

DJEMBATAN 
Kelebihan tenaga peker- 

5: Gja harian 17.500 orang. 
Dari DPD Propinsi Djawa Te- 

ngah diperoleh keterangan, bah- 
wa Djawatan Pekerdjaan Umum 
Propinsi Djawa Tengah - bagian 
Djalan dan Djembatan, jang mes 
tinja hanja membutuhkan 5.000 
tenaga pekerdja harian kini 
mempunjai 22,500 orang. Berhu 
bung dengan itu jang berwadjib 
terpaksa mengadakan penghe- 
matan. Penghematan tersebut 
telah Girentjanakan beberapa 
waktu jang lalu dan akan dila- 
'kukan setjara berangsur2 da- 
lam tempo 5 tahun. 

Lebih djauh diterima bekatu, 
bahwa selain. akibat kebanjakan 
tenaga pekerdja harian, akan 

an dise- | 

  

             

    
   
    

    

   
    

   

    

   
    

    

    
   
   

      

   
     
    
     

yah penggergadjian 

“ hun jang lalu, dan karena sesu- 

Kn tapan aa eh | 

Kebumen 

“gan pelanggaran dalam 

5 Tada 2012, dalam tahun '54 ada 

'tahun.'54 ada 1526. Selandjut- 

para | rorgan: tahun '53 ada 2. dalam 

| 1163. Diam pada itn didjelsskan 
| pula, bahwa kediahatan2 

    

ngalah tiba di Djakarta 

    

andang: Teng din dki mpakdmta peringatan ai 
cak di Borobudur -— Djum'at malam- ji, 

2 Hanana Di DPU Provinsi Dja- “4 

mu | wa Tengah, berhubung dikura- | 
nginja keuangan routine bagi | 

PNPS naa: Ta 
Mami x 

SGERGADJIAN. 

  

dak lama lagi akan dimulai 
rawa 

.dan untuk itu Pemerin- 
t telah menjediakan be 

besar Rp. 1.006.000. 

  

  

5 “Seperti #dikabarkan, pengger- | 
n rawa Pening tersebut te 

Jah dimulai pada permulaan ta- | 

      
hal, terutama mengenai ke- 
an, terhenti sedjak bulan | 
i 1054. 

urut rentjana semula, pe- 
tersebut Rai da 

akan menghabiskan beaja ih 
l an meng 10.069.000,— dan 
dengan beaja. sebesar itu akan 

t diselesaikan penggerga- | 
djian pulau2 ditengah2 rawa- 
Pening jang Inasnja 400 4 500 
ha. Dalam tahun jang lalu de- 
ngan beaja sebesar Rp. 1.000. 
'900,— dapat diselesaikan peng- 
gergadjian tanah seluas 40 ha. 

pagar: “ 

— KEAMANAN BER- 
. TAMBAH 

: “paman konperensi 
naa Pradja di Kebumen 

| pada hari Saptu jtl. jang diha- 

diri oleh Residen Kedu Sukar- 
aji, 'mengenai keamanan dike- 
'mukakan “al, bahwa pada 
umumnja djumlah kedjahatan 

thn. 

'54 adalah lebih banjak daripada 
(thn. "58, ialah pada tahun '53 

12031. Jang telah mendapat ke- 
putusan tahun '53 ada 1510 dan 

nja untuk perbandingan dapat 
dikemukakan angka2 sbb.: Ga- 

tahun '54 ada 6. 
Pentjurian : tahun '53. ada 

931, tahun '54 ada 892. LLain2 
'kedjahatan : tahun '53 ada 98, 
tahun '54 ada 60. Pelarggaran: 
tahun "53 ada 9S1. tahun '54.ada 

atau 
garoncan2 :tsb. sepandiang pe- 

njelidikan- tidak mempunjai da- 
| sar2 jang dapat membahajakan 
| Negara. 
"Adanan diamiah.. pentjurian 

an. kedjahatan menurun, kare- 
na parer padi Jebijas... memuas- 
kan dan bernensmisdadigers te- 
lah barak iang di tengkap oleh! 

| (psanan sAN BERI pE- | 
KERDJAAN DI- || 

"3 

ajaaa dimulai tagi. | 

| diprodusir 

tahunan 

RUMAH 
Diseluruh Spanjol terda- 

pat seruan ,djangan suruh 

anak2 membuat pekerdjaan 

sekolah dirumah”. Jang men- 
djadi penggerak adalah Fe-| 

  

Bapa? Rumahtangga. Me- 

  

,Anak? djangan membawa 
pekerdjaan sekolah keru- 
mah, supaja mereka dapati 
menikmati hidup dalam ka- 
langan keluarga dan kese- 
nangan? jang sesuai dengan 
umur mereka. 

| Anjara WeREaRa     

  

maba besi-beton di Djakarta. 
Pabrik itu akan 
pasitet produksi 36.000 ton seta- 
hun. Hal ini berarti penghema- 

12 djuta. se- 

telah 
ia 

“ini 

sebanjak Ik. Rp 
tahun. : 

Pendirian pabrik itu 
dimulai bulan Maret tahun 
dan pada bulan Djuli jad. 

Matjam barang jang : akan 

kawat ketjil dan besar, dan 

Jain2 besi hantjuran. 

ha tersebut, maka diharap- 

kan . supaja larangan 
besi tua oleh Kementerian Per- 
ekonomian 
karena logam2 tua itu sangat 
Gibutuhkan untuk bahan2 pen- 
ting guna pabriknja. Demikian 
Hamatdiah direktur pena 
an itu. Ant. & 

8000 DJIWA DI DJAWA 
TENGAH 

Perlu pertolongan. 
Gubernur Djawa Tengah Ma- 

| ngunnegoro, tgl. 7 Mei akan me 
| ngadakan pertemuan dengan wa 

kil2 16 djawatan tingkat Prs- 
pinsi, Panglima Divisi Dipenego 
ro, Kepala Polisi Djawa Tengah, 

Dinas Sosial - Ekonomi Guber- 
nuran Djawa Tengah dan Ketua 
DPRDPS Propinsi Djawa Tengah. 

Pertemuan itu diadakan utk. 
memetjahkan dan mentjari dia 
lan bagaimana para korban ke 
-katjauah, dipropinsi . Djawa Te 

ngah dapat menerima: penataan 
an jang sebaik?2nja. Fa 

Menurut “keterangan djamian 

mereka tadinja lebih kursns 17 

  

  
langgaran meringkat, akibat di 

Peolisi, Sebaliknja diumlah “pe- 

1 Benkeraani pengusutan 2 
ran? mengenai pe- 

raturar2 dari Pemerintah Pusat 
maupun Daerah Swatantra, um- 
pama: peraturan lalu-lintas dia- 
tan, tiukai, padiak dll. — (Kor). 

PABRIK BESI BETON di 
: DJAKARTA 

“10 Insinjur Djepang da- 
. tang utk. membangunkan, 

10 
Djepang jang 

ian kan sihh C.C. Air Tra- 
ding Company dalam ranrka. 
Pa untuk menndirikan 

  

  

ribu djiwa., Sebagiannja telah 

amen, atau dipindahkan ketem- 

Ta mendapat pertolongan. — 

Ant. : 

Me : Sena Adji 
- Kepala Djawatan 

2 Reserse Pusat. 
| “Dari: Kementerian Kehakiman 

“didapat kabar, bahwa Presiden 
telah mengangkat Mr Seno 

Adji sebagai Kepala Henna 
Reserse Pusat. 5 

| Sehelum “pengangkatan tsb. 
Mr Seno Adji adalah sebagai 
ente da Peang Agung.   

  

“Hanan Film di Solo 

” 
mudej fit Dengan sanga 

pertama: rma Bekti 

(OLEH : Wartawan K.R. sendiri. 

OLEH N.V. Hanan Film Corp. Ltd. jang mempersiapkan 
: Gaia pertama dengan fjerita ,,Dharma Bakti” dan menga- 
| dakan c dpnaaat di Solo dan Tawangmangu, telah diselenggara- 

  

Malam “Yanjakha tamah dengan 
pimpinan Hanan Fiim beserta 
     

  

“Turut hadir S.P. Mangkunegoro 
dengan permaisuri diantara para 

(undangan terbatas serta para 
wartawan. 

Pimpman “ Mpengahiuhasi Wildan 
Djaffar dibantu oleh Bus Busta- 
mi cs. telah berhasil mentjipta- 
kan suasana pertemuan . jang 
»gereserveerd” mendjadi sema- 
tjam ,/panggung merdeka” jang 
meriah, dimana para undangan 

beserta para bintang2 Hanan 
Film turut ambil bagian, keme- 
riahan tersebut. $ 

. Terdiri daristenaga? 

— Sementara: itu dalam. uraian 
jang Giberikan oleh Wildan 
Djaffar jang dalam produksi per 
tama itu mendjadi maap 

" Ng Nannkam 

1 jang turut main da- | 

1 lam produksi pertama itu ber- | 

Gjalan dengan tjukup meriah, 

  

|djau dari segala segi2nja, 

diminta duduk sebagai anggota 

ka 
| kerdja sama ,,Colombo”, seorang 

perkenalan di K “Hotel Dana. 

diterangkan bahwa Hanan Film 
Corp. Ltd. adalah suatu usaha 
asional jang mempunjai tena- 

ga-tenaga - muda dalam pim- 

  

(pinan. , 
“Setelah produksi pertama 
,»Dana Bakti” dengan Effendi 
dan Nurhasanah, akan disusul 
dengan produksi kedua ,,Ku me- 
nanti di Borobudur” jang akan 

mengadakan: Ska djuga di 
kota Jogja. 

: Oleh Wildan diperiembikaji sa 

tu demi satu para bintang2 jg 
hadir. Nurhasanah setelah me- 
|ngindjak Harian Film Corp. te- 
lah diumumkan namanja jang 

“baru, jakni Siti Nursiah. Para 
“aktris lainnja: Mardiana (adik 
Nursiah), Dian Andriani, Mari 
Widiah  (Monroe-nja Hanan 
Film). 
Diantara para acteure- dapat ! 

kita kenali g Hermanto, 
A.Sarosa, Effendy  (.,Dharma 
Bakti” sbg. debuutnja), Albert, 
Mansur - Saleh, last not least 
Bus Bustami. Perlu ditambahkan 
bahwa bekas penjanji ROS Sam 
sidi dan Suginah (suami-isteri) 

tersebut. — Kor. 

|derasi Nasional Katolik) | 

ka- 

tan pengeluaran devisen negera 

diharapkan telah dapat meng-. 
“hasilkan. 

ialah:  bermatjam2 

Berhubung dengan adanja usa 

akapOr Tan. Si 
itu berlaku terus | 

kembali didesanja jang sudah: 

pata el bodo kosa: Ba Lana 2gb Bi. 

agar Pemerintah Pusat 

“dapat membeli 

KEDAULATAN BARA 

T
n
 

  

Rp.86 

barnja meluas karena gugur. 

Atas petundjuk ke 2 ahli ter- 
abon Pa aan dukuh Tripis — 
Kilesem — Gelangan dengan go- 

tong-rojong telah mulai mem- 
hikin slokan pandjang 14 Km 
membudjur bukit G. Kelir un- 

|tuk menampung air hudjan. 
nan, sematjam ini semula su- 
dah dikerdjakan oleh Tjamat 
Watumalang hanja masih ku- 
rang besar. Selandjutnja tana- 
man djagung dilereng bukit se- 
Jluas Lk. 8 Ha, akan diganti de- 
ngan tanaman  lamtoro untuk 
mentjegas erosi. Pelaksanaan 
ini baru dapat dimulai setelah 
panenan djagung. Sebagai ganti 
kerugian kepada para pemilik 
atas kebidjaksanaan Bupati, di- 
beri tanah efrpacht jang letak- 
nja tidak djauh dari situ. 

Sampai dimana bahaja G. Ke- 
lir kini belum didapat ketentu- 
an. Menurut fihak ahli soal 

ini “masih prematuur untuk 
waktu sekarang dinjatakan. Ha- 

nja pager kawat ditempat kere- 
takan untuk mengetahui bentja 
na Pagogi, dipandang belum per- 

nja pos pendjagaan 

didukuh. ' Gelangan tetap per- 
lu ada. Menurut dugaan G. Ke- 
lir semula lebih tinggi daripada 
sekarang, tetapi bersamaan ro- 

da sedjarah tanahnja sedikit de- 
mi sedikit longsor. Dengan giat 
dan teliti kedua geoloog terse- 
|but mengadakan orientasi dan 

peperiksaan keadaan G. Kelir 
keseluruhannja. Djuga bukit2 
|Tainnja jang dipandang berba- 

haja didaerah Watumalang dan 
Kalibeber, atas usul Bupati 
akan diperiksa sekalian.- Hasil 

penjelidikan dikirimkan ke Ban- 
dung untuk dibahas. 

Kepada wartawan "KR” Bu- 

pati Sangidi Hadisoetirto me- 
njatakan kepuasannja terhadap 
rakjat Tripis dan Klesem jang 
tetap tenang ' waspada dengan 
djiwa gotong-rojong sebazrai da 
sar utama dalam . menghadapi 
bahaja. Semua patuh kepada 
perintah. “Tidak ada jang ber- 
(tindak sendiri2. Mereka menge- 
tahui bahwa tempat tinggalnja 
jang terletak dalam suatu lem- 
bah (kom) terantjam bentjana. 
Tragedie Legatan Batur men- 
djadi Dn baginja nk 

menambah kepertjajaam rakjat 

kepada Pemerintah bahwa na- 
sibnja diperhatikan. Bupati Sa- 
ngidi sendiri selama 3 malam 

berada ditengah2 penduduk. 

Tradisi dukuh  Gelangan jang 

tidak pernah dikundjungi pega- 

Wwai negeri telah dipetjahkan 
olehnja dengan bermalam di- 

tempat tersebut. Tentang ren- 
tjana pemindahan penduduk ike- 

daerah aman sekiranja bahaja 

timbul, menurut Bupati su- 
dah diadjukan dengan biaja se- 
besar Rp».862.000,—. Diharapkan 

suka 

memperhatikan dan segera mem 

berikan keputusannja. — (Kor) 
  

TEKSTIL SUPAJA BISA 
DIBELI RATA 

Oleh kaum buruh. 
« Untuk mentjukupi kebutuhan 
kaum buruh dan Rakjat dalam 
menghadapi hari raya Indulfitri 
jang akan datang, . maka De- 
wan Daerah SOBSI Djawa-Te- 
ngah jang mewakili 201.399 
anggotanja mendesak : 

1). Agar Pemerintah mem- 

berikan djaminan kepada se- 
mua Kaum Buruh dari segenap 
lapangan  kerdja untuk dapat 
membeli bahan2 textiel dengan 

harga jang rendah. melalui Dja- 
watan2 dan Perusahaan2 Nega- 
ra maupun Partikulier 

2). Agar Pemerintah membe- 
Irikan djaminan kepada Kaum 
tani dan Rakjat lainnja setjara 
merata. sampai - didesa2 untuk 

bahan textiel 
dengan harga jang rendah me- 
lalui toke2, terutama milik Pe- 
ngusaha — Nasional / Pengusaha 

harga2 pendjualan jang keras 
3). Agar Pemerintah bertin-   

khan — hukum 

turut djuga dalam Hanan Film | 

dak tegas terhadap anasir2 sa- 
bot dan memberantas penga- 
tjau2 ekonomi dengan memberi- 

jang: setimpal 
kepadanja, dan mengadakan 

penggerebegan2 terhadap para 
penimbun.  - 

4). Pemerintah mengumum- 
kan harga2 textiel menurut ke- 
tetapan Pemerintah dengan 
maksud mentjegah kemungkin- 
an an st Ja Aa 

Beaja pemindaha 

ketjil, dengan disertai kontrol | 

Kelir tetap teka - teki 
& 

pendudak     
PERISTIWA keretakan tanah G. Kelir jang dimuat dalam 

"KR tanggal 30 April jbl selandjutnja dapat diwartakan bahwa 
(“2 orang ahli Djawatan Geologie Bandung telak tiba di Wono- 

| sobo dan bersama? Bupati, mereka terus bertolak ketempat ben- 
| tjana untuk mengadakan peperiksaan, Keadaan tanah jang 

bengkah masih tetap seperti sediakala. Bahkan disana-sini le- 
Agak keutara diketahui adanja 

"PE sebesar sumur. Hanja air tidak kelihatan tampak. 

  

Sebagian dari tanah G. Kelir 
jang retak sedang diperiksa. 

- 

  

Demonstrasi Besar2-an 
PRO Geredja 

Di Argentinia. 
Lebih dari 10.009 orang  Ka- 

tolik pada malam Sabtu  jbl. 
telah mengadakan demonstrasi 

| besar2an di Buenos Aires untuk 
memprotes rentjana 'undang2 
tentang pemisahan Geredja dan 
Negara jang pada hari Kemis jl. 
telah diadjukan kepada madjelis 
rendah. Argentinia oleh wakil 
Gabungan Sarekat Buruh Ar- 
gentinia. 

Dalam bentrokan dengan po- 
isi, jang menggunakan gas air 
mata, pedang dan perlengkapan 
anti-kerusuhan lainnja, bebera- 
pa orang demonsiran menda- 
pat. luka2 dan lebih - dari 40 

deral. Carlos Garcia jang sudah 
mengurdurkan diri Gari keten- 

tangga: tak 

: Demonstrasi tsb. telah dimulsi 
| Mehigrang2 jang selesai bersem- 
bajang di Katedral Bacnos Aires. 
Mereka sesudah bersembajang 

Pan Ipang dalan arak?-an 

2 dja orang? laki?, 

Gjaga kkaaan. wanita, anak? 
Ke da Regiint F3 

        

    

    

Polisi terpaksa bertindak ke- 
tika kaum demonstran jang me 
neriakkan sembojan2 pro Gere- 

dja 'pada suatu tempat hendak 
mengadakan tindakan kekeras- 
an. Pada hari Sabtu ini porisi 

tetap dipersiapkan untuk meng- 
hadapi” timbuinja kerusuhan? 

lagi. — UP. 

orang telah ditangkap a.l. djen-' 

    

PARA WALIKOTA TA' 
DJADI PERGI KE 

AMERIKA 
Didapat kabar dari kalangan 

DPD Istimewa Jogjakarta, bah- 

wa dengan tidak terduga2 hari 

Sabtu tgl. 7 Mei jl. telah diteri- 

ma kawat dari Kementerian D. 
N. Djakarta, jang menegaskan, 

bahwa kundjungan para waliko- 

ta ke Amerika, jang direntjana 

kan pada 'achir bulan ini atau 

awal bulan Djuni jad. diurung- 

kan. Apa sebabnja, tidak didje- 

laskan dalam kawat itu. 
Seperti diketahui jang menu- 

rut rentjana akan mengundjungi 

Amerika Serikat itu jalah Wali- 

kota2 Bukittinggi, Makassar, 
Bandjarmasin, Semarang dan 

Jogja. 

RP. 36.000,— UNTUK 
PENGAIRAN 

Objels pengairan dalam tahun 

1955 untuk daerah Gunungkidul 
telah diberi djatah oleh Peme- 

rintah Daerah Istimewa Jogja- 

karta sebesar Rp. 36.000,— Ba- 
gi Gunungkidul oleh jang ber- 

wadjib direntjanakan akan di- 
pergunakan untuk membangun 
beberapa dam di kapanewon Pa- 

tuk, Nglipar, Wonosari dan 

Semin. 
Selandjutnja diterangkan, bah 

wa dalam 1955 Pemerintah Dae- 
rah telah mengeluarkan beaja 

pengairan sebesar Rp. 180.000,— 

untuk kabupaten Kulon Progo, 
Sleman, Bantul dan Gunungkidul 
masing2 Rp. 36.000,—, sedang 
kan jang Rp. 36.000 sisanja nan- 
ti akan diberikan kepada kabu- 

paten jang dianggap radjin dan 

jang dipandang perlu. 

RP. 185490 UNTUK BAN- 
TUAN KEPADA 
MADRASAH? 

Baru2 ini Kantor Pendidikan 

Agama Daerah Istimewa Jogja- 

karta telah menerima dari Pe- 

merintah Pusat (Kementerian 

Agama) uang sebesar Rp. 185. 

490,— sebagai bantuan untuk 

madrasah2 dalam wilajah Jo- 

gjakarta untuk tahun 1954, jg 

semuanja berdjumlah 195 buah. 

Uang tsb. telah diserahkan 

kepada Kantor2 Pendidikan A- 

gama Kabupaten dan Kotapra- 

dja untuk diteruskan kepada 

Madrasah jang  persangkutan 

dalam daerahnja masing2. 
Madrasah2 dalam wilajah Ko- 

tapradja Jogjakarta berdjumlah 

20. buah dengan uang bantuan 
sebesar Rp. 22.392,— Jar Kabu- 

paten Sleman berdiumlah 57 

buah Madrasah dengan uang 

bantuan sebesar Rp. 57.762,-. 
Oleh Kantor Pendidikan Aga- 

ma - Kotapradja & Kabupaten 

uang tsb. akan dibagik: pada 
Madrasah? dan Kotapradja pa- 

da tangga! 17 Mei 1955 bertem- 

pat di Balai Perpustakaan Mes- 

djid Besar di Perkapalan Aloon2 
Utara dan tanggal 18 Mei 1955 

untuk Kabupaten Sleman di 

tempat jang sama, jaitu Balai   Perpustakaan Mesdjid Besar 

Aloon2 Utara. 
  

kepada DPD Kotapradja. 

Kotapradja. 

Pertama? delegasi mengun- 
djungi Kementerian Perekono- 
mian untuk meminta persetudju 
an sekitar pelaksanaan keputus- 
an DPR Kotapradja Jogjakarta 
beberapa waktu jang lalu ten- 

tang peraturan menambah peng- 
hasilan dengan tjara mengada- 

kan toeslag2 untuk kartjis bios- 
koop dan rumah2 penginepan 
Pada  prinsipnja Kementerian 
Perekonomian dapat menerima 
maksud itu. Tetapi disarankan, 

agar pelaksanaannja tidak ha- 
rus menepati apa jang ditjan- 

tumkan daiam peraturan kota- 

pradja Jogjakarta, djika mung- 

kin disesuaikan dengan keadaan 
dan suasana dewasa ini. Berhu- 
bung dengan itu, ada kemung- 

kinan, bahwa kedua peraturan 
Kotapradja jang belum berlaku 

itu, masih akan ditindjau lebih 

dulu dan mungkin mengalami 
perobahan2. 

. 

Tentang perdjuangan kepada 
Menteri Dalam Negeri sekitar 
beaja untuk perbaikan djalan2 
kota Jogjakarta, waktu itu ke- 
betulan walikota Jogjakarta ber 
ada djuga di Djakarta sehingga 
bersima2 delegasi, dimadjukan 

persoalannja kepada Menteri. 

Menteri Dalam Negeri menjang 
  

| 

  

Delegasi Kopra Jog jakarta 
berhasil 

Dua peraturan disetudjui 

DELEGASI Kotapradja Jogjakarta telah kembali dari Dja- 

karta dan hari Sabtu jang lalu telah memberikan laporannja 

Ketua delegasi anggauta DPD seksi Keuangan sdr. Tjipto- 

Sumarto menerangkan, bahwa pada umumnja kepergian delegasi 

ke Djakarta boleh dikatakan berhasil, jaitu untuk memperdju- 
angkan beberapa soal jang sedang dilladapi oleh Pemerintah 

gupkan akan meneruskan usul 

Gan rentjana beaja untuk perba- 

ikan djaian2 dikota Jogjakarta 

kepada kabinet. 

Tentang paberik es, oleh sdr. 

Tiiptosumarto dipergunakan se- 

bagai bahan2 pembitjaraan dju- 

ga dengan Kementerian Pere- 
konomian jang pokoknja untuk 

dimintakan bantuan2 untuk me- 

'mudahkan pembelian serta of- 
fertes mesin2 paberik diterima 

oleh Kotapradja. 

Selain dari itu delegasi Kota- 

pradja Jogjakarta djuga pergi 

ke Kementerian PP dan K dan 

Kementerian Penerangan, po- 

koknja menjampaikan rentjana2 

Gari kota ' Jogjakarta sekitar 

akan diadakannja peringatan 
200 tahun pada bulan Oktober 

1956.dan meminta perhatian ke- 

Gua, Kementerian itu untuk suka 

memberi bantuannja. Oleh ke- 
Gua Kementerian pada dasarnja 
bersedia akan memberikan ban- 
luan2 dengan  batas2 kemung- 
kinan, malahan dari Kementeri- 
an PP dan K ada kesanggupan 

Sjuga untuk membeli buku2 pe- 

ringatan 200 tahun kota Jogja- 
karia itu untuk didjadikan ba- 

han-bahan sedjarah oieh Peme- 
rntah. 

  

k DJAKARTA. Kabinet hari 
Sabtu jl membitjarkan soal2 ke 
amanan dibawah pimpinan Wk 
PM Zainul Arifin, jang  ditin- 

& PONTIANAK, Telah didiri- 
kan dikota ini N.V. HIPMI (Him 
punan Pd 
donesia) jang didukung oleh pe 
'dagang2 menengah sebagai inti, 
sedang pedagang2 lainnja akan 

peserta. 

MALANG, dalam rentjana 

guru bahasa Inggris, dari Lon- 
don, W.D. Sharrocks, tidak la-   (Foto : nga. 

Menengah In- | 

  ma lagi akan berangkat ke In 

TANAH AIR 
  

F donestii untuk ditempatikan di: 
Malang. 

sk DENPASAR. Dewan Pemie- 
rintah Daerah Bali pada tgl. 26 

| hingga 28 Mei ini akan melang- 
sungkan ,,pasamuan agung” aga 
ma Hindu Bali, jaitu suatu kon- 
perensi, dimana pemerintah dae- 
|rah meminta pertimbangan para 
pendeta dan para ahli agama 
Hindu Bali tentang soal2 adat & 
agama. 

& BANDUNG. Hari Sabtu 

| dari. Endo HWenheids 

  dan Minggu kemarin dilangsung 

kan dikota ini kongres ke-26 
Verbond 

“(TEV), sekarang namanja ,,Ga- 
bungan Indo Untuk Kesatuan 
Indonesia” untuk  membitjara- 
kan matjam2 masallah, a.l. soal 
Irian Barat, Dwi Kewarganega- 
raan, hasutan2 pihak Belanda 

kolonial teyhadap kaum Indo jg 
telah djadi wargenegara. 

kt MAKASSAR. Kepala pe- 
rumahan Sulawesi Selatan, sdr, 

A.W, dan pengawas perumahan,   K,, telah ditahan oleh pihak jg 
  

  

bervadjik, berhubung. 

tjara2 pembugian 
merugikan pihak2 
pentingan. 

kk. SURABAJA. Kebun bina- 
tang dikota ini mendapat kiri- 
man harimau dari desa 'Keda- 
wung (Probolinggo) jang dapat 
ditangkap oleh penduduk desa 
tersebut. 

tt PEMATANGSIANTAR. Da 
lam permulaan Kursus peladjar 

an tahun ini akan dibuka Per- 
guruan Tinggi Pendidikan Guru 
(PTPG) untuk propinsi Sumatra 

Utara dan di Tondano (Minaha- 
sa) untuk propinsi Sulawesi. 

dengan 
ruah jang 

jang berke- 

Sebagai diketahuis tahun jl. te- 
lah dibuka di Bandung, Malang 
dan Batusangkar, 

   

110.000 dan bahasa. Perantjis de- 

| tiba di Jogjakarta pemilik dan 

PEMIMPIN REDAKSI HA- 

RIAN. ,,ASJARDUL 

ADNA" 
Di Jogja 

Kemarin malam dengan naik 

kereta api dari Djakarta telah 

pemimpin redaksi harian Mesir 

,Asjargul Adna” Antoun Khalil 

Assaf: Selain memimpin surat- 

kabar tsb., sdr. Antoun itu ada 

lah secretaris Persatuan War- 

tawan Asia Afrika bagian ba- 

rat, dan djuga wartawan dari sk. 

'Proche Orient” jang terbit di 

Cairo dalam 8 bahasa, jaitu ba- 

hasa Arab dengan oplaag 15000, 

bahasa Inggeris dengan oplaag 

ngan oplajag 10.000. Ia berkun- 

djung di Jogjakarta sampai ha 

ri Rebo jad. dan akan mengada 

kan penindjauan diperusahaan2 

perak, batik, Borobudur dan 

Prambanan. Hari ini ia bermak 

sud hendak menghadap Kepala 

Daerah S P. Sultan dan seterus- 

nja dari Jogja ia akan berkun- 

djung ke Solo dengan maksud 

jang sama. 

HALAMAN 2 

DINAS P & T 

Berhubung dengan hari Nu- 

zulul @Gur'an 10 Mei dinas Pos 

dan Telegrap diatur mena hari 

Minggu. 

HARGA BENSIN NAIK 
Dengan tidak diumumkan le- 

bih dulu, harga bensin  dipom- 

ps2 sekonjong2 naik dari Rp. 
At 'mendjadi Rp. 1,93 
Djum'at 6-5 jang lalu. Apa se- 

bab harga itu dinaikkan, belum 

lagi diketahui. Tetapi diduga 

kenaikan ini disebabkan karena 

harga lain2 barang jang djuga 

naik. 

PERINGATI 
Peringatan Henry Dunant te- 

lah diadakan tgl. 8-5 jl. oleh 

P.M.I. Tjab. Jogjakarta dikan- 

tornja djl. Gondokusuman, Jo- 

gja. Dalam upatjara peringatan 

ini diadakan pelantikan terha- 

dap 32 anggauta Mobiele Colon- 

ne. Pasukan ini dibagi djadi 2 

kelompok, jang masing2 kelom-   
TAMU2 BOLIVIA, EL SAL- 

VADOR dan EDUADOR 
Besok datang. 

Pemerintah daerah Istimewa 

Jogjakarta telah menerima ke- 

pastian dari Pemerintah Pusat 

tentang kundjungan tamu2 luar 

negeri, jaitu | dari Bolivia, El 

Salvador dan Eguador. Mereka 

akan tiba di Jogjakarta pada tg. 

10 Mei jad dengan pesawat ter- 

bang dari Bandung dan djumlah 
rombongan tamu luar negeri itu 
banjaknja 6 orang, terdiri dari 
masing2 negeri 2 orang, seorang 
berkedudukan duta besar dan 

sul djenderal serta rombongan 
vengikutnja dari Kementerian 

Luar Negeri dan Kementerian 
Penerangan Djakarta. 
Menurut rentjana, besok siang 

mereka akan mengundjungi pa- 
meran keradjinan, kemudian 
berziarah kemakam Bahagia di 
'Semaki dan sore harinja diteri- 
ma dengan resmi oleh Pemerin- 
tah daerah digedung Negara di 

mana akan hadlir  pembesar2 
sipil dan militer. Pada malam 
harinja mereka melihat kesenian 
daerah berupa tari-tarian di- 

bangsal Kepatihan. 
Esok harinja rombongan ta- 

mu2 ini akan mengundjungi Bo- 
robudur dan Prambanan sedang- 
kan pada tgl. 12 Mei mereka 
dengan kereta api menudju ke 
Surabaja. 2 

H.O.S. TJOKROAMI- 
NOTO.. 
Penjebar 'Ko- Eksis- 

tensi & Toleransi. 
Semalam di Sono Budojo Jogja 

telah diadakan peringatan. hari 

“yafatnj4 H.O.S. “Tjokroaminoto, 
seorang tokoh P.S.I.I. dan salah 

seorang pemimpin besar bangsa 

Indonesia. Oleh panitya diriwa- 

jatkan 'perdjuangan almarhum 
serta tjita2-nja bagi Indonesia. 
Diterangkannja djiga, bahwa 
pribadi H.O.S. Tjokroaminoto 

adalah seorang tokoh besar bang 

sa Indonesia jang sedjak waktu 
itu telah dapat melaksanakan 

ko- eksistensi dan toleransi. Ma- 
ka pribadinja itu djadi tempat 
bertemunja. para  pemimpin2 

Gari pelbagai aliran dan golong- 
an, baik jang nasionalis, Islam 

maupun komunis. Adjaran2 H.O. 
S. Tjokroaminoto inilah jang 

hingga sekarang tetap dilandiut 

kan oleh partai P.S.LI. Achir- 

nja oleh P.S.I.I. diharspkan, agar 

semua. pemimpin partai dapat 

mengambil tjonto pribadi H.O.S. 
Tjokroaminoto itu, dan dalam 
menghadapi remilihan umum ini 

tetap waspada terhadap kaum 

imperialis & kapitalis dan kaki 

tangannja. 
Waki!2 PK.I. dan P.N.I. dalam 

kata” sambutannja mengadjak, 
agar kita. semua tetap bersatu 
menghadapi musuh2 demokrasi 

dan melawan imperialis kapita- 
lis serta membina dan mengem- 
bangkan persatuan partai2 jang 

telah dapat dibentuk di Jogja- 
karta. Menjambut djuga pada 
malam itu wakil P.B. P.LI. dan 
wak'1 Liga Kemerdekaan Malaja. 

KOPERASI PEGAWAI 
FAK. S.P.F. 

Baru2 ini dikantor Laborato- 

rium Pendidikan Fak. S.P dan 

F.U.N.G.M. djl. Mahameru 11 

Jogjakarta, telah terbentuk Ko- 
perasi Pegawai dari lingkungan 
Fakultas'tsb. Dalam rapat itu 
hadlir djuga Kepala Djawatan 

Perekonomian Daerah Istimewa, 

jang memberikan petundjuk2 
dan pendjelasan2. 

PEMBERANTASAN. TIKUS 
RP. 69.000, — 

Sebagai langkah untuk mele- 
njamwkan hama tikus musuh Rak- 

jat Tani Gunungkidul kini oleh 
Panitya Pemberantasan Tikus 
Kabupaten Gunungkidul selama 
3 hari mulai tg. 3 sampai tgl. 5 
Mei 1955 telah diadakan gerak- 
an pemberantasan hama tikus 

setjara besar2an oleh seluruh 

Rakjat dalam daerah Gunung- 
kidul mulai dari pedukuhan 

sampai kapanewon2. Biaja pe- 

laksanaan Panitya telah menje- 
diakan uang Rp. 60.000,—, dian- 
taranja Rp. 50.000,— guna bea- 
ja gerakan pemberantasan ha- 

ma “tikus (1 ekor tikus satu 
benggol) dihitung mulai tg. 3 
selandjutnja : Rp. 10.000,— gu- 
na membeli ratjun fosfer jang 

diserahkan kepada  Djawatan 
Pertanian.  Selandjutnja Rp. 

9.000,— persiapan beaja menga- 
tasi penjakit H.O. 

Menurut keterangan dari jang 
berwadjib para penderita penja- 
kit H.O jang kini setelah men- 
dapat perawatan dalam 1 bulan   telah terdapat 2075 sembuh. 

ae Sita $ HA Udan 4 
PR AN obi 3 nia Md Udan SA MO PU WB ambn n  iua 

seorang lagi berkedudukan kon- $ 

pok terdiri dari 3 regu dan tiap 

| regu mempunjai 5 orang ang- 

gauta. Mobile Colonne ini dike- 

tuai oleh sdr.2 Sutisno dan Su- 

hardjo. Kepada anggauta ini 

oleh ketua Tjab. P.M.I. Jogja- 

karta Pangeran Murdaningrat 

diharapkan “kesediaannja beker- 

dja sukarela untuk kepentingan 

perikemanusiaan dan mengikuti 

djedjak Henry Dunant. Dr Tjo- 

butannia mengharap, agar para 

anggautajang telah dilantik 'itu 
selalu siap sedia diberangkatkan 

ketemnat2 jang tertimpa bahaja 
alam, terutama jang datang Lana 

G. Merapi. 

SEKITAR TANDA SAM- 
BAR JANG HILANG 

Berhubung dengan tersiarnja 

berita tentang tanda gambar 
Masjumi jang hilang di Kalura- 
han Bokohardjo Prambanan jg 

dimuat dalam harian ini bebe- 

rapa hari jl. maka lebih Iandjut 

didapat berita bahwa bukannja 

| tanda gambar Masjumi sadja 
jang mengalami kerusakan dan 

hilang, tetapi djuga tanda gtm- 

bar P.K.I. 
Hal ini telah dilaporkan ke- 

pada jang berwadjib. 
Dengan adanja peristiwa ter 

sebut, maka kedua2nja menda- 

pat kerugian. Siapa2 jang: ber- 
buat masih perlu diselidiki. Be- 
berapa orang jang ta' bertang- 

gung djawab itu telah diketahui 
oleh Lurah desa setempat dan 
pula telah diberi nasehat seper- 
lunja. : 

Untuk mengatasi soal2. jang 

hakan adanja pertemuan2. de- 

ngan Partai2 setempat untuk 

istiwa2 'itu terulang lagi. 

PANITYA ZAKAT FITRAH 
GAMA 

Panitya Zakat Fitrah Dewan 

Mahasiswa Universitas Negeri 

Gadjah Mada tahun 1955 telah 
terbentuk dengan susunan sbb.: 

lis sdr Mahaga, 
Tuti Suprapti. 

Untuk memudahkan peneri- 
maan derma dibentuk pos2 pe- 
narikan jaitu: Semaki Baru 9, 

Mad. 7/66 Sekip 1 dan Resonega- 

ran 3. Chusus bagi mahasiswa 
akan ditempatkan Pos2 ditiap2 
asrama mahasiswa. 

LULUS GAMA 

PUN. Gadjah Mada untuk 
Prop. Kand. Ilmu Hukum sdr.2 

Jusuf Sudarno, Semiarti Dju- 
nsedi, Suparman Emawan, Sis 
Budiharsono, Achmad, ' Ma'ruf. 
Abdul Karim Usman, Suhardjo 

dan Tuti Amalia. 
Prop Bee. Ilmu Hukum djuru- 

san Kepidanaan sdr2.. Bambang 

Sutopo dan Mohammad Djanis. 

Rahaju. 

Kepidanaan : sdr. Suhardjo. 
Bace. Ilmu Hukum djurusan 

ganda  Wiriadihardja. 

Politik sdr.2 : Muljono dan Sjar- 
rifuddin Maruli Tua Sirait. 

Prop. Bace. Ilmu Sosial . dan 

sional sdr. Noorehidjaziah, 

JOGJA SINGKAT 
k Ikatan S.M.A.2  Partike- 

lir, 'LS.M.A.P. di Jogjakarta 
akan mengadakan udjian peng- 
habisan untuk  peladjar2 jang 
ditampung dalam sekolah 2 pe- 
nampungan S.M.A. €C Jur.- Ek. 
Udjian ini akan diadakan mulai: 

Gemblakan 45 dan di S:M.A. C 
P.P.I.K. djl. - Lempujangwangi 
11. Keterangan lebih landjut 
dapat diterima dikantor djl. 
Gembilakan 45. 
  

Nonton mana ? 
LURUK. Samrab?" Kunlesh 

Kumari. 

REX : ,,/The Naked Jungle”, Ele- 
anor Parker, Chariton Hes- 
ton. 

SOBOHARSONO : ,,Jankee Pa- 
sha”, Jeff Chandier, Rhonda 
Fleming. 

SENI SONO : , Zombies of Kn 
Stratosphere”, ke II. 

RAHAJU: ,Jankee Pasha”, 

Jeff Chandler, Rhonda Fle- 
ming. 

INDRA : 
MURBA : 

Thien'”, 
WETAN BETENG: ,/The Golden 

Houwk”. 
KETOPRAK TRIMUDO-TOMO: 

Sedah Mirah”, (Babad Ma- 

,Ram Pratigya”. 
,Houw Kan Tong     taram). 

   
Un 

sedjak 

HENRY DUNANT DI- 

kroatmodjo dalam kata sam- - 

tidak diinginkan itu akan diusa- .: 

mendjaga djangan Sampai .PeE-.. 

Ketua sdr. Sri Hadiati, penu- 

keuangan: 

Surokarsan 15, Ngadi Negaman 

Telah lulus udjian Fak. H.E.S. 

Kandidat Ilmu Hukum sdr2:- 
Hartojo Reksowiguna dan  Suti 

Ketatanegaraan: sdr. Muftie Su- 

Prop. Kand Ilmu Sosial dan 

Politik djur. Hubungan Interna- 

tg. 81-5 s/d 4-6 di S.M.A. C Jas 
jasan Institut Indonesia “ djl. 

Bace. Ilmu Hukum djurusan 2 

       



    
   
    

   

   
     | KEDAULATAN 'RAKJAT 

  

Lembu Jai 

    

HALAMAN 3 
Pa AN 

  

   
      
      

  

       

   
    

lan (pun demikian saja akan tjoba 

Djokja mene- 
rangkan terima 2 Le eara dari 

, tapi 

  

Selama Ketua sidang memba- 
tjikan beberapa bagian dari tu- 
lisan2 dalam madjalah tersebut, 
dengan spontaan dan serentak 
para terdakwa kelihatan tjemas 
dan djengkel bahkan merasa ma 

lu akan adanja ,,peneranga 
jang g demikian Hu: dinegeri Be- 

Dengan suara jang ,,hamboto 
uh” semua terdakwa menja- 

kan. ked madjalah 
:Muria” itu Terdakwa 

Abituley sementara itu sudah 
berdiri dengan 'atjungkan ta- | 
ngannja minta bitjara jang la- 
lu dipersilahkan oleh Ketua si- 
dana Kata Apituley: ,,Kabar2 
Geri ,,Mena Muria” itu absotuut | 
bezijden de waarheid!” Sama se- 

kali bohong! Matinja 'Tetelepta 
bukan karena dianiaja. Kita se- 

mua terdakwa mendapat per- 
lakuan baik ditahanan, djuga 
didalam sidang ini. Dengan atas 

| nama semua para terdakwa sa- 
ja menjatakan sangat menjesal 

  

dan kita merasa. malu bahwa ? 

telah terdjadi omong kosong jg 
sedemikian rupa”. Demikina A- 

pituley. Pada : itu rd somader Ma- 
nuhutu 

  

ja bilang dgn ketulusan hati?” 

Datang gilirannja Mr Stoffels if 

urituk djuga menjatakan pikiran 
nja mengenai tuduhan2 didalam 
madjalah RMS ,,/Mena Muria” j 
dinegeri Belanda itu. Kata Mr 
Stoffels : 
het eerst van dit bericht in ,,Me- 
na Muria”, ik ontvang dit blad 
wel geregeld, maar lees het noo- 
it, omdat ik geen bahasa Indo- 

nesia kan lezen. 

Ik kan U echter verklaren, 
demikian Stoffels melandjutkan 
keterangannja kepada Ketua Si- 
dang, dat toen ik terug was in 

aan uit Indonesia, en de 
mij gevraagd heeft naar 
Pabelan. ik geantwoord 

heb dat de Wijze waarop de 
zaak hier behandeld werd in 
ale opzichten unitstekend was. 
Ik heb ook” verklaard, dat er 
g€en sprake is geweest van mis- 

handelingen yan de Panen 

pemeriksaan baik 
(Sambungan hal. 1. 

|,,Mena Muria” wordt uitsluitend 

2 tar mimbar voor deze R.M.S. 

an (nah ditanja pendapat saja oleh 

" djawab bahwa tjaranja peme- 

. Ingadilan Tentara di Jogjakarta 

: Irangan saja ini telah diumum- 

ums | hadap kedjustaan., . | 

dikerangkan lagi bata siasat P 
»Iain-djawa”  tertjium. disini”. | 

»Ik hoor thans voor | 

iklaringen zjn ing de Ne- 
derlandse pers gepubliceerd. 

  

| door diegenen gelezen die baha- 
|sa Indonesia verstaan, dus zeer 
-weinig Nederlanders. Ik kan de 

| redactie niet dwingen om deze 
.mededeelingen .. te herroepen, 

  

| ar ma nm 2 e aa en Tr L 

Hn Henna aan. Ik heb 
  

rheden heb ik 

-|nooit en ik zal aan 

“Ide redactie van ,,Mena Muria” 
| meedeelen hoe ik hierover denk! 

jan Mr “Stoffels jang 

singkatnja: Ketika saja pulang 
Nederland dari Indonesia per- 

      

an saja 

    Indonesia di saja telah men- 

.riksaan perkara RMS oleh Pe- 

| adalah sangat baik. Sama sekali 
tiada penganiajaan terhadap 

diri para terdakwa RMS. Kete- 

kan di pers, Belanda. Sungguh- 

menggunakan pengaruh saja 
agar berita2 jan, djusta itu di 
bantah Taldatam "(Mena Muria” 
djuga. Saja benar bersympasi 
“terhadap RMS, tapi Petak ter- 

  

  

Keterangan Saksi2. 

      

: Telan” didengar keterangan 
saksi Cornelis Loppies 
kini kepala Bagian Keuangan 
'PropMajuku di Ambon dan Jo- 

| hannes Constantinus Manuputi, 

dulu kepala daerah di Dobo (ke 
pulauan Aru). 

Tanggal 12/4-1950 saksi Lo- 
Dies jang bekerdja pada Djawa- 
tan Keuangan NIT di Makasar 
dikirim ke Ambon untuk mengu 

sut perkara penggelapan: Ia 

tinggal disana sampai terdjadi 
proklamasi RMS, kemudian ka- 

  

  

URAN se- 

akibatnja suatu bentja 

Di Kibar (Spanjol), 
Santos Garcia, umur 

— bertaruh dengan 

bahwa dia dapat minum 
| botol konjak 'sekaki gus, Ia 

pa karenanja. 
“Amador 

Patib "Naviirre bertar”h 

dengan kawannja bahwa da 
dapat menjeberangi deng: n 
berenang sungai Aragon jz 
deras arusija. Ia- hampir 
terbenam, ketika sepasukan 

polisi berhasil mengeluarkan 

dia dari air, 
Hae Mentan) 

1 
nja | 

    
  

  

tere menerangkan “babe ini 

sungguh aneh, sebab. ketika itu 

KNIL sudah tidak ada lagi. Su- 
dah mendjadi tentara RMS. 

Keterangan saksi Manuputi 

sebagai kepala daerah Dobo ber 

putar pada pertahanan RMS di- 

tempat tsb. Ia ikut melawan pen 

daratan TNI, kemudian ia se- 

rahkan diri. Ia ikut siarkan pro- 

klamasi RMS kepada rakjat di- 

wilajahnja. 

Sidang diundur hari Rabu Ig 

Mei jad. 
Dapat dikabarkan bahwa pe- 

ngatjara advokat Mr Stoffels ti 

dak djadi adjukan saksi2?nja se- 

perti jang semula diminta. 

K 

  

ORANG AS DI RRT 
“Dapat bingkisan. 

Markas besar  perhimpunan 

palang merah di Djenewa me- 

ngumumkan, bahwa bingkisan2 

akan dikirimkan setiap 14 har. 

kepada ke 15 orang penerbang 

dan 28 orang preman Amerika 
jang kini dipendjara di Tiong- 
kok. 

Bingkisan? itu berisi makan- 

an, obat2an dll. jang diperlukan 
oleh mereka. Persetudjuan me- 

ngenai pengiriman tsb telah ter 

tjapai setelah diadakan perun- 

dingan2 jang lama di Cheneva   
rena permintaan terdakwa Wai- , 

pangkat Direkteur Urusan U- 

mum RMS, Direkteur Kabinet 
Presiden, Sekdjen” Urusan U- | 

mum dari PM. Kata Wairisal 
ketika itu kepada saksi: Hendak 

Inja saudara bersikap seperti 
orang tahanan sebabrkita semua 
ini mendjadi Lana Kita te- 

rima djabatan- karena'desakan 
Soeumokil jang punja backing 
baret. Pada permulaan Mei 1950 
datang Kol.Schotberg dari Ma- 
kasar ke Ambon bawa uang 4!, 

Ambon sudah habis, Atas perta- 
njaan Djaksa, saksi menerang- 
kan bahwa pengiriman uang per 

tama dari Makasar ke Ambon di 
bulan Maret 1950. Uang itu di- 
kirim ke Ambon Kafenja utk. 
KN. 

'risal ia berturut?  mendjabat | Pal 

Gjuta rupiah sebab keuangan di.| 

'apabila persekutuan itu berhasil 

antara para wakil perhimpunan 

ang merah Amerika dan Ti- 
ongkok. (BBC ) 

  

BLOK SOVJET IMBANGI 
NATO 

Perentjana2 tertinggi militer 

vjet di Eropa Timur akan me-. 

ngadakan konperensi pada hari 

Rebo jad. di Warsawa untuk 

menjusun sebuah organisasi per 

djandjian Eropa Timur 
modelnja sama. dengan Nato, 
Para -peni diplomatik ne 

gara2 barat menjatakan, bahwa 

  

dibentuk mungkin Kremlin tidak 

akan memperhebat perang di- 
nginnja mengingat perkem- 
bangan2 dalam negeri jang meng 
hendaki adanja stabiliteit kea-   - Mengenai ini, terdakwa Pie-: 

oa 
kali been nana SA 

Ilxintah Perantjis jakin 
I komite 

dan politik ke 8 negara blok So- |: 

jang || 

| Edgar Faure chawatir 
Vietnam Selatan djadi Komunis 

Peranijis bantu sendjata Biah Xuyen 

P.M. Perantjis Edgar Faure :kaa memberi tahu kepada 
menteri luar negeri A.S. John Foster Dulles, jang kini berada di 

Paris, bahwa kemungkinan besar (Komite Revolusioner di Viet- 

nam Selatan dalam ? bulan jad. ini dapat membentuk suatu pe- 

merintahan front rakjat jang »akan membuka pintu lebar? bagi 

“komunisme di Vietnam Genta. Demikian kalangan? di Wa- 

shington. 

' Menurut kalangan tsb. .peme- 
bahwa | 

tsb., di-infiltrir oleh 
orang2 komunis, walaupun dida- 
at kabar bahwa kementerian 
ua? negeri A.S. telah menjata- 
kan tidak memperoleh bukti ten 

  

| tang hal itu. Selandjutnja ka-| 
Niangan tadi mengemukakan dji- | 
ka di Saigon "terbentuk suatu 
pemerintahan front rakjat  ma- 
ka kemungkinan besar Korps 
Ekspedisioner Perantjis akan 
ditarik mundur dari semua dae- 
rah di Vietnam Selatan. 

Kementerian tuar negeri AS. 

terus menjatakan, mempertjajai 

P.M. Ngo Dinh Diem, dan bhw 

tetap ada petundjuk jang mem- 

berikan kepertjajaan bahwa Ngo 

Dinh Diem dapat membentuk 

suatu pemerintahan nasional jg 

'dita'ati oleh angkatan perang. 

Rentjana kaisar 
| Bao Dai. 

Reuter selandjutnja mewarta- 

kan bahwa kaisar Bao Dai telah 
menjusun suatu rentjana dalam 
usaha memulihkan stabilitet dan : 
mentjegah bahwa negerinja dja- 
tuh ditangan pihak komunis. 
Menurut kalangan jang dekat 

dengan Bao Dai berdasarkan 
rentjana itu Bao Dai akan kem- 
bali ke Saigon dengan mempu- 
njai kekuasaan jang berkurang 
daripada dewasa ini dan akan di 

bentuk suatu pemerintahan jang 
mempunjai dasar jang lebih luas 
dalam mana djuga duduk P.M. 
sekarang jaitu Ngo Dinh Diem. 

Kalangan diplomat di Paris   
  Sean en erngak (BBC). 

    
Inisiatif diambil oleh mahasis 

man Barat, dimana sekarang su- 
dah dibentuk suatu Panitia pu- 
sat untuk menjelenggarakan 
konperensi itu. Disamping itu 
diberbagai negeri Eropa sudah 
dibentuk panitia negeri untuk 
mengadakan persiapan2, dan me 
ngumpulkan sebanjak mungkin, 

mahasiswa untuk turut berkon- 
perensi. 

Jang mendjadi atjara terpen- 
ting dalam konperensi tersebut 

adalah masalah2 masjarakat pe 
  

Dunia ka sini 
Radio Peking “dalam siarannja 

mengatakan: bahwa RRT ie- 
4 iper i hari ulang 
'tahun & 0. “diketemukannja 
pesawat radio oleh sardjana 
bangsa Rus AS 

    

   

      

   

: bukan 
da pang 

  

—terah tersebut kini "Dintiakan 
pentjatjaran setjara besar2an 

  

bai, 

   

| Krishna Menon, ketua delegasi 
“India di PBB, Sabtu jang jalu 
'telah bertolak dari New Deihi 
"ke Calcutta, dalam perdjalan- 
inahnja ke .Peking atas un- 
(dangan PM RRT Chou En 

ladjar Indonesia diluar ne- 

geri, terutama sekali di Hropa. 

Kepada seluruh peladjar akan 

diberi kesempatan untuk menge 
mukakan segala kesulitan jang 

mereka hadapi dinegeri2 tem- 
ipat mereka beladjar, dan seda- 

pat mungkin segala kesulitan 

tersebut akan dapat diatasi ber 
sama. 

Selain dari kesulitan? jang 
mereka hadapi, djuga akan di- 

| perbintjangkan masalah2 jang 
langsung mengenai para pela- 
djar, peraturan pemerintah ten- 

tang para peladjar diluar nege- 
ri, masalah peladjar dalam ne- 
geri masing2 dan kehidupan 
berorganisasi dari para. peladjar. 

Sebagai pendorong lainnja un- 

rensi tersebut adalah hasrat 

sak peladjar? kita diluar -ne- 
|'geri, untuk turut 'serta' menjam 
bangkan pikiran dan usaha da- 
lam memetjahkan ataupun tu- 

  
'rut memikirkan masalah? jang | 
| dihadapi oleh rakjat dan peme- 

a, bat Penapa -rintah Ind nesia pada wakt 'asaannja Gina dunia telah | jnis : : “Ditam. menuntut ilmu penge- 
tahuan dinegeri orang, lama 
kelamaan 
hati peladjar 
kehampaan, seolah2 mereka ber 
gantung diudara karena terle- 

pas dari masjarakat sendiri dan 
tidak turut serta memikirkan 
masalah? nusa dan bangsa, jang 

sedjak lahirnja senantiasa  di- 
hadapi olehnja dengan tiada ke- 
njataan jang tertentu dalam pe- 

metjahannja hingga dewasa ini. 

Jama makin terasa dan pada su-   

Konp. Peladjar Indonesia 
.. di Eropa 

- DARI tanggal 5 sampai tanggal 10 Djuli jad para peladjar 
Infionesik dipelbagai negeri Eropa akan mengadakan konperensi 
di-ibukota Djerman Barat, Born. Sedjak tahun 1945 baru sekali 
inilah para peladjar kita jang menuntut ilmu diluar negeri, me- 
njelenggarakan konperensi semafjam itu. 3 

wa kita jang beladjar di Djer- 

|dajaan dan pendidikan, masalah 

tuk menjelenggarakan Konpe- 

jang makin lama makin mende- | | 

timbullah didalam | 
Indonesia suatu 

Kehampaan sematjam ini makin | 

dalam suatu tindakan 

njata.. 

Mengingat hal2 tersebut di- 
atas, maka konperensi di Bonn 
mem perlu untuk mem- 

'perbintjangkan masalah2 jang 

jang 

rakjat Indonesia pada waktu 
ini, diantaranja masalah kebu- 

sosial, masalah ekonomi dan ke 
makmuran rakjat, masalah po- 
litik luar dan dalam negeri. 

Selama  konperensi tersebut 
akan diadakan pertukaran pi 
kiran setjara teratur dan njata 

“bulatan pendapat dalam mem- 
|peroleh titik persesuaian demi ke 
'pentingan nasional. Hasil2 kon- 
perensi akan disusun dalam su- 
atu Laporan Resmi dan akan 
dipersembahkan kepada peme- 
rintah Indonesia, Dewan Perwa- 
kilan Rakjat, Masjarakat Indo- 

nesia umumnja, Universitas2 
Indonesia dan Masjarakat Pela- 
ajar Indonesia seluruhnja. — 

(Antara Tentu 

dihadapi oleh pemerintah dan | 

dengan tudjuan pada suatu ke- !   

menganggap rentjana Bao Dai 

ini sebagai suatu ,,move”. untuk 
mendapatkan bantuan baik dari 
Perantjjis jang tidak menjukai 

    

AGEN :   
  

Radja obat kesehatan ,,SENKESIN” adalah dua matjam: 
lelaki dan ,SENKESIN” Femininum untuk perempuan. Obat ini sangat adjaib utk menim- 
buikan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tulang 
dll. Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja obat ini untuk memperkuatkan tu- 

potitie Ngo, maupun dari A.S. 
| jang menjokong Ngo sebegai se- 

Lorang jang paling kapabel me- 
njusun Gi negerinja perlawanan 

“terhadap komunisme. 

Pemerintahan Ngo me- 
nuduh Perantjis mem- 

bantu Binh Xuyen. 
Pemerintahan Ngo Dinh Diem 

sementara itu telah mengeluar- 
kan pengaduan bahwa Peranijis 

membantu laskar Binh Xuyen, 
jang sekarang sudah terusir ke 

luar kota Saigon, dengan dijalan 

“memberikan sendjata jg diang- 

kut dengan sebuah mobil ambu- 
jange Perantjis. 

Seorang opsir Binh Xuyen te- 

pat sebuah mobil ambulance 
dari Perantiis utk mengangkut 

sendjata2 tadi ke kedudukan? 
baru Jaskar Binh Xuyen dan 
bahkan 2 orang opsir Perantjis 
telah membantu dia dengan me- 
masukkan sendjata?2 itu dalam 

mobil tsb. 

Protes djenderal 
Paal Bly. 

UP selandjutnja mewartakan 

bahwa panglima besar merang- 

kap komisaris tinggi Perantjis 

Gi Indotjina, djenderal Paul Ely, 
telah mengadjukan protes resmi 
kepada P.M. Ngo. Dalam protes 
ini Ely mengemukakan  kam- 

kan suatu rentjana jang ter- 
susun baik oleh pembesar2 Viet- 

nam. 
Ely dalam pada itu memper- 

maklumkan berlakunja djam 
malam di Haiphong. enclave Pe- 
rantjis di Vietnam Utara, dan   
memperkeras tindakan2 keaman ! 

Radja Obat Kesehatan 

lah mengaku bahwa ia menda- : 

panje penghasutan melawan Pe- | 

rantjis jang dilakukan berdasar | 

an untuk menindas kerusuhan2 
terhadap pasukan2 Perantjis di 

Kota ts. — UP. 

  

RESHUFFLE KABINET 
IRAK 

Wenju Sahbandar kem 
bali djadi Duta Besar 

Irak untuk AS di 
Washington. 

Didapat berita bahwa reshuif- 
fie kabinet perdana menteri Nu- 
ri as-Said dari Irak berhubung 
dengan pengunduran diri men- 

teri luar negerinja, Musa Sha- 

marin. 
Shabandar jang kembali ke- 

posnja jang lama, jalah sebagai 
duta besar Irak untuk AS di 
Washington, akan diganti oleh 
menteri negara, Burhanudin Ba- 
shayan, jang ketika perunding- 

an sampai penanda . tanganan 

Pak Irak — Turki dan dalam 
perundingan Irak — Inggeris 
untuk mengachiri perdjandjian 
persekutuan 1930, mendjabat 

“acting menteri luar negeri. 
Ur: 

  
  

:I PELATJUR THAILAND 
DIDJAMIN 

Oleh karena terbukti pe- 

rusahaan spesial istimewa 

di Bangkok laris benar, ma- 
ka polisi Muang Thai se- 

karang telah memberikan 
lagi idjin bagi dibukanja 3 
buah penginapan istimer 
baru. Dengan demikian di 
Bangkok kini terdapat 11 

penginapan istimewa . chu- 
sus untuk kaum hidung be- 
lang. Tadinja ada 8 pengi- 

napan jang dapat idjin is- 

'timewa dari polisi. Tetapi 
karena setiap  penginan? 

ini sangat laris dan Jlang- 

ganannja meningkat dari 
150 mendjadi 250 pasang 
setiap harinja, maka polisi 

mengidjinkan dibukanja 3 
tempat penginapan istime- 
wa lagi. 

Menurut statistik polisi 

susila, di Bangkok kini ter- 

dapat kurang-lebih 8000 pe- 
latjur. — AFP. 

      
  

  

TJOBALAH MAKAN SATU BoToL DAN LIHATLAH 

TJEPATNJA OBAT INI BEKERDJA ! 

  

  
buh manusia dan untuk menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut : 
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. 

"ALLENA PENJIHIR WANITA" 
Ak 

»SENKESIN” Masculinum utk 

Tubuh 

buah ping- 

TOKO OBAT ENG NJAN HO PETJINAN NO. 15 — JOGJAKARTA. 
BISA DAPAT BELI PADA TOKO2 OBAT DISELURUH INDONESIA. 

MANDR AKE AHLI SIHIR (58) 
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you WyERE DELAYED, 

ta CEAING 
' UPNOW. GOODBYE - 
I--THANK YOU FOR 

— IVISITING ME. 

  

  

&--GOODBYE, YOU MEAN-- »    

   
   

    

   

YOU DON”T MID IFW GO? 
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Jagi. Slamat djalan . 
bee! ... Slamat tinggal iii aa 

ta pergi ? 8 
2   , atu waktu perlulah disalurkan | 

EN Oa 
-- Sajang, kau sedikit terhalang. Elevatornja segera akan naik 

. trima kasih atas kundjunganmu. 
«Wadi kau tidak keberatan ki- 

Lu 

OF COURSE I MIND. SUT 
1 KNOW YOU”RE BUSY, 
IF YOU MUST GO--YOU 
MUST, BON VOYAGE -- 

      
ik Tentu sadja keberatan. 'Te- 

tapi aku tahu, bahwa kau 

Sibuk. Kalau kau hendak per 
gi, pergilah ... slamat djalan 
sanganaganna 

-- Trima kasih ... Aleena ... 

   

  

     
     
      
   

sb Aneh. 

STRANGE -- THE 
FLOOR AND WALLS 
OF THE ELEVATOR 

  

IL CAN'T 
FIGURE 
HER OUT-- 

Bat 

   

    
  

- Aku tidak bisa mengetahui 
maksudnja 

lantai dan dinding- 
nja elevator panas ... 

3 

Kemen kyai aa ban Da 

bandar, diselesaikan Minggu ke 
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ATTENTIE. ATTENTIE. 

$ Hari Raja Sudah Dekat $ : 
Datanglah selekasnja untuk Pesan atau Bikin di : 

Pendjahit & Penatu. 

Gadjah Madi: — Gadjah Mada — 
MALIOBORO S7, — JOGJAKARTA. 
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BADJA OBAT KESEHATAN. BADAN : 

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- 

tuk orang jang 'bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang 

Suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

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

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 

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

ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 

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

tanggung 100” BERHASIL. 
Harga 1 botol Rp. 20,—. 

pjuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. 

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

Pil Istimewa ...oooo.. Nan Kesal nan San Kala ha Kapan ab 15, — 

Minjak Istimewa L.o.ooo.oooooooooooeteas 2». 10 — 

PL WII Ea Tata ah Tea n PAMA AN HE Uo Kan ANN EA EA AKAN FA 9. 25,— 

Pil Wanita untuk wanita tua... ».80,— 

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,— 

Pujer bikin hitam rambut, targgung tidu luntur 

2 gram Rp. 10,— dan 5 gTAM .....ooooo 2 20 — 

No Hair Powder, menghilangkan PEMOUb Ane senak 2». 10,— 

Minjak pandjangkan rambut, tahan POPOK anis ». 10,— 

Minjak Telinga, kurang mendengar ....... 2» 10,— 

Salp Wasir (ambeien) ....oocoo oo ». 10,— 

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

Pil Diabetes (sakit gula) .....oooooooooo » 50,— 

Pil Entjok Linu2 ...oooooonete antenna 25,— 

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 157. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 
Giseluruh INDONESIA. & 

Agen 2 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 MOELJO, Djl.: Judonegaran 17 — 
Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — 
Toko JUNIOR, Dji. Malioboro 93 — Jogjakarta. 

Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo. 
Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang, 

Toko Obat THIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang. 
Toko Obat ENG TAY HO,:Pekodjan 101 — Semarang. 

Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 2 
Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang, 

Toko HAPPY Alun2 15 Kudus. 

Pa   
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HOOFD-DEPOT TOKO OBAT ,BAN AN HOO7-”——— 

Agen - Agen di Djokja 3 
Toko Obat ENG NJAN HOO — Petjinan 75 

id. THAY AN TJAN — Petjinan 
id. ENG THAY HOO — Petjinan. 
id. YOB — Tugu Kidul 87. 

id. TEK AN TONG — Petjinan. 
99-7 

  

a) LOSMAN'S VIGOSEN TABLET Rp. 15,— 
Obat ini menambahkan darah sungsum, memperkuat na- 

pas, terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna 

bagi orang Lelaki atau Perempuan jang badan lemah 
dan berpenjakit. 

b) LOSMAN'S EMMENAGOGUE TABLETS ... Rp. 15— 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang 

bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut bera- 

sa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pusing dan 
pinggang linu pegal! 

soc.ccooKo..w. 

c) LOSMAN'S LEUCORRHOEA TABLETS ...., Rp, 15,— 
Berguna sekali buat perempuan (Pektay). 

e) LOSMAN'S SANTAL COYSTEL “oo Rp. 12,50 

Istimewa buat (Twijtjing). 

£) LOSMAN'S CHOCOLATE LAXATIVE PIL ... Rp. 5,— 

Pil urus- urus mandjur untuk bersihkan perut. 

g) LOSMAN'S HEMORRHOIDZ PIL Rp. 15,— 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h) LOSMAN'S CALOSION TABLET Rp. 15,— 

Antjurkan riak legakan napas, hilangkan segala batuk. 

i) LOSMAN'S NEURING PIL cccocomeegatean Rp. 15,— 

Istimewa buat mengobati otak lemah, ea tidak 

tentu. 
j) LOSMAN'S ANTiI POLLUTION TABLETS . 

Obat adjaib buat hilangkan bongsiat. : 
k) LOSMAN'S DEAFNESS PIL Rp. .15,— 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

1) LOSMAN'S RHEUMATIC PIL ine Rp. 15,— 
Untuk sakit tulang entjok dan lain? sakit rheumatiek. 

m) LOSMAN'S ANTACID POWDER Rp. 5— 
Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak 
hantjur. 

n) LOSMAN'S NIER & BLAAS TABLET Rp. 15,— 
Mustadjab sembuhkan sakit Pinggang kak lemah, 
djalanan kentjing berasa sakit dan lain - Jainnja. 

o) LOSMAN'S BLOODTONIC TABLET ...... ae Rp. 15— 
Mengandung Vitamin A.B.C.D. Untuk orang sakit baru 
sembuh badan lemah, muka putjet, makan tidak enak, 

p) LOSMAN'S PEPERMINT. Loco ceseneaaan Rp. 5— 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu- hati dll. 

4) LOSMAN'S ZALEF secara. Sesar NN NAN an era Takan Un Rp. 2,50 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit Exceem, Luka 

on di Di TEK AN TONG Ayen di DJOKJA : 

Patjinan 81 

TOKO OBAT : 

Toko - Toko OBAT @iselur uh INDONESIA. k ba CLASS 

“Rp: 15— 
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“ NI: Sabir/Temon, Bagian Or- 

Pa 

  
    

  

     

| keterangan 

Uhaeta Tt Ba 

- kartjis bis lantas naik. Ongkos 

4 2 

    

“jaranja ja biasa sadja, 

    

     
    

  

     

     
    
sia). nnja | 
alokasi textiel akan datang da- | al 
lam seminggu sesudah ia beri 

erangan tgl. 6 jl: djadi kira? 
.tg. 13 sudah bisa ada. 

Berohe tjuma harapkan t 
ita bukan tg. 13-nja orang Be- 
landa, dus sial! Tapi tg. 13-nja 
Bung Karno, dus membawa ba- | 

Bung Siamet, Kotabaru, Jogja, 
lapor, katanja ada pegawai | 

(intelektuil) masukkan  daf- 

tar anak lebih banjak dari | 

pada jang sebenarnja. Bung 
Slamet bingung, dimana letak.| 
kesalahan? Apa di R.T., apa di 
R.K., apa dimana? Kok bisa 
ada kekeliruan salah hitung 

Berabe sih kira bukan R. 
bukan R.K. jang salah. R.T. da: 
R.K. kan tidak bisa kontrol ke- 

rumah untuk mengadakan tja- | 

tjah djiwa! Pegawainja sendiri | 
“juga tidak salah! Jang salah 
harga uang jang makin andilog. 

Sampai ada pegawai jang inte- 
lektuil ....... Ingatannja ikut 

andjlog ! GI 

  

. 

s5 & j “| 

Bensin naik! Tentunja harga 

taxi naik. Ongkos truek naik. 

Harga kobis jang didatangkan 
dengan truck dari Wonosobo 
ikut najk. Harga kembang jang 

didatangkan dengan truck dari 

Salatiga ikut naik. Dan nafas 

Berabe jang dojan kobis dan 

dojan lihat kembang djuga turut 

naik najiiiikkkkk ! 

BERABE 
HATSIL TJUKAI KARESI- 

DENAN MADIUN 
Sampai achir kwartal perta- 

ma untuk tahun 1955 .djumlah 

penghatsilan tjukai dalam kare- 

sidenan Madiun sada Rp. 3.115. 

338,71 dengan perintjian sbb. : 

Tjukai tembakau Rp. "2585. 

757,36. Gula Rp. 506200,05 dan 

lain? Rp: 23381,30.. Pembajaran 

tjukai: melalui pos ada sedju- 

mlah Rp: 151929... “ag 

Dari djumlah tjukai tsb. jang | 

tampak ada kenaikan . sampai 

tanggal tsb: ialah tjukai temba-. 

kau dibandingkan dengan hatsil 

5 bulan dalam tahun 1954. Jang 

tampak menurun adalah tjukai 

gula. Turunnja tjukai gula itu 

disebabkan . kekurangan penge- 

luaran. Pelanggaran tjukai te- 

lah tertjatat 64 kali. 

PEMUDA DEMOKRAT 
TEMPURSARI BER- 

DIRI 
Di Tempursari Ketj.Wungu 

si Da na 

  

Kab. Madiun kini telah dapat 
didirikan Anak Ranting Pemuda | 

Demokrat dengan susunan Pes 

ngurus sbb. : Ketua II 1 sdr. Sa 

| elanGunawan, Penerangan Ipa: 

Salekan / Karimah, Bendahara 

ganisasi Pitojo dan bagian ke- 

senian / Olahraga terdiri dari 

. Ingengan Untuk Kanak2, 17.40 
ja- | Sedjenak hidangan petang, 17.55 

kajian | Mendjelang Buka Puasa, 
10.0. adzan Maghrib, 18.15 Ruangan 

sebab | Djasen Kotapradja Jo, 18:30 

tahu | Sendja Ditepi Danau Toba, 19.40 
a. |Njanjian Tionghoa, 20 30 Ane- 

! kawayna, 21.15 Lembaran. Ba- 

|hasa Djawa, 20.30 Dagelan Ma- 

  

Ima Tri-Irama, 20.45 Siaran pe- 
   

   

      

3 PMataram.' — 

'kanak2, 17.30 Ruang peladjar, 

1815 Irama sendja, 19.30 Lagu2 

| ment Wajang Orang, 10:15 Sia- 

| Bunga 
| Tjlimen, 18 15 

    

sh #: 

    

   

   

  

HALAMAN 4 
  

    

  

18.02 

  

06.30 Irama TI 
Kienengan . gadon, 17.00 Dunia 

nak2, 18.20 Ruang olah- raga, 
  

19 30 Riang gembira, 20.30 Ira- 

erintah daerah, 21.15 Dagelan 

"SEMARANG 
107.30 Tembang Sunda, 13.15 

Irama langgam, 17.00 Taman 

Sumatera, 21.00 Dunia olah-ra- 
ga, 21.15 Dari dan untuk pende- 

RERrA KU 
(Siaran AP djam 18.15 — 19,00). 

.. SELASA 9 MEI 1955. 
HARI NUZULUL GUR'AN 

: JOGJAKARTA. 

: 07.15 Memperingati Hari Tu- 

runnja Al @ur'an, 09.00. Frag- 

ran Ulangan Panggung Radio 

Jogjakarta - Bulan April 1955, 

1145 Krontjong Siang, 12.30 
Rajuan Siang, 17.00 Gending2 
Dolanan, 17.55 Mendjelang Bu- 

ka Puasa, 18.02 Adzan Maghrib, 

18.15 Siaran Utk. Angkatan Pe- 

ma Indonesia, 13.10 | 

didesa Gupakwarak dan Selang 
kap. Wonosari dengan keru- 
gian Ik. Rp. 14.000,—, tetapi 
korban manusia tidak ada. 

UNA PAN TE 
ga, pikiran dan harta benda 
isteri kami? ta 

  

Pn 0g 

  

Telah siap tjetakan ke 2. 

| ALIRAN-ALIRAN MODERN DALAM ISLAM. 
Oleh Prof. H. A.R. Gibb.terdjemahan 5. E. Hakim. 

1 Ukuran 14.x-201 cm. tebal 180 halaman. 

Isi pembahasan disekitar : 

ngan diramaikan dagelan Mata- 
ram. Panitya 1 Mei kab. Sleman 

| merajakan hari tersebut setjara 
meriah, 1 t 

IMA KASIH. 
Kenada segenap sdr.2 jang telah relai menjumbangkan tena- 

-serta. pengiringan djenazah 

— R. Ngt. Ranoewidodo : 
pada tanggal 6-5-1955 dari rumah Kemasan Tipes, Solo 
sampai dimakam : Turilajo Kartotijasan Solo. 

: : . Hormat dan terima kasih kami: 

Suami: R. Ng  RANOEWIDODO. 

  

:R. SRIE ATMARNO. 

  
  

, Dasar2 alam pikiran Islam. Keterangan dalam Islam. 
Dasar2 modernisme. Agama kaum modern. Hukum dan 
masjarakat. Islam didunia. 

Harga Rp. 22,50. 

. Ongkos kirim 10”c. 

Penerbit TINTAMAS Kramat 60, — Djakarta. 

PENA   rang, 1940 Pertjikan Sastera 

Menjambut — Nuzulul 

20.20 Irama Cubana, 20 45 San- 

tapan Rochani Bulan Puasa, 

21.10 Uraian Pan. Pem. Umum 

Kotapradja Jo. 21.15 - Obrolan 

Pak Besut, 21.30 Malam Mana- 

suka untuk Angkatan Perang. 

: SURAKARTA. 
06.10 Urap sari, 13.10 Lagu2 

dari lajar-putih, 13.40 Irama 

krontjong asli, 17.30 Ruangan 

pemuda-pemudi, 18.20 Tjeritera 

anak2, 19.30 Pilihan pendengar, 
2045 Pak Bares dengan.isi ha- 

tinja, 21.15 Puspa ragam ROS, 

22.15 Pembatjaan buku. 
» SEMARANG. 

07.30 Dendang Malaya, 12 
Rampai, 17.00 Klenengan 

Orkes Djakad 

Tere 30. Dari, Pulau M- Tone bnga Pt ENAM 
21.15 Lagu2- Gambus, 22.15 O.K. 
Hiburan Masa 
(Siaran AP djam 18.15— 19.00). 

SMA AAA MAL AL 

KARTU LEBARAN ! 
Telah kami sediakan bermatjam? 
kartu lebaran dalam bermatjam? 
bentuk dan warna. 
HARGA ditinggung memuaskan. 

DJANGAN TUNGGU SAMPAI 
“KEHABISAN. : 

Bookstore ,,MERCUUR'" 
51 Tugu Kidul Jogja   Imam Pardi, Samsi dan Salikin. 

Anak Ranting tersebut untuk 

pertama-tama telah beranggau- 

ta sebanjak 74 pemuda. PP pa 

KONGRES P.G. S.P. | 
Persatuan Guru Sekolah Tech- 

nik Pertama (PGSTP) pada be- 

sok tanggal 9 sampai dengan 10 | 

Mei 1955 ini akan mengadakan 

kongresnja jang pertama ber- 

tempat di Madiun. Dalam ko- 

ngres nanti atjara jang terpen- | 

ting adalah keorganisasian, Su- 4. 

sunan pengadjaran dan sekitar | 

nasib guru STP. Pengurus Be- 

sar PG STP tersebut berkedu- 

'dukan di Madiun sedang Ketua 

Pengurus Besar dipegang oleh 

sdr. J. Salasa dan penulis. sdr. 

Soerjadi.- 3 : 
e Aa “Ki 

PEMUTARAN FILM 
PERTANIAN 

Atas usaha Djawatan Perta- 

nian Rakjat 

Timur didaerah Kab. Magetan 

| akan “diadakan pemutaran film 

“selama 2 hari. Film jang akan 

diputar nanti adalah dokumen- 

  

tasi dan pemandangan tentang 

bertjotjok tanam. Maksud dari 
pemutaran film itu adalah un- | 

“tuk memberi petundjuk kepad? 

petani kearah kemadjuan “ber- Ri 

tjotjok tanam. 
Tempat pemutaran film akan | 

dilakukan a.l. malem ke I il/12 

Mei 1955 di Aloon2 Magetan 
dan malem ke II 12/13 Mei 55 

  

dilapangan desa Sugihwaras 
Ketj. Maospati. : 

Menjuburkan, menghitamkan 

rambut dan menguatkan akar- 

nja serta membasmi tetombe. 

MINJAK RAMBUT 

Urang-Aring. 
1 botol, Rp. 10,— dan Rp. 17,50 
ongkos kirim Rp. 3,50 dan untuk 
F5 luar Djawa Rp. 5y— 

-R.O. KAROEHOEN 
Djakarta : Kramat 60 B, Bogor : 

Djl. Tjikeumeuh 11, Sukabumi : 

Dil. Raya 172, Bandung : Djil. 

Bandjaran 19, Kiosk depan Ge- 

beo Alun?, Toko De Zon, Toko 

Kota 'Tudjuh, Garut: Telaga 
Bodas 64, Pekalongan : Djl. Raya 

4/6, Djogja : Malioboro 5L AA. 

Propinsi Djawa- ' 

  

  

Siaran Penerangan, 

Belilah Bris un- 

tuk keluarga Njo- 
nja! Sabun wangi ini 

harum memikat dan 

mendjaga kulit tetap se- 

hat. Mandi dengan Bris. - 

adalah maridi berchasiat. 

@ur'an, : 

sabun wangi dengan .. 

KURSUS BAH 
dapat menempuh Udjian2 j 

kursus2 tsb. pada ,.Centres” 
di SEMARANG : 

: " djam 16. 
di MAGELANG : 

atau 

di SUKABUMI : 

RIS BERIDJAZAH”. Para p 

kut selama ada tempat. 

lengkap kepada : 

King's BA. 
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 PENGUMUMAN S.G.I.B. No. 9. 

Mereka jang ingin mengikuti kursus lisan bah. Inggeris agar 

man's dari London dan Cambridge, kini dapat mengikuti 

Seteran Dalem 17 dan 

Djambon Wod 421 djam 8.00 — 12.00 
S. R. Diponegaran II Meteseh 13.00 
16.00 tiap hari. 

Gg. Kebon Kelapa 9 tiap hari. 

.Centres” kami didirikan berkat kerdjasama antara Guru2 
Inggeris dikota? tsb. dengan ,,SEREKAT GURU2 INGGE- 

garakan kursus2 dan Udjian2 Inggeris jang nilainja diakui 

umum. Djuga diadakan kursus permulaan. Penerimaan pengi 

Mereka jang ingin beladjar sendiri dirumah dapat mengikuti 
kursus tertulis. Kirimlah 75 sen (meterai) untuk keterangan 

Pa Na en HP 2 Taat Ken Ia ai In . 

| SEREKAT GURU? INGGERIS BERIDJAZAH 
Rp | KOTAKPOS 217 BANDUNG, 

SALA LL ALL LL AL LL LL 

ASA INGGERIS 

ang diselenggarakan oleh Pit- 

(Pusat2) kami jaitu : 

Gg. Warung 

60 — 17.00 tiap hari bekerdja. 
“04 

e,mimpin telah lama menjeleng- 

98-5 
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- KEDAULATAN RAKJAT sa 

  

  
Gedung Persatuan Wanita 

dan 

Korban Bentjana Alam 

  
  

  
  

10075 

Kirimlah wissel Rp. 10 
kenalan... 

Asamat :   "MARG   

1 5 ena IK atu-satunja KRUPUK jang : 1 
£ ARA MURAH, paling ISTIMEWA untuk PESTA, dan pa- 

- ling digemari oleh setiap orang. f 

TJITJIPLAH !!! Pasti dah Tuan dapat menari-nari. 

PERUSAHAAN KRUPUK UDANG 

: Krupuk Udang No. 1. 
TULEN.. 

g TULEN, paling ENAK, ' 

a13 akan menerima paket per- 

OMULJO" 

th
 

  
  

ad 3, 

  
   

    

  

| Dji. Ketawang No. 5. — Kutoardjo — Kedu. 
MS AT ALA ALE LE ML 

UNTUK SEKELUARGA 
ACTAMER?" 

Karena bahan Acta- 

mer, pemakaian sabun 

wangi Bris setiap hari ber- 

arti pemeliharaan kulit de- 

ngan teratur. Bris, sa- 

bun wangi istimewa 

“untuk negeri' panas. 

tai i : 

£ Actamer-bithionol, 

| San baru pembe- 

rantas kuman? 
Pa 

  

Sae 

  

5 Ketua. 
: - - 

97-5 N J- Sahir. 

PSCS GGOSS SS SS SLS SSS SESSGSGSSSSSSOSGOSSGI 

3: UNDANGAN 8 

Rapat Umum Peringatan Nuzulul - Our'an. 
X Pada hari : malam SIILASA, 9/10-5-1955 mulai djam 20,30, 9 
3 Bertempat : di - Asri Manasi “Gadjah “— Mada” No- 8 

2 topraedjan. 8 
& 1 Dengan pembitjara? : 2 
» 5 1. Bapak A.R. Fachruddin, dan 2. Bapak Moh. Saleh Xx 

8 (Walikota Surakarta). , & 
& Kundjungilah serta ramaikanlah Rapat - Umum ini. x 
2 : S Punitya Penjelenggara. » 

PSS 
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Lelang Borongan Bahan 
Makanan 

DITJARI : 
WARGA NEGARA INDONESIA 

untuk mendjadi Pemborong / Penjelenggara bahan makanan 
di Pendjara - pendjara : 

IL. Daerah Kedu (Magelang, Temanggung, Wonosobo, 

Purworedjo, Kebumen dan Kutoardjo) : 

. M, Daerah Jogjakarta (Wirogunan, Wates, Wonosari) dan 

Rumah - Pendidikan Negara di Kaliurang : 

III. Daerah Surakarta (Surakarta, Klaten, Wonogiri, 

gen, dan Bojolali) : 
bagian triwulan ketiga dan keempat — 

s/d. 31 Desember 1955). 
Surat - surat penawaran buat tiap - tiap 

pisah - pisahkan dalam 3 (tiga) bagian : 

Sra- 

1955 (1 Djuli 1955 

Pendjara di- 

Ongkos Angkutan beras: 

Il. Daging, Ikan asin, Telur asin: 

III. Sajur-majur, kaju-bakar, dsb. 

I. Beras 

Penerimaan surat - surat penawaran,akan diadakan pa- 

da Hari - hari Lelang jakni : 

    
I. Pada tanggal 16 Mei 1955, djam 09,60 pagi, untuk Pen- 

'" djara - pendjara Daerah Kedu'bertempat di Pendjara 

Magelang. 1 

II. Pada tanggal 18 Mei 1955, djam 09.00 pagi, untuk Pen- 

djara - pendjara Daerah Jogjakarta bertempat di Pen- 

2 djara Wirogunan Jogjakarta. 
"III. Pada tanggal 21 Mei 1955, djam 09.00 pagi, untuk Pen- 

djara - pendjara Daerah Surakarta, bertempat di Pen: 

djara Surakarta. 

“Sebelum waktu Lelang diadakan, para peminat diminta lebih 
dahulu datang ke Pendjara - pendjara - jang . bersangkutan 
(tersebut diatas), pada tiap? hari kerdja, antara djam. 09.00. 

— 11.00, untuk memperoleh kelerangan2 | pendjelasan2 dan 

blanso2 surat penawaran. 

DIREKTUR. KEPENDJARAAN. 

(TJAP POTRET DAN 5 KOLESOM) : 
1. ANGGUR “OBAT KOLE- 

SOM. Ini Anggur Kuat ter- 

bikin dari Tjampuran 
Obat - obat Tionghoa jang 
berftaedah dan mahal, an- 

taranja Kolesom dil, Obat 
jang sangat penting untuk 

tambah kekuatan tubuh 
dan darah. Ini Anggur pun 
tjampur dengan sarinja 

Buah Anggur jang terpilih 
Amat baik bagi lelaki/pe- 

rempuan jang berbadan | 

lemah. Kurang darah, mu- ' 
ka putjet, air muka ke- 

lihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan 

dingin, bua pinggang sakit. 
tulang linu, kepala suka pu : 

sing, bernapas pendek,     arat sjaraf lemah, sema- 2 

ngat kurang. Paras pe- GURBBAIA - PESAPEN KALI 4 

rempuan kelihatan tua, WBKARTIPALLMEKAN SELATAN 26 

dll. Penjakit kelemahan. 

Minum ini Anggur dalam sedikit tempo sudah tentu 
lekas kelihatan faedahnja. Baik untuk lelaki dan perem- 
puan, tua atau muda. 

ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat perlu bagi pe- 
rempuan jang duduk perut dan jang berbadan lemah, 
kepala suka pusing sakit perut tumpah?, kaki bengkak 
dll. Sakit lemah dalam waktu bunting. Perlu diminum 
sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji 
dalam kandungan tinggal waras. 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum 
perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dim 
badan mendjadi bersih dan ganti darah baru jang sehat 
air muka mendjadi segar, dan menambah nafsu makan. 

Terutama bagi perempuan jang sudah banjak beranak ini 
Anggur SENG HWA sangat dipudjikan, 
ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Ini Anggur Obat 
Rheumatiek dibikin menurut resep jg sudah termashur 

turun - menurun. Dibikin dengan bahan Obat Tionghoa 

. jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom 
dll. Ini Anggur Obat melulu untuk sembuhkan segala 
rupa penjakit Rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik 
ditulang urat2 dan lain? bagian badan, baik jang sudah 
lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu 
nanti kelihatan mandjurnja, dan 6 botol SEMBUH sama 
sekali. 

Terdapat di Toko? OBAT dan Toko? P & D diseluruh 

INDONESIA 
Agen Jogja : Toko Djamu ,BABAH GEMUK”, Petjinan 5» 

,SMALAYA” Balapan 45. Rumah Obat 
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: R a : d : i Oo 5 RUMAH ROBOH DITIUP | Mata 1 an 1955 - , man 2m” Ne anna " SA Ke al an ana Ka NA Sana ana Nae 

| S3 ST TTAUPAN 5 « (telah diadakan oleh 8.5. Kantor $ TE : $ viii HARI INI PENGH 
SININ 9 MEI 1956 KETAPANG aan ajian Yu KadTEt, kpenbo- — Panitia Peringatan Hari Kartini, LUXOR” Nag Maid 

00. JOGJAKARTA. “Tg. va Wonosari hudjan | tara itu SB dari NV Kilat me- Ban au Iu ” | ih 1 
TEE Salih lebat . turun | dengan disertai | rajakan hari kemenangan kaum “ 'Dengan ini mengutjap an sjukur dan terima asih ke- 

| 43.10 Siaran Liburan Se Jangin taupan, sehingga menga- | buruh sedunia digedung ter- pada para dermawan di Jogjakarta atas keichlasannja me- : 

14.10 Hidangan Siang, 17.00 Do- | kibatkan 5 bu An ata Ten Na obtan anda te Gn II der njokong usaha sosial Kartini untuk kepentingan A Mm R A 5 

3. 

PAGI DJAM 19 SORE BIASA 3 KALI. 

TU DN YOLAI BESOK PAGI DJAM 

Film MALAYA Untuk 17 TH. keatas. 

MANUSIA 

19. 
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Dengan: KASMA BOOTY —  OMAR ROJIK — 
JAFFAR WIRYO- — SITI TG. PERAK dil. 

  

“Bank Indonesia 

    
  

4 

Jogja, 20-11- 54. 

SURAT. PUDJIAN 
j Jth. tuan: Tabib Vyaaid Mawn Tamblong 40 — Bandung. 

4 Jang bertanda tangan dibawah ini saja bernama: S. Parto di 

3 Jogjakarta, dengan ini mempermaklumkan: Bahwa saja telah 

i menderita penjakit djantung berdebar-debar dan sendi? tera- 

( sa agak linu?. Telah beberapa dokter mentjoba untuk me- 

! njembuhkannja, tetapi sia?. Sesudah makan obat Viranol 
j sebanjak dua botol, penjakit saja ber-angsur? hilang. 

' Maka dengan ini saja mengutjapkan beribu-ribu terima 

1 kasih kepada tuan Wahid Mawn atas kemandjuran obatnja 
/ jang telah menjembuhkan penjakit saja. 
/ Hormat saja : 
4 (S. PARTO). 
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PENGUMUMAN | 
Dipermaklamkan, bahwa pada hari? tersebut dibawah ini: 

SELASA, tanggal 10 Mei 1955 (Nuzulul-Mur'an) 
KAMIS, tanggal 19 Mei 1955 (Kenaikan Isa 

Al - Masih) 
SENIN ) tanggal 23 dan 24 Mei 1955 ('d'l 
SELASA ) Fitri 1374 HJ) 
SENIN, tanggal 30 Mei 1955 (Pante-Kosta) 

di 

pet , 
ti. «. Kantor2: 

Bank Negara Indonesia! 
Bank Rakjat Indonesia 
Bank Soerakarta M.A.B. 1 
Indonesian Banking Corporation 

DITUTUP 
Hendaknja jang berkepentingan ma'lum adanja. 

UNTUK MENJONGSONG DATANGNJA HARI “RAYA. 

»L EBARA N” 
SPECIAL KAMI SEDIAKAN BERMATJAM 2 BARANG. 
 BERANEKA WARNA TEXTIEL untuk Tuan2, 

Njonja2 & Nona2, antara lain !00”, Wool dari 
Luar Negeri, Gabardine Wool, Nylon Bem- 
bera-dil. - 

:. HEREN.& DAMES HORLOGES ..matjam-ma- 
tjam merk. 

# Segala'matjam barang2 KLONTONG, MA- 
KANAN & MINUMAN. 

# KEMEDJA2, KAIN2 BATIK HALUS, Pakaian 
anak2 dan lain2. 

HARGA2 SELALU MELAWAN & PELAJANAN 
DITANGGUNG MEMUASKAN. 

BADJANJA DARI SEMUA RADJA MURAH. 

.' Toko ,,KAMAI" 
. PETIINAN 59. TELP. 585, JOGJAKARTA, 

105-5 
  

  

Buktikanlah seni kemustadjabannja. 

  

Satuznja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 

perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

angin, djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, 

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 

lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan :, 

kusut pikiran, suka iupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 4 

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per dOO8 .e..ooooooooooooo.oooooooo. Rp. 20,— 

POTENSOL 

Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual), 

Harga per doos ....... Pad ah ab MAKE Maen an dana ea 30,— 

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

PEPGNOI " Pea nanda bak aka GAB Kian an aa lean 1. 20,— 

APHRODIN external -........ AIO ttan Monata Kan ta Haa »' 10— 

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da2 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 DIMANA, 

DC .PHARMA" Ltd. 
Dji. Ternate No. 12 Bandung. 

Dji. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

  

   

      

u ug 
Agen” di Djawa Tengah: 

Toko Pakistan Tugu Kulon 46B: Toko obat Tek An Tong 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinanj R. O. Kar 4 

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 Ting Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong , Pe 

djan Femarang. La         

  

Typ. ,Kedaulatan Rakjat” 1661 / Ir / Al | 109 21 

       




