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Sidang kabinet pa 
tu jang lalu jang dikabarkan te 
lah mengambil keputusan untuk 
mengabulkan permintaan ber- 
henti KSAD Bambang Sugeng 
itu telah membitjarakan soal2 
keamanan dan dipimpin oleh wa 
kil Perdana Menteri Zainul Ari- 

fin, berhubung Perdana Menteri 
“Ali Sastroamidjojo. sedang ber- 

— libur, 

Menteri bea Mr 
Iwa Kusumasumantri mene- 
rangkan kepada , Antara bah | 
wa pada hari Rebo ini 
kabinet akan berkumpul un- 

— tuk bersidang lagi. Menurut 
Menteri Iwa, setelah se- 
lesai sidang itu mung- 
kin dapat diumumkan 
soal2 jang berkisar pada ke 
dudukah KSAD Djenderal 
Major Bambang Sugeng. 

“Sk Merdeka dalam hubungan 
ini takan dengan positip, 
bahwa. 'kabinet telah menerima 
baik permintaan berhenti KSAD 
itu. Persetudjuan ini katanja di r 

dasarkan atas surat permintaan 
terachir dari KSAD jang sebagai 
diketahui telah beberapa kali me 
madjukan permintaan berhenti. 

Selandjutnja sk itu menga- 
takan,.bahwa kemarin dulu di 
Markas Besar Angkatan Darat 
djenderal major Bambang Su- 
geng mengadakan rapat perwi- 

“Ta, termasuk panglima2 territo- - 
- yium. Kalangan jang dekat de- 
2. Kementerian Pertahanan ti 

mengetahui apa sebabnja . 

ra itu, 

Lp ongamn KSND “Ek “ 
akan selesaikan soal AP. 

. »Apa jang diperlukan didalam | 
dan diluar Angkatan Perang, 
chusus Angkatan Darat, berhu- 

dengan adanja berita? sen | 

sasi sekitar. perkembangan jg. B 
terachir dalam Angkatan Darat 
ialah ketenangan dan selalu me 

“Jihat apa sebetuinja jang mendja 
“di persoalan”, demikian Djende 

ral Major Simatupang kpd KP. : 

— Apa persoalan jang sebe- 
parnja? 

“Telah lebih dug tahun masja 
rekat kita sewaktu2 disuguhi de 

ngan berita2 bahwa perwira Anu 
harus disingkirkan dari kedu- 
'dukannja, bahwa untuk kedu- 
dukan itu harus diangkat si Pos 
lan dan seterusnja. 

»Tetapi apakah dengan itu per 
soalan jang sebenarnja didalam 
Angkatan Perang, chususnja di- 
dalam Angkatan Darat tlh. dipe 
tjahkan? Apakah dengan semua 
nja itu rakjat didesa2.telah me- 
ngetjap Keamanan jang iebih ba 
ik? Apakah dengan semuanja 
itu nasib pradjurit bertambah 
baik? Apakah dengan semuarja 

. Inilah soal? jang sebenarnja, 

jani memperbaiki keamanan, 
memperbaiki nasib pradjurit, 
membangun Angkatan Perang 
umumnja dan Angkatan Darat 

chususnja”. 

"Oleh sebab itu tiap tin- 
dakan dan tiap peristiwa ha 
rus pula dinilai dengan ukur 
an: apakah tindakan dan pe 
ristiwa itu akan memperba- 
iki keamanan atau tidak, 
memperbaiki nasib pradjurit 
atau tidak dan akan me-   
nguntungkan bagi pemba-/| 
ngunan Angkatan Perang: 
atau tidak". - 

ngambil keputusan. 
Memori Zainul Arifin" maupun Men- 

1 Mr Iwa Kusumasumantri tidak memberikan 
ng berita? jang menjaiakan, bahwa peme-. 

K mean berhenti KSAD engan 

ketan anang , harus berusaha su 
pajas (Soalan sekitar Angkat- 
an Perang kita umumnja dan 
'chususnja soal Angkatan Darat 
djanganlah mendjadi soal senti- 
men melulu atau mendfadi soal 
perebutan ,tachta dan mahkota 
sadja”. 
“Di Djakarta jang agak aman 

ini memang kita dapat mendja- 
lankan permainan perebutan 
tachta dan membangkit2kan ber 
matjam2 sentimen. Rupanja ada 
“jang memandang hal ini sebagai 
»Sport”, sebab KSAD jang be- 
berapa waktu jang lalu mereka 
saridjung2kan sekarang kelihat- 
annja hendak disingkirkan pula. 
Tetapi apakah ,,sport” demikian 
akan menguntungkan bagi pra- 
djurit jang mendjalankan tugas 

nja digunung2 dan dihutan2? 
Apakah ,,sport”.ini akan mem- 
perbaiki keamanan bagi rakjat 

jg. tinggal didesa2 ? 

.Rupanja sekarang orang 
hendak menteri pengganti 

Djangan diajadikan soal | | bagi Djenderal Major Bam- 
perebutan tachta dan mah | 
kota. . 

.Kita didalam dan diluar Ang 

  
mengadakan parat perwi 5 
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“   

bang Sugeng untuk mendja 
di KSAD. Apakah penggan 
tinja itu (kalau berita2 ten- 
tang hal ini benar), setelah 
di-sandjung2kan beberapa 
bulan, nanti tidak akan di 
singkirkan lagi?" 

»Dengan demikian njatalah 

bahwa  persoalannja bukanlah 

soal menjingkirkan seseorang, 
melainkan memahami person? 
jang sebenarnja. Bagaimanakah 
tjaranja untuk memperbaiki Ang 

katan Perang dan chususnja 

Angkatan Darat agar keamanan 

dapat lebih baik didjamin dan 
agar nasib pradjurit Tn diper 

baiki? 
Rentjana apakah jang diperlu- 

. kan untuk 

    

alankan oleh Ben inan po 
: 2. “Seorsambims " 

  

 Newswoek. tentang A- A: 
  

rintah dan rakjat Indonesia 

Mengenai kesan2nja jang di- 
dapatkan dari hasil Konperensi 
A-A, Lindley mengatakan a. |. 

bahwa diantara pemimpin2 Asia 
dan Afrika jang berkumpul di 
Bandung banjak jang ketjaka- 

pannja dalam diplomasi, penga- 

djaran dan ketjerdasan seban- 

ding dengan pemimpin2 “Barat 

jang terutama dan bahwa sua- 
sana konperensi tidak diliputi 

Oleh semangat anti-Barat.   itu pembangunan: AA ana Da-. 
rat lebih Ma : 

  Dalam pada itu penulis Lind- 

ley itu selandjutnja berkesan, 

Dr. Helen Keller di Bandung : 
  

Buta, tuli dan bisu 
Hidap dalam sSsilent darknesss, tapi 

bisa menjampaikan & mene- 
rima pendapat 

Dr HELEN KELLER, jang disertai oleh Miss Thomson, de- 
ngan diantar oleh wakil Kementerian PPK, Djawatan Sosial dan 
Pengurus Rumah-Buta, Senin pagi jl. tlh mengundjungi ,,Rumah- 
Buta Bandung”. Disitu Dr Helen Keller selaku tamu undangan 

Kementerian PPK mengadakan pertemuan dengan orang? buta, 
jang kemudian menjadjikan beberapa pertundjukan. 

Dalam mengemukakan penda- 
patnja kepada orang2 buta di- 
situ Dr Helen Keller menjatakan 
antara lain, bahwa ia sendiri 

adalah lebih "handicapped” dari 
pada orang2 “buta umumnja. 

Saja hidup dalam 'silent dark- 
ness', tapi guru2 saja memper- 

lakukan diri saja sebagai anak 

jang normaal. Inilah jang mem- 
berikan semangat kepada saja 
untuk beladjar 
guhnja”. h 

Masih perlu 
“perantara, 

Seperti diketahui, 

“Keller itu adalah wanita jang 
sudah berumur 75 tahun. Ia hi- 

dup dalam "alam gelap dan se- 
pi”, karena ia-selain buta djuga 

tuli dan bisu, sedjak ia berumur 

9 bulan. Suara jang dikeluarkan 

“nja tidak berbeda dengan suara 
orang2 tuli-bisu biasa. Tapi pem 
bantunja, jaitu Miss Thomson, 
jang sudah kurang lebih 40 ta- 

hun lamanja menjertai Dr Helen 

Keller, 

dengan sesung- 

orang | 

Dr Helen | 

sudah hapal dan. dapat. 

memahamkan “betul akan mak- 

Sud2 njonja Helen Keller itu. 
“Dalam hal "mengikuti" pidato 

atau pembitjaraan orang lain, 

maka djuga Miss Thomsonlah 
mendjadi perantaranja jang me 

njampaikannja kepada Dr Helen 
Keller. Tjara Miss Thomson me- 

njampaikannja itu ialah dengan 
"mengetik2kan udjung kelima 
djarinja” (met de vingertoppen 

tikken) atas bagian dari tangan 

Dr Helen Keller. 

Tjara Jain ialah dengan dja- 
“Ian merabakan djari2 Dr Helen 
Keller pada bibir Miss Thomson. 

Selain daripada hal jang meng- 
harukan itu, orang menjaksikan 
pula bahwa Dr Helen Keller da- 
pat mengikuti irama musik. Hal 

ini tampak waktu pagi itu di- 
adakan sambutan musik diru- 
mah-buta. Dr Helen Keller ber- 
diri dan tangannja ditaruhnja 
atas piano jang dimainkan 
orang. Kemudian ia mengajun- 
|kan tangannja jang sebelah lagi 
tepat menurut irama musik “na 
dilagukan Itu Cu UR   

£ bahwa 

komunisme katanja makin me- 
|iaas dan bahwa diktum 

naa dapat prestise 
Amerika djangan abaikan tawaran Chou 

| DALAM madjalah Kinerilh Serikat HN ewawebk” jang ter- 
bit terachir, Ernest Lindley, kepala Biro Washington, menulis 
komentarnja mengenai Konperensi Asia-Afrika jang baru se- 
lesai itu, bahwa-dengan berhasilnja konperensi tersebut peme- 

mendapatkan 

berhubung dengan "pelajanannja jang hangat dan persiapan?2- 

nja jang effisien untuk penjam butan tamu?nja”. 

prestise istimewa 

"kebentjian” terhadap 

pidato 
| Nehru jang mengandjurkan ke- 
merdekaan Asia “katanja meru- 

pakan ”sasakala jang kotjar- 

katjir”. Lindley menambahkan 

tagi, katanja Nehru adalah pe- 

mimpin jang "paling merosot” 
bintangnja dalam  konperensi 
itu. Ta tidak djuga berbisjara 
utk kepentingan »blok netral” 
kata Lindley. 

Selandjutnja pelukis itu me- 

ngatakan, bahwa sikap Asia jg 

keras menentang kolonialisme 

akan mempertjepat lenjapnja 

imperialisme dari Afrika,- dan 

bahwa sukses konperensi telah 

memperkuat kepertjajaan atas 

diri sendiri dari. pemimpin? 
Asia - Afrika. 1 

Mengenai djawaban pertama   dari State Department atas ta- 

waran Chou En-Lai untuk me- 

rundingkan 

Lindley mengatakan bahwa dja- 

no bananas”. Amerika akan bi- 

kin ”blunder” besar, kata Lind- 

ley, apabila mengabaikan tawa- 

ran Chou En-Lai itu dengan ti- 

ada usaha setjara sungguh2 un- 

tuk mengetahui "sampai dima- 
na kedjudjuran orang2 Tionghoa 
itu sebenarnja”. — Ant. 

itu? Apakah jang per: 

masalah Taiwan, 

waban itu seperti bunji piringan. 

hitam jang petjah "yes we have 

— TANDA Tan : 

  
api 

| ngangkutan 

   TERTINGGI BOLIVI 
UTK. PRES SUKARNO 

   

     
    
     
     
        

    
     

     

  

Pres. Sukarno tgl. 20 Mei jad. 

akan dianugerahi ,/Order of the 

Condor” jaru tanda penghor- 

matan tertinggi dari Bolivia. 

Tanda penghormatan itu akan 

diserahkan atas nama Presiden 

Bolivia oleh wkl. tetap Bolivia 

di PBB, German @uirego Gaido 

1 vesia. Tjintjin mas jang ter 

masuk dalam , order” itu telah 

dikirimkan terlebiia Gdahu 

Pres. Bolivia dan jini 
akan dipakai oleh Pres 
tgl. 20 Mei, pada Waktu 
penjerahan ,,Order” itu 

sungkan diistana negara: 

  

    

   

  

, 

jang dewasa ini mengandjungi ' 

MENTERI 'ROOSENO 
Kenaikan tjukai bensin. 

Berhubung dengan dinaikkan- 
nja tjukai bensin, dari Rp. 1,04 

mendjadi Rp. 1,80, Ment. Pereko 
| nomian Rooseno menerangkan 

bahwa tindakan ini dianggap 

perlu oleh Pem. utik.. memperbe- 
sar pendapatan negara. Dari tju 

kai bensin itu diharapkan Pem. 
mendayat kl. Rp.-500.. .djuta se 
tiap tahun. Oleh karena kenaik- 

an baru dimulai dlm bulan Mei, 
| maka dim tahun ini pendapatan 

itu hanja akan berdjumlah ki- 
ra2 Rp. 350-djuta. Dinjatakan 
selandjutnja, bahwa. kenaikan 
tjukai bensin tsb. ditetapkan de 
ngan: undang2 darurat. Seperti 
diketahui rentjana undang2 ke 

naikan bensin tadi telah dimadju 
kan oleh Pem. kepada Parlemen 

sedjak bulan Pebruari tahun jl. 

— RD. 

SYNGHMAN RHEE 
MENANG 

Presiden Synghman Rhee 

(Partai Liberal) telah memper- 

oleh kemenangan 154 dari tem 
pat pemilihan Seoul pada hari 

Minggu jang lalu. 
Tjalor2 partai pemerintah me 

nang 184 dari 245 tempat pemi- 
lihan. Kemenangan di Sebul ini 
sangat berarti bagi pariad gyrgh 
man Rhee karena Seoul adalah 
satu2nja daerah dari seluruh 
Korea Selatan dimana keduduk- 
an Partai Liberal itu lemah. 
UP 

  
  

mahainja tarif oplet dan taxi 

umumkan sesuatu putusan dal 

. Djumlah pesgpaning 

terus naik. 

Perlu diketahui, bala Aki 
kereta api kelas III adalah 
ta2 9 sen per kilometer - 
seorang penumpang. 

    

.
 

autobus jang ditetapkan 10 sen 

per kilometer untuk seorang pe- | 
numpang. 

Dalam tahun2 jang baru lalu 

ternjata bahwa djumlah penum- 

pang jang menggunakan kereta 

terus-menerus meningkat, 

bahkan selama tahun 1954 su- 

Gah menundjukkan angka 120. 
620.600 orang penumpang atau 

hampir 2 kali lipat djumlah di- | 

masa sebelum perang. Dalam 

bulan Djanuari 1955 djumlah pe | 

numpang adalah 11.433.000 | 

orang, dalam bulan Pebruari 10. | 
760.000 orang. | 

| 
| 

  

Djuga djumlah tonnage pe- 

barang memperli- 
hatkan tendens naik. Selama 

1954 banjaknja barang jang di- 
angkut kereta api ada 5.057.000 | 

ton. Dalam bulan Djanuari 1955 : 

451.000 ton dan bulan Pebruari 

407.000 ton. 

Materieel tak dapat 

meladeni. 

Dengan kenaikan harga ben- 

sin maka baik djumlah penum- 

pang maupun barang2 jang di- 

angkut kereta api akan makin 

bertambah lagi. Sebagai sering 

dikabarkan, materiecl Djawatan 

Kereta Api masih terlalu sedikit 

dan belum memadai keadaan 
sebelum perang : sudah terlalu 

banjak kereta2 dan gerbong2 

jang rusak2. 

Dikuatirkan  materieei itu 

akan mengalami kerusakan jg 

lebih hebat djika bandjir djum- 

lah penumpang. Kalau materieel 

aanschaf tidak dapat mengikuti 

makin meningkatnja djumlah pe 

numpang, maka dikuatirkan 

akan timbul akibat makin lekas 

nja kerusakan atau terdjadinja 

,economische ontwrichting” ka- 

rena permintaan akan alat trans 

port tak dapat, diladeni sebagai- 

mana mestinja. Untuk menghin 

.darkan itu semua konsekwensi- 

nja tiada lain daripada harus 

menaikkan tarif kereta api.         Ant. 

  

  
| Lambe 

  
Para tamu agung dari Amerika Latin melihat2 cxrposisi kera- 

ng Kebudajane tee 

djinan perak di Kepatihat JOG JGa.wom nonok Lan Djapendi). 
agar esa 

Ap 

4 vga jade, 

Ka yag notachap 

- sispschapoen” | 

| suk usul2 untuk 

! demikian dikatakan 

benuading serbu ke- 
reta api | 

Karena kengikan harga bensin 

“ SEKARANG Djawatan Kereta Api menghadapi persoalan 

kebandjiran penumpang berhubung dengan mendjadi makin 
Gan bis akibat kenaikan harga 

bensin. Sampai sekarang Djawatan Kereta Api belum meng- 

am menghadapi soal tersebut. 

  

KONP. SIMLA DIBUKA 
Sebuah Konperensi dari nega 

ra2 jang mendjadi anggauta ren 

tjana Colombo telah. dibuka di 
Simla, India Utara. Konp jjang 
“diandjurkan oleh India akan 

membitjarakan tjara2 sebaiknja 

untuk mempergunakan bantuan 

ekonomi Amerika. 

Sidang kemarin itu dengan 

suara bulat telah mengangkat 
pemimi in delegasi India sebagai 

ketua Konp. dan ditetapkan pula 

  

agenda sidang. 
Dalam agenda tsb a.l. terma- 

menetapkan 

pembagian istimewa guna mema 

| djukan perdagangan, djuga ada 

Inja dana istimewa guna mem- 

| bantu negara2 jg. berada dim. 

kesulitan. — BBC. 
  

BLOK TIMUR TIDAK 
TAKUT ATOM 

Negara2 blok Sovjet tidak 

takut antjaman perang atom, 

oieh men- 

teri pertahanan. Tjekoslowakia, 

Cepicka. 

Dalam suatu pidato berkenaan 

diadakannja parade militer be 

sar, menteri pertahanan tadi me 

nerangkan bahwa angkatan pe- 

rang Tjeko kini sudah siap utk | 

djata modern jang ada seka- 

rang. 
Negara2 Barat tidak mempu- 

njai harapan bisa memperoleh 
kemenangan dalam . peperang- 

an, kata Cepicka, jang achirnja 

menegaskan bahwa negara2 blok 

Sovjet tidak takut terhadap an 

tjaman perang atom. — UP. 
  

  

Rebo 11-5. 

Buka Jogja — Semarang 

ti 17.58, Magelang 18.02, Wa»no- 

| sobo 18.03, Bandjarnegara 

kalongan 18.04, Purwokerto 

Tegal -8.06, Tjilatjap 18.07. 

Imsak : Jogja djam 04,46. 

yi « un 

DIM 

  

Rasulullah s.a.w. 
,Barangsiapa mengerdjakan sun 

nat (bertathauwu') didalam bu- 

lan Ramadhan dengan sesuatu 

perkara dari perkara2 kebadji- 

kan, adalah seperti orang jang 

menunaikan sesuatu fardhu di 
selainnja. Dan barangsiapa me- 

nunaikan padanja sesuatu far- 

dhu adalah seperti orang jang 

menunaikan 70 fardhu pada la- 
innja”. 

(Hadits diriwajatkan 

Ibnu Chuzaimah). 

Pendjelasan : 

Hikmah Puasa” hari Senin 9 

Mei dikatakan Hadist Buchari 

dari Hurairah, mestinja berbu-   rairah. 

| 
| yen. 

memasuki medan perang dalam | 

setiap keadaan dan dengan sen ' 

djam 18.01, Surakarta 17.59, Pa ' 

BN 

bersabda : | 

Hadist jang tertjantum pada 

nji selengkapnja dari Abu Hu- | 

Vic ietnam Selatan: 
  

(Bao Dai). 

Menurut laporan2 jang terlam 

bat penggempuran laskar Hoa- 
Hao itu meminta korban 10 
orang tewas dan banjak orang 
Iuka2 dalam kota tersebut. Ten 
tara Vietnam Bao Dai tlh mem 
balas tembakan2 laskar Hoa 

| Hao dan berhasil merebut pos 
kepolisian Hoa Hao jang terle- 
tak di tengah2 kota Sadec. Dju- 
ga dikatakan bahwa dalam ming 
gu jang lalu laskar Hoa Hao te 
lah menggempur perbentengan 
Tentara Vietnam Bao Dai di 
Omon dan Long Zuyen jang ter 
letak tidak djauh dari Sadec. 

.Djenderal Tran Yan Soai, se- 

orang pemimpin lainnja dari 

laskar Hoa Hao dalam pada itu 
telah memberi perintah kepada 

penduduk kota Cantho, jang ter 

letak kira? 80 mil sebelah Barat 

Saigon, supaja mengungsi dari 

kota tsb. daam 3 hari, djika pe- 

rintah ini tidak diindahkan ma- 

ka OCantho akan digempur de- 

ngan peluru? mortir. 

PM Ngo menolak ren- 

tjana Bao Dai. 

AFP selandjutnja mewartakan 
bahwa menurut pengumuman 
pembesar2 kabinet PM Vietnam 
(Bao Dai) hari Senen jang lalu 
PM Ngo Dinh Diem telah me- 
nolak rentjana Bao Dai jang ber 
tudjuan membentuk suatu kera 
djaan konstitusionil di Vietnam. 

Kalargan jang “mengetahui 
| di Saigon mengatakan bahwa 
| PM Ngo dalam notanja kepada 
| duta-besar2nja di Paris dan Wa- 

| shingto» telah menjatakan bah- 

| va dengan rentjana itu Bao Dai 
| bermaksud menjelimatkan ,.ka- 
wan2nja” jaitu sekte Binh Au: 

  
Dalam nota tadi PM Ngo dju 

dengan memasukkan orang2 jg 
kapabel dengan tak memandang 

ra mengemukakan bahwa ia ber | 
Penaksud | memperMras kabiietnja" 

    

  

  

  

HARGA LANGGANAN. 

(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 
kangk - kanak 

Dalam dan Luar Kota. 

» KAWANKU”) 

  

Sebulan . Aa... . Rp. 13,— 
Etjeran . ....... 0,60 ... 

ADPERTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 
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DJENDERAL laskar Hoa Hao, Ba Cut, telah memerintah- 

kan anak-buahnja untuk mengadakan penggempuran dengan 

meriam terhadap kota Sadee jang terletak 70 mil Barat Daja 

Saigon, demikian diumumkan oleh hana militer Vietnam 

asal mereka, politik mereka atau 

agama mereka. 
Nota selandjutnja mengatakan 

bahwa kehendak rakjat telah di 
tundjukkan dalam suara serem 
pak menjokong PM Ngo didalam 
sidang Komite Revolusioner ba- 
ru2 ini, dalam mana telah diam 
bil keputusan bahwa PM Ngo 
wadjib memegang kekuasaan2- 

nja penuh dan membentuk sua- 
tu parlemen, $ £ 

Ngo kutuk Binh Xuyen 

jang ada diluar Saigon, 

Sementara itu PM Ngo Dinh 
Diem jang disokong olen' Ame- 
rika Serikat telah menuntut 

penghapusan sisa2 kolonialisme 
jang masih ada di Vietnam Se- 

latan. 

Dalam perdjandjian kepada 

pers di Saigon, Ngo seterusnja 

mengatakan bahwa sudah 9 bu 

lan lamanja ia mentjoba meja- 

kinkan Jawan2 pemerintahnja | 

bhw tentara, 

politik Vietnam Selatan harus di 

versatukan, Supaja nasionalisme 

Vietnam djangan tunduk kepa- 

da komunisme, kata Ngo, perlu 

sekali sisa2 regime kolonial dan 

feodalisme, korupsi serta keti- 

dak-adilan dienjahkan. 

Seterusnja ia mengutuk pihak 

Binh Xuyen, jang dikatakannja 

bahwa golongan ini menguasai 

kepolisian untuk: mentjengkeram 

perusahaan? ikomersiel jang le- 

bih besar, jaita mempunjai ,,0r- 

ganisasi perdjudian dan pela- 

tjuran jang-terbesar di Asia”. 

Ngo mengutjapkan pernjtaan2 

ini sesudah pasukan2nja mengua 

sai markas-besar polisi keaman 

an di Saigon jang tadinja masih 
diduduki oleh laskar. Binh Xu- 

yen. Dibatas erna. ane ape 

Sar 
'si jasa” hape batuan? La 
kan Perantjis jang dipimpin oleh 
fienderal Paul! Ely. 

  

AS   Ditunggu keputusan 

Eisenhower. | 
! 
! Undangan untuk mengada- 
,kan konperensi 4 Besar itu me- 
nurut Pinay mungkin sekali 

|akan dikirim ke Moskou sebelum 
| Konperensi Wina pada achir 

| minggu ini. Pinay selandjutnja 
| menerangkan bahwa kini sedang 
Gitunggu | keputusan '- presiden 
A.S, Eisenhower apakah konpe- 
rensi 4 Besar itu akan diadakan 
pada tingkat kepala2 pemerin- 
tahan atau pada tingkat menteri 
luar negeri. 

Penandatanganan per: 

djandjian perdamaian 
Austria. 

ka 

Pinay djuga mengumumkan 
bahwa suatu konperensi antara 
menteri2 luar negeri 4 Besar un 
tuk membitjarakan perdjandjian 

| perdamaian Austria akan diada 
| kan di Wina -. pada hari Sabtu 
jang akan datang dan perdjan- 
Tien itu mungkin akan ditanda- 

tangani pada hari Minggu jad. 
Atas pertanjaan Pinay menja 

takan bahwa tidak diadakan sja 
rat2 bagi penandatanganan per- 
djandjian tersebut.   

2 Soal belum diselesai- 
kan. 

—| Menurut kalangan berwadjib 

| di Paris dalam konperensi anta- 
| ra menteri2 luar negeri 4 Besar 
| di Wina pada hari Sabtu jang 
|akan datang hanja akan terda- 
| bat 2 soal jang harus Maap tenan 
| Kan jaitu: 

1. artikel 35 mengenai pena- 

rikan. mundur pasukan2 pendu- 
dukan. 

2. tindakan? jang harus diam- 

bil oleh negara2 jang menanda- 
tangani perdjandjian tersebut 
untuk. mendjamin pelaksanaan 
perdjandjian. 

Semua soal lainnja sudah da- 

pat diselesaikan oleh para duta 

besar 4 Besar untuk Austria da 

lam perundingan2 mereka di 

Wina dalam minggu jbl. 

Walaupun pemerintah Sovjet 

Uni telah menjetudjui usul dari 

3 Besar Barat jang telah disam 

paikan pada hari Sabtu jang ba 

ru Jalu supaja perdjandjian itu 

ditanda-tangani pada achir ming 
gu ini, perlu dikemukakan bah 

wa menteri luar negeri Sovjet 
: Molotov menurut rentjana akan 

      

Konp. 4 Besar tingkat 
— Kep. negara! 

Tinggal tanggu keputusan  Eisenhower 

MENTERI luar negeri Perantjis Antoine Pinay menjatakan 

| dalam konperensi pers di Paris bahwa para menteri luar negeri 

Inggeris dan Perantjis dalam konsultasi 

mengambil keputusan untuk mengirim suatu nota ke Moskou - 

mengusulkan suatu konperensi 4 Besar. 

di Paris telah 

mengundjungi Warsawa untuk 
merghadliri konperensi negara2 
blok Sovjet tentang keamanan 
kolektif mulai hari Rebo ini, se 
dangkan menteri luar negeri Pe 
rantjis Antoine Pinay menurut 
rentjana akan mengadakan kun 
djungan resmi ke Demark. Dja- 
di tanggai dan djam jang pasti 
bagi penanda-tanganan perdjan- 
djian tersebut belum lagi men- 
Ciapat penjelesaian. Demikian ka 
langan tersebut. — AFP. 

pemerintahar dan | 

( 

| 

  

HOA HAO MULAI BERAKSI 
“Kota Yadec dihudjani peluru mortir 

Ngo tolak kompromi Binh Xuyen 

Ngo mengataka an seterusnja 
bahwa andaikata pemerintahnja 

mengadakan kompromi dengan 

Binh Xuyen, maka akibatnja tak 

lain daripada kekatjauan bela- 

ka. — UP. 

NIKITA- KHRUSOHEV : 

Sovjet ingin kerdja-sama 

dengan Barat 
Nikita Khruschev sekretaris 

pertama Partai Komunis Sovjet 

Uni mengatakan bahwa Sovjet 

Uni ingin bekerdja-sama dgn 

Barat. Sa 

Khruschev berbitjara dalam 

suatu resepsi dikedutaan Djer- 

man Timur untuk memperingati 

ulang tahun ke-10 kalahnja Nazi 

Djerman. 

Khruschev terutama menegas 

kan bahwa Sovjet Uni menghen 

daki adanja hubungan persaha- 

batan dengan Yugoslavia walau- 

pun antara kedua negara tsb. 

terdapat perbedaan pendapat 

tertentu”. Dia menerangkan bah 

wa Sovjet Uni ingin bekerdja- 

sama dengan diplomat2 Barat 

pada saat ini djuga. 
Mengenai sendjata2 atom dan 

hidrogen dikatakan bahwa ,,ke- 
ras akan dilawan dengan keras 

djuga”. Rtr. 
? 

ADNAN MENDERES 

  
  

  

P.M. 

Pakt Atlantik dan 
pakt Balkan 

Telah mengadakan bubu- 

ngan persaudaraan. 

Adnan Menderes Perdana Men 

teri Turki mengatakan di Belgra 

do bahwa suatu hubungan ber- 

saudara telah djadakan antara 

Pakt , Atlantik dan Pakt Bal- 

kan jang kedua2nja dimaksud- 

kan utk. mempertahankan perda 

maian dan kemerdekaan antara 

anggota2nja. 

-Dalam,suatu.. statemen sebe- 

Yum bertolak menudju tanah air 

nja setelah be srkundjung di Yu- 

goslavia selama 5 hari dia me- 

ngatakan bahwa Junani dan Tur 

ki ketika menanda-tangani Pakt 

Balkan dengan Yugoslavia pada 

bulan Agustus ji. sangat meng- 

hargai keinginan Yugoslavia utk 

tidak: menggabungkan diri lapa 

da Pakt Pertahanan Atlantis 

Setelah mengadakan Dn gn 

tjaraan2 dengan “Presiden Tito 

dan pemimpin2 Yugoslavia lain 

nja Menderes mengatakan bah- 

wa sangatlah biasa dan tidak 

bersalah terhadap Kekuatan Se- 

rikat” apabila setiap anggota te 
lah memperoleh diagnosis jang 

berlainan atas kesjadlan d dunia, 

— Rt. 

  

BULGSANIN KE WAR- 
SAWA 

Kementerian LN Sovjet me- 

ngumumkan pada hari Senen 

bahwa PM Sovjet Marsekal Bul 
ganin Selasa kemarin ini akan 

bertolak dengan pesawat ter- 

bang menudju Warsawa tuntuk 

menghadliri suatu  konperensi 

dari negara? blok Sovjet. - AFP. 

Insiden udara diatas 
Laut Kuning 

3 Pesawat Komunis djatah X rusak 

ANGKATAN Udara Ame- 

rika di Tokio mengumumkan, 

bahwa pesawat2 terbang pem- 
| 

buru yet Sabre Amerika kema- | 

rin telah menembak djatuh 2 

buah pesawat MIG Komunis dan 

sebuah lainnja diduga mendapat 

kerusakan setelah pesawat2 ter 
. bang Komunis mendahului me- 
njerang 'nereka diatas laut Ku- 
ning antara Korea dan daratan 

Tiongkok. 

Semua pesawat terbang Ame- 

rika kembali kepangkalannja 
dengan selamat. 
wat pemburu Amerika ketika 
itu sedang mengadakan peron- 

daan diatas perairan internasi- 

ona!l dekat pantai Korea Utara 

dan dengan tiba2 mereka dise- 

rang oleh 12 buah pesawat MIG 

komunis jang kemudian tembak 

menembak terdjadi. 

Para wartawan menjatakan 

bahwa bentrokan itu adalah jg 
ke 3 kalinja jang terdjadi da- 

lam waktu kurang dari 1 sete- 
ngah tahun. — BBC. 

Djutaan buruh Italia 
mogok 

Dari Roma diwartakan bahwa 
Italia telah ditimpa gelombang 
pemogokan selama 24 djam oleh 
2.000.000 orang pekerdja?2 tani 
Pemogokan itu diadakan berke- 
naan dengan tuntutannja utk 
memberikan sokongan kepada 
kaum pengangguran dan tundja- 

8 Buah pesa- | $ 
orang pegawai dalam daerah itu 

  

  

an keluarga, setelah gagal dalam 

perundingan?. : 
Bersamaan dengan pemogok- 

an pekerdja2 tani tersebut, ada. 

sekira 100.000 orang pegawai pe- 

rusahaan? dagang, djawatan?, to 
ko? dan warung?, di 22 buah pro 

pinsi telah mengadakan pemogok 

jan sehari berhubungan “dengan 
tuntutan kenaikan pensiun me- 
reka nanti. 

Di Genoa, pelabuhan Italia jg. 
terbesar, 1.600 orang buruhnja 
telah mogok pula, dan 80.000 

Gjuga telah melandjutkan pemo 
gokan mereka selama seminggu 
untuk menuntut kenaikan upah. 

Dalam pada itu  diwartakan 
pula bahwa 50.000 orang guru 

dari sekolah menengah mengan- 

tjam akan mogok mungkin mu- 
lai 20 Mei jad. ini djuga menun- 
tut kenaikan tundjangan, se- 
dangkan pekerdja? dari kong- 
si? pengangkutan kepunjaan par 

tikelir'akan mengadakan pemo- 

gokannja Selasa kemarin. - Rtr, 
th 

m— 

@ Di Patjinan, Magelang, se- 
orang gadis rambut beroimbak- 
ombak irama Hawai, tiba? her- 

ubah djadi gadis rambut lurus? 

seperti tikus ketjemplung  su- 

mur, ketika ia ditimpa  hadjan 
jang tiba2 turun. 

   



 rakat dan negara. 

    
    
   

    

   
      

      

    

   

  

   
   

     

    

    
       

        

    

  
tanaman tsb. Yaa ada 660 Ha, 

1954 bertambah hingga mendja-   

luas jaitu meliputi areal 536 ha, 

sing2 189 dan 258 Ha. 
Menurut keterangan, 1 Ha 

| silkan 15 sampai Na Te 
IJup kering. pe 

— HARI IBU KATHOLIK 

Oleh Wanita Katholik tjabang | 
Surakarta telah dilangsungkan 

| peringatan Hari Ibu Katholik 
dengan mendapat perhatian be- 

sar dari para anggautanja, para 
| Romo serta wakil2 organisasi 

- Katholik setempat jang diseleng 
| gerakan digedung SMK Kusu- 

mojudan. 
Diantara sambutan? diah Ra 

mo pada pokoknja dikemukakan | 
| pentingnja kedudukan Ibu untuk | 

| Geredja, keluarga serta masja- 
Diandjurkan 

agar para Ibu memenuhi tugas- 
nja sebagai ibu jang terhormat, 
dengan penuh tjinta-kasih, ke- 
murnian, kesederhanaan dan 
pengorbanan. 
Dalam pertemuan itu dikemu- | 

kakan bahwa Wanita Jen 

  

  

Katholik Mw, sebagai zpPP 
laksanaan salah satu 
dari Kongres Wanita Katholik 8 

  

talioan Bare Wali gs se- 1 
tempat, dalam hal ini Mgr. A. 
Sugijopranoto SJ. Mapan: Vi 

  

 PAPHI TJABANG 'SURA- 
KARTA 

: Perkenalkan diri. 
Persatuan Achli Pharmasi In- | 

donesia (PAPHI) tjabang Sura- 
karta telah memperkenalkan di 
ri dalam suatu pertemuan jang 

diselenggarakan di Pak A2 
Sriwedari dengan dihadiri 
waKkil2 pembesar setempat, 4 

    Kesehatan, SB Rumah Obat, 

satuan Djuru Ta 

sia dll. 
Dalam uraian jang diberikan 

oleh fihak PB PAPHI dinjata- 
kan bahwa PB PAPHI berkedu- | 
dukan 
sedjak tanggal 13 Pebruari 1946, 
sampai sekarang telah m 
njai tjabang2 di Djakarta, 'Ban- 
dung, Jogja, Semarang, Sura- 
baja, Medan dan Surakarta, se- 
dangkan para anggautanja ter- 
sebar, selain di Djawa djuga di: 
Palembang, Padang, Bandjar- 
masin, Pematang Siantar, Pon- 
tianak, Bukittinggi, Singaradja, | 
Den Pasar, 

dan Ambon. 
Bagian2 dari pAPEI, jakni 

Pendidikan: Mj. 
Pharmasi Bandung, 

  

- 

    

   

      

   

       Importjex- 

tetapi djumlah tsb. dalam th.| 
   

Dan @jumlah itu kabupaten | $ 
- Karanganjar adalah jang ter-|3 

daerah Sragen dan Klaten ma- | 

tanaman rosela-dapat menghat-/: 

“DIPERINGATI |: 

, ti (halu-Lirtas MANA Gub, Rip 

teng. 

  

Djakarta dan berdiri | 

|imasing2 telah memberikan sam- 

Menado, Makassar ': 

Sanusi. di Fac. hn 

  

  

   

  

uan | dalam pangan 
dalam programnja ter 
(al pendidikan pene- 

angan serta membantu usaha2 
sar .obat2an serta mengadakan 

ma dengan instansi2 
organisasi? jang .sehaluan. 

punja tjabang 
g, jang menurut 
mempunjai tena- 

ai, kini baru 

'emanggung atau 30 Yo 
lah formasi. 

ng kekurangan itu, 
tersebut menderita 

    gga sekarang Penga 
tersebut belum mempu- 

| araan, padahal seming 
dua kali di Te- 

? tak sedikit. 
Permintaan mendapatkan mo- 

bata: atau mendapatkan declara- 
enjewa taxi guna perhu- 
an Magelang — Temang- 

Ke eta ada perhatian dan 
belum berhasil, sehingga untuk 
emanggung, hakim dengan 

  

a-api, dimana tak djarang ha- 
'rus bersama2 tahanan? preven- 
Pee diperiksa di Te- 

“ Fihak Pengadilan bermaksud 
 memadjukan permintaan lagi, 
agar bisa mendapat bagian mo- 

el setelah beriangsung kon- 
| perensi A.A. di Bandung. 
SI Rbh 

— TARIEF BIS NAIK - 

| Sedjak achir rainggu jang la 

tu dan permulaan minggu ini, 

ef penumpang dan barang 

dari beberapa bus-onderneming 

| di Magelang dan lain2 tempat di 

Djawa-Tengah : telah mulai di- 

| naikkan. 
Menurut kalangan Pimpinan 

| Damri Magelang, kenaikan ta 

'rief ini, berdasarku- hasil pe- 

rundingan antara fihak xaspeksi 

    

'Menurut ketetapan, bk 
“djumlah kenaikan itu adalah 
per km. Rp. 0,01. Diantara bus2 
jang sudah menaikkan tari 

.tersebut. “adalah DAMRI M    

  

  

sedang N. v. Srie Magelang hing 
ga tgl. 9-5 kemarin belum bisa 

| Banjumas 5 
Nan Tan DESA 
    
   
      
    

ra sotongsyojong. Un- 

nan SR. II tsb. 

eluarkan biaja seba- 
. 10:000,— jang didapat | 

dari penduduk pula 'setjara su- 
ka-rela. 
| Selain itu telah diresmikan 
pula berdirinja Kursus Tani De- 
sa jang diikuti oleh 45 orang 
murid Gan dibawah pimpinan pe- : 
awai Pertanian setempat. Ha- 

“pada upatjara pembukaan 
|tsb. Salon dan Kepala Dja- 
pen Kabupaten Purbolinggo jg. 

ena jang sangat berguna. 

  

  |. port: Zainul Abidin di Penata | 
. Import Pharmasi Indonesia: E 
bungan dengan nd 
ste Isnaeni. 2 

Sementara itu dapat 
'kakan-bahwa PAPHI Aa : 

| rupakan organisasi keat hlia) 
. bertudjuan me 

      

sekitar objek makanam Rakjat. 

Kepada Wartawan KR. Na. go tana 

Oey menerangkan, bahwa sela: aa 
ma 4 hari ia telah menindjau 
4 kapanewon al, kapa 
pus, Panggang, Wonosari dan 

| Semin, jang terbaik di daerah 
“Tepus, terdapat sedang Pang- 
gang dan Wonosari, mengenai 
Semin terdapat -paling merosot, 
di Wonosari kebanjakan 
rang vitamin, 

  

  

   
   

    

   

   

  

nja H. 
ni 'sudah mentjapai 860 orar 
penderita, Ta V meri . 
rus agan 

" jg terdiri dai 2 pe   | Kesehatan, pi Padan dan 2 
“ Djapen harus ' “mengawasi aja- 
ngan sampai terulang lagi. Se 
lain dari pada itu Panitya djuga | Peme 

. memberi penerangan2 dna 
mengenai sekitar makanan Rak- 
jat dan sebab-musabah ada-nja 
H.O. 
Oey katakan, bahwa didaerah 

Gunungkidul tanahnja tidak ter     
    

   
    

   
   
   

    

   

  

, 1 mb ka Makanan Rakjat Djakarta 
telah ditugaskan oleh Pemerintah Pusat 

penindjauan di Daerah Gunung ki 

'ku- | 

Langkah untuk m SPP 

. - (bahwa sokongan 'kepada H.O. 

alah hk pemal diberita- 
D. Kebumen baru2 
engadjukan mosi ke- 

. berwadjib, supaja 
eri II di Kebumen di- 
“ke Prembun, agar 
“guru dapat. merata 

Kabupaten. 
i Puan Guru Dja 

7 sendiri). 

tt. untuk mengadakan 
Tenaga hari, mengenai 

   
    

  

     

MS 

    

An eikudiutna menerang- | 

Ikan, 'bahwa Panitya telah mere-: 
rima ang SO RASA - Peme 

Tai kurang tjukup Jean di- 

(bandingkan dengan diumlahnja 
| penderita H.O. 860 orang, Se- 

& kan permintaan uang Rp. 

kepada Pemerintah untuk 
berantas tikus tidak dika- 

  

Perlu ditambah keterangan, 

Gunu ul melalui bag. Sosial 
Kabupaten sampai tg. 27 April 
sudah mentjapai  djumlah Rp. 
2950,- dan beras 2050 kg. dari 

erintah dan dari luar PMI | 
beras 50 kg., Rp. 560,- 500 po- 
tong pakaian dan. 1000 butir pil. 
dan dari S.R. 111 kg beras, ba 
di kalau menurut 'petundjuk2 
tjaranja membagi? masih lebih   

| tah Daerah sanggup menjedia- 
Ikan perumahan? jang .mentju- 
'Ikupi sarat2nja, maki 

oleh suatu panitia persiapan, 

(untuk keperluan pemindahan 
| S.G.B. tsb. 

ii tenaga 30 orang ter | 

ja | harus berkendaraan kre | 

PAM. Java, dil. bus-onderneming, | 1 

(hidupkan 

2 kaga dan sjarat 2 keaman 

,- dari Djawatan Pertani- | 

teng telah mem eri kanan | 
| jang "maksudnj jika Pemerin- 

  

a mosi tsb. 

akan dipertimbangkan. | Maka 

telah diusahakan  perumahan2 

Dalam pada itu- dari pihak 
masjarakat Prembun . sendiri 
ajuga telah berusaha sekuat- | 

Si tsb. tidak dapat disetudjuinja, 
karena perumahan2 jang dise- | 

| diakan kurang mentjukupi sja- | 5 
| rat2nja. — (Wet) s3 2 

3 NOTARIS LAGI Di 
GANTI | 

Madiun, B' masin & Menado j 
Ketjuali di Magelang, ma-: 

tahanan tgl. 21-4 djuga di ber- 
hentikan dengan normat dari 
djabatan mereka. Mereka ini ma 
sing2 adalah RS Suriokusumo, 
Ali Harsojo dan B.A. Lomban 

dan digantikan masing2 oleh 
Tjiook Hong Wan, 
Tian dan J. L. L. Wenas. 

Djuga mulai kapan wakil2 

notaris baru itu memulai dja- 

  

batannja, “ tergantung marak 
masing2. — Kor. 

. KUNANTI DI BORO- 
BUDUR"—— 

Hari Senin tg, 9/5-j., Hanan 
Film Corp. telah mengadakan 
opnamenja untuk filmnja ,,Ku- 

nanti di Borobudur” di tjandi 
Borobudur. Tjerita & regie oleh 

Wildan Dja'ffar dan bintang2nja 
diantaranja ialah:  A. Sarosa, 
Siti Nursiah (Nurhasanah), B. 

Hermanto dan Mardiana. 

kuatnja agar mosi tsb. dapat |. 
“berhasil. Tetapi kini telah ada | 
5 ketegasan dari Inspektur Pendi- |: 

| dikan Guru Djateng, bahwa ma- | 

ka wakil2 Notaris di Madiun, | 
Bandjarmasin dan Menado menu 
'rut surat ketetapan Menteri Per | 

Kho Boen | 

  

HALAMAN 2 
  

Presiden Alam: : 
  

pangan sean Maguwo para tamu agung “dari Amerika 
Tana 1 didiemput oleh S.P. Paku Alam tra siang. 

(3 Gambar: Djapendi). 

" 2 

Indonesia tidak A priori ikut 
blok komunis atau Amerika 
Islam tidak berdasarkan ekstremiteit 

DALAM malam peringatan Nuzul @Gur'an jang dilangsung- 
kan diistana Negara malam Selasa, Presiden Sukarno menjata- 

kan, bahwa Indonesia mendjalankan politik internasional jang 
terkenal dengan politik bebas dan tidak a priori ikut pada 
blok komunis atau blok Amerika ataupun pada blok? jang lain 
lagi. 

Presiden mendjelaskan, bahwa 
tidak 100” blok2 itu salah, te- 
tapi harus kita tindjau dan me- 

nempatkan diri ditengah2. De- 

'ngan menerangkan, bahwa Sse- 

suatu bangsa mempunjai kepri- 
badian sendiri, sebagaimana ma 
nusia djuga mempunjai watak 

''dan kepribadian sendiri, sebagai   Sebagai jang pernah kami ka- 

barkan, Hanan Film Corp. te- 

ngah mengadakan location un-j 

tuk 2 filmnja jang pertama. Tje- | 

rita jang lain ialah ,,Dharma : 
Bakti” jang opname2nja mere- 
ka lakukan di Solo & Tawang- 
mangu. Dan film jang ketiga 

tengah mereka siapkan pula ia- 

lah ,,Djakarta-Singapore p».” 
Karena lelah naik turun, naik 

turun dan kepanasan, Mardiana 

& Dian Angraini djadi kedjang 
kakinja dan pingsan dan ter- 
paksa opname gagal untuk kali 

|itu dan mesti Sulang lagi esok 
Ir Br 

'harinja. 
: 

4 

Titik dan apa jang perlu didja" 
kan oleh pirapinan Angkatan 

untuk mendjalankan ren meneta kan mulai kapan ta Ina Se keberapa Aura | anang an 
$ Tn dinaikkan. — (Kor). 

.Djanganlah kita menghidup- 

he 
1 Yankota. 

AN ana negeri. 

    

    
    

    

    

rang umumnja dan Angkatan 

Darat chususja, sebab kestabilan 

didalam Negera dan keamanan 
di n negeri hanja akan da- 

Aa randa apabila telah ada 

“Angkatan Perang jang tjukup 
stabil dan jang mempunjai ke- 
mampuan untuk mendjalankan 
tugas2 dalam hubungan usaha 
mengembalikan dan memelihara 
keamanan.” 

“ Stabilitet didalam Angkatati 
Perang itu hanja akan dapat di 
tegakkan, apabila kita selalu 

| melihat apa jang mendjadi kita 
selalu melihat sebenarnja dan 
raendjauhkan Sikap jang menim 
bang tiap persoalan hanja “telah 

berdasarkan sentiment (jang se 
perti telah terbukti dapat tjepat 

berobah malah berbalik) dan 
mendjauhkan pula suasana dan 

mentaliteit. Loper Dan tachta 
dan mahko 

  

KS 

GEDUNG KN la 
SERA AKAN DIBANGUN 

Diperoleh keterangan, bahwa 
|Panitya Peringatan 200 tahun 
kota Jogjakarta, dalam waktu. 
jarg tidak lama lagi akan mem 

dalan kota dengan maksud agar 
(nanti pada bulan Oktober 1956, 
pada waktu kota Jogjakarta te 
pat berusia 200 tahun, gedung 
itu sudah selesai dan diperguna- 
kan sebagaimana mestinja. 

Tentang besarnja beaja serta 
| dimana tempatnja, sekarang ka 
barnja masih sedang dipertim- 
Tn 

& BUKITTINGGI. Untuk 
daerah kabupaten Pesisir Sela- 
tan / Kerintji akan mendapat se 
buah SMA dan sebuah SMEP : 
|SMA-nja dikota  Sungaipenuh, 
sedang SMEP-nja di Tapan, ke- 

dua2nja oleh Kem. PPK. 

“yk DJAKARTA. Duta Irak 

telah menjerahkan pada ketua 
(PB PMI uang sedjumlah 2000 

a- | dinar Irak (— 2000 ponsterling) 
“kantuk korban bentjana Mn di 

Indonesia. 

Hak SUMABAJA. Kapal hadji 
jang pertama ,,Langkuas” jang 
sedianja bertolak ketanah Sutji 
dari pelabuhan Surabaja kema- 
rin, terpaksa ditunda sampai tg. 
12 Mei ini, berhubung dengan 
persiapan2nja. 

BANDUNG. Dalam ming 
gu jl. didaerah kabupaten Ban-   Ta dapatnja Ta | dung, jaitu distrik Tjiparaj, Tji- 

  

sentimen sadja atau 

-mentaliteit perebutan tachta ai : 

bangun sebuah gedung kesenian | 

mana manusia djuga mempunjai 

watak dan kepribadian sendiri, 

maka Presiden berkata, semua 

blok2 itu kita tindjau dengan 
| individualiteit kita sendiri. 

Malam peringatan Nuzul @ur- 

'an itu dihadiri djuga oleh Wakil 
Presiden Moh. Hatta, beberapa 

anggota kabinet, wakii2 perwa- 

| kilan negara2 Arab dan ribuan 

(anna jang memenuhi ru- 

| angan istana Negara. 
'Sebelum tiba pada uraian ten 

tang poutik bebas Indonesia, 
Presiden . mengatakan antara 
"lain bahwa Islam adalah dite- 

IKSAD minta berhenti 
(Sambungan hal. 1). 

  

  

KIRIM UANG DALAM 
3 1 

SURAT 

SERINGKALI terdjadi de- 
ngan pengiriman surat2 amplop 

biasa jang didalamnja dilampiri 

Uang, UANG itu suka hilang tidak 

ada bekasnja, hanja suratnja sa- 

dja jang menjatakan bahwa s- 

pengirim kirim uang sekian. 
Kedjadian demikian imi sudah 

ketiga  kalinja “menimpa diri 
saja sendiri. Mendapat kiriman 
Rp. 50- hilang, mengirim Rp.10, 
Rp. 5, djuga lenjap. Kedjadian 
jang sematjam ini tidak hanja 
menimpa diri saja sadja, tapi 
djuga teman2 saja. 

Sebenarnja tak perlu saja tu- 
liskan hal ini dalam ruangan 
pembatja, karena  djustru hal 
ini adalah kesalahan dari sipe- 
ngirim sendiri. 5 2 

Djika ditelaah lebih “dalam 
soal ini atau mengadakan suatu 
penjelidikan untuk dapat me- 
nangkap siapa: pendjahatnja, 
(saja katakan pendjahat disini, 
karena perbuatan itu adalah me 
langgar. KUHP 862 (pentjurian) 
hal ini akan memakan waktu jg. 
agak pandjang, karena untuk 
menangkan atau menghukumnja 
harus ada bukti-bukti jang leng 
kap. Menuduh peda suatu pihak 
pun tidak dapat karena penudu- 
han itupun harus memenuhi sja 
ratenja jang tju up. Dengan ada 
nja surat saja int, saja mengha- 
rap pembatja2 suka merenung- 

kania kedindiang Ini betul atau 
idaknja. Dirga terutama Dja- 
watrm pos diangan sampai sa- 
lah, mengartikan ataw salah fa- 
ham. dengan surat saja ini, kure- 

ng Surat Ami ditudjukan untuk 
memberi andjuran pada teman2 

agar @jangan sampai mengirim 
Ana dengan eta seperti saja 
itu, 

& 

“Didi Djahadi 
Mana 

TAN A 

  

ngah2 dan tidak berdasarkan 
ekstremiteit: manusia memang 
'sifatnja ekstreem dan kalau aga 
ma Islam tidak ditengah, selalu 
kita berfikir setjara ekstreem. 

Manusia telah kehilangan mo- 

raliteit dan tidak lagi mempunjai 

pegangan, . pemimpin2 'berfikir 

| 'lah kekuasaan. Ma- 
dengan akalnja dapat me- 

metjahkan dan menguasai se- 
gala soal sampai kepada atom 

sekalipun, tapi tidak dapat me- 

ngua ”hartstochten” jang 

berkobar2. Manusia sekarang 

perlu, kepada pimpinan dan sa- 

ja mohon agar Allah Subhanahu 
Wata'ala memberikan pimpinan 

itu. Demikian antara lain Pre- 

siden. : 

Presiden menjinggung djuga 

adanja Konperensi Asia-Afrika 
jang lalu dan katakan, bahwa 

salah satu nilai dari konperensi 
tersebut ialah  berhasilnja di- 

adjak lebih dari separo pendu- 

duk dunia untuk kembali kepa- 

da moraliteit. Inilah arti jang 

tinggi daripada Konperensi Asia 

Afrika itu dan kalau kita bitja- 
ra tentang moraliteit, demikian 

Presiden, maka kita ingat ke- 

pada. Nabi. Muhammad s.a.w., 

   

  : kepada gur'an dan kepada Nabi- 
Nabi 'j dengan djerih pajah 

: .menjebarkan pengertian | 
Islara jang Tenan 

Pidato Presiden Sukarno itu 
dimulainja dengan memberitahu 
kan rentjana perdjalanannja ne 

ik Hadji.jang tidak lama lagi 
pakan dilakukannja. Dikatakan- 

nja, bahwa memang  tadinja 

ia bermaksud naik Hadji seba- 

gai seorang Bung Karno, tapi 
Pemerintah Saudi Arabia me- 

minta dengan sangat agar ke- 

pergiannja itu sebagai Presiden 

Republik Indonesia. Dan kabinet 

pun lalu memutuskan, bahwa 

kepergiannja ke Mekkah itu di 
lakukan setjara resmi. 

Presiden djuga menerangkan, 
bahwa ia akan mampir di Kairo 

dan Karachi dalam perdjalanan 

naik Hadji itu dan segala keres- 

mian itu  dianggapnja sebagai 
formaliteit belaka, karena hati, 

iman dan kepertjajaannja akan 

tetap kepada Tuhan Jang Maha 
Eisa, 

Dalam malam peringatan Nu- 
zul @ur'an itu telah berbitjara 

djuga a.l. nona Sri Muljati Hi- 

dajat dan Hadji A. Aidid jang 
pada pokoknja menguraikan ten 

tang'riwajat diturunkan  ajat 

@ur'an jang pertama pada ma- 

lam 17 Ramadan ini kira2 1387 
tahun jang lampau. — Ant. 

KESEDJAHTERAAN PE- 
MUDA  MENJELENGGA- 

RAKAN KURSUS2 
Jajasan Kesedjahteraan Pemu 

da Jogjakarta mulai 1 Agustus 
iarg akan datang akan mem- 
buka kelas penampungan seko- 
lah landiutan, " kursus bahasa, 

dan kursus pengetahuan rumah 
“4 gga. Persiapan2rja. baik ten- 

'ang tenaga guru- dll. sedang 
dilakukan. Sedang pendaftaran 
pengikut peladjiar dan kursus2 
tersebut-serta pendaftaran bagi 
mereka jang ingin menjumbang 
kan tenaga sebagai ' pengadjar 
dilakukan setjara tertulis kepa- 

da Jajasan Kesedjahteeraan Pe- 
muda bagian Pendidikan, djl. 

  

  | Gondolaiu 22, Josia. 
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SAMAWI KEMBALI DARI 
DJEPANG 

Telah kembali dari perlawa 

tannja di Djepang sdr. Samawi 

direktur KR. Seperti diketahui 

ia pergi ke Djepang utk. menga 

dakan penindjauan pertjetakan 
dan pekerdjaan persuratkabaran 

disana selama kl. saru bulan. 

TAMU2 DARI. AMERIKA 
LATIN DI JOGJA 

Kemarin pagi telah tiba di Jo 

gjakarta 3 Duta Besar dari ne- 

gara2 bagian di Amerika Latin, 

jaitu dari Bolivia, doktor German | 

@uiroga Galdo, dari El Salvador, 

doktor M. Rafael Urgina dan 

Fernardo Trabonino . Guerrero 

dan dari Eguador, doktor Jose 

Vicente Trujillo dan dokter Gon 

salo Apunte. Kedatangan para 

tamu itu dilapangan Adisutjipto 

disambut oleh Wk. Kepala Da- 

erah S.P. Paku Alam dengan 

sementara pembesar Pemerintah 

Daerah tainnja. Setelah beristira   

  

tjalengka 'dan Hhdjaran Ik. 94 
rumah mengalami. penggarong- 
'an oleh gerombolan 'bersendiata. 

PN PALEMBANG. Kini se- 
dang berada 5 orang insinjur 
dari kementerian Kesehatan-dan 
Kem. Pekerdjaan Umum & Te- 
naga untuk mengadakan tindjau 
an terhadap saluran2 air bersih 
dikota ini. Jang mendjadi pusat 
perhatian mereka ialah saluran 
air bersih di Sungai Gerang 

MAKASSAR. Pemerintah 

bil pandjar sedjumlah Rp. 200. 
000,— sebagai bantuan kepada 
para pengungsi didaerah terse-   daerah Bone diidjinkan mengam ' 

| achir telah meningkat ' mendjadi 

50.000 orang. 

sk SEMARANG. Bertempat 

di Balai Perdjurit malam Ming- 
gu jl: dilangsungkan pertemuan 
perkenalan olei Komando sen- 

tral /,Barisan  Pembebas Irian 
Barat” jang mendapat kundjung 
an dari pembesar2 sipil, militer 

dan kepolisian serta pemimpin2 
partai dan organisasi2 massa 
Djawa Tengah. 

1 DJAKARTA. N.V. Gapin- 
| do (Gabungan Pembelian Impor 
Indonesia) jang diketuai oleh 
Mr Assaat telah ditetapkan oleh 
Swedish Match Company seba- 
gai perwakilan tunggalnja di   but, jang menurut tjatatan ter- Indonesia. Sebelum itu perwa- 

hat di H. Garuda, tamu? beserta 

rombongannja kemarin terus me 

ngundjungi keradjinan perak 

Danurdjan dan selandjutnja ber 

putar? kota. Sore harinja djam 

16.00 mereka berziarah di Ma- 
kam Pahlawan Semaki. Petang 
hari djam 19.00 di Gedung Ne- 
gara diadakan upatjara peneri- 

maan resmi oleh Pemerintah 

Daerah jang dipimpin oleh Ke- 

pala Daerah S.P. Sultan. Dari 

Gedung Negara para tamu te- 

rus menjaksikan pertundjukan 

kesenian Djawa di Bangsal Ke- 

patihan. 
Menurut rentjana hari ini me 

reka akan berkundjung ke Boro- 

budur dan Prambanan dan nanti 
malam melihat  pertundjukan 

wajang kulit di RRI. 

UANG PULASI DISEN- 
TRALISASIKAN 

Dalam rapatnja baru2 ini Ga 

bungan RK telah mengambil 
putusan tidak menjetudjui pen- 

tjabutan uang pulasi dan diusul 

kan, agar uang pulasi itu disen 

dirikan di Kotapradja dan diba- 
girata langsung kepada RK2 le 

wat MPP Kemudian rapat tsb. 
mendesak, agar kongres RK2 jg 

Giharapkan dapat mengambil 

putusan tegas tentang status 

organisasi RK itu dapat segera 
diadakan. 

DEWAN PENGAWAS 
DAERAH SSPKN TER- 

BENTUK 
Belum lama berselang bertem 

pat-di rumahnja Sdr. Suharsono 
Klitren kidul “telah: disjahkan 
berdirinja Dewan Pergawas Da- 
erah Sarekat Sekerdja Perben- 
daharaan dan Kas2 Negeri (S.S. 

Selatan di Jogjakarta jang su- 
sunan pengurusnja sbb. : Ketua 
Sdr. Soekardi, Wk. Ketua Sir. 
A. Badri, Penulis Sdr. Suharso- 
no, Bendahara Sdr. Sarbijat, 
Perb./Sosek. Sdr. Harun pendj 
Pen. Sdr. Sardjoro, Keb./Olah- 
raga Sir. Slamet H: Wiicto. 

BERAMAH TAMAH DNG. 
SEKDJEN PERSATUAN 
WARTAWAN A.A. 

Dalam perdjalanannja menin- 

njau Indonesia wartawan Mesir 

Khalil Assaf 

tang di Jogja. Selain menjaksi- 

kan objek2 kebudajaan dia se- 

malam mengadakan malam ra- 

mah-tamah dgn rekan-rekan 

wartawan di Jogja bertem- 

pat di Press Club. Dlm suasana 

kekeluargaan  dikemukakannja 

langkah? jang akan diambil dan 

tudjuan daripada Persatuan War 

tawan Asia-Afrika, jang sekreta 

riatnja dipegang oleh Khalil As- 

saf. Untuk menghadapi k 

rensi A-A jang akan diadakan.di 

Kairo jad para wartawan Asia 
Afrika perlu lebih bersatu, agar 

keuangan dari pers asing. Dgn. 
demikian menurut sdr. Khalil 

Assaf, bila ada wartawan asing 
jg bertindak tidak djudjur terha 

dap bangsa Asia dan Afrika da- 
pat kita mengusirnja- utk me- 
ninggalkan negara jg dia tem- 

pati. Dgn terbentuknja persatu- 

an wartawan Asia Afrika itupun 

diharapkan dapat memberi ban- 

tuan kepada para wartawan 
Asia dan Afrika untuk mengada 

kan penindjauan dinegara? tsb. 
Hari ini dia kembali terbang 

landjutkan perdjalanan pulang 
ke Kairo. Dim perdjalanan pu- 

lang dia akan mampir dibebera 
pa tempat di Asia untuk mem- 
bentuk perwakilan sekretariat 
Persatuan Wartawan Asia-Afri- 
ka, diantara di Indonesia untuk 
melajani kepentingan pekerdja- 

an Asia Tenggara. 

kilan tsb dipegang oleh fa. Hop- 

penstedt. 

sa MENADO. Kemarin diada 
kam upatjara dikota ini untuk 
memperingati pendaratan batal- 

jon Worang' jang dihadiri oleh 

panglima TT Th kolonel War- 
row. 

AMPENAN., Sebuah pera- 
hu pengangkut Garuda Mas” 

baru2 ini petjah dan terdampar 
diperairan pantai Ampenan. Pe- 
rahu ini sedang mengangkut gu- 
la-pasir untuk daerah Lombok 
jang akan dipergunakan selama 

puasa ini. Kerugian ditaksir Rp. 
300.000,-— 

BONDOWOSO. PGRI. 
tjab. Bondowoso telah menga- 

djukan tuntutan kepada kem, 
PPK untuk menambah djumlah 

sekolah landjutan di Besuki, ter 

utama SMA, SGA, SMBA atau 

STM,   
memerlukan da- 

tidak terpengaruh oleh kekuatan | 

UNDANG2 PEMBEN- 
TUKAN D.I.J. 
Supaja diperpandjang. 

Mr Sudarisman Purwokusumo 

jang belum lama ini pergi ke 

Djakarta untuk memenuhi pang 

gilan Menteri Dalam Negeri, te- 

lah mempergunakan Ikesempat- 

annja, selaku anggauta DPRD 

Istimewa Jogjakarta menjampai 

kan desakan DPRD jang berupa 

mosi agar Menteri melaksana- 

kan tuntutan diperdjandjangn ja 

masa berlakunja undang2 pem- 

bentukan Daerah Istimewa. Jo- 

gjakarta, terutama jang menge 

nai pembubaran DPRD. 

Menurut Undang2 no. 3 jo no 

19 tahun 1950 pembentukan dae 

rah Istimewa Jogjakarta antara 

“lain dinjatakan, bahwa pada tg. 

15 Djuli 1955, DPRD Ist. Jogja 

karta sudah harus dibubarkan, 

pada hal pembentukannja baru 

pada tgl. 24 Desember 1951. Tn 

“Ik mentjapbai usia 5 tahun DP 

RD masih harus berlaku sam- 

pai tgl. 24 Desember 1956. 

Dalam pada itu, djika Un- 

dang2 itu tidak diperpandjang, 

maka akan mendesak sekali 

waktunja dan vacuum demokra- 

Lsi akan terdjadi didaerah Jogja 

karta, karena untuk melaksana 

kan pembentukan DPRD jang ba 

ru belum ada persiapannja, Sse- 

dang Undang2nja jang barupun 

belum 'ada. 

Berhubung dengan itu, maka 

DPRD Ist. Jogjakarta tlh mem 

buat mosi jang disetudjui oleh 

semua fraksi, termasuk fraksi 

Masjumi, PNI, Buruh dan Tani, 

maksudnja meminta agar Peme 

rintah Pusat mengeluarkan Un- 
dang2 jang pokoknja memper- 

pandjang waktu 'berlakunja Un 

dang2 no 3 jo 19 tahun 1955 sam 

pai tgl. 24 Desember 1956. 

Menurut Mr Sudarisman Pur 

wokusumo,  rentjana Unda”? 

untuk memperpandjang waktu- 

nja berlakunja U:U. itu sudah 

dibitjarakan dalam parlemen. 

PEMBANGUNAN 
RUMAH2 

Untuk pemondokan 

mahasiswa. 
Jajasan Guna Darma di Jogja 

karta sekarang ini sedang me- 
njiapkan beberapa buah rentja- 
na pembangunan komplex. ru- 

mah2 ketjil, sedang dan besar, 
diperlengkapi dengan tempat 
olah raga jang maksudnja  da- 

pat digunakan untuk rumah2 pe 
mondokan bagi para mahasis- 

wa. 
Rumah2 jang ketjil direntjana 

kan akan dapat didiami masing2 
oleh 8 orang, sedangkan jang be 
sar. ddpat . untuk 13 atau 20 
orang, dan tiap2 komplex peru- 
mahan jang terdiri dengan ru- 

Rp. 180.000,—, djika tiap2 ru- 
mah harganja Rp: 30:090,— dan 
djumlahnja 6 buah berdjadjar 
sedangkan bagi. komplex dgn 
erumahan besar harganja Rb. 
0000. aja ap Sat har 

ganja Rp. 150.090,— dan banjak 
nia 6 buah djuga. 
Menurut rentjana, rumah2 itu 

nantinja akan ' didjual kepada 
mahasiswa2 dengan 'tjara ber- 
gotong-rojong, “terutama “bagi 
mahasiswa jang datang''dari lu 
ar Djawa. Maksudnja' dengan 
demikian, mereka dapat beladjar 

djuga hidup berumah tangga ber 
sama2 “ disampingnja . beladjar 
menuntut ilmu sedangkan jajas 
san Guna Darma maksuinja ti 
dak lain 'ikut mengusahakan 
mengatasi kekurangan rumah2 
pondokan untuk mahasiswa jg 
terasa sekali di Jogjakarta se- 
karang. 

! KURSUS GURU2 AGAMA 
KOTAPRADJA SLEMAN 
Dari Kantor Pendidikan Aga- 

ma Kotapradja/Kabupaten Sle- 
man Jogjakarta didapat kabar, 
bahwa Kantor tsb. selama bulan 
Puasa ini mengadakan Kursus 
Guru2 Agama iang diikuti oleh 
semua Guru2 Agama dalam wi- 
lajah Kotapradja dan Kabupa- 
cen Sleman. $ 

Kursus tsb. diadakan pada 
tiap2 “hari Senin, Selasa dan 
Rabu mulai djam 9 pagi bertem- 
pat di Gedung Madrasah Mene- 
ngah Tinggi (MMT) pelataran 
Mesdjid Agung Kauman Jogja- 
karta. 

Mata peladjaran jang diberi- 
kan terutama ialah Ilmu djiwa 
umum, alat2 pendidikan dan pe- 
ngadjaran seperti menjanji, 
menggambar dll. Maksud Kur- 
Sus ini ialah untuk saling tukar   

ke Djakarta utk. kemudian me | 

menukar pengalaman ' antara 
Guru2 Agama dalam kedua wi- 
lajah tsb. 

|ROMBONGAN PAMONG 
PRADJA MALUKU AKAN 

KE JOGJAKARTA 
Menurut sdr. Abdul Bashir 

Latuconsina dari Bagian Decen- 
tralisasi dan Urusan Propinsi 

Maluku, sesudah bulan Rama- 

dhan ini akan. datang ke Djawa 
dan Jogjakarta cnususnja, rom- 

bongan Penindjau  Pamongpra- 
dja dari Maluku, untuk menin- 

djau susunan dan perkembang- 

an dalam pembangunan dalam 

pembangunan Desa2 pertjobaan 

Otonomi, dibeberapa tempat di 

Djawa dan Jogjakarta chusus- 

nja. 
Rombongan tsb. akan terdiri 

dari masing2 Kabupaten dan 
Kotapradja (Ambon) dalam wi- 

lajah Propinsi Maluku 3 orang, 
jaitu seorang Pamongpradja dan 
2 orang Kepala Desa Rombong- 

an tsb. akan dipimpin sendiri 
oleh sdr. Abdul Bachir Latucon- 

sina, Kepala Urusan Desa Ba- 

gian Decentralisasi Propinsi Ma- 
luku di Ambon. 

Seperti diketahui sdr. A.B. 
Latucensina tsb. baru  sadja 
meninggalkan Jogjakarta sesu- 

dah didengar keterangannja oleh 
Pengadjilan Militer di Jogjakar- 

ta sebagai Saksi dalam perkara   apa jang dinamakan ,,RMS”, 

mah2 ketjil memerliikan beaja' 

Ap a & dimana? 

1 ,Kumpul kebo”, 

     
   

   

            

   

  

P Djan: 19.00 konperensi pers 
dengan KDBBTI Jogjakarta di 
da Sandiloto no: 5. $ 
  

DUTA BESAR PHILPPINA 
KE JOGJA 

Diperoleh keterangan, bah 
pada tanggal 12 Mei jang ak: 
datang. Duta besar Philip 
ngan  isterinja akan berkun- 

djung ke Jogjakarta untuk satu. 
hari. Duta besar. ini sekarang 
sedang mengadakan kundjungan 
ke beberapa tempat di Djawa. 

Di Jogjakarta akan dikun- 
djungi objek2 jang mengandung 
kebudajaan serta- mengadakan 
pertemuan Pena Mapata Dae- 
rah. 

17 TEMANTEN TEPLOK DI 
"KAWINKAN BERSAMA 

Atas usaha Pamong kelurah- 
an  Putjanganom  kapanewon 
Rongkop Gunungkidul baru2 ini 
telah dapat dilaksanakan per- 

kawinan bersama kepada 17 
»temanten teplok” jang telah 

Perkawinan ber 

langsung dipendopo  kalurahan 

dengan mendapat perhatian 

dari rakjat didesa tsb. dimulai 
djam 10.00. Beaja perkawinan 

semua ditanggung oleh jang ber- 

wadjib. Sebelum diadakan per- 
nikahan oleh jang berwadjib di- 

adakan penerangan, jang mak- 

sudnja agar kedjadian tsb. dja- 

ngan sampai terulang lagi, dan 
segala pernikahan harus “ada 
pengesaban dari Pemerintah. 

RAPAT TRITUNGGAL S.B. 
RADIO DJAWA TENGAH 

Pada tanggal 14 Mei jg akan. 
datang SB RRI Tritunggal, ja- 

itu“dari SB RRI Jogjakarta, Su 
rakarta dan Semarang akan me 
ngadakan rapatnja di Semarang 
dan jang akan dibitiarakan se- 
lain desakan segera diadakan 
Kongres oleh PB SBRRI, djuga 
mengenai formasi di studio2 RRI 
jang ternjata sangat urgen dan 
dirasakan sangat belum ada ke- 
regasannja dari Djawatan Radio. 

20 KELURAHAN KE SU: 
MATERA SELATAN. 

20 Kepala somah jang terdiri 
dari 72 djiwa dari desa Tjandi- 
redjo, kap. Semanu, - Gunung- 
kidul, baru2 ini telah meninggal 
kan kampung halamanannja utk 
menempati daerah baru di. Su- : 
matera Selatan. Kepada mereka 
itu oleh rakjat didesa tersebut 
telah diadakan malam perpisah- 
an dengan diramaikan dengan 
pertundjukan2 sandiwara jang 
seluruh pemainnja terdiri dari 

mereka itu djuga. 
Keberangkatan orang2 tsb. di 

atas oleh pantat desa itu diberi. 
alat2 pertanian sebagai bekal 
mereka nanti ditempat jg baru. 
Selandjutnja- oleh rakjat . desa 
tersebut ditetapkan, agar lurah 
dan tjarik desa Tjandiredjo tadi 
mengantarkannja sampai ditem- 
pat tinggal jang baru dengan 
pengharapan sekembalinja dari 
tempat itu nantinja dapat mem- 
beri keterangan2 kepada orang2 
didesa" daerah. kapanewon Se- 
manu tentang keadaan sebenar- 
nja didaerah transmigrasi. 

BEA-SISWA UNTUK 'MA- 
HASISWA KALIMANTAN 

Didapat kabar dari Pengurus 

Badan Kerdjasama Peladjar Ka- 
limantan (BKPK) Jogjakarta, 
bahwa kepada mahasiswa2 jang 
berasal dari Kalimantan, jang 
berhasrat untuk mendapatkan 

Bea-siswa/Ikatan Dinas dari Pe- 
merintah, sekarang terbuka la- 
gi kesempatan. 

Kesempatan ini selain kepada 

para mahasiswa jang telah 

mempunjai tingkatan (prepa- 

deusis), djuga kepada mereka 

jang belum. Pendaftaran . dan 
keterangan2 tentang soal ini 
dapat dimintakan kepada Sekre- 
taris BKPK sdr. Abdul Madjid 
Noor di Asrama Mahakam Blu- 

njah Petinggen Jogjakarta. 

BANTUL REKOR 
NIKAH 

Menurut tjatatan Kantor Uru- 
san Agama Daerah Istimewa 

Jogjakarta dalam bulan Maret 
1955 banjaknja orang nikah di- 
kabupaten Kulon Progo 445, ta- 
lak 123, rudiuk 8, jang be- 

bas bea nikah seorang, di 

kab. Sleman nikah 745, ta- 
lak 251, rudjuk 15, jang bebas 
bea nikah 8 dan bebas bea talak 

|1, di kab. Gunung Kidul nikah 
129, talak 392, rudjuk 13, jang 

bebas bea nikah, talak dan ru- 

djuk masing2 seorang, di kab. 
Bantul jang paling banjak ter- 
dapat orang nikah jaitu 809, 
talak 252, rudjuk 15, jang bebas 
bea nikah 4, di Kota Pradja Jo- 
gjakarta nikah 315, talak 85, 
rudjuk 8, jang bebas bea nikah 
6 dan bebas bea talak 2. 5 
  

Nonton mana ? 

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

SOBOHARSONO : ,,Jankee Pa- 
sha”, Jeff Chandler, Rhonda, 
Fleming, 

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

RAHAJU: ,Jankee Pasha", 

Jeff Chandler, Rhonda Hle- 
ming. 

INDRA : Madame Bovary”, 

Jennifer Jones, Van Heflen, 
LUXOR : Manusia”, Kasma 

Booty, Omar Rojik. 
MURBA : ,,Houw Kan Tong 

Thien”, 
WBTAN BETENG: ,,The Gol- 

den Hawk”, Starling Heiden. 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

sPanembahan Ronggo”,   (Babad Madiun). 

         



     

          

   

   

. mo 

telah   
  

  

jang bertugas aa ope- 

“Tentang itu pafa Had 
PBB metana melakukan. Deni, 
kan2. — UP. 

  

SARAN Town 
-Supaja Ei 2 berun 

ding boga pemimpin 1 

Anggota kongres Amerika, 
“Adam C. Powell telah menjaran- 
kan supaja presiden 1 Eisenhower 
mengadakan pertemuan di Ha- | 
waii dengan para pemimpin 7 re 
gara Asia jang utama, untuk 
memperlihatkan- kepada dunia: 
bhw Amerika menganggap Asia 

sepenting Eropa“ 
Selain 5 negara otornbo (In- | 

donesia, India, Pakistan, Birma 
dan Ceylon), #isarankannja su- 

paja diadjak ““djuga “Djepang 
dan Filipina dalam pertemuan 
tag. Menurut Nana: soal2 Asia 

    
Setemnyi Towel ne 

kan sikap Presiden Eisenhower 
jang merasa berkeberatan utk. 
menjampaikan: salam kepada kon 
perensi Bandun: itu, hal mana, 

2 seorang dee tentera India |' 

an tanah jang | 

      
     
   

            

pusat dalam pidatonja telah me 
emukakan beberapa. persoal- 

  

— Pendjelasan2 ketah" diberikan 
"tentang. azas tudjuan organisasi 
itu jang berpokok kepada penju 

| sunan satu bangsa Indonesia 
dengan meliputi semua suku dan 
:kgolongan. Olehnja dikutuk pu- 
Pa adanja diskriminasi jang di- 

“Srasakan oleh golongan Indo se- 
bagai suatu tindakan jang ber- 
tentangan Dean kepentingan 

(nasional. 
tag “3g Mengenai pembangunan negara 

Gewasa ini golongan Indo-warga 
| negara R.I. menjatakan menje- 

|sal karena sampai sekarang ti- 

dak diberikan kesempatan jang 
seluasnja, padahal ,,dalam golo- 
ngan kami terdapat tenaga2 jg 
berpengalaman untuk ekonomi 

nasional jang tidak hanja ingin. 

mendjadi importir akte-tas”. 

' Djuga Gisesalkan adanja mak- 
sud-maksud dari sesuatu kalang 
an jang hendak men hapuskan 

pendirian Sekolah / jat Pera- 

  

    

Gabungan Indo, Maa suatu 
sistim pendidikan ini.masih sa- 

-ngat dirasakan perlu.oleh anak? 
jang masih hidup. |. ling- 
kungan ,,bahasa rumah” (Belan- 
da) untuk kemudian memasuki 

| alam - barunja, alam Indonesia 
| seluruhnya. 3 

Seda PG Mah 
"“tjama Indonesia. 

“Weiss dalam pidatonja itu de- 

ngan keras mentjela dan mensi- 
njalir adanja antjaman .bahaja 

terhadap Indonesia jang ditudju-   
menurut Powell, disebabkan ka- 
rena Amerika mendjalankan po 
“itik Asia jang: (salah dan. lebih 
memperhatikan suara negara2 
pendjadjah, jakni Inggeris, Pe-! 
rantjis dan &. j 

Achirnja Powell menjarankan ' 
supaja Ameri . Jebih banjak 
memakai tenaga. golongan mi- 

noritet dalam dinas luarnegeri- | 
nja utk. memperlihatkan kepa- 

da Asia bahwa-diskriminasi di 
Amerika sedang Sihapuskan. — 
Ye: 

. 
  

Dunia dana oli 
Otto Grotewotit: perdana men- h 

teri Djerman “Timur mengu- 

mumkan bahwa negara2 Blok 
Sovjet akan mengadakan per 
djandjian bantu-membantu, da 
Jam konperensi Warsawa jang 
akan dimulai pada tanggal 1 

Mei jang akan datang. Hi 

Dr. Otto Dibelius uskup gere- 
dja Protestan Berlin menjeru- | 
kan, kepada seluruh bangsa 
Djerman supaja mereka men- 

tjurahkan segala tenaga un- 
tuk mempersatukan kembali 
tanah air mereka. 

Radio Peking “dalam siarannja | 

'mengatkaan 'bahwa Djendral 

|” pemegang kekuasaan terting 

Ff gi” di Vietnam Selatan, dan 

- menjatakan bahwa Amerika | 

Collins dari Amerika adalah 

| menjuruh PM Ngo untuk 
memperkosa perdamaian di : 
PN 

“Diiesa Nekowal, Kashmir, telan Ne 

Dn tembak - menembak 

'antara anggauta2 tentara In- ' 
terdjadi 

dia dan polisi perbatasan Pa- 

kistan, jang .menjebabkan te- | 

wasnja 12 NB BRA tentara 

“India. 
13 Barat telah “bersepakat untuk. Ina 

| 'Besar. dengan Sovjet Uni se- 
mengusulkan - -konperensi. 

  

telah mereka kepada “ Sovjet      

    

   

, perdjandjian 

| achir minggu 
tang ini di Wina. ae 

  

     director fi 
(warga nega Amerika k 

. lahiran Inggeris) telah 
“kah 

. di London. 3 sa 

gadakan 

  

| daerah gunung tersebut. 100. 
1000 orang polisi telah dike- 

4 

Uni, supaja « “ menanda-tangani | 
Austria pada | 

jang . akan da- | 

i tang film dan (| h 
jang. terkenal 

meni- | 
kemarin dulu dengan | 

bintang film. Italia. Paola Mori | 

“pada | 

'kaki gunung Fuji en -me- 
entang akan diadakannja la- 
han2 menembak  pesawat2 | 
ara AS selama 6 hari di- 

Pai Rakjat Djepang telah me 1 

kan kepada golongan Indo-war- 
ganegara Republik Indonesia. 
Antjaman ini- Gisebutkan da- 

tang dari segoiongan wargane- 
gara Belanda jang sedjak lama 
mempergunakan surat kabarnja 

| dengan mempergunakan bahan2 
jang didapat dari kakitangannja Tr 
di Indonesia. 

Menurut Weiss dalam kampa- 
nje ini Indonesia digambarkan 
sedang menghadapi keruntuhan 
serta Tag tian bagi komu- 

5 .nisme. : 

Di aa Barat kaum 
Indo hidup lebih dje- 
lek daripada ,,kuli- 
kontrak”. 

'Mengkritik propaganda 
palsu dari pihak Belanda, 
 pembitjara . memberikan 
gambaran tentang kehidup 
an sebenarnja dari kaum 
Indo di Irian Barat. ,, Kaum 
Indo j jang pergi ke Irian Ba- 
'rat mempunjai nasib sangat 
buruk: mereka hidup dalam | 
'bedeng2 j jang djauh lebih 
dielek dari bedeng2 tempat 
kuli-kontrakan diperkebunan 
Sumatera", kata Weiss. 

Betandjutuya didjelaskan, bah 

wa Lai aa Tr dizambarkan 

  

Ambi ajetek dal 
kontrak 

- |dudukan2 jang rendah, 
|dianggap hanja baik untuk di- 

|kan bahwa mereka jang 
| mata-gelap” 

  

   

Naa an Bun pengurus | 

ibungan Indo untuk Kesatuan Indonesia (TEV) 

jang | langsung Bandung pada hari Minggu 8 Mei ji al. 
8 Ba. Jend Kongres Bakjat Seluruh 

diadjukan, bahwa Kongres 
perdjuangan untuk merebut Irian 
kepada instansi? jang bersangku- 

Perkenp agan Kongres Gabungan 
| kawat aa waktu sidang masih 

(akan mendapat pendidikan sohe 
narnja harus bekerdja kasar di- 

abuhan2. Kepala keluarga jg   

| tatanan mendjadi tani, dja 
  
nja dipekerdjakan dalam ke- 

Gjadikan babu atau untuk penge 

| mong anak dan tidak djarang 
(pula jang menderita nasib jang 
lebih djelek lagi. 

| Nasib jang djelek itu, menu- 
rut Weiss kini diderita oleh ka- 

um Indo jang tadinja tertarik 
oleh djandji2 muluk dan karena 
itu maka tidaklah mengheran- 

»ber- 

telah menjingkir 
kedalam rimba. 

»Adalah kewadjiban kita un- 
tuk mengetjam hasutan. dan 

adjakan negeri Belanda untuk 
tetap djadi warganegara Belan- 

da jang kemudian akan dikirim 
sebagai transmigran dengan Sir, 
dak ada djaminan hari- -depan”, 
kata Weiss selandjutnja jang 

kemudian membantah tuduhan 
bahwa ,,kita memaksa kaum In- 
do supaja tinggal di Indonesia”. 

Dikatakan, bahwa ada pula 
segolongan ketjil jang kini ber- 
usaha mendapatkan kembali ke 
warganegaraan Belanda dengan 
memasukkan surat rekes kepa- 

da Komisariat Belanda. 

Tidak menjetudjui ke- 

warganegaraan rang- 
kap. 

Mengenai kewarganegaraan 
rangkap, pembitjara mendjelas- 
kan putusan kongresnja th. 1953 
jang telah menjatakan tidak me 
njetudjui adanja kewarganega- 

raan rangkap. Dalam hubungan 

jang disamping mengantongi ke 

warganegaraan Indonesia tetapi 
masih berusaha supaja menda- 

pat pengakuan kewarganegara- 

an Belanda, oleh pembitjara di- 
kritik tindakan beberapa orang 
Indo-warganegara jang menga- 

kui dirinja sebagai wakil suatu 
aliran. Mereka dinamakan oleh 

pembitjara sebagai ,,tukang ge- 
landang politik” dengan menda- 

pat dukungan dari surat2 kabar 
Belanda. 
pBeRNNan, al. dpisa. — Ant. 

motor 
13 Negara 

SESUDAH melalui 17.000 

Perdjalanan ini dimulai tahun 

jang sudah. Miss Valerie Wells, 
seorang prive sekretaresse di 
Peterborough jang berumur 21 
tahun, dan BE. W. Bell dari Lon- 
don jang. berumur 37 tahun, 
membatja sebuah iklan disebu- 
ah surat kabar London jang di- 
pasang oleh dua orang pengen- 
dara speda “motor Australia, 

jang ingin mempunjai teman 

“untuk bersepeda motor melalui 
Eropa dan Asia. Kedua orang 
Inggeris itu bersedia. 

Miss Wells dan Bell sebelum- 
nja belum pernah berdjumpa. 
Karena ditambah lagi dengan 
seorang Inggeris, rombongan 

  
ver pada 
1954. Tetapi kemudian rom- 
bongan ini petjah dua, dan Miss 

Wells serta Bell melandjutkan 
perdjalanannja bersama. ' 

Selama pengembaraan ini me- 
| reka pernah bermalam di-istana 
radja Cawnpore, tetapi djuga 
pernah didalam tenda seorang 
opsir Legiun Arab, dan kadang? 
djuga dipondok?2 tanah. Mereka   

DRAKE AHLI 
ALLENA PA 

gadis | 

ini, karena masih adanja orang2 | 

: wati 18 negara di Eropa dan Asia, seorang laki? 
- perempuan Inggeris tiba di Auckland dan segera akan mulai 
mendjeladjah Selandia Baru. Mereka melintasi Australia mela- 

lui daratan Nullabor Plain dari Fremantle ke Sydney. 

itu lantas terdiri dari 5 orang, | 
"dan mereka berangkat dari Do- 

tanggal 13 Agustus 

  

| Hasi PERTANDINGAN 
LAH RAGA 
1 Aan — Tunas, 

Sedjak tgl. 6 sampai dengan | 91 

Mei jl. oleh RK Gamelan. Ialah 
diselenggarakan pertandingan 

Gamelan merawan Tungaaga in m 
liputi hulotangha : 
tjatur, volley ball dan « 2 a 
Adapun hasil selang “Jak asa 5 Pn 

Bulutangkis: 
RK Gamelan — . Tunas Ka 
Ping-pong:. 
RK. Gamelan — — Tunas 90 
Tjatur: 
RK. Gamelan — Tunas ta 
Vokey: 
RK. Gamelan — Tunas 3- LA) 

an 2» B) | 
Sepakbola: dimenanrkan oleh. 

Tunas dengan angka 9-6. 

  
  

Ta 

OA. STAR DJUARA Tk 
TUR 1 MEI DI SOLO 

Dalam kelandjutan per'omba- ' 
an tjatur gong jang diselengga- 
rakan oleh Panitia 1 Mei kota- 
besar Surakarta, diikuti oleh 25- 

orang, telah keluar sebagai pe- 
menang I A. Star. pemenang II 
Tji Tjiong Hian, dan sebagai pe- 
menang ke-III Slamet Katjung. 

setjara ,,greep systeem” dan se- 
luruhnja didjadikan 4 groep. 
Angka2 jang Siperoleh para 

pemenang itu adalah: A. Star 
4, Tji Tjiong Hian 3 dan Slamet 
Katjung dengan nilai-1. Penen- 

tuan pemenang ke-III dilakukan 
dengan setjara undian, karena 
ada 3 orang pemain jang mem- 
punjai nilai sama. — Ant. 

  
BULUTANGKIS: 

SEKITAR PEREBUTAN 
THOMAS CUP 

Tentang semi final dan chal- 

lenge round perebutan Thomas 

Cup tahun ini jang akan diada- 
kan mulai minggu ketiga dari 

bulan ini sampai minggu perta 
ma bulan depan di Singapura, 
lebih djauh “dikabarkan oleh 

|Reuter, bahwa regu Australia 

jang telah mengalahkan regu 
New “Zealand dengan 7 - 2 
dalam semi-final -di Singapura 
nanti akan berhadapan dengan 
regu Denmark. Dalam lain per- 

tandingan semifinal, regu India 
akan bertanding. dengan . regu 

Amerika. Kedua regu pemenang 

dari pertandingan itu akan ma- 
Gju sekali lagi dalam  final- 
round. Kemudian baru pada tg. 
4-5/6- ragu Malaya pemegang: 
Thomas Cup itu akan memper- 

tahankan - kedjuaraannja mela- 
wan regu penenang dalam finale 
SEE.   

Sudah 17.000 mil tenguR 
speda 

telah dilalui 

mil dengan sepeda motor mele- 
dan seorang 

. 

hanja sekali mengalami ban 
kempes dan sekali kerusakan be 
sar. Kedua peristiwa ini terdjadi 
ditengah? gersang Afghanistan, 
dimana djalan? raja hanja me- 
rupakan djalan gerobag. 
Negara2 jang mereka lalui 

ialah Belgia, Luxemburg, Peran- 
tjis, Djerman, Austria, Jugosla- 

via, Junani, Turki, Syria, Liba- 
no, Jordan, Irak, Iran, Afgha- 
nistan, Pakistan dan India. Da- 
ri Sailan mereka dengan kapal 

ke Australia. 
Sesudah mendjeladjah Selan- 

dia Baru dan bekerdja beberapa 
bulan untuk membereskan ke- 
uangan mereka, kedua orang itu 

bermaksud ke Amerika dan Ka- 
nada, dan kemudian djika se- 

mua 'berdjalan beres, kembali 
ke Inggeris dimana mereka ha- 
rap sudah kembali sebelum hari 

Natal, 
Ketika berangkat dari Ingge- 

ris, uang mereka £ 300, dan ke- 
tika tiba di Fremantle dibulan 
Desember, kempeslah kantong 
mereka. 

Sebagai kedjadian?2 jang ber- 
sana selama itu mereka me-   

HIR WANITA" 

  

      

    

friendly game antara regu2 Rel 

Pertandingan tersebut diatur | 

N RAKJAT 
Org Poh Lim belum tentu 

dapat turut  memperta- 

hankan Thomas Cup. 
Berita terachir tentang Ong ' 

Poh Lim jang akan mendjadi 

pasangan dari Yoi Teik Hok un- 

|iuk permainan double, dan jang 
paling banjak mempunjai hara- 
pan untuk mendjadi »emain 

| single iketiga dari Malaya, ada- 
Ilah, bahwa ia sampai sekarang 

ini belum djuga dapat menjer- 
tai latihan jang diadakan seba- 
gai persiapan regu Malaya. Ma- 

nurut Dr. G.K. Lim penisehat 
“ketabiban' dari regu Thomas Cup 
Malaya, Poh Lim masih memer- 

FN Jukan waktu lebih dari 1 minggu 

are untuk memperoleh keadaan 

jang memungkin ia turut dalam 
“latihan itu. Dengan begitu, turut 
 Isertanja Ong Poh Lim memper- 
|tahankan Thomas Cup tahun ini 
adalah masih ibelum tentu 'lagi. 

  

TINDJU : 

PETINDJU ARCHIE 
. MOORE DITANGKAP 

POLISI 
— Djuara tindju  kelas-Ringan- 

berat Archie Moore pada hari 

| Saptu jang lalu telah ditangkap 

oieh polisi dirumahnja, karena 

menurut pengaduan bekas iste- 

ak ia tidak memberikan tun- 

iangan (sokongan) kepada ke- 

Maa. demikian menurut be 

rita U.P. 

Segera Moore didjebloskan 

|dalam tahanan, tetapi segera 

pula telah “disetor uang sedju- 

mlah 500 dollar sebagai djami- 

nan guna pembebasan Moore. 

Menurut keterangan dari 

Moore, kedjadian itu adalah ter- 

letak pada salah-mengerti. ,,Sa- 

'ja kira bekas isteriku itu tidak 

akan berbuat sedemikian. Dan 

saja jakin segala2nja akan da- 

pat dibereskan”, demikian Moore 

menerangkan selandjutnja. 
| Selandjutnja ia menolak un- 
tuk mendjawab pertanjaan2 
lainnja, dan tentang tundjangan 
itu didjelaskannja ialah untuk 
anaknja jang kini berusia 13 

tahun. Perkawinan dengan iste- 
rinja Elizabeth Smith itu telah 

diputuskannja pada 12 tahun 

jang lalu. 
Penahanan Moore ini terdjadi 

sesudah 5 hari ia memperoleh 

kemenangan dengan angka dari 

pertandingan tindju melawan 

Nino Valdes di Las Vegas jang 

baru lalu. — Ant. 
  

SEPAKBOLA : 
HONGARIA — NOR- 

WEGIA 5 —0 
Dalam pertandingan sepak 

bola internasional jang dilang- 
sungkan Sabtu jang di ,,Ullevaal 

Stadium” Oslo, kesebelasan Ho- 
ngaria telah mengalahkan kese- 

belasan Norwegia 5 — 0. Keada- 
an waktu istirahat adalah 2 — 
0, dan pertandingan disaksikan 
oleh 25.000 penonton. 
Dalam babak (pertama kesebe 

lasan Norwegia djuga berhasil 
membuat gol, tapi oleh wasit 

Leo Holge dari Denmark "gol itu 
Ginjatakan tidak sah, karena pe- 

main Norwegia terlebih dahulu 

telah berdiri ,,offside”. Dalam 

babak ke-2, Norwegia djuga 
mendapat kesempatan untuk 

membuat gol dari suatu tenda- 

ngan 'penalty, tapi kesempatan 

itupun tidak membawa hasil. 
Pentjetak2 gol dari kesebelas 

an Hongaria adalah: Koesis 
Palotas (2), Puskas dan Tichy. 

Ticny dalam pertandingan itu 

menggantikan Puskas pada 
waktu 15 menit sebelum pertan- 

dingan berachir. Demikian Reu- 
ter. 

  

ngatakan : satu malam mengi- 
nap dihotel mewah Royal Box 

di Teheran, satu majam tidur 

dirumah kawal diperbatasan 
Iran-Afghanistan, sesudah mere 

ka menimbulkan alarm (tanda 

babaja) pada sebuah lapangan 
terbang militer Iran didekat? 
situ, menerobos sebuah dapur 

hotel terbaik di Istambul atas 
permintaan manager sendiri, 

motor mogok disebuah tandjak- 
an tjuram dipegunungan Afgha- 
nistan, 

Selama 8 bulan ini Bell mem- 
punjai djenggot jang sangat le- 

bat. ,,Bukannja saja tidak ingin 
mentjukurnja”, kata Bell, ,,te- 
tapi Valerie suka sangat djeng- 
got itu dan dia tidak memper- 

bolehkan saja menghilangkan- 

nja”. 
Djenggot itu tetap ada, pa- 

ling kurang sampai achir per- 
djalanan ini. — (Ant. Features).   

Ta R (51) 
  

   
    

  

  

    

    
2 Slamet djalan 

1 
Kelas Segera 

Ai Slamet tinggal, Aleena. 

'rahkan untuk melakukan ke-| : j 
1 adjibannja 

ut 
didaerah terse-   

     

mung- 
| kin kita akan ketemu lagi 
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# “Dia mentjoba menahan kita 
kemudian mengutjap- 

| kan slamet djalan 
dia punja siasat. 
Saja tidak dapat memba- 
jangkan OTO ia 
jang djadi perhatianku ja- 

A 

lah lantai dan dindingnja 
2 Elewator naa mendjadi 
PANAS aren una $ Ku 

HA 

4. Entah. Lihat AN pi ada 

mobil lain sesudah kita 
MADE an tapa 

  

Kenapa dindingnja panas ? sk. Kau segera akan kembali, 
Mandrake! Lebih 

daripada dugaanmu. 
tjepat 

  

! 

Mat pembunuh djadi 
pembantu manusia 

Dari alat pembunuh manusia, 
maka bahan kimia ini, jang di- 

beri nama hydrazine, sekarang 

mendjadi  pembanti. manusia 
dalam segala matjam lapangan. 
Dalam perang dunia jang lalu 
hydrazine ini ditjampur dengan 
nitric acid merupakan alat un- 
tuk menerbangkan roket2 Djer- 
man jang termashur dengan na- 

ma V-2. Orang Djerman mena- 

  

SKOTLANDIA KALAH- 
KAN PORTUGAL 3-0 

suatu pertandingan 

sepakbola inter nasional jang be- 

lum Jama ini dilangsungkan di 

'Humdem Park Studium” Glas- 

gow, kesebalasan Skoriandia ie- 

1 tah “mengalahkan kesebelasan 

Portugal dengan 3 — 0. Waktu 

istirahat keadaan adalah 2 — 0, 

dan pertandingan  Gisaksikan 

oleh lebih dari 20.000 Pen ON. 

Gol pertama telah ditjetak oleh 

kiridalam Skotlandia Eric Gem- 

mell pada menit ke-7 babak per- 

tama, kdrena gelandang. kiri 

Portegal Emidio Graca tergelin- 

tjir dan tendangannja tidak ke- 

na, Pada menit ke-9 sebelum 

pertandingan berachir Biliy Li- 

dell dari Skotlandia telah mem- 

buat gol ke-2 dari djarak 20 

yard. 

Gol ketiga dari Skotlandia 

adalah satu gol "hadiah" 

ditjetak oleh penjerang tengah 

Lauri Reilly pada menit terachir 

dari pertandingan itu. 
Ferando Griado, “gelandang 

kanan Portugal mengoper bola 

kepada pendjaga gawang sendi- 

ri, tapi penjerang tengah Reilly 

telah merebut bola itu dan me- 

neruskan kedalam gawang. 

Dapat ditambahkan, bahwa 

pada tg. 22 Mei jang akan da- 
tang Portugal akan melawan 

Inggeris dalam pertandingan di 

Lisabon, sedang Skotlandia da- 
lam rentjana tournja akan ber- 

tanding melawan ' Yugoslavia, 

Austria dan Hongaria. Demikian 

Reuter. — Ant. 

Dalam   

  

  
AGEN :   

jang : 

  

SEBUAH bahan kimia jang dalam perang dunia jang lalu 

dipakai oleh angkatan udara Djerman Hitler untuk menembak- 

kan roket? sekarang telah mendjadi bapa dari lebih dari 2,000 

matjam bahan? kimia dan obat? baru. 

makan 'bahan kimia ini "”C 

Stoff”. Dewasa ini hydrazine ter 

| mashur 'dalam dunia pengoba- 
tan, dalam industri pembikinan 

katja, 
MENANAM. ........ rumput. 

Sebelum dipergunakan seba- 

gai alat perang oleh Hitler, ma- 

ka hydrazine  hanjalah bahan 

jang diketemukan didalam labo- 

ratorium sadja. Rupanja seperti 

air jang mengandung sedikit 

bahu amonia. Bahan ini mula2 

diketemukan oleh seorang ahli 

kimia Djerman bernama Emil 

Fisher. Dalam tahun 1875. Ke- 

mudian dalam tahun 1907 se- 
orang ahli kimia Djerman jang 

lain, menemukan tjara jang Su- 
kar sekali untuk membikin hy- 

amat mahalnja untuk mengha- 
silkan hydrazine 'banjak2. Ke- 
Mudian diketemukan sifat hy- 

drazine jang meledak djika di- 
tjampur dengan nitric acid. Te- 

naga ledakannja tiga kali lebih 

besar dari tenaga mesiu TNT. 

Dan hydrazine dipakailah untuk 

tenaga penggerakkan roket. 
Dalam tahun 1946 diseluruh 

dunia ahli2 kimia . melakukan 

pemeriksaan terhadap bahan ki- 

mia ini. Dan hasil penjelidikan2 

ini menjebabkan hydrozine ham- 

pir dapat melakukan apa sadja 

jang dapat dibajangkan pikiran 

manusia. Dalam dunia pengoba- 

tan, penjelidikan. telah berhasil! 

mengambil zat2 hydrazine un- 

tuk melawan TBC, melawan pe- 

njakit tekanan darah jang ting- 

gi, melawan infeksi2 dalam pem- 

buluh kentjing, dan matjam2 

penjakit hewan. Sebuah obat jg. 
diambil dari hydrazine jang 

terkenal sekali jalah . isoniazid, 

kependekan dari isonicotinic 

acid hydrazide. Isoniazid sendiri, 

dan dengan ditjampur dengan 
streptomycin dalam obat strep- 

-tohydrazid, telah memberikan 

hasil2 jang gemilang dalam pe- 

ngobatan penjakit TBC. 

Sebuah bahan jang didapat 
pula diberi nama maleic hydra- 

  

  
Radja obat Kuat are 

Memperdalam- 

tjita-tjitanja: 

Suami-lsteri tjo- 

balah memakan . 

Ikotak bersamo:z.. 

"Buktikanlah obat 

ini, pekerdjaannya : 

dalam 24 djam 

pemetikan kapas, dan, 

drazine. Tjara jang didapatnja   

  
   
   
   

  

HALAMAN 3, 

zide. Pemakaian? terbatas dari 
bahan ini menahan tumbuh ta- 
naman dengan tidak merusak- 

kan tanaman itu. Djika disi- 

ranikan pada tanah? berumput, 

maka rumput jang tumbuh di- 

tanah itu tidak “perlu sering? 
dipotong. 

Obat ini dapat dipakai dalam 

penjimpanan bawang dan ken- 
tang, agar bawang dan kentang 

ini djangan sampai menumbuh 

didalam simpanan. Djuga djika 
disiramkan ' kepohon2 kapas, 
maka dapat ditahannja tumbuh 

daun2 baru, hingga bunga2 ka- 
pas dapat dipetik lebih dahulu. 

Dengan memakai bahan dari 
hydrazine, maka pembuatan ka- 

tja muka bisa selesai dalam 

waktu beberapa menit sadja. 

Selas disiram dengan nitraat 
perak bersama-sama dengan hy- 

Grazine hydrat, dan djadilah ka- 

tja muka jang baik: Dalam in- 

dusteri karet, bahan2 dari. hy- 

drazine telah berhasil menghi- 
silkan crepe jang lebih bagus, ” 
kasur2 karet busa jang lebih 

baik, dsb. Djuga dalam industeri 

tekstil bahan2 dari hydrazine 
telah menghasilkan bahan2 tek- 

stil jang baru. Sedang bahan2 

lain dari hydrazine terbukti 

pembunuh2 jang kuat dari ber- 
bagai binatang serangga. 

Matjam2 penggunaan lain dari 
hydrazine masih dalam penjeli- 

dikan. Kemungkinan besar akan 

tertjatat dalam sedjarah manu- 

sia nanti, bahwa bahan hydrazi- 

ne ini salah satu langkah satu 

manusia untuk terbang kebin- 

tang2. (GLOBE PRESS). 
  

U NU KE A.S, 
Dalam bulan Djuni dan 
Djul jad. 

PM Burma U Nu dalam bulan 

Djuni dan Djuli jad. akan me- 

ngundjungi AS atas undangan 
presiden AS Eisenhower, demiki 

an. diumumkan dengan resmi 
di Washington. 

U Nu akan berangkat dari Ra 
ngoon kira2 pada tanggal 28 
Mei jad. dan dalam perdjalanan 

nja ke AS akan djuga mengun 
djugi Israel, Jugoslavia, Mesir 

dan Inggeris atas undangan pe 
meritah negara2 tsb. Sesudah 
mengundjungi AS, selama 3 
minggu U.Nu akan mendjadi ta 
mu pem. Djepang dan ia di 
harapkan kembali di Rangoon 

pada tanggal 24 Djuli jad. 
UP. 

tjap: 

OLES 
Istimewa untuk Lela- 

ki dan Wanita gem- 

.bira: bersantosa men 
djaga sehat dan kuat 

ITU 

  

   

                              

    

      

RADJA OBAT SEHAT LELAKI DAN PREMPUAN. 
Menambahkan darah, tenaga dan semangat sekalipun 

memperkuatkan Otak Gegindjel tulang dan Otot ! 

Obat Goles sudah terkenal diseluruh Indonesia, 

telah tersebar dan terdjual lebih. dari tiga puluh tahun ! 

Ini Obat sehat GOLES kidneying tablets, jang diutamakan Untuk mengembalikan LELAKI 

jang senantiasa berpenjakit dan badannja kurus din kurang semangat, 

pegal, patah selera, kepala pusing, suka lupa. Inilah Goles Kidneying Tablets, 
nenteramkan urat sjaraf jang terganggu memperbaiki dan mempersehatkan, fikiran tjepat 

tidak gampang lupa: dengan demikian, penghidupan senang dan gembira, sesudahnja me- 
makai Goles Kidneying Tablets. (untuk Lelaki) Dan wanita memakai 

Tablets, segenap orang jang bertubuh lemah dapat sehat kembali. MALAHAN Gfles mem- 

berikan kesehatan jang belum dialami. Jang asalnja memang tidak sakit, kesehatan tetap 

terdjamin. Goles sistering Tablets untuk perempuan, seperti: Wadjah muka kusut, rambut 

lekas putih, kerdja lekas merasa letih, tidak napsu makan, datang bulan tidak tjotjok, 

atau sama sekali tidak datang, suka marah tangan kaki suka dingin. Badannja terlalu Ge- 

muk atau terlalu kurus, hati kesal, tidak bisa tidur, dan laen2. Penjakit2 itu djika tidak 

dapat disembuhkan oleh.lain obat. TIOBALAH sekali makan Obat GOLES Kontan disem- 
buhkan. Obat ini T00MerEK AN Gembira dan berbahagia untuk rumah tangga dan masjarakat. 

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

Bisa dapat beli di TOKO OBAT seluruh INDONESIA. 

” 

seperti Pinggang 

dapat me- 

Goles SISTERING 
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: 1 1 
SS LEESSSSSISSSSIL 5 mu MAMA But MAA AE TA AM ESA AA SES AA AAL 

or Ee Mn £ | INDRA: MALAM PENGHABISAN 
4 Aa tb Y, at 1 1 nis: H : ti : ) 9 

Eckersley : Essential English I, II, TEN 3 165 & P 3 PARA Mas 11 Karat PA BERIK MOBIL ! 

PA Naa an Ui Bg SA Bee 2 MI GA Bia! tari ali Santa | MADAME BOVARY 
| Eckersley : Concise English Grammar: 13.20 X SEA ne taran ApaN Tana 
5 '@ibb :. Mohamedanism TN Hg an .# | ganan. Sedia perhiasan dari mas : 4 - j Heru 

AK 2 Li HL CARA USIIL sgm . 3 (0 99 : ak 233 $ 
4 x ai ifar DN tua Ta Di ru Di 2 $ g. “ 

pa Ian RX Russel: Religion & Science ........... AN RN 5 17,65 ant, Mn n Mn 14 AE NER Te na TON James 5 

PT Mun 18 Ginsherg? Bodology “Anu ua 0 Sen / Pa Awan PAGI MATINEE djam 10. 
Ha Ng awang DN Le Rs 6. Ae 1 60 W|kos ringan, harga selalu pantas. SURABAJA 17 TH keatas. £ SE djam 10. 5 

Da “depannja sama de- (X $ Ra aa : Me 2 / Yu , ) 
pakah hari depannja Bina :. TM), .» Djual Beli Mas J.K.S. tjap PE Ae mena Mp BN NB kia Sr net ema ngan jl 

ngan hari depan ag ena Tari Toko Buku ,,MENARA” ? | bintang. la | Film TIONGKOK : | 
Inner jang menurut rekan 1 Nya a TUGU KIDUL YA — JOGJA 'Los kemasan kidul, pasar 1 t ) 

gelap sekali”. 2 , Ki aa s : PL Api 5 1 13 
( / 

Pan & Iebih dulu ketas (8 Porto luar kota 1046, sedikitnja Rp: 150. ng Ban na : OUW PEH TJOA ke N. 13 TH. keatas. 

wa aa kran Ula MANDI. SALES LSN LL LSLLNLLLL LL LL | Maa ata Ma ak SA AI Sati 

Hari de ya | warta 2 12 Indone- MELAMAR AL BEN eeNN Sa Ne 13 3 MAN ag Dpt AR 

Jebih baik TAN | TELAH DIBUKANPADA TGL. 1 MEL 1955. Kek tg, E " PEN Te PRA PONY j 

ita haru ver- "3 » $ $ , Gen 1 Sa 2 ' 

na : Iu “ $| Rombongan Baru ) 
i K 8 sk ' 2 ba 

/ Perusahaan Kaju ,,IRIHARDJONO” :| Pos Buku Suatu 
Te "di DjL Magelang (batas Kota) —  Jegjakarta. 1 Te tata. uUku SPA : HADIAH 

dengan perdjuanga Mark LA an sa MULAI KADJUNI 1955, . NE Mmaan N 
an Ka Na na ERA TA LEBARAN' : menanti kia, tambal ba (4. usukt, blandar? dari glugu, papan utk. bekisting, / | ,”Mercurius Nasional” | je ea SG dan 

“ Mba ur manggwt dekan 11 Suren | Albasia, kaju djati pallen segala ukuran, '/ | sandilata 5 Tilp. 266 Jogja. Letak neng arus memiliki dan mes Ma gaga KN annja des KAN” 9 ' 
apassadja harus direbut dengan | Bantan , ' PAN Aan op 5 J (SABELLA Tua A nnandjak Kesia peseMpURNAN Oa jang tar akan dilupakan 
tenaga. Dengan perdjuangan js |j Semen blauw luar Negeri. Ra , Nan ngendarainja- Hera kata “K : apabila Tn. / Sdr, memilih ! 

Lc 1 : Tn Sa 3 " ki aa 2 a Ng 3 At: 5 

hebat. Kalau tidak itu Keran, 8 Sanggup melajani Bouw Aannemeran / Djawatan dan / k : : 2 Kain Lurik ini merk. j 

hadiah belaka. : Atau Opa "F3 sebagainja. j | Speciaal untuk orang jang lemah | 

istimewa. N Saba DA HARGA MELAWAN. Sa dan kurang tenaga. 1 
Panai IN ne ON NN ea Aoa mean Ra Ma ea Aam mana | UPI BATARA. KAMA "« 1 

si AA ME EN SA Mn AA AE ee NOT AN AN KONTAN, JROB  SONA, na TN na RA Pe Na UNP ai 
AAL TA UE RR : & | purna dan mendjaga kesehatan. 

» Ongkos kirim Rp. 3,50 dan utk 
: xx | | | $ Iuar Djawa R: 2 

PENGUMUMAN S | “RO, KAROEHOEN 
PENJELENGGARA FILM GAMA AKAN MENGA- D | jakarta : Kramat 60 B, Bogor : 

DAKAN “ PEMUTARAN FILM di REX: X pjl. Tjikeumeuh 11, Sukabumi : barang? begasi. Diperlengkapi dengan se- 4 

#IDjl Raya 172, Bandung : Djl. ush lampu automatis jg menjala bila tutup-j 

» SEC RETs 5 OF LIFE? : 3 Bandjaran 19, Kiosk depan Gebeo| @g | £ ja dibuka dan ruangan begasi memdjadi 

Direkturnja Berabe baru pu- 
lang dari Djepang. Lihat? surat | 
kabar dia disana. Masuk pertje- | 
takan, kamar redaksi, omong 
sini omong sana. Kalau tjapek, ( 

. tentunja masuk restoran atau 
» Lc bar. : ep 

“RADIUM VIRANOL TONIC PILL 
0 Radium VIRANOL TONIC 

| 

? 

unjai tutup J9 lebar, me- Bi 

| 

PILL Tanggung 100 pCt. j 
1 
/ 
' 

n dan mengeluarkan 8 Tempat begasi memp' 
: 

“Umudahkan memasukka 

Sembuhkan penjakit jirian 
Lemah Badan, Lemah 

“ : SERU 3 “3 2 : Pantat Te san 5 Urat? Sjaraf, Djantung 
“ Dia tjerita. Surat kabar Asahi Alun?, Toko De Zon, Toko Kota 2 h pegas(springveer) memu : &) 

Shimbun punja 500 anggota staf jang utuh (ditambah tongan sensor) Pen ne aan DOYas Oe : : Ha an BM tahagye HN nga aa ) 

Ka 1 lagi koresponden3 | : 2 1 potongan sena a rn Pekalongan : Djalan Raya 4/6 5 2 sana 055 , £ t"1 
redaksi. Lain lagi korespondei : $ J YA aa Lg SS sing, Kepala lekas tjapai ! 
SN TN "Ik: 3 ta dengan Djogdja : Malioboro 51 A. 

dimana2. Oplaag Ik. 3 djuta $ 8 josd) ANN muka Putjat, Kentjing 
5 manis, Kaki tangan dingin, 

makanan tidak hantjur, Sering mimpi, suka marah? dl. 
Tanggung /mandjur dan mudjarab harga 1 botol isi 20 Pill 

Rp. 30,—. 5 

BLOSSOM FACE CREAM 
Soften Your face and skin 
Romevas pimples, Wrinkles and other 
skin blemishes. 

USE: Twice daily after bath as foun- 
dation for Your make-up. 

Sempurnakanlah kulit muka. 

  

     

  

lembar. Punja 15 pesawat ter- 

bang sendiri. Dan 17 mobil... 

Kapan koran Berabe bisa pu- 

" njahelikopter ja ? 
Mobil sadja sudah tidak ke- 

ruan harganja, djawab: simbah. 

“ Tambah harga bensin. Pusing 

kepala. Pusiiiiing, gara? profes- 

sor Rooseno. 

So BERABE. 

Dj. RADJAWALI Neo. 15 A SURABAJA. 

Dealer? 

N.V. MOTOR INDONESIA PERTAMA 
DJL. GUNUNGSAHARI NO. 40 DJAKARTA. : 

Untuk daerah Propinsi DJAWA BARAT termasuk DJA.: 
KARTA RAYA. 

N.V. AUPAR 
| Djl. ONDOMOHEN NO, 2 SURABAJA. 

Untuk daerah Propinsi DJAWA TIMUR. 

    “KONPERENSI ASIA- AFRIKA 
(Film dokumenter ) 

Hanja pada tgl. 15 MET 1955 djam 08.00 dan djam 12.00.” 

Chusus untuk: 
1. KELUARGA GADJAH MADA 

2. PELADJAR SEK. LANDJ. ATAS 

3. INSTANTIE / ORGANISASI. 

“(Undangan dapat diperoleh mulai tanggal : 12 MEI 1955 di: 

“4, Loket Bag. Pengadjaran / Sekretariat Dewan 
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RALAT Mahasiswa di Pagelaran djam 09.00 — 12.00. N.V. TJANDI MOTOR SERVICE Menghilangkan hitam?, kukul keko- ! 

“Dalam berita upatjara Waisak 2. Djl. Progo 6 djam 12.00 — 14.00. Djl. PURWODINATAN No. 43 SEMARANG. Jotan, Panu, Djerawat dan wiro kulit / 

terdapat tulisan ......... diumum 3. 'Djl. Langenastran Lor 19 (Untuk Instantie Organi- | Tk daerah Propinsi DJAWA TENGAH termasuk dae- aa Prebagga Keran ae PN / 

n pula pengangkatan pusaka sasi) djam 17.00 — 19.00. “9 | SI | van Istimewa JOGJAKARTA, AA An aon al 
Pan aa Nala ditulis di (NB. B:gi Instantie / Organisasi diharap setjara rombongan 2 : | A . LNGN h CV: -MURNIATI Ne Pa Maan Ban ! 

ia Pa : ia j. 3 $ “ | h 3 t 2 » P 
Sa £ . 

umumkan pula Ben dan pengambilan undangan pada tsb. ad. 3) & , 2 | Djl. ISTANA -No. 30 — 32 MEDAN. dari Njonja punja make - up, djikalau 5 

PRA Tenis Ae : . Jogjakarta, 11 Mei 1955. g Sebab aras era ama i Untuk seluruh daerah luar DJAWA / MADURA. ingin bepergian keundangan. ' 

, Lana Bb na NAMA IE “HARGA 1 Pot. Rp. 15— , 
k $ Ea ea UN GA Mana NA: | 2 8. 22 ai ' 

R cd d 1 O DEWAN MAHASISWA : Ne BUSTFORM- CREAM $ 

RABU 11 MEI 1955. Pesat ENIVERSITI2.. NEGERI GADJAH. MALA CS ak Gives your figure grace and beauty. '$ 

JOGJAKARTA. ID sondosano0eeseee nana aa see aaasanasaaN 5 La Develops and swells a flat bust. Tigh 
, A. : : san DA EA LAND Tit al £ 1 

i i ' 

06.10 Saronan Pagi: 06-30 | - Pm . AN : : tens and lifts sagging and flabby bus. -, 

N Tjicmpungan: na Li- | Telah lahii 5 og PE Fa - 8 COLD CREAM to perfection as.a maiden form. $ 

5 buran Sekolah: 13.46 Njanjiar : , ? (S4 Le Dn $ YANI USE: Twice daily, when you'gotobed /» 

Siang, 17.00 Taman Kepanduan:, Anak kami laki2 jang ke JII,.pada tgl. 23 ig SHING CREAM | : , you £ ( 

1750 Tuntunan Agama Islam Sea |8 Ramadhan 1374. H. 5 1 , | and morning - time. / 

untuk  kanak2: 18.02 Adzap : Se : 5 4 $ . | Membikin badan njonja tetap bagus 

Na 18.15 Hidangan ne ! EL Are Ie Mei Io AM Cady to te p | seperti gadis. : ' 

5 ng: 18.30... Peladjaran Lagu! BN aan : : : : U ML O abu ang 5 Mendjadi kentjang lagi, djikalau pakai 

Dika Io40 20 Men Tun) Mochammad Zaky Moebarok e CON PkexOM Ep: | Int Oreani” S1 ! 

Ba aan Pe Dia “Ibu dan anak dalam keadaan sehat waPafiat. AN AN ! HARGA 1 Pot Rp. 90-— 

nang, 21. apel : aa : 
& : 

: ar , $ “Atas pertolongan sdr. Bidan Toegjem dan temannja 
| 

) 

Daerah Ist. Jk.: 21.30 Ketoprak f Atas : . : : 5 Bisa dapat beli di semua Toko Obat Tiong Hoa disek t 
: Eri 5 ri k s x £ Hoa diselurah 

Mataram. Ba PAS 1 Basa Pe sebaik alta mabes ta ami un | INDONESIA. / 

SURAKARTA. e yi Manan a . Pusat Pendjual Tabib MAWN. ! 
06.15 Mimbar Protestan: 1310 Sa TG 3 Agen ,K.R. - am ega aad | Djalan Tambiong 40 — Telefoon 4941 — Bandung. / 

Klenengan gadon: 17.00 Dunia 2 an an anna ana HN | SA aga KA an BN DEA 
anak2: 17,30 Rudngan pemudi: | semen en Nana | Ma aan Pena Na 
18.20 Ruangan A.P. 20.30 Lagu? saka bata 

| 

Bali: 20.50 Mimbar Penerangan: y | Pan 1 5 23 E 
| 

21.15: Gema malam: 2215 San-|) . ET, " - 95 
| 

iwara Radio. : SNN Te A 3 “3. | | 

: an | “KAWANKU" adalah madjalah bagi anak?. | 
(Siaran AK 07 Peda aa aA Terpelihara isinja, karena diasuh oleh seorang | 

06.20 Siteran pagi: 13.15 Nja- GURU jang berpengalaman ? 
| 

njian The Andrews Sisters: 14. | jang : 
10 Irama Krontjong: 17.00 Ta-j1| 

: 

man Kusuma: 17.30 Ruangan pe: IAP HARI SAPTU 

ladjar: 18.15 Krontjong sendja. TERBIT T , 

19.30 Tepatkah ? 20.30- Gemes ij : 2 Sak parakuat Kite rei h : 
ta app. 2 2 ARGA LANGGANAN Rp. 3— sekwartal. Satuznja obat Kuat untu elemahan otak, urat2 sjaraf, 

Inalam, &k Na Pe & 3 Hong Langganan Bian AA AULATAN 
djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 

DJAKARTA. ira j RAKJAT” madjalah ,,KAW ANKU” diberikan perut, imakanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

13.30 OK: Irama Baru: 1730 Ea dengan PETJUM as : angin, .Gjantung berdebar, kaki - tangan dingin, kesemutan, 

pedang an 8.30 Pi ka '£ f sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 

djauan Bahasa: 19.30 Irama Or i BADAN PENERBIT : in | lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan: 

bera" 2040 Oren Bean 2 Taat KEDAULATAN PAKJAT" : kusut pikiran, suka Tapa Tn penghafal kurang, ku- | , 

ET ra Ea 2 : $ rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 1 | 

ngihe: 21.09 Ruangan w: f £ : $ 2 : 5 

22.15 Orkes Studio Naa Ta TUGU 42 — TELP. 901 
Harga per 008 L.a...oooo. Woo. Aa ek aan Na Rp. 20,— 1 

PE te maan 5 Jogjakarta. 

(Perobahan? bisa terdjadi). H 1 : e : SARAN ETS 2 Sa aa PO r EN 5 Oo L $ 

Ke eka 2 " | en . Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

BSN POLA SOSIS POGIGOGID | TJOBALAH MAKAN SATU BOTOL DAN LIHATLAH dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

PAK 5 : : - TNJA OBAT INI BEKERDJA 1 Harga per dOO8 Leo MEME an rat ».80,— 

GOEI KIEM GIOK: TJEPA : SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) & ,, aa 

2 t . 
PREGNOL se. ococ(o.#X aneevanokarenosasaooranananan ” D,— 3 

ACHLI BIKIN GIGL. “1 “Pisau Tiukur Blue Gillette Me nu dpt 0 IE LM EIRODO ekternal ngan eren 10 TAN 
5 Ae al “isau ju Be Ao en ae RN Pa an ee AA Apaan TEE ina 5 , 

Tanggung baik dan. kuat. j : : 

Mentjabut GIGI tanggung $ : 2 
DC CREAM 

tidak merasa sakit. Dengan / ue | ette Aa es 2 Tanggung menghilangkan tan- 

harga pantas. t 
As | da2 hitam, djerawat, kukul dan 

Alamat : 4 : : aya Pra | panu. Beri tjahaja dan membi- Bg 

sia Ke - ! 5 : — kin tjantik paras mukanja. j 

GANDEKAN No. 2 / 1 A ar meritluk d hal A En Per doos .... Rp. 15,— 

ogja. , ga entjukur dapat halus As NO-HAIR CREAM. 

MIA Naa pakailah pisau? Blue Gillette, es Tjepat menghilangkan rambut 
, 5 k : E dan tida berbahaja dan gampang 

pisau? tjukur tertadjam dipake. 
pa f ,. Per doos . . ... Rp. 10,— 

6 diseluruh dunia”: | ATOM HADI 
Untuk menghitamkan rambut 
putih. Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja istimewa. 

Per doos Rp. 10,—: Rp. 15,—3 
Rp. 26,—. 

t DC POMADE 

g an |) Untuk menghitamkan rambut 

| BBLLLLLLLLL LL AYAT COP : 
| putih. Bukan haarverf tapi ha- 

$ 3 PN AR DAA ea 
nja POMADE biasa & Rp. 30,—, 

De MN Pa Ra AN aa MEA pan Pa Pan Ea ya aga x 
5 

, EP » . f ” 23 « 9 Ir i 

i ' ih 5 ( GONOCIDAL membersihkan sa- 

2S Utjap an Teri ma Kas , « » luran kentjing, membasmisan 

3 jengan hormat. : ( kutu- kutu penjakit Rp. 25,—. 

II 1, Jang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dan Ma DAPAT DIBELI DITIAP TUKO 

na njatakan terima kasih jang ta'terhingga kepada Tabib $ Radja obat kesehatan ,,SENKESIN” adalah dua matjam: ,SENKESIN” Masculinum utk OBAT TIONGHOA DIMANA2 

Ii WAHID MAWN, dimana berkat dengan Pte » lelaki dan ,SENKESIN” Femininum untuk perempuan. Obat ini sangat adjaib utk menim- DC .PHARMA" Ltd 

Id jang mudjarab atas penjakit saja, Jang tadinja kaki 1 bulkan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tulang 2... . " 

Sh / ngan dingin, lekas tjape, hingga sekarang telah baik. 3 dll. Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja obat ini untuk memperkuatkan tu- Dji. Ternate No. 12 Bandung. IG 

:f 2. Hal ini telah lama sekali diderita, dan telah berkali-kali & buh manusia dan untuk menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut : Tubuh Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. &-DOM Ts 

2 p... berobat kepada para dokter, tetapi pengobatan tidak $ lemah karena dimata dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan tidak “dapat tjukup Ph | 

T j membawa hasil jang diharapkan. ta pemeliharaan, muka putjat, tidak napsu makan, otak lemah, semangat kurang, malas be- Ager" di Djawa Tengah : 

T aa , si ) 8. Tetapi berkat dengan pengobatan Tabib Wahid Mawn, kerdja, bekerdja lekas tjape, selalu berpenjakitan, kekuatan tulang kurang, buah ping- g Y 

. 1 : / penjakit tersebut telah hilang. Dan dengan ini sekali 4 gang lemah, rambut kurang karena rontok, rambut lekas putih, telinga berbunji, wadjah Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, Toko obat Tek An Tong, 

Bul " / 94 11) 4 & lagi saja menjampaikan utjapan terima kasih saja muka lekas tua, perempuan datang bulan tidak tjotjok atau waktu datang bulan merasa Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan, R. O. Karuhun 

7 1 ! jang ta'terhingga kepada TABIB WAHID MAWN. sakit, keputian, perut sakit, Sesudahnja makan obat ,,Senkesin”, penjakit2 atau kelemah- Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 

2 LL NJONJA 14 semoga Tuhan menjertai segala pekerdjaan kita selalu. an-kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap. lang. '“'oko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran, 
. J Bandung 1 April 195). 8 R3 Da x i Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 

| 2 Hormat dan ta'zim saja 8 AGEN : TOKO OBAT ENG NJAN HO PETJINAN No. 15 — JOGJAKARTA, 3 obat Ying Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 

Malioboro 35 — Jogja : JOIN REPANUS SIM # : BISA DAPAT BELI PADA TOKO- TOKO OBAT DISELURUH INDONESIA. djan Hemarang. ' | 

na Bar - 128 R Semaran $ £ 3 SES SESSS HL SSCSSSISS ga SOAP £ PARA Ne Be Be pa PN Da dead beli ab anbon a UAN PNU AS bat ena BEN . ye 3 sia 

Kranggan Bara 5 LESOSSO LESSON SNN annan Nae V Typ. »Kedaulatan Rak jat” 1661 / TIK / AL / 102 
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