
   

    

     

            

   
   
   

   
   

    
   
   
    

      
   
   
   
   
    
   
   

    

“Tan 

    

  

| parkannja kepada alamat Mr 

. Djody, menteri kehakiman. Se- 

  

— baru? ini Tan Po Goan menuduh 

0 Gjustru habis sadja memberhen- 
—. tikan kepala djawatan reserse 

« Ini akan membawa kedjernihan, 
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Neo 
— Tjalon KSAD baru disetudjii. 

  

   

“Kini menunggu putusan Presiden 
X 

SIDANG kabinet hari Rebo malam jang berlangsung dari 
« pukul 19.30 s/d 00.45 telah membitjarakan dan menerima baik 

permohonan berhenti Djenderal Major Bambang Sugeng seba- 

gai KSAD dan dari dinas ketentaraan. Selandjutnja setelah 
nendengar laporan Menteri Kehakiman tentang t n2 Mr     

Po Goan terhadap dirinja, maka Kabinet menjetudjui dila- 
kukannja penuntutan terhadap Mr Tan Po Goan. 

“Dapat ditambahkan, bahwa 

setelah mengadakan pertukaran 

pikiran dan tindjauan jang men- 
dalam, maka kabinet menjetu- 

djui tjalon jang diadjukan oleh 
Menteri Pertahanan untuk dja- 
batan KSAD jang akan disam- 

paikan kepada Presiden / Pangli- 
ma Tertinggi Angkatan Perang 
R.L, sesuai dengan pasal 5 per- 
aturan pemerintah No. 35 tahun 
1954. 1 

| Atas pertanjaan para warta- 
wan, Menteri Penerangan Dr F. 
L. Tobing selaku  djurubitjara 
pemerintah belum bersedia mem 
beri.keterangan siapa jang di- 
tjalonkan untuk menggantikan 

an Sugeng sebagai KS 

Menteri Penerangan menjata- 
kan atas pertanjaan, bahwa me- 
ngenai jabatan baru untuk: 
Bambang Sugeng diserahkan ke 
pada kebidjaksanaan Kementeri 
an Luar Negeri. 

Tentang tuduhan? Mr 
Tan Po Goan. 

Mengenai akan dituntut- 
nja Mr. Tan Po. Goan se- 
perti disebutkan diatas, le- 
bih djauh dapat ditambah 
kan, bahwa menurut kete- 
  

TAN ws DJODY 

   

      

    
        

perti diketahui, diluar parlemen 

Djody telah terima uang suap 

jang djumlahnja Rp.40.600—. 

— Eang itu menurut Tan telah 
diterima oleh Subagio, sekreta- 

fis pribadi jang tinggal serumah 
dengan Mr Djody. Surat kabar 

Indonesia Raja di Djakarta ma- 

lah pernah muatkan gambar da- 

ripada surat jang katanja oleh 
Subagio itu dikirim kepada o- 
rang Tionghoa jang djadi peran- 
tara dalam perkara suap itu. 

Dalam surat itu Subagio minta 

supaja conditie dipenuhi. Menu- 
rut Tan jang dimaksud dengan 
conditie itu ialah djumlah Rp.20. 
000,—, jaitu sisa jang masih ha- 
rus dibajar. 

Pemeriksaan Tan dapat diha- 
rapkan akan ramai sekali dan 
pasti akan diikuti dengan sak- 
sama oleh publik. Publik ke- 
pengin tahu, apakah Tan Po 
Goan sebenarnja ? Apakah ia 
pembela kebenaran, pembela ke- 
selamatan negara jang berani 
mempertaruhkan keselamatan- 
nja sendiri? Ataukah ia penga- 
tjau, karena hanja suka mem- 
fitnah ? NA 5 

Seperti diketahui Tan Po Go- 
an pernah mengutjapkan tudu- 
han-tuduhannja itu diparlemen, 
dimana ia tidak dapat dituntut, 

karena kebebaian parlementair, 
Tapi kemudian ia menantang 
menteri kehakiman, mengutjap- 
kan tuduhannja itu diluar par- 

lemen, sambil menegaskan: sang 
gup dituntut ! 
Pemeriksaan sekarang sudah 

mulai. Kabinetpun sudah ambil 
putusan akan menuntut Tan Po 
Goan, Perkara mulai ramai. 

Memang sebaik-baiknja Tan 
Po Goan dituntut. Pemerintah 
jang menghormati dirinja sen- 
diri tidak boleh membiarkan 
menterinja . dilempari tuduhan. 

ih2 menteri kehakiman jang 

1 dengan tuduhan telah 
ukan hal? jang tidak da- 
pertanggungdjawabkan. 

rilah kita ikuti peperiksa- 
srkara Tan Po Goan ini de- 

ngan saksama. Apa dasarnja ia 
sp mengeluarkan tuduhan 
jang sekeras itu terhadap men- 
teri didalam fanksi ? 

entu ada orang jang berpi- 
'ahil ja hanja menga- 
1 Dia bukan anak ke- 

straatjongen ! Tapi 
kinkah, masuk akalkah, 

lidalam kabinet Republik Indo- 
nesia ada menteri jang suka 
djual diri ? Ah, masa ...! 

Walhasil, kesudahan perkara 

  

    

   

  

    
   

  

     

   

   

    

   

      

Akan memberi keputusan, apa- 

apakah ia salah paham, apakah 
memang demoralisasi sudah ter- 

3m
 

kah Tan Po Goan  pengatjau, | 

rangan Menteri Kehakiman 
Mr. Djody Sondokusumo, 
pemerintah meminta Diaksa 
Agung pada hari Kemis ke- 
marin menuntut Mr. Tan 
Po Goan. 

Seperti diketahui, baik dalam 
pidatonja didalam parlemen ba- 
ru? ini maupun dalafh keterang 
annja diluar parlemen kepada 
sementara pers, Mr Tan Po 
Goan menuduh Mr Djody Gon- 
Gokusumc menerima juang Suap 
Gari seorang Tionghca bernama 
Bong Kim Tjong. 

Selain itu, Menteri Djody ma- 

lam Kemis mengeluarkan sebuah 
statement tertulis jang pada po- 
koknja menjangkal tuduhan2 
Mr Tan Po Goan. 

Keputusan? rainnja. 
Selandjutnja dapat dikabar- 

kan,-bahwa selain dua keputus- 
an seperti diatas itu, menurut 
pengumuman resmi,.sidang ka- 
binet tadi malam djuga membi- 
tjarakan beberapa soal kepega- 
yajan. : 

“Berhubung dengaif ita Dewan 
Menteri antara Jain memutus- 
kan menerima baik rantjangan 
Peraturan Gadji Pegawai seba- 
gaimana diusulkan oleh Panitya 
Gadji dan Kedudukan Pegawai 

Negeri, dengan pengertian bah- 
Wa peraturan tsb. akan didasar- 
Kan atas index lama. : 

3 ae 

Selandjutnja Dewa)   

  

         

: Menteri 

orkenaan de telah membentuk suatu Panitya 

uhan - jang telah € skadhoc, jang temdirianti dlonteri— 
: . : “Sosial sebagai Ketua, Menteri 

nomian sebagai anggota, untuk 

berusaha , mempergiat pemben- 

tukan dan pekerdjaan koperasi2 
pegawai negeri... 

“wakil2 militer, polisi, 

Masing? party telah bekerdja 
| giat untuk keperluan kampanje 
pemilihan, dengan tudjuan, par- 
tynja mendapat kemenangan. 

Kampanje ini, boleh, tetapi tjara 
mendjalankannja, djangan ber- 
buat rusuh, karena ini merupa- 
kan benih pertentangan jang ti 

dak baik. Berbuat rusuh seperti 

siam demokrasi negara kita, .pa 

dahal pemilihan umum adalah 
memnpunjai tudjuan menjempur- 

nakan sifat2 demokrasi. 

Djuga dinaschatkan, agar dja 

ngan berbuat sesuatu jang dapat 

mengatjaukan serta . membi- 

ngungkan hati rakjat, karena pa 

da mereka harus diberi kebebas- 

an untuk memilih. 

Ta djarang sentimen? kepar- 
taian masuk dikalangan djawat- 

an? kepamong-desaan @IL, dan 

terhadap ini, Overste Sarbini per 

ingatkan agar kita dapat mem- 

bedakan antara pendjabat dinas 

dan anggota party, antara dja- 
watan dengan party. 

Agar pemungutan suara jang 

akan terdjadi tg. 29-9-55 jang 

akan datang berajalan baik, pem 

bitjara peringatkan, 

ngan sampai ada golongan/party 
jang berbuat mengatjaukan. 

Sambil mengambil kertas dan 

potlot,  pembitjara ' katakan : 
Akan saja daftar golongan/par 
ty jang akan mengatjau pada 

tgl. 29-9 jang akan datang, jg 
bersangkutan silahkan madju 
mendaftarkan diri”. 

Sebelum Overste Sarbini, ma- 

kahar jang membuka rapat ser 
ta Bupati Arwoko jang mendje 
laskan maksud pertemuan tsb. 
sedang Residen Kedu Sukardji 
sebagai pembitjara  terachir 

memperingatkan, agar dengan 
dasar moral jang tinggi kita se 
mua melaksanakan pemilihan   Iampau makan dalam dinegeri 

kita ini, teng umum jang akan datang, 

Keuangan dan Menteri Pereko- 

Pengumuman resmi itu selan- 

djutnja menerangkan, bahwa 
berhubung dengan kenperensi 

tahunan Organisasi Perburuhan 
Internasional jang akan diada- 
kan di Djenewa dari tanggal 1 

mutuskan akan mengutus suatu 
delegasi untuk menghadiri kon- 
perersi tersebut, jang terdiri da- 
ri wakil2 pemerintah, buruh dan 
pengusaha. 

Kabinet menjetudjui pula sua 
tu Rantjangan Undang? Daru- 

rat tentang pentjabutan dan 

penggantian Undang? No. 14 

tahun 1953 tentang perlakuan 
terhadap anggota Angkatan Pe- 
rang jang diberhentikan dari 
ketenteraaan karena tidak mem 
perbaharui ikatan dinas, suatu 
Rantjangan Undang? Darurat 
teniang pasal 4 Un- 
dang? No, 12 tahun 1953 tentang 

(Bersambung hal. 2). 

100.000 ZAK TERIGU 
Untuk kepersuan £Le- 
baran di Djateng. 

Dalam minggu kedua bulan 

| Mei ini oleh pihak jang berwa- 

      
| 

djib di Djawa Tengah sedang di ' 

| jangsungkan pembagian tepung 

terigu untuk bagian bulan Ma- 

ret, April dan Mei sebanjak 100. 

(tuk 3 bulan sebelum itu hanja 

85.790 zak dari 50” Ibs. dengan 

harga Rp. 38, tiap zaknja. 

Dari sebanjak jang didatang- 

Tengah (kini tinggal 6 importir 

Redk. Antara Semarang) 107 

dibagikan oleh Djawatan Peri- 
dustrian kepada perusahaan? ro- 

ti, kuwe, mie dan lain2 sedang- 

kan 3074 lagi dibagikan oleh Dja 
watan Perdagangan kepada 
umum. 1 
Daerah2 di Djawa Tengah jg. 

rigu karena adanja perusahaan2 
roti dan lain2 itu pertama2 Se- 
marang, kemudian Solo dan Pati 
jang rata2 setiap waktunja mem   

KOMANDAN Res. 13 Overste Sarbini 

temuan digedung pertemuan Karesidenan 

dapat kundjungan penuh dari 
Pamong Pradja, 

lurah2, di. dalam mendjelaskan tentang pemilihan umum me- 

negaskan, bahwa baik dan tidaknja hasil pemilihan umum jad. 

itu, tergantung pada tjara kita bekerdja masing2. 2 

merusak tanda gambar party la 

wannja, tidak dikehendaki oleh | 

agar dja- 

ka berbitjara Walikota R. Mu- 

butuhkan masing2 24.000, 9.000 

dan 3.099 zak.. 

'Overste Sjarbini di Magelang: 

- Adakan campagne 
boleh 

Tapi djapgan berbuat rusuh 

(Oleh: Wartawan KR sendiri). 

dalam suatu per- 

Magelang jang men- 

para undangan jang terdiri atas 
partai? / organisasi?, 

Pertemuan seperti tersebut te | 

lah pula diadakan dilain2 Ibu- 

' kota distrik dalam wilajah ka- 

bupaten Mageiang, sedjak tang: 

gal 2-5 jang lalu. : 

PEMERIKSAAN  JUNGS- 
CHLAGER DI 

TUNDA 
Sampai tgl. 27 Mei. 

Sidang kesebelas landjutan pe 

meriksaan perkara terdakwa 

Jungschlager seharusnja dilaku 

kan Kemis kemarin atas per- 

mintaan mendesak sekali dari 

terdakwa Jungschlager berhu- 

bung dengan tidak datangnja ke 

dua pembelanja jakni Mr Bou- 

man dan Nary Razak, diundur- 

kan sampai Djum'at 27 Mei jg 

akan datang dengan tjatatan pe 

meriksaan perkara iri akan te- 

rus dilandjutkan djika 27 Mei itu 
pihak pembela2 ternjata masih 
tidak djuga datang menghadiri 
sidang2 pemeriksaan perkara 

ini. 
Alasan permintaan untuk me 

nunda pemeriksaan sekarang ini 
menurut terdakwa ja sama seka 
li tidak dapat bela diri tanpa 
pembela2. Lagi pula karena me- 
nurut terdakwa ia masih meng 
harapkan datangnja pembela da 
ri Inggeris Derek Curtis Bennet 
jang kini sedang diusahakan pe 
merintah Belanda. — Ant. 

TANDA GAMBAR P.K.I. 
Ditutup kotoran kerbau 

Tanda gambar PKI untuk pe 
milihan umum jang dipasang di 
kampung Tidar didalam kota 
Magelang diketahui telah disi- 
ram dengan minjak motor djuga 

tanda gambar jang dipasang di 
kampung Djumbleng Taman 
Agung Muntilan diketahui ada 
jang hilang dan ada sebuah jg. 
telah ditutup dengan kotoran 
kerbau. Kedjadian ini oleh PKI 
telah dilaporkan kepada jang 
berwadjib: siapa jang berbuat 
belum diketahui. — Ant, 

  

  

  
ad Lperjana 

sja 23 Djuni 1955, kabinet me- 

090 zak a 50 Ibs. Pembagian un 

kan oleh 16 importir di Djawa 

    

    

Airport 

HARIAN UMUM 

  

Ketika Dr Helen Keller tiba di Indonesia ditemui oleh Miss 

Thompson, didjemput oleh Menteri P.P.K. Mr Yamin dan Duta 

besar Amerika Mr Hugh Cummings. Gambar: dari kiri keka- 

nan Duta besar Hugh Cummings, Dr Adams 

Thompson, Menteri P.P.K. Mr 

H. Keller, Miss 
beristirahat di 

(IPPHOS). 
Yamin ketika 

  

Menteri L.N. Sunarjo: 
  

. 

KEMARIN petang djam 

Sultan di Gedung Negara. P 

Wilis Kepatihan. 

Dalam pertjakapan 

gaskan, bahwa jang penting de- 

ngan  berachirnja konparensi' 

Asia - Afrika jang mengalami 

nasib jang “sama. dan 
menghadapi sisa2  kolomalisme 

itu dapat berkumpul dan dengan 

demikian bersama? mentjari dja 

lan uhtuk mengatasinja. Diakui:   
- banjak membutuhkan tepung te-.! Afrika r 

— Ang 

oleh Menteri Sunarjo, “bahwa 
bangsa2 Asia - Afrika sekarang 
ini masih dalam keadaan belum: 
atau belum merdeka penuh. 

Selainsitu kita bangsa2 Asi: 

“masih mengkadapi kekw 
rangan dilapangan ekonomi. 
Oleh sebab itu dipandang dari 
sudut ekonomis, dan djuga. cul- 
tureel, konperensi A-A itu sa- 

ngat penting. 

“Menurut Menteri hasil dari 

konperensi A-A itu adalah posi- 

tip, artinja dapat menggerakkan 

pengharapan untuk memperpba- 

iki nasib dilapangan politis, eko 

nomis dan kebudajaan. Ditegas- 

kan oleh Menteri, bahwa jang 

    

kalah, semua peserta mendapat 

untung. 
Tegasnja, konperensi A-A ada 

lah renaissance. Dalam hal ini 
kita tidak boleh melupakan Gju 

sa2 golongan Asia-Atrika di 
PBB jg telah memperkembang 

kan semangat ke-Asiaan bug: 
bangsa2 Asia. Konperensi A-A 
itu telah membangkitkan rasa 

saling harga menghargai dan 

memperbesar keinginan untuk 
kerdja sama. - 

Pengarah terhadap 
dunia Barat. 

Atas pertanjaar mengenai pe 

Mimpi konperensi A-A terha- 

Gap dunia Barat, dinjatakan bah 

wa itu segera akan nampak dan 

memarg sudah terasa, karena ti 

dak dapat lagi suara bangsa 

Asia - Afrika sesudah konperen 

si itu, diremehkan. Terutama ba 

gi bangsa Indonesia, jang bela- 

kangan ini sering mendapat kri 

tik2 jang tidak adil. Ini tidak 

berarti bahwa kita anti Barat, 

tetapi kita hanja anti beberapa 

faset dari pengaruh Barat mit- 

salnja kolonialisme. Bangsa In- 

donesia tetap mengharapkan ker 

dja sama dengan Barat atas da 

sar persamaan, hormat-menghor 

mati jarg sebetulnja sekarang 

ini belum nampak. Kalau ini su 

dah njata, maka hati bangsa2 

A-A akan terbuka. 

Taiwan mempunjai faset 

jang berbahaja. 

|. Atas pertanjaan apa maksud 

kesediaan Indonesia untuk men- 

djadi perantara dalam soal Tai- 

wan, didjawab oleh Menteri Su- 

narjo, bahwa itu disebabkan ka 

rena Taiwan mempunjai faset2 

Internasional jang berbahaja ka 

dengan | 
wartawan ,,K.R” di Gedung Ne | 

gara semalam sekitar Konperen | 

si ALA. Menteri Sunarjo mene- | 

ALA. ini jalah bahwa bangsaZ | 

masih | 

  

njata jalah bahwa dalam ko:ye | 

rensi A-A tidak ada fihak jang 

Konp. A-A suatu re- 

: haissance 
Mengembangkan semangat ke-Asia-an 

18.00 telah tiba di Jogjakarta 

dari Semarang Menteri L.N. Mr Sunarjo dalam perdjalanannja ke 

Malang. Kedatangan Menteri disambut oleh Kepala Daerah S.P. 

i ini Menteri Sunarjo akan mene- 

ruskan perdjalanannja dengan kereta api ke Malang. Sebelum 

berangkat, Menteri Sunarjo djam 08.00 nanti akan menerima 

Duta Besar Pilipina di Gedung Negara dan kemudian bersama 

Duta tersebut menemui Kepala Daerah S.P. Sultan di Gedung 

rena memang sangat expiosip. 
Maka oleh karena itu tiap2 usa 
ha harus ditudjukan "untuk me- 
redakan ketegangan jang tim- 
bul: Dengan adanja .konperensi 
A-A 'ini:maka peranan penting 

|-bangsa A-A ialah dapat meno- 
f dari . bentjana pe- 

  
long dunia 
rang. 

| Irian Barat dalam 
| pikiran. : 

| Atas pertanjaan kita “apakah 

| dengan adanja konperensi A-A 

itu ada kemungkinan soal Irian 

| Sarat dibitjarakan lagi dalam 

| pBB, didjawab oleh Menteri, bah 
| wa soal itu masih dalam pikiran. 

| Tetapi jang njata jalah bahwa 

| konperensi A-A itu merupakan 

| sokongan moreel jang tidak ke- 

| Hjil. Tetapi, demikian Menteri, 

jang penting dalam soal Irian- 

Barat bagi kita, jalah bahwa 80 

| al itu harus disesuaikan atas ke 

kuatan didalam. Djangan dilu- 

pakan, bahwa Irian Barat itu 

masih tetap mendjadi program 
Pemerintah dan mempunjai fa- 
cet dalam negeri dan djuga lu- 
ar negeri. Salah satu djalan un 
tuk mentjapai itu jalah kita ha 
rus bersatu dan bekerdja keras. 
Demikian Menteri Sunarjo. 

Achirnja mengenai persetudju 
an dwi-kewarga-negaraan dinja 

takan oleh Menteri, bahwa itu 
segera akan diadjukan kepada 
Parlemen sesudah reces. 

MENTERI SUROSO BESOK 
DITUNGGU DI JOGJA 

Besok pagi ditunggu kedatang 

annja di Jogjakarta Menteri So 

sial RP Suroso dengan maksud 

tinggal selama 3 hari dikota ini. 

Kundjungan Menteri antara lain 

djuga untuk memberikan tje- 

ramah2 tentang koperasi pega- 

wai negeri jg sekarang sedang 

berkembang. 

Menteri Sosial seperti dikete- 

tahui adalah pelopor pendirian 

koperasi pegawai negeri. 

Selain itu dari sumber jang 

boleh dipertjaja kedatangan Men 

teri Sosial di Jogja ini djuga un 

tuk membitjarakan soal pemin- 

dahan Balai Persiapan Bekerdja 

Sosial ke Sidoredjo. 

  

  

  
  

          Kita sokong korban bandjir 
TA, 

Telah kita terima sokongan untuk Korban Bandjir dari : 

Fd, Direktur Rumah Pendidikan Negara 

Kaluratg um Rp. 20, — 

Djumlah jang telah dimuatkan ',, 23.797,25 

Djumlah hari ini Rp. 23.817,25 

    

Di TERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S. P. SJ 

   

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

  

Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . 

Etjeran 
ADPERTENSI : 

“ai Rp. 13,— 
0,60 ..... hi...” 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 K 

  

TAHUN X — NOMOR 187 

P.M. Sovjet Bulganin : 
  

sedjalan dengan ini”, 

  

Menteri D.N. Pakistan : 

Pakistan sanggup 
bertempur 
Utk pelihara Garis Du- 
rand sbg. tapalbatas 

dengan Afghanistan. 

Menteri dalam negeri Pakistan 

Djenderal-major Iskandar Mirza 
mengatakan Rabu jl. bahwa Pa 
kistan akan bertempur apabiia 

perlu, untuk memelihara ,,Garis 

Durand”, ialah tapaibatas anta- 

ra Afghanistan dan Pakistan jg 
ditetapkan dalam tahun 1893 un 

tara Afghnistan dan ipemerintah 
Inggris di India. 

Pernjataa,, iskandar Mirza ini 

adalah pergakuan dari pihak pe 
merintah Pakistan setjara resmi 

iang pertama kalinja bahwa ke 

aGaan hubungan antara Pakistan 

dan Sighanistan sangat berba- 

haja dan dapat menimbulkan 

pererg. 

Sedjak 1947 Afghanistan su- 
dah mempersoalkan sahnja Ga- 

ris Durand dan dalam tahun '49 
Afghanistan menjatakan bahwa 

persetudjuan Garis Durand dari 

tahun 1893 ini sudah tidak ber 
laku lagi. 

Seperti diketahui, suku2 bang- 
sa Pakhtun berbahasa Pushtu, 
ialah bahasa Afghan. Tempat 
tinggal mereka sebagian ada di 

wilajah Afghanistan tetapi di 

daerah Provinsi Barat-laut Pa- 
kistan ada 5 djuta orang Pakh- 

tun. Pemerintah Afghanistan me 
njokong gerakan pembentukan 

negara Pakhtunistan (Pushtunis 
ban). Berdasarkan latar bela- 
kang ini, pemerintah Afghanis- 

-tan telah menjatakan kegelisah- 
annja terhadap: : 

1... Penerimaan bantuan mili- 

ter oleh Pakistan dari Amerika 

Serikat. 

2. Rentjana 

"letak di Pakistan Barat men- 

| djadi satu kesatuan. UP. 

PERDANA Menteri URSS, Nikolai Bulganin, menjatakan 

di Warsawa bahwa ,,URSS setjara aktif berdjoang untuk men- 

konsolidasi perdamaian dan meredakan ketegangan dunia dan 

menjambut baik setiap tindakan 

Pakistan untuk 
melebur segala provinsi jang ter   

dari pemerintah? lain jang 

Maka itu pemerintah Sovjet 

jakin bahwa Konferensi Warsa 
wa jang mempersoalkan masa- 
lah2 mengenai diselamatkan per, 
damaian dan keamanan di Ero- 
pa, mempunjai arti jang sangat 

penting”, demikian Bulganin. 

RRT sepenuhnja dise- 

kong. 

Sovjet Uni sepenuhnja menjo- 

kong RRT dalam persengketaan | 

nja mengenai soal Taiwan, de- 

mikian Buiganin selandjutnja. 

Tindakan? RRT jang demikian 

dan jang memperkuat perdamai- 

an didaerah itu djuga sepenuh- 
nja disokong oleh URSS. 

Bulganin menjatakan djuga 
bahwa konperensi ini hendaknja 
membentuk satu komando tung 
gal bagi angkatan2 perang ke- 
delapan negara, ialah Sovjet 
Uni, . Polandia, “Tjekoslowakia, 
Hongaria, Rumania, Bulgaria, 
Albania dan Republik Demokra- 

si Djerman. 
,Reuter mengabarkan seterus 
nja bahwa dalam pidatonja tad 

Bulganin selandjutnja mengata | 
kan bahwa pendekatan antara 
Djerman Barat dan Djerman 

Timur ,,bukannja harus dilaku- 
kan”, tetapi ,,bisa dilaksanakan” 
karena hal ini akan merupakan 
sumbangan penting untuk mem- 
persatukan kembali Djerman 
Gan memelihara perdamaian di 
Eropa. 

Isi rentjana pakt per- 
tahanan 8 negara. 

C 

. 

SOVJET SOKONG PENUH RRT 
Dalam sengketa Taiwan 

Renfjana Pakt keamanan 8 segara diumumkan 
tah2 dari satu2 Saja komandan 

tertinggi. - 
3. Negara? penandatangan ha 

rus melakukan tindakan? bersa- 

ma guna memperkuat hubungan 

ekonomi dan kebudajaan antara 

mereka. 
Bulganin menerangkan sete- 

rusnja bahwa apabila kelak ter- 

bentuk pakt keamanan jang me 

liputi seluruh Eropa, maka 
.Pakt 8 (Negara)”. ini tidak 

akan berlaku lagi. — AFP. 

KEPUTUSAN2 KONGRES 
P.P.S.G. 

Kongres Persatuan Peladjar 

Sekolah Guru (PPSG) jang di 

“adakan di Solo tgl 7 sampai 10-5 

telah ditutup dengan malam per 

pisahan digedung Sin Min. 

Diantara keputusan2 jang di- 

ambil dapat dikemukan sbb: Me 

ngadakan hubungan dengan se- 

kolah guru Internasional, me€h- 

dirikan Jajasan Koperasi PPSG 

antara Indonesia. Stootkapitaal 

dengan mendjual. saham & Rp. 

25,— jang tiajp tjabang2 P 

diharuskan membelinja. 

Kongres mendesak supaja Par 

lemen menindjau kembali ID 

dan Anggaran Belandja Kemen 

iterian PP K. 
Dalam soal pendidikan, Kong 

gres menjetudjui pendidikan aga 

ma disekolah2  negeri-subsidi 

mendjadi mata peladjaran, ti- 

dak menjetudjui keputusan 

Kongres PGRI ke-V di Semarang 
jg. memutuskan tidak menjetu- 

djui peladjaran2 Agama diseko 
lahan2, 

Sementara itu menganggap 

perlu guru? Agama dipertinggi 
mutu peladjaran mereka serta   AFP mengabarkan seterusnja 

bahwa  rentjana ' persetudjuan 

persahabatan, kerdja-sama & | 
bartu membantu sebagaimana | 
jang telah dikemukakan oleh 
Bulganin adalah sbh. : 

1. Apabila terdjadi agresi ter 

hadap salah satu negara penan- 
Gdatangar persetufjuan ini, ma- 
Ka negara? penandatangan lain- 

lainnja akan ikut mempertahan- 

kan negara jang diserang ini, 

baik setjara negara demi negara 

maupun setjara kolektif. 

2. Angkatan? perang kepunja 

an negara? penandatangan ha- 

rus digerakkan menurut perin- 

  

pihak Hoa Hao 

Binh Xuyen disebelah 
tenggara Saigon. 

Berita Reuter dari Saigon me 

ngatakan bahwa kira2 1.800 ser 

dadu tentara nasional telah ber 

tempur dengan sengitnja untuk 

mengusir 3 buah pasukan laskar 

Binh Xuyen jang kuat jang 

menguasai djalan antara Saigor 

dan Cap Saint Jaegues, sebuah 

tempat jang letaknja dipesisir 

sebelah tenggara Saigon. 
Laskar Binh Xuyen mengun- 

durkan diri kerawa2 jang pe- 

nuh dengan pohon bakau2 dan 
kebukit2 jang terletak dikanan 

kiri djalan, mereka mengundur 

kan diri sambil bertempur. 
Menurut perkiraan, laskar 

Binh Xuyen dengan laskar tja- 

dangannja, jang ditempatkan di 

sekitar Saigon sedjak mereka di 

usir dari kota dalam minggu jg 
lalu, ada antara 25.000 dan 
60.000 orang. 

Ba cut seorang Sadec, 
Mytho, Lonxuyen. 

Berita UP mengatakan bahwa 

laskar Hoa Hao jang dipimpin 

oleh djenderal Bacut (umur 31 
tahun) telah menjerang pasu- 

kan2 tentara nasional didaerah 
beras Mekong ilir. 

Laskar Hoa Hao menjerang 
bataljon tentara nasional di 

Rachgia (124 mil sebelah barat- 

djaja Saigon) Rabu pagi jl., ka- 
ta sumber tentara nasional, di- 
katakan bahwa korban pada pi 
hak tentara nasional menderita 

kekalahan berat. 
Rakjat mengungsi. 

Sebagaimana jang sudah?2, dju 
ga sekali ini jang menderita ada 
lah rakjat. Hari Rabu jang lalu 
mereka berdujun-dujun mening 
galkan tempat? seperti Sadec jg 
dihantam dengan mortir itu, da 
lam usaha untuk menjelamat- 
kan djiwa mereka. 
Menurut UP, Ba Cut (djen- 

deral Hoa Hao) marah karena 
Ngo tidak memasukkan wakil2 
Hoa Hao, Binh Xuyen ataupun   
  

Hoa-Hao&Binh Xuyen 
kobarkan ofensif 
2 Pihak derita kekalahan besar 

'Rakjat mengungsi 

LASJKAR?2 Hoa Hao dan Binh Xuyen telah meluntjurkan 

ofensif terhadap pasukan2 pemerintahan Ngo Dinh Diem, 24 

djam sesudah PM Ngo Dinh Diem membentux kabinet tanpa 

dan Binh Xuyen didalamnja. 
sengit berkobar diluar Saigon, hingga timbul kekalahan? besar 
pada kedua belah pihak, hingga pihak tentara nasional (dipihak 

pemerintah Ngo) terpaksa mendatangkan balabantuan. 

  

Pertempuran 

anggota2 Panitya Revolusioner 

didalam kabinetnja. Sebelum 
menjerang, Ba Cut menjebar- 

njebarkan pamflet dengan se- 

ruan supaja penduduk kota2 me 

ngungsi karena laskar Hoa Hao 
akan menjerang. 

Susunan kabinet baru 

Ngo Dinh Diem. 
Reuter kemudian mewartakan 

bahwa kabinet baru Ngo Dinh 

Diem, jang telah diumumkan ke 

marin dulu selain Ngo sendiri 

terdiri atas 13 orang jaitu 5 

orang anggota kabinet Ngo jg 

lama, seorang jang termasuk ke 

luarga Ngo, seorang anggota 

dari Komite Revolusioner, dan 6 
orang jang diangkat mendjadi 

menteri lebih mengingat keach- 
ian mereka daripada aliran po- 
litik mereka. Dalam kabinet ba- 

ru ini tidak terdapat wakil2 dari 
party2 politik jang besar, sere- 
kat2 buruh dan sekte2 di Viet- 
nam. 

Dikatakan djuga oleh Reuter 

bahwa Komite Revolusioner su- 

dah tidak banjak berpengaruh 

lagi di Vietnam Selatan. — UP. 

? 

32.000.000.000 RUBEL 
Pindjaman U.R.S.8. 
untuk 1955. 

Radio Moskow mengumumkan 

Sovjet Uni akan menaikkan 100 

pCt. pindjaman negaranja, jg. 
dikumpulkan dari kaum buruh 

URSS, supaja dapat lebih mem- 
perbesar lagi perindustrian be- 
rat, pertanian dan untuk perta- 

hanan URSS. 
Dalam tahun 1955 ini akan 
dilaksanakan sebuah program 

pindjaman negara jang . harus 
memenuhi djumlah 32.000.000.000 
rubel, jang akan dikumpulkan 
dari pembelian2 oleh kaum bu- 
ruh, disamping padjak2 biasa 
jang harus mereka bajar. Pin- 
djaman ini berlaku 20 tahun. 

Djatah untuk tahun jang lam- 
pau hanja sebesar 16.000,000.000 
rubel. — UP, 

  

  

| Kongres PPSG men 
| kebudajaan asing d 
apapun djuga dan untuk memu- 

konsekwensinja. 

Mengusulkan, supaja SGB 4 

| tahun didjadikan SGB 6 tahun. 

Dalam lapangan kebudajaan 
rolak segala 
lam bentuk 

   

  

  puk ketjintaan terhadap Kebuda 
jaan - Indonesia-perln-adanja-didi 
kan kesenian, dasar tjinta terha- 
dap tanah sir, bangsa dan aga- 
ma, perlu ditanam pada ' djiwa 
anak2. — Kor. 

A.S. “PROTES RRT 

Karena pesawatnja ditem- 

9 baki. 

Amerika Serekat kemarin "me 

ngirimkan (srotes keras kepada 

RRT mengenai serangan pesawat 

terbang RRT terhadap pesawat2 

terbang Sabre jet Amerika dide 

kat Korea hari Selasa jl. 
Kalangan diplomatik di Tokio 

menjatakan kekuwatirannja bhtv 

berlangsungnja pertempurin an 

tara pesawat2 terbang Amerika 
dan RRT tsb akan dapat menghi 
langkan kemungkinan diseleng- 

garakan perundingan2 antara 

Washington dan Peking dan pem 

bebasan penerbangan2 Amerika 

jg. dipendjara di RRT. 

Kalangan itu Kuwatir - pula 

bahwa incident tsb akan memper 
besar ketegangan di Timur Dja- 

uh. — BBC. 

  

Djunv'at 13-5-”55. 

Buka : Jogja — Semarang 

djam 18.01, Surakarta 17,59, 

Pati 17.78, Magelang 18.02, 
Wonosobo 18.03, Bandjarnega- 

ra — Pekalongan 18.04, Pur- 

wokerto — Tegal 18.06, Tji- 

latjap 18.07. 
Imsak : Jogja djam 04.46. 

  

»Bahwasanja seorang perem 

puan datang kepada Rasulul- 

lah s.a.w., lalu bertanja : Ja 

Rasulullah, ibuku telah me- 

ninggal, atasnja ada ,,Puasa 
nadzar”, apakah saja meng- 

gadlakannja? Rasulullah men 
djawab : Betapa pendapatmu 

sendiri, sekiranja ibumu mem- 
punjai hutang, maka engkau 
membajarnja, lepaskah ibumu 

dari hutangnja? Djawab pe- 
rempuan itu : Lepas. Bersab- 

da Rasulullah s.a.w.: Puasa- 
kan olehmu puasanja !” 

(Hadits Buchary dan 
Muslim, dari Ibnu 
Abbas). 

Y IL PR YAA 
“OK” eujadi. 

“ Seorang pembatja lapor ke- 
pada harian ini: Pada suatu 
hari, ketika saja datang dikan- 

tor kas negeri Jogjakarta, saja 
lihat djelas sirene disebelah se- 
latan pasar Beringliardjo pela- 
han2, bergerak . ... dan achir- 

nja berputar-putar, .... zonder 

bersuara, 
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April jang lalu 
kan kembali 

5 “jolomadu. : 
AJU.R.I. Panasan ham. 

- Ijad, Dalam 
ena hah 

jaan R.S. Djebres 
'(Pada waktu ini baji2 jang di- 

Ba disana ada 24 terdiri dari 
(3 laki2 dan 11 perempuan: me- 

“reka berumur antara 5 sampai 
"9 bulan. Menurut keterangan, 
janan. bulan Maret jl. masih ada 

| baji jang dirawat, akan teta- 
3 kemudian ada 9 baji jang me 

ggal disebabkan perobahan 
sukar mendapatkan 

   

    

    

   

   
PARTAI MURBA 

| Menurut surat jang: diterima 

Ba Pusat di Djakarta di- | 
injatakan, bahwa mengenai per- 

5 soalan pentjoretan nama Sema-    
5 un dalam daftar pentjalonan itu, : 
- Panitya Pemilihan Indonesia be 
lum pernah terima surat dari 

          

'Semaun tetap mendjadi tjalon 
| Partai Murba dalam Pemilihan 
umum. 
: Surat dari PPI Pusat tersebut 
adalah sebagai djawaban : urat 
 pernjataan jang disampaik: : 
oleh Partai Murba : 
rakarta tentang pentjoret 
Semaun sebagai tjalo 

Murba. — (Kor). : 

| Magelang 
PRN” MAGELANG AKAN 

BERTINDAK” 

  

| seperti telah termuat dalam KR, 
dapat ditambahkan bahwa wak 
tu terdjadi rapat di Nguwet, ma 
ka karena ada suara2 jang ber- 
“bunji: ,,Awas lo, pemimpin PRN 
Pusat Djakarta ditawan djala- 

ga. Kaum buruh dan Rakjat lain 

nanja. Selain itu dinjatakan dju 

'apa sadja belum pernah beres. 

  

ra- | trole jang keras: dan tegas da- 

Perdana Menteri jang berisi pe- | 
'rintah untuk mentjoret nama | 
Semaun. Dengan demikian nama | 

disingkat. ,SBA” jang diketuai 

    

   
   

bang Purwokerto, 

. Untuk .memperlengkap “berita p 

peresmian “beberapa -|- 
ranting PRN sekitar Magelang, 

  

. pend, demikian, 2 Seperlu- 
3 . mereka terus 

en, janag isinja ber- 
ian barang2 

hari raja Iedul Fitri 
surat tersebut dite- 

wa meskipun telah 

  

sa di: 
Naba “pada pem 
keperluan 

berita2, bahwa Pemerin 

#aitelah tjukup menjediakan ba 

han pakaian chusus untuk Leba- 

ran, namun “kenaikan harga ba- 

rang2 terutama tekstil boleh di 

kata kegila-gilaan, seolah2 tidak 

ada penetapan/pengendalian har   

nja telah mendjadi gelisah kare 

“bahwa a menurut pengalaman 

Ti sudah2, distribusi2 barang 

Mei t hal2 tsb. diatas, 

SOBSI Kebumen sangat minta 
perhatian jang berwadjib, supa- 

ja distribusi bisa merata dan adil 
kepelosok2 desa dengan 

harga jang rendah dan mudah. 

| Lebih landjut ditekankan, supa 

ja Pemerintah mengadakan kon 

pembagian barang2 tsb. dan 

memberi hukuman jang berat ke 

pada para koruptor dan sabo- 

| tour2 lainnja — (Kor). 

Banjumas 
SERIKAT BURUH ANG- 

— KUTAN 
Berdiri. 

Di Purwokerto kini telah ber- 

diri Serikat Buruh Angkutan” 

oleh Sir. Tarwan. Organisasi bu 

ruh baru ini telah menggabung- 

'kan diri dalam SOBSI - GSS tja- 

  

untuk memperdjuAngkan nasib 
para anggauta2nja bersama2 de- 
ngan SOBSI. — (Kor). 

PENERANGAN BERSAMA 
— DIDAERAH G.B:N. 

Djapen Ketjamatan didaerah? 
Gerakan Banteng bersama2 de- 
ngan P.D.M. Banj baru2 ini 

nja untuk mengadakan penera- 
ngan2 bersama didaerah2 jang 
belum lama berselang ini telah 
diadakan. operasi2 oleh pihak mi 

Phter. 
Siasat penerangan2 itu ialah 

agar para pengatjau tidak ada 
kesempatan untuk beristirahat 
apa lagi mentjari makan dikam 
pung2 penduduk. Disamping itu 
djuga memberi kesedaran kepa- 
da penduduk, bahwa alat2 nega- 
ra tjukup kuat untuk memberan 
tas gerombolan pengatjau de- 
ngan bukti2 jaitu hasil dari para 
operasi2 jang telah dilakukan 
oleh pihak tentara achir2 ini. 

— (Kor). 
  

  

Panglima Divisi Diponegoro Kol. 
Bachrun mentjantumkan sebuah 
badge pada Maj. Hartojo jang 

baru2 mi diangkat mendjadi Ko 
mandan Res. 12 di Purwokerto 
untuk menggantikan Overste A. 
Jami jang segera bertolak ke   dan maksud 

AR nda inap ih ialah a.l. 

sudah 
A5 Ka Aja 3 

Kompleks telah berhasil 

gerombolan M.M. 
pistol, listen dan mortier dari 

ran ngapusi duwit2 tjino”, oleh | 
seorang pembkitjara dalam: Lan Es. 

- tsb. Degan bahwa « uara2 | 

: Pemerintah tuna | Pantjasila”, Santosa dari ”Me- 

  

tut Tan Po Goan 
maplannan hal. 1 

penerimaan anggota Angkatan 

Perang, suatu Rantjangan Pera- 

taran “Pemerintah tentang peru- 

bahan pasal 22 dan 23 Peraturan 
Kemerintah No. 33 tahun 1954 
perihal penempatan dalam dja- 
batan dan pemberhentian, pem: 
berhertian sementara serta per 

njataan non-aktif dari djabatan 

dalam dinas ketentaraan dan 

suatu Undang? tentang perubal 

  

    

an dar tambahan ordonansi tju- | 
kai tembakau. 

“atas pertanjaan .Antara' 
tentang keputusan sidan 

“kabinet Rabu malam jang | 

    ' menginstruksikan supaja di- 

“lakukan tuntutan terhadap | 

“diri Mr. Tan Po GSoan, me- 

. nerangkan bahwa Mr. Tan 

'Po Goan sudah didengar 

| keterangan2 - nja. “dirumah | 

Djaksa Agung - 

djam. 1 1 

diketahui 

    
    
    

     

    

     

     
   

     

  

  

Agung itu terdjadi 

bil keputusan menuntut 

'Goan sedang langsung. 

selesai). 
3 

4 Mengenai hal2 diatas Antara 

mendapat ' keterangan — lebih 

“djauh dari Djaksa Agung Muda 

“ Abdul Muthalib Moro dalam 

| menghadapi persoalan mengenai 

tuduhan2 Tan Po Goan terhadap 
orang Menteri atau pendjabat 

pemrintahan dan pegawai negeri 

lainnja memang tidak perlu me 

nunggu pengaduan. 

Badan Penuntut  (Djaksa A- 

ug) dapat segera bertindak. 

Tapi, kata Djaksa Agung Muda 
“itu apabila sekarang masuk pe- 

ngaduan dari Monteri Keh-kim,s 

a 2 n iang demikian itu 

ee belum 

   

  

    
   

   

    

   

  

an agung. . 
'Ditanja tentang tantangan” 

“Tan Po Goan jang bersedia me- 
nggalkan. kekebalah dirinja se 
Kla gauta parlemen, Djak 

sa Agu ida menerangkan 
h “1 itu dengan sendirinja demiki 

'an,.karena seperti diketahui tu- 
an2 Tan dilandjutkan diluar 
ung parlemen. — Ant, 

  

  

   

   
    

   | maa, 

k 
'sewaktu sidang kabinet mengam | 

Tan Po | 

  

   
   

   

  

Dari jang mati itu antara 

n termasuk tokoh2 penting 

P ri gerombolan seperti Margo- 
? dari apa jang 

debut, oleh 'mereka "Medan 

dan Demokrasi”, Sujud Krido- 

sardjono dari ”Medan Merdeka”, 

Digdosadeli dari "Medan Pahla- 

wan”, Darsono. dari "Sektor 
Marhaen” dan Amatkijar ”ko- 
mandan” dari ,,Sektor Amba- 
rawa/Sumowono”. 

Dengan matinja atau terta- 

wannja. anggota2 erombolan 

itu 'kini gerombolan itu kira2 

hanja terdiri dari 50 orang jang 

keadaannja sudah tidak kom- 

pak lagi, sedangkan persendja- 

|taan mereka sudah banjak jang 

rusak karena kurang pemeliha- 

raan. Dari beberapa tokoh jang 

penting jang masih ada antara 

Jain tertjatat nama Umar Juna- 

ini sebagai Putjuk Pimpinan 
, Isman jang mengaku 

wakil Putjuk Pimpinan, Harjo- 
ko, Raksono alias Sarosa dan 
Multajat masing2 sebagai ”o- 
mandan” sesuatu ”medan”. 

'komandan €. O. P. 
Iitungeat 'Kapten Setyobudi 
menjatakan, bahwa gerakan 
MMK. telah lumpuh dan mung- 
kin sebelum pemilihan umum 
dimulai, gerombolan tersebut te- 
iah dapat diberantas sama se- 
Mp — Ant. 

Me abnba—ind 

2 BERMULUT ISLAM, “TAPI 
|. Dengan demikian. mana, dapat | 

u pemeriksaan dilaku- | BERPERUT BUKAN 
: ISLAM 
(0 Adalah bukan Islam. 

Dalam peringatan Nuzul Al 

@ur'an Ilkarim jang diadakan 

oleh Badan Kontak. Organisasi 

Islam di Gedung Pertemuan 
Kan Kotapradja Djakarta, An 

war Tjokroaminoto Presiden DP 

tapi mentjari. 
tjara Islam. 
ummat Islam jang hadir dalam 

  

kan, | 
5 waktu dan naik hadji at" 
zakat fitrah itu sadja belum tiu 
kun dikatakan Islam. Orang ke 
banjakar hanja memakai sebagi 
Lan sadis dari hukum? Islara se 

  

| bahwa, Siang Islam wadjib men 
dasarkan tiap perbuatannja ke 
pada hukum? Islam, baik perbu 
latan ketjil maupun besam, baik 
perbuatan sosial, maupun per- 
buatan politik baik  bersendiri 
maupun bersama, demikian An-   war " Tiokrosminoto- 

SP aa SO MW ema Aa Motu, 

DARI Perwira Pers Divisi Diponegoro 

Tan selama V, fahun terachir ini pihak ”Pritungga?” dalam 

ja memulihkan keamanan didaerah Merapi Merbabu 

merampas 64 matjam?2 sendjata dari 

K. itu antara lain terdiri 

psr mentjela manusia Islam, | 
jg hanja mulutnja sadja Islam, 

nafkah tidak se- 

pertemuan itu, Anwar terang: | 
a dengan sembahjang 

perti tertjantum dalam @ur'an | 

! peladjarannja. 
21 Gamb. an! Gin Hay Put, 5 

“Gerakan M.M. K jang 
lumpuh 

Sendjata2 da pat dirampas 
Sa AB any 543 

“Giperoleh kabar, 

dari 28 karabijn, 21 
2 intji. Dalam pada itu 57 orang 

gerombolan tertembak mati dan 140 orang tertawan mia 

  

. Rakjat melarat. 
Dalam peringatan semalam itu 

Wibisono dari Masjumi jang me 

ngatakan, bahwa kemelaratan 
rakjat Indonesia jang makin 
hari makin buruk adalah disebab 
kan karena kesalahan politik ka 

binet Ali sekarang ini. 

Oleh Jusuf diterangkan, bhw 
semangat jang berkobar-kobar 

seperti pada tahun 1945 sudah 
tidak kelihatan lagi sekarang 
pada rakjat Indonesia, tidak la 

in karena ,,kesalahan kabinet se 

karang ini jang mendjalakan be 
leidnja sedemikian rupa sehing- 
ga menimbulkan kemelaratan 
rakjat Indonesia dan tindakan- 
nja jg menimbulkan tidak kea- 
dilan. 

Sebagai tjontoh dari perkiat 
an jang dikatakannja tidak adi 
itu, ialah pengangkatan atau ke 
naikan pangkat pegawai negeri 
jg. menurut Jusuf, tidak didasar 

kan atas ketjakapan pegawai 
itu, tapi atas dasar kartu partai 

demikian Jusuf Wibisono. 
Pertemuan dibuka dan ditutup 

dengan pembatjaan Al Guran 
oleh anggota dari Gurra Wal-Huf 

fadz. — Ant. 

PENINDJAUAN HAMA 
TIKUS &. KIDUL 

|. Sabtu tg 15-5 jad rombongan 
D.P.D. Istimewa Jogjakarta 
akan mengadakan penindjauan 
didaerah G. Kidul jang terserang 
hama tikus. Sekali ini akan mem 
bawa rombongan wartawan Jog 
ja. Hingga kini penderita honger- 
oedeem akibat rusaknja  tana- 
man didaerah tsb tidak Puring 
dari 1.000 Ld 

“uan 
kultas kedokteran, akan dibuka 
pula fakultas ilmu alam dan 
pasti dikota ini pada tgl. 1 Sep- 

| tember jang masing2 akan me- 
nerima 50 mahasiswa. 

# 

at Medan. Pihak polisi dikota 
ini telah membeslag 91, ton gu- 
la pasir jang ditimbun dirumah 
seorang Tionghoa, Menurut ke- 
terangan gula itu adalah kepu- 

2 Palembang, Dinas pertanian 
rakjat propinsi Sumatra Sela- 
.tan kini sedang mengadakan pe 
nindjauan pada bekas perkebun- 
an teh Gunung Raja dekat Krui, 
untuk menjelidiki kemungkinan 
diusahakan kembali perkebunan 
tersebut. 

| Bandung. Penerangan Angk. 
Baper TT INI div, Siliwangi kini   

telah memulai dengan gerakan- ip 

  

HALAMAN 2 

  

untuk menampung kapok dan tembakau 
KEPADA anggota? seksi 

Tengah, 

   

    
   

  

tembakau d: 

nja dengan : 
3 BO kui . 

  

seperti diketahui. anggota? 
seksi perekonomian -parlemen 
jang terdiri dari Maruto Nitimi- 

hardjo, Sumitro dan Gde NT 
Rai sedjak tanggal 3 sid 8 Mei 
telah menggaaAn penindjauan 

rah propinsi Djawa Tengah, al 
menindjau usaha tembakau rak- 

jat dan kapok didaerah keresi- 
denan Pati, tanaman tembakau 

rakjat didaerah keresidenan Su- 
rakarta dan Kedu, 
Maksud penindjauan dari ang- 

gota2 seksi perekonomian parle- 
men tsb. jang terpenting ialah 

untuk "mengatasi usaha2 kea- 

rah mengurangi pemakaian de-   
fara seksi parlemen 

5 Amerika Serikat - mela ndjutkan . 

visen dan mentjari lobang untuk 
mengumpulkan bahan2 sebagai 
devisen”. 

Standard kwaliteit dan 
pasar tembakau. 

Dakun penindjauannja rombo- 
Yan Taah 

achir? ini mengadakan penindjauan didaerah propinsi Djawa 
Inspektur Pertanian Rakjat Djawa Tengah Hasmosu- 

wignjo mengemukakan sarannja, kalau jang berwadjib meng- 
ke x dan kebaikan hasil produksi kapok dan 

aerah propinsi Djawa Tengah, perlu segera di- 
adakan bad penampung (opkoopcentrale). Menurut pendapat- 

nja badan penampung ini para produsen tidak 
Mu BnghAn oleh pasa basa oleh. golongan? 

perekonomian parlemen jang 

pula mengadakan pertemuan dgn 
“petani2 kapok, pengusaha tebu 

|rakjat dan gula tebu serta pe- 

tani2 tembakau. 
Terhadap petani2 tembakau 

di Wonosobo dan Parakan, me- 
| reka mengandjurkan agar supa- 
ja para produsen tembakau me- 

| melihara kwaliteit tembakau 
| dan berusaha mengadakan pasar 
' tembakau jang dapat menghar- 

| gai hasil djerih pajahnja. 

Dapat ditambahkan, bahwa di 

| daerah propinsi Djawa Tengah 
' terdapat tunaman. tembakau 

usaha rakjat seluas 25.300 ha. 
jang terdiri dari 22.800 ha. tem- 

bakau Kedu dan 2.500 ha. tem- 

bakau virginia jang. masing2 

menghasilkan sebanjak 159.60v 

kwintal dan 17.500 kwintal seti- 
ap panenan. Dalam tahun ini ke- 

dua djenis tanaman ' tembakau 
itu akan meningkat diantaranja 
tembakau virginia akan mentja- 

pai. luas 5.000 ha. — Ant. 
  

Bibit tebu 

dan Pertanian H.J. Sumarto 

bagi paberik gula Padokan. 

Sebab2nja menurut Sumarto, 
ada tanda2 bahwa rentjana2 

pendirian paberik tidak “akan   
turut pula berbitjara Mr Jusuf 

Pas fa- 

tepat seperti waktu jang sudah 
ditetapkan. Mesin2 paberik da- 
tangnja dari Djerman Timur ti- 

dak selantjar seperti jang diha- 
1 rapkan, Menurut Sultan Ha- 

: mengku Buwono jang mengurus 
hal ini dengan Pemerintah Pusat 

dalam. kesan jang idiberikan ke- 

pada Sumarto nampaknja ada 

hal2 jang kurang lantjar antara 
Pusat Djakarta dan pihak pen- 

» 

Penanda tanganan kontrak 
resmi tentang pembelian mesin2 
paberik gula baru ditanda ta- 
ngani pada hari Sabtu tgl. 30 
April jl. di Djakarta oleh Sri 

“Sultan. Pengiriman ketiga pega- 

wai dari Jakti seperti Hadipra- 
bowo. Susanto dan Suparwi ke 

Djerman Timur dimaksudkan 
untuk mengadakan pemeriksaan 

terhadap mesin2 paberik jang 

akan dikirimkan ke Jogjakarta 
apakah sesuai dengan kontrak 
jang ditulis. Djuga diadakan tes- 

ting tentang djalannja mesin 
dan sebagainja. 

Tentang rentjana areal pena- 
naman tebu dikatakan lebih lan- 
djut, bhw utk paberik Padokan 

diperlukan kira? 2.000 Ha. Oleh 
DPD sedang disiapkan tentang 
tjara2 penanaman tebu untuk 
paberik dan kemungkinan besar 
jang digunakan ialah sistim 
daripada Jatra. Petani dan pe- 

Dihadiri oleh Menteri Perekono 
1955 di Kementerian Perekonom   diwakili oleh Mr Asmaun sedang 
sar Markies de la Tersa. 

TANA 

lain daerah 
Woman paberik gula mungkin 

tidak tetap waktuanja 

ANGGAUTA DPD Istimewa Jogjakarta Seksi Perburuhan 

bibit tebu jang sudah dimulai sedjak beberapa waktu 
pada tahan kira2 seluas 30 Ha, kemungkinan besar akan didjual 
kelain daerah dulu, mengingat bibit2 itu belum dapat dipergu- 

| nakan untuk rentjana penanaman 'tebu jang akan disediakan 

jgjual, mesin di Djerman: Timur 

did jual ke- 

menerangkan, bahwa penanaman 
jang lalu 

ngusaha dikompromikan dalam 

urusan penanaman tebu ini de- 
ngan memberikan kontrak2 ser- 

ta persekot2 kepada petani jang 
menanam tebu. 

  

PENGURUS BARU MAHA- 
SISWA PROGRESIP 
. JOSJAKARTA 

a formatur Dewan pimpi- 

aerah baru, jaitu sdr2 Su- 

menata Sai» Munadjiwidjojo 
dan Mukadi, jang dipilih dalam 

Konferensi I Pergerakan Maha 

siswa Progresip Indonesia Dae- 

rah Jogjakarta jang diadakan 

baru2 ini, dengan kata sepakat 

serta kebulatan telah berhasil 

  

  

MRIWA KUNDJUNGI 
KONPERENSI. BESAR 

PERMAI 
Mulai tg 16 dan 17-5 jad Par 

tai Permai akan mengadakan 

konperensi besar di Jogiakarta 

Dalam konperensi itu iang akan 

hadir al. Mr Iwa Kusumasuman 

tri, K. Werdo»jo Jan Mei Nan 

winata. Konperensi hesar ini 

akan diadakan dicedung Ah 

Siswa Djetis, mulai ijam 319.00 

Sebagai penutup konmerensi ke- 

sar tg 18-5 akan Jiadakan tjera 

mah di Sosrodipuran, Dagen mu 

lai djam 19.0) dengan pembitja 

ra pimpinan nusar Permai tsb. 

diatas. 

SIDANG MADJELIS TAN- 
WIR MUHAMMADIJAH 

— DI PEKALONGAN 
Dari Pusat Pimpinan Muham- 

madijah Jogjakarta ,,K KR” pero 

leh kabar bahwa dalam, bulan 

Djuni 1975 jad. Muhammadijah 

aksin mengadakan Sidang Ma- 

djlis Tanwir 1955 di Pekalong- 

an. 

Sidang Madjlis Tanwir Muham 

madijah. ini akan dihadiri oleh 

semua anggauta Pusat Pimpin- 

an jg. berkedudukan di semua 

ibu-kota  keresidenan diseluruh 

tanah air. 

Atjara2 pokok al. 1. Memba- 

has penjakit2 masjarakat ' jang 

ada pada ummat Islam Indodne- 

sia dalam segala lapangan peng 

hidupan dan tjara bageimana me 

ngobaitinja, terutama jang berhu 

bungan dengan mas'alah pendi- 

dikan, sosial dll., 2. Penjempurna 

an. organisasi ke dilam, teruta- 

ma mempertinggi mutu pimpin- 

an dan anggauta, 3. Persiapan 

menghadapi Mu'tamar Muham- 

madijah jang ke 33 di Palem- 

bang dalam tahun 1956 jad. 

FILM. KONPERENSI A-A 
DI REX 

Penjelenggara Film Gama De 

wan Mahasiswa Universitas Ne 

geri Gadjah Mada akan memutar 

sebagai ,,Premiere” film doku- 

menter” Konperensi Asia-Afri- 

ka” chusus guna para Notabelen 
dari Pemerintah Daerah Istime 
wa Jogjakarta baik sipil maupun 

militer, pers, mahaguru '' 
dll. tgl.. 14 Mei jad di Rex. Ada- 

pun pemutaran untuk para ma- 

hasiswa dan peladjar Sekolah 

Landjutan akan diadakan nanti 

sesudah liburan Puasa. : 

|SI SADIS BANJAK ANAK 

"SF Gadis sebEhjak t5Kg! tlh 
dibagi dikelurahan2 Widjimuljo | 

kei».  Nanggulan, Kulonprogo 

dan dikelurahan Pendowohardjo, 

kap. Sleman. Hasil jang dipero- 

leh dikedua tempat itu ialah   membentuk Dewan Pimpinan Da 

erah baru dengan susunan Sbb : 

Ketua sdr. Munadjiwidjojo, wa | 
kil ketua sdr. Mukadi, sekertaris 

sdr. Ishad Guntoro, sekr. keuang 

an sdr. Indio Sisworo dan sdr. 

Umar sekr. Penerangan sdr War | 

silo, sekertaris Pendidikan/Kebu ! 

dajaan sdr. Sukarno, sekertaris : 

Kesedjahteraan sdr. Made Gel- 

gel, Pembantu Umum sdr. Budi 

santpsa, Anggauta2 Dewan Da- 

erah (Pleno) sir. Sumaryoko Sd. 

(H.E.S.P.) Sudio Prajitno (Teh- 

nik), C. Warouw (S.P.E.) Sja- 
brun Caropeboka (Kedokteran / 

Pertanian) dan sdr. S. Prajitno 

(Oa   

  

mian Ir.Rooseno pada tgl. 9 Mei 

ian telah. dilangsungkan  penan- 

datanganan Erchange of note menkenni pemberian crediet dan 
hubungan ekonomi diantara Indonesia dan Italia. Gambar: 
mandanaan waktu penandatanganan tsb. Dari fihak Indonesia 

Pe- 

dari fihak Italia oleh Duta Be- 

(TPPHOS) 

HAIR 
  

menjelenggarakan sajembara 

mengarang lagu keamanan jang 

akan ditutup pada tgl. 31 Djuli 
jad.  Pengiimuman pemenang 

akan dilakukan tgl. 17 Agustus 
1955. Hadiah pertama Ro 3000.-, 
kedua Rp.2000,—, ketiga Rp. 500, 
(dua buah). 

£. Surabaja. Tiga orang anak 
berumur masing Ik. 10 tahun te- 
lah mati kemarin dulu dalam 
kolam jang terletak dibelakang 
Rumah Sakit Kelamin dikota 
ini. Ketiganja mandi2 dikolam 
jang dalamnja 2 m itu, tapi me-   reka belum dapat berenang. 

# Bondowoso. Seorang murid 

SGB II klas III dikota ini telah 

didjatuhi hukuman pendjara 1 
tahun, karena ia mentjuri 2 se- 

peda teman sskolahnja jang di- 

djualnja seharga  Rp.1200,—. 
Waktu putusan itu didjatuhkan 
pengadilan, ibunja jang Tn 

diluar djatuh pinggan. 

1g Djakarta. Malam Rebo Tati 

lalu telah terdjadi kebakaran di- 
djalan Keamanan (kelurahan 

Krukut) dikota ini jang memus- 

nahkan 14 rumah, terdiri dari 

60 pintu jang mengakibatkan   

umum sdr. Imam Sudarwo dan | 

59,33 kw. padi kering dikelurah 

an Widjimuljo dan 49.97 kw. ga 

|-bah kering. Varitas ini baru seka 
Ii ini ditanam di Jogja untuk 

“selandjutnja diperbanjak.kemudi 
an dibagi2kan kepada rakjat. Si 

| fat2 varwitas Si Gadis tidak rebah 
Suatu sifat jang tenpudji sekali, 

| banjak anakannja-sampai ikl. 40 

| dari satu batang bibit. Umurnja 
'jebih pendek dari pada varitas 
| Bengawan. Di Jogja bibit terse- 
(but mulai dari gabah sampai dja 
di gabah 145 hari. Tentang ha 
silnja diterangkan sama atau le 

bih dari Bengawan. 

RP 3 DJUTA UNTUK DJA- 
LAN KUNTJEN - PINGIT 

DAN SEMAKI - 
DEMANGAN 

Menurut (keterangan. Kepala 

Kantor Urusan Pekerdjaan 
Umum Kotapradja, kesanggu- 

onn- Menteri Dalam Negeri un- 
"tuk memperdjuangkan beaja ke 

pada Kabinet bagi perbaikan 

djalan2, memang diharapkan da 
'Ibat benbukti, karena dipandang 

penting sekali. 
Djika uang itu diberikan 

dari Pemerintah Pusat, maka 

djalan2 jang mendjadi objek per 

tama untuk dikerdjakan ialah 

jalan antara Kuntjen dan Pi- 

ngit dan djalan antara Semaki 
dan Demangan. Kedua djalan ini 

akan baik sekali bagi perkem- 

bangan lalu lintas kota Jogja- 
karta, mengingat kekurangan 
djalan2 paralel. 
Untuk kedua djalan itu, kira2 

diperlukan ' beaja Rp. 3 djuta 
termasuk untuk pembelian tanah 

keadaan buruk dan sempit. Me- 
nurut rentjana, kedua djalan 
itu lebarnja masing2 12 M, dian- 
taranja terdapat dikanan kirinja 
masing2 2 M "untuk trottoir. 

264 djiwa kehilangan tempat. 
Api berasal dari rumah peda- 
gang bakso, bernama Siem Ie 
ag Kerugian ditaksir Rp.400. 

“ #Makassar. Kundjungan gu- 
hernur Lanto dan panglima TT 
VII serta rombongannja kedae- 
rah-daerah membawa pengaruh 
baik dikalangan pemerintah di- 

' daerah2 maupun penduduk jang 
selama ini merasa dirinja ter- 
pentjil, 

t Malang. DPDS kotabesar 

Malang memutuskan, bahwa 
pemasangan tanda garabar oleh 

partai2 politik dan organisasi2 

diatas barang2 (papan, tiang lis 
trik dll.) jang dimiliki oleh pe- 
merintah kota harus meminta 
izin lebih dulu kepada An   
tah tersebut. 

|DUTA PHILIPINA TIBA DI 

karena djalan ini masih dilam ' 

” 

JOGJA 
Dengan kreta api kemarin 

telah tiba di Jogjakarta dari Su- 

rabaja, duta besar Philibina di 

Indonesia dalam kundjungannja 

kebeberapa tempat di Djawa. 

Duta besar itu disertai oleh ke- 

luarganja. 
Selain mengundjungi beberapa 

objek jang dipandang perlu, pa- 

gi ini ia akan menemui Kepala 

daerah Sri Sultan di Kepatihan. 

MAHASISWA C.G.N. 
BERPRAKTEK 

Pada permulaan minggu ini 

mahasiswa tingkat tertinggi 

dari College Gula Negara, C.G. 

N., mengadakan .kundjungan 

studie dibawah pimpinan direk- 

tumja dan seorang dosen, mula? 

ke Suikerproefstation Pasuruan 

dan kemudian ke-pabrik gula 

Kedawung. 

'. Suikerproefstation tsb. jang 

Apa & dimana!., 
# Sore kompetisi Pertim diba 14 

an Kiitren antara PTIT 4 — Mer 

pati 2, dibaan Balapan antara 
Blitz — Garuda 2. 5 

  

tsb. dapat dibuat bahan bakar 
pengganti kaju bakar 100x bagi 

pembakaran kapur dan omprong 

an tembakau, sedang bahan tsb. 
kini sangat banjaknja di Wono- 
giri asia tak terpakai, disebab- 
kan mengandung zat? belirang 
dan tir, jang sebetulnja. dengan 
djalan Mekanis - Teknologis Ko- 

toran?2 itu dapat dihilangkan. 
Hal itu telah dibitjarakan dgn 

Prof. Ir. Rooseno, Ir. Sanusi, dan 
Drs-Prajudi dalam pertemuan 

nja dengan sdr. Mantoro Tirto- 
negoro di Djakarta sebulan In 

DJURURAWAT JANG 
IKUT NAIK HADJI   telah mendapat kemasjhuran du 

nia, tetapi dalam waktu perang 

jang lampau menderita keru- 

sakan hebat, pada tahun achir? 

ini telah melaksanakan kembali 

tugasnja sebagai Balai Penjeli- 

dikan Gula, lebih? dalam lapang 

an jang mengenai Bagian Pena- 

naman Tebu (Rietcultuur). 

Kundjungan di pabrik gula 

Kedawung jang sedang menggi- 

ling dimaksudkan untuk me- 

njempurnakan ilmu pengetahuan 

fabrikasi. 

Sesudah ekskursi itu dalam 

C.G.N., sedjumlah 45 orang Se- 

tjara berangsur? berangkat ke 

pabrik? gula seluruh Djawa utk 

berpraktek didalam pabrik dan 

direbun sebagai volontair, guna 

mendapat dan menambah penga- 

laman praktis. ' 

KETENTUAN DJAM KER- 
DJA DLM LEBARAN 
Djaw. Pengawasan Perburuh- 

an Ressort 2|/IV Jogjakarta min 

ta dikabarkan, bhw kpd pengu- 

saha2 toko, pembikin kuwe dan 

roti serta mendjait didaerah ka 

residenan Surakarta, Kedu dan 

Dasrah Ina newa Jogi torla.pt 

lu ranmperna ika rerent.an2 

sbb. Selama hari Lebaran ini pa 

ra pengusaha dapat mengatur 

djam k- dja basi barunya me- 

njimpang dari ketentuan? U.U. 

no. 1 th 1951 jaitu paling lama 9 

ngan menjimpang dari pasal 10 
ajat (1) kalimat pertama, paling 

lama 7 djam sehari yada hari 

istirahat mingguan dengan me- 
njimpang Jari pasa! 10 ajat (3' 

hi 54 djam seminggu. 

Ketentuan djam kerdja seper- 

ti tsb. berlaku mulai.tgl. 8 s/d 

tanggal 31 Mei. Men jg 

harus dipenuhi ialah: a. Peker- 

djaan pada hari2 Ng 'selebih- 
nja 7 diam sehari dan 40 djam se 

bs minggu, dianggap sebagai kerdja. 
(lembur dengan pembajaran upah 
lembur tiap-tiap djamnja  pa- 

ling sedikit H4 kali upah bi- 

asa sedjam. b. Pekerdjaan pada 

hari istirahat mingguan diang- 

gap sebagai kerdja lembur dgn. 

pembajaran upah lembur tiap 

djamnja - paling sedikit 2 kali 

upah biasa sedjam. c..Perhitung 

anupah biasa satu djam adalah: 

urituk buruh harian: 3720 upah 
sehari utk buruh bulanan: 1!173 
upah bulanan. utk. buruh boreng 

an: 1/7 upah rata2 sehari. 
Penetapan djam kerdja (itfzin) 

tsb. tidak berlaku bagi buruh 

muda dan buruh wanita jang ha 

mil landjut. 
Apabila sjarat2 atau salah sa 

tu sjarat tidak dipenuhi, maka 

dapat dianggap idzin tidak per- 

nah diberikan. 

pat diminta pada Ressort 2|IV 

Djawatan Pengawasin Perburuh 
an, Tugu Kidul No. 54 Jogjakar 
ta. 

GEDUNG PERTEMUAN 
DAN ISTIRAHAT MA- 

HASISWA 
Akan didirikan. 

Didapat kabar dari kalangan U. 

N.G.M., bahwa atas inisiatip De- 

wan Mahasiswa UNGM, dikan- 

dung maksud untuk mendirikan 

gedung pertemuan dan gedung 

istirahat bagi para mahasiswa. 

Soal tempat dan tanah kini se- 

dang diperdjoang kepada Peme 

rintah Daerah. Tetapi bagi ge- 

dung istirahat-nja kini telah di 
sebut2 Kaliurang, sedang gedung 

pertemuannja akan diusahakan 

didalam kota. Maksud pendirian 
gedung pertemuan itu jalah gu 

|na memberi kesempatan kepada 
pala mahasiswa untuk mengada ' 
kan pertukaran pikiran atau su 
paja mereka dapat berhubung 
an jang lebih erat dari pada se- 
karang ini. 

BEKAS PELADJAR S.T.P, - 
S.T. DIDAFTAR 

Dalam minggu ini Kepala D'a 

wyatan Inspeksi Penempatan Te- 
naga Dijateng memberi perintah 

pada kantor2nja diseluruh Dja- 
wa Tengah, supaja mereka sege- 
ra mengirimkan daftar bekas 

peladjar STP -ST- untuk diker- 
akan bersama2 dengan Badan 
Persatuan Teknisi - Indonesia 

jang hernusat di Tog'akarta. 
Pada ronghahisan  bilan iri. 

ingin sebelum Lebaran sdr. 

Sixoso. dari Inspeksi Djateng, 
308. Widiaja dari K.P.T. Jogja 
dan mungkin sdr. Brota dari 
K.P.T. Surakarta akan roemerik 

sa daerah Pertambangan Batu- 
bara- Muda (bruinkoni) untuk 
diserahkan kepada, ?tenteri Roo- 
seno sebagai obit'x bagi penam- 

pungan tenaga4 teknik jang me- 
nganggur dah tenaga2 tak ter- 
latih. 

Menurut fihak Badan Persa- 
tuan Tekp'isi Indonesia bruinkool 

        

bulan Mei ini para mahasiswa | 

djam kerja tidak bh merebi, 

Menurut pengumuman Kem., 
Kesehatan jang akan mengikuti 
rombongan hadji utk. tahun "55 
telah ditetapkan 4 orang dok- 
ter, dan 24 orang djururawat se 

bagai anggauta Rombongan Ke- 

sehatan Indonesia, RKI Penun- 

djukan dan pembentukan RK 
I tersebut dilakukan dengan un 

dian. Untuk daerah Djawa Te- 
ngah jang telah ditundjuk 3 
orang jaitu sdr2 Abdul Djalil dju 
rurawat Djaw. Kesehatan Sura- 

karta, Achmad Ngadenan Pera- 

wat pada RSUN Gadjah Mada 
Jogjakarta dan Iradat djurura- 

wat RSUP Semarang. 
Diperoleh kabar bahwa Kepa 

la Perwakilan ,,Panitya Hadji 
Indonesia” (PHI) Daerah Istime 
wa Jogjakarta sdr. Rachmat Nu 

ry oleh Kem. Agama telah ditun 

djuk selaku anggauta ,,Madjlis 

Pimpinan Hadji” (MPH) musim 
hadji 1955, dan hari ini berang- 

kat ke Surabaja utk. selandjut- 
nja dengan kapal Hadji kedua 

ke Tanah Sutji dalam Rama- 

dhan ini. 

MAMI MENGANDJUR- 
KAN ANGGAUTANJA 

PIMPIN P.B.H. 
Pertemuan routine antara tja 

bang2 Mahasiswa Angkatan Mu 

da Indonesia jang diadakan ba- 

ru2 ini di Jogja mendapat per 
hatian dari Dewan Pusat MAMI, 
Tjabang Jogja, Tjabang Sura- 

baja, Tjabang Bandung dan Tja- 
bang Djakarta. Hasil pertemuan 
tsb. ialah mendjatuhkan schor- 
sing thd. ketua seksi luar negeri 

iMAMI sdr. Budijono, karena di 

' persalahkan melanggar AD. Pu- 
tusan sehorsing tersebut disertai: 

dengan . pemberian kesempatan 
|untuk, membela “diri dalam 

kongres ke: I MAMI dr Jogja 

tgl. 17 Djuni jad. jang akan di 
langsungkan ' bersamaan “dgn. 
Gies natalis organisasi tsb jang” 

pertama. Dalam peringatan dies 

itu diadakan perlombaan , ka- 
rang - mengarang bagi para 
anggautanja dengan kepala ka- 

rangan ,,Kampung halamanku”, 
Hadiah bagi karangan terbaik di 
sediakan Ry». 300,- jang diudjud- 
kan dalam buku2 jang “dibutuh- 

kan oleh pemenangnja. : 

Selandjutnja mengenai bebera 
pa hal MAMI telah menentukan 
pendirian sbb: 

Membantu sepenuhnja Initiae 
tif overste Sarbini dalam me 
ngumpulan madjallah2 (jg sudah 
dibatja) guna 

sedang bertugas didaerah 'per-: 

tempuran. Seksi Kesenian dan: 
seksi pendidikan dipindah ke Je 
gjakarta. Untuk mengganti sdr: 

Keterangan2 lebih landjut da : di dan B. Sugito masing2'siswa 

Akademi Dinas Luar Negeri di 
Djakarta. 

Diandjurkan kepada 

liburan mengerahkan tenaga 

peladjar dan mahasiswa dalam 
pembrantasan buta huruf dis 
didaerahnja masing2. Untuk ke-” 
lantjaran usaha ini, supaja Ka 

segera berhubungan dengan in“ 

stansi Pemerintah jg bertugas 
dalam hal2 tsb. diatas. 
Membatalkan pentjalonan sdr. 

Kuntjoro sebagai ketua bagian 

rena dia berkeberatan melepas- 
kan diri dari keanggautaan PM 

KRI. Dengan ini sdr. Kuntjoro 
tetap sebagai simpatisan MAMI. 
Dan apa jang pernah dikerdja- 
kan sdr. Kuntjoro selaku ketua 

tuk mengadakan simposion seni 

drama diundur sampai bulan 
Desember jad. Selain dari pada 
diputuskan akan diadakan tam-' 
bahan seksi kerochanian jg akan, 

ra noKok dalam Kongres MAMI 
Me aa jad. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

,Panembahan Ronggo”,   
| Budijono ditundjuk sdr. Budiar - 

seni drama seksi kesenian, ka- ' 

bag. seni drama MAMI adalah ' 
tanggung djawab MAMI. Ide'un 

menghibur para - 
anggauta Angkatan Perang jg: 

anggauta MAMI, selama dalam: “. 

Nonton mana 2 us 

(Babad Madiun), La 

didjadikan salah satu dari atja-. 1 

LUXOR : ,,Antara Senjum dan 
Tangis”, P. Ramlee, Rokiah, 

REX : ,The Man I Love”, Ida 
Lupino, Robert Alda. : 

SOBOHARSONO : ,Jankee Pas Lk 
sha”, Jeff. Chandler, Hitenge 
Fleming. « 

SENI SONO : The Man #oi aan 
the  Alamo”, Glenn Ford, "1 
Julia Adams. 21 

RAHAJU : Puteri Dujung”, 
Victor Mature, Esther Wilis. 

arm, 4 | 

INDRA : ,Ouw Peh Tjoa”, 
ke IV. 

MURBA : ,Houw Kan Tong sa 
Thien”, 

WETAN BETENG : ,S0.S. 
Submarine”, 
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ada kehebohan tentang 
ian kain mori jang  di- 

garakan “oleh Pemerintah 
BI. 1 

    

    

   

    

pembagian itu £ 
muka kita me 
    

  

   

  

    

  

     

dibeli dengan harga pemerint 

Tahu2 mereka Keadaan si A 
menerima 8 potong, si B mene- 

rima: 2g at Bila kepada 
dan bagaima-    

, memuaskan, jaitu : ,Saja sendi- 

ori mula2 hanja mendengar se- 

tjara: slentingan (tidak resmi) 
| dari si A.” Kemudian kalau si A 
| ditanja, ia mendjawab bahwa 
| dia djuga hanja mendengar ti- 
! dak setjara resmi pula. Kesim- 
“pulannja, ialah bahwa soal pem 
bagian mori itu pemberitahuan- 

| nja setjara ,,misterieus”, sehing- 
| ga ta” sembarang orang dapat 

. mengetahui, ketjuali mereka jg 
be dekat dengan pihak jang 
berhak memberikan coupon. Te- 
tapi bagi mereka jg tidak men- 
dengar, tetan tidak akan 
mendengar. : " 

|. Jang aneh lagi, bahwa menu- 
| rut pendengaran saja, bahwa 
" sebetulnja hanja kepada mereka 
| jang mengerdjakan batik diru- 
mah mendapat: prioriteit untuk 

| membeli, dikampung saja ada 

. menerima 2-atau 3, bahkan ada 
— jang Sa Hal ini 
— bukannja fitna. elaka, tetapi Dana Yeanghgn beban Pam 
|. Jang saja ingin tahu ialah : 

1. Bagaimanakah -duduknja. per- 
kara. jang sebenarnja tentang 

  

   

  

- tjara pembagian, 2. Bagaimana- 
kah seharusnja. para. pendjabat 

jg berhak membagikan coupon 
dengan memegang hak jang sa- 

  

   
aa ANA 

3 48 

   
  

  

D0 RUU, PERS 

Menteri Penerangan Dr. EL. 

  

kan bahwa Rantjangan Undang2 
“Pers jang telah selesai disusun 

tahun jl. oleh Panitya Pers dan 
Dewan Perantjang Perundang- 
Undang jang dibentuk ditahun 
1951 jl. telah diserahkan kepada 

“kabinet untuk dimintakan perse 
“tudjuannja. . 3 1 

Atas pertanjaan tentang kedu 
dukan pers asing, Menteri To- 
bing menerangkan, bahwa »RU 

'U Pers jang telah disampaikan 
kepada kabinet itu hanja menga 
tur segala sesuatu mengenai 
pers nasional sadja”. . Ant. 

  

Dunia sana sini 
Iya Ehrenburg, penulis kenama- 

| an dari Sovjet Uni Pena 
ja negara2 Barat dan 

Baen Fani. merundingkan ke- |tuk dinamerkan disana. 
sukaran2 mereka dan hendak- 

! saling 
to- | 

  

. nja ..mereka djangan 
melihat seperti orang jang 

#1011 

    

| akan datang di Wina.      
     

      
    

   
   

    

   

tan diluar tahunja. 
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1 datang. 

i 8 Negeri di 

ai, diketahui 

    

  

   

    

     
     
    
      

   

u2 ini penduduk kampung | 

tlah “dikatakan, bahawa 
Jogja merasa mendapat. 

dalam tengah? te- 

aku | bopar pengertian 

  

   

  

nghadapi hari | ngan poli 

| Panitia Nasional ini mempu- | diperintji lebih landjut usaha2 

   
   
    

  

   

dari Indonesia kefestival pemuda 
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. “diterangkan ol 
Pemuda dan Peladjar. 

njai dua tugas, jaitu menjeleng- 
gar festival2 nasional dan 

i n pemuda dan peladjar 
ke Warsawa seperti dikatakan 
tadi. Tetapi jang diwaktu se- 
karang dirasakan urgensinja ia- 
|lah tugas jang kedua itu, se- 
Jangkan jang pertama belum 

  

- Isempat diperhatikan sebagaima- 
na mestinja.     

   

tidak me- 

- Panitya merentjanakan untuk 
mengirim serombongan jang ki- 
ra2 terdiri dari 65 orang, jaitu 
25 orang seniman jang terdiri da 

.|ri penari2: pemain musik, pelu- 
kis, sastrawan, beberapa pemain 
film lengkap dengan sutradara- 
:nja, 20 orang pemain olah raga, 
10 untuk mengadakan faculty- 
meetings (pertemuan antara fa- 

|vultas2) dan 10 orang officials. 

na tjaranja, djawaban jg diberi- 
“kan dapatlah dipastikan kurang Tidak piknik. 

Oleh panitia selalu dikemuka- 
kan bahwa mereka jang akau 
be at itu tidak  berpiknik, 
tetapi mempunjai suatu tugas di 

dalam rangkaian maksud seper- 

ti tersebut diatas. Tugas mere- 
ka belum selesai djika kem- 

bali ditanah air. Dari mereka 

diharapkan bahwa perdjalanan 
ini menambah daja kreasi me- 
reka, dan bahwa mereka dapat 
mentjernakan bahan2 jang di 
'peroleh diluar negeri sehingga 
dapat disumbangkan kembali di 
tanah air didalam bentuk nasio- 
nal. 
Ada suatu rentjana panitia 

jang sebetulnja terletak diluar 
festival, tetapi jang pasti me- 
madjukan sangat usaha? pani- 
tia. Festival Warsawa itu 
diadakan pada tanggal 31 Djuli 
sampai 14 Agustus 1955. Pada 
tangal 17 Agustus 1955, jaitu 
hari ulang tahun ke-16 kemer- 

dekaan kita. kebanjakan delega- 
si2 pemuda dan peladjar dari 
selaruh dunia jang persi kefosti- 
val, kebanjakan masih di War- 
isawya. Adalah maksud panitia 

untuk mengundang mereka se- 
mua merajakan bersama? hari 
bilang tahun ke-19 kemerdekasn 
kita. sehingga dunia luar lebih 
mengetahui tentang perdjuang- 
an kita din diuga tent Irian   

Diserahkan pada kabinet. 

“Tobing malam Kemis menerang- 

olotov, menteri LN Sovjet Uni 
| dalam notanja kepada 3 — 
| Barat menjatakan kesediaan- 
| nja untuk menanda tangani 
| perdjandjian perdamaian Aus- 
| tria pada hari Minggu jang 

Ygo Dinh Diem, perdana men- 
—.teri Vietnam Selatan, dalam 

" pidato radionja telah mempe- 
| ringatkan “kepada Inggeris. 

“ Perantjis dan Amerika Seri- 
“kat supaja djangan membi- 
| tjarakan soal2 Vietnam Se- 

ntah Djerman Timur te- 
inta k& “PBB supaia 

am konperensi 
untuk pemakai- 

om setjara damai 
kan di Djene- 

1 Agustus jang 

. menteri perta- | 
an RRT, telah ditundjuk 

dalam kon- 
Warsa- 

Peng 
upatiars 

6 ahun diteluk- 
erman di Ber- 

| Fiam selesai kita perdjuangkan: “j 
Perdjalanan dari Djakarta ke 

Warsawa akan dilakukan de- 
ngan tiara jang se-murah2nja, 
jaitu dengan kapal ke Italia dan 

Aari sana dengan kereta ani ke 
Polandia. Berangkatnja dimak- 
sndkan pada achir bulan Djuni 

atau awal bulan Djuli. Menurut 
taksiran kotor, beaia untuk se- 
aran” berdinmlah Ro. 10.000.— 
sehingoa anggaran helandia In. 

sar untuk perdjalanan sadja ber- 
dinm'ah Rp 650.000.—. 

Panitia merasakan sangat he- 
ratnja mentjari uang pembasia- 
an ini. Oleh karena pengiriman 

romhongan: iri adalah soil na- 
sionsl, maka panitia mengharap 
kan supaja beajanjapun dipikul 
setjara nasional, jaitu bahwa 
kalau mungkin tiap2 orang mem 
berikan sumbangannja. t 

Lukisan P.P.K. 
dibawa. 

Tentang pengiriman ini telah 
“diadakan. pembitjaraan dengan 
Menteri PPK Mr. - Moh. Yami 
jang menundjukkan pengertian 
besar terhadap usaha ini. Ia ti- 
dak keberatan bahwa sebagian 
kumpulan lukisan Kementerian 
PPK dibawa ke Warsawa un- 

Panitia mengharapkan, bah- 
wa pihak kementerian ini akan 
memberikan sokongan lebih dja 
uh lagi, terutama diatas lapang 
an jang oleh panitia terasa sa- 
ngat keperluannja utk memung- 

kinkan rombongan berangkat. 
Soal deviesen djuga dirasakan 

oleh panitia suatu masalah jang 
sangat berat. Panitia mengha- 
rapkan supaja dari jang berwa- 
djib dapat diberikan faciliteit2 

Oleh Joebaar Ajoeb, ketua 
seksi ikebudajaan dan 'kesenian, 

17 Agustus 1955 dirajakan disana 
dengan pemuda dan peladjar 

| " seluruh dunia " 
n serombongan pemuda dan peladjar 

dan peladjar di Warsawa, ada- 
lah terutama ' memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar. 
Dengan lebih dikenalnja Indonesia, maka akan timbullah lebih 

I terhadap tanah air kita, dan ini akan menudju 
ersahabatan dan perdamaian. Hal ini adalah sesuai de- 

politik Indonesia jang bebas menudju kepada perdamaian, 
erangkan oleh Sugardo, ketua Panitia Nasional 

jang telah dilakukan diatas la- 
pangan itu. Ia mengharapkan 

bahwa dengan mempertundjuk- 
kan tarian2 daerah, baik se- 
waktu diadakan seleksi maupun 
kemudian di Warsawa, tari2 an 
ini mendapat ,,gezag” baru se- 
hingga mendjadi salah suatu 
bentuk tarian nasional. 

Olehnja diterangkan  djuga, 
bahwa akan diadakan pameran 
hasil2 pelukis muda, keradjinan 
tangan rakjat dan pakaian dae- 
rah. Djuga diharapkan banwa 
rombongan dari dunia film da- 
pat membuat suatu film selama 
perdjalanan ini. Diterangkannja, 
bahwa pekerdjaan2 film kita 
kini terpaku sekali dengan nor- 
ma2 dari ' Hollywood, dan ia 
mengharapkan bahwa perdjala- 
nan mereka dapat membuka dja 

lan kearah norma? lain sebagai 
imbangan norma Hollywood tadi. 

Murdono dari seksi olah raga. 
mengatakan sudah diadakan per 

temuan dengan organisasi2 pu- 
sat lapangan olah raga, seperti 
atletik, anggar, tennis sepak 'bo 
la dan angkat besi. Meskipun be- 
lum ada.hasil konkrit, dikatakan 
nja, bahwa sikap menolak fidsk 
ada, malah ada jang spontan. 
ingin membantu seperti anggar, 

dan angkat besi. Terutama rom 
bongan sepakhola diharapkan sa 
ngat oleh Murdono, supaja da- 
pat berangkat, karena ini adalah 
Suatu tjabang dimana Indonesia 
mempunjai prestasi jang baik. 
— Ant, 

TUNTUTAN SBII PADA 
N.V. UNILEVER 

Berkenaan dengan tuntutan 
SBII Komisariat Tg. Priuk/Dja- 
karta. Kota terhadap N.V- Uni 
lever di Djakarta jang meliputi 
pabrik2nja di Angke, 'Oliefabr. 
,Archa” dan ,,Colibrita” di Su- 
rabaja, teiah tertjapai  penjele- 
saian terachir dengan hasil2 me- 
ngenai hadiah Lebaran ur.tuk bu 
ruh bularan 1 bulan gadji, bu-: 
ruh mingguan 5 minggu upah, 
buruh harian 6 minggu upah, 
dengan ketentuan masa kerdja 
sampai pada tanggal 23/5 sbb : 

0-3 bulan tidak mendapat. ana2,. 
3:6 bulan mendavat 25x, 6-9 bu 
lan mendapat 59, 9-12 menda 
pat 75X, 1 tahun. mendapat 
10074. 53 
Buruh borongan ,.tetap” jang 

telah bekerdja 1. tahun atau le- 
bih mendapat Rp. 200,- 9-12 bu 
lan mendapat Rp. 150,-, 6-9 bu 
lan mendapat Rp. 100,-, 3-6 bu 

lan mendapat Rp. 50.- 0-3 bulan 
tidak mendapat apa2. . 

Mengerai distribusi, pihak di- 
seksi berkeheratan menjelengga 
rakan distribusi bahan? pakaian 
dan makanan bagi buruh. Tetapi 
fihak direksi bersedia memberi 
kan : 1 modal permulaan setju- 
kupnia (jang menurut taksiran 
Lk. 14 djuta rupiah), 2. Tempat2 
penimbunan barang2 distribusi, 
3. dan bantuan2 leinnja jang di 
perlukan bagi perielenggaraan 
distribusi tersebut. 

Selain dari itu telah disetudjui 
pula oleh pihak direksi untuk 
mendirikan tempat sembahjang 
buruh dipabrik Angke dan pa- 
brik ,,Archa”. SAE 

  

. BEA KELUAR KARET 
Menurut keterangan jang di- 

peroleh dari Kepala: Djawatan 
Bea dan Tjukai, bea - keluar 
umum untuk karet (hevea mub- 
ber) dalam triwulan ke-2 - 1955 
(1 April s/d 30-Djuni 1955) ada 
lah Rp. 0,089 per 14 kg atau 
Rp.0,178 per kg (kering). 

Bea keluar umum untuk karet 
tersebut menundjukkan kebaik- 
annja dengan Rp. 0,144 djika 
dibandingkan dengan pemungut- 
an bea tersebut dalam triwu- 

lan pertama 1955 ialah Rp. 0,034 
per kg. 

Mengenai pemungutan bea ke 
luar umum extra untuk karet 
selama setengat tahun pertama 
1955 tetap ditiadakan. — Ant.   

' ka Peladjar ke warsawa 

  

Oleh B.K.O.I. pada hari Senen malam, 

    
1 Istana Negara telah dilangsungkan peringatan hari diturunkan Al-Gur'an jang men- 

dapat kundjungan penuh dari para muslimin/muslimaat wakil2 dari kedutaan Arab. Gambar: Presiden sedang membe- 
| rikan wedjangannja. (IPPHOS). : 

Hubungan Ekonomi Indo- 

dan 

nesia/Djerman Barat 
Kemungkinan sangat Juas 

BEKAS Duta-Besar Djerman Barat di Indonesia, Dr Wer- 
noer Otto von Hentig, dalam suatu pertemuan jang diselenggara- 
kan oleh Madjelis Perniagaan dan Industri di Koln (Djerman 
Barat) be rapa hari jang lalu, 

kinan? luas jang terbuka bagi 
menjatakan tentang kemung- 

Djerman Barat dalam hubung- 
annja dengan negeri? di Asia Tenggara, terutama Indonesia. 

Beberapa waktu jang lalu se- 

sudah meletakkan djabatannja 
sebagai Dutabesar Djerman Ba- 
rat di Djakarta, Dr Von Hentig 

telah menerima djabatan seba- 
gai penasehat pada Radja Saud 
I di Saudi. Arabia mengenai 
pembangunan ekonomi dan in- 

dustri disana, 

Dalam pidatonja dimuka Ma- 

djelis Perniagaan dan Industri 
di KGln itu, Dr Von Hentig me- 
ngatakan, bahwa Indonesia pa- 
da waktu ini sedang melakukan 

pembangunan dalam lapangan 
ekonomi setjara luas. 
Dikatakannja, bahwa akibat 

dari kerusakan2 jang ditimbul- 
kan oleh perang dunia jg lalu, ki- 
ni masih terasa di Indonesia dan 
orang di Indonesia sedang beru- 
saha untuk mengatasinja. Misal- 
nja dikatakan, bahwa hasil peru- 
sahaan2 gula di Indonesia pada 
waktu ini masih belum mentja- 
pai tingkat sebelum perang du- 
nia jang lalu. x 

Djika | diperkebunan? besar 
masih ada tampak adanja penu- 
runan produksi djika dibanding- 
kan dgn tingkat sebelum perang 

dunia jg lalu karena adanja ke- 
rusakan2 perang itu, maka da- 

Negeri tersebut jang mempu- 
njai penduduk 10.000.000 djiwa 
itu banjak mendatangkan ba- 
han2 tekstil dari USA, Djepang, 
Itala dan  Perantjis, sedang 
Djerman Barat untuk pemasu- 
kan tekstil itu ada ditempat 
nomor lima. 

Diandjurkan bahwa Djerman 
Barat harus lebih giat daripada 
jang terdjadi sekarang untuk 
merebut pasaran di Saudi Ara- 
bia djuga. — Ant. 

  

PERDAGANGAN INDO: 
NESIA - AMERIKA 

Pusat Statistik perdagangan In- 

nja terus menerus 

kat berdjumlah Rp. 2.698.253.00 
O dan, jang impornja dari A.S. 
berdjumiah Rp. 1.852.628.000 ada 
lah merupakan ',puntjak” lalu 
lintas perdagangan . Indonesia 

sebelumnja atau . tahun2 sesu- 
dahnja. Di-tahun2 1949, 1950, 19   jam pertanian tampak-kenaikan: 

produksi. ' g 

Dibandingkan dengan negara2 
USA atau Inggeris dan negeri2 
lainnja jang oleh orang2 di Asia 

Tenggara dianggap sebagai ne- 

gara2 jang karena sedjarah atau 

hal2 lain tidak begitu disukai, 
maka Djerman Barat menurut 
Von Hentig mempunjai kesem- 
patan2 jang baik di Asia Teng- 
gara untuk perluasan perhubu- 
ngan perdagangan dan ekonomi. 

Dikatakannja, bahwa Neder- | 
land hingga kini masih mempu- 
njai pengaruh besar di Indone- 
sia, karena Nederland masih 
menguasai sebagian besar dari 
perusahaan? bank, perdagangan 
dan penerbangan. Indonesia kini 
sedang mengusahakan “untuk 
melepaskan diri dari pengaruh? 
Belanda itu. 

Demikian Von Hentig. 

Pembangunan di Saudi 

Mengenai usaha2 pembangu- 
nan di Saudi Arabia, Von Hentig 
menjatakan, bahwa kini orang 
di Saudi Arabia sedang mengu- 
sahakan “untuk menggunakan 
penghasilan dollar jang banjak 
dari perusahaan minjak tanah 
di Saudi Arabia untuk  pemba- 
ngunan2 disegala lapangan. Oleh 
pemerintah Saudi Arabia diba- 
wah pimpinan Radja Saud I 
kini diusahakan pembangunan 
djalan kereta api ke Hedjas, 
pembikinan djalan mobil dan 
pembangunan pelabuhan2, pem- 
bikinan rumah2 sakit dan pa- 
berik-paberik. , 

Untuk mentjukupi kebutuhan 
semen jang banjak dipakai di 
Saudi Arabia itu oleh pemerin- 
tah negeri tersebut diusahakan 
berdirinja paberik semen dalam 

SY vpor danekspor'daridan ke 
Amerika Serikat berdjumlah ma 
sing? Rp. 441.981.000 Rp. 234. 
393.000, Rp. 326.455.000, Rp. 505. 
544.000, dan Rp. 668.325.000, Rp. 
810.152.600. 

Sedjak tahun 1953 maka im- 
por Indonesia dari Amerika Se- 
rikat bendjumlah Rp.1.539.367. 
000 sedang ekspornja berdjum- 
lah Rp. 1:929.947 000. - Tahun 
1954 ig lalu angka2 impor eks- 
por dari dan ke A.S. itu menun- 
djukkan lagi penurunannja de- 
ngan djumlah impor dari A.S. 
sebanjak Rp. 1.034.873.000 se- 
Gangkan djumlah ekspor ke A.S. 
berdjumlah Rp. 1.635.634. 
— Ant. 

BANJUMAS AKAN Pu: 
NJA PABERIK KERTAS 
Menurut penjelidikan setjara 

keilmuan di Notok akan didiri- 
kan paberik kertas, jang mem- 
punjai kapasitit 40 ton kertas 
setiap harinja. Bahan? jang di 
pakai ialah dari kaju damar jg. 
ditanam didaerah Baturaden di 
kaki G. Slamet seluas 1.000 ha. 
Bahan tsb masih akan ditambah 
dengan hasil “'kaju damar dari 
daerah Wonosobo-Magelang, 

Lebih landjut sedang diusaha- 
kan utk. mendirikan paberik sen 

dok di Sukoredjo, dan paberik 
keramik di Kalibagor. Paberik 

gula Kalibagor sedang diusaha- 
kan utk dihidupkan kembali se- 
sudah mengalami kerusakan di 
"waktu clash jl. Paberik tsb akan 
mempergunakan tebu tanaman 
sendiri dan rakjat seperti jang 
telah dilakukan oleh paberik gu 
la Gondangwinangun, Klaten. 

Diharapkan dalam waktu ti- 
dak lama paberik itu dapat mu   waktu singkat. lai berdjalan — Kor. 

  

MANDRAKE AHLI s$ 
,ALLENA PENJI HIR WANITA" 

LIIR (56) 
  

'HE MAY BE GONE, 
ARDA. EP Ea 

E's Ri AN 

  

HIS! 5 Oa WOMAN--Butel |   

  
s 

bersamaz4 Mandarake GisSilil, 
  

na.   Lariankoan SRADA 

aku tidak takut pada Alee- 

Barangkali dia sudah pergi, 
Narda. Selain itu, kekuatan- - 
nja sama dengan Madrake! 
Dia bukan wanita djahat,... 

  

    

SHE THINKS SHE IS. JI Amm--WHATI 
T LOVE HER, BUT SKE || YoU'VE SAID 
KARDLY NOTICES Mt.) (ABOUT HERe- 
MANORAKES 

    
   

  

       

  

“" GIVES ME AN IDEA. IT MAY 
WORK. SUPPOSE WE--b2zz22 

- - — 

  

  

  

          

  

   
  

  

apa jang ta' bisa didapat- 
nja. 

Apa dia sungguh2  djatuh 
tjinta pada Mandrake ? 

. 

8 

    
A- 

YErtuniu ul Wp je. 

Aku tjinta padanja, tetapi 
dia seolah? tidak memper- 
.hatikan sama sekali. Apa 

jang selalu kudengar jalah 
Mask RR UR Mandrake ! 
Hmmm dari apa 
jang kau katakan itu... 

endnenenenanaa 

  

ra di 
WkAT's NAROA'S 10EA ? 

Me naa ah aku mendapat akal: 
Barangkali itu akan  ber- 
guna djuga. 'Tjoba ka- 
BAL KAL ac eniera va BBSt, 

    

Menurut angka2 dari Kantor: 

donesia-Amerika Serikat volume | 

mengalami | 
penurunan, dimulai sedjak tahun | 
1958: Ditahun 1952 “dimana eks- | 
por Indonesia ke Amerika Seri- | 

Amerika Serikat sedjak tahun? | 

Djika di-pulau Djawa kita ke 
nal cultuurstelsel & la Van de 
Bosch jang mendapat tantangan 
dari rakjat Indonesia. dipulau 
Djawa, maka tindakan2 peme- 
rintah Belanda seperti hongi dan 
monopoli di Maluku jang membe 
ratkan bagi rakjat Maluku, te- 
lah menimbulkan pemberontak 
an dibawah pimpinan pahlawan 
Pattimura. Pemberontakan Malu 
ku itu meletus pada tgl. 15 Mei 
1817, ketika rakjat Maluku su- 
dah tidak tahan lagi menderita 
dan memikul beban berat dari 
perbuatan2 kedjam pihak pen- 
djadjah. Bukan sadja hongi dan 
monopoli jang merupakan ke- 
kedjaman dan membawa kemis 
kinan bagi rakjat Maluku, me- 
lainkan djuga Belanda memak- 
Sa penduduk Maluku mendjalan 
kan pekerdjaaan paksaan. 

Sedangkan bangsa kita djuga 
jang dipaksa membajar bea un- 
tuk kepentingan Belanda. 

Pada waktu itu rakjat di Ma- 

luku dapat dipersatukan, karena 

kepentingan bersama, melawan 

pendjadjah. Rakjat Seram, Am- 
bon, YIaruku dan Nusa Lant se- 

gera berdiri dibelakang Patti- 

mura. Perlawanan Pattimura 

dengan pasukan?nja jang terke- 

nal dengan penjerangan terha- 

dap benteng ,,DUURSTEDE” di 

Saparua. Pertempuran? dilaku- 

kan oleh pasukan Pattimura me 
lawan tentara Belanda dibawah 
pimpinan Jlaksamana Belanda, 

Buyskes. Bukan sadja didaratan 

melainkan pertempuran? dilaku- 

kan djuga dilautan. Laksamana 

Buyskes mendjadi bingung, lasj- 

| kar?nja kotjar-katjir. Banjak 

kemenangan tertjapai oleh Patti 

  
mura, berkat bantuan penuh 

dari rakjat. Kere 

| Sebagai pahlawan2 - lainnja 
jang merupakan staf Pattimura 

| dalam perdjuangannja, kita ke- 
"nal seorang wanita jang gagah 
berani jalah Christina Marth1 
Tyahohu dan tiga.orang pahla- 
wan lainnja seperti Philip Latu- 
mahina, Said Paxintah dan Arn- 

toni Rebok. 
Sebagaimana tjepat kemenang 

an2 jang ditjapai oleh Pattimu- 
ra, segera pula Belanda melaku 
kan segala matjam tipu musli- 

-hatnja- Tapi Rakjat tidak dapat 
diabui matanja begitu sadja. 
Adjakan berunding dari Belan- 
da. untuk damai, didjawab oleh 
rakjat Maluku dengan surat jg 
bunjinja a.l. : 

.BAHWASANJA PATTIMII- 
RA TELAH DIAKUI DAN. DI- 
ANGKAT OLEH RAKJAT DE- 
NGAN'RACHMAT TUHAN SE- 
LAKU PEMIMPIN, DAN PUu- 
LA, BAHWA KITA TIDAK SU 
DI DIDJADJAH LAGI". 

Achirnja Belanda selain ti- 
pu muslihat mendjalankan ke- 
kerasan terhadap rakjat- dan 
achirnja berhasil djuga menang 
kap Pattimura dan Christina 

Martha Tyahohu serta kawan2 
lainnja, setelah enam bulan la- 

cc 
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MENAMBAHKAN DARAH TENAGA DR 

Radja obat kesehatan ,SENKESIN” adalah dua matjam: 
lelaki dan ,SENKESIN” Femijninum untuk perempu 
hulkan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah buah pinggang, otak, tulang Gl. Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja obat 
huh manusia dan untuk menjembuhkan penjakit2 atau kelem 
lemah karena dimasa dalam kandungan atau sesudahnja dil 
pemeliharaan, muka putjat, tidak napsu makan, otak lemah 
kerdja, bekerdja lekas tjape, selalu berpenjakitan, kekuata, 
gang lemah, rambut kurang karena rontok, rambut lekas 
muka lekas tua, perempuan datang bulan tidak tjotjok at 
sakit, keputian, perut sakit, Sesudahnja makan obat 
an-kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap. 

AGEN : TOKO OBAT ENG NJAN HO PETJINAN No. 15 — JOGJAKARTA, 
BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH INDONESIA. 

MA AAN ML EM NM ME KA AM ae MH MA AA AM AAA Ag hh 

DJIKA kita memperingati pahlawan? kemerdekaan, seperti 
Pangeran Diponegoro, Imam Bondjol, Teuku Umar, Pangeran 
Hidajat dan lain?nja pada waktu? tertentu, maka pada tanggal 
15 Mei ini kita peringati pula pahlawan kemerdekaan, PATTI- 
MURA. Pattimura adalah putra Indonesia asal dari Maluku, 
dan terkenal dalam perdjoangannja melawan pendjadjahan di 
Maluku. Dan kedudukan pahlawan Pattimura dalam hubungan 
perdjoangan rakjat Indonesia dapat disamakan dengan kedu- J 
Gdukan pahlawan? Indonesia lainnja. 

manja mereka membuktikan ke 
pahlawanannja, berbakti untuk 
kepentingan 'tanah-airnja, ber: 
djoang mati-matian untuk nuss 
dan bangsanja. Pendjadjah me- 
landjutkan . tipu - muslihatnja 
membudjuk Pattimura dalam ta 

wanan, Supaja menjatakan tak 
Iik. Dengan demikian Belarda 
mengharapkan bahwa rakjat M: 
luku akan tunduk dengan sendi 
rinja. 

Tapi djiwa kepahlawanan, se 
mangat kemerdekaan dari Patti 
mura tidak dapat dipatahkan be 
gitu sadja, karena budjukan2 ma 
nis, melainkan dengan suara te 
gap pahlawan Pattimura men- 
djawab: TETAP ANTI IMPE- 
RIALIS. f 

Pendjadjah kagum akan kete- 
guhan semangat kemerdekaan 
dari Pattimura 'dan rakjat Ma- 
luku. Tidak ada djalan lain bagi 
pendjadjah untuk menaklukkan 
rakjat Maluku dgn kekerasan. 

Achirnja Pattimura serta ka- 

wan?nja didjatuhi hukuman gan 

tung. Hukuman itu didjalani pa 

da tgl. 16 Desember 1817. Wak- 

tu digiring ketiang. gantungan 
ditanah lapang “berhadapan de- 

ngan benteng ,,NYEUW VICTO- 
RIA” di Ambon, bukan ketje- 

masan atau ketakutan jang ter- 

lihat pada muka empat pahla- 

wan tanah-air itu. Melainkan 

Pattimura serta tiga kawannja, 

Philip Latumahina, Antoni Re- 

bok dan Said Parintah memper- 

lihatkan perasaan tanggung-dja- 

wahnja, penuh kepuasan. Pada 

saat Thomas Matulessy alias 

Kapitan Pattimura dengan te- 

nang dan gagah menaiki tiang 

gantungan dimuka benteng 

»Nieuw Victoria” tepat 138 th. 

j- pada tgl. 16 Desember 1817 

ia berseru dengan penuh sema- 
ngat. ,,Hidup Rakjat Maluku ! 

Supaja pohon pala -dan tjengkeh 

.tambuh kembali dan Rakjat hi- 

dup bebas! Berdjuanglah terus”! 
Christina Martha Tyahohu di 

djatuhi hukuman buarg kepulau 
Djawa. Tapi ia meninggal diatas 
kapal dalam perdjalanan ketem- 
pat buangan, dan dikubur dila- 
utan Barda. 

Dalam memperingati pahla- 
wan. kemerdekaan . Pattimura 
serta kawan2nja, kita memberi 

hormat dan mengenargkan dja- 
sa2nja. Tapi disamping itu ba- 
njak tauladan dari perdjoangan 
Pattimura jang patut mendjadi 
peladjaran. bagi rakjat. Indone- 
sia umumnja dan di Maluku chu 

susnja dalam melandjutkan per 
djoangan nasional. 

Perdjoangan rakjat Maluku jg 
dipelopori oleh Pattimura serta 
kawan2nja, untuk melawan pen 
djadjahan, tjukup membukti- 
kan bahwa: bangsa Indonesia 
tjinta kepada tanah-airnja dan 
lebih2 lagi mentjintai kemerde- 

kaan. Bangsa Indonesia lebih me 
njukai pemerintahan sendiri, ti- 
dak menghendaki tipu-muslihat 

  

N 
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BEGINDJEL. TULANG DAN OTOT ! 

  

  
  

N SEMANGAT: DAN MEMPE 

"SENKEHSIN” Masculinum utk 
an. Obat ini sangat adjaib utk menim- 

ini untuk memperknatkss ». 

ihan2 seperti berikut : Tubuh 
'hirkan tidak dapat tjukup 

, Semangat kurang, malas be- 
N tulang kurang, 
putih, telinga berbunji, wadjah 

AU waktu datang bulan merasa 
»Senkesin”, penjakit2 atau kelemah- 

MEMPERINGATI PAHLAWAN 

PATTIMURA . 
Pemberontakan Maluku meletus tg 15 Mei 1817 

sendjadjahan jg dapat memus- 

jakan tanah-air dan barfgsanja. 
Perdjoangan Paitimura serta 

sxawan2nja tidak menjendiri” jg 
bersifat kedaerahan, melainkan 
dalam melawan pendjadjahan, 
Pattimura serta kawan2nja sela- 
u mengadakan hubungan de- 
1gan saudara2 lainrja. di pulau 
Djawa, antara lain dengan Sul- 
tan Sepuh, dan dergan saudara2 

&li pulau Bali dan Sulawesi. Ke- 
adaan ini membuktikan pula, 
bahwa sedjak perdjoangan Pat- 
imura itu, diutamakan persa- 
juan perdjoangan. 

o 

8 Pokok rentja- 
na Sovjet Uni 
Untuk mengurangi ketegang- 

chiri perang dingin pemerintah 
an internasional serta menga- 
Sovjet Uni kemukakan 8 pokok 
rentjana, jang dengan resmi di 
sebut. ,,Usul pemerintah Sovjet 
mengenai pengurangan persen- 
djataan serta pelarangan pema- 
kajian alat2 sendjata atom dan 
pengurangan bahaja perang ba 
ru 

Rentjana tadi diumumkan ha 
nja 8 djam, setelah 3-Barat me 

njampaikan hnota2-nja kepada 
Sovjet Uni untuk mengadakan 
konperensi 4-Besar tingkat ting- 
gi. 

Rentjana Sovjet tersebut da- 
pat disimpulkan sbb.: 

1. menghendaki segera diada- 
kan tindakan2 gura mengurangi 
ketegangan  'internasional dan 
mengachiri perang dingin, 

2. mengandjurkan kepada se 
mua pemerintah2 supaja meng 

ambil tindakan2 guna menghen 
tikan propaganda perang: 

3. menjatakan, bahwa semua 
masalah penting setelah perang 
jang lalu akan dapat diselesai- 
kan dengan berunding dengan 
mengemukakan tjontoh2 usaha2 
jg berhasil melalui perundingan 
Seperti di Korea, Indotjina dan 
Austria: 

4. mengusulkan Supaja semua 
pasukan2 pendudukan ditarik 
kembali dari Djerman, ketjuali 
pasukan2 jang terbatas djumlah 
nja akan tetap tinggal selama 
waktu jang ditentukan: 

5. menghendaki penghapusan 
Semua pangkalan? militer di ne 
geri2 asing: 

6. mengandjurkan kepada se- 
mua negeri jang membuat tena: 
za atom supaja : mengerahkan 
usaha2nja itu bagi maksud? da 
mai, 

7. mengurangi persendjataan, 
11, djuta tentara.masing2 untuk 
AS, URSS, dan RRT dan 650.000 
PU bagi Inggris dan Peran. 
Jis: 

8. menjelesaikan masalah Ti- 
mur Djauh. — (AFP. UP). 

x BANDUNG - DJOGJA-SOLO » 
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KEDAULATAN RAKJAT 

Kambing/ nan Png Ag Dn na Na Siti KA : Maa 

: . Ii 5 ” 1 f : , 
SIS YSS SES SSESSSSSS SSS 

S/ Ai Kn domba H.» KABAR BAIK !!! — KABAR GEMBIRA!!! — KABAR MENJENANGKAN !!! SUDAH DAP SAN SURAT PUDJIAN 

: Putu “4 32 ajam £ » » J 
! 

Pa te 0 (GI P, RAMLEE dan ROKIAH Obat AMIROSOL 
Berhubung dengan Jharga? | AUN PF F 1 “ Kopi (bid) ang , " | 

jang tidak tjapik2-nja saban ae RUN TAK "EMAS Ba AERIA aa KEMBALI KE JOGJA DALAM FILM : UNTUK WANITA & LAKI2 

hari naik terus, Bung Eddy Sis- | Bagi film Amerika | KOPI BUDI Lan - : in kekaj 
ak Kera bana Manan ea “Marta. Lombok merah : A , weh Amirosol artinja soal ajaan. 5 

Wopangarso tanja tenan hati 3 Mary Pesan 29 nta r a Se n Jum dan Ta ng! s Bukan kekajaan Harta, tetapi kekajaan kesehatan badan, 

berdebar-debar, apa harga leng- | ajar ok : se Nan 
1 2 

Saba NG ikut Dalam festival film interna » rawit RU g 2 itulah lebih berharga. 

SANAK mag djuga akan ikut | sional jang dilangsungkan di | Lada putih 0 Ra MULAI PAGI INI Djam 10. di LUXOR” Kalau hilang satu tenaga, bisa timbulkan rupa2 penjakit, se- 

Fan Cannes, Perantjis, film Amerika | Tjengkeh ambon ,, ,, , 6 ” perti sakit nier, hati berdebar, kurang darah, lekas tjape, ku- 

OK.R. sih sel etuln dak $ - ,Marty” Rabu jl. diumumkan Asam kupas Pa SAPTU DAN MINGGU MATINEE DJAM 10. Untuk 17 TH. rang napsu makan, lekas marah dan lain2. 

tjlingkrik tjlingkrik. Djuga ti- | sebagai pemenang hadiah ,,Da- | Brambang Ta l aan | #— 5 : Si 0 Bila makan obat AMIROSOL bisa mentjegah segala penja- 

dak latah. Tapi kalau oleh ke- | in Palm Emas” untuk 1955. “Bawang Mn RA ai SA aa RR Or MA EPA Se NU UAN Yan MA kit. 

adaan disuruh naik .. MANA na ga ea an Lumbar AN Naa , j AMIROSOL bagi orang jang hamil dilarang makan. 

tjlingkrik ! da 2 | Hadiah istimewa “djatuh ke- | Copra na AAN Nan O 3 | ? Mn an Na an ena Rp. 25,—: 

Sako “UI Magelair | aagp TN - Dana aan Una hn.» 10— | MAU BELI 1 3 | AMIRODOL Wanita jang sakit keputihan ......... ag an 

Djeng Soem H.S. Magelang | nent”. Hadiah? bagi director jg | Kelapa On) 5 
( TJATJAP RAMBUT. PANDJANG DAN GEMUK, 15— 

tidak mengerti, apa sebab untuk terbaik djatuh kepada Serge | Garam kirstal NO. BO ALIRAN LISTRIK ! 5 TRANGBULAN, hilangkan djerawat dan bersih 

mempropagandakan yoga — jg | Vassiliev dari 'URSS, ak pen- | Garam briket 0,35 1100 sampenja 500 watt. Pendjual | j : Naa ) Tauka Kembal Lantik |. Nae okana Haha on 

jusahakan penjebaran- | tiipta film B ria ,, f£ | Gula pasir 3,15 | dis cuatir melangg 5) EN anna : 2 24 5 3 
| £ 1 ana Sa 4 " 5 1 » 3, 5 Laku. SE ANA Ka e ( 1 buk: CAN R TRWA KILAN untuk aeral es ( | 1 : IL acocooecanesseneenan takan 2 4 aa 

Nur itu kok telandjang ?  ” Ishtn (warganegara Perantjis ||» Kelapa es TOT KANTOR, RERNA KA Naat ea an HP SAN menenteng 50,— 

Berabe tidak bisa djawab per- | asal Amerika Serikat) untuk Pen Bh, ». 10— |ongkos kami jang memikulnja. | f An en Pa na OEE MAA ses annsadia angan aa bas aan tp 

Sa 2 . pena Ta aa nge 2 na Ba : an » Ha Hormat kami : ! “5 . ! ! SALE GATBL 0.00 eat 10, — 

lihat mBa ur telandjang. IE mes” (film Perantjis, ,,/Tjektjok | 1 Stay, CM “HOTEL ,,DJOGJA" , N & 2 e 1 HILANGKAN RAMBUT “coco Woo. 2 10,— 

lau noda har Berabe pena: Mean ik nk Mn Ta aah Malioboro No. 10. Soemadi & Liem Sin Hong KRITINGKAN Pn Lem KR btn 2S an 

lang apa rabe masih ada as Hadiah r i ilm 2 ' Neta u Pa 2 
, SAKIT ' 5 R PER anna Yeh ana Ka Ne 

2 Ne $ 25 At : 2 Pa Kentjur ta j ) Ta : : 

hatian buat hal? lain, seperti | pria jang tertinggi djatuh ke- Dada pn 2 ! “Kantor perwakilan kami dapat menerima segala matjam pe- / Ongkos kirim tambah 15 pCt. 

IOEan TERBANG pada Me ang at lela ba 2 na Eka samaan Lain 1 sanan Indent-Order untuk bahan? keperluan Industri seperti: / TERBIKIN OLEH. 

Ka, ko. “M wood) untuk Tilmnja.., ad Day | Tembakau rakjat | 25,— 5 te / TABIB AMIRODIN 

AS aa niat 2 5 BC GOEI KIEM GIOK |: L BENANG TENUN, : Kabamajadan 9 010 
. £, . 1-2-55 bajar 'jitjik: adian ag1 1 m rama is ig Gambir kembang 1 ” 2g 1 ( / 

/ . 

penghabisan untuk pembelian terbaik djatuh kepada film tjip- | Gambir DakaD BN ep Tn : ACHLI BIKIN GIGI pg jae 2. KERTAS, ( SONDER OPERATIFE 

7 Ki 4 2 ” p 5 y 8 » s t 
( $ 

saham N.V. Bank Kesedjahtera- | taan Elia Kazan ,,East of Eden” | Ar » , 5 Si 
( Kk Kak , : 2 1 

Un Dera te Pa an Siku karangan eng »..» 080 |4 Tanggung baik. dan kuat. # | 3 cH ' Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir). Kalau 

n Ferawa Wogjal: San » jajan 8 Sarung padibn.1001h!. .. 50— |! Mentjabut GIGI tanggung ! | - CHEMICALIEN, 1 minta baik dengan garansi, boleh datang di Kami punja 

tg. 13-3-55, tg. 14-4-55, ia ki- | Steinbeck. — UP.” . sedang Mina ka i te ( ah kos2 boleh berdamai | 

rim surat tanjakan sahamnja. “3 Kain batik x 1 ” 1 Ken t tidak merasa sakit. Dengan ? , 4, TEXTIEL , pe r Tn OS. ole erdamai, 

Tidak ada balasan.” : » tjap an Iran - ! harga pantas. $ ' ' ' NA EN GONO Ngupasan 12, Jogjakarta, 

Sebelum ia mulai njitjil sudah HARGA PASAR  Biatjo tjap 3 Baen aa Alamat : ) | 5. TECHN. ART, h ENG TAY HO Petjinan 58, Jogjakarta. 

surat menjurat dengan sdr. M. Di Joe JAKARTA Malam Sm ng se ot GANDEKAN No.2 j5 j T. O. ENG NJAN HO Patjinan 15 Jogjakarta, 

(tg. 20-3-54 no. 9L/K/U/S4). . JA S Popelin . polos 4 145011 Jogja. 2 6. METAALWAREN, ) Toko Obat KARUHUN Jogjakarta. 

6 Berabe andjurkan: Batja lagi | Pada tangga: 12 Mei "55. | Pike -1 5" 7 2 Koma Lp | Toko Obat TEK AN TONG Petjinan 81. Jogja. 

5 peraturan2-nja. Kalau memang | Emas 22 karat 1gr. Rp. 55,— | Kain piama nan 4 7. P.& D. 1 HOK AN Petjinan. Magelang 

sudah mesti terima saham, ki- | Perak di bang 1ltk. ,, 27,— | Popelin kembang ,, , Lt mma £ ! ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang. 
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terus sunji, tanjakan kepada po- Pi enno: 2 mn» 2,20 | Kambar Na an | dan kurang tenaga. j Pn i Haraingi , Toko Obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
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i r Helen Keller ini “kemudita Ixatjang hidjau 3.40 | “an Tea Be MENOEPIOEN maa $ Na Tana PRO ON 

SETAN bilang: "Presiden Sukar- tanah (wose) ,,' 3,15 | 
LN ULAR LL $ widjajan 5 Jogjakarta. t 

-tamah. Saj - 1 1 ae " SSS 5 5 
' 

: anom tar Saja di , merah/tolo ,, 3.40 la AAS Logan NA ?? | piakarta: Kramat 60 B, Bogor: 
j MERDEKA ! 

J La Kedele putih PT an 2.65 | & Ss. MADJU 5 i ii h 11, Sukabumi : 
/ Dengan ini surat, saja bernama Pak Djojo pegawai pom j 

Beraha k t 5 , x 299 / | Djl. Tjikeumeu 1 
( PE ' 

juma kepengin tahu, | | hitam Se GD ra : : , 1 Rava 172, Bandung: Dj. ? bensin. djl. Setjodiningratan (muka Poskantoor Pusat) Jo- / 

kalau Berabe jang peluk, a 2 : | XDj. Lempujangwangi 16, Dk. Djl. Raya 112, £ J 
5 5 1 k : 1 HN 

meal Ai Pat , - Djagung pipil |. Cursus Mengemudi Auto. ! | Bandjaran 19, Kiosk depan Gebeo -. 4 j gjakarta. Mengaturkan terima kasih, sesudahnja saja mi- 4 

: € djuga ikatakan ramah- . outih) an 1,50 | X2, Cursus Auto Monteur. (| Ajun2, Toko De Zon, Toko Kota urat u ian jum obat Pil VIRANOL, bikinan TABIB W AHID MAWN 1 

amah . Telur ajam her. “0651 A03 5 ' 3 Nat» Bodas 64 yu !  djl. Tamblong 40 Bandung. Saja punja penjakit ngeres !inu, | 

siapa bilany' dunia adil 5 “yaa PP33 | 48. Mengemudi Bermonteur. j | Tudjuh, Garut: Telaga Bodas 64, 
1 Yan -0 sk . . 6 5 

p 4 Ki » manga , itik : sx» 0,80 | XSetiap waktu menerima rom-j Pekalongan : Djalan Raya 4/6, 
| sakit pinggang/bojok, sesudahnja minum obat Pil VIRA- 5 

5 ag : “ IDaging sapi DAA 12.— | Hbongan. / |Djogdja : Malioboro 51 A. : 4 NOL, sakit saja, lenjap/hilang dan merasa badan enak tam- 3 

Dari sdr. Taniprodjo, untuk » kerbau pn 12, — | S5 nnnnnnannanaNNNNN Kami M. MARTO ,,Perusahaan Tahu” Kp. Sonet no. 236 Se- ! bah kekuatan. Saja bilang terima kasih. / 

! l 
f 1 itjip2, katanja, redaksi telah 

terima Gadis, banjaknja 2 kilo. 

Karena , tentunja tidak semua 
anggauta redaksi dapat itjip2, 
tagas itjip? itu diserahkan ke- 
pada si mBah. Bagaimana hasil 

itjip-itjipnja, si mBah akan 
sampaikan esok. Pembatja bo- 
leh tunggu dengan hati berde- | 
bar-debar ! 3 

“ BERABE. 

Radio 
DJUMAT 13 MEI 1955. 

JOGJAKARTA. 

  

065.10 Pembatjaan Al @uran 

dengan-Tardjamah: 12.10 Chot- 

bah dan Sholat: Djum'at: 13.10 

Ruangan Wanita: 14.10 Hidang: 

an Siang: 17.00 Kendang Pen: 
tjak dari Bandung: 17.55 Men- 

djelang Buka: Puasa: 18.01 'Ad- 

zan Maghrib: 18:15 Dunia Olah 

Raga: 18.30 Peladjaran Njanji: 
1940 Rajuan Malam: 20.15 La- 

gu2 Melaju: 20.45 Santapan Ro- 

chani Bulan Puasa: 21.10 Urai- 
an Pan. Pem. Umum Kotapra- 

dja Jk.: 21.20 Obrolan Pak Be- 

sut: 21.30 Ujon2 Monosuko. 

SURAKARTA 
06.15 Pengadjian Al @uran. | 

12.15 Chotbah - dan sembahjang 
13.40 Lagu2 Sumatere. 14.15 Ru 
angan wanita. 17.00 Dunia anak 
anak. 18.10 Varia Djawa Teng- 
ah. 19.30 Irama Seriosa.. 20.30 
Wajang orang Tjeritera: Bimo 
bungkus. 33 

SEMARANG. 
06.30 Pengadjian . dan Tafsir 

Al @uran. 12.00 Chotbah dan 
k sembahjang Djum'at. 14.10 OK. 
: Seni Muda. 17.00 Taman kanak2 
: 17.30 Ruang sastera. 18.15 Dari 

dan untuk AP 19.30 Ruang wani 
ta. 20.30 Santiswaran dan Mo- 

22.15 Orkes Chung Hua Jazz. 
(Siaran AP djam 18.15 - 19.00). 

DJAKARTA 
12.00 Hubungan denggn mas- 

djid. 14.10 Genderan dan tjlem- 
pungan. 17.30 Pilihan penderigar. 
20.40 @Guartet Adi Karso. 21.00 
Kontak dengan pendengar. 21.15 
Seni Sunda Studio Djakarta 

# 

(Perobihan bisa terdjadi). 

' PEMBETULAN 
Dalam berita ,,Modal asing 

  

  

lah angka kredit jang perh: di- 
betulkan. jaitu kredit jang telah 
diberikan kejsada Jakti bukan 
Rp. 18.000.000, melainkan &p. 
18.500.000. 23 . 

sg 
.£ Dalam berita GBN kemarin 

tertulis 21 orang gerombolan 
DI tertangkap oleh TNI seha- 

3 rusnja ditulis 21 orang 
7 gerombolan DI tewas, ca. 

Baru terima ' 
LAMPU NEON (TL buis) 

20 — 25 — 40 Watt 

LUIDSPREKERS : 

4 — 6 — 8 — 19 — 12 Inch. 
RECORD CHANGER : 

model terbaru. 
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: Sebentar lagi kita akan menjambut HARI RAYA IDULFITRI 1886. Bagi para pembatja 

dan pengusaha kami buka kesempatan urituk menjambut dengan memasang adpertensi 

    

    

Menjambut Hari 

    

    

  
SELESAI IG ITO SASA ESEK 

ri jk Kaya, 

dalam Harian ,KEDAULATAN RAKJAT”. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

“Idul Fit 

      

marang. Kami telah lama menderita... sakit “kepala berasa 

panas & Pusing, tiap? hari ingin 'marah? “dan tidak «suk» 

  

makan. Kami sudah ichtiar ohat beberapa matjam ohat is 

“telah Kami pake, tapi sia? sadja. 

Pada suatu hari kami di tolong oleh. Sur. Kaspan di kasih 

dua botol obat ,AMIROSOL” jang dibikin oleh Tabib AMI- 

RODIN, Kusumojudan 95A Solo. Sesudah kami makan itu 

obat, penjakit kami sembuh sama sekali. 

Kemudian kami membilang teriria kasih pada Tuan Tabib 

AMIRODIN. 

  
  

  

  

tjopat. 21.00 Siaran penerangan. |. 

masuk Jogja” kemarin ada djum | 

      

  

2 

Radar Avoricious Tablet 

sOBAT KESEHATAN“ 

  

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da2 hitam, djerawat, kukul dan 

Adapun ongkosnja adalah sbb. : 
Bormat kami 

1 kolom X 20 mM. 2 kolom X 20 mM. M. MARTO 

» PERUSAHAAN TAHU” 

- Rp. 10,— Rp. 20,— x Pp g Kp. Sonet No: 236 Semarang. 

e Ta GGS SES SAP ISS SSSGSSSSSSSS SSS 

ak Buktikantah s.... “ustadjabannja. 

8 
» 
x 

1 kolom X 40 mM. 2 kolom X 40 mM. & 
Y 

£ & 

$ 
Rp. 18,— Rp. 35,— & 

4 S 
2 Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaratf, 

: $ djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 
& perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

: & aa djantung Ba kaki- tangan dingin, kesemutan, 

Hara Tea 2 f 5 F 2 (sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 

Penaban teks adpertensi ditunggu dikantor pusat selambat2-nja tgl. 16 Mei 1955. & lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati Lan 

Diluar Jogja, teks adpertensi dapat djuga disampaikan pada AGEN atau TJABANG 4 kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
kami ditempat Tuan. Si » rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

TATA US 3 Harga .per 008 s.......... Lasentetanaaaraaaaa snrasaracono0nn RP. 20,— 

: $ POTENSOL 
: HARIAN Xeduulatan Rakyat 2 Untuk lelaki jang merasa Yesu (keterangan lebih djelas 

Tugu 42 — Telp. 901 — Jogja. $ dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

$ Harga per doos ...... Niaban DE naa Kesenian Pe 3 30 

, » SEXALIN utk wanita j it bulanan (Haidz) & ,, 20,— 

GESEGSETTA SB ESSLLLLLLSSSLLLLLSSLSSLSSESSSLSSGSESGI SGG IG GITA TG PG x PREGNOL «.... 23 Se NA Deni nado Ganda nebkn ikan Kao 

j Man Nas $ APHRODIN external ........ aa ea, 2 
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bah perkakas jang 

kan, orang wanita kain 

dan lain - lainnja OBAT     " t 

INILAH SATU - SATUNJA OBAT JANG 

Bisa menolak rupa2 penjakit jang mengganggu kesehatan 

bila terdapat kekurangan sat. Perkakas, 

kurang. Begitu djuga antar 

hatanja bisa menimbulkan rupa2 penjakit. Obat kuat jang dinamakan , 

suka lupa, pikiran selalu terganggu, lek 
kotor tidak tjotjok, sakit pinggang, 

KUAT RADAR AVORICIOUS jang bisa menambah jang ada ku- 

| rang didalam badan dan menolak penjakit. 

x 

e (EN dim 34 

  

RADAR AVORICIOUS TABLET. 

Bisa menjembuhkan rupa2 penjakit, seperti : nier (gindjel), djantung berdebar - debar, 

as marah, lekas tjape, kurang tidur, kurang ma- 

muka putjat, 

Harga untuk Lelaki, A s...oooooooooetat Rp. 25,— 

” » Wanita Ba... than akan #eenatataata 9 20y— 

BERHARGA.» : 

tidak bisa digunak :n lagi, apa bil& tidak ditam- 

a lelaki dan wanita, Bila terganggu kese- 
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dibadan, seperti satu mesin, 
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kurang darah     
  

panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per doos .... Rp. 15,— 

NO-HAIR CREAM. 

Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 

dipake. 
Per doos ..... Rp. 10— 

ATOM HAIRDYE. 

Untuk menghitamkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 

dan kwaliteitnja istimewa. 

Per doos Rp. 10,—: Rp. 15—: 

£ Bp. 2, —. 

  

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa & Rp. 30,—. 

GONOCIDAL membersihkan sa- 
juran kentjing, membasmikan 

kutu -kutu penjakit Rp. 29,—. 

DAPAT DIBELI DITIAP TUKO 

OBAT TIONGHOA DIMAN A2. 

DC ,PHARMA" Ltd. 
Djl. Ternate No. 12 Bandung. , 

Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

  

Agen” di Djawa Tengah : 

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

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

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

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

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 

obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 
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Saja pegawai pom Bensin Dk. 
(PAK DJOJO). 

Ma IaN an en EN TN Sa Ag “Aa PENA AN NE MEA TN EN De LG PAN MA AA 

RADJA OBAT KESEHATAN BADAN 

. VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala matjam penjakit seperti Buah pinggang, Djan- 

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

Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja dikantor dan jang 

suka sport, dan kasih kuat Semua kelendjar2 disemua ba- 

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

tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, 

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

ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 

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

tanggung 10076 BERHASIL. 
Harga 1 botol Rp. 20,—. 

Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. 

    

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

Pil Istimewa | coco o.Wooooooonena nan » 15,— 

Minjak Istimewa ...csettte Pe AD Ren nan tenan se 

Pil Viramin Wah mekeanaa aa aennea sake ka nana naa Hana 1 25,— 

Pil Wanita untuk wanita tua ........iJooo 22 30,— 

Salp Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka 

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

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

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

Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur 

2 gram Rp. 10,— dan 5 GTAM “oo. bo 20,— 

No Hair Powder, menghilangkan rambut ......... »” 10,— 

Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok: side 2». 10,— 

Minjak Telinga, kurang mendengar ......die 3 10,— 

Salp Wasir (ambeien) ......oooo.oooeneteaa »..10,— 

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

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

Pil Entjok Limu2 Loss Mean » 25,— 

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1576. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 

diseluruh INDONESIA. 

Agen 2 : : : 

TOKO SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 

Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 

Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 

WARUNG MOELJO, Djl.: Judonegaran 17 — 

Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — 3 

Toko JUNIOR, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta. 

Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo. 

Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 

Toko Obat THIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang. 

Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 

Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — 

Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang. 

UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B — Semarang. 

Toko HAPPY Alun2 15 Kudus. 

” 
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kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, « 
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KAA AA AP Ae EN AHA AA LA AN NUN NE AA ME ana 

Lebih tjepat dari Suara 

“Dalam '/, djam 
Rambut putih mendjadi hitam. 

Black Hair Dream Oil 
TJAP POTRET BINTANG EMPAT, 

Sagay 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. 

Sudah mendapat ratusan SURAT PUDJIAN. 

Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 

mudah dipakai. 

Harga Rp. 25,— Tambah ongkos kirim 159. 
P 

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

PUSAT PENDJUALAN : 

AMIRODIN !. 
3 Depan Kusumojudan 95A / UN 

Solo. ' 
eka kmar me maa aa Ta kakak an aa an ha 

Typ. »Kedaulatan Rakjat” 1661 / IL / Al /108. 
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