
        

    

     
     
     

   
   
     
    
     

    

   

    

  

   

    

      

  

    

   

        

  

    

   

Tanggal 11-5-55 sore jl. Pre 
penindjauan @i 
karta.. Pada gambar diatas, na 
beramah 
pelempar-.bom. 

pangan terbang Halim Perdanakusumah 
| mpak Presiden Sukarno sedang 

tamah dengan perwira? Auri dibawah seb 
Na Sa TI z : 

   
   

      

  
iden Sukarno telah mengadakan 

Dja- 

th pesawat 

(IPPHOS). 
  

Peristiwa Tan us Djody : 
  

Menteri Djody diperiksa 
Acbir bulan ini diharapkan pemerik- 

saan pendahuluan sudah selesai 

| SEBAGAI kelandjutan daripada rangkaian pemeriksaan 
jang kini sedang giat dilakukan Kedjaksaan Agung terhadap 
»peristiwa Tan Po Goan - Menteri Kehakiman Djody Gondo- 
kusumo”, hari Sabtu jang lala Djaksa Agung Suprapto lebih 
1 djam lamanja mendengarkan 

 hakiman Mr Djody Gondokusum 

Sesudah Menteri Kehakiman, 
Djaksa. Agung Suprapto melan- 
Gjutkan lagi pemeriksaan terha- 
dap sekretaris pribadi Menteri 
Djody, Subagio, jang seperti di- 
ketahui telah pula diperiksa pa- 
da hari Djum'at jang lalu, 

Djaksa. Agung Suparpto atas 
pertanjaan mensrangkan kepa- 

| da Antara”, bahwa sampai ' ini 
saat. ini, pemeriksaan terhadap 
»peristiwa Tan Po Goan — Djo-i 
dy Gondokusumo” masih terba- 

— tas kepada diri 4 orang itu, 5 
“ni Mr Tan Po Goan, Menteri 

“ Bor Tjong, seorang peda- 
.gang tinggal di Djakarta, jang 
namanja disebut oleh M: Tan 
sebagai orang jang memberikan 
-uang suap kepada Menteri 
hakiman Djody. Gondokusumo. 

— Djaksa Agung Suprapto 
atas pertanjaan menjatakan, 

bahwa pemeriksaan penda- 
huluan diharapkan selesai 
  

KENAIKAN BENSIN 
Tak perlu naikkan tarip2 

Oleh Menteri 'Perekonorrgan : 
dan Menteri Perhubungan hari 
ini dikelurkan pengumuman-ber 
sama jang isinja berbunji sbb.: 

Berhubungan dengan kenaikan 

accyns pada bensin, pemerintah 
menganggap perlu menerangkan 
bahwa akibat dari peraturan ini 

pada kebanjakan harga dari ba 
rang2 dan djasa2 adalah sedemi 
kian ketjilnja sehingga tidak. 
memberikan alasan untuk men 
ikkan harga2 tersebut. - £ 

Diberikan pula bahwa harga 
minjak tanah tidak naik dan te- 
tap seperti biasak 6 el i 

Mengenai tarip2 dari perusaha 
an pengangkutan umum dengan 
kendaraan bermotor “dapat -dite 
ragkan bahwa kini sedang dise 
lenggarakan sesuatu serbitung- 
an harga pokok jang baru, jang 
apabila memang sesuatu kena-- 
ikan tarip tak dapat dihindar- 
kan, izin kenikan akan disetu- 
djui tetapi sampai presentase 

jang tidak lebih tinggi dari jg. 
sungguh2 diperlukan untuk men 
djamin penjelenggaraan peruha 
an jang rendabel. Kemungkinan 
besar bahwa tarip otobis dina- 

ikkanr dengan 1 4 1!» sen per 

penumpang - kilometer. 

Berhubung dengan itu telah 
mintakan perhatian Kepala Kan 

| tor Pusat Harga dan Kepala Po 
lisi Ekonomi untuk bertindak se 
keras?nja terhadap pengusaha? 
jang tanpa alasan? jang dapat 

. diperkenanakan, menaikkan mar 
| gangan dikatakan, sedjak Okto- ge keuntungannja. — Ant. 

  

jaKk- 

Kehakiman Djody, Subagic' dan.! Patkan visum. ' Hua 

Kes 

keterangan? dari Menteri Ke- 
0, bertempat digedung Kedjak- 

achir bulan ini, dan penjerah 
annja kepada pihak Pengadi 

tjanakan akan dilakukan dim 
waktu setjepat mungkin. 

ai seta perkara 
tar tuduhan Mr 

5 jang dinjatakan 
pula diluar, ,Pariemen, bahwa 
Menteri sDjody telah menerima 
suap sebesaf Rp. 40.000,— dari 
Bong Kim Tjong "ntuk menda- 

   

    

4 YK 

» Pekerdjaan Routine ! 
“Berhubung dongan berita di- 

'atas, maka Nfinggu Menteri Djo 
ay menerangkan, bahwa pada 
Sabtu tersebut ia.datang di Ke- 
djaksaan Agung untuk ,keperlu- 
an pekerdjaan routine. Ia mem- 
-bantah, bahwa. pada hari terse- 
but ia didengar... keterargannja 

  
joleh Djaksa Agung Suprapto. 

Mengenai. pemakaian istilah 
.peristiwa Tan Po Goan — Djo- 

Lay Gondokusumo” ia menerang- 
kan, bahwa istilah tersebut ti- 
dak benar, dan ia menamakan 
peristiwa tersebut adalah ,,peris- 
tiwa Tan Po Goan jang didak- 
wa oleh Pemerintah”. — Ant. 

  

Kongres Rakjat 
Tanggal 10 — 17-8-55. 

Panitya Pusat Kongres Rak- 

jat Selaruh Indonesia akan di- 

langsungkan mulai tanggal 10 
| sampai 17 Agustus 1955, bertem 
“pat di Djakarta. : 
—. Mendjelang ulang tahun ke-X 

hari Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia, maka diha- 
rapkan mudah-mudahan Kong- 

| gres Rakjat Seluruh Indonesia 
.ini dapat mengisi Hari Mulia ini 
dengan semangat, tekad dan ke 
kuatan untuk menjelesaikan re 

volusi nasional kita. — Ant. 
  

uran tekstil 
& Di Djawa Tengah. 

Pada tanggal 14-5 di Sema- 
rang telah berlangsung perte- 

muan antara pihak Inspeksi Dja 
watan Perdagangan Rayon Dja- 
wa Tengah dengar Djawatan 
Pengendalian Harga, kepolisian 
dan para importir tekstil dianta 

ranja terdapat pula mereka jang 

datang dari Jogjakarta dan Tje- 

ribon. Maksud pertemuan 5 
ialah untuk merundingkan tja- 
ra penjaluran tekstil jang telah 

ada di Djawa Tengah untuk Ke 
mudian dibagi?kan bagi keperlu 
an Lebaran. ' 

Dari pihak Djawatan Perda- 

.. Penjal 

ber 1954 sampai Mei 1955 impor     
MBUNUH ORANG, 
TETAPI SALAH 

bo RABA F 
| Seorang Tionghoa . muda 

4 telah dipukul sampai mati 
| di Singapura. Tetapi dengan 

kapasnja jang penghabisan 
pat mengatakan bahwa) 

ditunggu?. 
Choo Yong dibunuh 

orang jang mengira 
" Butar Chan Soo Kim, 

4 jang memang 
I tjam dari dulu. Kedua pe- 

muda itu kakak-adik dan 
rupanja memang sangat Mi- 
rip. Seorang didekat disitu 
masih dapat mendengar 

| Kahwa Choo Yong menga- 
takan bahwa bukanlah dia 

| jang sedang diantjam:. Ini 
kata?nja terachir. 

(Antara Features)...     
  

anlah dia orangnja jang) 

sudah dian-| 

- 1 Lnegara? 4 besari 

  

|tir tekstil jang telah mengada- 
| kan kontrak dengan JPP ada 
393. Barang2. jang sudah mere- 

(ka serahkan kepada JPP sedjak 
Oktober hingga Maret kira2 ba- 

ru 1575 dan oleh karenanja di- 
|perimgatkan supaja segera di- 
lakukan kalau mereka tidak 

(menghendaki diambilnja tin- 
dakan atas mereka sebab diang 
gap mendjadi pengatjau ekono- 
mi. Pertemuan tersebut dipim- 
pin oleh Inspektur Perdagangan 

Ant. 

AUSTRIA MERDEKA 
Kemarin di Wina telah ditan 

| datangani perdjandjian perdamai 
an Austria oleh menteri? ' luar 
negeri Amerika Serikat, Inggris, 
Perantjis dan Rusia dan menlu 
Austria sendiri. Dengan demiki- 
an berachirlah pendudukan atas 
negeri itu selama 7 tahun oleh   

| 
| 
| 

| 

    

00 DI TERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT | 

Kes. Nasional 
: Nopem 

- 2 1 P3 - “1. 

Djerman Barat main di 
: " 1 5 - 5 Lb: Yg . - 

Monument achir Djuni siap 

(Oleh: Wartawan | LKR, sendiri). 

KETUA P.B. PSSI. sdr. Maladi hari Djum'at tg. 13:Mei | 

jang baru lalu ini telah berkundjung ke Jogjakarta dengan 

maksud mengadakan perundingan dengan Ketua Panitya Besar 

Lustrum PSSI SP Sultan menge nai pembikinan monument, por- 

taal dan gedung olah-raga bagian depan, jg. harus sudah selesai 

pada achir bulan Djuni jang akan datang. i 

- 

Dalam hubungan ini dari pi- 

hak Panitya Besar Lustrum PS- 

  
lan Negeri Djakarta, diren- | 

ini 

Rayon Djawa Tengah, Tilaar. — 

Nazi Djerman dan 10 tahun oleh 

SI ,,K.R”" memperoleh keterang- 
an, bahwa pembikinan 3 objek 
tersebut kini sedang giat dila- 
  

” 

Importir sogok 
Supaja perkara dideponir. 

Menteri Perekonomian, Prof. 

Ir-Rooseno mengeluarkan sebu- 

ah pernjataan jang chusus di- 

tudjukan kepada para importir, 

dan jang isinja adalah sbb : 

Beberapa hari jang lalu se- 

orang Inspektur Perindustrian 

dari Kementerian Perekonomi- 

an menerima envlop tertutup jg 

agak mentjurigakan dari suatu 

N.V. tertentu. Envlop tersebut 
dibawa pada saja dan bersama2 

dibuka. Ternjata bahwa envlop 

itu berisi uang suap Rp.10. 000,- 

dengan maksud supaja dideponir 

suatu perkara jang sedang da- 

lam penjelesaian. 
Saja merasa sedih bahwa im- 

portir2 — jang katanja berdju- 

ang untuk nusa dan bangsa — 
berbuat demikian. Lebih menje- 
dihkan lagi ialah adanja anggap 
an dikalangan importir bahwa 
tiap pegawai dapat disogok sa- 

dja. 
Saja mengadakan ,,beroep” pa 

da para importir untuk mengin- 
sjafi bahwa apa jang mereka se 

lisensi, mendjual barang inden- 
torder kepada orang lain, dsb. 
jang mengatjaukan uang sogok 

atau mendjadi anggauta dari sa- 
lah satu partai. PE ah 

Pentjuri tetap pentjuri, walau 
pun ia anggauta ag 
pemerintah atau partai oposisi. 
Saja harap bahwa para impor 

tir masih tjukup mempunjai pe- 

beridologie ,,hidup untuk meng- 
umpulkan uang”, demikian Men 

teri Prof. Ir Rooseno mengachiri 

  

ual | 

suatu partai 

rasaan patriotis dan djanganlah   pernjataannja. — Ant.- 

    

ie 
1 

ta 

(kukan dan akan memerlukan 
| beaja Rp. 375.000,-. Dari djum- 

lah itu Rp. 200.000,- “ diperoleh 

dari PSSI sendiri, sedang keku 

rangannja dipikul oleh PSIM. 

“Adapun peprintjiannja beaja 

pembikinan tiga objek tersebut 
diatas jalah Rp. 90.000,- untuk 
'monument: Rp. 235.000 utk por- 
taal dan Gedung Olah-raga dan 
Rp. 50.000,- untuk pembelian 
tanah. SE 

Seperti diketahui, monument 

kan untuk keperluan 
djangnja 105 m., dan 
55 m. Sedjak permulaan bulan 
Mei ini pembikinan monument 

dimulai. 

BENTUK MONU- 

DUNG OLAH 

|. Monument peringatan 25 
tahun PSSI jg. sedang dibi- 
kin nantinja akan berbentuk 
kolam bunder dengan garis 
tengah 10 m. Ditengah-te- 
ngah kolam itu akan ditem- 

RA. 

terate (lotus) ditumpa- 
ngi sebuah bola. Disekeli- 
ling bunga terate itu akan 
ditempatkan 5 buah fonta- 
in. Adapun ,,Sedung Olah 
Raga" itu nantinja akan 
dibikin semodern-modern- 
nja. Dinding dari portaal ja 

$ | klitik maupun ekonomi masjara- 
pandjangnja 12 m. dan le- 

SA SAT 

tang 
Lustrum PSSI 

SENGKETA PAKISTAN — 
| 

| 
| 
| 
| 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

3 - Ab Rasa 2 ganistan L 
aa dan ts | terlanggarnja kekebalan diplo- 

Asrama Gadjah-Mada ,,Dhgripra | 
Putra”. Tanah jang dipergina | 

itu pdn- | 
lebarnja | 

dan gedung olah-raga itu sudah 

 MENT DAN GE-| 

  

   

AFGANISTAN 
Saudi Arabia perantara ? 

Pemerintah Pakistan telah me 

nerima baik tawaran pemerin- 

tah Saudi Arabia untuk men- 

djadi perantara dalam perseng- 

ketaan antara Pakistan dan Af- 
ganistan, demikianlah dengan 

resmi diumumkan diibu-kota Pa 

kistan hari Sabtu. 

Kementerian Luar-Negeri Pa 

kistan dalam pada itu membe- 

ritahukan kepada Saudi Arabia 

bahwa perantaraan tersebut ha 

nja meliputi ,,peristiwa2 di At- 

jang mengakibatkan   
: 

masi misi2 Pakistan dan terhi- | 

nanja bendera Pakistan”. ! 

        

   

  

    

2 Negeri Asia lainnja, jaitu 

Turki dan Irak akan menawar- 

kan pula untuk mendjadi peran 

tara2, seperti Mesir dan Saudi 
Arabia, dalam persengketaan Pa 
kistan — Afganistan mengenai 
masalah Pashtunistan. 

Seperti diketahui claim Afga- 
nistan ialah supaja daerah anta 

ra sungai Sindu (Indus) dan ,,ga 

ris Durand” (tapalbatas timur 

Afganistan — Pakistan) jang 
didiami oleh bangsa Pathan atau 
Pakhtun didjadikan suatu nega 

ra jang merdeka, negara Pakh- 

tunistan atau  Pashtunistan. 

(penduduk 7 djute. bangsa Pa- 
than). — Rtr. 

Konp. 4 besar 
“Rusia telah menerima baik un 

dangan 3 besar barat untuk me 
ngadakan perundingan 4 besar 

dalam tingkat tertinggi, jaitu 

kepala? pemerintahan menteri? 
luar negeri masing2. Hal ini te 

lah diberitahukan oleh menlu 

Sevjet, Molotov kemarin kepada 

kollega2nja dari negeri? barat, 

setalah mereka selesai kemarin 

menanda tangani perdjandjian 

perdamaian Austria di Wina. 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 

wa Rusia menghendaki supaja 

konperensi itu dilangsungkan di 

Wina, sedang negara? lebih me- 

njukai di Swis. 

Konperensi ini akan terdjadi 

dalam bulan Agustus jang akan 

datang. Mengenai 'fanggal dan | 

tempat masih akan dibitjarakan 

keempat Menju iu. 

  
| tersebut dapat dikabarkan 
"lebih landjut bahwa pengu- 
| muman pemerintah Sovjet 

Sebulan 
Etjeran . ........: 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

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

  

Dalam dan Luar Kota. 

KUTA oa Bp Ion 
0,60 

  

TAHUN X — NOMOR 189 , 

PM Bulganin ke Jugoslavia 
Negara2 Barat djadi gelisah 

PENGUMUMAN pemerintah Sovjet Uni pada hari Sabtu 

ini jang dimuat dalam semua Harian? di Moskow menjatakan 

bahwa 3 orang pemimpin Sovjet Uni pada achir bulan ini akan 

mengadakan kundjungan ke Jugoslavia. Selandjutnja dinjata- 

kan djuga bahwa ketiga pemimpin tersebut adalah" Marsekal 

Nikolai Bulganin, perdana menteri Sovjet Uni, Anastas Miko- 

yan, wakil I P.M., serta Sekretaris T CC Partai Kounis So- 

vjet Uni, Nikita Khruschev, sebagai pemimpin delegasi tsb. 

Maksud pengiriman delegasi 
Sovjet Uni itu jalah untuk mem 
perbaiki lebih landjut hubungan 
antara kedua negara tersebut 

dan untuk mengkonsolidasi per- 
damaian. 

Seterusnja diwartakan bahwa 

dalam “delegasi Jugoslavia jang 

akan mengadakan pertemuan 

dengan para “pemimpin Sovjet 

Uni tersebut, termasuk presiden 
Jugoslavia, marsekal Tito, wakil 
presiden Kardelj Alexander Ran- 

kovic, menteri urusan luar ne- 
geri Vukmanovie dll.   

Berhubungan dengan hal | 

Uni telah mengedjutkan ka- 
langan diplomatik Barat, ter 
utama jang kini sedang ber-.| 

  

P.M. BULGANIN 

kumpul di Wina untuk me- lan persetudjuan negara Aus 

  

  

Marskal Konjev Panglima Besar 
Komando Kesatuan Eropa Tengah & ILimur 

Markasbesar di Moskou 

PAKT Warsawa jang diikat hari Sabtu antara 8 negara 

Eropa Tengah dan Eropa Timur berlaku selama 20 tahun, de- 

Marskal Iwan Konjev, pangli- 

ma angkatan darat Sovjet da- 

jam perang dunia kedua jang la 

tu, telah diangkat mendjadi pa 

nglima besar dari angkatan pe 

rang 8 negara peserta itu. 

Sela ja dinjatakan bah- 
Wa markas-besar komando kesa 
tuan 8 negara itu akan didiri- 

kan di Moskou. 
Kepada negari? peserta dila- 

rang menggabungkan diri kepa 

da. persekutuan? lain atau ma- 
suk dalam perdjandjian? lain jg 
“bertentangan - dengan ketentu 

an2 Pakt Warsawa. 
Perdjandjian Warsawa ini ter 

buka bagi setiap negeri jg mau 

masuk, tidak perduli susunan po 

katnja.   
(Bersambung hal. 2). 

  

Menteri Suroso: 

  

teri Sosial R.P. 

andjur-andjurkan. 
Lebih dulu Menteri 

Menteri mulai dengan situasi 

keuangan Negara Rep. Indonesia 

pada waktu penjerahan kedaula- 

tan Indonesia dari Belanda De- 

sember 1949. Dikala itu Peme- 

rintah tidak mempunjai keua- 

ngan sama sekali malahan di- 

tambah dengan warisan hutang 

Hindia Belanda sebesar 1.6 mil- 

jard. Tetapi orang bersikap op- 

timistis diwaktu itu dan kerdja 

terus karena hasrat membangun 

Negara memang tjukup besar. 

Banjak barang2 untuk pemba- 

ngunan dipesan djuga dari luar 
negeri tanpa memperhitungkan 

penghasilan dalam negeri sen- 

diri. Akibatnja pada waktu ka- 

-miljard dalam devisit anggaran 
belandja. Politik keuangan harus 
“dirobah dan lambat laun divisit 
itu harus diatasi, dalam tahun 
1954 devisit sudah turun men- 
djadi Rp. 3.5 miljard dan dalam 

tahun 1955 diharapkan akan be- 
'robah mendjadi Rp. 2.5 miljard. 

/Persoalannja merurut Men- 

teri, bagaimana dapat mengusa- 

ihakan anggaran belandja jang 

baik. Untuk membajar gadji pe- 

gawai negeri sadja tiap tahun 

diperlukan Rp. 6.7 miljard, se- 

'dangkan seluruh penghasilan 

negara hanja Rp. 11 miljard. 

'Memberikan tambahan . gadji 
atau melaksanakan PGP baru 

menurut perhitungan tidak akan 

| dapat mentjukupi kebutuhan 

pegawai negeri sehari - hari. 

Djumlah pegawai , negeri selu- 
ruhnja sekarang 700.000 orang, 
sedangkan waktu sebelum pe- 
rang hanja 140.000 orang. 

Djika diadakan tambahan ga- 
dji untuk pegawai kira2 beaja 
dalam anggaran belandja akan 
naik mendjadi Rp. 8 miljard, 
jang berarti untuk keperluan   Ilain2 hanja disediakan Rp. 3 

R 

binet Sukiman terdapat Rp. 4. 

Dirikan koperasi ditiap 
0... djawatan 
: DENGAN mendapat perhatian jang tjukup besar dari pe- 

ngurus2 Koperasi Pegawai Negeri dari Jogjakarta dan kabu- 

paten2, Kepala? Djawatan serta para undangan, Sabtu jl. Men- 

Suroso telah memberikan pendjelasan? tentang 

Koperasi Pegawai Negeri jang: oleh Pemerintah memang di- 

Sosial memberi pendjelasan tentang 

- sebab2znja diadakan andjuran itu jang kemudian diwudjudkan 

dengan suatu keputusan Kabinet tentang pendirian Koperasi? 

. Pegawai Negeri didjawatan?2 Pemerintah. 
j 

    TER 
R.P. SUROSO 

miljard. Menurut Menteri ini 

kurang seimbang. Mengadakan 

pengurangan pegawai dengan 

djalan a.l. uang tunggu (wacht- 

geld), tidak mungkin dan ini 

memang bukan politik Pemerin- 

tah. Dengan keadaan ini satu2- 

nja djalan mengusahakan tar- 

'bahnja penghasilan Negara jang 

masih djauh sekali kemungki- 

narnja, mengingat kita masih 

dalam permulaan industriali- 

sasi. 

- Usahakan sendiri. 

Karena faktor2 ini,. Pemerin- 

tah mempunjai pendapat, bahwa 

nasib pegawai negeri dapat di- 

usahakan oleh mereka sendri 

dan Pemerintah memberikan Sa- 

lurannja dengan pembentukan 

koperasi2 pegawai negeri ditiap2 

daerah. Dengan adanja koperasi 

pegawai negeri, tentu akan 

mempengaruhi perekonomian di- 

dalam negeri. Harga barang2 
keperluan sehari-hari sedikitnja 
akan stabil. Pemerintah me- 
ngandjurkan, agar tiap2 pega- 

wai negeri mendjadi anggauta 
koperasi pegawai negeri, sedang   
  

        
   

" "ga Kebudajaan Indonesia | 
#tavirasch Genootseh 

kepada Ke pala2 djawatan » dipes. 

Wakil? Panglima-besar. 

Selandjutnja Radio Moskou 

| menjiarkan bahwa para pangli- 

| wa angkatan perang nasional se 

tiap negeri itu jang diperbantu 

kan kepada komando kesatuan 

tersebut mendjadi wakil pangli 

ma-besar komando kesatuan. 

Dalam hal ada serangan atau 

antjaman serangan terhadap se 

tiap anggota maka segera dia- 

dakan permusj awaratan. 

Mengenai sumbangannja Djer 

man-Timur dalam hal angkatan 

perangnja, maka hal ini dipela- 

djari lebih djauh oleh komando 

kesatuan, demikianlah antara 

Jain Radio Moskou. - 

Prinsip saling meng- 

hormati. 5 

Reuter lebih djauh memberi- 

takan bahwa para peserta akan 

  

rintahkan untuk memberi banttl- 

an sepenuhnja.: Perintah ini Si- 

fatnja ,,ambtelijk”. 

Berdasarkan" laporan2 jang 

diterima Pemerintah tentang ke- 

sulitan2 modal bagi Koperasi2 

pegawai negeri, maka pada hari 

Selasa besok, Kabinet akan ber- 

sidang dan a. |. membitjarakan 

tentang kemungkinan2 pembe- 

rian modal sebagai pindjaman 

kepada koperasi2 negeri, baik 

jang sudah berbadan hukum 

maupun iang belum. 

Hubungan langsung de- 

ngan pabrik. 

Selain dari itu, Pemerintah te 

lah memberikan instruksi kepa- 

da beberapa paberik jang mem- 

punjai produksi keperluan ba- 

rang sehari-hari, supaja mendju- 

al barang2nja kepada koperasi2 

pegawai negeri dengan harga 

paberik. Dengan usaha2 ini jang 

akan makin terus disempurna- 

kan, dapat digambarkan bagai- 

mana nanti sumbangan koperasi 

pegawai negeri untuk pemba- 

ngunan perekonomian nasional. 

Tentang koperasi2 pegawai 

negeri jang belum mendapat ke- 

tetapan badan hukum oleh Men- 

teri R.P. Suroso dinjatakan, bah- 

wa, segera hal itu akan dilaksa- 

nakan dengan berangsur2. Pesan 

Menteri, agar dalam koperasi 

itu tiap orang anggauta harus 

bekerdja keras, pengurusnja ha- 

rus sabar, tabah dan ulet, mem- 

beri keinsjafan kepada anggau- 

ta2nja. Dengan demikian, maka, 

badan koperasi itu akan sehat 

dan tidak lekas bubar, seperti 

banjak orang selalu mengi- 

rakan. ...   

mikian diberitakan oleh Radio Moskou hari Sabtu. 

bertindak dalam suasana persa 

habatan dan kerdjasama agar 

supaja dengan demikian terus 

memperkembangkan hubungan2 

ekonomi dan kebudajaan antara 

negeri2 itu dan tindakan2 itu 

dibimbing oleh rinsip2 saling 

menghormati, dam prinsip tidak 
tjampur-tangan dengan urusan 

dalam negeri masing2: 
Mengenai berlakunja perdjan 

djian tersebut, jaitu selama 20 
tahun, dapat ditambahkan bah- 

wa apabila setahun sebelumnja 

pakt tersebut berachir negeri2 

peserta tidak menjatakan pem- 

batalannja maka dengan sendi- 

rinja negeri2 itu akan tetap ter- 

ikat selama 10 tahun lagi. 

Grotewohl. 

Ketika upatjara penanda-ta- 

nganan Pakt tersebut, PM Djer 

man Timur Otto Grotewohl, me 

njatakan bahwa ia menanda-ta- 

ngani Pakt Warsawa tersebut 

atas dasar ,,prinsip tersebut, ja 

itu ,bahwa Djerman jang diper 

| satukan kembali akan bebas da 

jri ketentuan2 jang dipikul oleh 

sebagian dari Djerman dalam 

perdjandjian2 militer, politik 

dan persetudjuan2 jang diikaf 

sebelumnja Djerman dipersatu- 

kan”. 

Pemerintah Djerman Timur 

menganggap Pakt Warsawa itu 

sebagai ,.sokongan jg besar ba 

gi rakjat Djerman dalam tudju 

annja mempersatukan  kemba- 

li Djerman setjara damai dan 

demokratis”. 

Djerman Timur terus meng- 

anggap persatuan kembali Djer 

man atas dasar perdamaian dan 

demokrasi sebagai kewadjiban 

sendiri dan kewadjiban rakjat 

Djerman seluruhnja. 

# 
Para penanda-tanganan. 

Menurut ,,/Tass” maka jang 

menandatangani pakt Warsawa 

itu ialah para Perdana Menteri 

Mohmet Shehu dari Albania, 

Vulko Chervenkov dari Bulga- 

ria, Andras Hogedues dari Hong 

garia, Otto Grotewohl dari Djer- 

yan Timur, Jozef Cyrankiewicz 

dari Polandia, Gheorghe Gheor- 

Senin, 16- 5. 
Buka: Jogja - Semarang djam 

1801. Surakarta 11.59, Pati 

17.58, Magelang 18.02, Wonosobo 

18.03, Bandjarnegara - Pekalo- 

18.06, Tjilatjap 18.07. 

Imsak : Jogja djam 04.46.     

ngikut Pimpinanku 

maka, @ur'an), 

mata buta. (Thaahaa 123-124)”,   

Gaet Dej dari, Romanis, Niko- 

|lai Buiganin dari URSS dan Vi- 

|liam Siroky dari Tjekoslowakia. 

KEKATJAUAN DI VIET- 

NAM SELATAN 
Komisaris Djendral Perantjis 

untuk Vietnam Djendral Paul 

Ely, pada hari Saptu telah me- 

| njataieer peringatan “jang ditu- |. 
djukan kepada orang2 Perantjis 

di Saizon agar mendjauhkan diri 

dari demonstrasi2 jang akan di- 

adakan oleh: Junta Revolusioner 

Vistnam Selatan di Saigon pada 

hari Minggu ini. 
Seperti diketahui Junta terse 

but diadakan dalam bulan ini 

untuk raembantu PM Ngo Dinh 

Diem “dalam mempertahankan 

kekuasaannja. 
: 

Pada hari Sabtu Junta itu te- 

lah membuat seruan kepada pen 

duduk Saigon agar ikut dalam 

demonstrasi jang akan diadakan 

pada hari Minggu ini, jang akan 

berbaris sepandjang djalan de- 

gan menjerukan turunnja Bao 

Dai dari tachta. 

Dalam seruan2 jang dinjata- 

kan Junta itu dinjatakan, bahwa 

mereka adalah anti-Komunis 

dan kolonialis, tetapi tidak anti   

  

ngan 18.04, Purwokerto - Tegal 

Maka barangsiapa jang me- 
(Allah) ia 

tidak akan sesat dan tidak akan 

tjelaka. Dan barangsiapa jang 

berpaling dari peringataanku (Al 
sesungguhnja 

baginja penghidupan jang sem- 

pit. Dan Kami akan himpun dia 
pada hari @ijamat dengan ber- 

(Hadits Shahih). 

orang asing jang ada di Vietnam 

Selatan. Seruan itu dinjatakan 

| karena banjak diantara bangsa 

: Perantjis dan AS di Saigon jg. 

| mulai tidak berani keluar rumah 

! mereka. 

| Selandjutnja diwartakan bah: 

wa karena adanja kerusuhan2 

Sin 
bung Pe 

Dengan 

penjelidikan tentang pentjetak 

mikian harian ,,Patriot” menu 

Pentjetakan uang ini diusaha- 

kan oleh Hasan Tiro jang oleh 

apa jang dinamakan pemerintah 

N.LI. telah diangkat mendjadi 

Dutabesarnja” di PBB. Kata 

harian itu, kegiatan ini telah 

diketahui oleh Konsulat R.I. di 

Singapura jang sampai kini te- 

rus mengadakan hubungan dgn 

perwakilan R.I. di New York 

untuk mengamat-amati gerak- 

gerik Hasan Tiro dan kaki2 ta- 

ngannja. 

Menurut keterangan2 jg. 

dapat dikumpulkan, sebagi- 

an dari uang2 jang ditjetak 

itu sudah ada jang selesai, 

bahkan telah ada pula jang 

diselundupkan masuk kedae 

rah Atjeh, antara lain dari 

djenis Rp: 500.— dan Rp. 

1.000.— melalui perwakilan 

mereka di Singapura. 
Selandjutnja ,,Patriot” terang 

kan, bahwa setelah pemberon- 

takan Daud Beureueh dilumpuh- 

kan oleh TNI, gerombolan 

Daud Beureueh telah mendjadi- 

kan bandar Singapura sebagai 

markas pusat penghubung dgn 

dunia luar, baik dalam bentuk 

kegiatan2 politik, maupun utk     

PADA waktu ini di Amerika ( 

.Negagra Islam Indonesia” dari djenis rupiah 

| ngadakan penanda tangan- |tria. 

| Jugoslavia berikan dja 

minan, 

|. Dalam pada itu Reuter menga 

| barkan dari Belgrado pada hari 

Sabtu, bahwa Jugoslavia. telah 

memberikan djaminan kepada 

negeri2 Barat seperti AS, Ing- 

geris, Perantjis, Junani serta 

Turki, bahwa pertemuan jang 

akan diadakan oleh pembesar2 

pemerintahnja dengan para pe- 

mimpin , Sovjet Uni itu tidak. 
akan merubah hubungan Jugo- 

slavia dengan negeri2 tersebut. 

    

   

Reaksi pers Jugoslavia. 
Harian resmi dari Partai Ko- 

muni£ Jugoslavia ,,Borba” jang 
terbit hari Sabtu di Belgrado, 
jang dikutip Reuter, menjatakan 
bahwa pertemuan antara i 

Din2 Sovjet Uni dan # 

  

    

  

     

  

  

       

mai. 

Reaksi Inggris. 

Bertentangan “dengan penda- 

pat dan tindjauan diplomat Ba- 
rat di Wina jang. masih bersifat 
spekulatif tetapi pada pokoknja 
mengandung ketjemasan dan ke 
takutan kalau2 dengan adanja 
pertemuan Sovjet Uni — Jugosla 
via itu, Jugoslavia akan dapat 
ditarik oleh Sovjet Uni kedalam 
blok 'anti-Barat “atau setidak- 
tidaknja dapat didjadikan fihak 
jang tidak berfihak (netral), 
maka kalangan2 resmi di Lon- 
don mempunjai pendapat tersen 

diri. 

  

   

Dalam hubungan itu Reuter 
pada hari Sabtu mengabarkan 
dari London, bahwa menurut 
djurubitjara Kemlu . Inggeris, 
djuga Jugoslavia seperti Ingge- 
ris ingin memperbaiki hubungan 
nja dengan Sovjet Uni. — Rtr.   ang terdjadi di Vietnam Selatan 

tu, peredaran ekonomi telah 

terhenti sama sekali. — Rtr. 

j 
i 

gapura Pusat penghu- 
mberontak 

Daud Beureueh 

dunia luar 

New York) sedang dilakukan 

dari apa jang dinamakan 
hingga ribuan. De 

rut pembantunja di Singapura. 

an uang 

bantuan2 materieel da 

“ri negara2 asing guna Menerus- 

kan perdjuangannja melawan 

pemerintah Republik Indonesia. 

i mentjari 

Pernah terima uang 500. 
000 dollar Amerika ? 

Dapat pula ditjeritakan oleh 
.Patriot” bahwa sebelum. pem- 
berontakan digerakkan oleh 
Daud “Beureueh, oleh puteranja 
jang bernama Hasballah telah 
direntjanakan untuk membuka 
Tambang Emas di Meulaboh 
(Atjeh Barat) dan Tambang Mi 
njak (Gudang Minjak) di Lhok 
Saumawe (Atjeh Utara). Untuk 

melaksanakan rentjana itu, Has 

baliah telah menerima uang se- 
banjak 500.000 dollar Amerika 
dari maskapai2 luar negeri. Be- 
lum diperoleh keterangan dari 
maskapaf mana dan dari negara 
apa uang itu diterimanja, kata 
harian itu, — Ant, 

"4 

AA 

# Seorang pengendara sepeda 
terpaksa pulang dari Jogja ke 
Kotagede naik diatas bontjeng- 
an, karena kulit sadelnja rusak 
kena air hudjan kemaria dulu 
ketika dititipkan dipasar Be- 
ringhardjo, Jogja.   

 



   

  

   

    

   

        

   

    

     

    

  

   
   

  

    

    

   

                

    

  

    

            

s an RI tel 17-8-1955 jad. tidak 

  
| hak. Pusat Koperasi 

“| Negeri Daerah Istimewa Jogja- 

    

  

Dalam rapatnja dewan pieno | 
2 ini telah dibentuk pula pa- | 

    

selama 8 bulan. 
€ intah Bi ana 

. 15/5-5 
tup. “Penu upan tsb. berhu- 
dengan perbaikan djembat 

intasi kali Pekuntjen. 
i ganti trajek itu, se- 

1 Na Maaeuaan Me 

: reKsTu. UTK. PEGAWAI 
0. NEGERI 

“Diperoleh keterangan dari pi- 
Pegawai 

" 3 karta, bahwa dalam menghada- 

“dai Ton jan jan 

Maan Sibangun 'sel Dam t ut “sela- 

ma 6 bulan dan en 
beaja 35 ribu rupiah jang « 
kul bersama2 oleh kas desa, 
watan Pengairan dan penduduk. | 

Ketan san TA 
SR “HANAN 

png aa ad 40 | 
— dibebaskan. 5 

      

| Agung di I jakarta 27 

& tjurian 2 dalam fatsal 362 
KUHP, an: fihak Pn 

jl. an Saat Dafa Pelan 2 

  

bulan Maret 1955 dj jang 
dibebaskan di Magelang ada 16 

1953, sedang bulan April 1955 
sedjumlah 24 orang, terma- 

suk tahanan dalam tahun 1954. 
Pembebasan demikian akan ber 
djalan hingga bulan September 
1955 jad., dan -untuk . bulan Mei 
1955 ini, belum kita ketahui 
Men jang akan . 

    
      

    
10 tahun Doing a 

didjelaskan, tetapi menurut ka- 

iangan Pengadilan Negeri Mage 
lang, pembebasan sematjam itu, 
djuga berlaku dilain2 tempat di. 
seluruh Indonesia dimana ac 
tahanan? karena kedjahatan sa 
nurut fatsal 362 KUHP tsb. — 
Kor. 

   

Semarang | 1 
DEL DJAWA TENGA 

SUSUN PENGURL 
Dewan Ekonomi “ L 

Djawa Tengah telah menjusu 
pengurus jang terdiri di 
tua Dewan Harian M.- 
Wk. Ketua. Andi Penja 

wakili Persatuan: Dasang te- 
nengah, Sulchan jang new 
eksportier nasional Ea 

jang mewakili Perserikatan |/ 
Bank2 Nasional, Anggauta? de- || 
wan -pleno djuga telah Ana: 
diantaranja Ramelan jang mi 
wakili Gabid, Bambang ' Sajekti 
jang mewakili Persatuan Ang- 
kutan Bermotor Djaya. Kan 
dari laiz2. 

i 80.000,—. : 

kan cepat | 

Lebaran ini “dari JPP Sema- 
KPP: 

Ban, 'shirting, “masing2 dengan 
harga Rp. 190.000,— dan Rp.     
S Selain dari itu wak ka- 
(wat jang diterima hari Sabtu 
dari kepada KPPN Dae- 

  

rah, kain batik untuk Jogjakar- 
“Ita banjaknja 83.880 potong dan 
Isupaja diambil di Semarang. 

Gula disediakan . 50.000 Kg. | 
.$ berdasarkan kontrak antara Ni- 

  

' 2 En PKPN Daerah Jogja- 

“Dalam pada itu, diperoleh ke- 
terangan, bahwa masih akan 

ada tekstil lagi seharga Rp. 

Ja '55 SI 

utupan tsb. lalulintas || 

  

mengabarkan Kamus ini bah 
wa para sardjana Sovjet te' 
lah menganalisa makanan 

jang diambil dari dalam pe- 
rut sekor mammut (gadjah 4 

| zaman nirleka, lebih be-| 
sar dari gadjah, berbulu pan 

| pandjang, sudah lama tidak | 

|. Isi perut mammut tadi di | 
simpan selama 50 tahun di- 
Galam tempat jang ditutup 
erat2 hingga tidak kena uda 
ra oleh sardjana2 Rusia dan 
baru sekarang dibuka dan 
dianalisa. i 

Ternjata bahwa perut | £ 
mammut jang bangkainja di | 
ketemukan dalam keadaan 

| utuh 50 tahun jang “lalu 
iberia itu berisi dia 

suatu kenjataan jang 'mem- 
buktikan bahwa padang2 
rumput di Siberia itu ber bu- | 

ribu tahun jang lalu mem- | 
bentang sampai djauh diba 
gian utara Asia, sangat le- 
bih djauh dari dizaman se- 
karang. Untuk dapat meng- 

, gambarkan betapa djauh- 
nja, dapat dikemukakan bah 
wa bangkai mammut tadi 
diketemukannja ditdsi su- 
ngai Berezovka, tjabang su 
ngai Kolyma jang mengalir 
kelautan Anktik, di Siberia 
timur-laut. 5 

    

     

  

   

  

       
  

BUNUH DIRI, KARENA 
UANG RP. 

Seorang gadis umur 18 tahun 
telah mati menggantung dengan 
kemben diatas pohon kemandi- 

kmi ga, 

gantung itu kabarnja malu di-   1.000.000,— jang dimaksudkan 
untuk pegawai negeri. 

— Suara Pers 

  

  

  

      
   

  

    
e | ntuk 

5 Psi Bambang ternjata bukan 
.alat-mati jang bisa dipermain 
|kan oleh permainan politik ka- 
binet, jang dalam istilah Mr. “Is- 

'kag bisa memutihkan 
tam dan mengharap alatnja 

@juga bisa menganggap putih 

  

5 Parang jang ham itu. Demikian 
rupa tekanan si jang napa 

  

' ulangi beberapa kali lagi, jaitu 

setiap “ia rupanja mengalami 
tekanan 'bathin itu. Meski demi- 
kian pemerintah Ali masih me- 
nahannja, rupanja hanja supaja 

|tidak kehilangan muka bahwa 

pilihannja sendiri ternjata sudah 
begitu lekas kapok. Tapi achir- 

nja permainan politik kabinet 

Gn telah tak bisa ditahan2 

« 

Berhentinja Djenderal Major 
“omi y Ea adalah suatu 

-kepada Pemerintah, 
bahwa Soal2 dalam negeri men- 
5 mn Aa Giselesaikan. Ke- 
empatan ini kita pergunakan 

€ Uembekakatkan da 

    

2 juga, Bana Ieulursan sesuatu ne- 
na adalah terletak dalam ke- 

(kuatan- keadaan dalam negeri. 

| Setelah Konperensi hanya 
kita melihat tendens bahwa Pe- 
merintah membiarkan diri ter- 
seret dalam kegiatan? interna- 

| sional. Pertama kabar, bahwa 
intah Indonesia menawar- 

Tian diri pem “perantara da-       
. Tanaman tebu pakjat 

. di Djawa ma 
     

    

  

   

  

        

    

  

t 
genak mesin dan 
digerakkan dengan Pa 
wan. “Tentang bagi 

itu di) 1 1, - 
wa ka molen ge- 
rak m Aa ketan | 
molen j 3 an hewan 

 Rentjana 5 bapa 14.510 h ha 

| 1 Na 

P Pakan 

an, Haa | 
Tau ini dikapanewon 'Se- 

  

Gedung Persatuan Wanita 
diketuai Lp nj. Supr ito 2 
Be 9 n Nan Se 

Pera “hatiaka BA 
gini delaba pembanti 

rdjono, nj. 
giarto dan Sri Auratati. 

   

. “ Panitya Lumbung Desa Mio- 
2 Prambanan menerangkan, 
ahwa dalam usaha mendirikan: 
lumbung desa tersebut menga- 

la n mendapat ban- 
An. ar Pemua Panjat aan   

h: peler Peran ingatkan Peme- 
sidesaknja soal? dalam negeri, Java Post dan 

“Supebaja Post misigafakan Bambang Sugeng | mendjadi kurban 
Na dan Suara Rakjat. menga rechtsgevoel dan Ka 

Bab lan ta »Surabaja Post” : : 
orang tahanan termasuk tahun | 

jang hi- 

Harian Umum” : £2 

bahwa pegang : 

1 3 jang kuasa. 

'jegan' telah dibentuk 'Panitya | 

  

pertandingan segitiga se- 

| Pa orang tuanja. 

| Bambang rn korban |" 

  

   

            

@mostak dengan kabar kundju- 

ngan Perdana Menteri Ali Sas- 

troamidjojo ke RRT achir bulan 

ini. 
Padahal keamanan negara ki- 

kin sekali bantuan dari luar In- 

donesia, sedangkan  rakjat di- 

hadapkan dengan keadaan eko- 

Kalau kita melihat Daiknja har- 
'a tekstil din naiknja harga 
bahan makanan kemungkinan 

akan keadaan pakaian dikala- 
ngan rakjat seperti masa Dje- 

manapun toko2 berisi tekstil dan 
betapapun kalangan atas dajsat 
membajar harga2 mahal itu. 

»Java Post”. 
" Djenderal Major Bambang 
Soegeng kini mendjadi korban ' 

dari permainan pemimpin2 poli- 

harus meletakkan  djabatannja 
selaku KSAD karena merasa 

tidak dapat  mendjalankan tu- 
gasnja menurut garis2 penjele- 
saian jang pokok2nja telah dise- 
tudjui di Jagja tempo hari. “ 

Perselisihan paham antara 
KSAD dan Menteri Pertahanan 
rupanja telah demikian menda- 

lam dan prinsjsiilnja sehingga 

bagi djenderal major Bambang ! 
Soegeng tidak ada djalan lain 
daripada mengundurkan diwi. 

Mengganti orangnja KSAD 
sadja tidak ada gunanja selama 
KSAD dalam mendjalankan tu- 
gasnja menjelesaikan peristiwa 
17 Oktober tidak memperoleh 

djaminan tidak akan ditjampur- 

tjampuri oleh pemimpin2 partai? | 
politik, terutama mereka jang ' 
3 berkuasa. , 

1 ,Suara Rakjat”: 
Bambang Soegeng achirnja 

“minta berhenti karena ia tidak 
dapat mempersatukan lagi ke- 
jakinan rechtsgevoel dengan ra- 
sa tanggung djawabnja. Dan bu 

ai ka mundur terhadap te 
salah satu partai £ tat        

      

   

   

: gt € . 
Pata batannja, maka angkatan darat 

kehilangan seorang. tokoh jang 
| berkarakter, jang berharga se- 

ali dalam BENO ane 'kita se- 

1. — BUKEENNNGI. Wakil In- 
spektur Sekotaih Teknik daerah 

    
| pembu uatan alat? jan 

S | satin oleh dua fakultas 
aah: | Apitinggi oleh murid2 Selo. 

Teknik diberbagai tempat 
tera Ten di 3 im: 

ONTIANAK. Sedjak per- 
muka baa Puasa hingga se- 
karang harga bahan? penghidup 
jan sehari2 dikota ini semakin 
meningkat. Bahan2 ' pakaian 
menghilang dari pasaran. Be- 
ras per kg. Rp. 3,75 dan minjak 

     

  

       tanah Rp. 2— satu botol, 

Ha berita Sc vjet Tass | 

 djang, gadingnjapun lebih | 

hidup didunia). || tangk 

4 pada usaha ini j 

£ 

| sasi - administrasi 

4 velkoolstof guna 

ngan. Sugilah jang mati meng- | 

tuduh mengambil uang Rp. 1,—" 

    

    

ta'minta penjelesaian. Atjeh 
makin berkobar dengan mung- 

nomi jang makin menakutkan. | 

pang bukanlah mustahil, bagai- 

tik ipartai) itu dan terpaksa 

di | 
| teri perhubungan Dr Gani, 

Na xv. 

  

   

    

Ketjuali “motor diesel, alat2 
pabrik semuanja dibikin di Tje- 
|per Klaten. Pelaksanaan dari- 

2 bersifat na- | ”
 

Prijodanoesentono, gporang geo-. 
Toe H jang banjak entjurahkan 

knagap kekajaan 

    

jplateau dan kini mendjabat Ke- 
pala Bagian : Pertambangan dan 
Industri dari ,,Abimanju Trading 
Company”. Selandjutnja pimpi- 
nan pabrik dipegang sdr. Soe- 

h pardo dan penjelenggara organi- 
sir, Diposoe- 

wignjo. Kantornja berpusat di- 

kota Wonosobo. Bahan2 belirang 
jang kelak dihasilkan akan me- 
rupakan bahan tjampuran 'uta- 

ma bagi :. pembikinan bensin, 
obat2an, industri karet dan on- 

(derneming2 karet. Jang temjen- 
ting adalah zwavelbloem untuk 
keperluan industri gula dan zwa- 

mentjaiykan 

bahan logam. Untuk mentjukupi 
kebutuhan belirang, pemerintah 

sekarang ini mendatangkan dari 
luar-negeri sebanjak Rp. 15 
sampai 20 djuta setahun. Selain 
itu, BPM dan Stanvac sendiri 
memasukkan sedjumlah 600 ton 

setahun. 

Kawah Kidang pusat 
exploitasi. 

Pusat pengambilan bahan be- 

|lirang tersebut ialah kawah Ki- 

dang kira2 '4 Km. dari desa 

“Dieng terletak didaerah Kabu- 

paten Bandjarnegara. Kawah 
|imi banjak dikundjungi para pe- 
.lantjong, mengandung penuh 

elirang jang sudah dapat di- 
njatakan 'baunja dari djarak 
djauh. Menurut kata orang, ka- 

wah Kidang letaiknja selalu ber- 

| ke utara lagi digunung Gadjah 
Nguling. | 

Menurut, penjelidikan kawah 
Kidang mengandung belirang 
'sebanjak 150.000 'ton. Exfsloitasi | 

pertama. dilakukan pada tahun 

1941 oleh : seorang  deskundig 
bangsa | Belanda. Tetapi usaha- 

nja patah diteng ah djalan kare-' 
na terburu gMja perang 

oleh sdr.  Prijodanoesentono. 
Idzin tetap berupa konsessi se- 

lama 40 tahun diharapkan sudah 
dapat ditjapai pada pertengahan 

tahun ini untuk mengexploiteer 
kawah Kidang. Selandjutnja sdr. 

Prijodanoesentono pun ' sudah 
  

  

PERKARA RUMAH WA- 
KlL KEPALA PTT 

Setelah saja membatja surat 
Bung . Kardjimin, .jang agaknja 

jang diketjam hanja Pendidikan 
! | Masjarakat, saja puas tidak ka- 

| rena berat sebelah, artinja fihak 
penjewa tidak diutik-utik. Kalau 

menurut pendapat saja, didalam 
peristiwa ini masjarakat sudah 

dididik me ui SO TAN pendidi- 

    
Kam odi itu 

n perdjandjian, 
djika sudah 3 tahun sipenjewa 

harus mengembalikan rumah jg. 
disewa kepada jg punja dengan 
tidak usah/boleh mengemuka- 

kan alasan : tidak ada “rumah 
dan sebagainja”. 

Djadi ini Pomatbaat (fihak 

wakil kepala P.T.T, sudah didi- 
dik supaja menepati djandji), 

  

»Didaiam perundingan sebe- 

lum terdjadi peristiwa ini me- 
nurut pendengaran saja, fihak 

Pendidikan masjarakat hanja 
mengadjak berdiam bersama, ta 
pi fihak P.T.T katanja” tidak bi 

| sa menempati bersama lain 

|orang” djadi artinja akan meng 
| gagahi milik lain orang. Atau 

| mungkin mau diusir kalau jang 

1 mengusir fihak Pengadilan, 
mongko saja berani totohan ka- 
rotengah sen, achirnja nantinja 
fihak P.T.T. mesti harus keluar 

'Maka 'katau pendapat saja 
,akooor” kepada tindakan Pern- 
didikan masjarakat : sebab dji- 
ka dididik melalui saluran pen- 

.| didikan tidak pasah, apa guna- 
nja dielus-elus. Seperti perdjoa- 
ngan Irian Barat, kalau diteri- 
ma di P.B.B. tidak pasah, de- 
ngan konperensi A-A tidah pa- 

mn “'baiknja. ja diserbu sadja. 
s. Ae Ane: 

  

pindah2. Letak semula ada lebih | i 

    

Usaha nasional denijan rentjana 
“produksi 10 toa sehari 

»Abimanju Teodae Company” jang berkedu- 

13 di Djakarta dalam tahun ini djuga akan dibangun sebuah 
Sanga : didataran tinggi Dieng. Sebahagian dari alat? 

udi Wonosobo untuk disusun. Beaja pembangun- 
Rp. 1 djuta. Diharapkan dalam bulan Sep- 
ut sudah mulai dapat bekerdja. 

“jumlah pena direntjanakan 10 tom se- 
Sebagai 

mulai memfikirkan untuk men- 
dirikan pabrik gelas di Sadang 

Kebumen dalam waktu djangka 

auhi kebutuhan pabrik se- 
an tan modalnja konon di! 
takan sudah tersedia. — (Kor). 

KORBAN KETJELAKAAN 
“KERETA API 

: Diurus di Tjiamis. 

Polisi ikeresidenan Bandung 
hari Sabtu telah mengumumkan 

nama2 dari sebagian jang men 
djadi korban ketjelakaan kereta 
api tjepat didekat Manondjaja 

  

Dari korban2 jang meninggal 
tih diketahui nama dan alamat 

jang mendapat luka berat dan 

enteng sudah diumumkan $1 
orang. Sebagian besar dari kor- 
ban2 itu, baik jang meninggal 

maupun jang mendapat luka2 

adalah penduduk kota2 Tjiamus 
Tasikmalaja dan daerahnja, Ban 
dung dan ada pula beberapa 
orang jang berasal dari Blora, 
Purbolinggo, Banjumas dan Tji- 

latjap. 35 Orang jang menirggal 
diurus oleh jang berwadjib di 
Tjiamis dan djika tidak ada kelu 
arga jg memintanja, semua kor 
ban itu dikuburkan di Tjiamis 

pada hari Saptu. Korban2 jang 
luka2 sebanjak 61 orang kini di 

rawat dirumah sakit Tjiamis. — 

Ant. 

   
ANA, BARU MENGHI- 

TUNG SCORE. 

: | Kurang disetudjui. 
. Penggemar2 tennis di Eropah 
agak tidak menjetudjui tentang 
pertjobaan jang dilakukan oleh 

pema tennis profs Amerika, 

(tentang memakai - tjara baru 
menghitung score, :: demikian 

ulasan djuruwarta U.P. 

Asia, Timur Raya. Kini i kin ini adalah baik ba- 

sementara dari Djawatan. Kp Ma muda”, demikian di- 

tambangan Pusat sudah didapat njatakan sambil ketawa oleh pe- 

main tennis 

Jbe- Pearce. 

ternama Inggeris 

Tetapi itu bukan 

ment2”, ditambahkannja. 
'“Selandjutnja, Robert Haillet 
pemain Perantjis jang termasuk 

dalam daftar sebagai no. 2 me- 
njatakan, “bahwa tennis telah 

menggembirakan orang diselu- 

ruh dunia sedjak 50 tahun jang 

lalu, ,mengapa kita harus me- 
robah2 peraturan”. 
Umumnja menurut djuruwar- 

ta U.P. itu kalangan tennis Ero 

pah ,,angkat pundak” terhadap 

bahwa ini adalah satu propagan 

da belaka dari pemain2 pos 
rombong gan. Kramer. — Ant. 

BON COCKEL DAN MAR 
CIANO SIAP BER- 

TANDING 
Menurut berita U.P. dari San 

Francisco Don - Cockell dan 
Rocky Mareiano 'kini telah 

mengachiri latihannja, dan me- 
reka telah siap menghadabi per 

tandingan kedjuaraan kelas Be 

rat hari Senen malam nanti. 

Dalam latihan hari terachir 

Marchiano hanja melakukan Ia- 
tihan ringan untuk 3 babak de- 
ngan lawan latihannja, dan sam 

pai sekarang Marciano masih-fa 

Yorit untuk dapat mempertahar 

kan gelarnja. — Ant. 

      
  

RENANG: 

KOLAM RENANG OLYM 
' PIADE MELBOURNE 

Berharga $ 890.000. 
Menurut UP pembuatan sta- 

dion renang untiik perlombaan 
Olvmpiade 1956 di Melbourne 
akan merelan beaja sebesar 
$ 890.000. Stadion renang itu ki- 
ni masih dalam pembangunan, 
terletak disalah satu sudut dari 
Olympiade Park beberapa ratus 
yard dari ,Main Stadium”. 
Selandjutnja bangunan dari 

stadion renang itu akan mem- 

punjai ukuran tinggi60 kaki, pan 
djang 235 kaki dan lebar 240 

kaki. Luas tanah untuk stadion 
itu seluruhnja akan berdjumlah 

57.000 kaki persegi. dan akan 

memuat 5.590 penonton. . Pem- 

bargunar stadion itu menurut 

rentjana seluruhnia akan selesai 
dalam bulan Djuni 1956. — Ant. 

  
TANAH AIR 
  

“ DJAKARTA. Htaturur men 
se- 

mua mobil dan truck jang diim- 
por harus diassembleer di Indo 

| nesia, sebagaimana halnja telah 
dimulai dengan mobil merk2 
Chevrolet, Ford, Plymouth dil, 

# BANDUNG. Ketua parle- 
men Sartono jang 'kini berada 
“dikota ini telah mengadakan hu 
bungan dengan panitia pemilih- 

.an umum kota besar Bandung 
      

| tia mengetahui segala sesu- 

atunja jang sudah dan sedang 

didjalankan. 

# MEDAN. Waktu ini se- 

dang ada dikota Medan, Singgih 

Praptodihardjo sebagai wakil 

pemerintah untuk mengadakan 

perundingan2 dengan wakil2 ta- 
hi dan pengusaha2 perkebunan 

besar di Sumatera Timur me- 
ngenai tjara penjelesaian tanah2 

perkebunan disana, 

Pang ang. Tanah sekitar Sidang | 

pada hari Kemis siang jang lalu 

njz 24 wang dan dari korban? 

PENGADUAN MR -ISKAO 
: Terhadap ,,Warta-berita” 

dan ,,/Trompet Masjarakat' 
Diri pihak Kedjaksaan Agung 

bekas Menteri Perekonomian Mr 

Iskag  Tjokrohadisurjo kepada 

Kedjaksaan Agung jang pokok- 

nja minta agar dilakukan penun 

tutan terhadap penanggung dja- 

wab surat? kabar ,,Wanta-Beri- 

ta” di Medan dan .Trompet Ma 

sjawakat” di Surabaja, kini tlh. 

diteruskan oleh  Kedjaksaan 

Agung kepada pihak Kedjaksa- 

an setempat di Medan, dan Sura 

baja. 

Perlu diterangkan, bahwa pe- 

ngaduan Mr Iskag itu disampai- 

kan olehnja “berhubung dengan 

dimuatnja oleh kedua surat ka- 

bar tsb beberapa waktu jang la 

tu, berita tentang dibelinja oleh 

Mr Iskag jg ketika itu masih 

mendjabat Menteri Per ekonomi- 

an) NV ,van Dorp” dan , (Gor- 

kom” dengan harga sangat 

besar sekali, jang oleh Mr Iskag 

dianggap tidak benar dan dipan- 

dang: hanja bersifat mentjemar- 

kan nama baiknja sadja. — Ant. 

PARTAI KATOLIK TOLAK 
Persetudjuan Soenario — 

Chou En-Lai. 

Partai Katolik dalam pernjata 

annja mengenai perdjandjian 

Soenario Chou En Lai tentang 

dwi kewarganegaraan, mengata 

kan tidak . dapat menjetudjui 

perdjandjian itu dan menolak- 

nja. Usaha dan tindakan peme- 

rintah, sbg. mana diwudjudkan 

didalam persetudjuan Soenario 

— Chou En Lai, menurut Partai 

Katolik adalah melanggar pasal 

15 ajat 2 Pernjataan Umum ten 

tang Hak2 Manusia dan pasal 

144 UUD Negara. kita, sehingga 

dgn demikian terang tidak men- 

  

| Gjamin kepastian hukum. 

Dinjatakan, bahwa Partai Ka 

tolik menghargai tim» usaha 

dan tindakan pemerintah untuk 

mendjernihkan kedudukan go- 

longan warga - negara Indonesia 

keturunan Tionghoa, tapi jan? 

mendjadi pedoman pertama ha- 

ruslah kepentingan umum bagi 

Indonesia dalam kesluruhannja, 

jang menuntut sebagai sjarat 

mutlak kepastian hukum (recht- 

zekerheid). 

Menurut Partai Katolik kepas     
untuk pemain2 dalam tourna-- 

tjara baru itu, dan menjatakan, ! 

      

tian hukum hanja terdjamin dji 

ka mendjundjung tinggi hak2 

azasi manusia sebagai termak- 

tup didalam ,,Pernjataan Umum 

tentang Hak2 Manusia” (Uni- 

versal Declaration of Huma: 

Rights) dan UUD Negara kita 

— Ant. 

uHOSPITALITY COM- 
. MITTEE 

Tak ada kata Pemerintah, 

Sabtu pagi pemerintah telah 

memberi “djawaban (tertulis) 

/atasypertanjaan2 anggota. DPR- 

RI: M. Nur el Ibrahimy tentang 

berita mengenai ..hospitalitv 

committee” untuk peserta kon- 

perensi Asia- Afrika di. Ban- 
dung. Isi djawaban tersebut an- 
tara lain sebagai berikut: 

Pemerintah mengetahui ten- 
tang adanja berita disementara 
surzst kabar tentang apa “jang 
disebut ..hospitality committet” 
sebagaimana dimaksudkan oleh 
M, Nur el Ibrahimv, dan berhu- 
bung dengan itu sedang menga- 

dakan penjslidikan kebenaran- 
nia. Dengan tegas danat dinjata 
kan. bahwa baik pemerintah pu- 
sat maupun Sekretariat Bersa-   

dida at kabar, bahwa pengaduan | IBNU MUSTARI BELA- 
DJAR DI PRAHA 

Telah berangkat dengan KLM 

dari Kemajoran menudju Praha, 

Tbnu Mustari dari Universitas 

Gadjah Mada. Kepergian Ibnu 

Mustari adalah untuk melandjut 

kan pendidikan dalam lapangan 

pertanian. Menurut keterangan 

jg diberikan, ia akan memper- 

dalam peladjaran teori dan prak 

tek metode Mitsurin. Disampirg 

sebagai mahasiswa jang radjin 

beladjar, ia djuga salah seorang 

aktivis dalam gerakan peladjar 

jang dikenal terutama dikalang 

an para peladjar bekas pedjuang 

bersendjata. 

Disamping beladjar Ibnu Mus 

tari djuga ditugaskan oleh PP- 

MI untuk mewakili perhimpun- 

an mahasiswa ini dimarkas be- 

sar Internasional Union of Stu- 

dents sebagai pengganti Sdr. Bu 

sono Wiwoho jang akan segera 

kembali ke Indonesia sesudah 

menerima gelar sardjana dalam 

ilmu filsafat. — (Anty. 

DR. EDELHART PENG- 
GANTI DR BORNHAUPT 

Dr. Bornhaupt jang ditugas- 

kan sebagai dokter kabupaten 

Gunungkidul mulai tg. 1 April 

1955 oleh Pemerintah dipindah- 

kan dari Gunungkidul ke Serang 

Banten 'dan dipekerdjakan diru- 

mah sakit Rangkasbitung. Be- 

berapa waktu ia telah berangkat 

ketempat pekerdjaan jang 'ba- 

Tu. 

Sebagai gantinja ditetapkan 

Dr. Edelhart dari Djerman bu- 

kan dari Australia jang sedjak 

hari Djum'at jl. telah mulai be- 

kerdja di Gunungkidul, 

15 ORANG MABOK 
MAKAN TEMPE 

Baru2 ini keluarga . Reksose- 
dewo lurah desa Umbulredjo ka- 

panewon Pondjong sebanjak 15 

orang telah mabok, karena ma- 

kan pejek dan tempe. Orang2 

itu muntah2, berut dan mulut 
sakit. Mereka mendapat perto- 

longan dari seorang djururawat 

kapanewon. Tiga hari kemudian 
mereka baru sembuh. 

KURSUS "KADER KAPU 
MASJUMI KOTA- 

PRADJA 
Oleh Masjumi Tjabang Kota- 

pradja Bagian Penerangan kini 

sedang diadakan ,,Kursus Kader 

Petugas Penerangan K.A.P.U. 
Masjumi  Tjabang Kotapradja", 

dengan menggembleng dan me- 
latih petugas Penerangannja da- 

lam menghadapi pemilihan 

umum jang akan datang ini. 
Kursus tsb. akan diikuti oleh 

semua petugas penerangan Ka- 

pu/Masjumi Tjabang dan petu- 

gas2 penerangan Anak Tjabang 

masing2 2 orang wakil. 

Kursus ini diadakan pada 

tiap2 . 'sesudah shalat Tarwih 

bertempat di Gedung ,,Madrasah 
Menengah Tinggi” (MMT) pe- 

lataran Mesdjid Besar Jogja- 
karta, selama seminggu, dan di- 

mulai pada hari Kemis malam 

Djum'at 12 Mei jad:. 

   
    

  

ma Konperensi Asia-Afrika ti- 
dak pernah mengambil inisiatif, 
memutuskan atau menjetudjui 
pembentukan sesuatu ,,hospita-   lity committee”.  — Ant. 

  

erni 8 m. itu akan dihias 
'sngan relief jg. menggam- 
barkan sedjarah PSSI. Dgn 
demikian djika orang masuk 
kedalam portaal itu, maka 
ia sekaligus dapat merasa- 
kan suasana sepakbola. 

Pertandingan? jang 

akan diadakan. 

Salah satu atjara pokok da- 
lam memperingati 25 tahun ber 

dirinja PSSI itu, akan diadakan 
pertandingan2 sepak-bola sela- 
ma 3 hari berturut2, jaitu: Tg. 

1 Djuli antara Persibaja — Per- 

sis dengan pertandingan penda 

: huluan antara kes. Junioren da 

ri Jogjakarta melawan kes. Ju 

nioren dari Solo jang masing2 
kini sudah mendapat latihan se 

tjukupnja. 

Tg. 2 Djuli 1955 Persibaja — 

PSIM dengan pertandingan pen 

dahuluan antara kes. Djago Ka 

puk Jogja melawan kes. Djago 

Kapuk Djakarta. 
Tg. 3 Djuli 1955 pertandingan 

sepakbola Internasional. Sam- 
pai sekarang kesebelasan luar 

negeri jg telah sanggup akan da 
tang jalah Djerman Barat. Ber 

hubung dengan itu, maka oleh 
PSSI kini sedang dilakukan pe 
rundingan dengan pihak Djer- 

man Barat terutama jang me- 

#. MADURA. BPM kini se- 

dang melakukan penjelidikan ke 

mungkinan terdapatnja sumber 

minjak di Lombangdaja dipulau 

Madura, Penemuan sumber itu 
belum dapat dipastikan, karena 
usaha BPM. baru dalam tingkat 
eksplorasi. 

# BANDJAKMASIN. Harga 
gula dikota ini dipasar gelap 

membubung sampai Rp. 7,— 
per kilo. Dipasar terang sukar 

mendapatkan, meskipun alloka- 
si gula pasir biiat daerah Kali-   mantan Selatan 18.000 ton buat 
bulan April jl. 

Kes. Nasional Rusia bulan 
: Nopember datang 

(Sambungan hal.1). 

olah-raga lainnja 

ngenai kondisiznja. 

Kridosono wperbaiki. 

Berhubung dengan pertanding 

an2 jang direntjanakan itu, ma 
ka stadion Kridosono kini se- 

dang diperbaiki seperti waktu 

pertandingan melawan ,,Gras- 

hoppers” dari Swiss beberapa 
waktu jang lalu itu. Pokoknja 
Stadion Kridosono akan diperba 
iki sedemikian rupa, hingga men 
tjukupi penonton. 

Selandjutnja dapat ditambah- 

bahkan, bahwa terlepas dari 

Lustrum itu, stadion Kridosono 

sesudah pertandingan2 tersebut 
diatas menurut rentjana akan di 

robah, jaitu diberi tribune dise 

belah Timur, sedang tribune jg 

ada sekarang ini akan dirobah 
sama-sekali dan diperbaiki. 

Sesudah itu Kridosono hanja 

akan dipergunakan melulu un- 

tuk pertandingan2 sepak-hola: 

tidak diper- 
bolehkan. 

Kes. Nasional Rusia 
Nopember datang. 

Sementara itu menurut ka- 
langan itu, mengenai akan da 
tangnja kesebelasan Rusia di In 
donesia, sudah dapat dipastikan. 

Tetapi jang akan datang bukan 
nja kesebelasan Dynamo seper- 
ti diberitakan dalam pers, me- 
lainkan kesebelasan Nasional 

Rusia. Menurut kesanggupannja 

sendiri, kesebelasan Nasional Ru 
sia itu akan datang dalam bu- 

lan Nopember tahun ini dan 
akan mengadakan beberapa per 
tandingan di Indonesia. 

Kes. Angkatan Darat 
Djakarta didatangkan, 

Dapat ditambahkan, bahwa 
nanti pada tanggal 29 dan 30 
Mei jang akan datang ini PSIM 
bermaksud mendatangkan kese- 
belasan Angkatan Darat dari 
Djakarta. Direntjanakan pada 
tanggal 29 Mei jang akan da- 
tang itu Kes. Angkatan Darat 

Djakarta akan bertanding mela 

wan PSIM Muda dan tgl. 30 Mei 
lawan Kes. Anggota PSIM. 

Sesudah pertandingan itu Kri 
dosono akan ditutup selama 1 

  

buka baru2 

mendesak 

HALAMAN 2 

artarta. A pa & dimana? 
» Pa 19.00 di Press Club di 

adakan pertemuan untuk men- 
dengarkan oleh? luar negerj dari 
sdr Samawi dan A. Hamid. 

# Djam 19.00 konperensi besar 
Permai di Taman Siswa Djetis. 

£ Djam 20.00 di Sonobudojo ra 
pat pleno Panitya Persatuan 

Nasional. 

LULUS GAMA 
Telah lulus udjian Fak. Teh- 

nik U.N. Gadjah Mada tingkat 

Kandidat Kimia, sdr2. St. Nur- 

samsinah, Darmisih, Rahman 

Subandhi dan Jusmeini. 

KAPENA BIKIN OPERASI 
PENERANGAN 

Oleh Kantor Penerangan Aga- 

ma (Kapena) Daerah Istimewa 

Jogjakarta sedjak tanggal 4 

sampai 19 Mei 1955 jang akan 

datang telah dan sedang diada- 

kan operasi penerangan ke pelo- 

sok2 seluruh wilajah Jogjakar- 

ta. Oberasi penerangan tsb. di- 

adakan pada tiap2 malam dan 

dilakukan oleh seluruh pegawai 

Kapena setjara bergiliran. 

Selain mengadakan penerang- 

an djuga mengikuti peringatan2 

Nuzulul @ur'an untuk mengeta- 

hui sampai dimana aktivitet dan 

usaha2 gerakan “ummat Islam 

selama bulan (Ramadhan ini. 

Tempat2 jang dikundjungi da- 

lam operasi penerangan tsb. ia- 

lah di Sleman, Gamping, Sen- 

dangtirto, Pundong, Kalasan, 

Kalitirto, Sewon, Tegaltirto, Pla- 

jen, Gondowulung. Sleman, Pa- 

djangan, Kulon Progo, Gunung 

Kidul, Sleman, Srandakan all, 

ROMBONGAN KEM., SO- 

SIAL KE PLAJEN .. 
Hari ini serombongan pega- 

wai Kem. Sosial pergi ke Plajen 

diantar oleh pegawai Djawatan 

Sosial Daerah Istimewa 'Jogja- 

karta. Mereka akan melihat 

dari dekat keadaan penderita 

hongeroedeem didaerah itu jang - 

menurut laporan makin mening- 

kat djumlahnja. 

Menurut tjatatan dari bagian 

Sosial kabupaten Gunungkidul 

banjaknja penderita H.O. dida- 

lam daerah Gunungkidul hingga 

bulan Mei 1955 ada terduga 

1032 : sedang menurut ketera- 

ngan “Pantiwaluja jang sudah di 
ini di Pondjong : 

Rongkop dan Palijan, adapun 

lainnja belum. Sampai -bulai Mei - 

1955 ini banjak penderita jang 

sudah sembuh ada 79 orang dan 

4 orang meninggal. Selandjut- 

nja mengenai beaja dari Peme-” 

rintah utk persediaan H.O. jang 

kini telah berada ditangan Pa- 

nitya H.O. Kabupaten Gunung- 

kidul baru Rp. 9.000,— kabarnja 

jang lainnja akan menusul. sia 

pIi TIDAK MAU DUKUNG 
KR. 

Dalam Statement-nja jang di- 

siarkan kemarin 15 Mer 1955 
Pengurus Besar ,,Peladjar Islam 

Indonesia” (PII) Jogjakarta te- 
lah menentukan sikapnja ter- 

hadap adanja usaha untuk me- 
ngadakan Kongres Rakjat Indo- 
nesia. 

Dikatakan “dalam Statement 
tsb. bahwa Idee diadakannja 

Kongres. Rakjat Indonesia jang 

bermaksud menggalang persa- 

tuan nasional dapat '. diterima. 
Tetabi Pengurus Besar 'PII 

berpendapat seharusnja Kongres 

Rakjat Indonesia tsb. harus di- 

ikuti dan didukung oleh. semua 

Party2 dan organisasi2 di In- 

donesia dari semua aliran, golo- 

ngan dan agama. 
Menurut Pengurus Besar PII 

satu Kongres Rakjat Indonesia 
iang tidak didukung oleh seba- 
gian Party2 dan organisasi rak- 
jat, bukan satu ,,Kongres Rak- 
jat Indonesia”. : 

Mengingat bahwa.achir2 ini 

ternjata ada party2 dan organi- 
sasi2 rakjat jang tidak bersedia, 

mendukung adanja kongres rak- ' , 
jat tsb. maka Pengurus Besar 

PII tidak ikut mendukungnja, 
P.I.I. hanja bersedia mengikuti 

dan mendukung satu Kongres 
Rakjat jang benar2 diikuti oleh ' 
semua Party dan Organisasi di 

Indonesia. 3 

PEMERINTAH DIMINTA 
EXPLOITEER MANGAAN 
Adanja pertambangan...man- 

gaan didaerah Kliripan, Wates, 
Kulonprogo jang dapat memberi 
devisen dan memberi lapangan 
kerdja kepada penduduk serta 
kekuatan beli keperluan sehari2 
nja, maka S.B. Tambang Indone 
sia Tjabang Jogja memutuskan 

kepada Pemerintah 
agar segera mengexploiteer per- 

tambangan mangaan tersebut 

diatas. Sebabnja ialah dewasa 
ini banjak tukang tjatut jang 
beraksi diluar pengawasan. Pe- 
merintah, sehingga pengambilan 
tidak disertai sarat2 jang men... 
djamin keselamatan kaum bu- 
ruh dan tidak dikenakan padjak 
(accjjns). 

  

Nonton mana ? 
REX: Princess O Rourke”, 

Olivia De Havilland, Robert 
Cummings. 

SOBOHARSONO : ,,The Hucks 
ters”, Clark Gable, Deborah 
Kerr, t 

SENI SONO: ,,The Man from" 
the Alamo”, Glenn Ford 
Julia Adams. ui yaa. 

RAHAJU : ,,Bomba and th 8 
Jungle Girl”, Johnny Shot” 
field. 

INDRA: The Miami Story”, 

Barry Sullivan, Luther 
Adler, 

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

MURBA : |, Piao”, ig 
WETAN BETENG : »Boms over 

Burma”, Anna Ma Wong. 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: "       bulan untuk diperbaiki, 

»Panembahan Ronggo”, 
(Babad Madiun). -g 
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besar jang penduduknja ketari- Si 
nan Perantjis dan dimana ba- 
Ba ialah bahasa Perantjis). 

Perdagangan dan keuangan $ 
berpusat di Toronto. Perantjis 3 
sudah lama melihat betapa pen- 
tingnja kota ini, dan ditahun de- 
pan akan diadakan 

di Perantjis dan Toronto.. 

tempat - tinggal: | 
Street, - 'Bay Street “dan King 
Street hanja temdapat perusaha- 
an2 besar. Pentjakar2 langit 
berdiri disitu, dan: ini hanja dis    

   

    

   
      3 Djalan2 di Toronto penuh de- 

ngan mobil sehingga menggila- 
Ikan orang: Or berdjalan ka- 

“Ii dapat dihitung. Hanja diwak- | 

banjak djuga | 4 « tu petang mereka banjak 
Gjumlahnja jang pergi ke Mapb 
iheaf Garden, jang menonton 

  

     

   kar. Minjak ini diastar k 
dan tiap? hari pada waktu 1 

sama dan diletakkan ditempat | 

g sama djuga, sehingga jg pu- 

tia tata ia “perlu susah2. 

Ia tahunja hanja membajar 

rekening sadja. 
Orang suka pada hawa jang 

panas didalam rumah, dimobil, 

dikereta abi, gedung gambar hi- 

dup, restoran dan hotel : karena 

itu para wanita pakaiannja ti- 

pis. Wanita Toronto — artinja 

jang tergolong berada — berpa- 

kaian baik sangat. Banjak dipa- 

kai perhiasan, tetapi kebanjak- 
annja palsu 

: Tetapi djanganlah dixira ban 

wa didapur jang Pp 
dah sangat lengkap dengan me- 

sin pendingin dan mesin pen- 

   

#jutji, dimasak makan?an jang | Ne 
lezat ! Sebagian besar makanan 
se-hari? | nja dari blik. 
Biasanja njonja rumah menge- 
mukakan alasan. bahwa hampir 
tidak terdapat seorang pen 

rumah tangga. 

  

' Hanipir semua .rumah mem- | 
punjai “televisi dan djika orang | 
masuk dengan mobil kekota itu, 

sannja ia) kita berada di- | 
ke - Ka Ha kan kira2 setengah botol badan saja berasa ada tenaga kem- - suatu armada. jang sudah ea 
duli. 

. Didalam ain” “semi 
pan anada agak -dikebelakangkan 

jik a disamakan dengan wanita | 
suami - mendjadi |3 .Erop a. Sang 

anggota Ditbagai club, tetapi 
sang isteri boleh dikatakan me- 
nemui pintu tertutup didalam | 

aa y Mona Sirah 

Ptih Konar' dari kaleng 
di Toronto, "Kanada 

  
»Le Mon- Penghormatan bapngaa tra- 

kan Toronto dengan disi dari religi mempunjai dasar | 
n pandjang jang | jang dalam. Oshawa - umpama- 

a tempat? jang terle- | nja, suatu kota industri - ketjil | 

  

lak ada sim- 

seperti oase untuk orang 
apung jang chusus diper- 

nja kadang? baik sangat 

50 km. sebelah utara Toronto 
| mempunjai tidak kurang dari 
44 buah geredja. Pengaruh ge- 

  

5 Dengan : ini diberitahukan Nina mulai pada ini bulan kami 
$ membuka KANTOR FER 1 RWA KILAN untuk Daerah JGGJA- 

KARTA bertempat di Dijalan Menduran No. 5 dibawah pim- 

“Sdr. SOEMADI 
Kantor perwakilan kami dapat menerima segala matjam pe- 
sanan. Tatan Order untuk 'bahin? keperluan Industri seperti: 

  

1, BENANG TENUN, 

| ana 5 Mina tidak ada , ba- 
un hal2 mengenai mereka me-   

  

da Ma Manor Ana 2 (Di 2g 
Kanada terdapat suatu daerah | « 

kapal langsung antara Le Havre &. 2 
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1 besar. Pe 
Cah Pa Ha 

kita pada keadaan? | rah adalah orang2 geredja. 

Ma BAN 
BAN LENG" 

K OBAT BAN LENGAN 
LENG TJENG" dan ,,BALSEM 
  

  

        

     
     

  

   

Han 9 
EN tinta biru.. 

  

  

            

. Semua dapat diminum untuk 
“menjembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dy- 
sentry, Sakit Perut dll. Bagi 
Bisul2, Gatal2, Kena Api, Digigit 
Njamuk, Kutu Busuk, Kaki Se- 
ribu (Klabang) dan lain-lain 

   

    

binatang teruna: dapat lekas hilang dengan Soha 
8 Djuga dapat menjembuhkan AM':EIEN DALAM atau LUAR 

4 .dengan minum dan digosok dgn. BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. Apabila merasa lelah atau salah urat dari : 
sport atau djatuh dapatlah BAN LENG, BAN LENG TJENG 
dan BALSEM BAN LENG digosokkan (dipidjet) dan dimi- 
num. Semua penjakit itu lekas sembuh karena : BAN LENG 
telah dapat banjak sekali surat pudjian- dari Tuan? jang 
terkenal, La ega PADUKA RADJA2, REGENT2, PUTRA 

gawai tinggi dll., jang sudah disembuh- 
LENG ini, dari matjam? peniakit. Kalau Tuan 

Pa bata tindasan dari surat? pudjian tersebut di mana 
dapat d eriksa tanda tangannja  SIPEMUDJI, 

2. | Kirim & | Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim 
Gitu kepada Tuan, 

(BAN LENG TJENG. 
,Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 

i8 dan BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko? Obat 
dan lain - lain. 

“Rp. 16,— buat 1 botol 

buat 1 blek BALSEM BAN LENG. Nanti kami kirim 
dengan tertjatat pada tuan : ongkos kirim Pa 

' Dikeluarkan oleh ' 

--Rumah Obat TJEH SHE ToONG 

baba Kisi” an aa 

(Antara Pestures). 

. OBAT 5 2 
BAN LENG: AT AK Minjak Obat 
ea TUENG BA " BAN LENG 

?tinta merah. 5 2. D Bungkusan pakai 

silahkan - 

an, atau Tuan dapat membatja djuga surat? 
, pudjian tersebut didalam tiap? botol obat BAN LENG dan - 

Kalau tidak, boleh kirim Rp. 10,— buat 1 botol BAN LENG, ' 
BAN LENG TJENG dan Rp. 3,50 

IG 8101315. Shesfisinsg 

Djl. BAWEAN senin Ga — na? an Ng, 2201 — PAN 

redja pada Dvinsiz “ain 2333 : 

      

   
     

  

     
        

    

      

    

  

      

  

     

  

    
    
     

  

       

      
      

        
     

    

     
      
    
   

        

       

  

     

  

SE LALAPAN ANN AN 

  

OBAT BATUK 
TJIN TJU 

Pulai 
PT NTIhI 

PA lt 

& SESEK NAPAS 
Pa TTS 
Pl UN EN TAN 

  

UJAT PENDJUAL   

Y 

  

: BANAN H 
DL. PASAR SELATAN 243-94,. 

Ageng. di Djokja : - : 

Toko Obat ENG NJAN HO, Petjinan 175. 
, Ik »- THAY AN TJAN, Petjinan. 

Aug ». ENG THAY HO, Petjinan. 
TEK AN TONG, Petjinan. 

Y OE— Tugu Kidul 87. 
3 » 

” 7 

t 

2S : 

Djakarta 4 September 1954. 

Sikat Pudjian 
Na bertanda tangan dibawah ini saja bernama Machsan 

' bertempat tinggal di Pasar rumput, menerangkan bahwa 
saja telah satu tahun lebih dihinggapi penjakit lemah, perut 
tidak enak, makanan tidak hantjur, mata kurang pengli- 

hatannja. 
Ta tg. 6/9-'54 saja membeli satu botol obat VIRANOL di 

en Tuan jalah di Menteng Raya Djakarta, setelah dima- 

2
 

19 bali, dan matapun awas kembli. Maka dengan ini memudji 
(4 - sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa, bahwa saja ada di- 
| | dalam sehat kembali, dan kepada Tuan saja menghaturkan 

| diperbanjak terima kasih, atas pe pen obat VIRA- 
Nok jang Tuan keluarkan itu.   Hormat saja 

“MACHSAN. 
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mna PANAI Ng Pa PMA LE LA MA AAL LL 

2, KERTAS, 

3. CHEMICALIEN, 

5. TECHN. ART. 

6. METAALWAREN,   
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8. ELECTRO TECHN. 

9. GUNI-ZAKKEN. et. - ect. 

N V. »MAJESTIC TRADING COMPANY 
Pintu Ketjil 56 — Telp. 1069 K. — Djakarta Kota. 

| 
, 

— GADJAH MADA 
Pendjahit dan Penatu. 

    

    Malioboro 87 Jogjakarta. 

    

MANA MM 

  

SEE SSB LISSSSESSESESSL 

3 ketik emth Bacan adjabennja. 

    

Satnsnja at kuat untuk Kabibaian otak, urat2 sjaras 
djantung dan buah pinggang. Paling mandjur untuk lemah 
perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 
angin, djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutar 
Sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai. 
lemas, pendek napas, pusing. suka marah? djengkel hati dan 
kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal! kurang, ku- 
rang semangat kerdja dan lain sebayjainja. 

Harga Per BOOB nas. co. ocinasunn PeNaN Andani ahnas naa Pa 3 

sebuR: OTLENS OL. 

Untuk lelaki jang merasa lesu  (keterangarn" lebih 
dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

OP Spam pndb ame eta 

  

djelas 

Harga per d008 Lena o» dor casasan TIN NE PEN n Yane kakao ». 30,— 

SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) & | 20,— 
PENA Mb AAN ka Pen sinh Nanah boa 2D, — 
APHRODIN external Ka Tia Anas 2 Eau ana aw ang Eau» » 10— 

bc CREAM 
Tanggung menghilangkan tan-, 
“da? hitam, djerawat, kukul dan 
panu. Beri tjahaja dan membi- 
kin tjantik paras .mukanja. 

Per doos .... Rp. 15— 
NO-HAIR CREAM. 

Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 
dipake. 

Per doos . ..... Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE. 
Untuk menghitamkan. rambut 
putih. Tanggung tida LUNTUR 

dan kwaliteitnja istimewa. 
Per doos Rp. 10—: Rp. 15,—: 

  

Kp. 26,—. 

DC POMANE 
Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa 4 Rp. 30,—. 

GONOCIDAL membersihkan sa- 
juran kentjing, membasmikan 

kutu- kutu penjakit Rp. 2n,— 

DAPAT | DIBELI DITIAP TUCKO 
OBAT TIONGHOA DIMANA. 

DC ,PHARMA" Ltd. 
Djl. Ternate No. 12 Bandung. 
bji. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

Agen? di Djawa 7. engah : 

Toko Pakistan Tugu Kulon 46B: Toko obat Tek An Tong 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan : R. O. Karuhun 
Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 
lang. Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran. 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Peko- 

" djan Ta 
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MASIH MENERIMA PEKERDJAAN UNTUK HARI BAJA 

SSS Ha aa 

   
   

    

    

    

    
man menerima nee Nan 

  

| rang wanita berkelahi de- 

  
  

pekarangan luas & 500 m?, 

jakarta. 

a . Kantor (Tjabung Harian 

| dub2. Iapun  umpamanja tidak | 

  

“yuasng? “Spanjol. —.mela-. 

aa Kung Tang Ka “ 

pi djalan besar didalam Kota | 

waran tertulis dialamatkan | 

  

   

     

ANDRAKE AHLI, SIHIR (58) 
ALLENA PENJIHIR” WANITA" 
  

I SHOULD PUNISH YOU, 
GURN. YOU BROUGHT 

ORDERS. BUT--NOW-- || 
IT FITS MY PLAN. y— 

18
94
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perdjalananmu ini, Narda. 
Mengasolah dan kemudian 

/kita akan bitjara. 
Narda pikir2: Apa paka. 
dia begitu ramah-tamah ? 

bertentangan 
tahku. Tetapi.. 

tjanaku. 

“4 Rentjana apa, Aleengg   

HER HERE AGAINST MY Pe 

    ai Tentunja kau lelah angadn 4 Batam kat kubuka, T Rapejemna unuk 
Gurn. Kau bawa dia kemari. 

Te an perin- H- Waah, Aleena, mengapa dia 
arang... 

itu akan melanijarican ren- 

   

HE THINKS HE DOES. HEMLL FOR- 
GET. HER WHEN YOU TELL 
HIM THAT YOU"RE GOING 
TO MABAY HER/ 

      
kawin ,de- 

ngan Mandrake. Dia akan lupa padanja, kal 
-£ Itu hanja anggapannja sadj 

au 

kau mau mengatakan kepa- 

     

    
   

ja. 
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MAMA EA AL TTL TEA 

PERSATUAN BEKAS PEDJUANG 

$ CHUSUS A 
JOGJAKARTA. 

PENGUMUMAN 
Para anggota telah dapat mengambil pemulihan uang 

“alat dengan menundjukkan kartu mahasiswa|tanda peng- 

hargaan KUDP dan dua buah pas yaang 

16 Mei sa 20 Mei 1955. ai 
6 Juni sid 13 Juni 1955. 

djam 10 sid djam 12. 
sdr. Pong Waluya DJ. Djetis 16. 

Periode pertama 
Periode kedua 
Hari kerdja 

Tempat 
Selesai. 

PENGURUS: 

' 
' 
| 
' 
' 
i 
' 
' 
' 
' 
' 
| 
' 
, 
| 
' 
i 
| 
' 
' 
| 
' 
' 
' 

    

KANTOR? 
TRIBUTIR2 

TJABANG, 
DI-SELURUH 

  

GEGINDJEL, TULANG DAN OTOT ! 

Radja obat kesehatan »#SENKESIN” adalah dua matjam: 
lelaki dan ,,SENKESI 

dll, Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja obat 

kerdja, bekerdja lekas tjape, 

an-kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap.     tidak kau lepaskan ? Kau danja, bahwa kau ingin ka- 
tahu, Mandrake  mentjintai win dengan Narda, 
Narda, ski Aku ? 

AGEN : TOKO OBAT ENG NJAN HO PETJINAN No. 
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"DOUBLE 

) EAGLE: 

ada Obat: Keshatan 

MenangaKan DARAH TENAGA 1 SEMANGAT: DAN KENERMGN OTAK, 

»SENKESIN” MaSculinum utk 
' Femininum untuk perempuan. Obat jini sangat adjaib utk menim- 

bulkan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, 

ini untuk m - 
buh manusia dan untuk menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan? peak balut » Tabu 
lemah karena dimasa dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup 
pemeliharaan, muka -putjat, tidak napsu makan, otak lemah, semangat kurang, malas be- 

selalu berpenjakitan, kekuatan tulang kurang 4 
gang lemah, rambut Kurang karena rontok, rambut lekas putih, telinga berbunji wadjah 
muka lekas tua, perempuan datang bulan tidak tjotjok atau waktu datang bulan merasa 
sakit, keputian, perut sakit, Sesudahnja makan obat ,Senkegin”, 

BISA DAPAT BELI, PADA TOKO? OBAT DISELURUH INDONESIA. 

  

HALAMAN 3 
“ PIANOSTEMMER 

O. T. Sien. 
Dian Sindoro 9 — Magelang. 
A Sten? dan bikin baik Piano, 
Accordeon, Harmonium - (Orgel) 

Phonola, 

Ongkos Stem Piano 
Rp. 19,—, tentu datang Jogja, 

Solo dan Semarang. 

Djuga terima panggilan dari 
lain? Kota dgn. tambah segala 
ongkos-ongkos. 

8. »9. MADJU” 
Dj. Lempujangwangi 76, DK. 

81. Cursus Mengemudi Auto. 

3 Cursus Auto Monteur. 
$3. Mengemudi Bermonteur. 
Setiap waktu menerima roM- | 

'bongan. 
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YDJALAN 
MANAPUN! 

se 

SELAMANJA PAKAI! 

BAN DALAM GOODYEAR 

  

PEDAGANG? | DAN | DIS- 
INDONESIA.     

     19.4-55 
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     buah pinggang, otak, tulang 

  

      

          
      

  

buah ping- 

  

    
          

  

penjakit2 atau kelemah-        
      
     15 — JOGJAKARTA, 

        



       

  

    
    

  

    

  

      
       

   
     

    

   

  

         

   

“ngeri. SPN ta pk AS Rea Penta 

Tjoba lihat. Motorboot di Dje-. 
aa 

    

     

    

    

    

    

perkasa ....... nasib! 

  ini, mBah ? — Nekad, djawab si 

dan menteri dalam negerinja 

yundingan di New-Delhi dengan 
membawa isterinja jang kedua. 

Djadi dua kali ini sudah P.M. 

rinja” Pakistan. 

betul2 djantan!” 
Berabe sih diem adja, dieem!! 

Takut orang rumah .......    

  

   

       

       
          

  

Nehru — Mohd. Ali 
berunding lagi." 

PM Pakistan, Mohammad,Ali, 

   
hari Sabtu guna mengadakan pe |» 

Nehru, tentang masalah Kash- 

mir. 
Dilapangan terbang Moham- | 

mad Ali disambut oleh Nehru. | 

Tidak ada masalah- mengenai 

usul2 'chusus, kata Ali dalam 

konferensi pers setibanja di New 
Delhi. Pertama2 sekali kita ha- 

rus berunding, Ali melandjutkan. 

Peristiwa. Jammu ,menimbul- 

kan salah mengerti sedikit”, ka 

ta Ali. 3 $ 

Mohammad . Ali disertai oleh 

Menteri dalam negerinja, Is 

dar Mirza “dan egus 2npa Ai 
membawa. isteri nomor. .ma- 

sing-masing. 

4g "Mas si (ea 

' Pertemuan Nehru-Ali ini ada- || 

lah pertemuan jang ketiga kali- 

nja dalam usaha untuk meme- | 

tjahkan masalah Kasmir. 

Diduga bahwa Mohammad Ahli 
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5 Nehru mengenai penjelenggara 

: plebisit itu, jaitu suatu negara 

Asia jang ketjil jang lebih baik 

daripada laksamana Amerika Se 

rikat Chester W. Nimitz jang 

2 f diangkat oleh PBB. — Rtr. 
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. Konperensi Bandung ini masih besar. 

jang tak dapat menjaksikan Konperensi dari dekat, maka 

'Jajasan Kontorberita Nasional ,, ANTARA" merentjanakan 

ini diadakan sajembara foto Konperensi Asia Afrika. 

SJARAT - SJARAT :. K3 Nan 

|a). Tiap pengikut boleh mengirimkan sebanjak - banjak- S
A
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A
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Luar biasa nggak keberanian s5 
$ mADiA: 

, 

t Mn Si an f 

| 8M, Moh. Ali dari Pakistan | 

t 
! 
' 
| 
1 
! 

! 
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Ali Pakistan menantang ,perwa x 

e 

KESEMPATAN UNTUK MENJAKSIKAN FILM: 

BERABE 
PLEBISIT DI KASHMIR? $ bada tal. 16MEI 1955 diam 12.00 di ,.REX 

DAPAT MENGAMBIL UNDANGAN DI: 

telah tiba diibukota India pada |X. “ 

Iskan- (|| in | 

  

MAL AA AE AI 2 

SAJEMBARA - FOTO 
- Konperensi ,,Asia-Afrika” 

“Meskipun peristiwa bersedjarah . Konperensi Asia Ne 

Afrika ini sudah selesai, namun perhatian rakjat terhadap 

Untuk memberikan kesempatan pada chalajak ramai 

untuk mengadakan pameran foto tentang segala sesuatu 

mengenai Konperensi Asia — Afrika, h , : 

Untuk mendapatkan foto2 gang terbaik maka dengan 

nja 5 foto, ukuran : paling ketjil 24 X 30 ' 

La | paling besar 50 X 60 
. Foto tidak dikembalikan. 

Akan dipilih dua matjam foto : 

“IL, Foto jang terbaik 
IL. Serie foto jang terbaik 
Selambat - lambatnja tg. 31 MEI 1955. 

Semua foto gudah harus diterima di Djakarta, pada 

alamat K.B. Antara, Djalan Pos Utara 51. 
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1. Medaille emas untuk foto jang terbaik. 

2. Medaille emas untuk Serie - foto jang terbaik dan 

hadiah berupa barang (film, dan kertas film) untuk 

pemenang kedua dan ketiga. 

: Djakarta, 11 Mei 1955. 

Jajasan Kantorberita Nasional 

Kata si mBah : ,Ali Pakistan SRS LLLELLLSN NASA, 

PENGUMUMAN. 

2 SECRETS OF LIFE 
"2. KONPERENSI- ASIA - AFRIKA 

1. DJL. PROGO 6 djam 09-00 — 14.00. 

2 LOKET BAGIAN PENGADJAKAN Pagelaran 
djam 08:00 — 11.60. 

M0 PENJELENGGARA FILM GAMA. 

rundingan? ' dengan PM India, | 2 oos00000066666NPOLELSESOGOLLNESPLRL L
GA 

BAN2 SEDAN dam TRUCK 

DJADI BARU LAGI. 

pp: 0. 

PERUSAHAAN PULKANISIR - 

SANTOSA" 
Kintelan 22 — “ Jogjakarta. 

Agent : 

.TJONGE" & Co. , 
Gondomanan 9. — Jogjakarta. 1 

—— Dikerdjakan setjara baru | 
dan baru. , 

Tjepat, Rapi, Kuat dan Murah. 

Terima beli dan djual Ban? bekas.   
da 

aa 

    BB53-LER- 235-8 

  
  

2 telah menerima baik keinginan |, 2 

| KOOLZUUR CYLINDERS 

Ditjari dengan segera". 
— SEBUAH PARTIJ BESAR BARU 

“ATAU JANG SUDAH DIPAKAI 

A ape x FP : nabi 

| BIRO. REKL., ,COTEY”, 

  

  

    
  

  

  

      

JAE POSTBOX "2005, « — DJAKARTA. 

(9 1725 

SSS | PPA EA : 4 AN 
: 

: s HINUHUDUHIU :e 
25 

2 Djam: 10 — 17 — 19 —21. Buku 3 Buku 

R9uReer | Untuk S.M.A.IC dan S.M.E.A 
(PINCESS O'ROURKE” - M.A.IC .M.E.A. 

SNI 1. Ekonomi Sosial / S. Hadibroto -...... “Rp. 16,75 

starring : ia » Peladjaran Ekonomi / J. Van Zwijndregt ...... He 

2 Olivia DE HAVILLAND. 8. Peladjaran Ekonomi / R.Djoerban Li eta 

MMINGS 4 Ilmu Ekonomi Perusahaan / J. C. Rietveldt ... ,, 32,50 

Lega pa “mM Tn "3 5. Lukisan Ekonomi / S.W. Tanja BEA Di MAAN sakit, oO 

g ana sg 2g : 6. Ekonomi untuk S.M.A. / Simorangkir J.C.T. ,,  10,— 

: , Pena 7. Sefijarah Pertumbuhan Ilmu Ekonomi / 7 

Me Kapan anna Pa TH. 3 Ec Goesseng | Haa Keane AA Aa 21050 

Ma 
4 & Buku Pel. Ekonomi umum & Indon. / Supardo ., 19.— 

: o IN 9. Beberapa pengertian Ekonomi / Wim Gordijn ,, 5,29 

ea 5 10. Ekonomi Perusahaan / Prof. S.M. Abidin ...... Kn na 

Menjuburkan, meng Nana 11, Keatah Planing Ekonomi Indonesia / Nas 

rambut dan menguatkan akar | Abikusno TjokroSujOSo 1.4 Ie ae 

nja serta membasmi tetombe || 1» Kooperasi / Mohammad Hatta .».............. 217,50 

MINJAK RAMBUT 13. Peng. tentang Perniagaan & Hukum Dagang / 

kg AA pra ala 3 I.C. Breemer oo Per Maan ana Berp Sa Ae EL 

nga g # Kan 0 14. Icht, Hukura perdata dan Hukum Dagang / 

1botol Rp. 10,— dan Rp. 17,50 : ng " 

iri n untuk | $9- Mr. Tirtodiningrat Lab ang Aa OR neo 

ongkos kirim Rp. 3,50 dan 4 : Da Bat & 

i Sl pa 15. Hitung Dagang IL / Van Ver B1 

luar Djawa: Ban Mera Ko Panpeabean es aa aan naa an Ra s0 

R. O: KAROEHOEN Semua pesanan ditambah porto 15x. sedikitnja Rp. 1,50. 

Djakarta : Kramat 60 B, Bogor: NOOT : gi 

Djl. Tjikeumeuh 11, Sukabumi: |) BUKU-BUKU TSB. HANJA SEBAGIAN, DAN MASIH 

Djl. Raya 172, Bandung: Djl.|4 BANJAK JG. TIDAK DAPAT KAMI SEBUT NAMANJA 

Bandjaran 19, Kiogk depan Gebeo| | SATU PERSATU. - 

AJur2, Toko De Zon, Toko Kota 
5 : 

Tudjuh, Garut: Telaga Bodas 64, : Toko Buku ss R.' 

Pekalongan : Djalan Raya 4/6, TUGU KIDUL 42 — JOGJAKARTA. 

Djogja : Malioboro S1 A. wi ai 

tas permintaan para Langganan. 
5 Ha TENUN 

2 

Untuk, menjambut HARI LEBARAN jang akan datang ini, mulai INI HARI sampai dengan 

TGL. 22 MEI 1955. | 

: EA : "3 
. 

-. Toko Mas Intan Berlian 

tm 

: 0 

am 

ah 
"3 

Fa PETJINAN 80” — TELP. 538 —  JOGJAKARTA. 

K DIBUKA TERUS SABEN HARI SEDARI Djam 9 PAGI SEHINGGA Djam 21. 

HARAP PARA LANGGANAN MAKLUM ADANJA. 

BARU DIDATANGKAN : 

Ribuan HORLOGES untuk PRIJA dan WANITA dari harga jang RENDAH sehingga 

& DISEDIAKAN : 

jang PALING TINGGI. 

Bermatjam - matjam PERHIASAN dari MAS, INTAN dan BERLIANTEN. 

Pembikinan 

      
  ' modern, lux dan halus. Harga maupun service tetap MELAWAN.   

2 

KEDAULATAN RAKJAT 

   
  

  

fa 

EN SUAWAL 1374 

DISEDIAKAN RUPA? MODEL BARU 
Model 59. 
N2 5-8 Rp.27.00 

9-114 Rp.32.8 2 "Tg 

Model 15. 

Model 35. 

Rp. 99.” 

  

TerKewat | Pakailah | 
DISELURUH | SEMIR ini « 
Dunia |     
    

1 Berbahagialah) 
Bahagia dalam hari raya akan lebih terasa kalau makanan sedap bagi seluruh 

keluarga! Untuk hal ini orang memilih Blue Band, Tjap Bunga Matahari. 

   

  

MURNI 

WANGI 

GURIH 

    

   
Pa 

adalah nama kehormatansbagi margarine jang terbaik. 

  

   
Me ERA BER 

Utjapan terima kasih 
Segenap doa pudji restu serta segala bantuan dan sumbang- 

un jang berupa apapun dj ang telah dilimpahkan atas   

  

pemakaman suami / ajah kami jang tertjinta : 

M. MARTOREDJO 
jang meninggal pada hari Sabtu malam dan dimakamkan 

hari Ahad kemarin. tanggal 15-5-55, dengan ini kami utjap- 

kan“ banjak -banjak terima kasih. 3 

Jang berduka tjita : 

$. MARTOREDJO (isteri). 

L. KADARWAITOEL (anak) dengan 

adik2, serti segenap keluarga. 

  

  

  

UTJAPAN. TERIMA. KASIH... 
Dengan ini kami utjapkan beribu2 terima kasih kepada 

Bapak Bupati P.P. Sleman, Bapak Soenito Kep. DPKN, Jk. 

Bapak Kep. Pol. Sleman, Bapak Soemarso (Kep. Bag. Ma- 

terieel) Jk., dan para dermawan sekalian, baik moreel mau- 

pun materieel, jang telah disumbangkan pada perkawinan 

anak kami : 

'ROEDJIJAH dgn. BOEDIMAN 
pada tgl. 11/12-5-1955. 

Sleman, 14-5-1955. 

Kami Kel. PAIDJO al. SASTROSOEDABRMO. 

170-5. Komd. Pol. Kab. Sleman — Jogja. 
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2 TAMA MEMBERI N 
TENAGA BARU. S 

SANGAT BERGUNA Ni 

  

a) LOSMAN'S VIGOSEN PABLET :oaovora rannne Rp. 15,— 

Obat ini menambahkan darah sungsum, memperkuat na- 

pas, terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna 

bagi orang Lelaki atau Perempuan jang badan lemah 

dan berpenjakit. 

b) LOSMAN'S EMMENAGOGUE TABLETS ... Rp. 15,— 

Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang 

bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut bera- 

sa sakit, kurang darah, muka putjat, kepala pusing dan 

pinggang linu pegal! : 

c) LOSMAN'S LEUCORRHOEA TABLETS ...., Rp. 15,— 

Berguna sekali buat pere npuan (Pektay). 

e) LOSMAN'S SANTAL CXSTEL Lo asenniaan Rp. 12,50 

Istimewa buat (Twjjtjing). 

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

Pi) urus - urus mandjur untuk bersihkan perut. 

g) LOSMAN'S HEMORRHOIDZ PIL ........ Da ta Rp. 15— 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru-dan lama, 

h) LOSMAN'S CALOSION TABLET Lio Rp. 15,— 

Antjurkan riak legakan napas, hilangkan segala batuk. 

1): LOSMAN'S NEURING PIL sessseest Rp. 15,— 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak 

tentu. 
i 

j). LOSMAN'S ANTI POLLUTION TABLETS ... Rp. 15,— 

Obat adjaib buat hilangkan bongsiat. B
O
S
S
 

S
O
I
L
E
L
 
I
S
S
 

I
T
S
 
I
S
I
S
 

S
E
S
E
L
E
S
S
L
S
G
S
S
S
P
E
S
O
S
 
6
6
0
 

k) LOSMAN'S DEAFNESS PIL Los Rp. 15,— 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

1) LOSMAN'S RHEUMATIO PIL. aenpetoa Rp. 15,— 

| Untuk sakit tulang entjok dan lain? sakit rheumatiek. Bal 

m) LOSMAN'S ANTACID POWDER “as Rp: 9— LT 

Buat sakit Ulu hati, kelebihan asem, makanan tidak & 

hantjur. TE 9 

n) LOSMAN'S NIER & BLAAS TABLET ......... Rp: 15,— & 

Mustadjab sembuhkan sakit Pinggang gegindjel, lemah, 

djalanan kentjing berasa sakit dan lain - lainnja. 
0) LOSMAN'S BLOODTONIC TABLET nu. Rp. 15,— 

Mengandung Vitamin A.B.C:D. Untuk orang sakit baru 
sembuh badan lemah, muka putjet, makan tidak enak. 

p) LOSMAN'S PEPERMINT. oi... 2 aula a Rp 5 — 
Untuk segala penjakit Pilek, Batuk, Perut, Ulu- hati dll. 

sn
 

g 
Zalf mandjur untuk segala sakit kulit Exceem, Luka 
Rangen. 

Agen di DIORIA ar, TER AN TONG : 
K Patjinan 81. 

Bisa beli di Toko- Toko OBAT diseluruh INDONESIA. 

Typ. , Kedaulatan Rakjat” 1661 / JLT/ Al / 102. 

  

     

  

  

LOSMAN'S ZALEF se... BN Lan Hi Rp. 2,50 4




