
  

      

     

  

“3 

SURYADARMA" JANG TERD 
DJAKSA AGUNG SUPRAPTO 

TENGGI DI DJAKARTA. 

Adaa saksi utama 
PERISTIWA DIKALANGAN ANGKATAN UDARA Ri. 

ANG TERKENAL DENGAN NAMA ,,PERISTIWA SUJONO - 
JADI BULAN MEI 1953 OLEH 
BULAN JANG LALU TELAH 

DITERUSKAN KEPADA PIHAK MEN UAN TENTARA 

PERWIRA2 JANG DIDJADIKAN TERDAKWA DAN 
AKAN DIHADAPKAN DIMUKA SIDANG PENGADILAN TEN 
TARA TINGGI ITU SEMUA BERDJUMLAH 3 ORANG, JAKNI 

: MUDA OnAna: Papan DAN 
Xx 

KITA PERLU 
ORANG BESAR ! 

5 Kemarin Presiden Sukarno usi 
: anja genap 54 tahun: Kita utjap 

kan selamat, mudah-mudahan di 

pandjangkan usianja, mudah- 
mudahan diberkahi kekuatan 

jang tak terpatahkan, sebab 
bangsa kita sungguh? memerlu- 
kan orang besar ! 

  

1 sa'at seluruh bangsa dan negara 
mengalami pantjaroba, pada sa' 
at segala sesuatu dalam masjara 
kat kita masih belum mentjapai | 

patokan? dan ugeran? (ini isti- 

lah kita pindjam dari Prof. Mr 
- Pjojodiguno dari fakultit hukum 
Gadjah Mada), masjarakat kita 

membutuhkan tokoh besar jang 
dapat didjadikan antjer?, dapat 
didjadikan pedoman bagi segala 
tindakan dan tingkah laku kita F 
semua. 

& 
tx 

| dulu djuga 

KOMODORE MUDA UDARA H. -SUJONO SENDIRI, KOM. 
MAJOR UDARA SUTARDJO. 

“Dua orang perwira lainnja jg 
disebut2 namanja 

tersangkut dalam peristiwa ini, 
| bahkan telah pula didengar ke- 
terangan2nja dalam pemeriksa- 
an pendahuluan oleh Kedjaksa- 
an Agung, 
Udara Wiweko dan Major Udara 
Suhud, tidak akan dihadapkan 
sebagai terdakwa. 

Alasannja menurut keterang- | 

an ialah'karena kesalahan dari 
kedua perwira tersebut dianggap 
kurang djelas, sehingga kurarg 
terdapat pula bukti2 tjukup utk 
menuntut mereka dimuka sidang | 
pengadilan. 

 Yuduhan terhadap | 

terdakwa. 

Sementara itu mengenai diri 
3 perwira tersebut diatas jang 
akan dihadapkan sebagai terdak 

"Ti AK. Gani: 

  

  la sekarang 1ni, selain 

djadi Presiden, Ir Sukarno masih 
tetap berfunksi sebagai Bung: 
Karno. 2, masih tetap ber 

aan MENARI. jang 

ana Tang Eat Gate dari k 
mereka sendiri. Jang Sepeda 
apa jang dirasakan mereka. 

Dan sebaliknja apa jang dira 
sakan Bung Karno dirasakan 
djuga oleh masjarakat. Apa jg 
Gitjita-tjitakan Bung Karno di 

fjita-tjitakan djuga oleh east 
rakat. 

Pendeknja, Bung Kek dira | 

sakan sebagai ea mereka. 

  

Malah a itu doko 

Bung Karno terpandang dan di 
rasakan sebagai ideal-figur. Se- 
bagai perwudjudan dari pada 
angan? jang ditjita-tjitakan ma 
sjarakat. Pendek kata, tokoh 
Sukarno  diidealiseer, naa 
suatu tokoh jang bovenmensel 

jang melebihi manusia biasa, ta 
pi jang memang diangan-angan- 

kan oleh tiap2 manusia Indone- 
sia, jang satu persatu tidak da- 
“pat tertjapai oleh mereka. 

Ini tidak enteng bagi pribadi , 
Sukarno sendiri! Sebab tiap? ge 
NN diteropong. Diteliti. Dika 
ti dengan saksama. 

Sedikit sadja menjimpang dari 
angan? itu, mudah sekali masja 
rakat ketjewa. 

R 

Orang boleh berkata: Masjara 
kat salah. Masjarakat keliru. 

Bung Karno bukan dewa. Ia ma 
nusia biasa. Ia manusia darah 

daging dan tulang seperti kita 

semua satu per satu. 
Itu benar. Itu logisch. Tapi | 

alam pikiran masjarakat tidak 
logisch seperti itu. Tokoh Bung | 

Karno tidak dapat disamakan de 
ngan hitungan YK 2 5 ta 
tidak bisa, dan untuk sementara 

.tidak akan bisa, selama masjara 
kat kita masih berada pada ta- 
raf pantjaroba jang membutuh- 
kan antjer?2 ini. 
ifa tu sebabnja timbangan ma 

sjarakat kadang? nampak tidak 

adil terhadap Bung Karno. Itu 

sebabnja nampak seakan-akan 

masjarakat tidak dapat mema | 

hami, bahwa Sukarno pun dapat 

mengalami taufan dan badai, se 

perti kita Bean satu 9) satu. 

Oleh Ja itu berkenaan 

dengan hari ulang tahunnja kita 

doakan, kita pohonkan, mudah- 

mudahan Presiden Sukarno: Je-. 

bih tepat lagi, BUNG KARNO, 
dapat memahami, bahwa tidak 

adilnja, kedjamnja, ma- 

sjarakat aa dia adalah 
karena tjintanja ! 
Masjarakat tidak metik dia 

sebagai manusia biasa jang ber 

darah berdaging dan bertulang. 
Tapi melihatnja djauh lebih dari 

itu. Melihatnja sebagai ideal-fi 

5 gur jang diidam-idamkan, jang 
$ oleh kita semua satu per satu 

tidak dapat tertjapai. 
Ini, ini, sesa'at pun tidak bo 

leh dilupakan Bung Karno. Bung 

Karno wadjib bergerak kearah 

itu. Demi kepentingan bangsa 

dan negara jang ditjintainja dan 
jang mentjintainja. 

Ingat, zonder antjer? itu, apa 

akan djadinja masjarakat kita 

jang ditengah? pantjaroba ini ? 

P
a
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DALAM rangka atjara Konpe 

rensi Daerah Sumatera Selatan 

ketiga dari Partai Nasional Ini-,. 

donesia jang dilangsungkan mu 

lai tanggal 4 Djuni sampai de- 

ngan 6 Djuni, dilangsungkan 

rapat umum bertempat ditanah 

lapang Hatta Palembang dengan 

» dihadiri oleh beberapa ribu pe- 

Me undjung.. 
“Segala Uni Naas diha- 

puskan. 

- Dalam pidatonja Dr A.K. Gam 

telah kemukakan berbagai fak- 

tor jang harus ditembus oleh 

rakjat Indonesia guna mentja- 

pai tjita-tjita terachir dari ke- 

merdekaan ini baik dilapangan 

politik maupun ekonomi dan ke 

uangan. : 
Gani katakan, bahwa harus 

ada perimbangan dalam berusa- 

ha mentjapai tjita2 itu, baik di 

lapangan materiil maupun spiri 

tuil, baik” dalam urusan lua: 

maupun dalam negeri. 

2 emukakannja  tindakan- 

tindakan jang madju dari kabi- 

net sekarang, dibanding dengan 

kabinet-kabinet jang telah lalu. 

Seterusnja Gani katakan, bahwa 

segala matjam Uni dengan Be- 

janda barus dihapuskan, baik 

Uni dilapangan politik maupun 
ekonomi dan keuangan. : 
“Uni dilapangan ekonomi dan 

keuangan itu dikatakan Gani se- 

bagai belenggu jang mendjadi 
penghalang bagi rakjat Indone- 

|sia mentjapai tjita-tjitanja jang 

bersembojankan ,.dari kita, oleh 

kita dan untuk kita” itu. » 

“'Dilapangan ekonomi dan 
Mukasah dikatakannja, bhw 
Indonesia sekarang masih 
didiadjah oleh keradjaan Be 
landa disegala lapangan, ba 

bank, produksi, transport, 
distribusi dalam maupun lu 
ar negeri. 

Suasana buruk dilapangan 

ekonomi. 

  
pada kabinet 

barkan 

dari penduduk Peking ketike   

jakni Kom. Muda | 

wa, lebih djauh diperoleh kete- | 
rangan tuduhan pel jang di- | 

      

ik dalam urusan perkreditan: 

dewasa ini, menurut 

Gani tidak dapat dipersalahkan 
“sekarang dengan 

menuntut agar kabinet ini dibu 

lantjarkan terhadap diri Kom. 
Muda Udara H. Sujono antara 
lain ialah berusaha merusak di- 
siplin dalam Angkatan Perang 
(AURI) jang di lakukan dengan 
tjara menulis surat 13 Mei 1953 
tentang ,,Beleid KSAU” Surya- 
darma, kepada. Menteri Perta- 
hanan Iwa Kusumasumantri. 
Tuduhan? terhadap dua perwi 

ra lainnja dianggap termasuk 
| Sujono Cs jakni Ruslan dan Su- 

| tardjo antara |lain ialah ikut 
| serta dalam usaha2 seperti jang 

| disebut daiam tuduhan jang di- 

| lakukan oleh Kom. Muda Udara 
Sujono jang dianggap bersifat 

| melanggar hukum militer. 
|. Lebih djauh diperoleh kabar 
| bahwa dalam pemeriksaan perka 

| ra ini oleh Pengadilan Tentara 
| Tinggi di Djakarta tertjantum 
| kelak, nama Ik. 10 orang jang 
akan didengar. keterangan2nja 
sebagai saksi diantaranja KSAU 
Laksamara Muda Udara Surya- 
Gurma, Kom. Muda Udara Wi- 
wveko dil. 

Sebagai penuntut umum akan 
| bertindak Djaksa Tentara Ting- 

gi pada Pengadilar' Tentara Ting 
di Djakarta Mr Suhartono. - 
Sebagai diketahui sedjak ter- 

| djadinja peristiwa ini pada bulan 
| Mei '53 jg lalu, beberapa orang 
: perwira AURI jang - termasuk 
golongan Sujono Cs. dinon-aktip 
kan dari djabatarnja. — Ant. 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

  

Si 

  

: 

Sumber dari kekatjauan 
. eko nomi 

onepoli Belan 
Gaki oleh partai oposisi, 
rena sumber 
keruwetah LnI 

benarnja. adalah 
dar MO I-Oo-pook an, - 

landa jang ma h 
mau tetap berkuasa. 

k. 
da 

s 

a 

IX. 

e 

o- m 
Be 
si 

Disesalkannja, pahwa masih 

ada bangsa Indonesia jang mau 

mendjadi . kaki-tangan modal 

Belanda dalam mengatjaukan 

ekonomi Indonesia seperti se- 

karang. Kuntji lumbang padi | 

dan lemari besi kita harus kita 

pegang sendiri, kata Gani achir- 

nja. 
Pa djuga bantah tuduhan2 

pihak oposisi, bahwa kabinet se 

karang menghambur - hambur- 

kan uang dengan pertjuma de- 

ngan antara lain kemukakan, 

bahwa djustru kabinet2 jang te- 

lah lalulah jang sebenarnja te- 

lah main rojal-rojalan dengan 

uang untuk barang-barang lux 

seperti mobil2 dsb.- -nja. — Ant. 

Presiden Sukarno: 

UNTUK M   
z 

Mr Sartono, Wakil PM Zainul 

di Gedung Olahraga Djakarta 

Sosialis Birma. 

Dalam resepsi itu, sebelum 
Sjahrir dan Bung Karno, berbi- 

tjara wakil Sekretariat Konpe- 

rensi Sosialis Asia MS Gokhale 
jang menjampaikan pesan2 ke- 
tua KSA U Ba Swe, dan Men- 
teri Dalam Negeri Birma Bo 
Khin Maung jang menjampaikan 
pesan2' sekretaris Partai Sosi- 
alis Birma U Ba Swe. Pesan2 
tersebut berisi utjapan selamat 

“ 

  sebagaimana dikehen- ! dan harapan2 berhasilnja ko- 

  

Perdana Menteri Ali Sastroamud jojo mendapat sambutan hangat 
PM Indonesia itu lewat didjalan2 

kota Peking dengan menumpang mobil terbuka dan didampingi 
oleh Chou En Lai. Seperti nam pak pada gambar diatas. 

(HSINHUA), 

“laptara seksi dengan pihak lain, 

       

MASSA ADAL 
Sjahrir: Djan 

Sosialis Indonesia ke-II. Selain para 

hadir djuga utusan? dari Konperensi 

BARIAN 

Parlemen mulai | 
sidang 

Setelah mengadakan reses se- 
dara Er Duta MpiilaPa. G 

Sun - telah membuka sadhgnia 
jang ketiga urtuk tahun 1955, 
& bawah pimpinan ketua parie-” 
inon Sartono. Dikatakan oleh ke 
cud parlemen, bahwa dari tang- 
gal 21 Maret s/d 20 April jl. te- 
Tan diadakan 19 kali rapat pleno 
terbuka dan empat kali rapat 
»lero tertutup, sepuluh kali ra- 

pat kerdja dengan Pemerintah 
'nleh seksi2, 28 kali rapat seksi 
biasa dan lima kali pertemuan | 

2 kali rapat oleh bagian?, 3 kali 
rapat panitia permusjawaratan 

dan 4 kali rapat Panitya Ru- 
mah Tangga, diantaranja satu 
kali rapat diadakan dlm waktu 
reses. 
Oleh ketua parlemen diterang- 

kan, bahwa djumlah anggauta 
sidang jang menentukan guorum 
sekarang ini, ialah 228 orang. 

| Selandjutrja ketua parlemen 
menjebutkan sembilan usul un- 
dangz2 jang sedang dalam pem- 
bitjaraan plero diantaranja jang 
terpenting : rentjana undang2 
pemerintahan daerah, rentjana 

undang2 tentang mengubah po- 

kox Bank Indonesia, rentjana un 

dang2 tentang persetudjuan per- 
djandjian antara Republik Indo- 

nesia dengan Djepang, mengenai 
pengangkatan kapal2 tenggelam. 

Mengenai rantjangan anggar- 
an Negua 1954, diterangkan 
oleh ketua parlemen bahwa hal 
itu telah sampai pada taraf pe- 
njelesaian pemeriksaan persiap- 
an oleh bagian2 parlemen. Oleh 
ketua Mr Sartono dinjatakan, 
bahwa tamu? negara jang ber- 
kundjung pada ketua parlemen 
dari permulaan tahun ini hingga 
20 Mei Jang lalu banjak sekali. 
    

  

Kedatangannja 
. PM Ali 
Ditunda karena hawa 

- burak. 
Akibat buruknja tjuatja,.ma 

ka rombongan PM Ali petang ini 
tidak djadi datang dila 
terbang Kemajoran. Pesawat ter | 

  
bongan itu pulang tidak dapat 
berangkat dari Canton. Bila rom 
bongan PM Ali akan tiba di Dja. 

dengan : 
segera setelah mendapat berita 
lebih landjut dari Canton, Seper 
ti diketahui PM Ali dan rombo 
ngannja ditunggu kedatarigan- 
nja hari ini setelah mengadakan 
kundjungan ke RRT selama kira? 

seminggu. His 
cit 

| Sjamsudin Bachtiar, 

“atas 

:2/6 bertempat diketjamatan Ma- 

bang GIA jg akan membawa rom Lkan sehabis itu, 
har us.membajar Rp. 62.59 untuk 

“Ongkos 

      
    

4 Hd Fa Sa 2 

rat pesanan Pe aeroTi ka, ke Dja- 

'"mUum 
DI TERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAPLATAN RAKJAT (ANGGOTA S. P. S.) 

Awas penipu litjin: 

Kira2 100 bekas pela- 
djar djadi korban 

(Oleh: Warawan ,, KR.” 

SUATU penipuan litjin, telah terdjadi di Magelang dimana 
Kantor Penempatan Yenaga Kedu telah turut mendjadi bulan?2- 

“an, sehingga Ik. 100 bekas peladjar telah dirugikan. 

  

ra
 

sendiri). 

1 

Duduk peristiwa itu menu- | dir sudah menghilang dari ka- 
'rbt wartawan ,,K.R.” Magelang | mar penginapannja di Hotel 
jang memperoleh keterangan | Bandung Magelang, sedang jg 
Gari K.P.T, adalah sbb. : ada didalam kamar Hotel itu, 

adalah beberapa barang jang ke 
'tinggalan berupa tas isi anduk 
dan stempel palsu dari Maskave 
Pelajaran telah dapat diketemu- 
kan dalam tas itu. 
Menurut keterangan, pun ada 

sekuah arlodji dan jacket milik 
peladjar jang mendaftarkan diri 
“turut kabur dibawa penipu litjin 
tersebut. 

Terhadap penipuan ini kini ma 

| Tanggal 25!5 datang dikantor 
K.P.T. Magelang seorang lelaki 
berbadan kurus agak tinggi, ku- 

lit kehitam2an, hidung pandjang, 
rambut keriting, membawa surat 
tugas dan keterangan bepergian. 
Dalam surat keterangan itu di- 
Sebutkan, bahwa Andi Burhanu- 
din, demikian namanja, selaku 
wk. Kepala Bg. Urusan pegawai 

  

2 ,Maskape Anda Nusan | sih terus diadakan : pengusutan 
ara Dja karta” bertugas ke Ma- | fihak jang berwadjib. 
Alang: Bondowoso aan Banju- 
wangi untuk menerima pendaf- 

taran tjalon2 pelaut, surat mana KONP. PERBEPBSI 
Gitanda-targani oleh Kepala Bg. Di TEGAL | 
GP. Maskape Pelajaran S. Su- 
lagiman. Sedang dalam surat tu- 
gas jang ditanda-tangani oleh 

Kepala Mas 
bahwa Andi 

mendapat tugas 

Konperensi Perbepbsi Djateng | 
jang sedianja diadakan tg. 8 — | 
12 Djuni ini di Tegal, berhu- 
bung dengan sesuatu hal diun- 

dur dan akan diadakan tg..13 — 
kape diterangkan 
Burhanudin 

| 
| 
| 

    

  

HARGA LANGGANAN, 
(Tiap Sapta. GRATIS Madjallah 

kanak 

  

2 kanak - » KAWANKU”) 

Dalam dan Luar Kota. 
Sebulan |... Rp. 18,— 
KOP IA SANAK » 960 

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

  

TAHUN X — NOMOR 204 

    
Marschalk Tito dari Jugoslavia (kanan) menjambut kedatang- 

  

mereka akan dididik di Djakarta 
sebagai tukang kaju dan besi di- 

kapal. “Oleh Burharudin, 
“anak2- tersebut telah diudji ma- 
“Sing2 pada tanggal 31/5, 1/6 dan 

Israel menjerang daerah Gaza. 

gelang. Andi Burhanudin -kata- 
bahwa arak? 

Burns, sebagai diketahui, hari 

Kamis jang lalu terbang ke Kai 

ro untuk menerangkan kepada 
kolonel Nasser panwa situasi di 

Gaza mengchawatirkan. . Nasser 

menjatakan.. kepada Burns.-ber- 
sedia untuk menarik pasukan2- 

nja dari garis front jang seka- 
rang djika Israel djuga berbuat 

Gemikian. 

Tembak-menembak dgn. 
mortir di Gaza. 

Djurubitjara angkatan 

kepergian. mereka ke- 
poakarta dimana untuk itu, Bur   

karta dengan tjap dari Djawat- 

an Kereta Api Lk. 100 peladjar 
telah membajar ongkos tersebut 
sedjumilah seharga Rp: 6250.— 

JK.P.P: mulai menaruh 

tjuriga 

Berhubung dengan itu, KP. 
darat       

Bung 3 Karno 
. 54 Tahun 
Semalam masjarakat Djakarta 

telah meramaikan hari ulang th 

Bung Karno jang ke-54. Upatja 

ra peringatan dilangsungkan di 

Istana Merdeka. 
Dalam pertemuan semalam ha | 

dir pula berbagai utusan organi 

sasi diantaranja rombongan de 

legasi Gerakan Ahmadijah di | 

“Indonesia jang diketuai oleh Sa | 

jid Sjah Mohammad. Delegasi 

tni semalam telah menjerahkan 

sebuah buku Tafsir @Gur'an dim 

- bahasa Inggris. — RD.   
ENTJAPAI IJITA2, TENAGA 

AH SJARAT MUTLAK 

tangan kelas 

DENGAN dihadiri oleh Presiden Sukarno, Ketua Parlemen | 

Arifin dan banjak tamu lainnja, 

diadakan resepsi Kongres Partai 

kongresis dan tamu? itu, 

Sosialis Asia dan Partai 

ngres psr tersebut. Selain itu 

dibatjakan kawat2, al. dari Wa 

kil Presiden Moh. Hatta jang 

Menea selamat. 

Sjahrir : 1 Anti segala 
totaliterisme. 

Tentang politik PSI Sjahrir 

a.l. berkata sbb : 

sLahir didalam suasana Ke- 

merdekaan PSI memerlukan Su- 

asana itu bagaikan manusia 

Tumumnja memerlukan hawa un- 

tuk dapat bernafas. Kemerdeka- 

an untuk Partai Sosialis Indo- 

nesia bukan sadja berarti bebas 

dari tindasan dan penghisapan, 

melainkan djuga suasana jang 

memungkinkan inisiatif dan 

perkembangan kehidupan. Ke- 

merdekaan baginja adalah sja- 

rat mutlak untuk kehidupan dan 
kemadjuan serta perkembangan 

hidup kita sebagai bangsa dan 
sebagai manusia. Oleh karena 
itu maka kita menjatakan diri 
kita solidair dengan tiap gerak- 
an kemerdekaan jang memper- 
djuangkan kehidupan dalam su- 
asana kemerdekaan. Kita berse- 
dia menjokong tiap perdjuangan 

melawan Pena N   
Eehoon Kebudajaar 'ndonesia 

ntar hap 
angan 

«Kon Bataviassch Ge: 
vi KunitenenrWeter 

    

Magelang..I 

' ga dan tanggal 31/5 telah kirim 

     

    

| da orang 

| gakan tindakan, Andi Burhanu- 

gan memperuntjing pe 

mulai menaruh tjuri- 2 

rat ke KP.T. Punsat Dja- Kjai lroredjo 

rta untuk " berhubungan gn »Guru-nja” gerombolan 

Maskape - Pelajaran tersebut. MMC mati. ti 
ba- Sebelum peristiwa matinja »e 

Tanggal 4/6 pagi diterima 

san kawat dari Djakarta, jang 

menjatakan bahwa maskape Pe- 

jajaran jang dimaksud tak tahu 

menahu tentang soal pendaftar- 

an dan tidak. memberi tugas pa- 

jg namanja Andi Bur- 

mimpin tertinggi gerombolan M 

MC Umar Junani, maka pada tg 

30 bulan jang lalu, atas petun- 

djuk rakjat, oleh jang berwadjib 

dari daerah Operasi Tri Tunggal 
di Bojolali telah diadakan peng 
gerebegan disalah satu tempat 

di desa Ngagrong Ampel barat, 
diereng-ereng gunung Merbabu. 
Sesampainja ditempat itu, ter 

njata dapat didjumpai gerombol- 

an MMC jang sedang memanas 
kan badannja dengan api ung- 

gun. Mereka diperingatkan agar 
menjerahkan diri sadja, tetapi 

malahan melarikan diri dengan 

tidak mengindahkan tembakan2 

keatas sebagai peringatan. 
Oleh karena pada waktu itu 

sudah gelap, sebab sudah djam: 

8 malam, maka mereka terus di 

kedjar dan achirnja dapat pula di 
tangkap 6 orang. Mereka itu ada 

lah isterinja kjai Iroredjo dgn. 
keluarganja, sedangkan kjai Iro 

redjo sendiri dapat terus melari 
kan diri. Tetapi keesokan hari- 

nja didaerah Ngagrong tsb dapat 

djuga ditangkap kjai Iroredjo 

dalam keadaaneluka2 berat dan 

Lharnudin. 

Soal itu segera oleh fihak 

K.P.T. telah diserahkan pada fi- 

hak Kepolisian untuk bertindak, 

ietapi waktu Kepolisian menga- 

rten- 

buskan nafasnja jang penghabis 

an. 
Perlu diketahui bahwa kjai 

Iroredjo tsb sudah landjut usia 
nja jaitu kl. 16 th. Ia terkenal 
sebagai ,,guru'-nja Umar Junani 

dengan gerombolannja. 
  

PERKAWINAN PUTERI 
SUDIRO 

Presiden Sukarno hadli- 
ri resepsinja. 

Perkawinan antara puteri per- 
tama Walikota Sudiro 'Toety 
Soetji Marhaeni (Toety Sudiro) 

dgn Karsono Sasmojo tlh dilang- 

sungkan hari Minggu jl ditsmpat 

kediaman Walikota. Upatjara 
pernikahan itu telah disaksikan 
al. oleh Wakil Presiden, Njonja 

Hatta, Wakil Perdana Menteri 
dan Ibu Fatmawati Soekarno 
serta beberapa Menteri. 

Pada petangnja diadakan re- 

sepsi jang mendapat kundju- 
ngan banjak orang dari segala 

golongan sehingga tempatnja 
mendjadi penuh sesak. 

Djuga Presiden Soekarno ke- 
lihatan datang pada resepsi itu 
diantara  Menteri2, anggota2 
korps “diplomatik, pemimpin2 

  

SUTAN SJAHRIR. 

jang menjempitkan kehidupan 

araka bumi ini, apa djuga ben 

tuk dan namanja. 

Partai Sosialis Indonesia me- 

nentang kolonialisme, imperi- 

alisme, fasisme dan segala ma- | 

tjam  totalitairisme jang lain 

apa djuga nama jang diberikan- 

nja pada dirinja. : 

Hal ini pula jang mendjadi 

salah satu sebab jang pokok, 

kata Sjahrir, daripada lahirnja 

partai kita, jaitu sebagai pemi- 

sahan dari gerakan jang mula- 

nja djuga menamakan dirinja | partai dan organisasi2, kaum pe- 

sosialis akan tetapi achirnja ter | ngusaha, 'bintang2 pilem dan 

njata tjondong pada gerakan | lain-lain. 

jang terus-terang berkepertjaja- Sebagai hiburan pada resepsi 

|Ialu telah erdjadi 

ta' lama kemudian ia menghem | 

Nasser telah mengantjam ,,perang total” dalam bulan ini djika 

Berita itu menjatakan, bahwa Nasser telah mengemukakan 

hal itu kepada djenderal major E. Burns, kepala penindjau PBB 
urusan gentjatan sendjata Palestina. 

Israel dalam pada itu mengata- 

kan, bahwa hari . Minggu jang 
tembak-me 

nembak mortir melintasi perba- 

tasan Gaza. 
Menurut. djurubitjara itu pos 

terdepan Mesir lah jang memu- 
lai menembaki patroli Israel de- 

ngan mortir dan sendjata oto- 

matis, patroli jang sedang me- 

ngawasi garis demarkasi disek- 

tor Naha Ez itu kemudian mem 

balas serangan2 tersebut dan ter 

Gjadilah tembak-menembak an- 

tara kedua fihak "jang sampai 

berita ini dimuat tidak terdapat 
kerugian. . 

Situasi Gaza sangat 

eksplosif. 

Sementara itu berita dari Kai 

ro menjatakan bahwa Duta2 Be 

sar Amerika Serikat dan Ingge- 

ris (Henry Byroade dan Sir 

Ralph Stevenson) telah mene- 

mui Menteri Luar Negeri Mesir 

Dr Mahmoud Fawzi untuk me- 

rundingkan situasi daerah Gaza. 

Para penindjau diplomatik di 

Kairo menganggap Situasi Ga- 
za sangat eksplosif. Mereka per- 

tjaja usul PM Mesir kolonel Nas 

ser jang kabarnja menjatakan 

supaja baik fihak Mesir maupun 

Israel mengundurkan diri dari 

Gaza sebagai suatu hal jang 

akan sangat membantu mengu- 

rangi ketegangan atas garis2 

perletakan sendjata jang hangat 

itu. 

mendaftari tjalon2 pelaut itu |17 Djuli jad. Konperensi akan an sekretaris pertama dari Partai Komunis Rusia Kruschev 

dari tanggal 25/5 hingga bulan | membitjarakan al. soal per- pada waktu kedatangannja di Iselgrado untuk adakan perun- 
Djuni '55 ini. baikan nasib. dingan persahabatan. (Foto : PIA). 

Mula-mula fihak KPT 
x pertjaja. 
Kedatangan Burhanudin sb. 

di K.P.T. adalah untuk mentiari f 
tenaga2 itu, jang sudah tentu 7 . 1 : “ 

mendapat bantuan seperlunja Perang Mesir—Israel bisa petjah 

dari K.P.T. jang mula2 tidak 
menaruh tjuriga. Sedjumlah 59 : 8 

'anak dari S.R., 50 dari S.M.P. Irak tawarkan bantuan kpd Mesir 
dan 50 dari S.T-P. telah didaftar 5 - 3 z : 
dimana “menurut Burhanudin, PERDANA menteri Mesir, letnan kolonel Djamal Abdul Irak menawarkan bantu 

an kepada Mesir. | 

Menteri N Irak Burhanud- 

din Bassayan Sementara 'itu ti- 
dak memberi tahukan Mesir, 

bahwa Irak siap untuk memberi 

kan segala bantuan jang mung- 

kin kepada Mesir bila  terdjadi 

suatu agresi Israel terhadap da- 
erah Gaza. 

Bassayan memberi tahu hal 
ini dalam pertemuan dengan du- 

18 besar. Mesiruintuk-Irak Taw- 

fik @utamish. Bassayan djuga 

memberi in Ss kepada duta 

besar Irak di Kairo, Nadjib al 

meneruskan pem- 

n tersebut kepada.pe- 

merintahan PM Djamal Abdul 
Nasser. — UP-Rtr. 

o 

EDEN. SESALKAN PEMO- 
SOKAN KA. 

Dalam pidatonja melalui tjo- 
rong radio, PM Eden dari Ing- 

geris menjampaikan kepada rak 
jat Inggeris tentang keadaan pe 
mogokan kereta api jang kini 

  

2 

  

    
  

  

   

  

  
   

  

  

  
telah wmengindjak minggu ke 
dua. Tindakan2 darurat, demiki- 

|an dikatakan oleh Eden terpaksa 
| dilakukan untuk mendjamin ke- 
| butuhan2 jang diperlukan. 

Lebih dari 7 ribu kereta api 

|kini telah berdjalan kembali, te- 
| tapi djumlah ini hanja merupa- 
kan 1/6 dari djumlah dinas ke- 
reta api itu bagi “suatu negeri 
seperti Irggeris jang kini sedang 
madju pada saat2 negara ber- 

tambah kust:dan makmur ada- 
lah patut. disesalkan. Penjelesai- 
an untuk mengachiri pemogokan 
oleh Eden diharapkan lebih tje- 

pat akan lebih baik — (BBC). 
  

Konperensi Djapen Djateng : 
  

TELAH 

Dalam konperensi dinas itu 

hadir djuga Kepala2 Studio RRI 
Semarang, Solo dan Kespenmob 
Purwokerto /Solo beserta staf- 
nja. 

Kepala Djawatan Penerangan 
Propinsi Djawa Tengah, Sadono 
Dibjowirojo dalam uraiannja se- 
laku pimpinan rapat a.l. mene- 
kankan pembitjaraan pada tu- 

gas djuru penerang dalam meng- 
hadapi Pemilihan umum. Pene- 
rangax Pemilihan umum jg ber- 
sifat politis-ecucatif dan tehnis 
informatif kepada umum dilaku 
kan oleh Kempen beserta Dja- 

pen2nja dan merupakan tang- 

gung djawab jang besar kepada- 
nja. 
Untuk mengatasi pelbagai per 

soalan jang banjak timbul, dite- 
gaskan kembali akan kewadjib- 
an pegawai2 penerangan, jakni 
memegang teguh Pantja Bakti 
Kempen, jahg antara lain ber- 
bunji :   an serta bersifat totalitair”. itu telah dipertundjukkan per-         (Bersambung hal. 3). | mainan wajang orang. — Ant, 

  

Memberi keterangan kepada 
segenap lapisan rakjat tentang 

Pantja Bakti Kempen 
dipegang teguh 

(Oleh: Wartawan ,,K.R." 

KONPERENSI DINAS KEPALA? DJAWATAN PENERA- 
NGAN SELURUH DJAWA TENGAH JANG DIADAKAN DI 
TAWANGMANGU DAN DISELENGGARAKAN 
PEN PROPINSI PADA TANGGAL 2 DAN 3-6 JANG LALU 

MEMBITJARAKAN PROGRAM KERDJA BAGI 
SELURUH ALAT? PENERANGAN DALAM MENGHADAPI 
KAMPANJE PEMILIHAN UMUM, JANG KINI TELAH SAM- 
PAI PADA TARAF TERACHIR, JAKNI MENGENAI PELAK- 
SANAAN PEMUNGUTAN SUARA. 

sendiri). 

OLEH DJA- 

politik jang didjalankan oleh pe 
merintah (Kabinet) serta mem- 
beri penerangan tentang peratu- 
ran? jang dikeluarkan dan tin- 
dakan2 jang dilakukan baik oleh 
Pemerintah Pusat maupun oleh 
Pemerintah Daerah, 

Memberi penerangan kepada 
perdalam pengertian tentang — 

ideologie Negara (Pantja Sila) 
seperti termaktub dalam UU Da 
Sar. Achirnja diandjurkan supa- 
ja penerangan mengenai Pemilih 
an umum pada taraf terachir 
ini benar? didjaga keselamatan- 
nja. — (Kor). 

SUNGGUH2 TERDJADI 
MUan ag ene NaNgnaNaNaamaa 

£ Pada tgl 31 Mei jl. kira2 
djam 11.30 (djam kerdja) siang, 
ketika.seorang tamu hendak ber 
temu dengan seorang pegawai 

disuatu kantor dikota Jogja, oleh 

pesuruk kantor: sudah pergi non 

ton bioskop.   
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Ia 

2 rangan Ao Ta lambat tg. 5-8 ' 

: “MENGARANG 

tahun Kemerdekaan Indonesia jg 

Nan Semua 

sudah sampai di Kantor Delete 
ris Pemerintah Daerah Kab., dan 
pemenang? sajembara nanti 
akan diberi hadiah jang berhar 

— | ga. dengan disertai surat tanda    

    

   

  

Nee ena Kabu 

| Dari: fihak penjelenggara dite 
b sajembara ini, di 

1 Aa ang untuk me 
Oa serta menjempurnakan 

  

    

  

. seni sastera Lan pa Djap. 
Fe 

sa. RAPAT BERSAMA PANI- 

   

  

   

  

Magelang 
LAGI 15 KELUARGA KE 

SUMATERA 
Pada tgl 1-6 jbl mn Kantor 

Penempatan Te h agelang j 
telah memberangkatkan lagi 15 | 
keluarga terdiri atas 38 djiwa ke 
Sumatera-Timur, jang ke semua 
nja akan  bekerdja pada per- 
kebunan karet ,,Gohor-lama”, te 

- tapi jg bekerdja hanja kaum lai: 

  

    

  

Da Penata Mob Hot! : 

PERTEMUAN SILAHTU- 
RAHMI 

“Oleh Persaudaraan Setya Hati | 
(SHO) Tjabang Ma 

. : organisasi pentjak | , suatu 
Bea ai 4-5 Djuni jl Gi Kantin! 
Tentara Magelang telah diada- 
kan perajaan Hari Sjawalan as 
mana diadakan pidato2 oleh pe 

   
wakil instansi2, a oleh 
ketua SHO sete am. 

Perajaan itu 1 de-' 
ngan  demonstr tjak. 
dan silat dan apa 3 
tundjukkan dagelan Mataram. : 

Djuga oleh fihak Panitya sja! : Tiilatj jap perlu handelsba nk 
14000 Ton besi tua untuk Djepang 

Wartawan KMR.” 

|. BEKKENAAN dengan pertumbuhan perindustrian dan per- 

walan DPU kota Magelang tih 
diadakan pertemuan silaturahmi | # 

“tgl 4-5 Djuni bertempat dihalam 
an gedung Pemadam Kebakaran 

di Boton, dgn mengadakan an 
tundjukkan wajang kulit. — 

Surakarta 

1 33 TEE 

212 s3 Ti 

WARTAWAN ANT, RA.| 

      

   

   
   

    

   

  

   
   

    

     
    

   

djuga menapak sebagai K 
PWI tjab. Solo 

keterangannja Aa 

  

ki 5 » 28 

an Agung jang djuga di 
untuk gi Maa 
3 PM UReLs Masjumi — TI 

KURS US B4 .. SARAS- 

Wi, ATI. . E , 

Menerima rs 
Kursus B-I Jajasan.., na 

| ti” berusbsidi di “Surakarta mu 
lai Pi 4 Pan 1 Ma Ta 

   

   

    

  

   

LINTAS . 
0... Ig membawa kasat 

' Dalam minggu jg baru lalu 
bis DAMRI dari djurusan Djati 
srono menudju ke Solo ketika | 

. sampai di Nambangan Ketj. Sela 

     Jama sebelah timur ajalan | 

“da menubruk sementara orang | 
sehingga akibatkan seoran ma | 
ti 5 luka berat, dan a aa eh 

itu mereka Honsoog, Paw 
a. 

“aa nak in di 

    

  

dari | y “ 

  

a pre wartawan kita, bahwa 

. TYA PEMILIHAN KA 
  |. BUPATEN2 | KOTA- 

  

PRADJA. 
amalia di Jogjakarta diada 

Ikan rapat bersama antara pani 
  'tya2: pemilihan kabupaten dan ko | 

dalam lingkungan dae 
  

“| rah istimewa Jogjakarta. 
Dalam rapat itu Gibitjarakan 

|. Jasal2 jg telah dikemukakan da 
“Jam rapat serupa itu di Sleman 
baru2 ini jaitu supaja dalam pe 
njelenggaraan pemungutan sua 

ra nanti terdapat kerdja sama 
jg baik antara pihak2 jang ber- 

sangkutan. 
| Selain itu djuga dibitjarakan 
usul2 jg akan dibawa kekonpe 
rensi panitya pemilihan kabupa 
ten | kotapradja seluruh Djawa 
Pangan jad di Semarang. 

e | PERDJANDJIAN KEBU- 

 DAJAAN 
G | Menteri PP. dan .K, Mr Moh 

menerang gkan, 

  

kebudajaan dgn Mesir, 

ialah pertukaran mahasiswa Gan 
“Ghmaha guru dengn negara? tsb. 
||oan rentjana mengenai hal ini! 
sudah selesai disusun. 

   
daki perajend lam? jg serupa 
“dengan negara2 Asia dan Afrika 

lainnja. Tindakan jg njata kea 

| Sitik menjonenobe Wari ulang | 

bahwa | 
'pemirintah Indonesia ikini| 'se- | 

"dang mempertimbangkan diada 
mani . kannja perdjandjian bijateral di : 

'Nlapane: 
India, RRT, Pakistan dan Birma. j 
Diterangkan bhw jg diutamakan 

ing itu pem tah dju 
Aa Man Ada dimuat "ketentvan" tentang pem- 

ma pn peonanja Le 

sia, oleh Hakim G.K. Lim da 

|10 bulan, sedangkan semua ba- 

perbuatan terdakwa itu, Djaksa 

Ekonomi Jusuf Suwondho me- 
| muntut hukuman pendjara 1 ta- 
hun dan mensita semua “tekstil 

|jang Lena aa itu. — AM 

  

“Djambore nasional 

tus -jad.- 
'- Dalam . malam alal bihalal 
kwartir besar Ikatan Pandu In- 
Gonesia, pada hari Sabtu malam 
jang lalu komisaris besar umum 
Ipindo, Sumardjo, menerangkan, 
bahwa djambore nasional perta- 
.ma sesudah pengakuan kemer- 

pada tanggal 10 s/d 20 Agustus 
jang akan datang: jaitu tepat 
pada waktu Republik Indonesia 

| merajakan ulang tahun Ta ke- 
sepuluh. 

Oleh Panitia Djambore terse- 
but telah diterima pendaftaran 
para pengundjung dari seluruh 
pelosok tanah air artara lain di- 
sertai dengan pengiriman uang 
limapuluh rupiah untuk Path 
orang. 

Dikatakan akad bahwa 
didalam beberapa hari lagi pe- 

djual dikantor2 Pos dengan ban- 
tuan pihak Pandu2 sendiri. 

  

pabila RUU Pokok Pemerin 
tahan Daerah ini sudah diterima 
“oleh parlemen, maka: Urdang2 

NET. No. At/ 1950 akan ditja- 
Ie rn 
Dalam teks Baru RUU Pokok 

Pemerintahan Daerah jang di- 
sampaikan pada parlemen itu, 

bagian wilajah Republik Indone- 
sia daiam daerah besar dan ke- 
tjil, jarg berhak mengurus yru- 

   

  

merupakan se i2nja tiga 
tingkatan jang 

1 Berikag KAN   II, termasuk Kotepradja Djakar- 
ita Ta »: Bea ke II, terma 
  

  

e 

(Oleh : 

“-ekonomian dalam karesidenan 

: Jang diangkut dari tempat itu 

ropa, erts mangaan dari tam- 
ng mangaan di Karangnung- ' 

gal (Tasikmalaja) dan tambang 
aan di Kliripan (Kulon- 

' Jogjakarta), hasil temba-: 
dari daerah Jogjakarta, be- 

: untuk Belawan dan Pelem- 
5 ang. Selainnja itu dipelabuhan 

“Tjilatja p kini ada kira2 14.000 

  
toni ne tuxmilik Djawatan Ke- 

| reta Api untuk dikirim ke Dje- 

| Menurut ketergngan jang di- 
peroleh wartawan K.R. menge- 

(inai besi tua tsb, pada umumnja 
orang merasa agak sajang bah- 
wa barang tersebut akan dikirim 
“keluar “negeri, padahal kita disi- 
ptk” at membutuhkan bahan: 

5 Damtute industri besi dan bahkan 
5 «an pertemuan antara pergu- 

la2 nasional dengan Menteri 
onomian di Gedung Negara 

"jakarta baru? ini telah diper- 
“|dengarkan keluh kesah menge- 
Inai “kekurangan berbagai2 ba- 
4 'han2 Giantaranja djuga besi utk 

n perusahaar2 barang 
e besi, sepsrti Perbedij, perusaha- 

an timbangan dsb-nja. 

| Mengenai import di Tjilatjap 
| dapat kita kabarkan bahwa di- 
antaranja barang jang dimasuk- 
“kan ialah minjak tanah, minjak | 
bensin, dan batu bara. Mengi- 
peda akan bertambahnja expor 

at pertumbuhan perindus- 

'rah Djawa Tengah Selatin, ma- 
| ka setjara berimbang pemasuk- | 
(an Tn dipelabuhan Tjila- | 

Itjap pun akan bertambah. 

Keterangan lebih landjut jang 

| disepandjang pantai Segara" 

ay njirih. Ka- 
junja keras dan baik seperti ka- 
ju rasamala atau djati dan kaju 
|itu oleh DKA dipergunakan utk. 
bahan bakar Iokomotip, 

ntaranja ialah bungkil untuk 5 

trian dan perekoromian didae- | 

S- | Anakan terdapat banjak hutan | H 
e puhun tjantjang ata 

an jumas Tndihang: 

sendiri). 

Banjumas, pelabuhan Tjilatjap 

diwaktu jang achir? ini mendjelang waktu jang baik. Kapal- 
kapal dari kongsi2 pelajaran Ocean, Stoomvaart My Nederland, 

: “Rotterdamsche Lloyd, K.P.C.J.L, Pelajaran Pantai Nasional dan 
| dari sebuah kongsi Djerman bejana dipelabuhan Tjilatjap. 

rumah: dan berbagai2 bahan ba- 
|.gunan. 

Satu hal jang disesalkan ialah 

bunan jang banjak terdapat di 
Kabupaten Tjilatjap maupun Ba- 
njumas seperti karet dsbrja ti- 

dak dikirim keluar negeri mela- 
iui pelabuhan 'Tjilatjap sekali- 
pun kapal2 besar bisa merapat 
dipelabuhan hingga  memudah- 
kan pengangkutan barang. Tapi 
hasil2 onderneming2 asing itu 
dikirim ke Tjeribon atau Tegal 
untuk diexportir keluar negeri 
sekalipun di Tjirebon dan “Tegal 
kapal2 tidak bisa berlabuh me- 
rapat pada daratan dan harus 

(reede) dari daratan hingga me- 
njulitkan pengangkutan barang2 
jang akan “diexportir. 

' Sebab daripada keadaan jang 
merugikan kedudukan pelabuh- 
an “Tjilatjap itu menurut kete- 
rarngan jang diperoleh ialah ka- 
“rena di Tjilatjap tak ada Han- 
delsbank j ng dapat melajani 
“atau melantjarkan perdagangan 
ta di Na le atau di Te- 
ga 

  

& PALEMBANG, Telah be- 
rangkat menudju ke Tjimahi 5 
orang perwira TT II untuk me- 

angkatan ke 7. Mereka terdiri 
“atas seorang letnan dan 4 pem- 
bantu letnan. 

wu DJAKARTA. Menurut pim 
| pinan pusat SBPU telah dipe- 

| tjat baru2 ini 36 orang di Rem- 
bang. Tindakan itu katanja akan 
dilawan, karena merupakan mas 
Sa-ontslag. 

1 BUKITTINGGI. Menurut 
1 anggota DPD kabupaten Agam 

i in, karena kekurang 
kos (pengairan, maka 60769 

“dari tanaman padi didaerahnja 
kini mendjadi kuning sebelum 

   

| tanaman itu berbuah.   Hn   hingga ken mn un 

Tk ' NA 

ik BUKITTINGGI, Usaha dja- 

Seorang bernama Lim Tjin| 
|A., berasal dari Palembang jang | 
dipersalahkan pada bulan Maret 

11955 jl. telah menjelundupkan 82 | 
| peti tekstil seharga Lk. Rp. 116 | 
djuta dari Singapura ke Indone- | 

    

Pengadilan Negeri Djakarta teh 
lah didjatuhi hukuman pendjara £ 

rang tekstil jang diselundupkan 
Jitu. dinjatakan disita. Untuk | 

dekaan tetap akan berlangsung 

rangko djambore akan mulai di- 

th, 1951 - 

Ba Te 

“Akan rekap Beneran auto- 
'momis Setjara reeel baru dilak- 
sanakan oleh Daerah Istimewa 

| Jogjakarta mulai tahun 1951, 
| sehingga baru mulai dalam ta- 
hun itulah Kotapradja Jogja- 
'karta dapat menjelenggarakan 
|usaha2nja sebagai daerah auto- 

Tgl. 10 — 20 Agus- .noom, sekalipun Kotapradja Jo- 
gjakarta. dalam melaksanakan 

tugasnja itu masih djuga meng- 

rena hingga sampai sekarang 

belum ada. penjerahan pegawai 

dan subsidie jang. diterimanja 
dari Daerah Istimewa tiap ta-' 
hunnja Ik: Rp. 5 djuta, suatu 
djumlah jang hanja tjukup un- 
tuk membelandjai pegawai. Dja 
di untuk pemeliharaan dan pem- 
bangunan, Kotapradja. Jogja- 
karta harus berusaha sendiri. 

Adapun - usaha2 Kotapradja 

Jogjakarta dari tahun 1951 sam 

pai bulan Mei 1955 (Lk, 41, ta- 
hun) itu dalam garis besarnja 
adalah sbb: 

1. Perbaikan djalarP : Batji- 
ro, Surjobrantan, Gendingan, 
Surjowidjajan, Pugeran, Timu- 
ran, Brontokusuman, Lowanu, 

Surjaden, ' Serangan, Wirobra- 
djan, Judonegaran, Notojudan, 
Lodji-ketjil Wetan, Lodji-ketjil   

RJ. No. 22 / 1948 dan Undang? | 

an Wilajahnja 
Tut RUU tersebut akan diatur | 

mah- -tangganja sendiri, dan jang: 

Geradjatnja dari! 
"hatas. kebawah - adalah sebagai | 

ah tingkat ke- ' 

bahwa 'hasil2 berbagai peker- | 

berada beberapa puluh meter: 

ingikuti pendidikan perwira TT | 

Kulon, - Lodji-ketjil Lor. 'Pa- 

Teks baru RUU Pokok Pe- 
"merintahan Daerah 
Telah disampaikan kepada DPR 
PEMERINTAH telah menjampaikan teks baru Rantjangan 

Undang? Pokok Pemerintahan Daerah kpd. parlemen. RUU ter- 
sebut dimaksudkan untuk memperbaharui undang? tentang po- 

4 “kok pemerintahan daerah jang berhak: mengurus rumah-tang- 

“ganja sendiri, sesuai dengan bentuk negara kesatuan, berdasar- 

| kan pasal? 131 jo. 132 UUD Sementara. - 

suk Kotapradja, dan ec). tingkat 
ke III. 

: Pembentukan daer 

rah istimewa, termasuk perubah 
kemudian, menu- 

dengan undang2, sedargkan pem 

terrnasuk perubahan wilajahnja 
kemudian,. diatur dengan Per- 
aturan Pemerintah ' atas usul 
atau setelah minta pertimbang- 
an dari DPRD dari daerah jang 
akan mendjadi setingkat lebih 
atas baginja. : 

Pembentukan Kotapradja. 
Pasal 4 RUU tersebut raenen- 

tukan, bahwa jang dapat diber- 
Itik sebagai Kotapradja adalah 
daerah jatg merupakan kelom-. 
bokan kediaman penduduk dgn 
berpedoman 'kepada sjarat pen- 
Juduk sedjumlah sekurang2nja 
2.000 orang. 
Ajat 2 pasal 4 itu menentukan 

yahwa dalam Kotapradja, ketju- 
H Kotapradja Djakarta Raya, 
dak dibertuk daerah swatantra 

| Ingkat lebih rendah. Satuan? 
sasjarakat hukum adat jang di 
aasukkan dalam daerah Kotse- 

wadja tersebut diatas pada pem 
pentukannja atau pergluasan- 

ja, pada dasarnja dapat terus 
udup menurut, hukum-adatnja, 
ketjuali kalau satuan2 masjard- 
kat hukum adat itu berkeherdak 
melsburkan diri didalamnja. 

Bentuk dan susunan 
pemerintah daerah. 

Pasal 15 RUU Pokok Pemte- 
rintahan Daerah itu menentu- 
kan, bahwa Pemerintah Daerah 
terdiri dari DPRD dar DPD, ser 
ta dalam pasal 6 dipjatakan bah 
wa Kepala Daerah karena aja- 

batannia adalah ketua serta ang 
gota DPRD dan ketua Serta ang 
gota DPD, sedangkan wakil ke- 
tuaria' dipilih oleh anggota2 DP 
RD /DPD. 
Djumlah anggota DPRD bagi 

tiap2 daerah akan ditetapkan 
dalam peraturan pembentukan- 
rja, dengan “dasar perhitungan 
djumlah penduduk jang harus 
mempunjai Seorang wakil dalam 
Dewan, serta sjarat2 minimum 
dan maksimum sebagai berikut: 

a. Bagi daerah? tingkatan I 
fian9 210.000 orang penduduk 
mempuntai seorang wakil dgn 
mirimum 39 dir maksirim 75 : 
b. Bagi daerah? tingkah II tiap2 
10.000 orarg mempunjai seorang 
wakil “dengan minitum 15 dan 
maksimum 85 orarg sc. Bagi 
“daerah2 tingkat IlI tiap 2.060 
orang penduduk seorang wakil 

watan kehewanan. propinsi Su- 
 matera Tengah untuk menekan 
harga daging berhasil baik. Se- 
djak 1 Djuni jang lalu harga da 

ging 1 Kg. Rp. 11,— tadinja 
sampai Rp. 25,—. 

& DJAKARTA. Anak kapal 
“Foo Chow” telah ditahan jang 
berwadjib karena tersangkut 
usaha menjelundupkan orang 
asing. Usaha itu dibarengi dgn 
mentjoba menjuap pegawai imi- 
grasi, tetapi gagal. 

4 BOGOR. Isteri pegawai pe 
rumahan  rakjat bernama nji 
Aisah telah melahirkan anak   

hadapi kesulitan2 antaranja 'ka- 

bentukan 1 daerah tingkat: jdke IRI 

KEDAU LATAN RAKJAT 
we 

Sewindu Kotapradj ja 
... Jogjakarta 

“Usaha? Kotapradja Jogjakarta 

ah2 tingkat! | 
ke I dan II, demikian pula 'dae-! 

Mei 1955 

An tben ito putik Wdikibibabitan Oo). 

PADA tg. 7 Djuni 1955 ini genaplah usia Kotapradja Jogja- 
| karta sewindu atau 8 tahun sebagai d#erah-autonoom “setjara 
de jure, karena “untuk pertama kali didalam sedjarah Jogja- 
karta, kota Jogjakarta baru-dibentuk sebagai daerah-autonoom 

“ setjara absjah berdasarkan suatu undang? pembentukan ialah 
Undang? Tan pada tg. 7 Djuni 1947 tepat 8 tahun jl. 

bringan, Lempujangwangi 

tishardjo, Tamansari, 

ment Tugu, Giwangan-Kotage- 
de, . Kotagede-Grodjogan, - Pa- 
nembahan-Gameilan, Ngampilan 
-(tanah longsor), Pingit, Pingit- 
Kidul, Djlagran-Lor, Gandekan, 

Djogonegaran, Ngupasan, Bau- 

Sasran,  Gemblakan, Menduran, 

Ngebraman, Karangkadjen, Da- 

nunegaran, Tamansari, Sentul- 

Gedongkuning, Kotagede-Basen 
dan Sukun. 

2, Perbaikan dan pembikinan 

10s2 di Asrama2-Sosial : Wiloso- 
prodjo, Budidarmo, dan Tjipto- 
muwljo. , 

3. Pembikinan perumahan rak 
jat : sedjumlah 87 buah. 

4. Untuk kepentingan Ialu- 
lintas : Membikin perempatan 
Kantorpas, djalan speda Gondo- 
laju, vluchtheuvels, bakens-pe- 
njeberangan, verkeerszuilen, 
pemberhentian betjak - andong 
dan verkeersgeleiders. 

5. Perbaikan djembatan? dan 
buk2: Mudja-mudju, Nitikan 

, Dje- 

emplace- 

| dan Sajidan. 

6. Assaineering (riool dan afi- 

watering) : Kleringan, Numbak 

anjar, Ledokratmakan, Djogo- 

negaran, Semaki,  Sutodirdjan, 

Pathook, Terban-taman, Tirto- 
diburan, Semaki, Batjiro, Pra- 

wirotaman, Sawodjadjar, Bumi- 
do, - Ken@kan, Ngadiwinatan, 
Bedji, Lempujangwangi, Ngam- 
pilan, Tungkak, Gondoiaju, Di- 

powinatan, Ngasem-Nagan. 

7. Kakus umum : 300 buah. 

8. Penerangan djalan : Lowa- 

nu Kotagede dan djalan Tjode 

(Kotabaru). 

95. Perbaikan gedung? : Kan- 
tor2 Balaikota didjalan Ngadi- 
winatan dan djalan Mesdjid, 

Karitor2 Kemantren2 Gondoma- 
nan, Mergangsan, Kraton, Te- 
galredio, Wirobradjan, Kantor2 

| Kesehatan, Pekerdjaan Umum, 
| Keuangan, DPR dan Pemilihan 

Umum, rumah pertanian. 
"10. Pembangunan lain2: aa. 

|Yos2 Pasar Beringhardjo, Pasar 
'Sentul, Pasar Lempujangan, pa 

|sar-bunga Margokridonggo, pa- 

'ger kawat ' pasar2 Ngasem, 
Kranggan dan  Purbonegaran, 
"tempat gra 
'pendjualan hewan pasar Basen. 
hb. pembangunan abbattoir Ngam 

pilan, membikin pagar tembok 

abattoir, kamar daging dan 

iantai beton, perbaikan abattoir 
Kotagede. Cc. pembikinan gedung 
air minum, standsplaats bis: Lo- 

      

  
| 

  kembar 8 laki2 semua. Mereka 

  

djiketjil - dan  Balai-Istirahat 
Ngesti Laras di Kaliurang. 

EKOR PENTJURIAN 
UANG POS 
Lagi 2 orang ditahan. 

Dari pihak jang Pena 

diperoleh kabar baaw 
tu. malam Ahad jang lalu s2- 
yarg” “penduduk. dari Blunjeh 
Pjilik,. Kemantren Tegalredi j 
telah dipanggil ks Seksi II £: 
lapan karena keterasgannja Gi 
bituhkan Polisi berhuburg dsn 
perkara pentjurian uang pos 1: 
djuta rupiah. Orang tersebut her 
-sma N. adaiah tetangsa “ds:! 
Bok Atmopawiro jang lari sete- 
lah mendapat bagian dari uarg 
asal pentjurian pos Jogjakarta. 
N tersebut adalah seorang dja- 
Ta malam dan tidak: mampu: 
Tapi diwaktu jang achir ini ia 
sampak hidup agak mewah dan 
Adakan pesta setjara rojal untuk 
mengawinkan keponakannja. 

  

  

berbagai2 bararg . diantaranja 
sepeda Raileigh, Bersami den 

dia kabarnja telah dipanggil diu 
sa seorang dari Semin (Gunung 
kidul) untuk didengar keteran7- 
arnja. Kemudian menjusul Bok 
K. djuga penduduk Blunjah Tii- 
lik jang Ahad malam Senin il. 

dipanggil ke Seksi II untuk di- 
dengar keterangannja mengenai 
pentiurian uang pos. 

Sampai berita ini ditulis, N. 
maupun Bok K. masih ditahan 
di Seksi II Balapan. 
  

dengan minimum. 10 dan maksi- 
mum 20 orang wakil. 

Djumlah arggota DPRD akan 
ditambah dengan satu, “apabila 
Kepala Daerahnja dipilih dan 
bukan anggota DPRD dari dae- 
rah jang bersangkutan. Keang- 

sotaan DPRD berlaku 4 tahun, 
dan pemilihan atau penggartian 
nja diatur dengan undang2. 

x (Bersambung).   
TANAHAIR 

  

diberi nama masing2 nja Hasan. 

dan Husein dan Hasim .Bantuan 

pemerintah untuk memelihara di 

tolak karena kewatir . mereka 

akan diambil terus oleh peme- 

rintah. 

«4 BOGOR. Pasien2 rumah sa 

kit umum Patjet kini telah di- 

pindahkan ke sanatorium Tji- 

sarua, karena rumah tersebut 

akan didjadikan rumah sakit 

ajiwas 

: SURABAJA. Obat2an jang 

telah dikumpulkan Vietminh Re 
lief Commitee di Jogja, dikabar- 
kan tanggal 19 Djuni akan di- 

kirim ke tempat jang ditudju. 

Jogjak arta 
ME aib 

'PENDJELASAN 
Mengenai kabar jang dimuat 

Galam KR. tanggal 17 Mei jang 

lalu (kutipan dari ,,Suara Mer. 

deka”) jang berkepala Lagi 

korupsi di UN Gadjah Mada) 

agar tidak terdjadi salah fiham 

dapat kita terangkan bahwa pe: 

kerdjaan pembuatan  gedungi 

untuk UN Gadjah Mada, di Bu: 

lak sumur Jogjakarta lepas dari 

pada UNGM dan tak seharusnja 

ditjampuradukkan dengannja. 

Kalimat jang berbunji , 
karang sebetum ketiga perkara 

itu bisa diselesaikan telah me- 

rjusul lagi penggelapan besar2- 

an dalam pembikinan gedung2 

Ldi Bulak Sumur” itu dimaksul- 

kan peristiwa jang pengusuta"- 

nja. oleh Polisi dan Kedjaksasn 

telah diselesaikan dan telah di- 
adjukan kepada Pengadilan Ne- 
geri, hanja menunggu giliran pe- 

meriksaan sadja.  Tegasnja : 
bukan perkara baru. 

2 

2 ORANG JS DITUDUH 
SEBAGAI PENGGEDOR 

DITANGKAP 
- Minggu “malam jl, ketika 3 
orang polisi Seksi II pada djam 
22.00 sedang melakukan tugas- 

nja disekitar djalan Pasar Kem 

bang, maka telah berhasil me- 
nangkap 2 orang, jg dituduh ter 

sangkut dalam peristiwa pengge 

doran didaerah Kalasan beberapa 

waktu jl. Penggedoran pada wak 

tu itu dilakukan dirumah se- 

orang penduduk Pontjorono oleh 

5 orang. Ditangkapnja 2 orang 
di Pasar Kembang itu menurut 

keterangannja dari pihak Polisi, 

karena petundjuk2 dari 3 orang 

jg terlebih dulu sudah ditangkap. 

PANITYA PLANNING PE- 
MERINTAHAN DAERAH 
Sidang D.P.R.D. Jogjakarta 

kemarin jang diadakan dige- 

dungnja di Malioboro 16 telah 

memutuskan Panitya Planning 

Pemerintah Daerah Jogjakarta. 

Ketua panitya . tersebut ialah 

sdr. Istiadjid, wakil ketua sir. 
H. Hasjim dan pelapor sir. Ku- 

sumobroto. Tugas jang diberi- 

kan kepada panitya tsb. ialah 

menjusun planning untuk Peme- 

rintah Daerah dalam djangka 

pendek maupun 
djang. Jang mendjadi pokok per- 

hatiannja 

rakjat.. Tentang 

masih akan dibitjarakan 

landjut. 

Rp. 180.000.— UNTUK 
PANITYA2 PENGAIRAN 

KABUPATEN   
Ngasem, | 

Antara lain iapun telah membeli” 

Ban Mapan Daerah Ist 

ru2 ini telan memutuskan untuk 
membagi-bagikan bantuan uang 

sebanjak Rp. 180.000,— jang di- 

terima dari Pemerintah Pusat 

kepada panitya2 pengairan di- 

kehup”ton. Menurut Kererangan, 

Panitva2 Pengairan Kab. itu 

hanja akan menerima 20 pCt. 
dari djumlah permintaan uang 

ig dimadjukan, sedangkan keku 

rangannja harus dipikul sendiri 

oleh panitya2 pangairan dikapa- 

newon. 
Danat ditambahkan, bahwa 

untiik pembuatan slokan2 jg di 

lakukan oleh rakjat, mereka se 

mendavbat bantuan 

(Dan ss-- 

  

INJEKSI GULA 
63 Kom (ubagi hari ini. 

Didapat kabar dari pihak ' 

BPKR, bahwa hari ini oleh 

BPKB akan dilakukan injek 
si gula sebanjak 63 ton jg. 

kini sudah ada digudang. 

Selain injeksi para grossier 
ajuga akan mendapatbagian 
Berhubung dengan itu, Ma- 
ka semalam antara Pemerin 
tah Daerah dengan para 
grossier telah dilangsungkan 

pertemuan bertempat “di 

Balai Pertemuan Dagang di 

alun?, jang maksudnja mem 

beri peringatan kepada pa- 

ra grossier supaja dalam 

pembagian ini bertindak aja 

djur. Diharapkan supaja gu 

la jang dibagikan itu betul2 
disalurkan kepada konsu- 
ment. Terhadap mereka jg. 

bertindak tjurang, akan di 
ambil tindakan. Selandjut- 
nja 'diterangkan, bahwa de- 

ngan injeksi gula hari ini, 

maka 'kesukaran? jang te- 
lah dirasakan beberapa hari 
oleh penduduk dapat segera 

diatasi. Sebab selandjuinja 
gula itu akan didatangkan 
setjara berangsur2, sehing- 

ga memenuhi kebutuhan da 

erah Istimewa Jogjakarta, 

jaitu 800 ton tiap bulannja. 
Dapat ditambahkan, bahwa 

diantara 800 'ton itu, 450 
ton diserahkan kepada BP- 

KR, sedang jang 50 ton ke- 

pada Koperasi Pegawai Ne- 

geri. Selain itu di Jogja ter- 

dapat 46 grossier dan 14 
tempat injeksi.     
  

MURID SR JANG TERBIT 
KAN BAHAJA 

Hari Djumw'at jang lalu djam 
11.45 telah terdjadi ketjelakaan 

lalu lintas didjalan Mantrigawen   
djangka pan- | 

ialah kemakmuran | 
perumusannja | 

lebih | | 

Jogjakarta. Sebuah jeep.tih seru 
duk sebuah geledegan dari bela- 
kang hingga Sipenarik geledegan 

nik tingkat prop. 

" 

  

   HALAMAN 2 

(Apa & dimana? 
.$ Pagi kompetisi Pertim di 
paan Sumbing antara I. M1 — 
RTM 1, dan dibaan Sosrokusu 
iman antara Ganeca 10 — Ria 1. 

£ Sore kompetisi Pertim diba 

an Klitren antara PTIT 3 — Ga 
neca 4. 

£ Djam 19.00 dirumah Wali 
kota Jogja dj. Reksobajan 4 

| diadakan malam peringatan 1 
windu berdirinja Kotapradja Jo 

  

L jowo 

" LULUS GAMA 
Telah lulus udjian Fak Teh- 

p. civil sdr.2 
Muljono, Abdul Rasjid, Misdji, 
dan Aulia. 

ROMBONGAN MADE 
DHARMI KE JOGJA 
Rombongan  penari2 Bali, 

Made Dharmi dkk., mulai tg. 31 
Mei jl. telah mengadakan per- 
djalanan keliling Djawa dengan 

maksud mempertundjukkan ke- 
senian. Dalam perdjalanan itu 
rombongan tsb. akan mampir di 
Jogja tg. 13-6. Disini rombongan 

Made Dharmi akan bermain un- 
tuk 3 malam digedung CHTH. 
Seperti diketahui rombongan 
Made Dharmi telah pernah me- 
ngadakan perdjalanan ' keluar 
negeri dengan maksud memper- 

kenalkan kesenian Indonesia, 

Bali, dan mendapat sangARan 

hangat. 

Perdjalanan keliling Dijanwa 

dari rombongan tsb. diatur sbb. 
Pertama jang didatangi ' kota 
Probolinggo, hari ini di:Sura- 
baja, kemudian berturut2: kota 
Malang, Jogja, Solo, Bandung, 
Bogor, Djakarta dan achirnja 

Semarang. 

S.B. TEXTIEL BATIK & 
PENDJAHIT FUSI 

Oleh S.O.B.S.I. Tjabang. Jo 
gjakarta pada tgl. 5-6,.jl. telah 
diadakan rapat bersama antara   mendapat luka2 dan diangkat ke 

RS. Bethesda. Menurut keterang 

an, sebab ketjelakaan tadi jalah 

karena sipengendara jeep hendak . $ 

menghindari anak2 sekolah Rak | 

jat jang tersebar dan berseliwer | 

an didjalan tersebut. Ketika di 

tjari keterangan, seorang murid 

mendjawab 'bahwa ia dari SR 

Pantjasila. 

BADAN KONTAK PELA- 
DJAR SULAWESI 

TERBENTUK 
Telah terbentuk ,,Badan Kon- 

| tak Organisasi Peladjar | Maha 

siswa - Sulawesi di Jogjakarta 

Gengan Susunan pengurus sbb: 

sdr M. Jasin ketua sdr A.W. Ka 

tii: sekretaris merangkap wk. 

ketila. Anggota2nja terdiri dari 
sdr2. 

Ahbdoellah Sabda. (dari Keluar 

ga Pel. Sulawesi), Mene La Ma 
karate (dari Keluarga Pel. Sula 

wesi Tengah), Nento (dari Kelu 
arga Pel. Gorontalo) dan se- 

orang (dari Kesatuan Maesa). 
Badan kontak tsb, dibentux 

atas persetudjuan organisasi2 

tsb diatas, untuk menghadapi 

konperensi peladjar & mahasis- 
wa Sulawesi dari Djawa & Su- 

matera di Makassar jad dan ber 

diri hanja untuk sementara 

menghadapi konperensi Makas- 
sar, Hil ini dimaksud sebelum   lain uang, 

djuga mendapat petundjuk2 dari ada kesempatan utk meresmikan 

Diswratan Pengairan Daerah — | satu Organisasi senteral dari or 

RRI. | gani'sasi2 daerah tsb. 
  

Menindjau Gunung Kidul I: 
    

. Tetapi sajang, kundjungan ini 

ternjata agak ter lambat karena 

tempat2 jang pernah mendapat 

serangan hama tikus kini boleh 

dikatakan tidak lagi menundjuk 

kan bekas?nja dan sudah dita- 

nami lagi. Djuga kelurahan Dje- 

tis, salah satu tempat jang me- 

ngalami serangan hebat dari ha 

ma tikus itu, kini boleh dikata- 

“kan sudah pulih kembali. Tem- 

pat ini menurut lurah sudah 2 

tahun lamanja mengalami antja 

man2 hama tikus itu, tetapi jang 

paling hebat jalah jang terachir 
Ini. 

Menurut tjerita2nja, serangan 

tikus dilakukan mulai djam 18. 

& MAKASAR. Achir bulan 

Djuli jang akan datang akan 

dilangsungkan kongres seluruh 

bekas anggota kelasjkaran Se- 

berang dan anggota Brigade 

XVI jarig ada diluar Djawa dan 
Sumatera. 

4 BANDUNG. Dari 18-22 Dju 
ni jang akan datang di Serang 
akan dilangsungian Konperensi 

pamong pradja Djawa Barat 

| 

:k TITAMIS. Sebuah truck ten 
tara telah Yitjegad gerombolan 
didekat kampung  Karadak 
(Mangkubumi) jang terletak an 
tara Tjiamis dan Sadananja. 

MALANG. Penari2 dari Ba 
li jang terkenal akan adakan per 
tundjukan tanggal 8 dan 9 Djuni     ini   

Tiap tahun penduduk Gu- 
nungkidul tambah 

"09000 orang 
Hama tikus berkurang, H.O. bertambah 

KEMARIN Sir. Sugiopranoto selaku anggota DPD seksi 

Pemerintahan Umum beserta Djapendi dan para wartawan telah 

mengadakan penindjauan dibeberapa tempat didaerah Gunung 

Kidul, dengan maksud melihat dgn mata kepala sendiri akibat? 

jahg ditimbulkan oleh serangan hama tikus dan djuga sekedar 

keadaan orang? jang menderita hongeroedeem. 

00 sampai pagi. Serangan pada 

waktu malam itu selalu didahu- 

Yui, kalau tidak dapat dikatakan 

dipimpin, oleh tikus wirok (jg. 
besarnja sampai 115 kg.) dan se 
landjutnja diikuti oleh berdju- 

ta2 tikus ketjil, ada pula jang 

hanja sebesar ibu djari (djem- 

pol). Tikus jang ketjil2 inilah 

menurut tjeritanja itu jang su- 
sah dibrantas. Kalau mereka su 

ah menjerang, apa sadja jang 

didjumpai mesti dikrikiti. Bah- 
kan orang2. jang tidur tidak ke 
lewatan, selain tanaman2, djuga 

sapi dan kambing harus mendja 
di korban. Jang digemari jaitu 

tanduk dan tlapaknja. Apa lagi 

kalau tikus2 itu hendak mening- 
galkan sesuatu tempat, maka 
menurut tjerita2 mereka itu sa- 

ngat berbahaja. Sebelum mening 
galkan tempat itu kata mereka 

pasti merusak apa sadja jang da 

pat dikrikiti. Berkat kegiatan 
gerakan2 pemberantasan jang 

dilakukan oleh Panitya bersa- 

ma2 rakjat, maka njatalah bah 
wa hama itu dimaha2 sudah mu 
lai berkurang. Meskipun demiki- 
an usaha pemberantasan masih 

terus dilakukan, walaupun hanja 
sekali seminggu. Tiap2 kelurah- 
an menentukan harinja sendiri. 
Sebagai bukti bahwa antjaman 
hama tikus itu kini sudah ber- 
kurang, jaitu dapat dinjatakan 
dengan hasil penggropjokan jg. 
dilakukan sekali seminggu itu, 
Lini hanja dapat mentjapai 50 
a 60 ekor. 

/ (Bersambung hal, 3), 

—
 

S.B. Textiel, S.B. Batik dan 

S.B. Pendjahit, masing2. dari 
| tjabang Jogjakarta untuk mem- 

bentuk Dewan harian S.B.. Tex- 
tiel sesuai dengan instruksi dari 

| pengurus besar ketiga S.B. Hah 
: diatas. 

Perlu diketahui, bhw antara 
PB SB Batik dan DPP SB Tex- 
tiel telah diadakan pertemuan 

bersama djuga dibawah pimpi- 

nan Sentral Biro S.0O.B.S.I. jang 
memutuskan untuk melaksana- 

kan fusi dari ketiga S.B. tadi. 

Sedjak itu Pimpinan Pusat ke- 

tiga S.B. itu telah dipersatukan 

dengan D.P.P.S.B. Textiel jang 

berkedudukan di Bandung. Ke- 

mudian kepada tjabang2nja te- 
lah diinstruksikan untuk mengi- 

kuti djedjak Pimpinan Pusatnja, 
jalah menjederhanakan Ne i 
sasi ketiga S.B. itu. 

Selandjutnja hasil dari pada 
rapat bersama jang diselengga- 
rakan oleh S.O.B.S.I. Tjabang 
Jogjakarta itu adalah sbb. : 

S.B. Textiel, S.B. Batik dan 
S.B. Pendjahit telah dapat mem- 
bentuk sekretariat bersama da- 
lam arti merupakan penjederha- 

naan organisasi2 S.B. tadi dalam 
perdjalanan organisasinja. 

Nama dari ketiga S.B. tsb. di- 
lebur mendjadi S.B. Textiel se- 
suai dengan petundjuk dari 
Pernjataan Bersama D.P.P. S.B. 

Textiel dan P.B.S.B. Batik hing- 

ga kongres jang akan diadakan 
pada bulan Agustus jad. 

  
Sekretariat Bersama. ini (De- 

wan Harian S.B. Textiel) terdiri 

dari: Sekretaris Umum sir. 

Supraworo (S.B. Textiel, Sekre- 

taris Umum II sdr. Martono 

(SB Textiel), Sekr. Sosial/eko- 
nomi sdr.2 Hartomartono (S.B. 

Batik) dan Pawirosudarmo (SB. 

Pendjahit, Sekr. Organisasi sdn2 

Kasbi (S.B. Batik) “dan Sugijo 
(S.B. Pendjahit), Sekr. Penera- 
ngan sdr. Rotosuparti (S: B. 
Batik), Sekr.. Perbendaharaan 

sdr. Nrimowijardjo (S.B. Batik) 
dan Sekr Kebora sir. Pantodijono 
(S.B. Batik). 
Kantor S.B. Textiel ini di 

Gondomanan 90, Jogja. . 

JOGJA SINGKAT . 
Perajaan Sawalan dikampung 

Siliran jang dihadiri aleh sege- 
nap penduduk . baik anak2, pe- 
muda, dan orang2 tua telah ber- 
langsung Minggu malam dengan 
diramaikan dengan perlombaan 
njanjian, dagelan. anak ketjil 

dan seorag pelawak Guno. Se- 

mentara itu oleh pimpinan Pa- 
gujuban Pemuda Siliran ' di- 
umumkan pada malam 'tsb., 
bahwa Drs. Suhardjo, seorang 
benduduk baru, menjediakan 
diri memberi pertolongan ke- 
pada penduduk kampung jang 
memerlukannja, serta 
tu usaha2 Pagujuban Pemuda 
Siliran. 

  

Nonton maa 
SOBOHARSONO : ,,Romeo and 

Juliet”, Laurence Harvey. 

SENI SONO: The Shadow”, 
Kane Richmond, Barbara 
Reed. 

RAHAJU : ,,Romeo and Juliet”, 
Laurence Harrey.   INDRA. : ,Gara- gara Djanda 
Muda”, Rd. Mochtar, E 
Zaenah. 

LUXOR: ,Menjambut  Kelu- 
arga”, Titien Sumarni, Da- 
russalam, 

REX: ,The Diamond @ueen”, 
Fernando Lamas, Arlene 

' Dahl, : e 
WETAN BTENG: ,,/Mustapa 

dengan tjintjin Wasiatnja”. 
MURBA.: .I Chin Wie I Nian 

Ching “Chie”. 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO:   ,Hakri Sari” (Babad Peri: 

gingy. 
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“mereka meninggal- 
a? Apa terdjadi de- 

ca di Inggeris? 'Dja- 
(dapat | Mp emeAR 

     

          

Ya 1936 ke aka Hae aa 

1 itu Tea Keran) 

4 jang terbang 

perempuan Bian kawin sebelum. 
» tahun @an Jaki2 sebelum Th: 

— Angka? ini adalah suatu se-- 
bab mengapa pemuda? Irlandia 
berangkat merantau keluar ne- 
'geri. Tapi ada lagi sebab? lain. | 
“Anak? perempuan didaerah te- 
naganja terlalu diperas. Mereka 
meri an pekerdja? jang ti- 
dak diberi upah didalam keluar- 
ga dan pada pertanian. Mereka 
pergi karena tidak ada persama 
an kelamin di Irindia. Pula sa- 
ngat sukar bagi anak? perempu. 
An untuk mendapatkan suata j 

3 - bergadjih. 
2 Lebih sepertiga anak2 peerm: 
puan jang tiba di Inggeris ber- 
Year 18 tahum atan lebih muda. 
Ada.jang baru 15 tahun. Bera- 
tus2. datang karena mereka su- 
dah hamil dan tidak berani kem 

    

meriam? penangkis pesawat ter- 
nembakinja, 

  

gga 
diih ea bisa 
Tetapi Bao 

waktunja 

   
(makin: lama makin habis. Tin- 
dakan 'harus diambil baik di Ir- 

- Handia maupun di Inggeris.. | 
1 “(Antara Features). 

2 5 PESAWAT KMT. DI- 
    

  

| “MERIAM RRT 
   seal pesawat terbang KMT 
diatas Kwatow 

provinsi Kwantung didataran 
iongkok telah djatuh terbakar 
ilaut pada hari Minggu 'Setelih 

bang RRT-me 
kian menurut berita Hsi 
“Disalahkannja bahwa pesawat 

itu adalah salah satu dari 4 pe- 
Sawat: KMT jang telah relang- 
Bar seng RRT. — AFP. 

demi 

  

  

Separp OLA : 

Persidja menang lagi 
Kesebelasan Persidja j jang kini 

sedang melawat ke Singapura 
telah . menang untuk keduakali- 
nja dalam pertandingannja kema 
rin dikota. ah, pai an kesebe 

   
Ps nana A SE 

“GMeA 
Tana 'Segi Tiga jang 

  

  
      

  

bali pada orang tua mereka. . 
| Untuk kaum .emigran Irlandia 

  

    

        

   

  

ule semua | anak2 — perempuan | 

K5 Mena 

Irlandia Intnobbeti x 5 
bengat ana? iterhadan - Gia. O- 

rang itu didjaman per. ada- 

lah seorang kolaborator Nazi. 
Sesudah perang ia memantjing 
anak2 beremvuan dari Djerman 

Barat. Kepada mereka didjandji 

kannia pekerdjaan sebagai pem 

bantu Manan suatu rumah tang. 

a. 
3 Ketika anak2 perempuan itu t 

ba di. Irlandia, ia mentjeri 

kepada mereka sajang 

dak Pk tani, pa 

    

“akan terajadi 20 Djuni jang 
akan datang selama 7 Aam 

“akan diselidiki dari bagian? | 
Asia Tenggara oleh ahli2. Ba- 

jangan bulan jang lewat me- 
nutupi matahari mulai di La- 
utan Hindia menudju timur le- |, 
wat Sailan, Muang Thai, Indo- 
tjina, Pilipina dan pulau? 
: Salomo. & ae 

Delegasi jepang — Sovjet da- 
- lam Na di London | 

telah mentjapai kata sepakat 
untuk mengadakan perunding 
an dua kali seminggu jaitu ti- 

“Tap Salah, dan Djum'at. Run- 
| “dingan berlangsung dalam su- 
. asana persaudaraan... 
Yugoslavia telah menghormati | 
“djaminannja kepada Inggeris | 
dan Negar : ara lainnja 

  

   
' Jugoslavia tidak BIAK membu- 

rukan hubungan Jugoslav 

    
    

  

i ninggalkan posnja semenc 
2 bulan jang lalu, ki 
ta ada di Moskow. 

PM India Nehru, di Bombay Aa 
njatakan bahwa “kewadjiban 
utama kundjungannja ke So 
vjet Uni adalah menjampai 
kan pesan2 rakjat untuk per- 
.damaian persahabatan dan | 
kerdja-sama. Ia sedang dalam | 

 perdjalanannja an Mos- 
ikow. 

Berita? jang sampai di London 
menjatakan, bahwa Molotov, 
menteri LN Sovjet Uni akan. 
minta berhenti. e! 

    

selandjutnja mehjkkakan bah- | 
“wa Amastase Mikoyan mung- 
kin akan menggantikan Mo- 
lotov sebagai menteri LN, 

Gilangsungkan di. penangan Man 

pada tgl 3-4 
3 Usaha dari Panitia Sjawalan Sin 

li- | duredjan telah berachir sebagai 

  

Pe Te 
IDA 2-2 tgi. 4-6 55 Ps AM — Ps 

|ara kedua dengan masing2 men 

  

   

  

anak tirinja dari suaminja) 
1 (ka untuk kepentingan perkem- 

: | it Sdr. 

Se! ngembalikannja kepada Ibunta. 

da. 

term, ja- 7 

    

    

3-6 Ps AM-— Ps GARU 

TNH 1-2:tg1 5-6 55 ARA 
— Ps TNH t4-- . 
Dengan “demikian . Ha Ps 

GARUDA telah keluar sebagai 

djuara pertama dan Ps TNH dju 

dapat Beker tetap-untuk Ps GA 

Tn 
karena anak2 pateNpUkN 3 sini | 

  

PASUKAN2 

Hoa Hao jang dipimpin 
. terletak dekat Caivon,. 
pandjang malam menga 

muara sungai Mekong. 

Serangan tersebut mulai di- 
adakan bertepatan: dengan .pe- 
ngumuman resmi tidak akan di- 
adakan lagi perundingan dengan 
djenderal Tran Van Soai tentang 
tjara2 penampungan anggota2 

da hari” Sabtu pagi ala seorang 
letnaan kolonel jang “bertugas 
sebagai opsi: penghubung, di- 
panggil kenbali dari markas 
besar Tran ''an Soai. 

“Menurut pengumuman djuru 

bitjara' pasukan2 pemerintah, 
djenderal Tran Van Don, pem- 
bantu kepala staf, dalam se- 

rangan tadi telah diadjukan 20 
bataljon jang semuanja terdiri 
atas 16.000 orang jaitu 15 ba- 
taljon dari pangkalan Cantho 
dan 5 bataljon jang ditempatkan 

Gidaerah2 - sekitarnja terutama 

di Soctrang, sebelah Tenggara 

Cantho, jang terletak seberang- 
menjeberang dengan Caiivon di- 
tepi sungai Bassac. Serangan 

Duong Van Duc jang berumur 

30 tahun dan baru 2 minggu jl 

telah diangkat mendjadi koman- 
dan daerah operasionil. 

Kesatuan2 Hoa Hao telah ma- 

suk dalam pengepungan 'pa- 
sukan2 pemerintah sesudah pa- 
sukan2. pemerintah mengadakan 

gerakan bersama diperairan dan 
darat dan sesudah pasukan2 pe- 
merintah jg bergerak dari Can- 
tho bertemu dengan kesatuan2 
jang setia kepada pemerintah 
dan bergerak dari Vinh Long 18 ' 
mil Timur Laut Caivon. Kesa-. 
tuan2 Hoa Hao kini mundur da- 
ri markas-besarnja dan mene- 
ruskan mengidakan perlawa- 
nan setjara bergerilja didesa2. 

Kedudukan kesatuan? 
Hoa Hao.   RUDA Nagan Ps TNH sebu 

   

  

“SAJA tidak mengetahui be 
tul, apakah Surat dari Dje- 

pang” (jang dimuat di KR tg. 
21 Mei jang lalu) memang be- 
nar2 terdjadi. Tapi bagaimana- 
pun djuga, oleh karena masal- 
lah serupa itu adalah masalah 

manusia jang in- 

    
    

  

   
   

| kehidupan 
tinja dapat terdjadi dilingkung- 

an bangsa, ja bahkan diling- 
kungan jang lebih ketjil lagi, 
maka saja anggap ada faedah- 

djika orang memperguna- 
kan waktu untuk memikirkan 
0 dari Djepang” itu. 

   
' z paling menarik perhati- 
an a ialah nasib anak jg dji- 
wanja masih harus berkembang. 

Ia: berhak mendapat pemelihara 
an sedemikian rupa, hingga per 
kembangan djiwa dan raganja 
'berdjalan sebaik2nja. Ditindjau | 
dari sudut kodrat alam (kalau 

|: man pakai term psychologisch, 
paedagogisch), sebaiknja anak. 
itu dikembalikan kpd ibunja sen 
dh sal poin 

| Getaran nya keogatn sajang 
ibunga sehari2 akan lebih ber- 

| manfa'at baginja. dalam perkem 
Ibangannja menudju kekedewasa 
an dari | ,kebanggaan” sdr, 
|Suparman ing perhatiannja d: 
| bagi “kepada isterinja jang ba- 
Tm iang paling sedik't dalam 

'hatinja, ingin 

    

  

'bangan djiwa manusia ketjil js 
masih  banjak. kemungkinannja 

Suparman harus me- 

mengusahakan akan nem- 
|nafkah setjukupnja. Tentu 

sadja dgn. 'hati berat, tapi pertja- | 
jalah, itu soal waktu. Besok lusa 
ia sudah akan diliputi suasana | 
bertjumbu2-an dengan isterinja 
raru. Sebaliknja bagi Emmy 
dan anaknja pertemuan kemba-. 

Iii itu berarti banjak sekali. 

   
   

Itjunja dengan hati berat, tetapi 
Pa ajalah, mereka masih ada 

ktu2 “untuk melupakannja, 
| karena merenungkan hal2 jang 
"bersangkutan dengan kubur. Se 

'rus berkembang sebaik-baiknja, 
dalam suasana kasih sajang. 

kakek, nenek, paman2, 
tjil dan sebagainja) jang merasa   

Didapat laporan bahwa djen- 
deral Tran Van Soai, jang ber- 

: Egoisme berkedok sa jang 
sih dapat senantiasa memberi 
bantuannja materieel dan mo- 

sihan sadja, - pertjuma) Emmy 

“harus dapat mengerti, bahwa pa 

pat djatuh tjinta kepada wanita 

lain ig berada disekitarnja itu. 
Ia harus mentjurahkan perhati- 
annja kepada anaknja, jg akan 

ngan memegang teguh prinsip ti 
dak kawin lagi!!! artinjia kalau 
nanti ada tjalon ajah kedua dari 
anaknja, dengan banjak petun- 
diuk2 bahwa ia sajang kepada 
lanaknja Emmy . dan menaruh 
'tjinta terhadap Emmy, lalu un- 

tuk kepentingan prinsip tadi, ti- 

dak -mau kawin, meskipun da- 
lam hatinja ada ketegangan). 

Djadi pendek kata. Sdr. Her- 
man 
ngan sdr. Suparman tentunja 
teman baik dari saudara?!) dan 
mentjoba mengemukakan kepen 
tinran sianak (dan Emmy) dan 
menundjulkkan ,,egoisme” jang 
berkedok kesajangan ataunun 

kebanggaan jg ada pada orang2 
,jang menghalang-halansi Jkemha 
Unja si-anak kepada Tbunja sen 

(diri (tentunia 4 ajah. lebih sem 
purna). Djika sdr. Suparman. te 
tap membangkang. ja bagaima- 

hai”, toh) dia,  supaja bangun   
|baliknja manusia ketjil itu ha- 

“Achirnja semuanja (ajahnja,” 
ibu2 ke 

er 21 ana mn 

Isetidak-tidaknja saudara telah 
“mengusir ,,egoisme” itu (dja- 

ngan sampai terlibat, mendjadi 
untuk kenentingan ,,egoisme” 
pada saudara sendiri). Kalau 
saudara didenda menurut hu- 

kum, mungkin dipukul kembali 
oleh sdr. Suparman) terimalah 

dengan ichlas untuk kepenting 
lan sahabat karib dan anaknja. 

UKAR — JOGJA. 
Sar. TOTO, : 
Saja sangat senang, iang kau 

“pulang ke Nusantara tidak mem 
Tentu sadja melepaskan tju- bawa gadis Djepang itu! Meski- 

pun Emmy mengatakan: kesetia 
An & ketjintaannja kepada. kau. 
"Tapi dia lupa berapa banjak 
listeri. & gadis bangsa Indonesia 
jan” ternoda oleh taki2 Djepang. 
Dan ingat: Kalau setiap pemu 

da Indonesia keluar negeri pu- 
langnja selalu membawa gadis 
asing, tidakkah ini merugikan 
wanita2 kita? 

| Fata Marhaba — Jogja.   

Di kota Purtin: telah diadakan pameran 
dimana sebuah mobil dari tahun 1907 telah menarik 
hatian. Dengan mobil ini wartawan Luigi Barzini 
"1907 ana enggan dari kota Parijs ke Peking. 

Pasukan Ngo duduki 
“MB. Hoa- Hao 
Sesudah bertempur sepandjang malam | 

. pemerintah Ngo Dinh Diem hari Min ps sebelum fadjar telah berhasil menduduki markas besar 'mabar h 
oleh djenderal Tran Van Soai dan jang 
Ta Darat Daja Saigon, sesudah se- 

n pertempuran sengit selama 6 dj ditepi sungai Bassae jaitu sungai Ter Nak dalam rangkaian 

laskar. Hoa Hao, dan sesudah pa 

umum ini dipimpin oleh kotonel 

.matum ini, tetapi mengirim ke 

reel (Kalau hanja bilang ka-. 

|da satu se'at Suparman-nja da 

  

     

  

   

      

   

  

olah raga international, 
banjak per-' 
pada tahun 

( Foto: PI AJ, 

sama Aa aa djenderal2 sekte 
Hoa Hao lainnja mempunjai 

anak buah seluruhnja |.k. 37.000 
orang, menempatkan induk pa- 
sukannja dalam daerah segi ti- 
ga antara kota2 Cantho, Vinh 

Long dan Sadec, kira2 80 mil 
'Barat Daja Saigon. Tetapi ke- 
satuan2 Hoa Hao lainnja terse- 
bar diseluruh Vietnam Selatan 
antara perbatasan dengan Kam- 

bodja dan Laut Tiongkok. 

Pasukan2 pemerintah seka- 
rang bertempur dalam suatu 
front jang membentang dari 

Laut sebelah Selatan Saigon 
sampai daerah ”tudjuh gunung” 
didekat perbatasan dengan Kam 

boija dimana djenderal Hoa 

Hao lainnja jaitu Bacut mem- 

punjai markas besarnja didae- 

rah pertempuran. 

Krisis sekarang ini di Viet- 
nam Barat Daja telah mulai 
3 minggu jl ketika PM Ngo 
Dinh Diem sesudah kemenang- 
annja dalam mengusir laskar 

1 Sjahrir berkata : 

| terprise dan 

    

HALAMAN 3 
  

| Menjinggung "peristiwa Ma- 
dun” (jang tidak ia sebut), 

»Kita jakin 
bahwa dalam. , suasana politik 

| seperti jang didjamin dengan 

Ldjiwa Undang? Dasar Sementa- 
ra kita serta dengan Pantja- 
Sila, perkembangan gerakan so- 

pergaulan seperti jang kita 
inginkan dan harapkan adalah 

|itjukup terdjamin dan oleh ka- 
rena itu pula maka ketika kita 
menganggap suasana jang di- 
djaniin oieh Undang? Dasar Se- 

- Imentara serta oleh Pantja-Sila 
4, itu adalah terantjam dan bera- 

da dalam bahaja tidak pula ra- 
gu? kita membariskan diri pada 
pembelaannja bersama dengan 

| Kabinet Presiden ditahun 1948”. 
Tentang pembangunan. 

"Sebagai gerakan sosialis ki- 
' ta menghendaki supaja negara 

kita jang baru ini, kita bangun- 

“kan dan kita sempurnakan pem- 

man pada tjita-tjita sosialis.. 

Kita memperdjuangkan dianta- 

ra bangsa kita supaja kemak- 

muran bersama, - kemakmuran 

seluruh bangsa didjadikan -tu- 

djuan pembangunan negara dan 
masjarakat kita. Pada itu, kita 

menghendaki 
jang memelopori dan memim- 
pin usaha pembangunan itu. Ki- 
ta memperdjuangkan ekonomi 
jang berentjana untuk negara, 

nomi sebagai usaha bangsa jg 

terpenting untuk mentjapai ke- 
madjuan dalam kehidupan eko- 
nomi. Kita menolak adjaran jg 
mengatakan bahwa  kemak- 

muran di Indonesia akan dapat 

djuga ditjapai djika segala2nja 
diserahkan sadja pada free en- 

private initiative 
dilapang ekonomi. Kita jakin 
bahwa djalan jang ditempuh 

@leh dunia kapitalis barat di- 

abad jang lalu itu tidak mung- 

kin akan kita ulangi lagi de- 
ngan hasil jang sama”.   Binh Xuyen dari Saigon telah 

mengirim kira2 15 bataljon ke. 

daerah Hoa Hao.dan mengeluar. 

kan suatu ultimatum ditudju- 

kan kepada djenderal Soai, aa 
paja'ia datang di Saigon untuk" 
perundingan. Soai menolak ulti-    

  

Saigon untuk berunding kepala: 
stafnja jaitu kolonel Nguyen : 
Van Thinh. Thinh pada hari 
Sabtu jol. telah, « ani 
'bembitjaraan dengan menteri 
pertahanan Tran Trung Dung. 
— (UP-Rtr). 

Menindjau Gu- 
nung Kidul 
(Sambungan “hal. Ru 

Penjakit H.O. memba- 
hajakan. 

Kalau dibandingkan dengan ta 
hun2 jang laiu, penjakit honge- 
roedeem jang belakangan ini 

bangkit lagi, maka boleh dikata 

kan lebih hebat. Ini dapat dili- 
hat dalam “daftar tutup tahun 
adanja orang2 jang terserang 
penjakit tersebut, jaitu tahun 
1951 tertjatat 511, tahun 1952 

724 orang, tahun 1953 108 orang, 

sedang djumlah achir bulan 5 
tahun 1955 jang lalu tertjatat 
1137 orang. 

  

  
mendjadi hiburannja, (Dan dja- 

sebaiknja berbitjara de- | 

"Meskipun mereka itu mendapat 

na lagi. Barangkali baik seida- | 
ira temneleng (dengan me-sud | 

| Ini kabarnja sedang dalam pe- 

metjahan, 

SatuZnja tempat jang kema- 
rin mendapat kundjungan jalah 
Rumah Sakit  Palijan, dimana 
satu ruangan dipergunakan un- 

tuk polikliniek dan ruangan2 la- 
innja buat penampungan orang2 

jang sedang menderita penjakit 
'H-O. itu. Di Palijan itu sementa 
ra ini telah dirawat 68 orang 

penderita H.O. tetapi ada seba- 
gian jang ditempatkan didalam 

rumah sakit darurat, jang ter- 

letak tidak djauh dari R.S. Pa- 
lijan itu. Pada permulaan jang 
dirawat disitu 208 orang tetapi 
kini tinggal 68 orang. Menurut 
keterangan dari pihak jang ber- 
wadjib, kebanjakan orang2 jg. 
dirawat disitu, kalau sudah, me- 

rasa agak baik lantas pulang, 
karena mereka tidak kerasan. 

makan 2 kali sehari dengan da- 
ging dan katjang tolo, Naa toh 
kelihatannja mereka lebih baik 
makan dirumah. Buktinja, kalau 

mereka mendapat tjadong, maka 

tidak sedikit jang menjediakan 

nja untuk keluarganja jang me- 

   

Tentang politik luar 

negeri. 

,Berpedoman pada garis per- 

djuangan partai jang telah kami 
tetapkan pada tahun 1948 kata 

| Sjahrir, selalu didalam tahun2 
jang lampau Partai Sosialis In- 
Gonesia memperdjuangkan ker- 
Bean antara negara2 bekas 
Ii “djadjahan terutama di Asia dan 
“Afrika, sehingga tiadalah sedi- 
Bea mengherankan bahwa 

Konperensi Asia-Afrika " jang 
baru2 ini dilangsungkan di Ban- 
dung itu, bagi kami memberi-. 
kan kepuasan sebagai Suatu ke- 

njataan dan tanda bagaimana 
telah bertumbuh dan berkem- 
bangnja apa jang kami andjur- 

kan sebagai tudjuan sedjak 1948 
itu”. La 

Ia katakan, bahwa selama da- 
ripada negara2 jang tradisionil 

netral sebagai negara Swiss, 

Swedia, berbagai negara lain di 
Eropa djuga tjondong pada pen 
dirian tidak mau tjampur da- 
lam pertentangan blok-blokkan 

itu. Diantara negara2 itu adalah 
Jugoslavia dan jang telah di- 
akui akan mendjadi negeri ne- 

tral adalah Austria, sedangkan 

dinegeri Djerman daja penarik 
untuk mengambil kedudukan ne 

tral itupun tampaknja mendjadi 

lebih deras. Maka oleh karena 

itu sokongan “kepada pendiriar' 
PSI jang disebut, kekuatan ke- 
tiga, atau third force itu menu- 
rut pembitjara tambaknja men- 
djalar sesuai dengan perkem- 

bangan politik didunia diwaktu 
jang achir2 ini. 

»Kekuatan ketiga itu adalah 
kekuatan jang tidak menjetu- 
djui meradjalelanja politik ke- 
kuasaan atau power-politics di- 

dunia dan meletakkan kejakin- 

annja kepada pengaruh keku- 
atan moril, seperti dikatakan 

oleh Presiden negeri kita di- 
waktu pembukaan Kunperensi 
Asia-Afrika di Bandung”. 

  

  

Dalam negeri. 

Tentang ini Sjahrir katakan, 

bahwa soal2 itu bukan pula se- 

dikit atau remeh dan ketjil. ,,Ki 

ta menghadapi keadan kritik 

dalam' keuangan dan ekonomi 

negara, terutama dalam hal ke- 

uangan negara. Banjak orang 

dinegeri kita ini sudah mengu- 

mumkan kekuatirannja terha- 

dan perkembangan didalam ne- 

geri. Ada jang  Kuatir bahwa 

akan lekas kita sampai pada ke 

adaan  katjau-balau keuangan 

dan ekonomi, jang tidak lagi   nengok, sedang si-penderita sen 

diri hanja makan sedikit. Kedja 

dian2 jang sematjam itulah jang 

menjatakan, bagaimana bisa me 

bagaimana bisa me- 
ugatasinja. 

Tiap tahun #aribah 9000 
penduduk. 

Suatu hai jang mendjadi ke- 
“istimewaan Gunung Kidul, jaitu 

meskipun daerah ini terkenal se 
bagai daerah minus, toh pendu- 
duknja jg. kini mentjapai djum- 
lah 478.009 orang itu, tiap tahun 
tambah 9000 orang. Ini merupa- 
“kan probieem tersendiri, Karena 
soal inierat hubungannja dgn. 
soal makanan, kesehatan dan pa 
kaian, djuga tentang air mi- 
hum. Berhubung dengan bevoi- 
kingscijfers jang tiap tahun tam 
bah 9000 prang itu, soal2 terse- 
but kini mendjadi perhatian, ba- 
ik dari Pemerintah, Pusat, Da-   

akan memungkinkan usaha pem 

bangunan apapun djuga. Mela- 

inkan orang kuatir bahwa jang 

akan terdjadi adalah kemero- 

sotan dan keruntuhan didalam 

segala lapangan”. 

Segala hal ini merupakan 

soal-soal dalam negeri jang he- 

rat dan besar jang kita hadapi 

| sebagai bangsa. Memang pula 

tampakrja benar bahwa untuk 

dapat mengatasi kesulitan2 jg 

kita hadapi sekarang itu diper- 

lukan tenaga dan rentjana. Un- 

tuknja diperlukan tenaga seba- 

njak2nja, tenaga seluruhnja jg 

dapat dihasilkan oleh 'bangsa 

kita, Kita harus menghadapinja 

sebagai soal kita bersama seba- 
gai soal bangsa. Dan memang 
pula alangkah baiknja djika da- 
pat segala tenaga jang dapat di 
gunakan untuk usaha itu dapat 

ta masih memperdjuangkan Re- 

publik kita dizaman revolusi ke- 
bangsaan dan kemerdekaan ki-   erah maupun Kabupaten. ta”, 

sialis untuk mentjiptakan suatu ! 

bangunannja dengan berpedo- - 

supaja negaralah ! 

kita mengandjurkan berbagai | 

usaha kollektif dilapangan eko- 

dipersatukan seperti ketika ki- 

|ta2 politik dan sosial hanja 

“Untuk mentjapai tjita2 te- 
. naga massa adah 

sjarat mutlak - 
(Sambungan hal. 1) 

Pada achirnja Sjahrir berka- 

ta, bahwa dalam usaha mentja- 

pai tudjuan2 bangsa dan ke- 

bangsaan, apalagi didalam usaha 

membela kepentingan bangsa 

kita jang pokok, Partai Sosialis 
Indonesia mengandjurkan ke- 

pada segala golongan bangsa 

kita untuk bekerdjasama dan 

mengusahakan persatuan. Hal 
itu lebih berlaku lagi didalam 

keadaan serba sulit jang diha- 
dapi oleh negara dan bangsa 
kita dewasa ini. 

Presiden : Tenaga, 

massa adalah sja- 

rat mutlak. 

Presiden memulai pidato de- 
ngan menjatakan beberapa pa- 

tah kata jang bersifat "per- 
soonlijk”. f 

Diterangkannja, bahwa pada 

tg. 6-6 ini Bung Karno genap 

berusia 54 tahun, dan pada ma- 

lam mendjelang hari uang ta- 
hunnja itu, ,,bertemu dengan ba 

njak kawan seperdjuangan se- 

djak dulu”. 

“Dengan menguraikan penga- 

laman2nja diwaktu jang lam- 

pau, Bung Karno menjatakan 

bahwa "ia tumbuh dengan mas- 
sa”, karena ketika berusia 16 

' tahun sudah mengikuti almar- 
hum Tjokroaminoto menghadiri 

rapat2 raksasa, ketika berusia 

18 tahun mengutjapkan pidato- 

| nja . jang pertama dimuka 

(umum, ketika 26 tahun mendi- 

rikan partai politik, dan sedjak 

dulu sampai sekarang terus me- 

| melihara perhubungan dengan 
massa itu. 

Ditegaskannja, bahwa tji- 

  

Lkikhibngan dan selalu men 

dengarkan kehendak massa, 
. berdjuang dengan massa. 

Dalam hubungan ini Bung 

''Karno mengemukakan sulitnja 

konsekwensi berhubungan dan 
mengikuti kehendak massa itu, 
karena sering sekali ini berla- 
inan dengan apa jang kita sen- 

diri pikirkan. 
Sebagai tjontoh diterangkan- 

nja, bahwa pada tahun 1945 “di 
Surabaja dan Magelang Bung 

Karno mengandjurkan kepada 
massa supaja tidak mengalir- 
kan darah, djangan bertempur, 

tetapi ternjata, “bahwa rakjat 

Gjustru mau bertempur. & 

Diulanginja apa jang pernah 
dikatakannja, bahwa kehendak 

massa itu hanja dapat kita ke- 

tahui dengan "intuitie” dan "in- 

Spiratie”, karena massa berpikir 

pada istilah "onderbewustzijn” 
sedang kaum . intelektuil pada 

"alam sadar”. 
Demikian pidato Presiden, jg 

pada achirnja menerangkan per 

lunja ada persatuan segala ke- 

kuatan nasional dalam perdju- 

angan menjelesaikan revolusi 
nasional sekarang. Menghimpun 

segala kekuatan itulah jang 
penting, dan djangan kita mem- 

peruntjing pertentangan, kata 
Bung Karno, — Ant. 

Reaksi pidato2 Bung Kar 
no dan Sjahrir. , 

Pemuka? partai jang hadir da 

. Jam resepsi kongres PSI pada 
Minggu malam jang lalu umum 

nja berpendapat bahwa pidato 
| Bung Karno dalam resepsi itu 
jang mengatakan bahwa sesuatu 

partai tidak akan mentjapai tu 

djuannja zonder massa dan bhw 

revolusi nasional djuga tidak 

akan bisa selesai zonder massa 

dan accord antara partai2, seba 

gai pidato jang setjara langsung 

mengeritik sepak-terdjang PSI 

selama ini jg. menamakan diri 

nja partai kuder. 

Bung Karno dalam pidatonja   
dapat ditjapai djika ini dila | 

|kukan untuk massa dan dan. | 
massa. Untuk mentjapai ti | 
ta2 politik dan sosial itu te | 
naga massa adalah sjarat : 
rmutlak, dan ia hanja dapat 

djika, kita selalu 

| 
i 

| $ 

! 
' ditjapai, 

    

   

     2 

  

ini. P 

Menambahkan darah, tenaga 

terdjamin. Goles 

AGEN :   
              

    

? Suomi-lsteri tjo- 

# balah memakan 

'Tkotak bersamaz 

. 18 Buktikanlah obat 

dalam 24 djam 

lebih dulu sudah menjebutkan 

bahwa ia berbitjara sebagai per 
soon dan pidatonja didasarkan 

| atas pengalamannja sebagai pe 

mimpin massa. 

Sebaliknja pidato Sutan Sjah 
rir jang diachiri dengan andjur 
an kepada segenap golongan 
bangsa kita untuk bekerdja Sa 
ma dan mengusahakan persatu- 
an, menarik perhatian mereka 

dan diharapkan kongres PSI me 
ngambil putusan untuk mengo- 
reksi sikapnja selama ini jang 
selalu menolak kerdja sama dgn 
partai? penjokong pemerintah te 
rutama dalam Kongres Rakjat. 

  

Demikian wartawan ,KR” di 

Djakarta mengawatkan. 

KAPAL2 HYDRO-DJET 
SOVJET UNI 

Sebuah perusahaan Sovjet pem 
buat kapal di Rostov ditepi su- 

ngai Don kini membuat kapal2 

barkas, jang digerakkan dengan 
tenaga hydrodjet sedemikian 

hingga dapat dipakai untuk pe 
lajaran diperairan jang dangkal. 

Kapal2 ini jang dibuat chusus 

untuk pelajaran sungai masing2 

besarnja 40 ton dan mempunjai 

ketjepatan jang besar. — Rtr. 

BEOSSSSELL LELE 

PIANOSTEMMER 
HENEKIE OH (OH TIWAN ING) 

Nama jang betul : 

Oh Tjaij Ie, tempat tinggal ti- 

dak tentu, ia sering-sering meng- 
gunakan nama O. T. Sien atau 

pesuruh O. T. Sien. 
Nama tersebut diatas usia 36 

tahun, badan kurus ketjil kulit 

hitam gigi gingsul. 
Harap jang berkepentingan 

awas djangan sampai tertipu 

padanja. $ 

PIANOSTEMMER 

O. T. Sien. 
Djl. Sindoro 9 — Magelang. 

88-6 
BEST   

  

MANDRKRAKE 
Karena landjutan tjerita bergambar ,,MANDRAKE” 

belum sampai dimedja Redaksi, maka hari ini dan mungkin 

untuk beberapa hari jad, tj 

djungi para pembatja. Harap 

mi usahakan. 
f 

eritera tsb tak datang mengun- 

Sabar sedikit. Setjepatnja ka- 

Redaksi. 

  

AAA DN 

tjita-tjitanja: 

  

ekerdjaannya 

RADJA OBAT SEHAT LELAKI DAN Kakan 
dan semangat sekalipun 

memperkuatkan Otak Gegindjel tulang dan Otot ! 

Obat Goles sudah terkenal diseluruh Indonesia, 
telah tersebar dan terdjual lebih dari tiga puluh tahun ! 

Ini Obat sehat GOLES kidneying tablets, jang diutamakan untuk mengembalikan LELAKI 
jang senantiasa berpenjakit dan badannja kurus dan kurang semangat, 
pegal, patah selera, kepala pusing, suka lupa. Inilah Goles Kidneying Tablets, 
nenteramkan urat sjaraf jang terganggu memperbaiki dan mMempersehatkan, fikiran tjepat 
tidak gampang lupa, dengan demikian, penghidupan senang dan gembira” sesudahnja me- 
makai Goles Kidneying Tablets. (untuk Lelaki) Dan wanita memakai 
Tablets, segenap orang jang bertubuh lemah dapat sehat kembali. MALAHAN Goles mem- 

berikan kesehatan jang belum dialami. Jang asainja memang tidak sakit, kesehatan tetap 
sistering Tablets untuk perempuan, seperti , 

lekas putih, kerdja lekas merasa letih, tidak napsu makan, datang bulan tidak tjotjok, 
atau sama sekali tidak datang, suka marah tangan kaki suka dingin, Badannja terlalu Ge- 

muk atau terlalu kurus, hati kesal, tidak bisa tidur, dan laen2. Penjakit2 itu djika tidak 
dapat disembuhkan oleh lain obat. TJOBALAH sekali makan Obat GOLES Kontan disern- 
buhkan. Obat ini memberikan Gembira dan berbahagia untuk rumah tangga dan masjarakat. 

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

Bisa dapat beli di TOKO OBAT seluruh INDONESIA. 

Radja obat Kuat "3 

  

tjap: 

GOLES 
Istimewa untuk Lela- 

ki dan Wanita gem- 

bira: bersantosa men 

djaga sehat dan kuat 

  

    

          

     

  

   

     

     

    

   

   

      

seperti Pinggang 

dapat me- 

Goles SISTERING 

Wadjah muka kusut, rambut 

   



   

          

& 

      

  

    

        | Bung Prawir tmogjo dari | 06.10 Urap Sari : 13.10 Konser 
Bobotsari wadul sama Berabe | Siang 5 14.10 Rajuan Siang: | 

sebagai berikut: |. J1730 Rajuan Putri, 18.30 Se- 

  

Menurut Suara Merdeka” 
GBRA Pakubuwono XI dan se- 
orang bekas wakil p.m. keturun 

sin di Surakarta F ngT 
Berabe do'akan mudah-mudah 

an usaha mereka itu berhasil. 
Usaha jang halal patut dido'a 
kan. g 5 4 Te 

Ketimbang tidak djudjur kan 
buka pompa bensin, 

kata si mBah. 

  

esok lusa hilang lenjap 
Untuk sementara sih sang Ba 

rees masih ndelik adakan. 
Sembunji, tapi tidak djauh. Ka- 
'au kenalan baik jg. beli : 
jang ada. “aa 

Kata si mBah: Jang repot 
“djustru kalau ndelik adakan. 
Jang bisa dapat tjuma jang ... 
Kisa dipilih. 

BERABFE. 

Radio" Ro ( 11 Os 
SELASA 7 DJUNI 1955. 

JOGJAKARTA. 

0630 Hidangan Untuk Ka- 
nak : 13.10 Lagu2 Instrumental, 

17.00 Gending2 Dolanan : 18.01 
Adzan Maghrib (gel. 127,6 M.): 
18.15 Siaran Untuk Angkatan 

Perang : 19.40 Pertjikan Saste- 
ra : 20.30 Rajuan Malam | 21-10 
Uraian Pan. Pem. Umum Kota- 

...coc.co... 

nunanunaa 

  

SOE ON BE 

Ma 

pradja : 

li (kitar Lautan Teduh : 19.30 Pili- 

Ihan Pendengar : 20.30 Imbauan 

1 5 Malam: 2045 Pak Bares de- 
t (ngan isi hatinja : 21.15 Dagelan 

“SEMARANG. 

| (siaran A.P. djam 18.15—19.00) 
06.20 Orkes Puspa Kentjana : 

Orkes. Melaju, 1345 

: 1700 Peladjaran 

Beksan: 18.15 Dari dan untuk 

    

Jap. : 19.30 Indonesia Menjanji: 
29.30 Krontjong Malam : 21.00 

du Meraju : 22.15 Irama Melaju. 

RABU 8 DJUNI 1955. 
JOGJAKARTA. 

pungan: 14.10. Siang Maraju : 
17.00 Taman Keparduan, 17.45 

Tuntunar Agama Islam Untuk 
Kanak2: 18.10 Permainan Piano: 
18.30 Peladjaran. Lagu Djawa : 

19.40 Krontjong Asli, 20.30 Ra- 
|juan Minang: 21.15 Ruangan 

Djapendi Jogja: 21.30 Ketoprak 
Mataram. 

3 SURAKARTA. 
07.20 Njanjian bersama, 13.10 

Kleneangan dari Puro MN, 17.00 

|Rajuan putri, 17.30 Irama Indo- 

| nesiaj 18.15 Ruangan A.P.: 19.30 
ke - Imbauan malam: 20.50 Mimbar 

Penerangan: 21.15 Gema Malam 

ih. R ji IIROS.:.22.15 Sandiwara Radio. 

aa SEMARANG. 
(Siaran A.P. dj. 18.15 — 19.00). 

06.20 Siteran pagi: 13.30 
Kwartet: Irama, 14.10 Irama 
Krontjorg: 17.00 Taman Kusu- 

ma: , 18.15 Krontjong  sendja, 
19.30 Tepatkah ? ?.20.30 Gema 
Malam, 21.00 Reportage, 21.15 
Gending2 Beksan. 

(Perobahan2- bisa terdjadi). 

Perhatiani 
TIDAK sanggup terima peker- 

djaan VERGROTING 
Sampai kira2 tri. 16 JUNI 1955, 
karena ,,KEBANDJIRAN” pe- 

kerdjaan. 

Harap para langganan mendapat 

tahu. 
FOTO - SERYICE : 

2 KHOUW - 
Tugu Kuion 34: mi oa Ojak 
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(Pe 

  

  

  

karta, $ : k 

mulai pada, hari Minggu. 
ga' keadaan harga gula nc 

1SExT 

si untuk Umum. 2 

1. Tugu Kulon No.45. 
' 2. Djalan Ungaran No. 12. 

Lempoejangan No. 86. 
Pasar Beringhardjo: 

| empat tempat. 

Sosrowidjajan No. 70. 

Ngabean No. 33. 
Alun? Utara muka 
Soboharsono. 5 

Banjaknja tempat? pendjuala 

P
e
 

P
e
 

Harga gula per KG. Rp. 

sendiri. 

Mm engetahui £ 

Djawatan K.P.P.K. | 
Perdagangan Daiam Negeri 
Daerah Istimewa Jogjakarta. 

  

& tin 

Sa YR Gek, 

taran film   

mberian Tahu. 
Atas Serintah Djawatan K.P.P.K. Daerah Istimewa Jogja- 

arga gula normaal kembali, N.V. B.P.K. 

|R. Sogjakarta mengadakan pendjualan gula injek- 

| TEMPAT-TEMPAT, PENDJUALAN SEBAGAI BERIKUT: 

: Harap umum mengetahuinja. 

(Bagian 

Berhubung dengan sesuatu hal dan kesukaran technis pemu- 1 

ditunda hingga waktu jang masih akan ditentukan. | 

Harap para mahasiswa /undangan maklum adanja. 

DEWAN MAHASISWA 
« | UNIVERSITAS NEGERI GADJAH MADA 

PENJELENGGARA FILM GAMA. 

anggal 5 Djuni.1955, hing- 

& Lor Pasar Ngasem No. 105 

9. Gading Kidul. Tn 
16. Sentool Lor Pasar. 

1. 

12. 

13. 

4. 

Djl. Balapan No. 6. ' 

Kintelan No. 90. 

Patangpuluhan muka 

Pasar No. 69. 
3 

» 

n tsb. masih akan ditambah. 

3,20, membawa bungkus 

e 

NV. BP.K.R. 
Jogjakarta. 

Direksi. 

Jogjakarta, 7 Juni 1955.   
  

N 
He 

MAMA AHA MA AAL ALA LA MN NA Aa Sa ME AA AN ML MA 

/Lelang Borongan Bahan Makanan! 

| DITJARI: 
| WARGA NEGA 

di Pendjara? : 

' Daerah KEDU ketjuali WONOSOBO 

RA INDONESIA 

(MAGELANG, TE- 

/ MANGGUNG, PURWOREDJO, KEBUMEN dan KUTO- 
( ARDJO): 
( bagian Triwulan ketiga dan 

s/d. 31 Desember 1955). 
Surat? penawaran dipisah-pisahkan dalam 3 

“LL BERAS / ONGKOS 1 
4 II. DAGING, IKAN ASIN, TELOR ASIN : 
| MI. SAJUR - MAJUR, KAJU BAKAR, dsb. 

j Penerimaan surat? penawaran akan diadakan pada: | 

pagi untuk pendjara? tsb. dia 

| Tanggal 13 DJUNI 

! MAGELANG. 4 

(4 Sebelum waktu lelang diadakan, para peminat diminta 

| lebih dahulu datang ke pendjara Magelang pada tiap? hari 

j  kerdja, antara djam 09.00 — 11.00, untuk memperoleh kete- 

j)  rangan/ pendjelasan? dan blanco? surat penawaran. 

DIREKTUR KEPENDJARAAN. | 83x i 83-6. 
MA AA 

( 

! 
| 

( 
! 

# untuk mendjadi Pemborong/Penjelenggara bahan makanan | 
1 : , 

| 
1 
1 
| 
/ 
! 

ke-empat 1955 (1 Djuli 1955 

(tiga) bagian : 

ANGKUTAN BEKAS: 

1955 djam 09.00 
tas, bertempat di pendjara 

Aa DNS Da3 Ta TA Ta Ta TA Ta MAL MAA TA TEA ME MM TA Ap 

21.15 Obrolan Pak |e€ 
No | Besut : 21.30 Malam Manasuka | X 

“Untuk A.P. 
3 ". SURAKARTA. 4 

    

      
             

    

    SESLSLELILESSSSESESSLSESLLSS 

IAN UANG 
JAJASAN DANA BANTUAN 

BULAN DJULI 1955 

Sebesar Rp-4:000.000,- 
terbagi atas 400.000 surat undian A Rp. 10,— jang bernomor .& 

10.601 sampai dengan 410.000 dan selembar .surat undian 

terbagi lagi atas surat? undian seperempat & Rp. 2,50. 

SE BEsani      

  
Siaran Penerangan : 21.30 Mer- 

06.10 Soran Pagi, 06.30 Tjlem. 

Djetis prapatan. | 1 

  

    

  

    
  

1 hadiah dari Rp. 

  

| 
| 

bs! 3 | 

G
G
G
P
S
P
P
 

Djumlah HADIAH besarnja Rp. 2.000.000,— jaitu : 
Rp. 150.000,— 150.000, — 

  

G
O
S
 

P
P
P
P
P
P
F
 

   

G 

Dak. Djakarta - Kota. 
Djl, Tanah Abang III No. 

(minimum ongkos kirim 

G
E
O
S
 
SG
 
S
G
G
 
P
P
P
 P
P
P
P
P
F
P
 

— Putery Merdeka 

Dan lain-lain lagi. 

Ongkos kirim 15fo sedikitnja 

  

PR. MARTAWI HARDJIA. 
Dukun Atu PIOJAT URAT SARAPF 
DIGOWONGAN KIDUL /SITISEWUGT/277 
SCBELALBARAT KANTOR BIS,DAM.RJ, 

— JOGJAKARTA — 

pPraKTEK DAGI 8-1 SORE d-h 

SAP TUSORE- MINGGU: HARIRAJA-FUTUD 

BuJak OBAT NA SAKIT RINGAN RIAS. 

SAKIT BIASA Rp13. SE Dikit BERAT Rp20. 

    mama "Kontak seni semau 

PAS - FOTO Lc... | 

untuk idjazah masih selalu isti- | 
mewa beaja diringankan. Kini | 
senantiasa di djaga kebaikan bin | 
sebersihan. Para Bapak? -- Ibu: 

Studio ,,BROTHO" 

  

PEKAN PN GA ANN   Y 
| 
| 
/ 
/ 
| 
| 
( G3 
| 

| 
| 
/ 
( 
| 
/ 

Guru diharap bantuannja. 2 | 

| 

L 1 ” » 160.000, — y, 190.000,— 

| NN Ke N BRU AA 75.000,— 

$ | Aa am 100000, 
8 LN & 25.000, — RK 100000 

2 | Bau PAN RENOOD, — PC ASNOOO 

" | 50 4, an 51000,— 2 250.000, 

| 00 3 1 9111000, — ».. 100.000,— 

» | 750 y. ” 1, . '500,— ” 375.000,— 

$ | 2000 ,, si » 250 TE 500.000, -— 
Si SA naa Ep aa 

x | ' 2934 hadiah Rp. 2.000.000,— 
I 
! 

4 Djakarta Gambir). 

Seorang atau sealamat maximim 10 lembar. 
Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— 

untuk ongkos kirim dan bea administrasi. 
Rp: 2,-—).. 

Untuk Para Wanita: 
Ilmu Ketjantikan dan 

L 2,3, 4SA 

Rp. 1,50. 

    gang lemah, rambut kur 
muka lekas tua, perempu 

MULAI PENDJUALAN PADA TGL. | DJULI 1955 

1. dengan pembajaran tunai pada tjabang - tjabang 

BANK RAKJAT INDONESIA. 

di: Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Su- 

rakarta, Kediri, Surabaja, Malang, Djember, Tandjung- 

karang, Palembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, 
Bandjarmasin, Makassar, Menado, Den Passar dan un- 

tuk Djakarta di Djalan Tanah Abang Barat No. 2. 

2. dengan memesan liwat poswesel kepada tjabang? Bank 

Rakjat Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa 
poswesel utk. Djakarta hartis dialamatkan kepada Bank 

Rakjat Indonesia Djl. Kunir No. 5 Tromolpos No.. 704 
(Tidak kepada tjabang B. R.I. di 

3. Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk diki- 

rimkan telah habis terbagi semua, maka poswesel jang di 

terima sesudah itu dapat ditahan untuk undian uang jang 

-Daftar? penarikan jang resmi:dapat dikirimkan oleh 
Bank Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas rermintaan. 

Kesehatan Sedjati Rp. 15,— 

W. O. Keyner » Buku Masakan ...... 22,50 
N4.-B- Abdulkadir s Buku Masakan ...... pre 

R Nj. 8. Pudjobuntoro Wanita dan 
, 5 k MEN . Pemailihan Umum 3 “G— 

Ki Hadjar Dewantoro Soal Wanita ......... aa 150 
Meyneke Menggambar Pola di 

Indonesia mi. » 20,— 
. Strijk Patronen 

alam. 6,50 

Toko Buku ,,K.R.” 
TUGU KIDUL 42 — JOGJA. 
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“ berikutnja, tetapi demikian ini dilakukan menurut pertim- 

5 bangan Bank Rakjat Indonesia. 

8 PENARIKAN DI DJAKARTA PADA TGL. 21, 28 dan 

2 29 DJULI 1955. 
« 

& 4. dilakukan dihadapan Notaris R.M. SOEROJO, ketjuali 

2 djika tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. » 

& Djika surat? undian tidak terdjual habis, maka hadiah? 4 
& akan dikurangkan menurut perimbangan. | » 

x Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat? 

& kabar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
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Dapat memperbaruhi 

Ban - ban Mobil/Truck 

Ukuran 600x 16 « 700 x 20 

m1 650x 16 750 x 20 

VK 510115 825 x20 

- 710x115 

Dengan tjara jang paling modern. Tjetak satu kali. (Full 

mould sisteem). 

Tjonto2 dapet diliat di Toko MERAPI Mesen 81 Solo.   
  

S
E
S
 
P
S
E
S
S
G
S
I
S
S
S
O
S
S
S
S
S
O
S
S
C
O
S
G
S
G
:
 

      SANA TU AAA 
M
L
 

A
L
L
 
L
M
 
L
M
 
L
L
 
L
M
 
L
L
 

KM AL LL LE LL LE LE LN RL EL LM ML LL 

- 

TN 
A
A
 
A
M
 

   

AM
A 
R
A
T
 

A
T
 

) 
Ti

 

MAMA NN TT 

MAL ML LL LL UML LA 

. PENGUMUMAN 
Sesuai dengan keputusan bersama antara, Polisi dan Dexip, 

berhubung dengan perhatian zakjat ditudjukan kepada pera- 

jaan 17 Agustus 1955, 

maka pembukaan PEKAN RAYA INTERNATIONAL 
IIF ditetapkan pada tgl. 18 AGUSTUS 1955, dan 
berachir pada tgl. 26 SEPTEMBER 1955. 

Harap chalajak ramai mema'luminja. 

DEWAN EXHIBITION INDONESIA PUSAT. 

Utjapan Terima Kasih 
Dengan hormat. . 

Li. Jang bertanda. tangan dibawah ini menerangkan dan me- 

njatakan terima kasih jang ta'terhingga kepada Tabib 

WAHID MAWN, dimana berkat dengan pengobatannja 

jang mudjarab atas penjakit saja, jang tadinja kaki ta- 

ngan dingin, lekas tjape, hingga sekarang telah baik. 

“9. Hal ini telah lama sekali diderita, dan telah berkali-kali 

berobat kepada para dokter, tetapi pengobatan tidak 

membawa hasil jang diharapkan. 
3: Tetapi berkat dengan pengobatan Tabib Wahid Mawn, 

penjakit tersebut telah hilang.. Dan dengan ini sekali 

lagi saja menjampaikan utjapan terima kasih saja 

jang “ta'terhingga kepada TABIB WAHID MAWN. 
“Semoga Tuhan menjertai segala pekerdjaan kita selalu. 

Bandung 1 April 1954. 

Hormat dan ta'zim saja 

3JCEN REFANUS SIM. 
. SSEESEL SLS LSN 

AAA AL LE LL AA AL AL 

Pembetulan 
Adpertensi dari Panitya Penjelenggara film Palang Me- 

rah Indonesia muat kemarin terdapat kesalahan. Betulnja: 

UNDANGAN DAPAT YIAMBIL DI: 
Kantor P.M.I. Gondokusuman 14. ' 
Djetis 6. 
Toko Pakaian ,,/Mei Lie” Tugu - Kidul 15. 

Notopradjan 40. 
Toko ,,WIDJAJA” Bintaran lor 7. 

Bintaran-Wetan 3. P
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H MEMPERKUATKAN OTAK, 

  
Radja obat kesehatan ,,SENKESIN” adalah dua matjam ' SSENKHSIN” Masculinum utk 

lelaki dan ,,SENKESIN” Femininum untuk perempuan. Obat ini sangat adjaib utk menim- 

bulkan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tulang 

dil. Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja obat ini untuk memperkuatkan tu- 

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

lemah karena dimasa dalam kandungan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup 

pemeliharaan, muka putjat, tidak napsu makan, otak lemah, semangat kurang, malas be- 

kerdja, bekerdja lekas tjape, selalu berpenjakitan, kekuatan tulang kurang, buah ping- 

ang karena rontok, rambut lekas putih, telinga berbunji, wadjah 

an datang bulan tidak tjotjok atau waktu datang bulan merasa 
sakit, keputian, perut sakit, Sesudahnja makan obat »Senkesin”, penjakit2 atau kelemah- 

an-kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap. 

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

BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH INDONESIA. 
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«MERAPI Salatiga 

Wakil tunggal dari : , 

Pabrik vulkaniseer ARUS” Diakarta. 

£ - 

UNDANGAN 
4 Mengharap kedatangan Saudara? bekas murid sekolah Neu- .) 

) trale Holl. Jav. Jongenssehool di Jogjakarta di : | 

1 : Kantor N. V. BAKER, / 
! Wetan Pasar Beringhardjo, besok pada tgl. 12 DJUNI 1955 / 

) djam 10 siang. / 

| Keperluan : 1 ! 2 

! 1. ALAL BIHALAL, 2 2 

! 2. MEMBITJARAKAN SOAI2 PENTING. 1 
pn 218 

Menjetudjui : Wassalam, ' 2 

( Saridin Digdosoedarmo. 1, Abdul Hadi Hadisiswojo (Sidul). j & 

t 2. sidal Djajengwahono (Sidal). ? |($ 
? kai emut man SE NA HA tim mmk 1 
Pan 2 
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Utjapan Terima Kasih 
: kami sampaikan utjapan banjak-banjak te- 

kepada: : 
Bersama : 

rima kasih kami 

S.M.LA. Bopkri, Gondokusuman : 

Trah Mertowidjajan seluruhnja : 

R. K. Pawirotaman : 

P.P.B.I. dan Resimen 13 : 

Instantie2, Organisatie? dan Partij? : 

Perseorangan? dan lain?-nja, 

     

O
p
a
 

jang kesemuanja itu telah mernberi bantuan, pertolongan 

dan sumbangan berupa apapun djuga, baik moreel maupun 

materieel kepada kami sewaktu wafatnja suami kami, 

R. L. DJOJOPERMADI 
pada tgl. 4-6-1955 hingga dikuburnja pada tsl. 5-6-1955 di 

pasarejan KRITJAK sampai pk. 16.30 selesai dgn. selamat. 

Begitu pula kami utjapkan terima kasih kepada para 

Dokter, jang telah memberi perawatannja hingga wafatnja 

tersebut. 

Mudah2an segala kebaikan Sdr.2 tadi dibalas sepantas- 
nja oleh Tuhan jang Maha Esa. Amien. 

Turut berduka tjita : 

1. Kandjeng Tirtodiningrat, 
2. Kandjeng Purbaningrat. 

Jang beduka tjita : 

Nj. DJOJOPERMADI 
dengan anak-anaknja. 

    

Satuznja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 

djantung dan buah pinggang Paling mandjur untuk lemah 

perut, makanan tida hantjur betul, perut kembung, masuk 

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

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

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

kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per d008 ....... en Eee 

POTENSOL 

Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

Rp. 20,— 

Harga per dOOS ....cocooo.oooooooceresettnetn Oka 

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

PENA acen bah ya Oo bahan PAS AAND NAN SANS ANA aga Cena En aa 

APHRODIN external ad 

  

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da2 hitam, djerawat, kukul dan 

pariu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 
Per does... Kp. 15 — 1 

NO-HMAIR CREAM. 
Tjepat menghilangkan rambut 

dan tida berbahaja dan gampang 
dipake, 

Per dcos Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE 
Untuk menghitamkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja. istimewa. 
Per doos Rp. 10,—: Rp. 15,—$ 

Rp. 25,—. k 

  

“DC POMADE 
Untuk menghitarakan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 

nja POMADE biasa 4 Rp. 30.- 

GONOCIDAL membersihkan sa- 
luran kentjing, membasmikan 
kutu - kutu penjakit Rp. 25,—. 

DAPAT DIBELI DITIAP TUKO 
OBAT TIONGROA DIMANA? 

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

Dji. 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- 

Gjan Semarang. 

Kk TONIC. PELE 
Radium VIRANOL TONIC 

PILL Tanggung 100 pCt. 

Sembuhkan penjakit jirian 

Lemah Badan, ' Lemah 
Urat?  Sjaraf, ' Djantung 
berdebar?, Buah Pinggang 
otak (Brain), Linu? Pu- 
sing, Kepala lekas tjapai 
muka Putjat, Kentjing 
manis, Kaki tangan dingin, 

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

Rp. 30,—- 

BLOSSOM FACE CREAM 
Soften Your face and skin 
Romevas piraples, Wrinkles and other 
skin blemishes. k , 
USE: Twice daily after batk as foun- 
dation for Your make-up. 

Sempurnakanlah kulit muka. 
Menghilangkan hitam?, kukul keko- 
lotan, Panu, Djerawat dan wiro kulit 
muka. Muka kelihatan muda seperti 
gadis dan tjantik. Kulit djadi litjin 
dan halus. Baik. sekali untuk dipakai 
sesudah mandi sebagai foundation 
dari Njonja punja make - up, djikalau 
ingin bepergian keundangan. 
HARGA 1 Pot. Rp. 15.— 

BUSTFORM CREAM 
Gives your figure grace and beauty. 

Develops and swells a flat bust. Tigh 

tens and lifts sagging and flabby bus. 

to perfection as a maiden form. 

USB: Twice daily, when you go to bed 

and morning - time, 

Membikin badan njonja tetap bagus 
seperti gadis. 

RADIUM VIRANO 

Se     

SULTANA 

   int Cream. 
PI HARGA 1 Pot Rp. 80— 
Bisa dapat beli di semua Toko Obat Tiong Hoa urah 

INDONESIA. : Tg 

Pusat Pendjual Tabib | MAWN, 
Djalan Tamblong 40 — Telefoon 4941 — Bandung. 

Typ ,Kedaulatak Rakjat” 1661 / UII / Al / 102, 

( “ 

Sala Bibi koe Dit BIMA Ge Sian 

Mendjadi kentjang lagi, djikalan pakai 

AAA,   
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