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3 annja diserahkan 

- monument 
— untuk upatjara pembukaan jarg 

  

  

  

  

aka, menibalih monument PSSI 

— Monument tersebut dibikin 
pada batu jang terpil 
inja kurang lebih 9 meter, 
igkan pelaksanaan pembuat 

kepada sdr. 
Djajengasmoro. Kain perutup 

jang dipergunakan 

akan datang, 
240 meter. : 

Pada saat: pembukaan itu' nan 
ti, disamping monument akan 
diselesaikan pula portal - jang 
letaknja berdekatan dengan mo- 
nument tersebut. Untuk keper- 
Tuan ini, oleh Panitya Besar Pe- 
ringatan PSSI 25 tahun, disedia 
kan biaja Rp. 375.000,—. Selan- 
djutnja dikandung maksud, se- 
sudah lustrum ini nanti, gedung 
Oolah-raga jarg terletak dikom- 
pleks monument itu akan diper- 

akan diperiekan 

besar dengan disediakan biaja 
ribuan rupiah lagi. 

Perlu diterangkan, bahwa da- 
lam upatjara itu nanti, akan da- 
tang selain Presiden Sukarzo, . 
Gjuga wakil Presiden Hatta, pa— 

ora Menteri, Duta2 dan pembe- 
“sar? baik dari pemerintahan si- 
pil maupun militer lainnja. 

Atjara pertandingan. 
Atjara pertandingan untuk pe 

rajaan perirgatan PSSI 125 tas 

  

hun itu, dapat diberitakan sbb. .: 
Pada tanggal 1 Djuli, kesebe- 

PRESIDEN Sana pada Gama 3 Djuli jang akan datang, 

HYOKA Path wan KR"). 

Berapa harga kartjis ? | 
di Batjiro Jogjakarta, sebagai | Mengenai harga kartjis masuk 

atjara perajaan peringatan genap 25 tahun berdirinja 
epakbola Selaruh Indonesia (PSSI). 

mira Wilm) akan berhadapan de 
ngan Kesebelasan PSSI Muda, 
main di stadion Sriwedari Su- 
rakarta. 

Tanggal 2 Djuli, dilapangan 
Kridosono Jogjakarta,  bertan- 
ding antara Kesebelasan PERSI- 
BAJA (Surabaja) lawan PSIM 
(Mataram), dengan didahului 
olehi Junioren PSIM — Junioren 

| PSRSIS (Surakarta), dan Su- 
nioren PSIM lawan Sunioren PS- 
SI, sedargkan pada tanggal 3 
Djuli, pertandingan tingkat in- 
ternasidnal antara Kes. Ausifia 
lawan (Indonesia). 

Perlu ditarsng kan, bahwa 

lam pertandingan Bentak 
sanggal 2 Djuk itu nanti, S.P. 
Sultan Hamengku Buwono, 28. | 
Han keterangan jang diperg 
we tidak akan djadi kelhar. | 
tapi kali ini akan djadi back se- 

an penjerang ialah S.P. Paku- 
Alam, dan keeper jang akan 
menggantikan SP Sultan, adalah 
na, Djentoe. 

Kongres PSSI. 
Selandjutnja dari Panitya Pe- 

njelenggara Lustrum PSSI di- 
dapat keterangan bahwa Kong- 
res PSSI, 'akan dilakukan ' di 
Kaliurang (Jogjakarta), dan |   

  

(hari dimulai 
lasan Lo 0g Anna Nami 2 jang. akan hana 

diduga Kongres tersebut akan 
selesai dalam “waktu 2 ata ' 

tangga al    

  

Bekasi, 

Kundjungan Kaimana itu 
diadakan atas permintaan DPR 
Daerah Bekasi dan rombongan 
Wakil Presiden diantarkan oleh 
Residen Djakarta Raya, Bupati 
Bekasi, Ketua dan anggota2 
DPRD serta pedjabat2 laimnja. 

Menentang kemiskinan. 

Wakil Presiden menegaskan, 
bahwa perdjoangan kita seka- 
rang ialah menentang kemiski- 
nan setelah berdjoang melawan 
perdjadjahan untuk mengisi In- 

donesia jang merdeka dan ber- 
daulat ini dengan keadilan Ta 
kemakmuran. 

Berkenaan dengan daerah Te- 

ko jang pernah terkena bandjir | 
baru2 ini, Wakil Presiden berse- 

ru supaja hutan2 djangan dite- 
bangi agar kekajaan alam itu 
memberikan kenikmatan kepa- | 
da kita. Disamping itu kita per- 
lu membongkar kekajaan alam ' 
jang masih 

bumi Indonesia ini. Selandjutnja 
kita harus menjusun tenaga me- | 
ngatasi keganasan 0, .misal- 
nja bandjir dll. 5 

Diserukannja- supaja kita 

membangun negara kita dan 
agar kita dapat kekerdja dengan 
tenang, perlu terhindar dari ke- 
katjauan gerombolan. 

Wakil Presiden tak mem i 
benarkan gerombolan itu 
mengganas 
lam, karena Islam 
memperbolehkan mengga- 
rong, menggulingkan kereta | 
api dan melakukan keganas 
.an lainnja. 

Menurut Wakil Presiden, Pe 
merintah lambat laun dapat | 

menggempur mereka, tetapi ka | 
ta Wk. Presiden apakah tak da 
pat mereka itu kembali kemasja 

bantuan Peme- rakat dengan 

rintah, 

Terhadap permintaan supaja 

di Bekasi diadakan SMP, Wk, 
Presiden menjatakan, bahwa jsli 
terpenting ialah sekolah kedju- 
ruan agar pemuda2 kita lekas 

dapat menjumbangkan tenaga- | 

nja bagi pembangunan negara. 
Selandjutnja Wk. Presiden me 

ngemukakan betapa penting ar 

tx koperasi untuk memperkuat 

ekonomi rakjat jang lemah dan 

untuk dapat menjusun tenaga 

jang terpentjar. 

Pemilihan umum jang akan 

datang dikupas djuga dan bagai-” 

ng? “Dasar Aan kita sesuai 
itil pend, 5 akan « 

antaranja Wakil Presiden Hatt 
ribuan penduduk dilapangan dimuka Kantor Polisi Kana 

terpendam dalam | 

atas nama Is- | 
tidak | 

AnN Mena 

  

   

  

ai memberikan Na 

Negara 

mana sikag kita dalam mengha- 
 dapinja nanti. 

, Kekurangan j, jang kita ala 
.mi sekarang ini mendjadi 

2 keras bekerdja, demiki- 
an antara: lain Wakil Presi- 
den. 2 Ant. 

#jambuk bagi kita untuk le- 

Presiden Sukarno 1, f monument. 

: 

| utusan akan berdarmawisata an- 

dangkan jang memimpin baris- | 

  

| | telah ki 

| Sudnja minta agar KH Musad- 

3 
#u jk- telah memutuskan: mem 
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| untuk menjaksikan pertanding- 
|an internasional itu nanti, dari 
pihak Panitya belum didapat ke 
pastiannja. Tapi, besar kemung- 
kinan, akan diatur demikian : 
Tribune Rp. 50,— -berdiri Rp. 
25,— dan Rp. 15”—,. demikian 

| harga kartjis di Kridosono Jo- 
gja. Berapakah harga nantinja 
CH Surakarta, itu terserah kepa- 
da kebidjaksanaan pengurus di 
Surakarta. : 

|. Dalam pada itu dapat diwar- 
takan, bahwa upatjara pembuka 

lan Monument di Jogjakarta 
|akan diramaikan dengan demor- 
| strasi putera2 SGPD Jogjakarta. 
Disamping itu besar kemungkin- 

an sesudah Kongres nanti, para 

tara lair ke Kraton Jogjakarta, 
Taman Bahagia Semaki, Boro- 

di : budur 

K-H- Musaddad 
ikut Presiden 

Djuga Prof. A. K. Mu- 
zakkir & K. H. Hadjid. 

Menurut - sk. »Nieuwsgier” 

rombongan Presiden ke Mekkah 
terdiri atas 30 orang. Diantara 
jang menjertaimja ialah Prof. 

AK Muzakkir, rector magnificus 

University Islam Indonesia (Jo- 
gja), K. H. Hadjid ketua Madjlis 
Tardjih Muhammadijah (Jogja). 

K Bisri, K Moh. Toha dan KH: 
Musaddad. 

Wartawan. jang ikut - dari 

Antara, Eta dan Duta Masjara | 

kat 

  

    

      

   

  

    

Lx (Pergi ruan Tinggi Agama Is| 

Ham Negeri)-di Jogja jang mak | 

dad diidjinkan ikut serta Presi 

| den sebagai Muthaaif, jaitu sej 
dtang jang memberi petundjuk' 
mengenai pen ibadath 
hadjis 5 

Rapat semut PTAIN hari Sap 

beri idjin KH Musaddad ikut 

serta. PTAIN pandang keper-| 
giannja itu menguntungkan PT 

nja karena kebetulan masa li- 

buran. 

KAPALNJA WESTERLING 
"RUSAK" i 

Menurut berita2 

ini, kapal ketjil ,,Evipan”, jang 

katanja oleh Westerling “hen- 
dak dipergunakan berlajar ke 

Seram, kini sedang” mengalami 

»kerusakan” motor  dipelabuh-   Aan 'Leer didekat Emden. — Ant. 

. Ketua Seksi LN: DPR: 
  

SN & 

: Heterangar tirsebut diberi- 
kan dalam hubungan dengan be 
rita2 jang mengabarkan tentang 

| maksud2 Westerling untuk per- 

apa jang dinamakan "RMS" jg 
(ternjata tidak dihalang-halangi 
setjara “tegas oleh pemerintah 

negara Sanapat Republik In- 
donesia. 

Menurut Muis, dkap Y pe- 
merintah Belanda itu sangat 
-agresip, karena dengan nja 

orang2 seperti Westerling 
jang memusuhi Republik In 
donesia. | : 

Soal maksud? keberangkatan 
Westerling kepulau Seram itu 
menurut Muis bukan soal juridis 
semata-mata, tapi politis, se- 
hingga tidak masuk akal apa- 
bila pemerintah Belanda mem- 
biarkan Westerling meneruskan 
maksudnja itu, dengan alasan 
,karena kapal jang akan mem-   
8i kepulau Seram guna memim- ! 

| pin pemberontakan orang2 dari 

Belanda'jang resminja mendjadi 

ta dan terangZan memberi- 
kan bantuan moril kepada | 

Putuskan hubungan diplo- 
. matik dgn. Belanda 

Karena bersikap 7 torak gim 
memusuhi R.I. 

“KETUA Seksi Luar Negeri Parlemen, I. A. Muis (PNI) 

menerangkan, bahwa menerut pendapatnja pribadi, ia meng- 
— anggap lebih baik hubungan diplomatik dengan pemerintah Be- 
| landa diputuskan sadja, karena sekarang. makin njata betapa 

agresipnja an pemerintah 1Narana terhadap Republik Indo- 

— katanja — tidak dapat dita- 

han keberangkatannja”. 
Muis menutup keterangannja 

dengan menjatakan, bahwa ke- 
adaan seperti diatas itu menun- 
djukkan betapa berbahajanja 
bagi kita kedudukan Belanda di 
Irian Barat jang sudah tidak 
lagi merupakan pistol didada Re 

(publik Indonesia jang dapat ki- 
ta lihat, tapi sudah merupakan 
pistol jang ,,ditodongkan” dipe 
Jlakang punggung kita. 

”RMS” diganti "RMB”. 
Anggota Parlemen Silas Pa- 

pare dalam pada itu menerang- 
(kan, bahwa menurut laporan2 
jang ia terima dari Irian Barat 

|£k. berbahasa Indonesia jang me 
nurut laporan itu diterbitkan 

(oleh Belanda di Irian Barat, ber 
nama »Pengantara", menjiarkan 

berita tentang digantinja nama 
Republik Maluku Selatan” de- 

ingan ,,Republik Maluku Besar” 
|atau ,,RMB”. Kata sk. itu ,di- 
| Maluku Utara sekarang banjak 
| orang tertarik pada RMS dan 

. 

tentang RMS tapi RMP”. 
Menurut laporan itu, gerakan 

!RMS” bukan sadja disokong 
oleh Belanda di Irian Barat, bah 
kan dalam propaganda itu 2 We   bawa Westerling setjara juridis-' -lajahnja” mau diperluas, - Ant. 

. 

| 
| bahkan bahwa Pem agng Indoni -kenaan Sana mepet 

i St Mg c n 

surat hee Pri : Laga Uus 

IA 

AIN, pun tidak ada Keberatan- | 

belakangan | 

dua itu (mengenai 

sekarang tidak lagi berbitjara ' 

     
PM Ali di DPR: 

Biro 
  

A-A DAN HASILNJA, 

Dikatakan PM Ali, 

'djalan sedjarah adalah 
jang tidak berachir dan 
dimuka kita terbentang 

bahwa 

djalan. 
bahwa 

djalan 

ta tempuh, jakni pelaksanaan 
dan perwudjudan dari segala 
hasil konperensi A-A jang baru 
lalu. 

"Si A-A itupun sudah kami pikir 
kan dan kami rentjanakan dan 
telah dipertimbangkan pula 
dirikannja suatu biro jang 

tap untuk keperluan itu”. 5 
Demikian Ali jang menai 

    
   

ia. tidak: 

ang mungkin unt 
| melaksanakan Rea sang Te 
rensi AA. 

  

Ia menjatakan Mel en 

bahwa bangsa Indonesia tjukup 
ar dan mampu menunaikan 

Maap jang dihadapinja itu de- 
(imi kepentingan negara dan rak 
| at serta perdamaian “untuk se- 

luruh ummat manusia. 
Suatu.pokok lagi jang pen- 

| ting dikemukakan P.M. Ali, re- 
! solusi mengenai Irian Barat, ka 
| rena dengan resolusi itu PBB 
ditarik untuk tjampur- tangan 

|lebih landjut dalam hal ini de- 
| ngan mendesak pihak Belanda 
supaja sedia berunding lagi. 
Menurut pandangan pemerin 

tah, ini berarti kemadjuan ka- 
lau dibandingkan dengan situ- 

Lasi dimuka PBB dulu berhu- 

bung dengan kebulatan bantu- 

an kepada Indonesia dan desak 

an kepada Belanda itu. 
»Kini pemerintah siap dan 

sanggup mendjalankan aktivi- 
tet dalam hal ini asal mendapat 
Sokongan bulat dari pihak rak- 
jat”, demikian PM Ali. 
“Mengenai  hasil2 konperensi 

jang menurut hemat pemerin- 

tah paling penting ialah : 

a. Pembukaan djalan untuk ker 
Odja-sama “erat antara neg 
ra2 Asia-Afrika dim lapang- 

can ekonomi dan kebudajaan. 

kemenangan dari pada tole- 
ransi, goodawvill dan commen- 

'sence didalam bersama-sama 
mentjari djalan kearah per- 
damaian dunia berdasarkan 
atas 10 azas piagam  Ban- 

dung. 

&- Pengutukan dan penghukum- 
an terhadap kolonialisme. De 
mikian pokok2 laporan itu 
jang disertai lampiran2 tebal 
jang tidak dibatjakan tapi di 

bagikan kepada para ang- 
gouta. 2 

. Lampiran2 tersebut dibagi 
djadi 5 bagian, pertama komu- 

nike Bogor, kedua organisasi 
dan tehnik konperensi A-A, ke- 
tiga keuangan, keempat susun 
an delegasi Indonesia dan ke- 
lima komunike Bandung. 

Dari laporan2 itu jang terpen 
ting ialah jang kedua dan keti 
ga. Dalam laporan bagian ke- 

organisasi 
dan tehnik) tebainja 39 halam- 
an belum termasuk lampiran2- 

nja, digambarkan . pekerdjaan 
persiapan2 sebelum konperensi, 
pelaksanaan selama konperensi 
dan pendjelasan2 sesudah konpe- 

rensi sedang dim kesimpulannja 
antara lain dikatakan bahwa 
,dengan tidak  'membangga2- 
kan diri dan tanpa menutupi ke 
kurangan2 jang tentu ada da- 
lam organisasi jang sebesar itu, 
kita boleh puas dengan hasil pe 
kerdjaan mempersiapkan konpe 
rensi A-A, jang menundjukkan 
kemampuan organisatoris bang 
sa kita, chususnja alat2 negara 
kita, dan bahwa organisasi 

konp, A.A. ag La 2 
              

         

  

    

  

    

  

 alavisareh Tb aruhan &an Runalan aa Matarichepoen” 

pandjang, jang. masih harus ki | 

HA R I A 
DI TERBITKAN La SAKAhI SANA k 

F 

| 
| 
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»Soal pelaksanaan konpereng 3 

Ig 
| 

menurut suatu 
sarkan prinsip2”. 

| pi.pengeluaran2 jang djadi 

-djurusan belum positip dan ma-   

|UMUM 

Di Perusahaan Negara pelabuhan Tandjung Priok telah dilangsungkan 
Nusantara (Coast Harbour) jang dihadliri oleh wk. Presiden dan Menteri2 
matik. Gambar: (kanan) Wakil Presiden Moh. Hatta beserta Direktur pelabuhan 
R.R. Probonegoro tengah melihat? keadaan pelabuhan dari djauh. 
dangan “pelabuhan Coaster jang baru. 

pelaksana komp. 
000 akan berdiri 
Rp. 4.9” djuta beban RI untuk konp. Bandung 
PM ALI KEPADA PARLEMEN SELASA JANG LALU 

TELAH MEMBERI LAPORKAN ' 
TJAKANNJA L.K. 35 MENIT. 

"PEMERINTAH, JANG DIBA- 

MENGENAI KONPERENSI 
MENGINAI PERANAN INDONESIA, 

BAIK DALAM PERSIAPAN, DALAM KONPERENSI ITU SEN 
DIRI, MAUPUN SEBAGAT NEGARA TUAN 
ACHIRNJA MENGATAKAN, DENGAN BERHASILNJA KON- 
PERENSI A-A ITU BANGSA INDONESIA TELAH MENUNAI 
KAN TUGAS BERSEDJARAN, 

- BERARTI, TUGAS KITA SUDAH SELESAL 

RUMAH DAN 

TAPI DEMIKIAN ITU TIDAK 

   

  

   
    

  

   

  

Ie 

ULATAN RAKJAT (ANGGOTA 2 Oa 

  

pembukaan Pelabuhan 
serta Corps diplo- 

Nusantara Ir 
(kiri) peman- 

(IPPHOS). 
Gambar : 

A-A. 

tah atas pemandangan umum ba 

bak pertama mengenai usul mo 
si Arso dengan kawan2nja ten 
tang perbaikan kehidupan dan 

gadji pegawai negeri jang di- 
,utjapkar oleh menteri Sosial 
Suroso. $ 

Seterusnja menteri Dalam 
Negeri Sunarjo memberikan 
djawaban atas pemandangan 

umum babak pertama menge- 
nai rantjangan undang2 ten- 
tang perobahan undang2 no. 3 

nai pembentukan 
mewa Jogjakarta. 

Sebagai atjara terachir 

sidang parlemen menteri Keua- 
ngan Ong Eng Die telah pula 

memberi djawaban Pemerintah   

PM ALI SASTROAMIDJOJO 

konsepsi berda- 

Dalam laporan bagian ketiga 
mengenai keuangan jang pen- 

ting ialah pendjelasannja, jak- 
bahwa menurut “perkiraan 

siobal, belandja, jang diperhi- 

aan untuk  penjelenggaraan 
onperensi A-A ada 3215 djuta 
uipiah, jang dibebankan pada | 

anggaran belanija negara bagi 
an pertama (kabinet PM), ta- | 

be- 

ban benar2 dari negara Repu- 
blik Indonesia hanja 4,9 djuta 

rupiah. 
Sidang parlemen tersebut di- 

hadiri 119 anggauta dipimpin 
wakil ketua 1I Mr Tambunan. 

Pemandangan umum mengenai 

laporan ini akan diadakan 22 
Djuni jang akan datang. 

ni 

  

Djawaban pemerintah 

atas pemandangan 

umum. 

keterangan Pemerin- 
kemudian sidang men- 

Selesai 

tah itu, 

| asa 

atas pemandangan umum ba- 

kepada 

untuk mengambil! uang muka 
pada Bank Indonesia lebih dari 

pada jang dalam pasal 19 ajat 
dua undang? pokok Bank 

donesia. 
Pena 

   

3 

junkto no. 19 tahun 1950 menge | 

daerah Isti- | 

dari ! 

| bak ke-H mengenai rantjangan | 
| undang2 tentang pemberian ku | 

menteri Keuangan | 

In-., 

sei 
FB 3 Fb 

    

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

  

Dalam dan Luar Kota. 

Etjeran . sc... 

ADPERTENSI : 

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

“Rp. 13,— 

60 
  

  

TAHUN X — NOMOR 211 

Persetudjuan terusan Suez 

meninggalkan 

ngan Mesir | Inggris sekarang 
normal, 

Sir Ralph Stevenson jg akan 

mengundurkan diri dari keduduk 

annja Galam djabatan luar ne- 

geri telah mengadakan kundjung 

an perpisahan kepada Letnan 

Kol. Gamal Abdul Nasser PM 

Mesir pada hari Senin. 

Stevenson selardjutnja menga 

takan harapannja semoga hu- 

bungan Mesir dan Inggeris akan 

mendjadi lebih erat bagi keun- 

tungan kedua negara itu bersa- 

|ma, dan bahwa Mesir akan me- 

menuhi djandjinja sebagai pusat 

kekuatan jang stabil dan mung- 

kin inspirasi djuga. 
Mesir kini adalah negara mu- 

da dan kuat karenanja masa de- 

pan Mesir merupakan djandji jg 
harus dipenuhi, dan Mesir dlm 
masa baru hubungan Inggeris — 
Mesir akan selalu memperoleh 

bantuan dan ,,goodwill” dari 

Inggeris. F 

Supaja negara? Arab 

mengorganisir pertahan 

an mereka. 

Mengenai urusan? Timur 

Djauh Stevenson mengatakan 

bahwa kemadjuan2 kini telah 

ada jang dibuat dengan ditanda- 

tangarinja persetudjuan Turki | 

Irak. Dia pertjaja bahwa nega- 
ra2 Arab akan mengorganisir 

pertahanan mereka dengan ban- 

tuan Barat dan ditambahkannja 

bahwa suatu permulaan telah di- 

buat tinggal harus dikonsolida- 

sikan keseluruh daerah itu. 

  
Inggris tidak akan djadi 

perantara. 

Atas pertanjaan 

Mesir, 

| kan bahwa persetudjuan Inggris | 

telah berdjalawr dengan lantjar. Dikatakannja, 

an itu merupakan suatu kepuasan jang 

  

#Berdjalan dengan lantjar 

SIR RALPH STEVENSON Duta Besar Inggris j 

Mesir pada hari Kamis dalam konperensi menjata- 
ng akan 

Mesir tentang terusan Suex 
bahwa persetudju- 

sangat tinggi dan hubu- 

ada pada dasar jang sehat dam 

A:8S. di Kairo telah menasehat- 
zan suatu politik moderat” ke- 

pada. pemerintah Israel dan 

Mesir. 
Atas pertanjaan siapa jang 

bertanggung djawab atas kete- 
gangan tersebut Stevenson me- 
ngatakan bahwa Tel Aviv telah 
menjatakan bahwa Mesir-lah jg 
bertanggung djawab sebaliknja 
Mesir menjatakan Israel jang 

bersalah. Atas pertanjaan da- 
patkah persengketaan tadi dise- 
lesaikan Stevenson mengatakan 
bahwa ketika dia pertama sekali 
datang di Kairo nampaknja se- 
tiap persoalan Mesir | Inggeris 
tidak dapat dipetjahkan tetapi 
kenjataannja kini menundjuk- - 

'kan suatu penjelesaian jang me- 
muaskan. — Rtr. 

SUKU BARU PENDUDUK 
ASLI DI AUSTRALIA 

Orang sangat tertarik perha 

tiannja hari2 ini bertaian dgn. 

tersiarnja berita2 bahwa didjan 

tung pedalaman Australia telah 

diketemukan suatu suku orang2 

penduduk asli jang tak dikenal 

disuatu daerah seluas 40.000 mil 
pasegi. 

Orang2 penduduk asli baru2 

ini dilaporkan ke-natan berdia 
lan memasuki daerah misi Paia 

| tine, jang letaknja disebelah Ba 

rat Alice Springs. Menurut lapor 

|an2 ini orang2 itu sangat tinggi. 

merupakan pusai 

Alice Springs dapat dikata 
jang benar? 

dari benua Australia. Palatine 

|lelaknja kira2 500 mil sebelah 

bahwa Inggeris tidak akan men- | 
djadi perantara dalam perseng- | 

ketaan Arab — Israel. Dikata- | 
kannja bahwa ketika situasi per 
batasan Gaza demikian impulsif | 

dan sangat bahajanja pemerin- 
tah Inggeris telah berkehendak 
mengurangi ketegangan karena 
itulah dia bersama Duta Besar 

| nia sebuah wahat 

| didekat 

| orang2 penduduk asli dari suku 

| Bindaboo. 

wartawan? | Turur-laut kota terbeser daerah 

Stevenson mengatakan | 
ini, jaitu -Laverton. Laverton ini 

letaknja 1600 mil sebelah Timut 

laut Perth. 
Sementara itu dapat ditambah 

kan bahwa dalam minggu jl. te 

lah dilaporkan tentang didiara 
tersembunji 

Maunt . Doreen oleh 

Up: 

Sovjet terima usul 3 negara Barat 

PEMERINTAH Sovjet menerima baik usul 3 Besar Barat" 

supaja Konperensi 4 Besar tingkat tertinggi diadakan di PAP 

mulai tanggal 18 Djuli jang. akan datang. 
Ti 

' Seperti diketahui 3 Besar Ba- | dengan Perantjis, Inggeris dan 

| rat semula menjarankan Lausan 

ne sebagai tempat konperensi 
tersebut sedangkan Sovjet se- 

mula mengusulkan Wiena. Nota 
pemberitahuan Sovjet itu telah 

disampaikan sesudah duta besar 
ALS. untuk Sovjet Charles Boh- 
len pada hari Senen pagi berang 
kat ke A.S. untuk mengadakan 
konsultasi dengan menteri luar 

negeri A.S. Dulles. : 

Keamanan 1007, tak 
mungkin. 

Pemimpin Partai Demokrat di 

Amerika, Adlai Stevenson, da- 
lam pertemuan dengan para ma 
hasiswa menerangkan bahwa 
Amerika Serikat harus meneri- 
ma baik kesempatan2 jang lajak 
Galam konperensi 4 Besar ting-   dengarkan djawaban Pemerin- kat tertinggi jang akan datang 

Ketjelakaan Jalu lintas: 
agak meningkat 

Pertjobaau lalu lintas direa- 
tjanak an lagi 

MENURUT statistik ketjelakaan lalu lintas didaerah Jo- 

gjakarta jang didapat pada Kantor Kepolisian Bagian Lalu 

Lintas, ternjata dalam bulan achir2 ini agak naik, terutama 

dalam bulan Mei jl. jang mentjatat angka sampai 72 ketjela- 

kaan, diantaranja beberapa 
korbannja. 

Pihak jang berwadjib mene- 
rangkan kepada wartawan "K 
R”, bahwa soal kenaikan statis- 

tik itu tidak hanja disebabkan 

orang kurang memperhatikan 
peraturan? atau petundjuk2 lalu 
lintas. Tapi memang mendjadi 
kebiasaan, tiap tahunnja ada 
angka? dalam statistik jang me 

nund jukkan waktu2 jang menu- 

run atau meningkgat. Ini ada mi 

bungannja dengan iklim dan bi- 
asanja dimusim hudjan ketjela- 
kaan lalu-lintas lebih banjak di- 
bandingkan dengan musim ke- 
marau.- Kedaan djalan atau hu- 
djan besar sekali. mempenga- 
ruhi bagi pengendara2 kenda- 

raan. 
Ketjelakaan sebanjak itu, se- 

bagian 'besar terdapat dalam 
kota Jogjakarta, terutama se- 
pandjang djalan Malioboro sam 

pai Tugu. 

Pertjobaan lalu-lintas 
akan diadakan. 

Rentjana mendjadikan Malio- 
boro sebagai lalu-lintas satu 

tjam2 rentjana pertjobaan akan 

orang telah tewas sebagai 

putusan selandjutnja bagaimana 
sebaiknja mengurangi kepadat- 
an lalu-lintas didjalan itu. Se- 

telah diadakan pertjobaan lalu- 
lintas satu djurusan dengan 
mempergunakan djalan2 Bumi- 
djo sampai Ngupasan dan Ngam 
pilan, akan direntjanakan pertjo 

baan lain. Malioboro akan diku- 
rangi pemasukan kKendaraan2 

nja dari djalan2 simpang, tetapi 
sebaliknja diusahakan, agar ba- 
njak kendaraan jang keluar Ma- 
lioboro menggunakan djalan2 

simpang itu. Dengan sendirinja 
akan banjak djalan simpang jg 
ditjoba ' ditutup" untuk masuk 
Malioboro. 

Bila pertjobaan ini akan di- 
adakan, masih akan dibitjarakan 
lebih landjut dengan pihak Ko- 
tapradja Jogjakarta, 

Agustus jd. BKLL 
diaktipkan lagi. 

Dalam pada itu, setelah bebe- 
rapa lama Barisan Keamanan 
Lalu Lintas tidak aktip didja- 
lan2 raya, padahal mereka ba 

njak djasa dan gunanja untuk   diadakan, untuk didjadikan ke- 

  dn aa Te ki 

turut serta mengurangi ketjela- 

) 

Sovrjet Uni. , 
Dikatakan, bergunanja ikut 

serta Amerika dalam konperen- 

| si itu tidak tergantung kepada 
presiden Eisenhower. Djika kita, 

rakjat Amerika. tidax bisa me- 
ngadakan kompromi, djika kita 

menganggap peperangan tak da- 
pat dihindarkan, maka kita rak- 
jat Amerika membuang kesem- 

patan2 itu. 

Djuga presiden Eisenhower 
akan tidak bisa berbuat apa? ka 

lau kita membelenggu tangan- 
nja, demikian Stevenson, jang 

achirnja menegaskan 
Amerika Serikat harus meneri- 

ma baik kesempatan atau ke- 
mungkinan jang lajak, harus be- 
rani mengambil - risiko, karena 
kepastian Can keamanan 10075 

tidaklah raungkin. 
Menteri luar negeri Inggris 

Haro!d Mac Milla :lalam  si- 
dang madjelis rendah: Inggris 
menjatakan djangan diharapkan 
bahwa Konperensi 4 Besar pada 

tingkat tertinggi, jang kini da- 

lam rentjana, akan mentjapai 
persetudjuan tentang masalah2 
essentiil. 

MaceMillan selandjutnja menga 
takan bahwa dalam konperensi 
itu akan diadakan pertukaran 
pandangan setjara luas dan akan 
ada dorongan baru kearah tja- 
ra mendekati dulu penjelesaian 

masalah2 tersebut ,,sehingga ka 
mi harapkan masalah2 itu kemu 

dian dapat dipetjahkan”. 
Pernjataan2 lainnja dari Mac 

Millan dalam sidang tadi ialah : 
  

kaan lalu” lintas, pihak Polisi 
Lalu lintas bermaksud akan 

mengaktipkan kembali organi- 
sasi ini nanti dalam bulan Agus 
tus. Sebabnja karena pada wak 

tu itu peladjar2 jang mungkin 
mendjadi anggauta BKLL sudah 

tidak menghadapi udjian2 atau 
masa libur, tetapi malahan du- 
duk dikelas2 baru. 

Tentang  anggauta2nja ada 

beberapa perobahan dasarnja, 
jaitu untuk murid2 sekolah 

ra'jat, tidak hanja mereka jang 
duduk dikelas 6 tetapi djuga jg 
masih dikelas 5, sedangkan ba- 
gi peladjar2 SM jang diterima 
mereka jang duduk dikelas 3 
dan kelas 2. 
Berapa djumlahnja serta di- 

bagian2 mana dalam kota jang 
akan menerima bantun pemu- 
da2 BKI, pihak Polisi masih 
akan menunggu usul dari pani- 
tya BKLL serta kesediaan seko 
lah2 jang akan memberikan pe 
ladjar2nja untuk keperluan   BKLL itu. 

  

bahwa 

“'dakan kontak 
! menjelenggarakan 

Untuk konperensi 4 besar . tg 18. meta di Djenewa 
1. pemerintah Inggris berhd- 

| rap pemierintah Republik Demo- 
'krasi Vietnam dan pemerintah 

keradjaan Vietnani akan menga J 
langsung guna 

pemilihan 

| umum diseluruh Vietnam dalam 
| bulan Djuni tahun 1956 seperti 

  

telah ditentukan oleh persetudju 
an2 jang telah tertjapai di Dje- 
newa mengenai perletakan sen- 
djata di Indotjina. 

2. djaminan terbaik mentjegah 
bangkitnja kembali Naziisme di 
Djerman ialah assosiasi Djerman 
Barat dengan nggara2 Barat. 

3. sikap Sovjet jang baru ter- 

hadap perlutjutan sendjata me- 
rupakan suatu dorongan bagi po 

litik negara2 Barat mengadakan 
perundingan dana tegas dan 
sabar. 

  

Peron adakan sidang 
kabinet istimewa 
Untuk membitjarakan ke 

rusuhan? di Argentina 

Presiden Argentina, Juan Do 
mingo Peron pada hari Senen te 
lah mengadakan sidang dengan 

kabinetnja selama. 90 menit un 

tuk membitjarakan kerusuhan2 
jang telah ditimbulkan oleh ka 
um Katolik pada achir minggu 
ji. dan jang telah meminta kor 

ban paling sedikit 22 orang lu 
ka2 dan antara 4 dan 6 ratus 
orang ditangkap 

Harian kota Vatikan ,,Obser 
vaotore Romano” dalam pener-, 
bitan pada malam Selasa se- 
mentara itu menuduh bahwa pe 
merintah Argentina menjebar 
keterangan2 jang tidak benar 
di luar negeri tentang keadaan 
di Argentina. 

Yatikan mengharapkan 
modus vivendi. 

Kalangan tinggi Vatikan dlm 

pada itu menjatakan pada h 
Senen bahwa Vatikan tetap 
berharap dapat mengadakan sua 

tu ,,modus vivendi” dengan pe 
merintah Argentina jang akan 

mentjegah terputusnja setjara 
radikal hubungan antara, Tn 
tina dan Vatikan. 
DikemukaKan bahwa Buta be 

sar Argentina untuk Vatikan 
Charles Maria Oliva Velez dim 
bulan Mei jl. telah dipanggil 
kembali ke Buenos Aires untuk 
konsultasi. — UP, 

Sungguh2 terdjadi 
PERASAAN KAA NE AG 

dimedjo di Puntjak, 
Singo, 

Singo- 
namanja : : 

  desai nh So a33    
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: Tea spon menja 

nagin” 

5 memimpin 
pertemuan tsb ialah dari Jinak 

. daknja Ae Nb ata 

  

| Magelang kini tlh 
djib 

erusak tanda gam 

| Satu partay, jang di 

n dibelah mendjadi 
ro dibawa ke te 

Nya si “na 

Si perusak masih 
gkan perbuat 

“Yang DUKA 
2 “Raba keluarga anggota? 
“4 PPK Rp. 5-0 

anggota PPK, PPS 

2| gugur alam mendjalankan tu- 
a, Oleh pemerintah | pusat 
“diberi ,,uang duka” ma- 

' sebesar Rp. 5.000,—. 

' keganasan Slam badati 
D.I. Sebelum banjaknja ,,uang 
duka”. .itu ditetapkan oleh peme 
Te pusat, keluarga dari para 

awa Tengah sudah di 
Pee sebanjak 

virginia | PEMBRANTASAN PENJA 
  

KIT FRAMBOSIA   Hasil pembrantasan penjakit 

frambosia di daerah Kabupaten 
Ponorogo jang 

Gan Mei 1955 jang lalu sangat. 

PP: memuaskan. Pentang hal itu. 
5 Ieapat dituturkan sob: | 

I-.. Untuk . daerah ketjamatan : 

guru Sewapung dari 7654 telah disum- 

Ftik 2529 orang 
matan Balong 8040 orang ter- j 
suntik” 1925 (247c) orang dan |! 4 

atan Djetis 4598 apa Ng 

tersebut, 5 

Juni. 55 ada surat kete 

bahwa permohonan an 2 besar 
di-undur sampai besok 'achir. ta- 

hun adjaran 19551956. 
— Demikian itu dengan spontae 
saja mengatakan bahwa per 

aturan tentang tjuti bagi guru2 

ang berhak. 
Ir Dengan adanja 'bermatjame | 
peraturan jang 'menusul, maka | 

peraturan tjuti “itu tidak meng- 

gembirakan bagi kaum rendah-| 
am, malah2 

Sosrowardojo     
  
  
  

    

    

Setelah 7 cala 
disekitar aktm wa ke 
bali film ,The Hi . jang 

telah, menimbul rang 
antara 

fihak jang. menje 
putarnja film | 
Ie mengadakan "angtyoe 

. Sikap mem teri 

dilangsungkanmja pemutaran 
film The TA Fox” ada- 
lah hak pribadi ta “3 
Melaksanakan. | 

" traal-objectief 
-.njelenggara : 

. lah merupakan tudjuan jang 

harus 

   

    

mungkin. 

“Maka untu Imam jaki titik, pa 

temuan kediabelah fihak, anta 
ra fihak2 ig. bercompentent: " 

  

sini berarti fihak Penjelenggara 

Film Gama dan. #fihak Sarbufi) 

bailelah. diadakan suatu perte- 

muan, sejogjanja dibawah Tai 
pinan orang. jang ne! utramd 
persoalan tsb, dimana nanti ke 
Naa mengenai Pan 
atau, tidaknja di 
harus mengi Pa 2 

fihak. Adapun saran saja 
nai orang jang akan 

Pemerintah Kota. -Pradja. 
Diadi persoalan tetap Ja ti- 

    

   

  

   
   
         

  

   
    
      
   

  

rasa | 

tik. Atif (2890). Ketjamatan 
0MOTO “dari 8700 , ters 

rang (2496). 
auman.9130 orang tersun 

12672). Ketja- 

    

  

21011 (2276). 5 4 
Ta 2 

c “kutus UDJIAN 
S.L: DI NGAWI 

| Udjian masuk Sekolah lan- 
Ajutan pertama. bagi: Kabupa- 
ten Ngawi untuk tahun 1955 | 
AN jang telah lulus 23 

"Taki dan 

| dapat diterima untuk melan-   @jutkan ke S.M.P. negeri Nga 
wi hanja 126 anak untuk 3 
klas. Sedang jang diperuntuk- 
kan S.G-B. I dan II Ngawi ada 

240 anak untuk 6 klas. Dengan 
demikian bagi mereka jang ti- 

| dak mendapatkan tempat pada 
. sekolah negeri akan masuk se- 

tak dapat dipastikan, bagi per | Ka KOK. 

— PANITYA KONGRES 
AT e RAKJAT 

2... Untuk Kabupaten Nga 
- wi terbentuk. 

dari PN. | PKI. dan PIR, 

  

  2 2 Apengaata Demokrat. Indo- 
a dan BT, Bendahara : : 

“Seksi rapat | Siaran 
dan seksi 

Usaha f Mennat Petani.     
   

  

  
| Gtondorgan: 

“diusahakan, ngan 9 Ke 

   

   

  

aa an 1 

  

i s 

: MEMPERBAIK 

al: BERDIRI 
atip para peladjar 

   

1 Neu- | bau” ini-telah didirikan . Him- 
n Siswa Lembah Lukulo d' 

Karangsambung, 
amatan Sadang,. kabupaten 

wumen. Kedu, dengan diketuai 
segi Ruwijo dan sekretaris 
“Sudarsono. Maksud himpun 

Sa aan siswa2 dari 
lembah Lukulo termasuk 

Ha
na
 

   

  

    

  

Ka ikut pula  memadju- 
'kesedjahteraan rakjat pada 

a “dan siswa 'atau peia- 

| nja 
ikan k 

   
  
Bea.   Fa ia ngu Mati 

  

Karangn keterangan b 
Pijat dari desa tersebut sedjak bu 

lan Mei jang baru lalu An 
. mendirikan dan memper 

    

  

      
   
     

jaan 2 jakan $ lapat 
.10 uah rumah. .   

"penduduk diketjamat | 6 

Kor: 

as inisiatip Panitia Pe : 

didjalankan- 

“oleh Djawatan Kesehatan Kab. 

Ponorogo pada bulan April '55 

'Ketjamat- $ 

  

1 perempuan 
| ea. Dari djumlah itu jang 

' Panitya Kongres Rakjat Ka 
SE bupaten Ngawi kini telah ter- 

|. bentuk .dengan susunan pengu- 
£ aa. sbb. Ketua T| NT dan LI: 

B.R.I. dan dari Organisasi 
Lana 
“Pemuda Rakjat 

Na Sadang dan sekitar- 

S Shock. 

1 membawa hasil baik. 
RUMAH? | 

RAKJAT Gu 
Atap alang? diganti 

anna rak | 

baiki rumah2 milik rakjat jang 
dalam keadaan rusak na 3. At 

Kata aa hn F 
rumah dengan tjara NN 

genting. Dengan demikian da- 

   

KONGRES KEBATINA 
Ki NT bR 
Pihak Panitya I ongres Keba- 

tinan seluruh Indonesia di Se- 
marang . menerangkan /kepa 
'pers, bahwa . kongres tersebut 
djadi berlangsung pada tanggal 
20/8 ialah bertepatan dengan 
hari 1 Suro tahun 1887. Panitya 

    

laman ja kongres. 2 hari, & 
kini telah ada 20 ba- 

dan? aliran kebatinan jang akan 
mengirimkan utusan2nja. Ada- 
pun maksud kongres “antara 
lain ialah untuk menghilangkan 
anggapan, bahwa kaum - keba- 
tinan hanja bisa duduk terme- 

nung sadja tetapi tidak ikut 
dalam pembangunan negara, 

-memberikan sumbangan menga- 
tasi bahaja "kemerosotan moral, 
mengadakan persaudaraan ma- 
nusia lahir batin jang kekal dan 
lain2 — Ant. KS 

PIR - WONGSONEGORO | 
SE - DJAWA TIMUR 

1 . Hendaki perbaikan per- 
ekonomian / keuangan. 

'Konperensi Partai 
Indonesia Raja jang dipimpin 

loleh  Wongsonegoro - seluruh. 
Djawa :Timur di Malang, me- 

ngambil beberapa keputusan 
penting, antara lain mendesak 
kepada Pemerintah, supaja Pe- 
merintah segera memperbaiki 
politik perekonomian dan ke- 
uangannja : kedua mengandjur- 

kan kepada segenap  tjabang2 
PIR diseluruh daerah Indonesia 
untuk sedapat mungkin berusa- 
ha mendekati. partai2 lain guna 

menggalang persatuan nasional, 
terutama dalam menghadapi 

masa pemilihan umum jang 
| makin mendekat. ini, dan ketiga 
.mengandjurkan kepada segenap 

tjabang2 PIR diseluruh daerah 
Indonesia, supaja ikut dengan 

aktip dan tegas dalam keanggo- 
taan Keong Kongres aa 

  

  

RA 

kit Djiwa Seluruh Indonesia me- 

nerangkan di Bogor, bahwa ba- 

-njaknja Kang, Dae es berpenjakit 

djiwa diseluruh Indonesia ada 

lebih kurang 80:000 orarg. Ada- 
|pun jang bisa dipelihara diru- 
mah-rumah sakit hanja: 7.009 

orang sadja oleh karena sangat 

kurangnja rumah sakit untuk 
keperluan pemeliharaan tsb. 

Banjaknja R.S. Djiwa. 

Rumah2 Sakit Djiwa diseluruh 

Indonesia ialah jang merupakan 
R.S.D. Pusat di Bogor, Kramat 

wa biasa di Grogol, Sersarang, 
Solo, Pematangsiantar, Makas- 
sar dan Menado. Rumah Pera- 
watan jang hanja  mempunjai 
kapasitet 60 — 70 orang ada.di 
Kotaradja, Padang, Palembang, 
Bandung, Muntok, Pontianak, 

Bali. Selain daripada itu masih 
ada Koloni Sakit Djiwa jang di- 
'pakai.untuk memelihara orang2 

te, “Singkawang dan Tamban- 
an, Banjaknja dokter psychiater 
ata benar? di Bogor hanja ada 
4 orang, Grogol 2, Semarang 1, 
Solo 2, Menado 1, Makassar 1 
dan Medan 1. Banjaknja pera- 
wat ada 86 warga negara Indo- 
nesia dan $ asing, djururawat 
292 warga negara dan 1 asing, 
sedang banjaknja pembantu pe- 
rawat ada 9 warga negara. 

: baik. : 
Atas pertanjaan diterangkan, 

derita. penjakit djiwa. 
Dari djumlah iri, jang sangat 

ada 27.000 orang, sedang kapa- 

#juali rumah sakit pusat di Bo- 
gor jang dapat menerima lebih 

1 kurang 1.200 pasien, 
“Pengobatan dengan “Electro 

'nja pengobatan2 lainnja tenata 

. Dan semua itu akan diberi atap 

    

  

   

   

  

       

    

    

diketuai oleh 'Ramuwisit dan 

Persatuan |. 

    
DALAM bertjaltapan, Dr Mary 

zukimahdi, inspektur Rumah Sam higgi 

dan Lawang, Rumah Sakit Dji- 

Bandjarmasin, Samarinda dan | 

jang sudah hampir sembuh ialah ' 
jt: Lentengagung, “Wedi (Kla- 4 

£ X “ 3 Ki Kk, 

Electro Shock berhasil | 

bahwa diseluruh Indonesia ada Ta 
lebih kurang 80.000 orang pen- | ' 

berbahaja dan perlu dimasuk- | 
kan dalam rumah sakit kira2 

Sitet rumah2 sakit jang ada ha- 

ajar pada chususnja. Untuk se- | nja untuk 7.000 orang sadja, ke- 
Pengna organisasi tadi berpu- 

On Gong ongan Pera 

2 pendapatan Charletto 
(Benny seorang Italia, disamping | 

    
di Baya Manan dan Loji : 

jg masuk ada 229 orang, | 

odji Ketjil. 
idepan pertjetakan Lodji Ke- 

hampir2 terdjadi insiden ka- 
rena dua golongan buruh jang 
bertentangan pendirian seret-me, 

'Injeret dan doreng-mendorong.. 
ntung polisi segera menengahi- 

nja,dan tidaklah terdjadi  hai2 
jang tidak diinginkan. 

: Selandjutnja. pimpinan pertje- 
|takan RI dan ketua SBPRI me- 
'njatakan, kemarin telah diada- 

kan perundingan segi tiga, jaitu 
antara pemimpin pertjetakan | 
dengan SBPI dan Djawatan Hu: 
bungan Perburuhan dengan di- 
Saksikan oleh DPKN, KMK man 
tri pamong pradja Gondomanan. 

saudara2 Mutomo, Sakiman dan 
Suwondo, dari SBPI saudara2 | 

Mudjodo, Sardjono, Zaeni dan 
Surjo, dari Djawatan Hubungan 
Perburuhan : saudara2 Mufradi 

| dan Siswo. 
Sebelum perundingan Gimulai 

| terlebih dulu SBPI minta agar 

buruh jang mogok dibolehkan 
masuk kepertjetakan. Perminta 
an ini tidak disetudjui oleh pim- 
'p'nan pertjetakan. SBPI tidak 
dpat terima pendirian ini, pe- 
na gagal! 

1 Keterangan SBPI. 
“Dari SBPI didapat keterang- 

an, sebelum" buruh jang tidak 
mogok masuk pertjetakan, oleh 

| SBPI mereka diberi tahu, bahwa 
keselamatan mesin2 adalah tang 
gung djawab mereka, sebab ke- 
tika pemogokan mulai mesin2 
dalam keadaan baik. 

- Pemberitahuan ini tidak dide- 
ngar mereka, mereka memaksa 

terus masuk. Malah ada jang ber 
teriak : ,Bung Polisi, tangkap 

sadja. Itu pengatjau”. Hal ini 

komando. aksi telah. disam- 
paikan kepada Polisi pendja- 

“ga: keamanan pertjetakan R.Ik 
Sementara itu wakil D.P.P. 

dji Ketjil mendjelaskan perdj 
angan buruh kepada jang sedan 
mogok . dan . mengandjurka 

agar mereka tetap Aman 2   
PP) 

ani aa babi djunlah 
(unja rumah sakit djiwa. 

Dikatakan, bahwa Kementeri- 
an Kesehatan bagian Rumah Sa- 

kit Djiwa tidak ,tinggal diam 
Luntuk mendjalankan pekerdjaan 
peri kemanusiaan dengan djalan 
menambah djumlahnja rumah2 
sakit djiwa. Kini telah dipersiap- 
kan sebuah rentjana untuk men- 

| dirikan sebuah rumah sakit dji- 
wa besar-di Palembang dengan 
beaja Rp. 2 djuta, Bandjarmasin 
dan Pontianak masing2 dengan 
beaja Rp. 2 djuta, sedang di Tji- 
-sarua (Bandung) telah dibeli ta- 
nah seluas 24 ha dengan harga 
Rp. 1 djuta dan di Ambon 10 ha 
dengan harga Rp. 80.090,— utk 
keperluan pendirian Rumah Sa- 

-kit Djiwa itu. — Ant. 
  

MEMOTRET KAPAL ,.DE- 
Tem WA RUTJI" 

: Tanpa idzin. 
“oten Pengadilan Negeri. Sura 

| baja Seorang “AL Sehalk asal 
dari negeri Belanda telah didja 
tuhi denda-Rp, 50. :— Samsidair 
Shari pendjara, sebab dipersa- 
'lahkan pada tgi 22 Mei. 1955 
|dengan naik ,,zeiljacht"" di Tan 

Gjung Perak telah. mengambil 
gambarnja (memotret) kapal pe 

latih Dewa Rutji sampai tiga 
kali dan Pangkalan Pt 
baut RI. — Ant 

  

S.B.P.I. siang itu datang di Lo- 

100 bekerdja dipertjetakan 

  

lam masa 21-2 tahun depan di-de | buruh buruh pakai ban lengan merah 
sa Pekiringan-Bedah n diharap | dibuka kembali. Buruh jang te 
Tah sudah Maa “ lapat | di Gondomanan, sebagian Ke 

: rumah2 r berat Taja $ 
- | kan alang-alang. ' " 2 pe 

& | Menurut ) pimpinan Peni plarak tertiban, disiplin, 
Semarang 

tam Sala didepan pertjetakan 
jul, didjaga oleh beberapa orang 

kernarin pertjetakan sudah 
Bung dalam SBPRI berkumpul 

menudju ke Lodji Ketjil 

tenang, was- 

Ir |'dan Suwondo ketua SBPRI , 1 PagA terhadap tiap provokasi, 
| dan tunduk kepada pimpinan 

1 SBII solider SBPRI. 

“Dengan ditanda tangani oleh 

  

! Achi da Masduki, Komisariaat Da- 

Lngeluarkan pengumuman 
bi menjatakan ngu der dgn. SBPRI. 

.erah Jogjakarta SBI telah me- 

jang 

  

PRESIDEN SINSGAH KE 
KDMS 

Rombongan Presiden Sukarno 

dalam perdjalanannja ke Bali: 

pada tgl 14-6 singgah di Suraba 

ia, kira2 utk .sedjam lamanja. 
(Dan selama itu rombongan Pre 

| siden mengadakan penindjauan- 

|nja ke Komando Daerah Mariti 

| em Surabaja (KDMS). 

   
   

      
   

              

Dari pihak pertjetakan Gatang j Rombongan Presiden Sukarno 

tersebut, meneruskan  perdja- 
lanannja ke Bali pada djam 

"14.30 utk selandjutnja beristi 

: rahat selama 10 hari disana Pa 

  

  

ida tgl 24-Djuni jang akan da- 

tang Presiden Sukarno akan su | 
dah tiba kembali di Djakarta 
dan singgah sebentar di Sema 

rang. — Ant. 
  

5 ORANG BANGSA 
ASINS DIHUKUM 

Pengadilan Negeri Surabaja 

telah  mendjatuhkan hukuman 

denda masing2 Rp. 350,— Rp. 
150,— Rp. 200,—, Rp. 250,— dan 

Fip. 200 subsidair. 20 hari pendja 

ra 9tss diri terdakwa H. Ber 

tus, Go Swie “Tjhing, Tjio Bie 

Nio, Tjioe Tjhioe Nio, Dalmolen 

Johan karena dipersalahkan se 
bagai bangsa asing tidak men 

daftarkan diri atau melanggar 
pasal 8 dari Peraturan Pemerin 
tah No. 32 tahun 1954. — Ant. 

  
DPPRI.: 

GUNAKAN KONP. A-A 
Untuk perkokoh 

perdamaian. 

Sidang Dewan Partai Rakjat 
Indonesia jang dilangsungkan 

Hi Semarang, antara lain meng- 
ambil keputusan mengardjur- 

| kan kepada pemerintah. untuk 
mempergunakan  hasil2 Konpe- 

1, Asia-Afrika “bagi usaha2 
perkokoh perdamaian dunia 

5 fb Repubi Indo 

aan Rr 2 segenap Pata Indo 

resia. 
Selandjutnja diperlengkapi su- 

sunan Dewan Partai dan Dewan 
Harian Partai Rakjat Indonesia 
sebagai berikut : Ketua Umum 
Dewan Partai Sutomo . alias 

Burg "Tomo diwakili oleh 2 orang 
wakikiketua, ialah Dr Atmadi 
Wreksoatmodjo dan Dr Roes- 
tamadji.. “Dewan Harian terdiri 
dari Ketua Sutomo (Bung To- 
mo), Wakil ketua Dr Atmadji 
Wreksoatmodjo . dan Dr Roes- 
tamadji, sekretaris Musa Saehe 
Gan pembantu2 S. Widjaja dan 
Mas Hasan Wirjoseputro. — 
Ant. 5 

PEMERIKSAAN SCHMIDT 
Dilandiutkan tgl. 4 Djnli 

jang akan datang. 
Pemeriksaan perkara terdak- 

wa bekas kapten Knil Schmia: 
jang selama ini tertunda akan 

dimulai kembali pada tgl 4 Djuli 
nanti oleh pengadilan negeri Dja 
karta. Penundaan ' pemeriksa- 

an itu seperti diketahui adalah 

atas permintaan Mr Bouman jg 

dulu mendjadi pembela terdak- 

wa, Ia ketika itu meminta agar 

pemeriksaan perkara Sehmidt di | 
tunda sampai selesai pemeriksa 

an - perkara Jangschlager dgn. 

alasan bahwa ia dengan demiki 

an akan dapat memusatkan per: 

hatiannja pada suatu djurusan 
sadja, 

  

De our mereka tek. berdaja. 

) diago2 sumo Djerwi 

: mertamdingan makan roti. jang digantungkan 

   

    

paku Purut serta dalam 

  

ora PIA): 
2g 

  

JOGJA KARTA. 
KRB EN NN ARA EA N. 1 

WARTAWAN. IL TEMPO 
Hari ini di Jogja ditunggu ke 

datangan tamu negara warta- 

wan Italia Ettoredallagiovanno 
selaku wakil dari sk. I- Tempo 
di Roma. Ia disertai oleh pega- 
wai Kementerian LN, Supomo. 

| Maksud kundjungannja ialah un 
| tuk mengetahui perkembangan 

politik dan sumber? kekuatan 

negara2 di Asia. Ia berada di 

Jogja sampai dengan tgl 17-6. 

Esok harinja (18-6) akan pergi 
Solo, tapi tgl 19-6 kembali ke 

Jogjakarta lagi. Tgl 20-6 akan 
meninggalkan Jogja Me eny 

Tjirebon. 

16.000 BUKU UTK. MA- 
HASISWA GAMA   

i Dari 

jang 

pada tali. ' 

Buku2 jang telah lama dipe- 

san oleh BUPB UNGM dari lu 

ar negeri dengan perantaraan 

| N.V. VASCO kini telah datang 

| di Jogjakarta, walaupun masih 

terdapat beberapa matjam bu- 

ku jang pada pesanan pertama 

ini belum dapat didatangkan. 

Diharapkan kekurangannja ti- 

dak lama lagi akan dapat dite- 

rima. Dapat dikatakan, bahwa 
jang datang pada pesanan per- 
tama ini hampir meliputi 80Jo 
dari diumlah pesanan seluruh- 
nja, sebanjak Ik. 16.000 buku. 

djumlah ini 400 adalah 

buku2 peladjaran untuk fakul- 

tit HESP. Buku2 ini adalah ki 

riman jang pertama kali, se- 
djak BUPB UNGM didirikan. 
Sedang kiriman jang“ kedua 
Giharapkan ' akan datang pa- 
Ga awal bulan Agustus jad. 
Sebagaimana diketahui BU- 

PB UNGM adalah suatu badan 
jang didirikan untuk mengusa- 

hakan buku2 - peladjaran bagi 

para mahasiswa UNGM. 

Buku2 ini segera akan dibagi 

kan kepada para mahasiswa 

UNGM jang pada pesanan pe- 

riode I telah memesan buku2 

tersebut pada BUPB UNGM de 
ngan harga 504 dari harga se 

benarnja, “sesuai dengan surat 
putusan Menteri PP&K tang- 
gal 8 Desember '53. Pembagi- 
annja akan dimula itg. 20-6 se 
rentak untuk semua fakultas. 

Mengenai pelaksanaan distri 

busi buku2 ini para mahasiswa 

jang bersangkutan dapat mem 

batja peraturan2 beserta pen- 
djelasan2nja  di-depan pengu- 
muman Pagelaran. 

TAMU DARI 
Dengan 

ASRI di Djl. Bintaran kemarin 
telah ketamuan menteri dalam 

negeri Birma Bo Khin: Maung 

Gate jang berkundjung ke Jogja 

setjara tak resmi. Ia datang ber 

sama isteri dan keluarga'seha- 

BIRMA 

  

ibis mepghadliri kongres! PSI 
Gi Djakarta sebagai wakil Par 
tai Sosialis Birma. 

Rombongan tamu tersebut di 

Sambut oleh Bu Safiah beserta 

para dosen dan melihat2 dengan 
penuh perhatian segala sesuatu 

kemudian. menuliskan kesan2nja 

didalam buku tamu dalam baha 

sa Birma, Diantaranja terselip 

kata2 Inggeris sebagai berikut: 

It is important to receive the 

old culture (adalah penting utk 

menerima kebudajaan kuno). 
Oleh wakil ASRI kepada tamu 

diserahkan sebagai kenang-ke- 

nangan sebuah “map berisikan 

beberapa tjukilan kaju 

  

MAA NA AT 

  

Te 

SINI PUAS, SANA 
PUAS! 

Seorang penduduk Pengok 
Kidul turun disetasiun Tugu, 

pulang naik betja. Ketika ia 
bajar Rp. 2—, Bung Betja 
minta tambah lima puluh 
sen. Harga jang tadi sama? 

disetudjui ialah “Rp. 2,50, 

katanja. 
Tjektjok tidak terdjadi, se- 

bab suatu kompromi disetu- 
djui: penumpang diantar 

kembali. kesetasiun Tugu 

Beberapa orang sopir betja 

lainnja membenarkan, harga 

jang disetudjui tadi ialah 

Rp. 2,—. Maka Bung Betja 

terimalah ongkos Rp. 2,—, 

“ditambah dengan Rp. 2,— 

lagi buat antar kesetasiun 

Tugu kembali. ' 
Penumpang pulang, naik 

betja lain, ongkosnja sama, 

NAN Rp. Or 
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Sate Sekerdja Fakultit Ke 

| dokteran Hewan UN Gadjah Ma 

| da dalam rapat anggautanja ba 

  " Kantor 

' ru? ini telah bentuk pengurus 

baru dengan susunan Sbb: 

Ketua sdr “Susilo sekretaris 

sdr Sumirah bag. Perbendahara 

an sdr Junani bag. Sosial / Eko 

nomi sdr F Suhardi bag. Perbu 

ruhan sdr. Sugiarto bag. Kebu 

dajaan / Olah Raga sdr Somodi 

hardjo 
Rapat tsb diteruskan 

halal-bilhalal 

DJALAN - KERTONADEN 
AKAN DIMULAI 

Menurut keterangan ' Kepala 

Urusan Pekerdjaan 

um Kotapradja Jogjakarta, 

pembuatan djalan Kertonaden 

akan segera dapat dimulai, ka- 

dengan 

rena pembitjaraan tentang 

penggantian harga tanah kepa- 

da penduduk jang tanahnja 

akan digunakan untuk perluas- 

an djalan Kertonaden, sekarang 

sudah mentjapai penjelesaian, 

| antinja pihak penduduk menje- 

tudjui harga tanah jang dite- 

tapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Djalan Kertonaden ini dimak- 

sudkan untuk djalan paralel, 

mengurangi kepadatan  djalan 
Malioboro sehingga - dapat di- 

| usahakan kurangnja ketjelaka- 

sekonjong-konjong : 

  

an lalu lintas. Tetapi pembuat- 

an itu belum dapat dimulai, ka- 

rena tentang menentukan harga 

tanah kepada penduduk : tidak 

mentjapai persesuaian: dengan 

apa “jang dituntutkan. oleh 

penduduk sendiri. 
Untuk pembelian tanah, pem- 

berian kerugian tentang rumah 

dan sebagainja - bagi penduduk 

jang tanahnja akan dimasukkan 
dai perluasan djalan diperlu- 
kan kira2 Rp. 2.5 djuta dan se- 

karang sudah ada Rp. 1 djuta 

jang kira2 akan segera dibajar- 

kan. Kekurangannja akan se- 
gera dimintakan kepada" Peme- 
rintah Pusat, karena pembuatan 

djalan ini'seluruhnja atas beaja 

dari Pemerintah Pusat. 

Pembuatan djalannja sendiri 

menurut rentjana sudah akan 

dimulai dim tahun depan dgn be- 
aja kira2 Rp. 1 djuta, sehingga 
dengan demikian seluruh beaja 
untuk pembuatan djalan para- 
lel Kertonaden ini memerlukan 
Rp. 3,5 djuta. 

  

hari Djum'at jl. di Balaikota. 

Pada pokoknja peraturan jang 
sudah dinjatakan berlakunja se- 

nja tidak dirobah, hanja ten- 

Penambahan itu dipandang ka- 
rena ternjata masih ada tempat2 

jang menurut pendapat2 partai 
politik tjukup strategis, sedang- 

kan jang dihilangkan, tempat2 
jang kira2 tidak mentjukupi dji 
ka seluruh tanda gambar partai- 
partai di Jogjakarta dipasang. 

Dalam pada itu diputuskan, 

bahwa Aloon2 Utara dan Aloon2 

Selatan didjadikan tempat dju- 

ga untuk ' pemasangan “tanda 
gambar. Di aloon2 utara pema- 
sangannja diatur demikian ru- 

pa, sehingga tanda gambar itu 
menghadap ke djalan2 sekitar 
aloon2, tetapi tidak ditepi dja- 

Jan jang memungkinkan dapat 
menutup pemandangan ke ru- 

mah2 diperkapalan, pagelaran 

dan sebagainja. 

Dialoon2 Selatan, penempatan 
tanda gambar ditepi aloon2. 

Jang diperbolehkan dipasang 
dialoon2 itu selain tanda gambar 

poster2 dan daftar tja- 

  
| djuga 

  

« # SURABAYA Dim -ming- 

propinsi berhubung 
penghematan. akad 
“Subsidi” Rp. 259.772.000,— 
Sa na G. pan telah 

an rangka pesawat 
terbang dilereng gunung Bukit 

Pesawat 
jat hidjau dan bermi- 

liber 12.7 mm. 
st GARUT. Truck no. D 

3940 jang djalan didaerah hu- 
tan didesa Tjidadap, telah ditje 
gad gerombolan dan 'dibakar- 
nja sampai habis, Nasib penum     | pangnja belum diketahui. 

“gu depan pemerintah propinsi 
2 Naa adakan sidang dinas un- 

tuk membitjarakan . keuangan 

Tenan |   sk “TEGAL. Pabrik es "hk 
perikanan laut kini mendekati 
Sate Diduga Agustus sudah 
aja Rp. 2 dut akan. . Ongkos- 

aja 3 uita, produksinja se 
hari 30 

# ana TIMUR. Pusat 
penjelidikan gula tebu rakjat 
mendapa, t idzin untuk menda- 
Papan. mesin2 disel 125 buah 
buat gilingan tebu rakjat. 
Uk BUKITTINGGI. . Bagian 
pengairan desa telah terima 
subsidi buat triwulan I dan It     

TANAH AIR 

  

Rp. 4 060.000,— guna Nana 
an sawah seluas 1534 ha. 

& . SAWAHLUNTO.  Didae- 
rah Kota Baru, terdapat tanah 
seluas 3000 ha jang dapat di- 
pergunakan sawah oleh 300 
kelamin. Penghuni akan dida- 
AKAN dari lain sebagai tran 

smig : 
Kk PONTIANAK. Disini 

akan didirikan SMKHA dan SM 
Islam atas, sebagai kelandjut- 
an SM Islam pertama. 

PONTIANAK. Hartawan 

Bong Fuk Kiun ditangkap ig. 

berwadjib karena tersangkut 

harga Rp. 214 djuta. Kini ia di 
kirim ke Djakarta. 

& DJAKARTA. 2 Pedagang 
| rokok masing2 bernama Tjeng 
Kong. Tay dan Jong Foek 
Tjong didjatuhi hukuman den- 
da masing2 Rp, 20.000,—  ka- 
rena menimbun dan mendjual 
rokok lebih tinggi dari.tarip. 
 DJAKARTA,. Kalangan 

resmi kabarkan katanja Neder 

land kini berusaha mentjari ha 
kim Amerika untuk membela. 
perkaranja Belanda2 jang kini 
sedang diadili di Djakarta. (Ur 
tuk mengganti Bouman).   
djak tgl..1 Djuni jl. itu prinsip- : 

tang tempat2 jang “telah  dite-i 
tapkan ditambah atau dikurangi. 

| dalam penipuan tengkawang se 

  

Aloon2:strategis untuk pe- 
nempatan tanda gambar 

DPD KOTAPRADJA Jogjakarta dalam 
ini telah mengadakan perobahan dalam Peraturan Kotapradja 

sekitar penempatan tanda gambar untuk menjesuaikan dengan 
usul2 jang disampaikan. oleh partai? politik dalam pertermuan 

sidangnja baru? 

1on2 anggauta konstituante atau 
DPR jang dimadjukan oleh par- 
tai2, tetapi semua ini untuk ma- 

| sing2 tanda gambar dan poster2 
itu ukurannja sama seperti di- 

tempat2 lainnja, jaitu 1 meter 
persegi. 

Dipohon?2 boleh. 
Diputuskan djuga, bahwa pe- 

nempatan tanda gambar dipo- 

hon2, diperbolehkan djuga, asal- 
kan gambar2 itu berukuran an- 
tara 30 dan 40 cm. Djuga diper- 
bolehkan “pemasangan ' poster 

atau daftar tjalon, asalkan uku- 
rannja seperti tersebut tadi dan 

bagi masing2 partai tidak bo- 
leh bersamaan memasang tan- | 
da.gambarnja, posternja dan daf | 

tarnja, melainkan hanja salah | 
Satu sadja. 

Jang dilarang 
Jang tetap dilarang, selain di- 

djalan2 pemerintah dan bangu- 
nan? pemerintah untuk pemasa- 

ngan tanda gambar, djuga di- 
djembatan2, park2 dan tempat2 
ibadat kepunjaan Pemerintah. 

Dalam pada itu DPD telah rae 

ngusulkan djuga kepada Peme- 
rintah Pusat, agar dibuat pera- 
zuran umum jang melarang pe- 

nempatan tanda gambar ditem- 
pat2 ibadat jang sifatnja lebih 
meluas, sebab jang dibuat oleh 
Kotapradja hanja berlaku di Ko 
tapradja Jogjakarta sadja. 

Tentang waktu untuk peng- 
hapusan tanda2 gambar jang 
tempatnja tidak ditempat jang 
diperbolehkan oleh Pemerintah 
Kotapradja, diputuskan ditunda 
sampai achir bulan ini, sehingga 
partai2 masih ada kesempatan 
kira2 15 hari untuk memindah- 

kan atau merghapuskan tanda 
gambar jang ditempatkan  di- 
tempat2 terlarang. Semula me- 
nurut peraturan itu, penghapu- 
san itu harus suddh selesai pa- 
da tanggal 15 Djuni ini. 

HALAMAN 2 
| . Ha Apa & dimana 

Pagi kompetisi Pertim di 

baan Tjlangap antara Viva 2 — 

baan Klitren antara TNH Na 

Madju 4. 
 Djam 10.00 sidang . pleno 

DPRD Jogjakarta Mena DP 
R Malioboro 18. 

 Djam 19.00 Al abuukakk 
Senin tari Bali (Made Darmi 
dkk), digedung CHTH. 

JOGJA KELEBIHAN 
57.037 WANITA 

Menurut Kantor Pusat Pentja 
tatan Penduduk Daerah Istime- 
wa Jogjakarta djumlah pendu- 
duk Jogjakarta daerah sampai 
Mei jl. ada 1.990.593 Dikota Jo 
gja ada 138.132 wanita, 130 67" 
laki2, di Bantul laki2 211.545, 
wanita 229.20, di Sieman laki2 

229.065, wanita 246.085, di Gu 
nungkidul laki2 238.054, wanita 

244 338, dan di Kulon Progo la 

ki2 157.443 dan wanita 166.060. 

DJALAN SIMPANG 
TJODE TA' DJADI 

Dalam pada itu, rentjana 

membuat djalan simpang Tjode, 

jaitu membuat djalan disebelah 
Timur Kreteg Kewek menudju 

kedepan RRI, jang semula un- 
tuk rentjana djalan lalu lintas 

satu djurusan dari Gondokusu- 
man sampai Kertonaden terus 

ke Lodji Ketjil, karena perlua- 

san djalan Kertonaden akan se- 

gera dimulai, maka dihapuskan. 
Sebab sesudah jalan. Kerto- 

naden diperluas dan merupakan 
djalan paralel dengan Maliobo- 

ro, direntjanakan djalan paralel 

kelandjutannja, jaitu dari bela- 

kang KMK ke djurusan Utara 
sampai di djalan Gondolaju. 

MAKAM TRUNODJOJO 
DISELIDIKI 

Kepala Seksi Makam2 Djawa- 
tan Kebudajaan di Jogjakarta 

belum lama ini telah mengada- 

kan kundjungan 'kedaerah Bli- 

tar untuk mengadakan penjeli- 

dikan tentang tempat jang di- 

djadikan makam dari Trunodjo- 
jo. Sampai sekarang belum di 

ketahui dengan “pasti dimana 

tempatnja, sedangkan ' penjeli- 

dikan itu dengan maksud apa 
belum diumumkan. Ada desas 
desus, bahwa makam  Truno- 
djojo di Lodojo dekat ' Kediri, 
tetapi kabar lainnja  menjata- 

kan bahwa djenazah Trunodjojo 
dulu dibawa ke Mataram. Teta- 
pi menurut sedjarah jang tertu- 

lis, makam Trunodjojo  terda- 

pat  dikatjamatan Ngantang, 
Malang, sedarg dalam penjelidi- 

kan tempat itu belum diketahui 

dengan pasti. 
Dalam pada itu di Ngantang 

diketemukan djuga makam dari 
Kraeng Galesong, pengikut Tru- 

takan sebagai pahlawan, karena 

ia melawan Trunodjojo dan ti- 

(dak menjetudjui tjara2 beker- 
dja Trunodjojo. : 

PEGUNUNGAN2 Di 
TANAMI KEMBALI 

' Baru2 ini atas kegiatan Persa 
tuan Tani ,,Giat” dari desa Ge 
dang “kal. Sambihardjo' kap. 

Prambanan jang terdiri dari be 
kerapa puluh orang"tani dalam 
permbikinannja terrassering jg. 

berangsur-angsur beberapa bu 

lan jang telah merdapat kundju 

ngar dari utusan dari Djaw. Per 

tanjan Rakjat D Ist. Jogjakarta   | Wakil dari Djaw. Pertanian Rak 

jat Kab. Sleman, Penewu PP 

Prambanan, Djapen Kabupaten 

Prambanan dan Djawatan Per- 

tavian Rakjat Kabupaten Pram- 

banan. 
Perewu tsb: karena rasa kepu- 

asannja tidak lama lagi akari' me 

njumbang alat2 tjangkul: dan 

Gandang kepada organisasi tsb. 

dratas. 1 

Tidak lama lagi dari pedukuh 

an Grojokan dan Kikis atas per 

setudjuan rakjat  djuga akan 
membentuk organisasi seperti di 
Gedang dgn. azas dan tudjuan 
sama jaitu akan memulihkan 
tanaman dilereng2 pegunungan 

jang sekarang sufah  meruya- 
kan tanah gundul. : 

Organisasi tani mina, agar 
persberian bantuan tanaman ka 
rang kitri dari Djaw. Pertanian 
tepat pada waktunja, karena 
pemberian jang belakangan ini 

sangat terlambat. 

JOGJA SINGKAT : 
Dalam malam seni drama   satu babak ,,Sajang ada orang 

lain" jang 

| kan pada achir bulan Djuli jad. 

| oleh Concentratie Mahasiswa Jo 

gjakarta CMJ, akan dihidang- 
kan pula concert pimpinan Ni 
colai Vafolomejeff Tn cel- 

list 
: Pengadjian Puteri akan 

diadakan tgl 16-6 dirumah nj. 
Mardjaban. Djl Gambir 17. Ra 
tiiro. Pembitjara” Nj. Badilah 

Zubair. Tg 

TE : 

Nonton mana” 
REX : ,Tiger Shark", Edward 

S. Robinson, Richard Arlen, : 
SOBOHARSONO : The Other 

Love”, Barbara Stanwyck. 
SENI SONO: ,,The Diamond 

Wizard”, Dennis O'Keefe. 
RAHAJU : ,Gunfighter”, Gre- 

gory Peck. 

INDRA, Give Us This Day”, 
Sam Wanamaker, Lea Pa- 
dovani. . 3 

LUKXOR : ,,Alibaba and the for- 
ty Thieyes”, , 

WETAN BETENG 
Rita Hayworth. . 

MURBA ,@ueen of “Burles- 
gu IN Ikg 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

  

,Salome”,   
,Semonggi Tjengkeh. lima”, 
Riwajat Mesir, sat: 

nodjojo, tetapi. kemudian dinja- . 

akan diselenggara- ' 

       
Ganeca 14, dan sore harinja di" 

  

4 
.
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pi 

Kare Jae eh 
a, sesudah 

tempat ban dipeg gunung 
(Kandangan, Hulu Sungai 

tan ketika gerombolan itu 

|. Aku mer 

aja, tatkala 

aku 'menjan- 
il il melihat pe- 

  

Tjeribon. 

idak berkutik 
, Hanja sekali2 

— mengha- 
me-. 

enumbuk ti- « 

Aku me- 

amber, se na kepada- 

iku dan mengangguk lagi. Dan 
aku membalas 'angguk dan se- 
jum. Dan kesunjian mengganti 
senjum dan angguk. Dia kembali 

diam : melihat kedepan dan me- 
winkan d i-djarinja. 

     
   
   
   

        

        

    

   

    

    

      

    

  

Pada alinea “sekian, perha- 3 
LB menari disitu sadja. Ter- 
Ibatja: 

- bisa Cobra (ular sen- £ mental 
Fauk) 'sangat merugikan pendu- 

dik. 1 Pada" tahun 1952, perduduk 
jarg 'mati digigit Cobra hampir 

“| mentjapai djumlah 4000 orang. 

Perrah djuga pada tahun 

"11936, 20 orang mahasiswa Indo- 

pesia jang beladjar ke India, 

mati berbareng dalam asrama- 
kan ' “sajurnja. 

Penjelidikan udian menjata- 

kan, bahwa seekor ular senduk 

terebus dalam belanga sajur itu. 

Rupanja Gap" u memasuki 
PA “belanga, ta sepi.   .dikampung Peramasan,. 

L Pe Kaliman- 
: diserang 

Saba 24 orang T sannan te- 
Aa Gitargkap 5 

1 Bone Sek Mr Asmaun. Peru 
|dingan baru dim, tingkat | 
-tatsi. Menurut Asmaun: Naa    

  

   

  

   

  

“gemitinan 'Mtiss- Bi 
“th. 1955 jang dilakukan di 
sinki malam Minggu ji, ea 
ratu 'ketjatikan Eropa dalam ta 

. hun 1955 telah dipilih nona Inga 
| Britt Soederberg dari Finlandia, | 

Dalam 

|kan 13 tjalon' lainnja. 3 
. Nomor” 2 ialah nona. Suna 

  

gue Lambert dari Perantjis. 
Miss Eropa oleh sebu 

| ata juri ini disaksikan oleh ki. 
. 6000 penonton, jang Mn 

riuh uh rendah waktu Pep 2 ed me 

ki 5 5.intji (kl. 1 meter 

  

ja kpatita Orang tahu, bahwa tidak 

n | djauh darinja ada Sad" | 

   
   

        

| seorang puteri : 2 Ba perempuan. gemuk pen- 

dek jang terbangun dari tidur- 

Dan an 2 

  

'aku mengguman. 
5 »Barargkali itu 'terajaai, ka- 
lau musim dingin tiba”, sahut 

| orang India itu. 'Rupanja orarg 
ini turut membatja pula. 
“Bagaimana tuan bisa berka- 

sa begitu?” aku bertanja. 
#2 Musim: dingin, adalah waktu 
kawinnia'ular Cobra. Ular itu 
“kawin pada bulan2 Oktober. No- 
pember dan Naa bu- 

  

Aku tertawa. “g 

»Betil, tuan!” orang India itu 
merekankan 'suaranja. ,,Betul! 
'Orang tidak “herani melintasi   

5 “ular jang lagi menari itusIa me- | 

    

          

'hari untuk menarik hati gadis- 
D pepe: halnja..dengan ki- 

manusia ini. Apabiia - ,orang    

  

Intasi berarti menutupi panda- 
(ngan gadisnja sekalipun hanja 

“seorang | 

sadja. Ti- Ia 

k engadja aku | 

Inusia ini mendjad! biru menghi- 

: Sak itu, kami tidak mendengar" 

melintasi, — karena me- | 

Batoan | pandang- 
wa mejakirkan orang. 

»Djanganlah aku dikira meng 

    

   

        
   
   

  

   

  

     

    

badan tuan, 0 orang itu. 
|Dan aku terke rasa, 

kalipug, Na itu dimaksud- 

“benar. gkali 
mendengar tent: 
gadjah. 

. disakiti “orang, 
mengenal oran: 

nuntut balasnj 
'uh tahun Te 
lazja, kalau see 1 
Tn Dp Ka ba f 
adalah sebaliknj . Bisa jang di- 

miliki akan merubah warn3 ma- | 

  

am, Ia tiari musuhnja sampai | 

bisa membalaskan dendam dje- 
aisnja jang dibunuh. Sekalipun . 
orang itu berpindah tempat. 
Berapa banjak orang Inggris jg 
mati olehnja. Ditengah djalan ia 
menembak seekor Cobra. Dan 
sebelum ia dapat memidjak ha- 
laman rumahnja, Cobra lainnja 
telah berhasil menantjapkan bi- 

sanja. Begitu hebat organisasi- 
nja”. 

Orang India itu tertawa. Dan | 
kami turut tertawa. Kemudian | 
dia bertjerita - 

Tjerita ini terdjadi dikampung... 
ku jang tidak begitu djauh dari 
kota Hyderabad. 

Rajendra adalah seorang pe- 

muda jang paling kutjintai dari 
semua kawan2 karibku. Dia se- 
orang peramah,: berbakti kepada 
paderi2, orang tuanja dan begitu 
sopan sikapnja. O — semoga ia 
mendapat anugerah dinirwana. 
Bukan maksudku, aku hendak 
mengabarkan jang bukan2 ke- 
pada tuan.. 

Pada suatu hari, seekor ular: 
Cobra jang lagi dolan didekat- 
nja keruntuhan baloknja jg lagi 
Gikapak. Gemetar ia mengha- 
,dapi malapetaka jang tidak di- 
duganja ita. Ular itu mati! Dan. 
dengan berlari2an ia mengabar- 
kan malapetaka ini kepada se- 
luruh kampung. Hampir seluruh ' 
kampung memerlukan datang 
kepada tempat bentjana itu. 

  
menjuruh supaja hati2. Achir-s 

nja, Rajendra pindah kekotas 
pada hari itu djuga. Kami, 5 
wan2nja bersedih hati. 

ada seorang jang menyita 
“selembar karet. 5 

Buatlah. selubung kakimu 
Magenta YP" pesan kawan itu. 

ndra mengangguk. Dan se-j 

kabar beritanja lagi. 
Tudjuh tahun kemudian, aku 

berdjumpa dia disebuah toko di- 
suatu lorong jang ramai. Aku 
sangat gembira mendengar ten- 
tang kesehatannja. Sama sekali 
.aku tak mengira, bahwa ia bisa 
selamat. 

' »Tapi kawan”, katanja. ,,hi- 
dapku tidak pernah tenang. “Di 
-Sinipun aku sering melihat ular 
jang - melintasi pekaranganku. 
“Untung sadja, bahwa mertuaku   sadja — matilah orang 

fungkin ia merasa terhina, 
. Menurut kepertjajaan — 

“Imaksudnfa dongeng? kami — 
(ular adalah machluk jang pa- 

3 aing sutji. Ia menerima perintah 
n segala kesabar- 

F3 bahwa te “hi- 
& yah. itanah. 

| karena Tr, Tuhan memberinja | 
bisa. Bisa itu tidak sembarang 
“dipergunakan, tuan. Ia bisa me- 
milih, siapa jang pantas dihu- 
kumnja. Ini berlaku, apabila dia: 
Iagi sehat otaknja. Tapi dimu- 
sim dingin, otaknja tidak waras. 

a tuan berada di India, | 
mau berdjalan-djalan di- 

aktu malam sedikit sadja ke- 
luar kota, akan terdengarlah 

| bunji teot ssst TES kerrach...... 

| per. S kutjing berkelahi, Tiga 

ampat ekor ular, berkelahi mem- 

    

perebutkan seekor aan 
Teot sst....... keerrraachg...... 

Serial 

Kami menoleh tendang 

nja meremang bulu kuduknja. 
Dan orang Inda tambah berse- 

| mangat. 
Tuan pertjaja”, 

dalam kota sadja, kadang2 kami 
katanja ,,di- 

9 pang ang. Djang mendjumpai seekor ular jang 
menjeberang djalan. - Dan ini 
membuat lalu lintas terhalang”. 
“Mengapa?” 
sLalu' lintas   

ini,    

23 in 
Si d. Seterusnja 
1 sebagai ga 

C San an 6 

Tn perhatiannja 
ap |. Sebah siapa jang berani mem- | : 

buruh 'Cobra, ia akan terantjam | 
una: selama tudjuh turun- aa 
.  Sanak keluarganja Cobra | 

Uu gurunja, atau: Hana ka 

inggu ini, mak: 
aula mendjadi lebih te 

Ae itu La telah “ih 
. Monsinjir, dan diduga bagian ko | 

Pon Sen berdja 
&j: es: : 

henti”. 
| Mengapa?” 
Nah itulah sebabnja, menga- 

pa Cobra “tetap hidup di India. 
| Mengapa Cobra tidak. dibunuh. 
Mengapa banjak orang tewas. 

(berusaha untuk 
| nja. Sebab, 

eh  kekiri-kekanan 
| den, orang jang  memusat- 

kepadanja. 

   

s5
 

   

|, 
nja, akan menuntut balas. Kala 

aikata, tuan jg membun 
(akan dibalas. Kata 

tudjuh turunan”. 
| Aku tersenjum. 
“aku tak mengira, bahan pai   

He sebuah, toko. Kalau") 

tuk menetapi pe- |: 

tidak — aku akan sering beradast 
| diluar”. 

,Kau sudah kawin kalau be- 
gitu” , 

Ja. Mari kuperkenalkan ke- 
pada isteriku !” 

Aku diperkenalkan kepada se-' 
orang perempuan tjantik jang" 

lagi mengandung. Dari kete-) 
rangan mereka, gampanglah di-: 
terka betapa gelisah hidupnja. 
Rajendra tidak pernah s,melam- 
paui saat jang tenang. Sikap dan 
perbuatannja sangatlah beda da- 

poh-gopoh. Bitjaranja kadang2 
melemah, kadang menukik ting 
hi Pandangnja Har, seperti ada 
jang memburu-buru terus da- 

| man2 sekampungnja — tidaklah :   

sekaligus ber- | 

Mn pemerintah tidak pula | 
memberantas- | 

Pe "ia berhenti me- | 
kepada 

an mati sebelum pembalasan itu 
datang, anak tuan jang teran- 
"Itjam. Kalau dia selamat, tjutjv 

tuan. Terus - menerus Menper 

Sana sekali 

ig semendjak tadi begitu Ren 
bar bitjara. Terasa saka, 

mendjadi rahasia lagi. Ja, ba- 

buru?nja pada setiap saat. Nam- 
pak sekali, bahwa ada ketjapai- 
|an dalam geraknja. Aku dapat 
mengetahui, bahwa dari hari ke- 
hari ia berkelahi melawan ke- 
takutan.. Pernahkah tuan me- 
ngetahui seorang jang ' me- 
nindjaui udara ? Orang itu akan 
ketjapaian dengan  sendirinja, 
dan udara itu tidak menanggung 

  

: Naa MA 
.L Waktu itu, ia tidur Merdu sa- 

ng. lindjak tanah. Dengan demikian 

Iringkaskar: diri disela-sela dja- 
Y, ' ajaran 'Sepatunja. Tapi malam | 

£ Jitu (dan berargkali baru sekali 
itu sadja' selama 48 tahun) 'ia 

. begitu semberono. Dengan ke- 

| kakinja disepatu. 
(hia sadar, Cobra jan mengintip- 

(muk pendek. 

tidak bisa menolong. Karena be- 

      

    

      

    

   

  

    

Ular itu dikuburkan mereka dgn: 
diam2. Kemudian paderi kita : 

ika- 
Ia kami: 

antarkan sampai batas desa dan | 

'ripada dahulu. Ia begitu tergo- | 

lam hidupnja. Buat kami — te- 

gaimana. orang bisa tenang hi-' ia 
dupnja, kalu maut selalu mem- |: 

  

2 

    

hat tiada kurs » 
pai berumur 18 Na Na. 

tibalah pembalasan aa     
  

2 

gja dengan anak! 
Piugjuh. Isterin 
rena baru seminggu. Patah 
anaknja jang kedelapan 

    

jang ke- 
  

   
    

   

Maka sandal, apabila meng- harap dialamatkan kepada : 

ia bisa terlepas dari intipan Co- 
bra jang termashi “dapat me- 
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Pi 

“ MAU BELI : 
SATU PARTIJ BAN-BAN BEKAS 

MOBIL/TRUCK. 
Penawaran kepada Toko 

MERAPI 
214-6 

bala kosong, la memasukkan 
Dan sebelum 
  

Inja selama bertaihun2?s berhasi" 
menantjapkan  bisan ja: (3 

“Mati ?" tanja perempuan se 

»Tentu sadja. "Tiada seorang- 
pun jang dapat. melawan kehe- 
batan bisa Cobra! Dokterpun Mes SOLO 

  

gitu tjepat kerdjanja. Dalam be- 
berapa menit, matilah orang itu. 
Seluruh badannja mendjadi biru, 
seperti djari kaki ketimpa go- 
dam !? 

Kami diam dengan pikiran 
masing2. Orang India itu mene- 
ruskan tjeritanja perkara adat- 

“istiadat sana. Dan bagaimana 
tjara memanggil ular, jg tidak 
begitu .menggandjilkan lagi. Ka- 
rena itu tak guna untuk ditulis. 

Orang India itu begitu pinter 
merujakkan pikiran jg lunglai 
Oleh hari panas. Dan sewaktu ia 
turun di Semarang, terasalah 
bahwa wagon “kami kehilangan 
sesuatu. Kami meneruskan per- 
djalanan dengan kesunjiannja 
lagi: ditengah? hari panas, s1 
pai ketempat tudjuan.: 
(Tjerita itu seperti mpenkaia 

ditengah. Tapi lumajan djuga 
buat “iseng, V 

SALATIGA. 

  

MAA LA SL AA AA LN 

ABU MANSUR DI AIR ITEM 
MG DJEDJAWAK. ILI PLG. 
Membalas surat 
Bismilla Hirrohma Nirrohim. 

Air Itam 8 November 

Kepada Jth. 
TABIB WAHID MAWN, 
Tamblong 40 Bandung. 

Pernjataan. 
Assalamualaikum Wr. 
Dengan hormat! 

Dengan ini kami utjapkan terima kasih kepada TABIB WA- 
HID MAWN, jang mana kami kerapkali raendapat kiriman 
OBAT dari tuan terutama ja'ni Pil VIRANOL, sesudah itu 
mendapat kiriman 1 (satu botol Pil VIRAMIN dan 2 (dua 
botol) ASTMA, pertama Pil VIRANOL jang sudah kami 
njatakan benar? telah berbukti bagi kami ja'ni berkat obat 

itu penjakit jang kami derita- lebih kurang 10 (sepuluh) 
tahun jang lalu dengan sebab makan PI, VIRANOL dari 

TABIB WAHID MAWN penjakit itu dilenjapkan oleh jang 

maha KUASA. 
Sehingga ta'dapat kami membalas djaza TABIB WAHID 
MAWN, sehingga kami serahkan dan dorkan agar semua 
penduduk suka membeli obat? dari TABIB WAHID MAWN. 
Karena orang? jang membeli obat? dari TABIB WAHID 

MAWN tidak akan menghilangkan uang pertjuma. 

Wh. 

el 

| 

  

Besox Sabtu malam tgi. 18 

'Djuni djam 19.00 perkumpulan 
pegawai Pemerintah Daerah 
.Tresno Sudoro” jang djumlah 
anggautanja 1000 orang akan 

mengadakan pertemuan silatur- 
rachmi di Gedung Negara. 

Sehabis pertemuan silaturrach 

mi diadakan pertundjukan2. 

Sekianlah kami utjapkan terima kasi 
Amin Jarrebbal Alamin ! 

Wassalam 
(ABU MANSUR JASIN) 

MAA LL LL LL LL LL LL AA AA 
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. Obat Kesehatan 
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— MENABAHKAN Dn Tung DAN SENANG pa KeEKuman OTAK, 
GEGINDJEL. TULANG DAN OTOT !   

  

Radja obat kesehatan ,SENKESIN” adalah dua matjam' ,SENKESIN” 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 

dll. 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- 

gang lemah, rambut kurang karena rontok, rambut lekas putih, telinga berbunji, wadjah 

muka lekas tua, perempuan datang bulan tidak tjotjok atau waktu datang bular merasa 

aakit, keputian, perut sakit, Sesudahnja makan obat ,,Senkesin”, penjakit2 atau kelemah- 

an-kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap.   rugi suatu apapun. 

| Urtuk mentjapai 

    

    

(1 He, tung 

“na2...... misalnja badja ? 
para Badja 1 Tentu ! Kenapa ? 

ii   

Rajendra memperlihatkan tem : 
pat tidurnja jang begitu tinggi. 

-alas tempat #g 

   

  

gu dulu! Bisakah 
alat itu bikin lobang dima-. 

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

BISA DAPAT BELI PADA'TOKO? OBAT DISELURUH INDONESIA. 

    

e 

MANDRAKE AHLI SIHIR (5) 
4 "PELANTJONG” 

“ee IL AM NOT A CRIMINAL, TREFUSE 
Mena an Nero Par onn LIKE 

- &” ARE YOU 
| GAD REAK INTO HN SUGGESTIN 
BANK VAutisen ai SAE k 

  

WHOA I CAN USE YOU: st ' LOOK,PAL, WHbEvEA You 
LOR tt WE CAN MAKE A ANO THAT GADGET 

  
-— Persetan! Saja bisa pakai 

kau dan alat itu! 
Saja bukan pendiahat. Saja 

tak dojan bikin gituan. Saja. 
hanjalah seorang  pelan- 
tjong. Sampai ketemu . 

   

  

i, bung! ' Siapa djua 
kau Kita bisa dapat 
untung besar dengan alat 
itu. Bisa masuk kesimpanan 

Pula Malin 
“ — Kau sarankan kedjahatan ? 

Ana 

| ! ENGUMUMAN 

Pekan dan Penerbitan AnDi. .MULIO" N.V. 
Jogjakarta. 

MK Untuk” PARA PEMEGANG SERO i 

Ska Oa ai Berhubung dengan akan diadakannja RAPAT PEMEGANG SBRO ,Mardi - Muljo” | ha 

4. Pada tengah malam, ana) aja selenggarakan selekas -lekashia, maka sebagai persiapan untuk menijapai guorum jang sebaik2-nja, dengan ini para 

l- djatuh dari tempat biduanyap fan. pemegang sero dari ,,/Mardi - Muljo" N.V. data agar supaja mendaftarkan sero2-nja, 

(| gup ia menuruni tangga : apk Pendaftaran ditutup pada tanggal 39 Djuni 1955, 2 1 

setengah kantuk. Biasanja Pendaftaran disertai @rgka (nomor) surat sero — nuna Surat. menjurat 

Pertjetakan dan Penerbitan ,,Mardi -Muljo” N. V. 
SOSOK LOLOS SELLER 
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HALAMAN 3 

8 

N.V. Jogjakarta, jang akan di- 

dan alamat peniegang (pemi:ik) -nja. 

DIREKSI N.V. ,MARDI - MULJO”. 

dja Maskapai Asuransi Djiwa ,BOEMI - POETERA 1912” 

|. (@jl. Sriwedani 12) JOGJAKARTA. 

DIREKSI 

" PW ES RAKA 1 

Satu2nja 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, p pusing, suka marah2 djengkel hati dan 

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

rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per doos 
Rp. 20,— kngakear as okan tarakan saanan aan anna on... 

POTENSOL 

Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih djelas 

dalam doos atau boleh minta dari pendjual), 

"30— 
Keane aa nen TODA Ia esh sake danaaka Tee NN na 1 t 

SEXALIN utk wanita jg sakit, bulanan (Hafidz) Ta at 

BR an Kena pen mara erna kala US ag Te 

APERODIN external oo aan AA ii s 

da2 hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per'doos -... Rp. 15— 

NO-HAI RB CREAM. 

Tjepat menghilangkan rambut 

dipake. 
Per doos.. .... Bp. 10— 

ATOM BAIRDYE. 
Untuk menghitamkan ramput 

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

Rp. 25 — 

  

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rarnbut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 
aja POMADE biasa 4 Rp. 30,— 

GONOCILDAL membersihkan sa- 
luran kentjing, membasmikar 
kutu- kutu penjakit Rp. 25,— 

DAPAT DIBELI DITIAP TUKO - 
OBAT TIONGHOLA DIMANA 

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

Djl. Pintu Air No. 24 Djakarta. 

  

o 1ger di Diawa 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- 

djan Semarang. 
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dan tida berbahaja dan gampang « 

SGSGGGGA TN 

  

Tanggung menghilangkan tan- « 

  

  

  

    

KASHMIR TONIC PILLS : 
Untuk mengkuatkan badan laki?, lemah umumnja meng- 

kuatkan urat2 sjaraf, otak dan Pikiran. Djantung ber-de- 

bar2, perut kembung, mata kurang terang, nafsu kerdja tak 

“ada, telinga berbunji - bunji, pinggang sakit, kaki tangan 

YOUR HEALTH IS YOUR FORTUNE 

dingin atau semut-semutan, sering mimpi atau takut, ma- 

rah - marah atau lekas lupa dan lain2. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR LADY TONIC PILLS : 
Untuk wanita jang sakit keputihan, muka putjat, hilang- 

kan tjape2, kuatkan badan, Spesial untuk wanita supaja 

datang bulan acc. Darah berhenti, tidak djalan, badan ku- 

rus, pinggang sakit, kepala pusing, marah - marah. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR FACE CREAM: to make you more beau- 
tiful. 

Untuk membaguskan kulit muka njonja, supaja. halus dan 

1 sih dari noda? hitam dan lain2 penjakit. Kekolotan, Pa- 

| Djerawat dan wiru kulit muka, Muka kelihatan muda 

sii padi dan tjantik, Kulit djadi litjin, dan halus. 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR GOOD FRIEND OIL: 
Harga 1 botol Ep. 10,— 

KASHMIR HAIR TONIC OIL : 
Kuatkan urat2 rambut, tahan rontok, rambut mendjadi 

pandjang dan tebal. Bikin tumbuh mendjadi 'banjak. Baik 

buat orang jang baru baik dari sakit panas dan baik se- 

kali buat Perempuan jang baru bersalin, baik buat orang 

jang suka Pusing Kepala. 
Harga 1 botol Rp. 20,— : 

KASHMIR POMADE: Super guality. 
Menghitamkan rambut putih, tahan rontok dan kuatkan 

akar2 rambut. 
Harga 1 pot Rp. 30,— 

KASHMIR RHEUMATIC PILLS : 
'Untuk penjakit entjok, linu2, sakit badan, 
tulang. 

pinggang dan 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

TABIB WAHID MAWN 
Tamblong 40 — Telpon 4941 — Bandung. 

Obat2 dapat dibeli dirumah2 obat Tionghoa diseluruh 
Indonesia. 
Agen-agen: 
JOGJAKARTA. : Toko Solo dekbomadjajari No. 5, Toko 

Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko Obat 

Eng Njan Ho Patjinan 75, Toko Tek An 
Tong Patjinan 81, Warung Muljo Djl. Ju- 
donegaran 17, Toko Junior Djl. Malio- 
boro 98. 

“# Eindabad House Nonongan No. 77. 
: Toko Obat HoK An Djl. Raya 114. 
Thian Seng Hoo, Patjinan 117. 

SEMARANG : Eng Tay Ho Pekodjan 101, Ngo Hok 
Tong gang Pinggir 1, Shanghai Pasar 
Djohar 42, Universal Store Bodjong 6 B. 

: Toko Happy Alun-alun 15. 

SOLO 
MAGELANG 

KUDUS   
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“ 

| djuan Atjeh. 8 K 
menurut | 

IR Kes. Indonesia-Kes. Taiwan 
(Akan ber hadapan di Olimpiade 56 | jad 

Ada berita luar negeri “jang | 

-penjelundupan? jang sama 

  

bilang umur paling baik (buat ka 

win jaitu antara 23 dan 25 th. 
buat kaum laki2). - 
'Si mBah bilang: Biar jang bi 

lang begitu datang dinegeri ka | 
mi. Supaja djangan terlampau 
mudah bikin teori! Pemimpine 
kami kasih bukti! Pa 

jang punja rumah mohon kepa 
da panitya supaja rumahnja di 
pindjam. ME naa 

Pembatja tentu tidak menger 
ti kok orang mohon supaja Tu- 
mahnja dipakai ? — 

: 1 dipakai Karena rurdah? jan 
akan dipasangi listrik! 
Berkah PSSI ! ! kata si mBah. 

     

ne 

Berhubung dengan pemogok- 
an dipertjetakan RI Jogja, Be- 

rabe djadi ingat kedjadian di 
Djakarta ketika disana ada pe 
mogokan DKA tempo hari. Dua 

orang bersaudara, jg satu ikut 

mogok (anggauta serikat buruh | 

jang dekat Sjahrir), jang satu 

anti mogok (anggauta SBKA). 

Dua saudara itu sampai seka 

rang tidak kenal mengenal lagi 

Pemogokan sudah berhenti, per 

saudaraan masih mogok! 1 

— BERABI. 

Bulutangkis: 4 

  

' pan kongres | goslavia — Rumania, 
PSSI di Kaliurang banjak orang |. Jj 

   

| Susunan programma itu ada- 

lah sebagai berikut: Amerika 

Serikat — Mexico, Mesir — 

Ethiopia, Djefman Timur — Ho- 
ngaria, Sovjet Uni — Israel, Yu- 

. Bulgaria 
— Inggeris, Djerman Barat — 
Turki, Kambodja — Vietnam, 
Pilpiaa — RRT, Iran — Afgha- 
nistan, Indonesia — Taiwan, Ko- 
rea — Djepang. 
“ #Komisi penjusun pertandingan 
tersebut terdiri atas Karel J. 
Lotsy dari Nederland sebagai 

| xetua, Sir Stanley Rous (Ingge- 
sis), Kurt Gassman (Swiss). Ne- 

| gara2 peserta berdjumlah 28 ne- 
gara. Hanja ikutnja Djerman 

4 Timur masih mendjadi persoalan 

- dan akan diputuskan: dalam 
“Kongres IOC di Paris jang se- 
karang sedang berlangsung. 

Australia, India, Muangthai 

'— SESUDAH gambaran sementara dari program pertanding- 
| an? sepakbola mendjelang Olym piade 1956 jang akan datang di- 
tetapkan kemarin dulu oleh Komisi Istimewa” FIFA, ternjata 

| kesebelasan India memperoleh 'bye', demikian berita Reuter dari 

- 

  

2 ak . : . 

5 . 

Radio 
RABU 15 DJUNI 1955. 

JOGJAKARTA. 
, 

dangan siang: 17.00 Taman Ke- 

18.30 -Peladjaran lagu2  Djawa, 

19.40 Njanjian Tionghoa: - 20.30: 
Saju Meraju,: 21.15 Ruangan Dja 
pendi Jogja: 21.30 Rajuan Pa- 
Gang Pasir 

nasuka. 

1 '” SURAKARTA. 
06.30 Irama  Krontjong asli: 

13.10 Klenengan dari Puro MN, 

17.00 Dunia anak2, 18.15 Ruang 
an A.P.: 19.45 Kontak dengan   dan Polandia memperoleh ,,bye” 

dan dibebaskan untuk babak 
pendahuluan jang harus sudah 
selesai pada tanggal 1 Agustus 

| tahun 1936 nanti. Pertandingan2 
tersebut akan dilakukan dine- 
gara sendiri dan djuga dinegara 

lain, sedangkan nama2 negara 
jang tersebut duluan adalah 'jg 
mendjadi ,,tuan rumah", dan per 
tandingan tersebut dapat segera 
“dilakukan atas permintaan ne- 
gara2 peserta itu. — Ant.   
 y x 

Sonneville pemain terbaik 
0000 di dunia 

Smash-nja keras & diikuti net-ball 
TAK DAPAT disangkal lagi 

pemain terbaik didunia” demikian 
Normen Siebel tentang kemenangan Son- 

,The Straits Times” 

bahwa Ferry Sonneville adalah 

komentar wartawan olah-raga 

neville dalam tournament kedjuaraan Malaya. 

  

KOM. PERD. INDONESIA : 

18 Utusan ke 
Helsinki: 

Disini terkumpul 1831266 

' tanda tangan. K3 

Di Gedung Pemuda Djakarta 

telah dilangsungkan konperensi 

pers oleh Komite Perdamaian un 

tuk mendjelaskan hasil2 dari pa- 
Ga musjawarat nasional guna me 

njambut musjawarat dunia un- 

tuk perdamaian. : 3 
H. Kartasasmita ketua Presi 

dium dari musjawarat nasional 
tersebut antara lain menjatakan 

bahwa musjawarat telah me- 

ngambil kesimpulan untuk me- 

ngirimkan 18 utusan ke musja- 
warat dunia untuk perdamaian 

jang akan diadakan di Helsinki 

pada tgl. 22 sid 29 Djuni jang 
akan datang. NS 

s 1.837.266 tanda tangan, 

diantaranja 5 Menteri. 
Kemudian diterangkan, bahwa 

sampai tgl. 8 Djuri jang lalu ter 

tjatat telah masuk 1.837.266 tan 
da tangan jang menjetudjui seru 
an Wina, dan diantara mereka 

terdapat 5 Menteri, jaitu Mente- 

ri-menteri Perburuhan, Pertani- 
an, Kehakiman, Kesehatan, dan 
Kesedjahteraan Negara. 

Gubernur Sumatera Utara, Ka 
limantan, Walikota Sudiro- dan 

Dr Sihombing, pemimpin terting 

gi Huria Kristen Batak Protes- 
tan Tarutung. ikut menandata- 

ngari seruan tersebut. ' 

Siapa? jang berangkat ke 
Helsinki P4 z 

Mengenai orangnja jung akan 
mendjadi utusan jang. akan -be- 
rangkat itu telah ditetapkan se- 
bagai berikut : Prof. Ir Purbo- 

diningrat, Ketua Umum Komite 
Perdamaian Indonesia, dan ma- 
haguru Universitas Gadjah Ma 
da sebagai Ketua Delegasi, Sa- 
leh Umar, anggota Parlemen, 
Oei Ling Than, Ketua Komite 
Perdamaian Semarang,  Kwee 

Kek Beng, Wartawan, 
Ketua Front Pemuda Medan, Ir 
Setiadi. salah satu Ketua Ko- 
mite Perdamaian, .Rivai Apin 
dan Dajoh, Pergarang, Agusdin 
Aminudin, Ketua 
anggota HMI, Husain Kartasas- 
mita, Ketua KSPO, Addy Ab- 
durachman, Sekretaris Komite 
Perdamaian, Sofjan Siradj. dari 
Perti, Kjai Anwar Sanusi, Ula- 

ma dari Bandung, Utui Tatang 
Sontani, pengarang, Prof. Dr Pri 

jono, Ketua Lembaga Persahaba 

tan RI-RRT Nj. Prijono, Sugih 
Tjokrosumarto, anggota  Parle- 
men dan Runturambi dari De- 
wan Nasional SOBSI. Ant. 

  

Send jata2 grom- 
bolan 

Diselundupkan dari 
Malaya. 

Dari sumber resmi di Singa- 
pura wartawan Patriot” mem 
peroleh keterangan, bahwa ie- 
wat awal bulan Djuni ini djuga 
terdjadi pula penjelundupan sen- 

djata dari Penang menudju pan- 

tai Sumatera Utara dengan: tu- 

Dengan demikian 

»Patriot” dalam tahan 1955 ini 
telah terdjadi 4 kali penjelun- 
dupan sendjata api dari Malaya 

untuk gerombolan D.I. di Atjeh 
masing? pada tgl. 13 Pebruari, 

2 kali pada bulan Maret a.l. tgl. 

17 Maret 1955 dan jang terachir 
sekali ialah lewat awal bulan 
Djuni ini: belum lagi 

se- 

kali tidak diketahui baik oleh 

perwakilan Indonesia Yi Singa- 
pura maupun oleh pemerintah 

Indonesia sendiri, — Ant. 

Tobing, 

PPMI, dan 

terhindar. 

Seperti- diketahui dalam semi 

finale Sonneville berhasil merga 

lahkan djuara ,,All England”, 

Gjuara Malaya dan djuara dunia 

tak resmi Wong Peng Soon.dlm 

2 set sedangkan dalam finake 

-Sonneviile hanja membutuhkan 

waktu 24 menit untuk menggu- 

ingkan John: Skaarup . dengan 

5-5, 15-4. 01 f 
|. Selandjutnja dikatakan . kini 

Sonneville dapat. .menuntut utk 

ditempatkan sebagai pemain du- 

ria pomor 1 dan siapa jang me- 
njaksikan :permainan Sonneville 

dalam semi finale dan finale ti- 

dak akan menjesal dan ketjewa 

itu kepadanja, 
Permainan Sonneville .sama 

baiknja seperti permainan Wong 
Peng Soon pada masa kedjajaan 
nja. Pukulan. smash-nja keras 

Gan pasti dan selalu diikuti dgs 

permainan : net-ball dengan di- 
sertai ketjepatan jang menga- 

| gumkan ,sedang.pertahanannja 
tak dapat ditembus, . demikian 
Siebel.  : « Sg 

  
| Djalannja pertandingan 

: finale. 
Dalam pertandingan finale jg 

berlangsung kemarin dulu ma- 
lam itu, Sonneville telah mem- 
perlihatkan permainan jang ba- 
gus sekali. Sonneville jang baru 
dalam topvormnja” dengan 
pasti dapat pimpin pertandingan 
finale jang berdjalan amat tje- 
pat dan seru. Dim set pertama, 
pertama2 pemain Denmark Skaa 
rup telah leading 3-0, tapi ke- 
mudian Sonnevibe dapat menju- 
sul 3-3, dan terus pimpin per- 

tandingan hingga berhasil 
nangkan set pertama dengan 

115 -5. ia 
Dalam set kedua keunggulan 

Sonneville lebih njata lagi, dan 
setelah ia leading 11-1, dengan 
melewati permainan2 jang amat 
menarik dapat menangkan set 

"kedua dan terachir dgn 15 -4. 

Ong Poh Lim | Oei Teik 

Hock  djuara double 
2 Jaki-laki. 
Sementara itu dalam pertan- 

dirgan double laki2 pasangan 

djuara Malaya Ong Poh Lim | 
Oei Teik Hock berhasil memper- 
tahankan gelarnja dan mengalah 
kan dalam finalgepasangan Den- 
mark djuara H ubie Al Eng- 
land” 

gaard Hansen dengan 15-7, 
18-17. — Ant. $ 

  

    

PERSIDJA MENANG 
AS 

annja terachir kemarin dulu so 
re di Singapura sekali lagi mem 
peroleh kemenangan dari Kes. 

| Sino Malaya dengan 5 — 2. 
Dengan selesainja pertanding 

an itu Persidja telah memain- 

kan 7 pertandingan di Malaya 
dan memperoleh 5 kali keme- 

Beri, Ant.. 

PERSEMA — PSIM 3 — 2 
Pertandingan sepak bola Ming 

gu jang lalu antara Kes. Perse 
ma (Malang) lawan PSIM (Ma- 
ram) telah berachir dengan 3-2. 

Djika pertandingan sore itu 

Mataram hanja menderita keka 
lahan tipis sekali adalah karena 
ketangkasan  keeper Djanarto, 

jang sore itu merupakan bin- 
tang lapongan, — Ant. 

  

untuk- menjerahkan kehormatan. 

me-. 

Finn Kobbero | Hammer- 

Berita dari Singapura menja . 
takan bahwa dalam pertanding 

nangan sekali kalah dan sekali 

pendengar: 20.30 Hidangan Trio 
Sam Saimun: 20.50 Mimbar Pe- 
nerangan: 21.15 Klenengan 

njamleng. 

SEMARANG. 
(Siaran AP dj. 18,15 — 19.00). 

06.30 Irama Indonesia: 13.15 
| Irama Krontjong: 13.45 Tri Ira- 

| ma: 17.00 Taman Kusuma, 17.30 
|Peladjaran gending: 19.30  Te- 
| patkah? 20.30 Puspa Aneka: 21. 
100. Tjeramah: 21.30 Langen- 

| drjjan. 3 

(Perobahan? bisa terdjadi). 

La | 
| KAMIS 16 DJUNI 1955 
| JOGJAKARTA 
| 
| 

| 
| 

06.30 Varia Senin Kamis, 13. 

45 Orkes Krontjong Sagi: 14.10 

| Rajuan ,.Suara Kentjana” 17.00 

| Gelanggang Kanak2 RRI: 117.50 

| Pengadjian Al @ur'an: 18.30 Se- 

| ni Suara Djawa, 19.40 Dua Pu- 

| uh Menit lagu2 Krontjong: 20. 

| 15 Mimbar Islam: 21.30 Hidang- 
lan Carry dkk.: 22.10 Motjopat 

dengan Sarasehan. 

SURAKARTA 

06.10 Genderan oleh Mardi Ka 
rawitan: 14.10 Piano tunggal : 
14.15 Irama Maluku: 17.00 Du- 
nia anak2: 17.30 Ruangan pemu- 

modern: 19.39: Hidangan: Chan- 
dra Kirapa: 19.45 Mimbar Islam, 
20.30” Malam ' manaSuka “oleh 
R.O.S.: 22.15 Siteran oleh Sari 
Rarasi '' H4 “3 

SEMARANG 

07.10 Orkes Melaju Sinar Ime- 
dan:.13.15 Siteran Siang: 17.00 
Paduan. Suara Kanak2:. 17.30 
Sandiwara Radio utk. Kanak2 : 

A-P.: 19.30 Mendjelang Malam : 
20.30 Langen Suara : 21.00 Mim- 
bar Islam: 21.15 Dari dan untuk 
pendengar: 22.15. Pembatjaan 

buku. 

Siaran AP 18.15 — 19.00 

(Perobahan? bisa terdjadi). 

MAA RAN 

Pernjataan : Solidair. 
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nja, maka dengan ini S.B.L.LI. 

tjetakan Republik Indonesia 

R.I. tsb. 

Tgl. 14-6-1955. 

Handle 
ISI:   

M
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v 
MANA AA MN ML IN NN Mn Ma HE LM LH 

06.10 Bonangan pagi: 14.10 Hi | 

panduan: 17.40 Puspa Remadja: || 

: 22.10 Krontjong Ma | 

KEDAULATAN RAKJAT 

Dalam 'rapatnja Djum'at 
tgl. 10-6 '55 Kapu Masjumi an. 

'Tjab. Paku Alaman telah mem 
perbaharui pengurus beserta 

stafnja jg susunannja sebagai 

Ketua sar. Gamrani wakil ke 
tua sdr Sjarkawi, Penulis sar. 
Burhanuddin dan Dja'ffar, keu- 
angan sdr. Nj: Apamroni, pene 
|rangan putra sdr. H. Hana pene 
angan putri sdr. Nj: H. Adnan, 

| siasat sdr Ashari usaha sdr. Bar 
|ron, keamanan sdr. Tahrir, 

  

  

MALAM INI: | 

#EREGORY PECK 
dalam: 

GUNFIGHTER | 

Helen WESTCOTT | 

  

| Dgn:: 
. Millard MITCHELI, 

: Jean PARKER. 

T.B.I. — 17 TH. |   

'da pemudi: 18.30 Lagu? Minang 

18.15 Dari dan: untuk anggauta: 

ASSALAMU'ALAIKUM W.W. 

Setelah mempeladjari situasi perburuhan di Pertjetakan 

R.I: Jogjakarta chususnja darf keadaan perburuhan umum- 

karta, menjatakan solidair atas sikap Serikat Buruh Per- 

Sarekat Buruh Islam Indonesia (S.B.IL.) di pertjetakan 

S.B.I.I.  Komisariaat Daerah Jogjakarta. 

AA AAA EA AA AA 

TEA ANA AAA 

BUKU 

PEGANGAN PELADJAR LANDJUTAN 

beberapa mata peladjaran dan pengetahuan umum. 

  

“ MATINEE Tiap PAGI. 

Ama. Saudara? tentunja kerap | 

kali berdjumpa Gr. PECK dalam | 
keadaan GAGAH dan TJANTIK | 

MUKA PARASNJA ... tetapi | 

kali ini sebagai COW - BOY | 

(Djago tembak) dan | 

BERUSUMI SAN TARIAN 1 
NJATAKANLAH! 

ISTIMEWA 

S.M-P./A. Pegang buku A-8 

Korespondensi - Bhs. Inggris - 

Belanda dll. aa 

kepada 
INSTITUUT DAGANG 
INDONESIA - Solo. 

AAA AA AL LA MH EN 

LES 
PEMBETULAN 

P.S.M.J. 

Nn. MA- 
Adpertensi Udjian 

muat tgl.: 13-6-1955 : 
DOEKORO 
MADOEKORO. 

215-6 

SSSSSSSSSSSOGSIOGSGSSSGSGO 

PIANOSTEMMER 

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

1 Ongkos stem Piano Rp. 75,—, 

“tentu datang Jogja, Solo dan Se- 

marang. Djuga trima panggilan 
dari lain2-kota dengan tambah 

segala ongkos2. 

Berhubung sering2 “terlani- 

bat maka di Jogja tida menga- 

dakan Agent lagi. 

Harap jang - 'berkepentingan 

suka langsung memberi kabar 

ke Dji. Sindoro'9 — Magelang. 

   
-5. MADJU? 

5 Dj. Lempujangwangi 176, Dk.X 

71. Cursus Mengemudi Auto. 

72. Cursus Auto Monteur. 
13. Mengemudi Bermonteur. 
'Setiap waktu menerima rom-4 

| 7bongan. 1 
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BEE SSSSSSSSSSSSGSSOG3IOA SSLELLL 
AA: 2 A 1 : kei $ : 

3 ag AI Ani $ 
8 PENGUMUMAN: $ : $ 
$ ! : 
Xx I. PEMUTARAN FILM: & 

$ $ 
“ 

g 295 
$ : $ 
227 : x 
& ta PA t 

2 akan dilakukan di Gedung C. H. T. H.. pada tanggal $ 

x 16 Juni '55 Ke Idj.1800 17 Juni 1955 Ke Idj.09.00 x 

» Kell ,, 21.00 medi ,1200 
x ' KeIII ., 18.00 X 
x I. CHUSUS UNTUK : 2. 

Pa | 1, Para Mahasiswa/Keluarga Univ. Negeri Gadjah X 

& Mada. : & 

“ 2. Undangan / Angkatan Perang. “ 
. 5 4 “ 

& III. TJARA PENGAMBILAN UNDANGAN : 1 8 

2 »1)-Untuk para mahasiswa di 2 

3 a. Loket Bigian Pengadjaran Pagelaran dj. 9—12.-X 

$ D. “Dialin broed- 6 Tok tniha 11 0 00 1KO0: 3 
2 : ME (1680-1720. $ 
aa 2). Para pendjabat Univ. Negeri Gadjah Mada lewat » 

3 Tata Usaha Fakultas/ Bagian masing”. Xx 

$ 3).Angkatan Perang pada Sdr. Sersan Djojosumarto $ 

| 8 DJAKAD Staf Res. Iif. 13 di Gondokusuman Jogj4. 8 

| & 1 2 » 

& Jogjakarta, 15 Juni 1955. & 
« “ 
& DEWAN MAHASISWA R 
& Ba 8 UNIYVERSITAS NEGERI GADJAH MADA » 

2 PENJELENGGARA FILM GAMA x 
& N. B. d » 

8 Kartu undangan. jang lama tidak berlaku lagi, & 

& jang berkepentingan diharap menukarkannjau Si | 

$ dengan jang baru. - | 
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Student 
HARGA - 1 Rp. 8 — 
PAMA UN ye Ket op Mo 

Toko Buku ..K.R." 
TUGU KIDUL 42 — JOGJA. 
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Kursus tertulis udjian resmi : | 

Mintalah prospektus dgn gratis, | 
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Dengan berpulangnja 

SULAWESI” Jogjakarta. 

Maka kami 

genap keluarga 

oleh Tuhan. 
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| MAU DIDJUAL LEKAS : 

(1 Toestel Bioskoop 16 mm. 

  

) Pisau Tjukur Blue Gillete : 

Blue Gillette Blades 
»Agar mentjukur dapat halus 
pakailah pisau2 Blue Gillette, 
pisau? tjukur tertadjam 

Inna lillahi Wa Inna Ilaihi Radji'un. 
ke Rahmatullah 

Al-marhumah Ibu H. Sajuti 
pada : tgl. 13 Mei 1955, berarti kehilangan seorang tua pe- 

penasehat kami ,,KELUARGA PELADJAR MAHASISWA 

turut berduka tjita dan berdoa : 

segala amal kebaikan beliau diterima oleh Allah, dan se- 

sepeninggalnja 

aln. KELUARGA PELADJAR ' MAHASISWA 

SULAWESI 
DJOGJAKARTA. 
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Semoga 

ditambah  kesabarannja 
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Membuka Praktijk 
MULAI TGL. 1-7-1955. 

JULIMAN 
Dokter Gigi 

PANTINIRMOLO 

“HALAMAN 4 

Ka ANN RRT 
1 $r 2 INI 
INDRA: Untuk Para Dewasa. 
Sam WANAMAKER — Lea PADOVANI — Kathleen RYAN 

'GIVE US THIS DAY 
Gripped by Love. Shattered by Despair. Trapped by Death. 

DJAM : 5 — 1.15 & 915. "3 
| (3 kali MAIN). 
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Inna Lillahi Wa Inna laihi Radji'un. 

Dengan berpulangnja 

Al-marhumah Ibu H. Sajuti 
tgl. 13 Mei 1955, berarti 

pendidik. 

pada : 

Maka kami 

ke Rahmatullah 

kehilangan seorang tua 

turut berduka tjita dan berdoa : 'Semoga 
segala amal kebaikan beliau diterima oleh Allah, dan se- 

genap keluarga 

oleh Tuhan. 

sepeninggailnja 

DJOGJAKARTA. 

ditambah  kesabarannja 
Amin! 

aln. KELUARGA PELADJAR 
MADRASAH — MENENGAH - TINGGI 

    

| bitjara. Merk MEOPTA | 
| made in Czechoslovakia. 

Model 1954. 
Keterangan pada : 

N.V. KILAT 
| 
  

BLESS SESSLSSLSLLSSA 

Speciaal untuk orang jang 
lemah dan kurang tenaga. 

PIL BATARA KAMA 
memberi kekuatan jang sem- 

purna dan mendjaga kesehatan. 

Ongkos kirim Rp. 3,50 dan utk. 
luar Djawa Rp. 5,—. 

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

Djl Tjikeumeuh 11, Sukabumi : 

Djl. Raya 172, Bandung: Djl. 
Bandjaran 19, Kiosk depan Gebeo 

12, Toko De Zon, Toko Kota 
ih. Garut: Telaga Bodas 6t, 
ongan : Djalan Raya 4'5, 

: Malioboro 51 Ar 
GGS LL 

    

   

      

| Tugu-kidul 99 - Jogja. | 

  

Dengan ini kami mengutjsapkan diperbanjak terima kasih pada Saudara-saudara se- 

kalian, jang telah memberi bantuan berupa apapun djuga dalam perawatan diwaktu 

sakit, dan dalam penjelenggaraan pemakaman 
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| Gbu Asrama Mwallimaat om
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Muhammadijah) 

  

jang meninggal dunia pada hari, SENIN 13-6-55 djam 5.15 pagi. 

Jnna lillahi wa inna ilaihi: radjiun. 

Kenya angan Se ai AA LP 

216-6 

Pe Appa 

  

Jogjakarta, 14-6-1955. 

1 a/n Ahli Waris. 

mann UMAR.SINGGIH, 
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tjetak latin. 

bertempat di 
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Penjerahan mobil2 

51
9.
 

Panitya. 

3-G     
““Pendjualan Mobil Plymouth Belvedere tgi' 4 Djuni 195 

didjual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negeri di Djakarta sedjumlah 41 (ampat 

Mobil Sedan bekas komperensi Asia- Afrika, jang semuanja masih dalam keadaan baru, merk ,,PLYMOUTH BELYE- 

DERE" keluaran tahum 1955. Pendjualan ini dilakukan dengan setjara penawaran tertulis (by inschryving), dengan sja- 

rat-sjarat antara lain sebagai berikut : 53 y 

Pemasukan surat penawaran dimulai tgl. 1 

Hotel 

LANDSY. COMMISS. DJAWA BARAT Oa aa 

Djl. Raya Djatinegara :Timur'No. 40 — Djatinegara 

Telp. No. D. 401. 

PENGUMUMAN 
— PENDJUALAN-UMUM 

Berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri tanggai 20 Mei 1955 No. 113 PM 1955 dan surat kuasa 

5 No. 1 oleh Lands Vendu Commissionnair di Djakarta' Raya! akan. ' 

b. 'Tiap2 formulier hanja berlaku untuk penawaran satu mobil. 

Surat2 penawaran harus dikirimkan dalam sampul tertutup jang 

PLYMOUTH BELVEDERE" meliwati Kantor Pos dengan surat express tertjatat kepada : 

£ 25 “DIOLI 95 

DJAM 10 PAGI TEPAT 

dibubuhi keterangan” ,PENAWARAN MOBIL 

d. Pada sampul surat penawaran harus dibubuhi nama dan alamat lengkap dari penawaran 

1 

puluh satu) 

'a. Penawaran harus dilakukan dengan memakai formulier, jang telah ditetapkan oleh- Panitya, formulier .maha' da- 

pat diperoleh (diambil) pada tiap2 Kantor Inspeksi Lalu Lintas Djalan Propinsi dan Kantor2 Lelang diseluruh 

Indonesia, pada tiap? hari kerdja dari djam 9 pagi sampai djam,12 siang dan pada Balai Lelang Pusaka, Djati- 

It Panitija Pendjualan Mobil PLYMOUTH Belvedere d| a Kantor Lelang Negeri di Djakarta, Djalan 

Budi Utomo No. 6. . 

5 DJUNI 1955 dan ditutup pada tgl. 15 DJULI 1955. 

Surat2 penawaran jang memakai tanggal stempel Kantor Pos sesudah tgl. 15 DJULI 1955 tidak berlaku. 

Pembukaan surat? penawaran akan dilakukan dimuka umum oleh Kepala Kantor Lelang Negeri 

1 meester) di Djakarta pada tgl. : 

'»DHARMA NIRMALA” Djalan Segara 14 Djakarta. 

8 

Pada waktu pembukaan surat2 penawaran pada hari pembukan p 

nurut hukum harus hadir dari. awal sampai achir lelang, 

ce. Surat2 penawaran jang TIDAK MEMENUHI SJARAT2 JANG TELAH DITETAPKAN OLEH PANITYA, tidak 

akan dipertimbangkan. 

Mulai tgl. 1 sampai dengan tgl. 5 Djuli 1955 tj 

Showroom T.O.B. Djalan Garuda. 

setelah ditundjuk pembeliannja dilakukan franco ,,Pool Kemajoran”. 

ara tjalon pembeli atau kuasanja jang sjah me- 

alon2 pembeli diberi kesempatan melihat kendaraan tersebut pada 

Surat2 permohonan membeli jang telah disampaikan kepada Djawatan Lalu Lintas Djalan, Djawatan Perdjalanan 

dan lain instansi Pemerintah, tidak berlaku dan penawaran harus diadjukan lagi menurut sjarat2 jang ditetapkan oleh 

KETERANGAN? LAINNJA DAPAT DIPEROLEH PADA LANDSVENDU - COMMISSIONNAIR, PEMIMPIN BALAI 

LELANG ,PUSAKA” DJATINEGARA DI DJALAN RAYA DJATINEGARA TIMUR No. 140 DIATINEGARA. 

LANDS - VENDU - COMMISSIONNAIR. 

ditulis dengan huruf 

(Vendu- 

| 
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