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— demisioner ini dapat diatasi da- 

| fjaranja, maka mau tidak mau 

wa dernisioner ini perlu sekali di 

Gak lebih baik djadinja bagi per- 
"kembangan angkatan tersebut 

“WK. Presiden Moh. Hatta. 

  

  

  

    

    

jang dipertanggung 
Iegalta par enpag 

rakan beriangsungnja pemerin 
tahan sehari2, tanpa mengambil 
tindakan? jang prinsipiil jang 
harus dipertanggung djawabkan 
kagak dewan perwakilan rak- 
jat. 1 j 

-Djustru karena itu, maka 

lam waktu jang selekasnja. Se- 
bab tindakan? jang tegas mau 

tidak mau perlu diadakan untuk 
mentjoba mengatasi kesulitan? 
ekonomi dan keuangan jang kini 

3 Ha ma 

  

        
al, m kabinet | 

untuk menjelengga- 

TEUR, KARENA, MENURUT   dirasakan sebagian terbesar rak jad Ietomti ki 

untuk hidup sehari2, jaitu ba- ' 
(han? jang primer, tidaklah ma- 
kin turun, tetapi makin mening- 
kat dan makin car ditjari. 
:Dan ini bisa membubung terus, 

kalau tidak ada tindakan jang 
tegas dari pihak atasan. Dan 
ini bisa menimbulkan kekatjau- 
an jang tidak diharapkan. 

Dan makin lama masa demi- 
sioner ini berlangsung, makin 

banjak menimbulkan komplikasi 
dalam masjarakat kita. 

. Karena itulah harus diusaha- 

kan setjepat?nja untuk mem- 
perpendek keadaan: demisioner 
ini. Itu bisa tertjapai, kalau fiap 
partai mampu membatasi diri- 
nja sampai seminimum?nja. De 
ngan tidak perlu menuntut se- 

kian banjak kufsi kementerian ba 
gi partainja. Sebab kalau begitu 

timbullah jang dinamakan ,,koe 
hande?” jang berakibat, bahwa 

pembentukan kabinet bara akan 

NARIS) SEBAGAI 

: merumuskan pendapat 
Krisis hendaknja djangan terlalu Jama 

.. MENGENAI KETERANGAN SEKRETARIS KSO ST. 
MAKMUR KEPADA PERS JANG MEMBANTAH KABAR? 
SEOLAH-OLAH KSO MENGHENDAKI PEMBENTUKAN KA- 
BINET DIBAWAH PIMPINAN WAKIL PRESIDEN HATTA, 
LEBIH LANDJUT DITERANGKAN OLEH ST.MAKMUR, 
WAKTU IA MENEMUI WAKIL PRESIDEN DITEMPAT KE- 
DIAMANNJA DAN MENANJAKAN TENTANG SEDIA ATAU 
TIDAKNJA DJADI FORMATEUR, IA DAPAT DJAWABAN, 
WAKIL PRESIDEN HATTA TIDAK SEDIA DJADI FORMA- 

WAKIL PRESIDEN, SEORANG 
FORMATEUR ADALAH SEORANG PETUGAS  (FUNCTIO- 

DITENTUKAN DALAM UUD DAN TU- 

RUT MENANDA TANGANI SEBAGAI ORANG JANG BER- 

TANGGUNG DJAWAB TERHADAP BESLUIT PEMBENTUK- 

AN KABINET DAN PENGANGKATAN MENTERI?. 

' i KSP. sibuk. 

Dalam pada itu KSP tidak ha- 

nja kemarin mengadakan Si- 

dang, tapi kemarin dulu malam 

pur sidang pula. Tedjasukmana 

(Partai Buruh) jang partainja 
kini mendjadi ketua KSP mene- 

rangkan, kegentingar" situasi se- 

karang ini tjukup disedari Oleh 

KSP ain KSP sudah mentjapai 

garis pokok dalam menghadapi- 

nja. 

Ear Tedjasukmana Sp 

kini sedang sibuk merumuskan 

pendapat bersama mengenai pro 

sedure pembentukan kabinet   dan tjorak kabinet. 
Selandjutnja mengenai  Ke- 

mungkinan2 disekitar pemben- | 

tukan kabinet Tedjasukmana me 

'njatakan pendiriannja pribadi, 

krisis dapat diatasi dengan pem 

bentukan kabinet baru jang ti- 

Gak usah menjimpang dari azas2 | 

dan tjara2 demokratis. |   
| Pada itu ditambahkan, bah- | 

dalam menudju kedewasaannja 

sebagai pendjaga dan pembina 
negara dan bangsa. 2 

Kita sarankan tiga hari jang 

lalu suatu zakenkabinet, karena 

itulah menurut pendapat kita jg 

lebih tjepat dapat dibentuk pa- 

da waktu ini, mengingat pem- 

bentukan kabinet? jang terda- 

hulu jang berdasarkan Koalisi. 

Karena dalam koalisi ini ,.koe- 

handel” itu bisa mendapat tekan 

an jang menondjol. Dan kalau 

itu sudah terdjadi, djangan diha 

rap krisis bisa lekas diatasi. 

Sementara itu baiklah kita 

tunggu hearing jang akan dimu- 

Jai hari ini oleh wakil presiden 

dengan partai? jang mempunjai 

| “1, Djangan hendaknja krisis 

en 0 

net jang 

Mo jangan koehandel. 
Dalam hubungan ini ia menga 

Gjukan sjarat2 sbb.: : 

Kan berlarut-larut, sebab | 
irut pe ndapatnja akan me- | 

r 1 li C i : 2g 4       
- 3 5 - ee 4 

baru djangan diperlihat | 
kan praktek2 jang lazim, misal” j 
nja perebutan Kursi, ,,koehandel" - 

Ona LA an aa 
. 3. Kabinet harus tjukup-dapat 
Gukungan patlemen dari masja- |' | SEMINAR PERS JAN 
rakat. - 5 

4. Jang tidak kurang penting- ' 

nja ialah pemerintah jang 'baru |' 

itu harus sanggup menegakkan 

gezagrja didalam negara dan 
masjarakat jaitu dengan sendja- 

ta: ketjakapat, kesanggupan be 

kerdja, kedjudjuran, ksinsjafan 

atas kepentingan rakjit dan ne- 

gara serta. harus mempunjai 

.geestelijk overwicht” terhadap 

semua alat2 negara. 

: DP PNI sidang. 

Selandjutnja atas pertanjaan 

pers S. Mangunsarkoro dari PNI 

menerangkan, dewan pimpiman   wakil dalam parlemen. partainja baru tadi malam 'ada- 

Hearing .dng partai2 

— “dimulai 
Pro dan kontra kabinet presidentil 

MENGENAI penjerahan mandat kabinet Ali dapat dikabar- 

kan Jebih landjut sbb. : Sebelum PM Ali mengundjungi Wakil 

Presiden Moh. Hatta untuk 
dulu telah datang menghadap 
KSAD Kol. £. Lubis disertai Kol. 
koginta. : 

Pembitjaraan antara. Wakil2 

Presiden dan KSAD itu berlang 

sung 45 menit dan apa jang di- 

bitjarakannja tidak didapat ke- 

terangan, tapi Oa Sain me- 

ngenai persoalan Angkatan Da- 

rat. 
Mulai hearing. 

Selandjutnja dapat dikabar- 

kan setelah menerima pengem- 

balian mandat maka Wakil Pre- 

siden menerangkan, bahwa hea- 
ring dengan wakil? partai jang 

mempunjai perwakilan di Parle- 

men akan dimulai hari ini (Se- 

lasa) dan menurut Wk. Presi- 

den hearing itu hanja akan ber- | 

Jangsung selama 3 hari. Dengan 

artai2 jang tidak mempunjai 

di Parlemen # dak akan 
can hearing, demikian 

    

Sakirman : Hearing 
dengan semua partai. 

Berkenaan dengan keterang- 

an Wakil Presiden mengenai | 

hearing seperti tersebut diatas 

ketua fraksi PKI di Parlemen 
Ir Sakirman menerangkan, bah- 

supaja dilakukan 

dengan semua partai, tidak ter- 

batas pada partai2 jang mem- 
punjai wakil dalam Parlemen 

“Menurut Sakirman selandjut- 

inja penjerahan mandat itu di- 

sesaikan karena menurut pen- 

dapatnja selama 
karno berada diluar negeri, ti- 

“dak akan terdjadi hal2 jang 

| prinsipil. Dan hal ini bisa ditje- 

.gah djika seandainja Wakil Pre 
tta menolaknja. 

  

        

Presiden Su-, 

menjerahkan mandatnja, terlebih 

Wakil Presiden djam 18.45 wkl. 

Dr Azis Saleh dan Overste Mo- 

Mr Tjung dari Kato- 

lik: Tolak kabinet 
presidentil. 

Mengenai idee tentang pem- 

bentukan suatu kabinet dapat 

dikabarkan bahwa soal itu ter- 

dapat dua paham jakni upama- 

nja Mr Tjung Tin Yan jang me 

njatakan bahwa partainja ber- 

“pendapat tidak dapat memak- 

sakan idee presidentil kabinet. 

Ini bisa dilakukan djika UUD 

dirubah terlebih dulu. Dan un- 

tuk merubahnja memakan wWak- 

tu lama. 

| fil kabinet. & 
Dalam hubungannja dengan 

ini dapat dituturkan bahwa ke- 

tua umum PNI Sidik Djojosu- 

karto dengan tegas2 menolak 

“ dibentuknja kabinet presidentil 

itu. Kabinet. koalisi jang luas 

dapat diterima. Tg 

Perti: Tolak presiden- 

til kabinet. : 

Dapat dikabarkan seterusnja 

rapat pleno PB dan DPT Partai 

dak dapat menjetudjui terben- 

tuknja presidentil kabinet. UUD 

jang sampai sekarang masih 

berlaku harus didjundjung ting- 

gi. Kalau ini dilanggar maka 

berarti mendidik soal2 jang bu- 

ruk kepada rakjat. 
— Selandjutnja Perti mengandjur 

kan supaja Liga Muslimin ditun 

djuk sebagai formateur. 

Natsir : Kabinet di- 
pimpin Dwi Tunggal. 

Ketua umum Masjumi dalam 
pada itu menerangkan bahwa 

    

| bunan menerangkan bahwa se- 
| perti jang sudah2, selama 'kabi- 
| net demisioner Parlemen tidak 

| perlu menghentikan keperdjaan- 
| nja, tetapi dapat terus melaku- 

| nja wakil Pemerintah: 

| Kan 
tah' sekalipun 
:gangz itu hanja mengenai 
'dang2 darurat jang sudah ber- 

    

  

Sidik : Emoh presiden- 

Islam Perti memutuskan adu tis 

kan sidang untuk bitjarakan si- 
tuasi baru sebagai akibat dari 
krisisnja kabinet Ali.. Menurut 
perdapatnja pribadi bagi kabinet 
jang akan datarg jang penting 
dan harus didjadikan soal pokok 

ialah persoalan AD dan pemilhh- 
an umum. Ia tidak setudju pem- 
bentukan kabiret presidentiil, ka 

rena tidak sesuai dengan azas 
Gemokrasi parlementer. — Ant. 

  

Mr TAMBUNAN : 

PARLEMEN KERDJA 
TERUS 

Berhubung dengar keadaan | 

demisioner kabinet sekarang' ini, 

wakil ketua-I Parlemen Mr Tam 

kan tugasnja, dengan 'mengada 

Kan rapat2, baik pleno maupun 

seksi ataupun Panitia Ad Hoc, 

asal tidak memerlukan “hadi: 

Diterangkan bahwa dalam #44 
pat2 itu tidak dapat dibitjara'' 

segala rantjangan undang2 

- datangnja —darj Pemefin- 

peri 

  

   
    

              

  

SEKOLAH APOTHEKER 
Menerima murid baru. 

Inspektur Farmasi mengu- 

mumkan, bahwa sekolah2 Asis 

ten Apotheker di, Djakarta, Ban 
dung, Jogjakarta, “Medan dan 

Palembang membuka kesempat- 
an bagi peladjar2 tamatan SMP 

bag.i Bi, untuk :: memasuki seko- 

lah2 tersebut dengan atau tan 
'pa'ikatan «dinas. Mereka jang 
ingin imemasuki sekolah2 tsb. 
harus menjampaikan salinan 
idjazah “SMP. bag. B Negeri 
ataui pendidikan jang sederadjat 

salinan daftar. “angka2 . dalam 

udjian penghabisan sekolah atau 

rapor dalam'kelas tertinggi jg. 
terachir. Disamping 

| harus menjampaikan Surat tan- 

| da kelahiran, surat kelakuan ba 
I 
|ik dan surat keterangan dokter. 

| Pelamar sekurang2nja harus be 

  
tup pada tgl. 10 Agustus 1955. 

— RD. 

na HARIAN 
ERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KED 

itu djuga : 

rumur 15 th. Pendaftaran ditu- | 

    

“ 

UMUM 

2G KE MOSKOW ? 
| Menurut 
djiDjenewa para 

kenperensi 4 Besar 

tjis EBdgar Faure dan 

ngundjungi Moskow. 

"Kalangan tadi 
ah 

bahwa undangan resmi 

perdjamuan2. 

“Wakiu menteri 

“ URSS Molotov melalui 

| dalam perdjalanannja 

: dapgan PBB di San Francisco 

  
| (persidangan peringatan 

ulang tahun ke-10 PBB) dalam 

Lbilan jL, iapun setjara 

& 

PM & MENLU PERANTIJIS | R h S A 
kalangan Perantjis SA LIN 

pemimpin So- | 

vjet Uni jang ikut serta dalam 

setjara 

tidak resmi telah 1nenjarankan 

supaja perdana menteri Peran- 

j menter: 

lvar negeri Antoine Pinay me- 

menandaskan 

tidak 
ada dan saran tadi diadjukannja 

dalam pertjakapan biasa dalam 

luar negeri ! 

Paris | 
kepersi- 

hari | 

AULATAN RAKJAT (ANGGOTA 5. P. SJ. 

  

| menjitakan 
| Djenewa telah berhasil dalam 
|usahanja untuk mentjapai 3 hal 

|jaitu pertama: menjetudiui ma- 

|salah2 jang harus dipetjahkan, 
tidak | kedua: mengadakan pertukaran 

| resmi jz ai 1 Narang AI | resmi menjampaikan undangan | fikiran setjara terbuka dan ber- 
sematjam itu. — Rtr. 

| MIKOYAN BERHARAP 
pe sah Supaja Inggeris mene- 

: pati persetudjuan?2nja 

dengan Mesir. 
Anastas Mikoyan, wakil per- 

dana menteri Sovjet - Uni, me- 

njatakan harapannja Sabtu pe- 

pati persetudjuan2nja dengan 

Mesir dan supaja tidak lama 

lagi tak ada segrangpun serdadu 
| “Asing di Mesir, ,,karena Mesir 
sudah tjukup mempunjai ser- 

| dadu”. 
| “Kata2 tadi diutjapkan Miko- 

yah kepada para wartawan, 

waktu resepsi dalam kedutaan- 

besar Mesir di Moskow, untuk 

memperingati Hari ulung tahun 

ke-3 Revolusi Mesir. — Rtr. 

| bitjaraan2 menghilangkan 

  

| 

' 

| 
i 
| 

| 
| 

! 
| 

| 
l 

usaha untuk mengadakan pem- 

rasa 
saling mentjurigai. Eden menam 
bahkan, bahwa setelah Konpe- 
rensi berachir ia merasa lebih 

jakin mengenai suasana interna- 
sional dewasa ini daripada keti- 
ka pergi ke Djenewa. 

Hal jang penting ialah bahwa 
xe-4 Pemimpin Negara telah me 

tang jl. supaja Inggeris mene- | ninggalkan Djenewa dengan pe- 

rasaan bahwa masing2 tidak 

akan berkomplot untuk menga- 

dakan perang dengan segera. 

Berbitjara mengenai pedoman2 
jang diberikan oleh para Men- 
teri LN dikatakan bahwa pedo- 

man2 itu meliputi pokok2 jang 
luas dan didalamnja terdapat ba 
njik kemungkinan terutama 
usul adanja Pakt Keamanan ba- 

gi Eropa. 
Dalam hubungan ini oleh Eden 

  

Statement PNI : 

  

Tak berarti: 
  

' BERKENAAN dengan ke- 

tuk menterahkan mandatnja ke   rantjangan un- 

an 

laku. J 
at 1 

  

- 
ng 

PERTAMA 
Seminar. Pers 

Umum 

di Tugu kabupaten Bogor. Se- 

Mminar tersebut diikuti oleh 29 

peserta, 12 orang penindjau dan 

13 crang pendengar dari Porti- 

lanak Makassar, Djakarta, Pa- 

lembang, Semarang, dan lain2. 

| Duga dari Perguruan Tinggi 

Journalistik, Universitas Indone 

sia dan Universitas Gadjah Ma 
da. Dalam pembukaan Seminar: 

itu telah berbitjara Drs. Marba 
| »gun direktur Lembaga Pers & 

| Pendapat Umum, Tengku Sjan- 

ril ketua PWI Pusat, wakil SP 
S, Sutan Palindih dan Harjoto, 

sekretaris djenderal Kementeri 

an Penerangan. Dalam seminar 

jang akan berlangsung hingga 

tanggal 26 Djuli akan didiskusi 

kan hal2 mengenai Pers antara 

tain tentang persaingan . Pers 

ibukota dan daerah, kesukaran 

pers daerah, sumbangan Kantor 

berita kepada pers daerah dan 

batas2 pers daerah. 
  

KAPAL PERANG INDIA 
TIBA 

Telah tiba dipelabuhan Tan- 
.djung Priok Djakarta dua kapal 
perang Irdia untuk mengadakan 
kundjungan persahabatan sela- 
ma -tiga hari di Djakarta, Tarn- 

pak .mendjemput kedatangan 

dua kapal tersebut Komandan 

Daerah Maritim Djakarta Raya 

Majoor John Lee, direktur Pe- 

labuhan, pedjabat2 Militer dan 
Sipil, 5 

  
|   

PANITYA 17 AGUSTUS 
BENGKEL KA 

Atas usaha anggota2 SBKA 
bengkel KA Madiun kini telah 
dibentuk panitya 17 Agustus jg 

| diketuai Irsjad dan Suparni, pe- 
sulis Sarmidi, bendahara Djasi- 
man, perlengkapan Suharso, per 
lombsan Satrijono, pawai Rais, 
penerangan Rachmad dan kese- 
hatan / keamanan Anugerah. — 
Kor. 1 ' 

  

kabinet baru nanti menghadapi 
persoalan jang sulit a.l. perso- 
alan Angkatan Darat. Maka un- 
tuk mengatasinja sebaiknja Ka- 
binet itu dipimpin oleh Dwi 
Tunggal. 
Menurut Natsir, kita seka- 

rang menghadapi keadaan jang 
demikian rupa, jang hanja bisa 
diatasi apabila partai2 politik 
suka membatasi dIrinja dan hal 
ini mudah ditjapai djika Kabinet 

: ha dipimpin oleh Dwi Tung- 

8 
  
  

   

| 
| 
Na 

5# baik antara partai2 pendukung 
! 

| Wongso 

| 
: 

jang pertama | 

jg diselenggarakan oleh Lemba- | 

|ga Pers dan Pendapat. | 
telah dibuka tgl. 24-7-dipesang | 

'grahan Kementerian PP dan K 

pada Kepaia Negara, DPP PNI 

mengeluarkan statement sbb. : 

Berkat kerdja-sama jang 

'pemerintah, maka Kabinet Ali- 
(Arifin) telah dapat" 

melaksanakan sebagian tidak-i 

| sedikit dari programnja, baik'jg. | 

| luar 
| mentjapa: umur jang lebih p: 

djang daripada umur masing2 
Kabinet jang telah mendahu:ui- 

nja. 

  2 

tjapainja, karena kebidjaksana- 

an Pemerintah selalu mengi- 

ngati dan berdasarkan pada ke 
pentingan nasional, kepentingan 

rakjat. Dan djika setahun jang 

lalu mengadakan reshuttle, ada- 
lah itu djuga karena mengingati 

kepentingan rakjat jang mengz- 

hendaki perbaikan. 
2. Dalam mentjarikan penje 

lesaian ,,peristiwa 27 Djun!” se- 

(karang ini PNI dengan rasa te 
| rima-kasih melihat tetap adanja 
persesuaian paham antara par- 

tai2 pendukung Pemerintah me 
ngenai keharusan tegaknja da- 

sar-dasar demokrasi parlemen- 

ter dari Negara kita, sesuai de- 

ngan ketentuan2 negara hukum. 

Singkatnja ialah, bahwa peng- 

angkatan Bambang Utojo men- 

djadi KSAD itu adalah sah, ka- 

rena telah dilakukan menurut 

k€tentuan2 hukum, jakni menu- 

rut ketentuan2 dalam Undang2 

Dasar Sementara, Undarng2 Per 

tahanan Negara dan Peraturan 

Pemerintah jang bersangkutan. 

3. Ternjata, pengangkatan 

Bambang Utojo mendjadi KS- 

AD jang sudah sah itu diten- 

tang oleh Pimpinan Angkatan 

Darat dengan pemboikotan. Dan 

  

Inilah para menteri luar ) 

langsungkan pembitjaraan2 jang telah diputuskan oleh para PM   
| Lamp 3ga 

ima 

putusan Kabinet Ali-Arifin un- 43 
ar 

| 

mengenai politik dalam negeri | 
maupun jang mengenai politik | 

negeri, dan telah dapat 

Umur pandjang tadi dapat di | 

dari ampat besar tersebut di Genewa jang baru 

Menurut rentjana perundingan akan diadakan di Genewa dalam 

bulan Oktober jad, Dari kiri ke kanan: 

tjis), Vyacheslav M. Molotov (Rusia), 
ster Dulles (Amerika Berikut), 

Kebudejaar Indonesia 
'aujanenh Genootschap 

'eLespan" 

setelah Menteri Pertahanan men 
jatuhkan sechorsing atas Kolo- 
»Eubis sebagai-orang jang 

| bertanggung:djawab, maka Pim | 
| usul pinan Angkatan Darat menun- 

tut: 

tas2 jang njata antara tang- 
gung -djawab politik. dan 
tanggung djawab technis di- 

dalam Pimpinan Angkatan 

Darat. 
4. Tuntutan Pimpinan Angka- 

ian Darat diatas tidak dapat se- 
muanja dipenuhi begitu sadja. 

| Karena memenuhi jang demiki- 

tuan2 hukum, jang lantas berar 
ti pelanggaran terhadap azas2 

demokrasi parlementer dan ne- 
gara-hukum. Oleh karena itu 

Pemerintah lantas mengambil 

djalan tengah jang mengandung 

arti: a. Memenuhi tuntutan 

Angkatan Darat itu sebanjak 

atau sedjauh mungkin, 

b. Mendjaga tetap - berlakunja 

dan azas2 demokrasi parlemen- 

Ce 

5. Djalan tengah jang diambil 

Pemerintah itu berupa usul 

maximum jang disampaikan ke- 

pada Pimpinan Angkatan Da- 

rat, jakni sebagai berikut : 

a. Schorsing atas diri Wakil 

KSAD Kotonel Lubis dibatalkan, 

b. Diadakan penjerahan (tim- 

bang-terima) simbolis kekuasa- 

an atas Angkatan Darat kepada 

B.Utojo sebagai KSAD, dan se- 

ketika itu djuga di-ikuti pernja 

taan mundur B.Utojo dengan 

menjerahkan kembali kekuasa- 

an tadi kepada Wakil KSAD: 

c. Penetapan tiga orang tjalon 

KSAD oleh Pimpinan. Angkatan   

  

negeri dari ampat besar jang dkan me- 

sadja selesai. 

Antoine Pinay (Peran- 

Harold Mac Milan (Ing: 

Pengembalian mandat 

tinggalkan Azas2. demokrasi 

' 1g k konstitusi Negara 
. Darat, dan nanti Pemerintah 
| akan memilih seorang daripada- 

1 

| 

| | 
| 
| 
| 
| 

k 
| 
| 
| 

a. Pengangkatan Bambang. U- 

tojo mendjadi KSAD dibata!- 

karysgsi 
b. Schorsing atas-diri Kolonel | 

| Z.Labis dibatalkan: 

|c. Diadakan ketegasan dan ba- 

| 

| 
| 
| 

an itu menjimpang dari keten- | 

| 
| 
| 

'nja untuk. diangkat. 

| Dan 

6. Djalan-tengah jang berupa 
maximum diatas ditolak 

Pimpinan Angkatan Darat. 

seteiah diadakan perunding 
oleh 

Laninforrail antara Pemerintah 

| dan Pimpinan Angkatan Darat 

untuk mendapatkan (pengertian 

jang sebenarnja, maka, dinjata- 

kan, bahwa penolakan Pimpinan 

Angkatan Darat tadi bersifat 

mutlak. 

7. Untuk menghadapi tuntu: 

tan jang bersifat mutlak “tadi 

Pemerintah dapat memadjukan 

persoalannja kepada Parlemen, 

dan lantas minta votum keper- 

tjajaan. Tapi “jika dilakukan 

demikian, kemungkinan Pertikai 

an malah semakin meluas dan 

ketegangan semakin meruntjing. 

Lagi sudah ternjata, bahwa ti- 

dak seluruh partai Pendukung 

Pemerintah dapat ngonjetudjui 

djalan jang demikian tadi. Oleh 

karena itu harus ditempuh dja- 

lan lain. Dan satu2nja djalan 

lain adalah menjerahkan man- 

dat kembali kepada Kepala Ne- 

| gara. 

ketentuan? dalam negara-hukum , 
| sebagai salah satu 

8. Partai Nasional Indonesia, 

pendukung 

Pemerintah, berpendapat, bahwa 

dalam situasi sebagai tersebut 

diatas pengembalian mandat itu 

tidak berarti meninggalkan 

azas2: demokrasi dan konstitusi 

Negara kita, bahkan tetap me- 

rupakan pernjataan kesanggup- 

an untuk terus memperdjoang- 

kannja dalam suasana baru. Se- 

iain itu Pemerintah lantas dapat 

tikaiannja dgn Angkatan Da- 

itu. Karenanja PNI jakin, bahwa 

pengembalian mandat ini akan 

dapat dimengerti dan diterima 
oleh Rakjat dengan hati lega, di 
sertai pengharapan jang sewa- 

djarnja terhadap terus tegaknja 
azas2 demokrasi parlementer 

dan azas2 negara - hukum. 

9. Mengingati hal2 tersebut di 
atas, maka Dewan Pimpinan Par 

tai Nasional Indonesia, setelah 
jakin adanja saling mengerti 
dan keichlasan kawan2 partai 

pendukung Pemerintah seluruh- 

nja, dalam rapatnja tanggal 20 
,Djuli 1955 memutuskan: agar 

Pemerintah Ali - Arifin  menje- 

rahkan mandatnja kembali Ke- 

pada Kepala Negara, menurut 

prosedur jang, akan ditetapkan 

oleh Pemerintah sendiri. 
10. Achirul kalam, kepada ka- 

wamn2 partai pendukung Peme- 

Irintah dengan ini Partai Nasio- 
nal Indonesia. mienjatakan peng- 
hargaan dan terima  kasihnja 
atas kerdja-sama jang baik sela 
ma dua tahun bekerdjanja Pe- 
merintah Ali - Arifin (Wongso) 

ini. 
Demikian Statement D.P.P. 

PNG 
  

t Dalam surat kawatnja ke- 
pada Panglima Tertinggi dan 
Seksi Pertahanan Parlemen R.I. 
D.P.T, S.B.K.B. menjatakan me 
njokong beleid pemerintah un- 
tuk mempertahankan sistim de 
mokrasi parlementer serta men 
djundjung tinggi U.U.D, Semen 
tara RJ,   

& 

  

  

1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,80 

Etjeran . ......... 

i HARGA ' LANGGANAN. 
121 Dalam dan Luar Kota. 

Sebulan . ......... Rp. Id4,— 

(Tiap Saptu GRATIS MadjaMlah 

kanak - kauak GMKAWANKU”) 

  

Rp. 0,65 
  

ADPERTENSI : 
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PRESIDEN HISENHOWER dan para perdana menteri Ing- 

geris serta Perantjis telah tiba kembali dinegara mereka ma- 

sing-masing sesudah menghadliri Konperensi Djenewa. P.M. So- 

vjet Uni Nikolai Bulganin dalam 
Moskow singgah di Berlin Timur untuk mengadakan kundjung- 

"an resmj atas undangan pemerintah Djerman Timur. 

perdjalanannja kembali ke 

Tetapi 

suatu arah telah ditetapkan jaitu 

kesuatu djurusan jang benar ke- 

arah perdamaian. 

Dan Eisenhower. 

Presiden Eisenhower setibanja 
dilapangan terbang di Washing- 
ton. telah disambut oleh semua 
anggauta kabinet, para anggau- 
ta Kongres dari kedua 'partai 
Gan chalajak ramai. Eisenhower 
katakan, bahwa bulan2 jg akan 
datang akan menundjukkan apa 
jang telah ditjapai oleh konpe- 

rensi. 

Hubungan2 jang berfaedah te- 
lah diadakan dalam suasana per 
saudaraan jang baru dalam kon- 

perensi Djenewa. 

Dan Edgar Faure. 

Dalam pada itu PM Perantjis 
Kdgar Faure disambut dengan 
sangat hangat oleh para anggau 
ta pemerintah Perantjis ketika 
ia tiba kembali di Paris. Ia tlh 
berbitjara tentang kesan2nja jg 
menggembirakan - atas hasil2 
Konperersi Djenewa, tetapi de- 
mikian dikatakan selandjutnja 
sudah barang tentu tidak semua 
masalah dapat dise'esaikan. 

Sekalipun: demikian, kini ter- 
dapat suasana jang lebih baik, 
Gimana kami dapat bekerdji ke 
arah tertjapainja suatu penjele- 

saian, demikian Faure. 

Dan Bulganin. 

Sementara itu ketika tiba di 
Berlin Timur, Bulganin menjatz- 
kan bahwa tidak usah disangsi- 
kan lagi Konperensi 

menguntungkan terhadap keada- 

an internasional. 
Berbitjara mengenai masalah 

Djerman, Bulganin menjatakan 

bahwa pemasukan Djerman Ba 
-rat kedalam NATO-dan Persa- 
tuan Eropa Barat akan menjing 
kirkan kemungkinan bagi pe- 

njatuan kembali Djerman dewa- 

sa ini. 
Bulganin: tetap. pendiriannja, 

bahwa sebelum adanja penjatuan   
I 

menghindarkan ketegangan Per | 

kembali harus dibentuk suatu 
sistim Keamanan Eropa bersa- 
ma termasuk didalamnja kedua 
bagian Djerman. . 

Reaksi Juar. 

PM Menzies (Australia) me- 
njambut hasil Konperensi itu de- 
ngan baik. Dikatakan olehnja 
bahwa usaha2 raksasa harus di- 
djalankan apabila ingin menjele- 
saikan dalam pandangan2 jang 
bertentangan di Eropa dan Asia 
Tenggara. 

Daiam pada itu Menteri LN 

' 

Selandjutnja djurubitjara tsb. 

menjatakan AD merasa heran, 

pemerintah melalui RRI telah 
menjiarkan sampai 5 kali kete- 
rangan pemerintah diparlemen 

rat jang dapat bersifat explosif | pada tanggal 28 Djuli '55 malam, 
sehingga menimbulkan kesan se 
olah-olah hanja AD sadja jang 
ngotot. 
Walaupun tjara tersebut sa- 

ngat disesalkan namun AD hing 
ga waktu ini tetap ambil sikap 
elegant” dengan tidak ,,mem- 
perpolemikkan” soalnja. Pengu- 
muman AD itu lengkapnja sbb.: 
1. Angkatan Darat merasa he- 

ran pemerintah melalui RRI 
menjiarkan sampai 5 kali ke- 
terangan pemerintah jang di- 
utjapkan dimuka sidang DP 
RS 23 Djuli malam, jang da- 
pat menimbulkan penerima- 
an dalam kalangan masjara- 
kat seolah-olah hanja AD sa- 
dja jang ngotot. 
Sungguh pun disesalkan tjara 
tersebut namun AD melihat 
perkembangan keadaan hing- 

ga dan pada waktu ini tetap 
akan mengambil sikap 'fang 

elegant” dengan tidak ,,mem 
perpolemikkan” soalnja. Dgn 
sikap tersebut kita telah da- 
pat menundjukkan, kita tetap 
dapat menguasai keadaan da 
lam kalangan AD sendiri dan 
ini antara lain terbukti hing- 
ga saat ini tidak ada tindak- 
an2 provokatif dari pihak 
AD. 
Sekalipun ada niat djelek da- 
ri sementara golongan untuk 
memetjah keutuhan AD an- 
tara lain dengan usaha2 per- 
tjobaan: menjuap sementara 
perwira kita sampai ratusan 
ribu rupiah, namun atas per- 
lindungan Tuhan Jang Maha   Kuaga serta kesedaran utk 

t Kata Eden: hasil. | ditegaskan, bahwa kita harus be | 

Setibanja di London, PM Eden ' kerdja keras dan akan mengha- | 
bahwa Konperensi ' dapi banjak rintangan. 

Djenewa | 

akan mempunjai pengaruh jang j -. 
Lte kap inasi 2 | Diterangkan bahwa. Ind 

  

DALAM pengumumannja, 

Letkol Imam Sukarto antara lain menerangkan, sekalipun ada 

niat djelek dari sementara golongan untuk memetjah AD. de- 
ngan usaha? pertjobaan penjuapan sementara perwira sampai 

ratusan ribu rupiah, namun A.D. sampai kini tetap utuh. 

URIGA HILANG 
Berkat pertukaran pikiran di Djenewa 

Tapi pekerdjaan dimuka masih berat sekali 

(Richard Casey menjatakan, bah- 

wa bahaja agressi Komunis di 

Bropa kini boleh dikatakan telah 
berkurang. Tetapi. di Timur 

Djauh orang belum ' mendapat 
harapan berkurangnja antjaman 

tersebut. 
Disesalkan olehnja bahwa Kon 

perer.si Djerewa mempunjai ke- 

| sempatan untuk membitjarakan 
dasar2 terhadap masalah Timur 

Djauh. 

  

Dan Nehru. 

Selandjutnja ketika memberi- 
kan ulasannja tentarg Konpsren 
si Djenewa PM India Pandit Ja- 

waharlal Nehru menjatakan, bah 
|.va “korperensi itu telah mem- 
| bantu untuk melenjapkan' salah 
| pengertian antara ke-4 N 
| Besar. Oleh Nehru ditegaskan 
|bahwa adalah suatu hal. jang 

baik pula untuk mengadakan. se 
| matjam Konperensi Djenewa me 

|ngenai masalah2 Timur Djauh 
termasuk soal Taiwan dan Indo- 
tjina. Tetapi dasar urtuk menga 
dakan konperensi iri harus di- 

| pertimbangkan . lebih dulu “dgn 
masak2. — (BBC). 

    

   ip 

TAIWAN AKAN DI- 
SELESAIKAN 

Dengan Konp. Timur 

Djauh 4 Besar & 
negara? Asia. 

Kalangan politisi di New Del- 

hi mengemuRikan pada hari 
Minggu bahwa mungkin dibu- 

tuhkan suatu konperensi Timur 

Djauh antara 4 Besar, RKT dan 

beberapa negara Asia lainnja   untuk mendapat - penjelesaian 

djalan buntu Taiwan. 

| Menurut kalangan ini ap- 

| proach  informil. jang dilaku- 

| kan oleh India : dengan imaksud 

meredakan “ketegangan di Ti- 

mur Djauh berupa usaha mc 

dapatkan penjelesaian mas 

Taiwan. dalam ' beberap: 

  

   
       mendapatkan penje 

salah tadi 

ma- saian 
tanpa kekerasan. 

langsung 

RRT 

  

Djika perundingan 

dan antara AS. 

mungsi 

di menj TK 

tidak     

      

     
st 

peniel 
arankan 
Gut” 

suatu konperensi 

    

  

PEMILIHAN : MISS 
UNIVERSE 

Nona. : Hellevi: Rombin 

Swedia. .:telah dipilih. sek 

  

,Miss Universe”. tahun ini. 

menang2 no. 2, 3, dan 4 masing 

ialah Maribel Arrieta (El Salva 

dor), Maureem “ Hingert (Cey- 

lon), Margrit Nunke (Djerman) 

dan “no. 5 Keiko Takahashi 

(Djepang). — UP. 

  

Sementara Perwira akan 

. disuap! 
Djarubitjsra AD heran RRI siarkan 

keterangan Pem. sampai 5 kali 

djurubitjara Angkatan Darat 

memelihara “keutuhan “AD, 
niat djelek tersebut dapat ki- 

ta, hindarkan. 
Pada waktu lain jang tepat 
pimpman AD akan mengu- 

mumkan kepada masjarakat 
segala kedjadian jang sesung 
guhnja setjara chronologis di 
sekitar soal jang dinamakan 
Peristiwa 27 Djuni '55” tsb. 

Demikian pengumuman Pene- 
rangan Angkatan Darat kema- 
rin. — Ant. 

KONP. PENDAHULUAN 
BEKAS PEDJUANG 
BERSENDJATA 

Di Bandung telah dilangsung 

kar konperensi pendahuluan un 
tuk mempersiapkan kongres na- 
sional bekas pedjuang bersendja 

ta seluruh Indonesia. Kongres 
jang akan dilangsungkan nanti 

akan membitjarakan kesempur 
naan pengembalian bekas pe- 
d/uang ' kedalam - masjarakat, 

ha2 jang berhubungan dengan 

sosiai ekonomi dewasa ini serta 

usana2 bekas pedjuang agar her 

guna bagi pembangunan negara. 
. 

  

  

1 Ketika penangkap andjing 
(djurangas) datang didesa KI. 
Pundungan, Djuwiring (Delang- 

gu) untuk melihat jang telah be 
li penning dan belum, dengan 
segera sdr. KS masukkan an- 
djingnja jang tanpa penning ke 
dalam lemari, beri makanan ba 
njak, dan dikuntji rapat2. 

  

» 

  

ba 

  

  

 



   

: diantaranja- guru 

  

    

   

   

    
   
   

    

   

    

   

    

   

  

   
    

sebaja “besarnja : 
Ha kete 

      

| Senin 25|T telah 
wat pn PJM 

    

     

  

   
   

   

” (mie dan diplomatik (perdjuang- 

: | penjimpul. 

h FP Ke 

   

  

“| ten aa alat2-nja. Djuga me 
5 2 

5 didesak pada Pemerintah, agar 

ss Rakjat mia ad 4   N 
    

serta dari partai2 dan | 
Si-organisasi serta be- 

nindjau, Tidak datang 
ari PSI, Masjumi, Party 

  

0 £ ikut, telah menjampai 

pernjataan mengundurkan | 
aa Pa atap De 

£ Na ae Hear ae se: 

tjara Ke an bahkan actif 

  

NN uan presidi- 

rang jg. kemudian 
akan soal ,,pembebas 
rat” ditindjau dari 

: ni penjusunan 
sekuatan dalam negeri, ekono- 

  

  

n diluar negeri). 

Intuk menjimpulkan pandang 
an-usul2 mengenai soal tsb. te- 
lah dibentuk. 3. matjam komisi 

  

FE Skak isi Kemen, 

simpulan? Koe pada Kn teran 
5 jateng jg. akan ber- 

gl. 3 hinsen : 1-8 Adad 
al 

    
   

  

   
     Irian Barat lengkap pa 

  

ar diberi kebebasan de 
Gk “pada EPA ara 

rakjat. 

“Dalam Hiikbngah dgn perta- 
hanan-keamanan dalam negeri 

mengawasi dan bertindak tegas 
terhadap kegiatan2 - subversief   

   

    

   
   

     

     
     

    

  

   
   

     

    

   

  

     

40 Urang mama | sekutan rak- | 
jat Baturan ketjamatan Gon- | 
Tya Ta, aa Ta 

. in sdr. | 

Ka an utk. ke Kongres Rakjat Dja 

latian Ha Ka guru2 

dari seluruh daerah. En te 
Klaten. Tiap Ea r 

'pengikut ada 37 orang 

Oleh pimpinan Penm: 
KlatenSuparto Ta ng ngun 
latihan Sen 

djar djuga diberi: 
ab saling -bertu . 

tas buta. iri d 
sing2. Ka 
Peladjaran2 

mong hiogoen 

Djawatan2 
Penata, istimewa 

  

ngan. an 
Inspekteur Penmas Dju 
Delanggu selama. latihan 
langsung, dan menjatakan ke- 

puasannja setela 
sendiri usaha2 Pen 
— (Kor). 

       

   
   

    

  

    
   

        

     

  

  

  

BURUH Ps. 'GONDANG. | te 
WINANGUN: MOGOK 
.Mulaj Senin 25- Djuli 

buruh-pabrik gula Gondai 
ngun (Klaten) bogok total s6 
tjara gelombang untuk menggo 

  

alkan tuntutannja mengenai Per. E 

djandjian Perburuhan buruh ta 

naman th. 1955 - 1956, pelaksa. 9 

naan putusan P4 Pusat tgl. 3 
bjuni 1955 dlinja. x 

BPKR (Badar 
Kebutuhan 1 
karta jang telal 
buah truck ke pab 

Penjetengsara |. 
jat) : 

kirim bebera, 
rik gula 

1 

    

         

 ber2 alam berharga sedang dari 
“sudut diplomatik dinjatakan, 

(Barat menjalahi piagam PBB. 

' hiono (BTI), dimana 2 diantara | 

2 apebua “orang tsb... 

ngenai konperensi A.A., pemba- 

- De Akan datang di 

    

     

2 jad. oleh 
ti adakan tjeramah akbar 

   

  

     
    2 ba 

  

Kagaungrn Kjai Abimanju dari 

  

1955, | 

Jogja- | -w 

Bg 
an t 

ig “dikemudikan anasir2 asing 
| untuk 'gulingkan RI. 

Dalam lapangan pendidikan 
dan kebudajaan, jang mempu- | 

njai hubungan djuga dgn. per- 

djoangan merebut Irian-Barat. 
  

2 Irian-Barat mempunjai sum- 

  

-pendjadjahan Belanda di Irian- 

“Kongres menetapkan 5 utus- | 

teng terdiri Sdr. Ngalim (PSII) 
Sugarwo (PRI), Sumali (PKI), 
Suwondo (Parindra) dan Mul- 

ditjalonkan sbg. 

utusan ke Kongres Rakjat di 
" KDjakarta. — Kor. 

yaaah DJAPEN KAB 
. MAGELANG 

“Bona tgi. 25 Djui ini, Djaw. 

Penerargan Kab. Magelang me- 

ngadakan -exposisi gambar | pho- 

02 jang ditsrimanja dari Djapen 

odjateng. Photo? ini a.l. me-: 

inan waduk besar2an di Tja-: 

al hasil2 industri dsb. 

1 ini mula? diadakan be- 
hari sedjak tgl. 2017 jl. 
kantor Djapen kab., te- 

ena mendapat perhatian 

ae ka. Djapen kab. memar 

dang pari 

  

huttuk: melandjutkan 

posisi itu dilain2 tempat dim 
kabupaten. ——- (Kor. 

“ KJAI TJILIK ABD    
x “. 

.. Magelang. 

Pada tgl. 10 dan 11 Agustus 
fihak Masjumi akan di 

pada 

1 ma dan rapat akbar 

shari. kedu ra, bertempat di 
rtojudan, selatan kota Ma-    

  

Dalam rapit2 'akbar itu, akan 

  

  Semarang, Pak Amat Sadil ser- 
Tn am Hasjim dari Jogja- 

karta. AA     

politik | 

Konperensi. 1 SBI se-Djawa 

h, dalam hal ini Keme   
  

   

  

   

   
    

Tb | Kedjaksaan Agung Djawa Mes 

   

          

Kami iba Ga ikan 
oleh 2 sadja “daerah Jogi 

        

   

    

    
   
   

   

  

    

  

     
   

    

   

    
    
     

   
    
    
   

  

    
   

oleh Annabi 

| dengan dasar index baru dan ber 

me onani dan lain? usaha kearah 

Ae supaja m 

  

agi 2 harian 
Ba Dimakan 

  

ah.di Semarang di agar. 
mengusut dan mengadili 

 pengrojokan anggauta 
Java Area tg 3 “pada ' 5 58 jl. 

| pemengsak dunnda 
baru segera dilaksanakan 

   

  

  

mulai tanggal 1 Djanuari 

f Dalam lapangan ekonomi telah 
memutuskan: Mempergiat usa- 
ha2. “koperasi simpan pindjam, 

     
h 29x 

ng. Kongres diikuti oleh |» 

. sedang PNI jang tadi 

1 ada, hidup seorang 1 

. dihadliri residen, bupati dan wa 

.akan berpidato Kor. 

Keputusan Komperensi SBI Djateng 

' Perla “dimiliki Pemerintah 

pada tgi. ?3 dan 24/7 jang dihadiri oleh seluruh Komisaris? Dja- 

ata dan Lag Pa Besar SBII Djakarta, antara lain te- 

menjampaikan resolusi, jang bunjinja: 

jai beleid politik harga 

in Se t Aa kaum buruh. 

ti Fchususi jang dihadiri oleh ang- 

AS Lhui, segera. menjerangnja dan 

MANUSIA ABAD  PEME- 
RINTAH RAFFLES" 

Kini berumur 130 tahun. 

Didukuh Kepaksan desa. Selo se 
| manik ketjamatan. Kaliwiro Ka 
|bupater Wonosobo, dewasa ini 

bernama Po-     
  

Gjotiko jang usianja. ditaksir ti 
Gak kurang dari -130 tahun. 
Dari Pak P jotiko ini tidak 
banjak dapat  ditjeritakan. O- 

TA pendek, badannja ma- 
sih tjukup sehat hanja pende- 
ngaranaja sudah mulai kabur. 
Dari isteri pert , ja mempu- 
njaji seorang anak dan isteri ke 
dua dan terachir. 3 orang dan 2| 
diantaranja sekarang mendjadi 
petani didesa itu djuga. 

Dari beberapa orang pendu- 
duk. didapat keterangan bahwa | 
pak. Podjotiko pernah mengala- 
mi penderitaan  bangsanja se- 
waktu pemerintahan - Gubernur 

Raffles terkenal dengan cultuur | 
stelseinja. Pada waktu itu, ia su 
Gah berumur 10 tahun dan ikut 
serta membawa bidji kopi. Di- 
waktu mudanja, ia gemar de- 
ngan pertundjukan ,.tajub”. Se 
tiap ada tajuban, pak Podjotiko 
diminta untuk menari dan atjap 

kal dalam keadaan ini, ia ke- 
suxupan mengaku "bernama 

Kiai Butowereng. . penasehat 
utama dari Ki Tumenggung, Se 

lomanik. 
Makam" dari Salomjanik mau- 

pun Butowereng sampai kini 
masing2. dipelihara dengan baik: 
oleh rakjat desa Selomanik dan. 
merupakan salah satu kebang-. 
gaan desa. —Kon). SE 

Madiun 
PMI MENGELUH 
| Anggotanja tjama 131 

orang. 
Dalam suatu pertemuan PMI jg 

  

  

   

likota Madiun serta pendjabat? la 
inrja Dr Gardjito selaku ketua 

PMI menerangkan bahwa rak- 
jat Madiun kurang memperhati 
kan dengan adanja PMI. Ka- 
rena kota Madiun "jang 
berpenduduk lebih dari pada 100 
ribu org jang mendjadi ang- 
gota: tjuma 13L orang. Kabupa- 

'ten Djombang misalnja PMI 
mempupjai anggota 400 orang. 

— Kor. " 

AB . KAB. "MAGETAN: TH. 
1955 

Disjahkan oleh DPRDS. 
Rentjana anggaran belandja 

daerah autonoom Kah, Magetan 
tahun 1955 telah dapat penge- | 
sjahan dari DPRDS Kab. Mage | 
tan. 'Djumlah beaja seluruh | 
Kab. Magetan direntjanakan 

sebesar Rp. 3528174,-.dan dgn. 
adanja perobahan anggaran ke- 
uangan ke I ditambah sebesar. 
"Rp. 2426251-, hingga merupakan 
djumlah seluruhnja Rp. 38208” 
“Dari adanja:: tambahan: beaja : 

tsb. oleh Pemerintah Kab. Mage| 
tan dalam tahun 1955 ini akan 

  
    

membuat gedung untuk. .innah |- 

“ita oleh Sumardjo diterangkan, sakit dengan beaja sebesar Rp. 
13115,- Dari beaja sebesar. Rp. 
3820825,- ini telah termasuk pe 
ngeluaran dinas biasa sebanjak 
Rp: 3370713,- dan kaga" dinas bi 
asa Rp: 450112,-. 

Penetapan subsidi untuk dae 
rah2 autonoom tahun 1955 ada 
lah sebesar subsidi tahun 1954 
dikurangi 17 pCt. Mengingat ke 
daan keuangan Daerah otonoom 

Kab. Magetan serba tidak me- 
njukupi, maka oleh Pemerintah 
Daerah Autonoom Kab. Maget- 
an tetap mengharap kepada Pe 

merintah Pusat subsidi untuk 
tahun 1955 sebesar tahun 1954. 

Perlu diketahui, bahwa subsi- 
di tahun 1954 ada Rp. 1.500-000.. 
sedang menurut rentjana pokok. 
sebesar Rp. 1.198.000,- sehingga | 
masih kurang Ro». PE —— 

  
Iharga & upah 

Tengah jang diadakan di Solo 

Mendesak kepada 

enterian Perburuhan dan Pereko 
dan upah - jang 

akan datang diadakan aan 

gauta2 DPRDS | DPD jang men, 
djadi anggauta SBIL. a 

Kepada PP. Masjumi didesak: Bi 

kan, supaja melaksanakan Ssta- 
tement bersama tanggal 26/12- 
'50.- tentang anggauta Masjumi 
jang berburuh, wadjib masuk da 

Pkasta. 

propinsi Sumatera 

'kan oleh Sumardjo, bahwa are- 

“telah siap, persediaan air djuga 

-untuk pengangkutan para pan- 

kxipada Djambore Nasional terse 

akan berdemonstrasi dan mem- 

'kapal2 perang dan sbg.nja. 

“bisa berkumpul dan bersatu da- 

terangkan, bahwa sampai seka- 
rang Djambore Nasional ini di- 

-kan anggota. 

“| dengan perkemahan dan Djan 
1 bore. itu. 

e 

S 

ip 

   

      

   

' KOMISARIS Besar Umum 
'nerangkan, bahwa sampai kini telah tertjatat 4.000 orang 
jang takan mengambil bagian dalam Djambore Nasional pertama 

di Djakarta, dan djumlah itu masih akan (sesudah perang, red) 

terus Neo nNnah yg 

Seperti “diketahui Djambore 
Nasional tersebut akan dilang- 
sungkan pada tanggal 10 - 200 
Agustus di Pasar Minggu “Dja- 

4.000 Orang pandu tersebut 
datang dari seluruh kepulauan 
Indonesia jaitu dari daerah2 

Utara, Te- 

ngah dan. Selatan, Djawa Barat, 
Tengah, Timur dan Djakarta Ra 
ya, Kalimantan, Sulawesi, Malu 
ku, dan Nusatenggara, Bahkan 
pandu2 dari beberapa tempat di- 
daerah Maluku, seperti Dobo-dan 
Ternate kini telah berangkat me 

nudju Djakarta. 
Mengenai persiapan? dikata- 1 

na untuk perkemahan itu kini 

telah diatur baik. Selandjutnja   
du2 dari tempat masing2 ke Dja 
karta, Djambore Nasional ini 

menerima bantuan dari berha- 
bai instansi pemerintahan dan 
partigenr. 

| Atjara Djambore Na- 

sional. 4 
Menurut Suntardjo atjara dan 

but pada garis besarnja dianta 

ranja akan meliputi : 

Hari Pandu Udara. 
itu -anak2 | dari Pandu 

Pada hari 
Udara 

pertundjukkan berbagai model 
pesawat udara. Djuga akan di 
pertundjukkan tjara melakukan 
@ropping”, mengambil surat2 

dan lain2. i 
Hari Pandu Laut. Hari Pandu 

Laut ini akan dilangsungkan di 
Tjilintjing dan semua pandu jg 
berkemah “di Pasar Minggu 

akan diangkut ke Tjilintjing un 

tuk menjaksikan ketangkasan | 
permainan pandu2 laut dan di- 
Samping itu djuga akan menda- 

pat kesempatan untuk melihat2 

Api unggun (kampvuur). Da-. 

lam api unggun ini akan dipers 
tundjukkan semua kesenian dan 

tari2an daerah, hingga tiap pan- 

du 'akan bisa 
mempeladjari kesenian dan tari 

semua daerah: 
Pertundjukan ketjaka pang kes 

Mena “Dalam atjara ini se- 

pandu 'akan Tmemperlihat- 
kan ketjakapan tehnik kepandu- 
an masing2, perti misalnja 
membikin djembatan dan ,lain2., 
Perlu ditjatat bahwa dalam per 
tundjukan ketjakapan ini tidak 
diadakan perlombaan,  melain- 

kan semua matjam permainan 

akan dipertundjukkan disitu. 
Hari kebaktian, Pada hari itu 

para penuntun par akan me- 
Takukan kerdja baktiajaitu pes PP 
kerdja bagi kepentingan masja- 
rakat. 

Tudjuan  Djambore : 
menggalang persatu- 

an nasional. 
Mengenai tudjuan Djambore 

bahwa serabojan jang akan di- 

pergunakan — dalam Djambore 

itu-adalah : ” Panda itu sahabat 
sesama. manusia dan saudara 

bagi. tiap pandu. Daiam Djam- 
bore j.a.d. itu sembojan terse- 

but harus diamalkan, bahkan di 

daerah? hal itu kini telah men- 
djadi kenjataan. 
Dengan mengamalkan sembo- 

jan itu, maka para pandu harus 
saling mengenal, hormat-meng- 
hormati dan lebih mengeratkan 

persaudaraan. 
. Tegasnja semua pandu, ' de- 
ngan tidak membedakan agama, 

kepertjajaan serta aliran harus 

lam Djambore Nasional, dan de- 
Lptan tjara itu diharapkan pa- 

ra pandu akan berhasil meng- 
sae persatuan bangsa, per- 

satuan nasional. 
Dalam hubungan itu perlu di- 

dukung oleh 30 organisasi bu- 

Tgl. 13 Agustus di- 
buka resmi oleh Pre- 

“ siden. : 
Diterangkan selandjutnja oleh 

Sumardjo, bahwa Djambore Na- 

sional tersebut akan dibuka se- 
tjara resmi oleh Presiden Su- 
karno, sedang pada tanggal 10 
— 12 Agustus para pandu akan 

mempersiapkan lebih dulu se- 

gala sesuatu jang berhubungan 

Selangjutnja sesudah tanggal 
13 Agustus umum akan diberi 
kesempatan untuk menjaksikan 

| kegiatan? jang dilakukan para 
yen selama Djambore.itu. 

Musjawarat para pe- 
mimpin pandu: 

| Atas 'pertanjaan kemudian di 
kamubwan oleh Sumardjo, bah- 

. KEDAULATAN RAKJAT. 

7. 13 kea akan dika 
oeh Presidea 

“-banjak 

LP3 AM am Ps. POSE 9 

menikmati dan 

'Hlan dengan tjukup menarik. 
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    lam SBIL. — (Kor). 

2g SURABATA. Te 
1 Djuli ini pemerintah kopra akan 
membuka kursus aplikasi dinas 

administrasi jang bermaksud un 
tuk memberikan kesempatan pa 
da pegawai memperoleh tambah. 
an pengetahuan. : 
Gak BUKIFTINGGI, Runun sa 
sedang mengupas . “kulit manis 

dikebunnja di Datar Buajan Tg 
Raya, “Agam telah diterkam has! 

:| rimau. Kawapnja jang. mengeta 

ban lari 1g semak3. Rurun. 

  

: AKA RTA. Djurubitja- 
1 col Ta Sukarto me. 

| nerangican tidak diumumkant ja     djawahan AD terhariap konsep “| 

  

|serta dalam pekan raya interna- 

| 

wa . pimpinan Djambore . Nasio- 

  

       

    

   

Nasional Ipindo, Sumardjo, me- 

: pandu 

nal tersebut berada ditangan 

Ipindo, jang terdiri dari Komi- 
saris Besar - Umiim Nasional 
Ipindo, beserta Komisaris2 Be- 

sar Pandu2 anggota Ipindo. 

Dan disamping itu para 'Ko- 

ntisaris Besar Pandu2 bukan 

anggota Ipindo jang'datang ke 
Djambore sebagai “ pemimpin" 
rombongannja, djuga akan di- 
minta duduk dalam "Dewan Pim 
pinan DLjampore'" (Raad van lei- 

Gers)« Dalam Hubungan ini dite- 

rangkan, bahwa dengan berkum 

pulnja para pemimpin dari "top- :. 

| 2 RANTING PEMUDA OrganisaSi' pandu itu, maka di- 

samping adanja  pertundjukan 

dan permainan dalam Djambore 
djuga bisa diadakan musjawarat 
diantara pemimpin2 pandu ter: 

sebut, guna membitjarakan per 
Soalan2 kepanduan. 

Perlu diterangkan, bahwa or- 

ganisasi2 kepanduan jang bu- 

kan anggota  Ipindo, ' dalam 
Djambore Nasional ini paling 

dapat mengirimkan 32 
pandu termasuk pemimpinnja. 

Menindjau objek per- 

tanian. 
Acbirnja “diterangkan, bahwa 

disamping semuanja jang dite- 

rangkan diatas, djuga akan di- 
adakan pameran oleh pandu dan 

umum, dan djuga para pandu 
akan mendapat kesempatan un- 
tuk. menindjau ebjek2 pertani- 

an, jang hisa memberi manfaat 
bagi para pandu. — Ant: 

ama 
  

     

  

Hari Senin tanggal 25 Djuli 

'55, bertempat dilapangan sepak 

bola Sekip (Jogja), telah dilang 
sungkan pertandingan sepakbola 

persahabatan antara Ps. A.M. 

(Sitisewu) lawan Ps. IPOS (Sen 
dowo) dengan kesudahan 5 — 0 
untuk kemenangan Ps. A.M. 

Perlu «diterangkan bahwa se- 

belum turun minum, stand ada- 

lah 2 — 0. Pertandingan berdja 

  

REKOR DUNIA BARU 
Djazo menembak Finlandia 

v. Yloenen telah mentjipta- 
kanvrekor-dunia baru : menem- 

bak dengi pistol di Helsinki, 

dengan mentjapai bidji sedju- 
mlah 1.126, demikian menurut 
berita AFP. 

or jang lampau telah -di- 

kan oleh djago. tembak: 
Isia, Borisev dengan mentja- 

tji 

pai bidji 1.112 dalam pertandi-. 

    

1 MOGIAKARTA 
4! GABARDIN DAN IMITASI 

-MOOL JOGJA 
Punja pasar tjukup. 

Menurut keterangan Djawatan 
KPPK daerah Istimewa Jogja- 

karta produksi kain gabardin 
dari imitasi wool dari perusaha- 
an pertenunan Bumiputera di 

Gentan, Jogjakarta, sekarang ini 
mulai mendapat pasar jang tju- 

  

usaha mempertinggi produksi be 
lum dapat karena kesukaran? 
akan bahan2nja. 

“Piap bulannja rata2' dihasil- 
kan kain gabardin 8.714 meter 
dan kain imitasi wool 30.750 me- 
ter. Kain2 ini ada jang terus sa- 
dja didjual, ada djuga jang me- 
Jalui “perusahaan! finishing di 
Bandung "untuk lebih disempur- 
nakan. 

Diusahakan oleh Djawatan 
KPPK daerah, agar kepentingan 
bahan2 akan dapat dipermudah 
mertjarinja. 

RAKJA ( TERBENTUK 
Baru2 ini telah terbentuk Pe 

muda Rakjat Ranting Surjapu 
tran jang sekretaris umumnja 
dipegang sdr. Pudjohartono dan 
sekr. organisasi sdr Sunarjo. 
“Sementara itu Ranting Lang 
enastran telah terbentuk djuga 
jang sekretaris umumnja sdr. 
'S Sutardjo. dan sekr. organisasi 
'dipegang oleh sdr. Sudardjo. 

Keputusan konp. PPGI : 

Me NGIRIM DELEGAS, KE 
DJAKARTA 

Konperensi PP.G.I. jang di- 
|langsungkan di. Jogjakarta se- 
lama 2-hari sedjak Rabu malam 
Kamis 20/21 Djuli jang lalu, te- 

lah mengambil keputusan' dian- 
taranja jang terpenting ialah 
mengirim delegasi terdiri dari 
& orang ialah 1. Abdullah Jusuf, 
2. Ismail Datau, 3 Suprapto dan 
4. Gaffar kepada Pemerintah 
Pusat untuk memperdjuangkan 
isi agreement antara Pemerin- 
tah, Perekonomian: Umum dan 

PP.G.I. (Persatuan Pedagang 
Gula Indonesia) tertanggal 4 
Djuli jang lalu jang terdiri dari 
7 fasal. 
Adapun . agreement tersebut 

ialah 1. PPGI harus berusaha 
agar supaja harga gula dapat 
ditetapkan -serendah2nja, 2. di- 
adakan satu joint committee jg 

merupakan panitya tetap terdiri 
dari.a. wakil dari D.P.U., dan 
b. wakil dari PPGI, a dan b di- 
ketuai oleh sir. Setyoso sebagai 
pendjabat dari Directoraat Per- 
ekonomian Rakjat. 3 PPGI ha- 

rus berdjandji untuk tidak me- 
ngadakan statement2 jang me- 
ngetjam kebidjaksanaan Peme- 
srintah dalan urusan: gula. 4 Pe- 

merintah berdjandji memberi so 

kongan sebesar-besarnja kepada 
PPG. 5. Tiap2. peraturan jg 

dikeluarkan oleh Kementerian 
Perekonomian mengenai hal gu- 

la harus keluar dari joint com- 

mittee dan ditanda tangani oleh 
Ketua. 6. P:P.G.I. harusmenga-   ngan kedjuaraan dunia di Cara- 

cas jang laju. 
“Angka2 jang diperoleh:. oleh 

Yloenen dalam 3 kali menem-j 
bak adalah: 370, 370, 386, dju- 

  

mlah: 1.126. — Ant. | 

TINDJU : 

DJABATAN JOE LOUIS 
SEKARANG | 

Bekas petindju2  kebanjakan | | 

sesudah mengachirj pekerdjaan | 
nja sebagai petindju, lalu men- 

tjari pekerdjaan mendjadi pen-' 

djaga pintu (portier) “atau tu- 

kang pukul,. demikian tulis 

,.Sportiet” 
Sebaliknja dengan | bekas 

djuara-dunia tindju kelas-Berat 

Joe. Louis. 

Sedjak achir bulan Mei jang 
lalu Joe Louis telah  mendjadi ' 

chef de reception” (penerima 
tamu) dari sebuah hotel jang 

besar di Las Vegas. Anta 
  

Le na NB na | 

! PABEAN KALAHKAN ! 
PENJELUNDUP  #| 

Dikota  Caserpa, (Italia) » , 
baru? ini telah . diadakan 

perlombaan lari 2000 meter, / 
chnsus untuk atlit2 jang ' 

berusia 70-tahun keatas. $ 
Hampir sampai ke-finishy | 
seorang atlit bekas penje- 
lundup berusia 71 tahun 
dapat leading,” tapi kemu- 

dian ' disusul oleh seorang 
pensiunan berusia.73 tahun, 

jang achirnja  memenang- 

kan perlombaan itu. 
Pertarungan antara ke- 

dua djago tua itu' bukan 

untuk pertama-kalinja, ka- 
rena pemenang tersebut se- 
belum pensiun adalah  se- 
oran» pegawai pahean, dan 
sebelim itu pernah  vula 

menguber2  djago smokkel 

tadi hingga penjelundup itu 
ketangka». -— Ant. 
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TANAH-AIR 
pemerintah Tala sarena tang- 
ung djawab untuk ketertiban 

keadaan. NP 

:k DJAKARTA, Hem Chiam 
Reun, direktur kantor turisme 
nasional di Kambodja “telah me- 
nudju ke Indonesia ' Minta me- 
njampaikan undangan  kenada 
Indonesia agar negara ini ikut 

sisnal di Pnor 1 Penh jad. 
t BANJ GL Sudah 

hampir semu a telah Ost ar, 
kali sidang DPRDS tida Ma:   

    

jangsung “karena Bagan tak 

LAN diperuhi. @uorum itu rupa 
ja tak akan dapat ditjapai se- 
lama pihak2 jg berkepentingan 
masih sadja tak  hadlir dalam 
rapat. : 

1 BANDUNG. Dikota ini ha 
nja masih tinggal 4 djaksa jg. 
aktip dalam lapangan .kedjaksa- 
an: Djumlah djaksa. seluruhnja. 

sebenarrja ada 15 orang tapi 
diadakan «tempat lain dan ada jg 
perlop. 

1k BANDUNG. Kopral CPM 

menghukum: ang 

| merintah. 
f 

i puti segala 

dakan feeling dengan pimpinan. 
instansi2 Pemerintah didaerah 
:seperti misalnja. JIaspu, K.U.H. 

Os: PEG | harus berani 

gauta?nja jang 

nakal dengan backing dari Pe- 

PENGURUS BARU GPII 
RANTING  SURJOWI- 

DJAJAN 
Didapat kabar bahwa ,,Gera- 

ikan Pemuda Islam Indonesia” 

(GPII) Ranting Surjowidjajan 

baru2. ini telah mengadakan Ra 

pat dan memilih pengurus baru 

untuk periode 1955 - 1956, dan 
menjusun program kerdja mpeli- 

kegiatan kedalam 

  
dan keluar. 

Susunan “Pengurus tsb. terdiri 

dari Penasehat sdr. Sudjadi, ke 
tua III sdr2 Mufaddhal dan Sa' 
ad Umar, Sekretaris - Wakil Se 

kretaris sdr2. Budi Sudjada dan 
S. Suradi. : 

| PERDAMAIAN SANGAT 
Dt BUTUHKAN 

Untuk perkembangan 
Imu pengetahuan. 

Musjawarat.I Keluarga U.N. 
Gadiah Mada untuk Perdamaian 

jang diadakan baru2 ini telah 

menge'uarkan pernjataan jang 

berbunii antara lain sebagai ber- 
ikut.: Suasana damai sangat di- 

butuhkan untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan. Perdamaian 
Dukan suatu. nal jang chajal, ta 

pi objektip dapat ditjapai. Peng 

usaha ilmu dan tjalon pengusa- 
ha ilmu berkepentingan akan 

perdamaian. Para pengusaha il- 

mu dan tjaion pengusaha iimu se 
harusnja menginsjafi akan tang 

gungdjawab terhadap pengguna 
an Hm pengetahuan untuk mak 
sud2 damai. kesedjahteraan dan 
kebahasiaan “ummat manusia- 
constructief—. Penggunaan iimu 
pengetahuan untuk maksud dja 
hat — destructief — bertentang 
an dengan kedudukan ilmu. 

dari Djatinegara telah menang- 

kap seorang jang tertuduh men 
djadi penipu tjalon2  hadji. Ia 

dung. 

GARUT. Truck milik on- 

derneming Tjimari telah ditje- 
gat oleh 16 gerombolan didesa 
Tjlampajan dan ' membakarnja. 
Seorang penumpang: perempuan 

di tembak. Truck memuat ka- 
ret. Kerugian Rp. 16.000.— 

MAKASAR. Seluruh per- 
wira di ganizoen Makasar dan 
staf TT VII telah adakan rapat 
tertutup di Balai Perwira. Ti-     

  

dak didapat keterangan apa jg. 
dibitjarakan oleh perwira2 itu, 

  

kup, tetapi disajangkan bahwa | 

| udjian itu, 

  

Semua agama menghendaki 

dana. Tjara memperoleh perda 

maan dengan ujari perang ada: 

lah tjara terkutuk. Gerakan per 
damaian adaiah suatu bentuk du 
ripada usaha untuk menegakkan 
percimaian. 

Sesuai dengan politik bebas 

Gari Pemerintah R.i., maka ada 

lah kewadjiban seluriih rakjat 
untuk menjokong tiap2 usaha 
perdamaian. 

Achirja Musjawarat 
memperkuat pernjataan sardja- 
na Indonesia dalam konperensi 
di rang “jang mengutuk 
penggunaan tenaga nuclear un- 

Luk alat pembunuh dan pengru- 

sak setjara masal dan menuntut 
penggunaan tenaga tersebut un 
tuk maksud2 damai bagi kese- 

|djahteraan dan kebahagiaan um 
'mat manusia. 

    

(Kawat ke Djenewa. 

Baru2 ini Musjawarat I Kelu- 

harga U.N, Gadjah Mada untuk 

| Perdamaian telah menjampai- 
kan surat kawat kepada Konpe 

rensi 4 Besar “di Djenewa jang 

iIsinja sebagai berikut : Atas ke 

hendak. damai daripada Musja- 
warat I Keluarga U.N. Gadjah 

Mada untuk Perdamaian meng- 
harap kebidjaksanaan para wa 

kilZ2 4 Besar untuk menjelamat- 

kan ummat manusia dari bentja 

na peperangan. 

1177 MURID LULUS UDJI- 
AN SMP 

Mengenai hasil udjian pengha 

bisan SMP jg. telah diumumkan | 
komarin, lebih landjut dari Pa- 

nitya, 
ngan bahwa dari 8248 murid, | 

ja ikut menempuh udjian peng . 

habisan itu, seluruhnja hanja 

1177 murid jg. lulus. 

Dari 8248 orang jpenempuh | 
4840: dari bagian A | 

dan 4145 dari bagian B. Jang 

lulus dari bagian A ada 421 

ri bagian B, 756 or' ang atau 1914 
pCt. 

Menurut Panitya jg. mendja- 

di struikelblok (perintang) da- 

lam udjian sexrarang ini jaitu ba 
gi bagian A: sedjarah, ilmu bu- 

mi, hitung dan pengetahuan da 

gang, sedang bagi bagian B. 1- 

mu ukur, alam dan ilmu bumi. 

djumlah SMP jg. terdaftar di 
dalam kota sadja sudah 91 buan, 
belum termasuk SMP2 dari luar | 

kota. Djumlah murid jang ter- 

Caftar, termasuk extranei 

$985 orang, tetapi jg. diudji ha- 

nja 9218 uang. 

Penerimaan inurid baru. 

Berapa djamlah murid jang 

akan G@iterima di SMP dari SR 
nanti, belum dapat diketahti, 

karena penetapan Daru aKan di 

ambil dalam rapa: Panitya hasi 

Rebo besok. Tetapi kui Kike- 

mukakan, bahwa dalam tahun 

jg. lampau dari. sekian banjak- 

nja murid jg. lulus SR itu, jang 
ditolak 2700 orang sedang jang 
diterima hanja Ik. 900 orang. 
Bagaimana sjarat2nja utk. dite 

rima di SMP nanti tergantung 

pada penetapan dim rapat Pani- 
tya besok: itu. 

DPD: DIDESAK LAKSANA 
KAN PENGANGKATAN 

PEGAWAI2 
G.S.S.P.D.o. dalam rapatnja 

baru2 ini di Malioboro 18 telah 
memutuskan mendesak kepada 
D.P.D. Istimewa Jogjakarta Sse- 
gera melaksanakan pengangkat- 
an atau kenaikan tingkat diluar 
formasi tahun 1953 bagi segenap 
pegawai Pemerintah Daerah Isti 
mewa Jogjakarta. Untuk merun 
Gingkan keputusan2 rapat tsb: 
telah dibentuk delegasi jang ter- 
diri dari sdr. Wasito sebagai ke- 
tua, sdr2. Prodjosuroto dan Su- 
hardjo sebagai anggauta sedang 

sdr, Hadisutjipto sebagai penulis 
nja: 
Makan djawatan' kembar di 

Jogjakarta rapat tsb. memutus- 
kan segera diadakan beleid poli- 
tik dengam tidak merugikan pe- 
tugas2 (pegawai2) Pemerintah 
Daerah dengan ketentuan, supa- 
ja pegawai2 Daerah tetap pe- 
gawai Daerah Autoneom dan bi- 
la perlu dapat diperbantukan ke 
pada Pemerintah Pusat. Pelaksa 
saan ini didesak, “agar dalam 
achir tahun 1955 terwudjud dgn 
mempergunakan formasi jang 
lebih menguntungkan. 

  
  

TERIMA GADIS & 
Rp. 500,- 

Seorang pemuda S. men-   
ditangkap di setasiun KA Ban- 

dapat tamu seorang tua jg 
menawarkan kemenakannja £ 

untuk mengawininja. Perun 
dingan mendadak itu, jang 
tidak disangka2 oleh S., 
achirnja ditjapai kata sepa- 
kat jaitu dia akan meneri- 

ma kemenakannja dan uang 
sebanjak Rp. 500,—. 

Gadis jang ditawarkan 
tadi, semula sudah akan 
dikawinkan dengan seorang 
pemuda dari Solo dan segala 
persiapan2 diadakan serta 
undangannja sudah diedar- 

kan, tapi kemudian ternjata 
pemuda dari Solo itu tidak 
mempunjai surat. Keterang- 
ar satupun, hingga maksud 
perkawinannja digagalkan 
oleh orang tua gadis. 
Untuk mengedjar menu- 

tup malunja. dan. mendjaga 
djangan sampai persiapan2- 
nja hilang begitu sadja, ma- 
ka paman gadis tadi berusa- 
ha keras mentjarikan djo- 
dohnja. Dan dia mendapat 
pemuda S, tersebut diatas 
dengan disertai pemberian 
“uang sebanjak Rp. 500,——,            

dan aktip menudju perdamaian | 

tadi 

sKR” mendapat ketera- | 

orang atau 9 3/5 pCt, sedang da 

Perlu ditambah disini, bahwa : 

ada | 

   ? S0. 

Apa & dimana! 
" hjam 10.00 saduug 2 M0 

DPR Daerah Jogjakarta di Ma- 
lioboro 16. 

xx Djam 17.00 penutupan kur 
sus PPI digedung Negara (pa- 
viljun). 

bj. 19.00 dikantor Sebda Be 
singhardio diadaka: rapat ple- 

Djam 19.30” “Sidang pleno 
g Ne di TE 

  

  

BKPK AKAN BIKIN DISKU 
SI. TENTANG -PAHLA- 
WAN2 KALIMANTAN: 
Dalam rapatnja baru2 ini Ba 

dan Kerdjasama Peladjar Kali- 
mantan” (BKFX) Jogjakarta te 
lah memutuskan untuk menga- 
djak  Masjarakat » Kalimantan 
chususnja dan umumnja - ahli2 
sedjarah atau mereka jang ba- 
'njak minat dan perhatian kepa- 
da Sedjarah, bersama2 suka. me 
njelidiki sedjarah pahlawan2 jg. 
'berasal dari Kalimantan, dan 
menetapkan siapa jang dapat di 
kemukakan sebagai pahlawan jg 
berkaliber besar untuk didjadjar 
kan disamping pahlawan2 nasi- 
onal Indonesia lainnja. 

Sampai waktu ini oleh ahli2 
sedjarah pada chususnja dan ma 
sjarakat umumnja terutama ma 

sjarakat Kalimantan belum das 
pat mengemukakan setjara pas 
ti siapa pahlawanZ “Kalimantan 
dan siapa jang patut. disebut pah 

llawan nasional jang berkaliber 

| besar. 
Sampai sekarang: ini oleh ahli2 

sedjarah baru dikemukakan 3 
orang jaitu 1. Pangeran. Hida- 

|yat, 2. Anta Sarisdan 3. Gusti 
Muhammad Seman,: sedangkan 

menurut pendapat: dari BKPK 

Jogjakarta, tentu bukan hanja 
tiga orang itu sadja Ba 

|- Sebagai langkah pertama da- 

Panin waktu jang pendek BKPK 
|akan mengadakan Diskusi dika- 
langan anggauta mengenai 'soal 

' ini, dan akan diundang djuga be 
berapa orang di Jogjakarta jg. 
mengerti dan berminat ada pers 
hatiannja kepada sedjarah,, baik 
mereka itu berasal dari Kaliman 
tan sendiri maupun bukan. 

HASIL LULUS. SR DJADI 
40-pCt: $ 

| 'Menjambung - berita tentang 
hasil udjian tamat Sekolah Rak- 
jat didaerah Istimewa Jogja- 
karta setelah diadakan tambah- 
an nilai untuk berhitung “dan 
bahasa Indoresia, “lebih landjut 
dari Djawatan PP 'dan K daerah 
Istimewa Jogjakarta: diperoleh 
keterangan, bahwa: kenaikan 
angka mendjadi 209 ena 25Fo 

semula. 
Djumlah anak Jang didaftar 

seluruh daerah Istimewa Jogja- 

karta 23.507 anak,-tetapi jang 
mengikuti udjian penghabisan 
hanja 23.036 orang, diantaranja 
jang lulus 5.693 anak atau 25y6, 
jaitu pada, waktu .belum diada- 
kan tambahan nilai.. 

Dari Kotapradja “Jogjakarta, 
jang lulus semula.1.1 2 anak, ke 
'mudian setelah diadakan penam 
bahan tambah 811 anak, sehing- 
ga djumlah selui ja. 2.003 
anak dari pengikut”: jang banjak- 
nja 4.825 anak. 

Kabupaten Bantul, aah lulus 
semula 1,120 anik, ditambah se- 
karang dengan 365 anak, djadi 
djumlahnja 1485,-.t26,) dan 
kabupaten Gunungkidyl, semu- 
la jang lulus 413 anak, setelah 
diadakan penambahan. tambah 
332 anak, sehingga ' seluruhnja 
745 anak (35945). F 

Dari kabupaten2 lainnja masih 
ditunggu laporan lebih landjut. 

KAKUS2 UMUM SEGERA 
DITAMBAH 

DPD Kotapradja Jogjakarta" 
sedang menjiapkan sebuah otori- ! 
sasi jang akan dimaksudkan utk 
pembuatan tambahan kakus2 
umum dalam kota. Djumlahnja 

akan meliputi beaja, pembangun:- 
an sebesar Rp. 201000p—, “jaitu 
untuk tiap2 kakus umum. dengan 
harga Rp. 1.000,—. 

Dibagian2 kota. kakus2 umum 
banjak sekali djasanja, karena 
dengan sendirinja, me sa. 
lah satu usaha mendjaga. keber. 
sihan dan kesehatan umum: : 

ISA ANSHARY, CHATIB 
IDUL ADHA DI 
JOGJAKARTA | 

  

s3 

  
PA 

Dari Panitya Hari Besar Is- 
lam D ' Istimewa Jogjakar 
ta (P: “didapat kabar bah- 
1 aslam Shalat Idul Adha 

4 (1955 jg akan datang 
akan djatuh pada hari Sabtu 2 
Djuli 1955 oleh PHBI akan dise- : 
lenggarakan di Aloon2 Utara Ja 
gjakarta, mulai djam 7.30 pagi. 
Sebagai Imam dalam Shalat 

“Idul Adha tersebut ialah Kijai 
Hadji Achmad: Badawi dan seba 
gai Chatib ialah Kijai Muham- 
mad Tan Ansharyi dari Diakarta. 

Nonton mana? 
SENI SONO : One Millio.. 5.0.” 

Victor Mature, Corole Lan- 
dis. : $ 

RAHAJU : ,.It Came From Ou- 
ter Space”, Richard Carlson, 

INDRA : .T Love Melvin”, Dos: 
naid 6 Connor, Debbie Rey 
nolds. 5 

LUXOR :. ,Impian dimalam" 
A. Sarosa, Nurhassanah. - 

REX : ,,/The Charge At Feather./ 
River”, Guy Madison, Krank " 
Lovjoy. 

The Story 

  

SOBOHARSONO : 
of three Loves”, Pier Angeli, 
Kirk Douglas: 

I WBETAN. BETENG : ,Hight 
i Ironman'. 

 MURBA : ,Lie. Sam Nio”, 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO:   ..Guwa Bahaja”,: Kn 

Bagdad).. . 
5 
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Eu dengar ketika Jakub menggiring 
“ternaknja-di Israel. 

2 terpenuhkannja suatu rae 

- Didalam Bana Sx Tkranf .inba?” 
berarti gemerintj ja. gent: 
ketjil. Alat2 Pe ag 2. 

3 mang: tepat sangat "untuk an 

  

ngikuti tari ini, pula terlihat- 

lah bhw didalam inbal itu banjak 

5 terdapat .anasitasi “Arab ,deb 
ak” Inbal dilakukan oleh 22 pe- 

“Jahudi “dari Jemen, 12 pe- 
rempuan uan.dan 10.laki2. Permai-. 

nan. .gendang dan tiupan suling 
boleh djadi sudah ter- 

  

    

  

3 "Orang 2 Yahudi di Jemen me- 

ISsabad,..” dipantai: 

TA Ketika Israel mem 

SE nga mna diri sebagai ne- 
jang Sana 

eka, “berdjedjal2 
: Ikonsert. 'Solokt2 ternama chu- 
x Sus. 

En France: | Yeend dari New York Mana . terimi 

  

  

a, Aga sebuah per 

Ke sa 

  

| penari? itu banana di 

orang Badawi. Tangan dan ka- | 

(Ki halus, tubuh ramping berwar 

na kopi ke-emas2an. Wanita2 | 

nja tegak jang. Pap Mapaks 

| rama Timar Tengah: 
“pur dengan warna 

Sa merana Papan TI itu ku-- 

     
   

   

  

| Pe'isi berpatroli 
keika 

   

Lreti, bariton 

  

Arab jang biasa 
4 diatas kepala. 

jaan benang 

                  

   

   
   

                    

sekali 'Fari2annja — banjak 
? memperlihatka. pemandangan2 
ari Kitab Indjil Perdjandjian 
Lama: ' Daud sedang menari 
dan bertandak dihadapan bagin- 

jang sedang me- 

pempal da- 

  

Pi bborang artis 

1 dari Amerika, se- 
Aas 2 melihat pengaruh 

Negro pada orang2 dari Jemen 
jitu. Tiba2 ia sadar barwa Je- 
men dan Afrika adalah berte- 

tangga. 

kt 1 
L “Tiorax Timur. 

    

mur, tiba2 Lengan. suara su- 
h2 segala 

  

itu: semua it 
“Itiorak Lang jang tidak mung- 
"4 'xin 1 Gara 

8 2 “orang2 Firael sama 

sekali tidak menaruh perhatian 

ix 
sedang “berkeliling menari di 

desa2 dan diperkemahan2 kaum 
imigran, Barulah Hurok dan 
“Chujoy menarik mereka diba- 
wah 1 perhatian Sea 

2. 1'dar Barat me 

. te hidung mereka ter- 
.hadap “segala: apa jang datang 
dari Timur Tengah. Mereka le- 

| bih menghargai Israel Philhar- 
monic Orchestra, :dimana turut 
bermain  artist2: jang mempu- 
njai nama internasional. 

Orang2 Jahudi ortodoks di 

Jerusalem me emperingatkan dja 
nganlah “musik Verdi dimsinkan 
dikota sutji, meskipun didalam 

  

  

bawa “nama Isa dan Mariam: 

hadapan “para pendengar jang 

masuk  kegedung 

tangkan “ dari segala. 
'kebudajaan Barat: 

City Center Opera, Mariana Ra- 
de, mezzo soprano dari La Sca- 

Ia di Milano, Kim Borg dari 
opera Kopenhagen, Gabor Ca- 

jari Hongaria. 

Itulah Israel, 

atu tjampuran antara kedua 
itu, ditambah lagi dengan eks 
tra semata apa.   

Batara Features). 

»SENK » adalah dud 
IN” Femininum uk perempuan. Obat ini sangat adjalb utk menim 

-tenagu, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tulang 
ah terbukti diseluruh dunia Keneanennja bank 

ora. aa tjape, selalu ber 
rambut kurang karena Na 2 

| perempuan datang bulan tidak pes Atau waktu datang bulan merasa 
perut. sakit, Sesudahnja. makan obat: saga , penjakit2 atau kelamah. 

k, rarabut 1 

jang tersebut. dlaide pasti lsnjap. 

bat ENG NJAN HO — Petjinan No. 75 balai kara, 
T ELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH INDONEISIA, 

nit neingkungi aras TA jat besar, jaitu 

ini, djika mereka, 

"versi untuk Israel telah dihi-. 
“FEngkan segala apa jang mem- 

terus-menerus | 
ini diperdengarkan di-: 

bukan Eropa, 
bukan Timur “Tengah, tetapi su- 

“Pengarang Soviet. 

  

ana Iiffisiensi orang 
Amerika & tjinta orang 
Amerika terhadap 'tehmik, 

Boris Lavrenev, seorang pe- | 
ngarang sandiwara Sovjet jang 
terkenal, tulis dalam madjalah 

2 | dimasp. 
|aantiasa berpendirian bahwa | 

Tt Setepatjtepatnja, 

  

  Sovjet ,,Literatur naya  Gazie- 
|ta” bahwa akar2 persahabatan 
dan kerdjasama antara dua rak- 

rakjat Sovjet. 
“dan rakjat Amerika ' Serikat, 
terletak dimasa jang. silam jang 
sudah djauh. . 

»Declaration of Independence” 
ialah proklamasi kemerdekaan | 
Amerika Serikat, . mengakui | 
bahwa tiap2 bangsa mem punjai | 
hak jang mulia dan sutji untuk | 

  

Kepada sekalian jang 

berupa do'a, restu, benda, 

perrikahan anak kami : 

J. 'Wahjanti 
deng 

Da 

Ledok Gondomanan 26-17 -55. 
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Mendjual: 
Magna Ba gan 

RRES 

sederhana. 
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MITRA“ 
e Sl ada 6 AGU UsSTUS 

Tn bar Eh PAGI & SORE : 

e PEGANG BUKU 
A 

'«. PEGANG “BUKU B 

e BAH. BELANDA 

Pedaftaran di: 

5 | BINTARAN WET AN AL: 
: “Dj Ja menigenggaraka

n f 

4 KURSUS: (TERTULIS: 
thor 

@e N.B. Hasil UDIAN B BOND 

APRIL 1955 dari 

MEDAN : 
Untuk BOEKHOU- 

DEN A . lulus :1007o 
dan BOEKHOUDEN 

B djuga 10070. 

ut 

ea BN ea ass yinp re 

SMA “St Bellarminus" 

Penutupan penerimaan 

murid baru KI: I, II, III, 

B & C diundur pagi : djl. 

Tamansari 28. 
- Sore dj. 14:00 sid 16,00. 

» Kantor Tata Usaha 

    
SRNKESIN" 

  

dla Geredja Pugeran. 

| Ameri 

| Amerika. 

Sa Haa “Sa NB na ngge Pantas TE 

japan Terima Kasih 
telah 
tenaga dll. pada hari upatjara 

jang berlangsung pada hari Minggu 

| ngan ini Ken mengutjapkan hanjaks terima kasih. 

MAA AAN NN MN BLN AA MA Nu TA ML NT Ma Tau Dae NA MAA Ma 

ALA LL LL EL LM LL LL 

UKURAN 

TEMBAKO 

KOMPLEET DENGAN PETINJA, dengan harga 

Djalan “Raya 28 — Klaten. 
ME 

NS FE   NA TT aa AA Lu 

    

HALAMAN 3 
  

  

    

   

     

aa Soviet ega na 
ahi ia baik sekarang maupun 

ajang akan datang se- 

  

     

  

2 tadi di- | 
akata La- 

yrenev. Tg 4 

.perlu sekali bimbing: 

Seterusnja Lavrenev memudji 

effisiensi orang : Amerika dan 

ketjintaan orang Mperita ter- 

(hadap tehnik dan kemampuan 
orang Amerika untuk mema- 
djukan tehnik, suatu hal jang 

selalu menarik per, rakjat 

Sovjet. 

'Dikatakannja “bahwa sema- 

ngat militarisme adalah sema- 

ngat jang asing bagi rakjat 
ka da berlawanan de- 

ngan sedjarah dan tradisi2 

  

  

   
  

“Demikianlah tulisan Lavrenev 

menurut  korespoden  kantor-. 

berita Amerika United Press' 

Kenneth PEN di Moskow.— 

YP. 
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memberikan AA tokunia 

“Kiswiradat 
tet, 24 Djuli 1955 de- 

Keluarga » 
. WARDOJO. 

Tak Besut). 

" HARMON CREAM Spesial obat untuk wanita 

    AAA AA
 

PA PUT 

t ESL SES SSS: 

Telur dadar, daging empal, 

  

Mastculinum utk. 

ini untuk memperkuatkan tu- 
dan untuk menjembuhkan penjakit2 atau kelemihan2 seperti berikut : Tubuh 

| dalam kandungan atau sesudahnja dilihirkan tidak dapat tjukup 
muka putjat, tidak napsu makan, otak lemah, semangat kurang, malas" be- 

penjakitan, kekuatan tulang kurang, buah c 
»tih, telinga berbunji, Bara 

4 Bombengan baru di mulai Kanus 

| bgl, 

| tarat serta membantu meluasnja 

f | fotographie. Indonesia. Tutupan. 

LA MAA AA AAA “Na Ma ML 

en dengan segera: 

“Sebuah rumah 

(gedung) 
Bip 15 orang peladjar. 

Hubungan langsung pada : 

. Sdr. ZUBER - Z. 
Sindoro 19 — Jogjakarta. 
MA AA MA AA AA MI TH 

  

mesum Kontak Seni mena 

Cursus - Foto ,,BROTHO"" 

4 AGUSTIUS. 1955. Turut 

serta. mengikuti Cursus berarti | 

| pendaftaran tgl, 3-8-1955 di: 

»BROTHO" 
Menduran 19 - DK.   
      

SSSSSSSSSSSIS SLS 

  

“PENDAPATAN BARU DA. 
LAM SATU DJAM MUDA 

KEMBALI 
(BLACK HAIR OIL) 
MINJAK ITEM RAMBUT Spesial bikin Item rambut dan 

bikin kuat tumbuhnja dalam 1 Djam rambut Putih 

bisa mendjadi Item bagus dan bisa djadi keriting 

100x Garantie tidak untur. 
: Harga per Botol Rp. Nag 

Harga. per Dos Rp. Na 

MOON LIGHT CREAM Spesial untuk ilangkan 

Djerawat Kekolotan Item Panu2 Kukul 
bikin halus dan tjantik Kulit Muda 

Harga per Dos Rp. 15,— 

RADIUM OIL Harga per Botol Rp. 20,— 

VETO OIL obat kritingkan rambut dan berom- 

bak 4 Harga Rp. 20,— 

OBAT KUTU Harga Rp. 10,— 

WONDERFUL CREAM untuk tumbuhkan ram- : 

but kumis dan lain2 5 Harga Rp. 25,— 

JARIONAL EXTRA STRONG Buat Laki? - : 
Harga per Botol Rp. 50,— 

OEPILATO CREAM. Untuk ilangkan Bulu2 
Harga per Botol Rp. 15,— 

HAIR TONIC CAPITOL OIL Untuk menahan 
rontoknja rambut bikin tumbuhnja ram- 

but banjak dan bikin keriting 
Harga per Botol Rp. 30,— 

Obat2 tersebut bisa dikirim keseluruh Indonesia tambah 

Ongkos kirim 1546... : 
Bisa Dapat Beli Pada : 

WORLD FAMOUS Prot. THABIB FACHRUDIN 

Djl. Sawah Besar No. 14 Phone 3804 Gbr. 
DJAKARTA 

TABIB HAJE G A FACHRUDIN H.M.B. 

Agen-Agen :- 

Toko ,,E!UROPA”Pasar Baru DJAKARTA 
Toko” EUROPA" Bodjong SEMARANG 
Toko ,,Manis” Oro-Oro Dowo No. 2 MALANG 

Toko ,,DJAKARTA” 93MALANG 

Toko,,98” Padjagalan 98 SURABAJA 
B PIAR, Pusat Tundjungan 81-82 SURABAJA 

Toko. »ASIA BARU” Kebon Sajur BALIKPAPAN 
»CHULA MAKASSAR 
Toko, ,FAIEH” Djl. Kemakmuran MAKASSAR 
Toko ,,PADANG” Djalan Djawa PADANG 

Toko ,,DE S5 BANDIJNG 

APOTHIK 3IAJA Kebajuran Baru DJAKARTA 

Dji. Tepekong No. 3 Medan Phone 2939 

AMERAT ALI Pagar Fa Ng. 2 Pa 
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awan masi jang 

Kemas se sa23. dan untuk ini pakailah Delfi tjap 

Gadjah! Nistjaja. Njonja membuktikan perbedaannja ! 

Karena Delfia disaring dengan istimewa, ningga 

bersih djernih, lagi pula 

tahan berpekan-pekan! 
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MANDRAKE AHLI SIHIR (39) 
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Terima kasih 
kepada Sdr. SUTADI cs.“ 

dan kawan-kawan jang telah memberikan do'a pangestu 

waktu sunatnja tjutju? saja 

1. Nugroho Hadi”. 
. 

dan 

2, Lestariadi Juwono 
pada hari Djuwat 2? Djuli 1955. - 

S. TJOKRODJOJO. 

mma $ area kan 

| GONOCIDAL 
Untuk menjembuhkan penjakit kotor jang sudah lama 

atau baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Go- 

nokokan jang lekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar?, 

menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit   

  

  

tulang2, djantung berdebar2 dan kotor Gdarahnja. Maka ke- 

lemahan umum terdjadi. GONOCIDAL ditanggung sembuh- 

kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 

1 Harga & Rp. 20,— 

'ASTHMA CURE 
penjakit dari pipa2 angin dan paru2 se- 

| Untuk sembuhkan 
slijm|riah . dan 

perti Bengek, Batuk keringjbasah, banjak 

batuk darah dan sesak napas. 
Harga & Rp. 15,— 

SEX 3 LI N Utk. wanita jang sakit kotoran. Rp. 20,— 

SEXANOL Utk. laki2 jang lemah badan ,,' 20,— 

APHRODIN Utk. obat luar » 10,— 

CLEANSING CREAM Utk. bersihkan paras 

muka dan hilangkan make-up. 2. 10,— 

SPROSSEN - CREMB Utk hilangkan tanda2 
bitam, merah atau kuning dimuka ata dilain 

bagian badan. Ea NO, — 

DC CREAM Utk. kekolotan, panu2 dan kukul. '',, 15,— 

BARYLTINE Utk. tumbuh rambut, tjegah' 
». 10,— 

rontoknja dan bikin kerinting, kilap dan rapi.- 

NO - HAIRPOWDER Utk. hilangkan ram but F3 

ATOM HAIRDYE Utk. menghitar nkan rambut 

putih. Tanggung tidak luntur dan istimew 

kwalitetnja. 3 Gr. Rp. 10,— 5 Gr. Rp. Te 

10 (Ir. Rp. 25,— 1 pak Rp. an 

DC PHARMA LID. 
BANDUNG — DJAKARTA. 

Agen? di Djawa Tengah : 

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

Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan, R. 0. Karuhun 

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

lang. Toko obat Funoni Dji Slamet Ryadi 162” Timuran, 

Sport & Watch Store, muka pasar Siompretan Solo. :Toko 

obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 

kodian Semarang. 

5,— 

  
RADJA OBAT KESEHATAN BADAN. 

VIRANOL 
VIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala. matjam penjakit seperti : Buah pinggang, Djan- 

.tung berdebar - debar, sakit urat? seluruhnja, otak (brain8). 

Ini Pil menambah carah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat2, bekerdja' dikantor dan jang 

suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

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

tidak "hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet, 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata, kurang terang. 

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

ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 

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

tanggung 1007 BERHASIL. 

Harga 1 botol Rp. 20,—.. 

Djuga ada sedia lain2 obat jang mandjur. 

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

  

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 15 Yos 
TABIB MAWN Tamblong 40 Telp. 4941, Bandung. 

Obat2 bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 
diseluruh INDONESIA. 

Agen ? : 

. “Toko SOLO, Djl. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 

Toko Obat TEK AN TONG, Petjinan 81 — Jogjakarta. 

Toko Obat ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 

WARUNG MOELJO, Djl.: Judonegaran 17 — 

Toko Obat ENG TAY HO, Petjinan 58 — 

Toko JUNIOR, Djl. Malioboro 93 — Jogjakarta, 

Zindabad House, Nonongan No. 77 — Solo. 

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

Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG gang Pinggir 1 — “ 

Toko Obat SHANGHAI, Pasar Djohar 42 — Semarang. 
UNIVERSAL STARS, 'Bodjong 6 B — Semarang. 
Toko HAPPY Alun2 15 Kudus.   

“PELANTJONG" 
    

  

  
I-REPEAT, WASDEN. THE 

  

      
      

      
   

       

  

      

  

    
    

         

EVEN. JE THEY. ARE FROM THE 
FUTURE, HYPNOTISM DOESN'T    

  

    

      

  

  

  
        

CAREFULI 
HIS TOUR!IST CANNOT LEAVE 

LIVE WARNED YOU FOR THE WEAPON UNTIL HE TALKS TO OUR CHANGE. IT SHOULD 

LAST TIME? GIVE ME THAT /- IS POLICE WORK ON THEM. 

GADGET S0 TERRIBLE. : 

THAT. WE 
£ 

CAN LEAVE 
#. 

AT ONCE. 
FE 

32 

£ 

ak Wernggtkan kamu “nak penghabisan! Berikan lampu 

senter itu kepadaku, supaja kita segera dapat berangkat. 

4 Berhati2lah! Sendjatanja, itu berbanaja sekali. 

-- Bung pendjaga, ku-ulangi lagi. SisPelantjong 'ini tidak ibo- 

lek Ra sebelum ia memberi keterangan kepada polisi, 

. 

TN 
man jang akan datang, ilmu -- Betul djuga! 

-# Meskipun meraika dari Aja p J 

akan berobah. 
mempan djuga 

sihir tidak 

Pasti akan 

atas mereka, 

Pil Istimewa ..... anentenaata ANN erat sen balai Sena rana aan 9. 5, —- 

Minjak Istimewa ..... EN ga ARENA ha nano 4 bg Paska ». 10,— 

Pil Viramin oo oooooooo PE ena Ki kkbe Tendean 25, — 

Pil Wanita untuk wanita tua 2 

Salp Tjantik, menghilangkan hitaman dimuka 

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

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

Sultana Figure Cream, membikin bagus paran.... », 30,— 

Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur 

“2 gram Rp. 10,— dan 5 gram ...... Ik ae aabana an Aa 

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

Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ..... 39 10,—- 

Minjak Telinga, kurang Sl ana PE Won akan » 10,— 

Salp Wasir (ambeien) . KIE TEA TN Teen a EN D MA, 

Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka? , sanensa 3g 10,7— 

Pil Diabetes (sakit gula)“. Pe agak ». 50— 

Pil Entjok Linu? ..... Aan anten Dana Ud an Tab En eno kana 25,— 

Toko Obat THIAN SENG HOO, Patjinan 117, Magelang. 
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1955, SELASA 26 DJULI 
   

  

     

     

B Jogja tulisi Berabe: 
Saja minta dengan hormat ke 

pada sdr. Berabe, sudilah kira- 
nja memuat pengumuman hasil 
udjian penghabisan SMA Negeri 

(th. 1955 ini, baik 
maupun bagian C, jang 

      

  

   

sdr Berabe, bahwa sdr. akan 
memuatnja, onepati djan- 

dji tsb. TA aa 
Ja, itu sudah masuk rentjana 

Berabe dan rekan?-nja. Sonder 
permintaan bung Djahidien, ten | 
tu akan dimuat. Tunggulah dgn | 
sabar, tak usah berdebar2. Sdr 

toh akan lulus? 4 
mBah Nur turut de o 

jang kalau tidak, tapi tak perlu 
sdr. menangis. Tahun depan ada 
kesempatan baru. 

K 

Di Delanggu kabarnja banjak ' 
jang krandjingan tanda gambar 
pemilihan umum, Saking kra" 
djingannja beberapa orang me- 

ditjukur pendek, lantas diatas 

kepala jang rambutnja pendek 

itu digambar tanda gambar par 
tainja dengan pisau tjukur. 

Kabarnja ongkos barbier utk. 

itu seringgit. 3 

Tidak terlalu mahal buat ker 
djaan jang begitu sukar, kata 

simbah. SI keha 

0000 BERABE 

Radio 
SELASA 26 DJULI 1955 

JOGJAKARTA K 
06.30 Hidangan Kanak2 Wilo- 

soprodjo: 13.45 Julia dan Lena 
berdendang: 14.10 Krontjong 
Siang: 17.00 Taman Putera: 17. 
40 Seni Suara Djawa, 18.15 Sia- 
ran untuk Angkatan Perang: 19. 
40 Bahasa dan Sasteraj 20.30 Si- 
apa Mau Boleh Ikut: 21.15 
Obrolan Pak Besut: 21.30 Ma- 

lam Manasuka. 
SURAKARTA i 

06.10 Urap sari: 13.10 Indo- 
nesia popiler: 14.10 Rajuan siang, 

17.00 Bu Uies dengan anak2nja, 
17.30 Rajuan putri: 18.30 Irama 

Indonesia: 19.30 Pilihan pende- 
ngar, 20.30 Hidangan Chandra 
Kirana, 20.45 Pak Bares dengan 
isi hatinja: 21.15 Wajang orang. 

— SEMARANG t 
Siaran A.P. 18.15—19.00 

06.30 Tri Irama: 07.30 Tem- 
bang Sunda: 13.15 Radio Orkes 
Surakarta: 17.00 Taman kepan- 
duan: 17.30 Ruang 'peladjar: 18. 
15 Krontjong sendja: 19.30 La- 
gu-lagu Sumatera: 20.30 Indo- 
nesia meraju: 21.00 Dunia olah 
raga: 21.15 Dari & untuk pende- 
ngar. 23 : 

  

2 : 
RABU 27 DJULI 1955 

: “ JOGJAKARTA 
06.10 Saronan Pagi, 13.15 Pi- 

ano Siang, 14.30 Irama Ameri- 
ka Selatan, 17.00 Orkes Seru- 
ling. 17.40 Hidangan. Petang, 
18.30 Peladjaran Lagu Djawa. 
19.15 Penerangan Politik, 19.46 
Irama Indonesia, 20.15 Belera- 
pa Langgam Malaya, 20:30 Bi- 
sikan Malam, 
Djapendi Jogjakarta, 21.30 Ke- 
toprak Mataram. 

. SURAKARTA 
06.30 Instrumentalia Indone- 

sia, 13.10 Klenengan dari Puro: 
MN, -17.00 Rajuan putri, 17.30 
Sendja mendatang, 18.15 Ru- 
angan Angkatan Perang, 19.30 

Imbauan malam, 19.45 Kontak 
dengan pendengar, 20.30 Lagu2 
Bali. 20.50 Mimbar Penerangan, 
21.15 Lagu2 Gambus, 22.15 Ge- 
ma malam asleh R.O.S. 

06.30 Orkes Gumarang, 13.15 
Gadon,' 17:00 Taman Kusuma, 
17.30 : Sandiwara Radio untuk 
Kanak2, 1930 Yepatkah......? 
20.30 Krontjong. Malam, . 21.00 
Siaran Penerangan, - 21.15 Dari 
dan untuk Pendengar, 21.30 Hi- 

dangan Suara Kelana, 22.15 Ira- 
ma Padang Pasir. Hata 

Siaran Angkatan Perang : 

18.15 — 19.00. Tg 
a 

# Perobahan? bisa terdjadi. 

LANA TURNER — 
RICARDO MONTALBAN | 

dalam: LATIN LOVERS 
— DIMANA ??!? 

dr. Djahidien, peladjar SMA | 

2115 Ruangan | 

| poHoN ALBIZIA SE- 
BESAR GADJAH 

"Dalam penindjauan Bupati 
Wonosobo kedesa Kalibawang 
dan Kalikarung, distrik Sapur- 

an telah diperhatikan pula ada- 
nja pohon? albizia jang tinggi- 
nja 50 M dengan ukuran midde- 

“Iijn tidak kurang dari 150 cm. 
Dengan megahnja ia tumbuh se 

| Menurut Kepala Kehutanan 
setempat pohon2 sematjam ini 
dikedua desa itu ada 200 buah. 
Dalam djaman Belanda pernah 

| Gilakukan. penebngan untuk di 

.djadikan papan. 

butuhkan waktu 3 bulan dengan 
“tenaga 4 orang bekerdja ganti- 
berganti. Mengangkutnja sam- 
pai didjalan besar diperlukan 
tenaga 300 orang. Djumlah pa- 
pan jang didapat 25 sampai 36 

M3 tjukup untuk dibuat mendi 
rikan rumah jang terbaik, be- 
sar dan kokoh kuat. — (Kor). 

  

HASIL UDJIAN SR 
Hasil udjian masuk sekolah 

landjutan pertama di Klaten me 
nurut pihak resmi sbb.: Djum- 
lah pengikut udjian ada 9935 

orang. Tidak hadlir 163 orang. 
Jang lulus ada 1716 orang atau 
174, pCt. Setelah ditindjau kem 

bali maka djumlah itu bertam 
hab 1446 orang djadi semua 
ada 3162 orang atau 32.35 pCt. 

Tahun jl. jang lulus ada 35 pCt. 

  

MEMBANGUN BALAI PE- 
' NGOBATAN 

Telah didirikan balai pengo- 

batan di Trutjuk, Klaten, oleh 

PUK dengan 
Rp. 23.500.- - Dengan demikian 
rakjat Trutjuk dan sekitarnja 

dapat berobat ditempat itu dgn. 

mudah. 5 

PEMUDA RAKJAT 
SEDARAN 

Berpengurus 

Dalam rapat Pemuda Rakjat 
Gedaran, Klaten, telah dipilih 
sbg. pengurus baru sdr2 Slamet 
sbg ketua umum, Sudarman pa 
nitera, Sarpin keuangan 

Djojo pendidikan dan Tjitro 
Sardi kebudajaan. »   KOPERASI PEGAWAI 

AKIN TAMBAH 
"3 Anggautanja 

Pusat Koperasi Pegawai Ne- 
geri di daerah Jogjakarta, djum 
lah anggautanja sekarang ma- 

kin naik. Menurut angka ter- 
achir djumlah anggautanja su- 

dah melijsuti 15.000 orang, jang 

meliputi djumlah 70 badan ko- 

perasi primair di djawatan2 dan 
instansi pemerintah. 5 

Besar kemungkinannja, bah- 
wa angka. itu akan terus naik, 

terutama setelah pegawai2 sam 

pai dipelosok2 menggabungkan 
| diri-dalam" 'koperasi2 pegawai 
negeri. 

  

thn aga Ba 

SRI ISMAJATI Haroen 
—.. dengan 

SANTOSO Mangoen- 
soekarto. 

Djl. Semaki-baru 21 
Jogjakarta, 24-7-1955. 

  

(bagai pohen ,,gadjah” jang ber 
isedjarah. “— 

Untuk penebangnja sadja di- 

rentjana ongkos |! 
  

baru. ' / 

  

LAGI SEBUAH PUNTJAK | 

« 

aka 
“ 

KARAKORAM 
f Ditundukkan Exp. . 

Djerman. 
Sebuah expidisi Djerman Ba- 

rat jang 
Sander pada te. 5 Djuli il. telah 
berhasil mentjapai puntjak gu- 
nung Dhimish Thith. (23.156 
kaki) dipegunungan Karako- 
ram, Kashmir. Demikianlah me- 

nurut siaran Radio Pakistan 
Sabtu jl. Pendakian 300 yard 

jang paling tinggi itu demikian 

rupa sulit dan beratnja, hingga 
pendaki2 menempuh djarak ini 

Galam tempo 514 djam. 

sungkan pada tanggal 30 dan 
31 Djuli 1955 untuk daerah Dja- 
wa Tengah, jang dilalui adalah 

kota2: Semarang — Solo — Jo- 
gjakarta — Magelang — Purwo 
kerto — Wonosobo. Sema- 

(Prestasi Motor jang akan dilang 

    

: KEDAULATAN RAKJAT 

lakukan dalam tahun 1903, oleh 

sebuah expedisi. Inggeris, tapi 
ih gagal. —— AFP, 3 , 

  

IROUTE LOMBA PRESTASI 
“dipimpin  Reinhard 3 3 1 

MOTOR 
Panitya Lomba Prestasi Mo- 

tor ,,Pantja Dharma” minta di 
“umumkan, bahwa route Lomba 

Tiga pasang Bintang? 

| sosomarsoNo 
(ARE STORY 
  

PRO Sp 

HARI INI 
17 TH. keatas. 

Teks 

BERWARNA. 

  

“7 0F THREE LOVES. / 
— PIER ANGELI and KIRK DOUGLAS. 

— LESLIE CARON and FARLEY GRANGER. 

— MOIRA SHEARER and JAMES MASON. 

terkenal Dalam tiga kisah 

INDONESIA. 

Pertjobaan jang terachir un- 
tuk mentjapai puntjak ini di- 

rang. Djarak route 
sedjauh 600 Km.   diatas k.l. 
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| LOVE MELVIN 
4 KALI MAIN. 

  

  : Mako Tek SLB ee 
HIBURAN UNTUK SE-ISI RUMAH. Film TIONGKOK. 

Chai Choon fiwa 

  

  

.8 KALI MAIN. 

ba 

MENJATAKAN TERIMA KASIH 
atas perhatian saudara? sekalian jang kami terima dalam 

ampat puluh hari sedjak meninggalnja anak kami 

RINI DARPITA ADI 
Djuni 1955 dalam usia 13 bulan. 

dara Dr. Sutarto jang sebagai dokter 

kitnja anak kami jang sangat 

pada tanggal 13 

Terutama kepada sau 

mendjadi kawan selama sa 

kami tjintai itu. F 

HARIJADI  SUMODIDJOJO. 

.. SUMILAH HARIJADI S. 
JOGJA. 

S.M.A. VIDYA Jogjakarta 
MENERIMA MURID UNTUK: 

Klas | Bag. A. B. C. Klas Il Bag. B. C. 
Klas III Bag. C. 

Pendaftaran tiap? hari disertai uang pendaftaran Rp. 5,— di : 

S.M.A. VIDYA, Djl. Numbakanjar. 
Sdr. SOEDARINAH, Klitren Kidul 104. 
Sdr. SOEBARDJO Kamitbumen 8. 
Sdr. ALI ACHMAD, CHOMZAH, Djl. Widjilan 33. 
Sdr. 'SOEPINGAT, Lodji Ketjil Wetan .No. 6. 

“Sdr. DASUKI, Mergangsan 36. 
Sdr. MUSTAFA, Bumidjo Kidul 14. 

dapat, diminta ditempat2 pendaftaran. 

aan Kepala Sekolah. 
S$. KARDIJONO. 

an 

Sjarat2 
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putusan 

“Daerah Istimewa Jogjakarta 
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pertjintaan. 

SEPESIAL DIHIDANGKAN UNTUK HARI? LIBUR. 

Djangan ketinggalan Voorv. jpesan tempat dj. 11 - 12 siang. 

Djam MAIN: 10 —5—171— 9. 354-7. 

$ TaKa 

TELAH WAFAT DENGAN TENTERAM AJAH 
KAMI 

MOELJOWIHARDIO. 
Pemakaman pada hari SELASA tgl. 26 DJULI 1955 djam 

16.00 dari NGABEAN No. 27 Jogjakarta. 

Jang berduka. tjita : 

Nj. MULJOWIHARDJO 

Keluarga ATMOSAJOGJO — Jogjakarta. 
1 Mr. FE. LX. WIJONO —' Semarang. 

- SUMARDI —- Yjakarta. 
Dra. Zr. BERNADIA — Jogjakarta. 

5 P. J. MARJOKO — Djakarta. 
3 RAHARDJO MULJO — Jogjakarta. 

SOETANTO : — H 
Ir. P. J. SOEDARJONO 

Perajaan 17 Agustus 1955 dalam Kota 

Jogjakarta 

PASAR MALAM TERBUKA. 
Kepada para Pengusaha dan Peminat jang akan mem- 

buka stand | bango dalam Pasar Malam Terbuka di Alun- 

alun Utara dalam rangkaian Perajaan 17 Agustus 1955, di- 

beri kesempatan selekas mungkin berhubungan dengan 

Panitya sub Pasar Malam di Pekapalan No. II 

Alun2 Utara Jogjakarta pada tiap2- kari. kerdja. 
Jogjakarta, 25 Djuli 1955 

Sub Pasar Malam Terbuka 

Ha Panitera 5.5 

PRODJOSUMARJO. 

Ketua 

JUDANINGRAT 
342-7 

ap 
SBLSSSSSSASSSSSSH SESSGGA SSP PPS PPP PP 

    
4 

nh Dewan Pemerintah 

| 

M2 | 
RR Tentang: 

, x 

5 4 

NI ! 

Ga 5 MENIMBANG : 
1141 | 

: karta jang 
merintah Daerah Istimew 

MENGINGAT : 

mag ma 

—2No189/1955." 
Larangan mempergunakan tanah Pemerintah Daerah: Istimewa 

Jogjakarta jang bebas. 

. DEWAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA : 

T 
as 

Babwa untuk mendjaga djangan sampai tanah Pemerintah Daerah Istimewa Jogja- 

bebas. (vrij Rijksdomein) dipergunakan tidak seidzin lebih dahulu dari Pe- 

a Jogjakarta dan djangan sampai ada pemakaian tanah setjara 

tidak sah, maka sambil menunggu adanja Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta, perlu 

diadakan aturan tentang larangan mempergunakan tanah-tanah tersebut : 

SSL LA GS SESI 
1 

“rere 

  

    

Hal Roaeh dengan sangat berani melukiskan KEADAAN 

ALAM 10.000 abad SEBELUM KRISTUS. 
an 

SAK SEK AN onani $ 

Peringatan: JANG KETJIL - HATI djangan nonton. 

  

13 TAHUN.    SENISONO ........ 
VICTOR MATURE CAROLE LANDIS 

ONE MILLION B.C. 
(1.000.000 Tahun sebelum Kristus). 

-— Bagaimana tjara manusia mempertahankan hidup dgn 

alatenja jang serba primitip. 

— Bagaimana binatang? ra ksasa prehistoris jang buas 

mengerikan, berusaha bergulat menguasai alam. 

— Bagaimana perubahan alam karena bumi membelah, ' 

gunung meletus, erapsi 

GBK man De Di 
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PERSATUAN PERUSAHAAN ANGKUTAN 

JOGJAKARTA. 
(PPA...) 

Secretariaat : Margokridanggo 2? — Jogja 
Telp. No.: 898. L 

PENGUMUMAN 
107 /HS/ 1955. 

Dengan ini diumumkan pada para pengusaha TRUCK UMUM 
dalam Daerah Istimewa Jogjakarta jg. belum tergabung da- 

lam Persatuan Perusahaan Angkutan Jogjakarta (P.P.A.J.) 
supaja segera mendaftarkan diri sebagai anggauta paling 

lambat pada tanggal 15 AGUSTUS 1955, di Secretriaat de- 
ngan alamat: MARGOKRIDANGGO 2, waktu djam kerdja. 

Jogjakarta, 25 - VII - 1955. 

PERSATUAN PERUSAHAAN ANGKUTAN 
i JOGJAKARTA. 

Ketua, 

An (SUMARIO). 

HEROUTANTO SOSRONEGORO. 

$ 
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Perhatian! Perhatian! 
I- AUTO MONTEUR'": THEORIE DAN PRAKTIJK 
Peladjaran praktijk hingga sanggup menghidupkan bermia 

tjam? merk mesin auto mati. Sudah PULUHAN RIBU jang 

-mendapat DIPLOMA dari kita, kesemuanja bekerdja di: 

ANGKATAN DARAT — LAUT — UDARA — PERBING- 
KILAN — DJADI GURU DAN ADA BANJAK JANG 
MENDIRIKAN SEKOLAH SENDIRI. SEMUA GURU? 
BEVOEGD / BERDIPLOMA, serta mempunjai pengalaman 

mengadjar 19 tahun di STRAITSETLEMENT — SINGA - 
PORE — MALAYA dan INDONESIA SEKITARNJA. Be- 
gitu peladjaran diberikan lantas dapat dipraktijkan. 

GARANSI 2 BULAN TAMAT. 
Sekolah dibuka : PAGI — SIANG — SORE. 

TIDAK BUKTI WANG KEMBALI! 
Dibuka : 6 AGUSTUS 1955. 

Daftarkan mulai ini hari, tempat terbatas. 

Jajusan ,,Yacoub's College” 
DJL. NGABEAN 59 — JOGJAKARTA. 

LA AA AA 

Langganan 

  

Berlangganan ,,Kedaulatan Rakjat” berarti 
djuga memberi batjaan jang baik pada 
anak Tuan. : : 
Karena langganan ,,K.R.” mendapat djuga 

KU” dengan pertjuma, 
Berlangganan ,,K.R.” baru 
mulai ini hari sampai achir ini bulan men- 
Gapat koran gratis sebagai nomor pertjo- 
baan. Pembajaran diperhitungkan bulan 
AUGUSTUS 1955. 
  

  
Nama: PN 
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tiap hari Saptu madjallah anak? ,,KAWAN- 

(AUGUSTUS '55) ) 
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1. Petundjuk - petundjuk Djawatan Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta (dulu) tanggal 

21-7-1946 No. 13/D.P.-46, tanggal 6-9 -1949 No. 1/D.P./1949 dan 26-1-1950 

No. 1/ D.P./1950: 

Tu Pembitjaraan - pembitjaraan dalam rapatnja pada iarggal 20.110: 1954... 

TUSEMEMUTU SKA Ng. 
MENETAPKAN SEBAGAI BERIKUT : 

I-. Baik perseorangan, maupun badan - badan hukum /djawatan / organisasi dilarang men- 

dirikan bangunan? jang bersifat permanen dan/atau tidak permanen (gubug?), pula me- 

nanami (menggarap) tanah Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta jang bebas (vrij 

Rijksdomein), mitsalnja tanah? bekas emplasemen pabrik, bekas kradjan kawedanan dan 

lain sebagainja : 

Terhadap bangunan? / tanaman? jang sebelum dikeluarkannja keputusan ini sudah berada 

diatas tanah Pemerintah Daerah termaksud ajat I dengan tjara jang tidak sah menurut 

hukum, penjelesaiannja akan diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta , 

Terhadap mereka jang sesudah dikeluarkannja keputusan ini mendirikan. bangunan / 

menanam diatas tanah Pemerintah Daerah seperti termaksud ajat I dengan tjara jang 

tidak sah menurut hukum, akan diambil tindakan seperlunja : 

IV. Memerintahkan kepada Pimong - Pradja / Pamong Kalurahan supaja mendaftar mereka 

jang melakukan perbuatan termaksud ajat II dan melaporkannja kepada Pemerintah 

Daerah Istimewa Jogjakarta : 
V. Keputusan ini mulai berlaku pada hari dikeluarkannja. 

Ii. 

II, 

Jogjakarta, 25 Djuli 1955. 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA, 

: A.n. Ketua : 

PAKU ALAM VIII 

AR TE MO 00 

PENDJELASAN. 
1. Seperti diketahui, maka pada dewasa ini terdjadi banjak orang mendirikan bangunan? 

(rumah, warung disb.) diatss tanah Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta jang bebas 

(mitsalnja bekas tanah konversi jang dulu dipakai sebagai epmlasemen, : buat rumah? 

pegawai pabrik) atau tanah kradjan kawedanan dlsb. dengan tidak mendapat idzin lebih 

«dahulu dari Pemerintah Derah Istimewa Jogjakarta. Ada djuga jang menanami (meng- 

garap) tanah terimaksud diatas tiada dengan idzin siapapun ada pula jang mendapat idzin 

(menurut  petundjuk  Djawatan Pradja tanggal 26-1-1950 

2. Dapat dimengerti bahwa djika kedjadian? jang diuraikan diatas dibiarkan sadja, sudah 

barang tentu akan timbul hal2 jang tidak diinginkan jang dapat merugikan baik Peme- 
itu dengan tjara jang tidak 

MEA On eta e O PELA bak 
asah 

Kepada : s Pemerintah  Kafturahan 
| No. 1/D.P./1950): 

Adm. Harian ,,K. RK.” & 

Tugu 42 — Jogja. TA 
rintah maupun mereka jang menduduki / menggarap tanah? 

sah : In Ethan Ming anna Sita Mk 

Mengingat bahwa Pemerintah Daerah mempunjai rentjana tertentu tentang industriali- 

sasi, maka banjak kemungkinan tanah? tsb. akan dipergunakan untuk kepentingan per- 

industrian atau pembangunan lain-lainnja , : 

4. Demi kepentingan Pemerintah dan Rakjat sendiri, maka dengan ini diserukan hendak- 

nja djangan menduduki / menggarap tanah seperti jang dimaksud diatas , 

5. Dengan dikeluarkannja seruan ini maka kepada Kelurahanpun tidak diperkenankan men- 

dirikan warung? seperti dimaksud dalam Petundjuk Djawatan Pradja tgl, 26 “il - 1950 

No. 1/ D.P./1950, 

  
    

  

     

    

   

  

      

  
  

(isa dapat Tali di toko'dan waroeng? 

agar kwaliteitnja tetap diperhatikan. 

AA 

KURSUS B-1! NEGERI 
JOGJAKARTA. 

Menerima pedaftaran baru 

« 

bagi mereka jang lulus 

udjian penghabisan S.M.A. Negeri 1955. $ 

Pendataran mulai tg. | s/d” 10 AGUSTUS 1955 

di Kantor Kursus B-I DJL. KRASAK ? JOGJA- 
KARTA dengan menjerahkan tanda lulus udjian. 

# 

WAKTU : /Tiap- hari kerdja, djam 8 — 11. 

Pemimpin Umum - Kursus2: 

B-i Negeri. 
90.7 
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    POEDER 446 PANDOF N p: 

KE YANG SOEDAH TERSOHOR 
IO MENIT BAIK” 

  

   

1953 hingga 1 Djanuari 1954 menderita penjakit ,Impoten- - 
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| SETELAN PES PESERTA 

18 : 
$ PENERIMAAN MURID BARU. 

1 S 1 29 
K |s PERGURUAN MENENGAH: "GARUDA 
kis 3 Pa Po SPN TOGTAKARTA. 
$ | Y 3 

BK UNTUK : 
& 15 28 |) S.6.A. L— Kelas: Il, Il dan lif 

1 2) S.M.A. B | C — Kelas: 1, H 
1.3 3) S.M.P. — Kelas: KI 

R syarat : 8 
» Beridjazah Negeri|Partikelir peserta surat keterangan. » 

& Untuk pindahan Rapot dan surat keterangan pindah. » 

3 3 Uang pendaftaran : Rp. 3— x 

s 2 TEMPAT DI : 
Xx 1). Gedung Sekolah  — Bumidjo-Lor dj. 9.00 — 12.00 

» (ketjuali Senin - Kemis). 1 

2). Sdr.: Marjono — Bintaran Wetan 6 : Ta 

8s djam : 16.00 — 18.00 

818 8). .Sdr.: H. Santoso .— Gedung Negara (Paviljun) 
SI rp ““Ydjam ? “900 “1200 R 

va $ 340-7 “DIREKTUR UMUM. 
R3 
LELE 

8 | SESALI LOSS GTA GOT GGS GTISGOSIITG 
” 1 24.8 . # : Y ng 

$ 3 Ditjari :j "3 

“| Seorang pengetik jang berpengalaman mengetik 
S8 diatas sheet. 
& 4 Bersedia bekerdja mulai djam 14.00. 
8 2 Honorarium berdasar upah potongan (stukloon). 
» ? Surat - menjurat kepada harian ini, dibawah No. 344-7, 
IK 1 

X 4 Harap menjebutkan pengalaman. 
A SESI 

HOOFD-DEPOT TOKO OBAT, BAN AN H00”- 5 

? Agen? di Djokja: 
& 

/ Toko Obat ENG NJAN HO, Petjinan 15. 3 
5  THAY AN'TJAN, Petjinan, 3 

i AN ENG THAY HO, Petjingya 5 

' NN TBK! AN TONG, Betjinati ? 
/ 3 ». XOE — Tugu-Kidul 87. / 

PA LA aa layanan aa BNN Ne BNN 
SAN NE AE AAA RAN AN ANA IA EA AKI - 

Surat Pudjian. 
Dengan hormat, H1 Kp. BALI, 5 Djuni 1054 ') 

Saja nama K. ALI DJUNED, Rumah No. 1800 Kp. Dji. 3 

Bali, Konsesi S.V.P.U. Su. Gerong, sedjak bulan “Pebruari w) 

tie Sexuele Zwakte” (LEMAH SJAHWAT), penjakit mana 

telah sekian kali saja ichtiarkan untuk kesembuhannja nas 
mun tak berhasil. 

Setelah saja minum Obat ,,VIRANOL" sjukur tak bers '$ 
banding kehadirat Allah s.a.w. jang dilantarkan .oleh obat 
dimaksud diatas, dewasa ini penjakit saja tersebut. sembuh ' 

sama sekali. 4 

Sengadja surat ini saja kirim kepada Tuan sebagai per: ' 
njataan terima kasih, seraja mendo'a djuga kemandjuran " 
obat tersebut tetap berlaku senantiasa, djuga mengharap 

see 

'- Wassalam dari saja, 
K. ALI DJUNED, 

Typ Kedaulatan Rakjat” 1661 /1IL/ A1/102, 
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