
    
   

    

    

   

   

s
i
n
 

da
 

0 
a
e
 

P
A
 

NP
 

MA
LU
 T

AN
 

an 

    

8 5 

sbb. : 

oleh Menteri Penei seba- 

gai pembuka programa itu 19 
April wakil Birma: 20 -April wa 
kil Ceylon: 21 April wak India: & 

wakil 22 April wakil Pakistan: 
“April Menteri Tar Negeri Ta. 
donesia.- 

Tanggal 24 April 1956 malam 
| resepsi jang diadakan oleh Per- | 
dana Menteri Ali Sastroami- 
diojo untuk Corps Diplomatic 
dan lain? undangan aa | 
itu Perdana Menteri | 

mengut inka pidato. — Ant, 

“KONGRES. KET PPKI » 
SINGARADJA 

  

Dewan Pimpinan Putar EK | 
meng | (Persatuan Pemuda Ke 

Gonesia), memutuskan: 
dakan kongres PPKI ke 1 Ka 
rgaradja (Bali) bulan S 

  

ttem- 
ber /Oktober tahun” 1956. | tem- | 

sasi seluruhnja sampai: pai terang | 
pertjajakan - pimpinan 

garanja kongres “kepada susu- 
nan baru Dewan Pimpinan Pu- 
sat dengan: ketua umum A. 
Wenas, wakil “ketua I.Mr J.:0. 
T. Simorangkir, wakil ketua II 
R. Sarwoko “dan sekretaris 
umum E. Dantjie, “Gengan di- 
tantu oleh Soebagyo dan Pen 
TE Caraen. — Ant.. 

  

SANTAPAN PUASA 
“Hari ke-5, 

Harangsiang . . mengeraj - 
kan puasa tetapi tidak. an 

23 ana dan perbuatan2. 
t serta. ket: crobonan 

maka tidak ta aa, 

bagi Allah, “sekalipun “ara 

meninggalkan: makan dan, 
minum Ha Set NA 

    

    
    
ayang, SANTAPAN ROHA- 

D MASDJID. Na 
SJUHADA' 

. Atjara Santapan Bakat di 
Masdjid Sjuhada Senin 16-April 
malam sesudah Shalat Ham 
oleh sdr. Mohammad Sjafri 
ngan atjara ,Meresungkan Hn 
dajat Ilahi” dan Selasa pagi se- 

sudah shalat Subuh (Kulliah Su- 
buh) oleh Ustadz Shaleh Hai- 
darah dengan Ka. » Tafsir Al 
“@uran”, 

  

MAGELANG 
MINTA DIADAKAN PAMONG 

SEA 
Oleh Dinas: Pertanian Rakjat 

daerah Kedu telah disampaikan 
USUl | a ,,Dewan Perekono 
mian Rakjat dan Residen Kedu 
Sukardji, jang pokoknja memin 
ta supaja ditiap desa diadakan 
Pamong Tani.  Dimaksudkan 
untuk mempertinggi produksi 
pertanian dengan soal2 tehnis- 
nja G at bimbingan “dari 
Dinas Pe anian Rakjat. 

Sebagai tjontoh-dikemukakan 
kabupten.Temanggung jang su- 
dah mengadakan djuru tani di- 
tiap2 desa, dan karenanja pe- 

kerdjaan mengenai pertanian 
berdjalan. lantjar, misainja da- 
lam pemberantasan hama dan 
perlombaan TANK pro- 

duksi. Pt 

  

    

Menurut keterangan, didaerah | 
Kedu terdapat 1816 desa dan 
sedikitnja “ ada” 18.760 . orang 
anggota pamong desa, Didalam 

tahun 1956 ini luas sawah jang 
ditanami padi lebih kurang 160. 
000 ha. an tanah. nana 275.000 
ha, : 

PERUSAHAAN PETI BEKAS 
PEDJUANG 

Mendapat Kredit. 
Oleh pemerintah pusat “telah 

diberikan kredit kepada - peru 
sahaan peti dikota - Magelang 
sebesar Rp. 125.000 untuk mem | 

perbesar usahanja. 
Seperti diketahui, Sta 

    peti dikota Magelang “didiri 

atas usaha : “(Biro Rekon- 

struksi Nasional) “daerah Kedu 

tahun 1953 dalam "rangka pe- 
nampungan anggota 

dal Rp. 45.600, Perusahaan ter 

sebut kini “sudah ditentukan 

djadi badan hukum dan oleh B- 

telah diserahkan - kepada 

kader? anggota bekas pedjuang 

bersendjata. Produksi tiap bu- 

lan 2000 peti jang dibeli oleh B, 
A.T., di Semarang atau Sura 
Lan 

tut, anta 2g 

  

   

    

ntah: K 2 daa Sa 

Kalan pitatog” radio 5 yaa . 

13 Apit, bidan pidato radio | 

- dan Canada itu sedang disusun, 
aan Nagan. jang turut serta. 

: menerangkan, bahwa undangan2 

- Hi marin belum diterima. 
|'diketahui belakangan ini tersiar 

(minta kundjungi 
Lea pera Swiss. 

  

| Seterusnja sang sea Te 
' marin telah membitjarakan ren- 

.| tjana djawaban pemerintah atas 
| | pemandangan umum Parlemen 
“babak pertama. 'Djawaban peme 
|rintah dimuka Pariemen . akan 

.mengundjungi lagi Kementerian 

kan pembitjaraan dengan sek- 
djen kemlu Subandrio. 

  

SUDIBIO , 

aping itu kabinet telah 

Latah pula undangan Pre- 
sidium Tertinggi Sovjet Uni ke- 
pala Presiden . Sukarno untuk 
mengundjungi Rusia, Kundjung- 
'annja kenegeri tersebut akan di 
lakukan kira2 dalam. bulan 
En pasa jang : akan datang. 

| Menurut menteri penerangan 
Sudibjo, @jumlah : rombongan 
Presiden ke Amerika Serikat 

    

utnja menteri Sudibjo 

dari negara2 lain sampai ke- 
Seperti 

berita bahwa Presiden djuga di- 
RRT, ' Italia, 

   

  

   

Giberikan malam i ini Nan 20. na. 
— RD. 

amuRov KUNDIVINGI 
La KEMLU LAGI 

'Putabesar Savjet Uni telah 

Luar Negeri dan telah mengada 

Besar kemungkinan kunajung   en Zhukov tersebut adalah ber- 

h Djawa -Tengah 

bekas pe- 25 

djuang bersendjata dengan mo- 

djumlah, ternak daerah kabupa. 
ten Magelang sbb.: Kuda 6791 
ekor, sapi 30908, kerbau 21800, 
kambing. 69739, domba 109482 
dan babi 2154 ekor. Belum di- 
ketahui djumlahnja jang ter- 

masuk didaerah kotapradja. 

Pertjobaan memelihara lem-   bu perahan didaerah ketjamatan 
Pakis, sampai sekarang masih 
terus berdjalan dan membawa 

hasil jang memuaskan. Meme- 

iihara lembu biasa mulai umur 
3 bulan seharga Rp. 400,— se- 

:telah 2- tahun dapat didjual 'se- 
harga Rp. 1000,— lembu perah 

Gjadi Rp. 4000,—. 
- 

ba Uh mendapatkan 6 sam- 

pai 9 Ne sehari, £ 

. KARANGANJAR 
MBOLOS” BERALA- 
SAN NENEKNJA 
MENINGGAL 
Guru dan ratusan te- 

mannja datang me- 
lajad. 

| Seorang murid STN . Su- 

rakarta tempat tinggal de- 

sa Karangmodjo, Ketj. Ta- 

sikmadu, kirim surat kepa- 

da 'gurunja, pamit. tidak 

masuk sekolah karena ne- 

. neknja meninggal dunia. 

. Telah mendjadi adat bagi 

sekolahnja, apabila ada sa- 

.lah seorang murid atau 

orang tuanja meninggal du 

| nia, guru dan teman2nja 

datang melajad. Demikian- 

Jah pada hari tersebut guru. 

“beserta teman2nja sebanjak 
antara 300 orang dengan 

berkendaraan truck, auto 

dan bersepeda datang di Ka 

rangmodjo. Mereka memba- 

wa bunga dan krans, seba- 

' gai tanda turut berduka 

tjita, Tetapi betapa meng- 

kalnja, karena ternjata mu 
rid tersebut terdapat tidur 
dirumah, sedang neneknja' 
jang dikatakan. meninggal 
dunia masih dalam keadaan 
sehat, wayafat. aa (Kor).         jas HA Pa RA 

“an dari harga Rp: 1000,— men- | 

Lembu bi- | 

asa menghasilkan susu 5 sam- | 

paj 5 liter sehari, sedang lembu | 

| 

ii aa SIDANGNJA HARI ACHAD KEMARIN TELAH 
JETUDJUI KUNDJUNGAN PRESIDEN KE AMERIKA 

AT DAN KAN Pen PENTIaNa ATJARA. TENUN 

waduh dengan soal2 kun- 
Gjungan Presiden ke Sovjet Uni 
nanti. 
Sementara- itu Kuasa Usaha 

Jugoslavia di Indonesia djuga 
telah mengundjungi kemlu. Me: 
nurut. keterangan? - mungkin 
Jugoslavia djuga akan menjam- 
paikdn undangan pada Presiden 
Sukarno, kalau nanti Presiden 
Mangan Tag Oni. — 

ak G 

  

PENGUSAH: A2 ria MUANG- 

Tiga orang pimpinan perusa- 
hasan film Muangthai : di Bang- 
kok, Sirichinda Ffm Coy, tiba 
dilapangan terbang Kemajoran 
sebagaj tamu dari perusahaan 
film Perfini. Mereka dilapang- 
an disambut oleh Usmar Ismail, 
direktun Perfini din- Mieke Wi- 
djaya, bintang film dari perusa 
haan tersebut. - - 

Atas pertanjaan pers, tamu2 
perfini tersebut menerangkan, 
bahwa mereka bermaksud.tine- 
gal di Indonesia selama 2 bwan 
untuk mempeladjari kemungkin |: 
an2  diadakannja. pertukaran 
film antara. Indonesia kai Mu- 
angthai, — Ant, 

  

| Rp.-8.387,79 UNTUK H.O. 
Hari ama: Gunung Agung. 

Saptu 14 April pk. San ma- 
lam jl. direksi N.V. Gunung 
Agung'sdr, Tjio telah menjerah 
kan hasil pendjualan kotor satu 
hari 'Szbtu itu kepada sdr. Wo- 

.nohito pemimpin redaksi Dami. 

ini untuk dite: an kepada ban H0. ruskan kepad 

rti- diketahui Toko Buku 
daa Agung Jogja hari Sap- 
tu j. telah adakan hari amal, 

1007c pendapatan ' diserahkan 
untuk bantuan korban: H.O.: 

“Untuk menjeenggerakan itu di | 
reksi N.V, Gunung Agung di 
Djakarta sdr. Tjio spesial da- 
tang ke Jogja. Kami lebih gem- 
birg kalau pendapatan - sehari 
tadi lebih. besar lagi, 
lebih banjak dapat kami serah- 
kan, demikian “sir. Tjio. Tapi 
uang jang masuk, Rp: 8.387,79 
sudah :2 kali lipat pemasukan 
nari2 biasa-dimasa-sepi imi. 

Djumlah pembe'j Saptu jl ada 
453 orang, biasanja rata2 hanja 
200. “Para pegawai Gunung 
Agung kerdja-. lewat “ waktu, 
uang lembur jang mereka teri- 
ma achir bulan ini oleh Ketua 
Pegawai Nj. Soewandi. akan di 
serahkan djuga kepada redaksi 
K.R. untuk korban H.O. 

Sdr, Wonohito menjampaikan 
terima kasih kepada direksj dan 
pegawai Gunung Agung. Gu- 
nung Agung termasuk djumlah 
ketjil sekali. perusahadn jang 
hingga . sekarang sudah beri 
sumbangan untuk amal. “Oleh 

karena itu amal Gunung Agung 
tidak dapat diukur dengan djum 
lah suinbangan jang toch sudah 

|! besar Itu. 

  
ATAS.i: Pemakaian hari amal di Toko Bug Gunung Agung 

Jogjakarta hari Sabtu jl., jang seluruh pendapatannja 

korban H.O. Gambar atas udjung kiri Sdr. 
Guung : Agung Djakarta, sedang menjerahkan pendapatan pen- 

djualan hari itu kepada pemim Podaksi K.R. Wonohito. Disebe- 
lah kanan sdr. Tjio adalah sdr. Liem, kepala Toko Buku Gr 
mung Agung di Jogja. Disebelah kanam sdr. 
Soewandi, ketut pegawai? Toko Buku tersebut, BAWAH : Be-. 

/ bagian duri para pembeli sedong osjik, memilih buku2 jang hens 

Dea An 0. dok #pesaa Sadang par       

  

sehingga: 

' Tjonggeang 

| untuk membitjarakan . perkara 
Jungschlaeger dan mempeladjari | 2 

.kantor ketjamatan Tjidaun di-   

  

Dalam ia naa 7 

. BENARKAN. 

Dan perkuat 
Djaksa Tinggi Sunarjo. 

“DPP Persatuan Ex Perwira 
RI (Pexpari) dalam sebuah se- 
ruannja membenarkan dan mem 
perkuat tuntutan Djaksa Tinggi 
Sunarjo dalam Pen Jung- 
schlaeger. 

Sebagai diketahui, 
Diaksa 'Finggi Sunarjo terhadap 
Jungsehhaeger adalah | dab 
an mati”, 

Seruan DPP Pexpari tersebut 

adalah sebagai. kesimpulan jang | 

@hambilnja dalam rapat Dewan 

Hariannja jang diadakan chusus 

tuntutan Djaksa Tinggi Sunarfo 

tuntutan | 

tuntutan 5 

"3. BR TAN UM “Uu m 
rtasinkaN OLEH BADAN PENERBIT BIT KEDAULAT AN RAKJAT AT IANGGOTA S5) 

| —— ISTERI MALENKOV —— 

| Malenko" dan anak?nja. Nj. 

PERSATUAN EX PERWIRA | 

  ha — Aur 

        

FIDANGAN 
BEKALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 
SEKELUARYA : 

. TAHUN KE XI — NowBR 0 
  

EDJEX SUAMINJA 

Dilapanganterbang  Mos- 
kow  Malenkov didjemput 
oleh dutahesar Inggeris Sir 
Wiliam Hayter dan pembe- 
sar? Sovjet, dan oleh nj. 

alenkov memperolokkan su 
amirja jang di Inggeris te- 

lah ditjiimi oleh gadis? bu- 
ruh paborik. 

»Sebetulnja aku ingin me 
njemburjikan potret? pada 
waktu aku ditjium” kata 

Malerkov. 

»Terlam at”, djawab isie- 
rinja. ,Aku sudah menda- 
pat beberap» foto itu”. (SI).     
  

-D. N, AIDIT KE KOREA 
Berhubun? dengan Kongres 

Partai Pekerd ja Korea dimulai 

tanggal 28 bulan ini Politbiro 
CCPKI telah memutuskan un- 
tuk- mengutus D. N, Aidit ke- 
kongres tersenut. 
Dalam beberapa hari ini Ai- 

|dit takan 'meringgaikan Peking 
(menudju ke Pjongjang, 

Undangan dari Korea itu tes 
'Iah diterima beberapa waktu jl 
oleh CCPRI, — Ant. 
  

iidoan diserang serentak 300 orang 
|. dan 100 rumah dibakar 

4 SEKIRA 300 gerombolan bersendjata DI/TU telah seren- 
tak menjerang 38 kampung disekitar ibukota keijamatan Tjidaun 
Tjiandjur Lk. 109 bangunan diantaranja selain dari rumah? 

“ rakjat djuga lumbung padi dan mesdjid, 
Perlu diterangkan, bahwa ibukota ketiamatan Tjidaun itu 

“letak:ja dipinggir pant i ssatan dari kabupaten Tjan jur dan 
terusuk Madani Ginyaan kn ia DO ig. 

Selandjutnja dikabarkan, bah-“ jang tidak diketahui banjaknja. 
wa. dalam perisiwa ' serangan 
“gerombolan serentak itu teruta- 

ma kampung2 Girang, Erang 
dan Lemahduwur jang mendjadi | : 
sasaran. Kampung2 itu letaknja ! 
ik. 14 km dari rumah tjamat. | 

Diantara penduduk ada 3" 
orang jang tewas disembelih dan | 
ada 3 orang lagi jang JApat | 
luka2 berat. - d3 t 
Waktu balabantuan .Sgntara | 

datang, gerombolan itu-ntengun | 
durkan diri kedaerah “Bantar. | 
waru dan Puntjakleuweung, ig 

masih termasuk bilangan Pi 
u pula. Dalam. | VUut-. 

contact ada seorarig anggota ge 
rombolan jang mati tertembak. 
Menurut berita dari Tjiandjur, 

sehari sesudah ada.serangan itu 

  

tutup. Berapa kerugian jang di- 

derita akibat pembakaran setja- 
ra besar2an itu belum. dilapor- 
kan. 

5 Tewas dan 5 luka 
berat. , 

Sementara itu dari Tasikma-. 
laja dikabarkan, bahwa ibukota 
ketjamatan  Tjikalong (distrik 
Tjikatomas) djuga telah menda 

pat serangan mendadak dari ge 

  
rombolan jang tidak diketahui “ 
Gdjumlahnja. Dalam tembak-me 
nembak jang seru. pihak gerom 
bolan achirnja djuga mundur. 
tapi dari pihak tentara jang ber 
tugas disana ada 2 orang jang 
tewas dan 3 orang jang menda- 
pat: luka2 berat. 

Selandjutnja dari kalangan ' ! 
rakjat seorang pamongdesa dan 
2 orang penduduk meninggal du | 

nia, sedangkan 2 orang pendu- 
duk lagi mendapat luka2 berat. | 

Patroi polisi diserang. 

Sebuan patroli polisi didaerah 
(kabupaten Sume- 

dang) telah mengalami serang- 

  

Lan dari gerombolan bersendjata ' 

  
amhone Kabudelisn 

Kor, Batavisesch Ganootschap 
van Kunstan An Watetsekeowaan 

  

untuk: 

Tjio, direksi N.V 

Liem adalah Ni.   Rela Ha 

Indonesia 

    

  

Dalam tembak-menembak jang 

kemudian terdjadi seorang ang- 
gvta polisi gugur. — Ant. 

  

LUKISAN GAMBAR PRE- 
SIDEN : 

Dan Lambang Negara di 
tjari orang. 

Lukisan gambar. Presiden Su 

karno dan :ambang nejara, Bhi 

neka Tunggal Ika, milik Jajasan 
»Purba-W.sesa”, tel.h “ditjuri 
orang tak dikenal dari dalam 
“kantor jajasan tsb. didjalan Bi- 
Gara-tjina, Djatinegara. 
“Kedua-dua lukisan jang. ter. 

| tjuri itu, adalah tjiptaan pelu- 
| kis Basuki. Abdullah, — Ant, 

  

GEROMBOLAN HADANG 
LAGI . 

Tanggal 1i April djam 15:00 
gerombolan bersendjata telah 
menghadang oto2 bus jang lalu 
Gikilometer 39—40 djurusan 

1 Utara Maros, . dekat kampung 

Kalenrong. 
Penghadangan itu dibarengi 

dengan tembakan2, hingga - me- 

njebahkan seorang penumpang 

bus DD3115 tewas. Tiga buah 
oto lainnja djuga mengalami na 

sib jang sama... Pada pengha- 
dangan ilu gerombolan..mentju- 

lk 2 penumpang, merampok 

barang2 penumpang. dan mentjo 

ba membakar salah sebuah oto 
lainnja, tetapi gagal. Mobil2 jg 

dihadang sedang dalam perdja- 
(lanan Cari Makassar ke Pare2. 
— Ant. 

  

FESTIVAL PEMUDA SE- 
5 INDONESIA DI 

SURABAJA : 
Dalam keterangannja pihak 

pihsk Sentrum Pemuda Djakar 
ta sesudah mengadakan perte- 
ratan lengan Walikota Suraba 

ja, pekan pemuda seluruh Indo- 

nesia ada kemungkinan besar 

akan diadakan dikota Surabaja 
| dari tgl. 10 s/d 20 Nopember 
| jad, Kabarnja Festival Pemuda | 
tsb akan ' dikundjungi oleh ki. 
3.000 pemuda dari propinsi? se- 
luruh Indonesia, 

Ditiap? propinsi akan diben- 

| tuk panitya jang mengurus te- 
rutama tentang tempattinggal- 
nja dikota Surabaja selama ada 
festival itu. Mengingat banjak 
djumlah tamu jang akan datang 
Wadikota | mereutjanakan pe- 
mondokan tamu? Juar kota di 
tempat keluarga jang masih 

mempumjai tempat (setjara  in- 

ingin supaja garis   
  

  
kyyartisring). Djuga hotel2 atau | 
pesanggrahan diuar kota seper | 

ti Prigen, Tretes, dil, akan dipa- 
kaji utk. menempatkan tamu? 

tadi. — S.P. 

PAKISTAN TAK SETUDJU 
SARAN NEHRU TT 

KASHMIB 

“Menteri luar negeri Pakistan, 

Hug Chowdury, dengan tegas 
menolak saran PM Nehru supa- 

ia masalah . Kashmir diselesai- 

kan berdasarkan garis gentjat- 
an sendjata dewasa ini. 

Chowdhury lebih djauh berkata 

bahwa masalah ini akan diadju- 

kan dalam atjara sidang dewan 

pakt Bagdad di Teheran hari 
Senin ini, — Rtr. 

DJEPANG protes AMERIKA 
Karona diskriminasi 

thd. tekstilaja, 

Kamar . dagang dan industri 

Djepang hari Sabtu mengumum 

kan seputjuk surat protes kepa- 

da menteri luar negeri Amerika 

Serikat, John Foster Dulles dan 

para pemimpin dunia perusaha- 

an AS. Dalam surat itu dinjata- 

kan bahwa diskriminasi dalam 

perundang-undangan “AS ter- 

hadap.tekstil Diepeng akan mes:| 

| gota m 

  

MmaIAN AI Perang Sta an Meski 

. Bulganin dan Khruschev 
ke Inggeris 

. SUATU PERISTIWA JANG SANGAT PENTING 
PM NIKOLAI Bulganin dan sekretaris 1 CC Partai 

. Komunis Sovjet Uni Nikita Khruschev hari Sabtu telah me- 
ninggalkan Moskow untuk berkundjung ke Inggris selama 10 

L hari. Mereka menumpang keretaapi menudju kesebuah 1 pan 
di laut Baltik, Kaliningrad. 

  

D3: GRUENTHER BERHENTI 
DARI NATO. 

Djadi tjalon Demokrat 
pemilihan presiden? 

Panglima tertinggi pasukan2 
NATO, djenderal Alfred Gruen- 
ther (57) akan meletakkan dja- 
batannja achir tahun ini dan di 
gantikan oleh djenderal Lauris 
Norstad (49), Demikian di- 

umumkan . Gedung Putih di 
Washington achir-minggu jl. 

Pengunduran . diri Grunther 

adalah ,.karena . sebab2 perseo- 
rangan”. Di Paris panglima itu 

mengatakan, bahwa perletakkan 

djabatannja itu tidak ada hu- 
bungannja “dengan ' masallah 
Djerman. 

Mengenai soal Djerman ia 
mengatakan, bahwa NATO 

strateginja 
terletak sedjsuh mungkin dise- 
belah timur Eropa, dan untuk 
mentjapai tudjuan ini perlu 
Djerman beri sumbangannja. 

Selama sumbangan ini tidak 
ada, NATO akan mengalami 
kelemahan2 jang tertentu. 

Dari Winstonsalem (Carolina 

utara) dikabarkan, bahwa djen 
Geral Grueniher .Sepenuhnja 

bersedia” untuk ditjalonkan par 
tai Demokrat sebagai. presiden 
Amerika Serikat, demikian ang 

baaia rendah dari par- 
tai demokrit, Thurmond Cha- 

tam. 

Dikatakarnya, bahwa Gruen- 
ther mungkin mendjadi tjalon 

Gemokrat nanti, djika terdjadi 

djalan buntu antara Adlai Ste- 

venson dan Ester Kefauver jang 

kiny sedang berlomha2 untuk 

djadi tjalon partai itu dalam 

pemilihan presiden Amerika bu 

Ian Nopember jad. 

  

CEYLON TAK SUDI 

Tanda? penghargaan 
Inggris. 

Kabinet baru Ceylon jang ha- 

ri Sabtu melangsungkan sidang 

jang pertama selama 2 djam me 

mutuskan untuk meminta pada 

Ratu Elizabeth dari Inggris su- 

paja tidak lafl memberikan tan 

da2 penghargaan pada warga- 

negara Ceylon dikemudian hari. 

Selain itu menurut sumber2 

kabinet diperoleh keterangan 
bahwa sidang djuga telah mem- 

bitjarakan rentjana pidato jang 

akan diutjapkan oleh Gupernur 

Djendral, Sir Oliver Goonetelike 

jang menjatakan dibukanja par 

iemen baru tanggal 20 April 

jang akan datang. — Rtr, 

Rentjana achiri 
menembak 

HAMMARSJKOELD 

  

Pada hari Minggu mereka 
meninggalkan pelabuhan ini de- 
rgan' menumpang kapal pendje- 
ladjah ,,Orjonikidze”, dan akan 

sampai di Portsmouth (Inggris) 
pada hari Rabu pagi jad. 

Publik Meskow ramai2 - meng 
utjapkan selamat djalan, djuga 
para. pembesar pemerintahan 

can para ne korps: diplo- 
matik. : 

Peristiwa ' nada: 
Sir William Hayter, dutabesar 

Inggris di Moskow bertalian de- 
gan kundjungan tersebut hari 

Sabtu telah tiba di London. Ia 

akan mendjadi penasehat utama 
PM Eden selama para pemimpin 
Sovjet itu ada di Inggris. Selain 
itu ia akan terus menjertai Bul 
ganin dan Khruschev selama me 

reka ini berkeliling. 

Dilapangan terbang London, 
Hayter berkata bhw Georgi Ma 
lenkov, menteri Sovjet urusan 

tenaga listrik, kelihatan puas de 

  
ngan kundjungannja ke Inggris. ' 
Hayter menduga bahwa kun- 
djungan Bulganin dan Khrus- 

chev jang akan 
merupakan sukses jang tidak 

kalah besarnja. : 
Lebih djauh Hayter mengata- 

datang akan | 

kan bahwa pemerintah dan rak- | 
jat Sovjet menganggap kun- 

Cjungan para pemimpin Sovjet 
ke Inggris itu sebagai suatu 

peristiwa jang sangat penting. 
— UP. La 

| 
| Uripto Judokusumo. 

Majat. Hidup 
Sumbangan untuk korban ho- 

ngeroedeem, sukarela zonder di- 
minta, titipan pembatja kepada 
Redaksi "K.R.” : 
Para” Pegawai “Kant. / 

Djawatan setingkat Ke- ' 
'mantren dalam wilajah 
MPP Gondokusuman 

”Jogja Rp. 62,50 
SR "VI Negeri Pang- 
gang II Wonosari Gn. 
Kidul, Jogja a00, 
Sdr. Kepala SR-VI Pu- | 

tri Bendungan dan SR 
VI Bendungan III 2 100,— 

Wanita Katholik Tja- 
bang Bojolali 9 25,— 
Para Guru /Murid SR 
Kebonredjo Kap. Te- 
mon /Kulon Progo, 
Jogja V9. 60,— 

Rp. 307,50 
Djml. kemarin dulu Rp.78.767,51 

Rp. 79.075,01 
hasil 'hari 
14-4-1956 
Gunung 

Rp.8.387.79 

Djumlah 
Susulan : 

amal Saptu 

Toko Buku 
Agung” (Jogja) - 

Djumlah hari ini . Rp. 87.462,80 

(delapan puluh tudjuh ribu em- 
pat ratus" enam puluh dua 
80 /100 rupiah). 
  

  

LULUS DOKTORAL 
LENGKAP 

Gadjah Mada. 

Fak, HESP tingkat doktoral 
ral lengkap djurusan Kepidana- 

an sdr.2 Bambang Subekti. dan 

Doktoral 

lengkap djurusan Ketatanegara 

an Sdr. Nadar Said. 
  

Ekonomi & Dagang 
  

Impor: korek-api tetap dilarang 
KELONGGARAN BAGI O FFERTE2- JANG SUDAH 

. DIMASUKKAN 

DARI fihik. kem. Perekonomian 
bahwa larangan impor korek api untuk 
dalam negeri jang berlaku mu lai 1 Pebruari 1056 Penang her 
djarah. ' 

Darj fihak Me ana Kaori 
telah ada permohonan, agar of 
ferte: jang sudah “berada pada 
BUP, waktu larangan itu kelu 
ar, dan jang telah ditolak, kare 

nanja buat memberikan peratur 
an peralihan. 

Kini BDP memberikan kesem 
patan bagi para importir jang 

telah mengadjukan offerte, te- 

tapi ditolak karena ada pelara 
ngan itu, buat sekali mengadju 
kan permohonan - idjin import. 
dengan melampirkan offerte jg 
telah ditjap ditolak itu. Tanpa 

formulier. offerte jang lama 
itu.. tidak akan dibehandel. 
P3 

tembok- 
Mesir /Israel 
TERBANG TEL AVIV 

SEKRETARIS Djendral PBB, Dag Hammarskjoeld, malam 

Minggu menudju Israel! dalam usaha jang diduga akan sia-sia 

untuk memperoleh persetudjuan Israel mengenai rentjana per- 

damaian Timur Tengah. 

Setelah 4 hari di Kairo dan 

memperoleh persetudjuan Mesir 

mengenai rentjana $ pasal utk. 

mengachiri . tembak-menembak 

antara Mesir dan Israel, Ham- 

mmarskjoeld menudju ke Tel 

Aviv. 
Menurut Kalangan di . Kairo, 

perdana menteri Israel, David 
ben Gurion, senantiasa menolak 

setiap rentjana jang menentu- 
kan kedua belah pihak menarik 
pasukannja dari perbatasan, Pe- 
narikan pasukan ini adalah sa- 

iah-sutu ketentuan dalam ren- 
tjana 8 pasal tadi. 

Hammarskjocld ke Gaza, 

Hari Sabtu  Hammarskjoeld 
dari Kairo terbang ke Gaza un- 
tuk menindjau daerah insiden 
ini. Kemudian Hammarskjoeid 

inenudju ke Beirut (ibu kota Li 

banon) dan seterusnja mema- 

suki wilajah Israel. 

Palitik baru Inggris. 
Dalam pada itu U.P, seterus- 

nja memberitakan dari London 

  

rupakan pukulan tidak djudjur 
dan tidak adil terhadap pgreko- 
hnomian .Djepang, 

Pembatasan2 jang diadakan 
Gi Karolina Selatan dan rentja- 
na2 jg, serupa dinegara2 bg, di 
Selatan mentjiptakan ,,situasi jg 
imelanggar.persetudjuan . perda- 
gangan dan perkapalan dan po- 

litik perdagangan jang, tradisi. 
anil dari AS”, 

Berbarengan dengan itu, Fe- 

derasi .Organisasi2 - Ekonomi 
Djepang jang besar pengaruh- 
nja berkata bahwa badan ini 
Gjuga akan mengirimkan protes 
jang serupa pada pemerintah 
Gan para pemimpin dunia ae 
sahaan AS. — Rr, 

  

1 sg   

bahwa Inggeris kini merentjana 

kan suatu politik baru tentang 
Timur Tengah. Politik baru ini 

ditafsirkan sebagai politik ber- 

sedia mengambil tindakan sen- 
dirian sadja karena sikap tidak 

tegas dari Amerika Serikat me- 
ngenai pernjataan 3 negara ten- 

tang Timur Tengah tahun 1950. 

Tanda? tentang politik baru 
itu adalah sebagai berikut: (1) 
Ratu Inggeris inengundang ra- 

dja Feisai dari Irak supaja me- 
rgundjungi London dalam buian 
Djuli. Irak adalah sekutu Ing- 

geris jang paling baik di Timur 
Tengah. Negeri ini memberikan 
banjak minjak kepada Inggeris 
dan merupakan benteng anti 
Komunis dalam organisasi per- 
tahanan Timur Tengah, (2) Be 

kas 
Churchill telah menjatakan ke- 

jakinannja bahwa Amerika Se- 
rikat akan menjertai Inggeris 
dalam “intervensi Inggeris .me- 
nentang agressi dalam konflik 
Arab - Israei. Kalangan jang 
mengetahui mentafsirkan utjap 
an Churchill tadi. sebagai ,,peri- 
ngatan manis” kepada Amerika 
Serikat supaja mentepati djan- 
djinja jang dikemukakan dalam 
pernjataan 3 negara tentang 
Timur Tengah, — Ant, UP, 

  

FILM TECHNICOLOR 
PERTAMA 
Dibuat di Pakistan. 

Di Karachi bulan Djuni jang 

akan Uatang akan dibuat fiim 

technicolor jang pertama di Pa 
kistan. Pembuatnja ialah ,,Jaf- 
fer Film Productions” bekerdja- 
sama dengan suatu rombongan 
Inggris jang dipimpin oleh Sir 
Charles Cunningham, Tjeritera- 
nja, Suatu. tjeritera alam Ke- 

  

Mm ni KN Ph sma 
A 

timuran”, kata Ahmad Jafter. 
Mena apakah 

perdana menteri Winston |, 

diperoleh -keterangan, 
perlindungi industri 

  

KEADAAN PERDAGANGAN 
DI DJAKARTA 

Keadaan pasar Pintu Ketjil 

Djakarta dalam minggu jbl. mu 
lai kelihatan lumajan. 

| Para. pedagang etjeran - dari 
udik -kelihatannja mulai mun- 

tjul. Pembelian  tjita untuk 
persediaan. Lebaran mulai dila- 
kukan, Sekalipun begitu hingga 
kini belum bisa memetjut har- 

ga2,. Ketjuali mengenai tekstil 
jang kwaliteit- halus, mengenai 
jang kasar tidak bisa mendapat 
harga jang baik. 

Para pedagang etjeran pun 

sebenarnja belum begitu -laku, 
karena situ dan lain berkenaan 

| sebagian besar belum mengelu- 
arkan uang hadiah: Lebaran, ia 
KP: 

  

bm GADIS BEREKOR —— 

Seorang gadis umur 17 

tahun jang tak suka disebut 
namanja tinggal didesa Ti- 
ban Ketjamatan Minggir, 
mempunjai - ekor (buntut) 
jang menjerupai ekor bina- 
tang - kera. Besarnja dari 

pangkal persis lengan ta- 

ngan dan pandjang kira2 
63 cm ' 

Hardjogiman: penduduk 

Baledono Purworedjo, telah 

berusaha membudjuk pada- 

nja dengan berhasil akan di 
sadjikan “untuk mentjari 
uang dimana pasar malam 

Purworedjo pada nanti tang 
gal 30 - April 1956 sampai 
tanggal 15 Mei 1956 jad. 

Lebih jauh dapat dite- 
rangkan “bahwa itu gadis 
pertama2: dilahirkan me- 
mang berekor hanja pendek 
kira2 '8 cm pandjangnja dan 

sebesar bidji nangka. Te- 
tapi  lambat-laun setelah 
anak itu bertambah besar 
dengan otomatis itu ekor 
ikut serta mendjadi pan- 
djang. Bisa djadi Pasar Ma 
lam Purworedjo nanti men- 
dapat perhatian umum ka- 
rena “tertarik keanehan 
alam jang amat gandjil itu. 
(Sin Po). 

  

    
  

  

& Setelah perkawinan Raden 
Djanoko dengan Woro Sumbo- 
dro di RRI Jogja selesai pukul 
setengah enam kurang sedikit 
Saptu malam Minggu jl. dan 

Batoro Kresno ramah in- 
mah dengan kadang: Pandowo 
beserta penganten baru, listrik 
di Jogja rep side premanem, 
sesuai dengan wangsit Kader 
aa Wide An LN TAN How erdigrn 

Negara soo   
  

Pdogdas Ce LIMeg Bade 21 

yap H3 / 
ee BEKU an    
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. UDJIAN SLP TANPA 
KLAD !. 

Mendjawab. pan pembatja | 
KR. 11 April 

Hal Udjian sa 

  

  

  

kolah Landjutan tanpa kotoran, | dari Saudara 8. Gatotkatja Tjas | 

    

memang tanpa kertas. 
.toran. Kanan Ma 
Tetapi, Daerah Pedan, Saba 

apa di Pedan selamanja me- 
| makai kertas kotoran ? ' 

, Kalau Pemerintah memang |: 
, Apalagi Degan Kara 

  

Tetapi bataia memang kete | 

  

. ang dje- | 
las, baiklah mohon keterang- | 
an lebih landjut da Ba-! 

|. pak Inspektur Kepala Dae- | 
rah VI Magdalena. (Bapak: 
Suhadji). 

Sekian djawaban saja dengan 
| hati terbuka. 

Pedan, 11 April 1956. 

ZAKAT - FITRAH UNTUK 
PENDERITA H.O. 

Selama saja mengikuti daftar 
hasil sokongan untuk »Majat | 

Hidup” dalam harian ini jang 
Danone sudah lebih dari Rp. 
15.000,— belum terdapat 80- 
kongan 3 . 
a. PN Barghg 

Indonesia 
Dermawan - rtawan dari 

. Warga-Negara Indonesia jg 
di Dijawa Tengah ribuan 

djumlahnja, 
Saudara-saudara a, dan b. se- 

hari-hari dilihat oleh rakjat se- 

b. 

“PiKiR - Ta rja 

Lanajutan itu | 

nja terkedjut. Kalau” begitu al 

  

Thn” M.H. merupakan isi 
an jang menarik perhatian 

umum, dan diikuti dengan teliti 
oleh chalajak ramai. 
Terima kasih, 

oed. 
Langg. KR No, Aing — Bio: 

    Seper " 1 : 
a. Ini saja i ini bukan N s 

jamarta- | ada sumbangan dari" 
Pa ea 2 Kate uni "| | hartawan Sk dan ketugyngn 

Pedan). Artinjas saja k mg 
membuat neng, sendiri. | P3 

Ingat saja. . masuk | 
Ujian Sekokah Land . DISKRIM INASI. 

   
petugas Pemerin- 

ban Pusat Nana 

Daerah, 
5 Parlemen baru hasil pilihan 

anggota Parlemen semen- 
tara jang tidak mendjadi anggo- 

tt ta Parlemen baru, jang mempu- 
njai status pegawai. negeri kem- | 
bali ke pos-nja masing2 dengan 
mendapat kenaikan pangkat 
sampai 1 — 2 — 3 tingkat, jang 

tidak mempunjai status pegawai 
negeri kembali “ kelapangannja 

dak toh mereka itu telah terdja 
min dengan pensiun. 

Apakah para petugas untuk 
| negara di Pemerintahan Daerah, 

jalah para anggota Dewan Pe- 
“merintahan Daerah (Dewan Ex 
sutief) dan anggota DPRDS (De 
wan -Legislatief) djika nanti su- 
|dak berhenti (mungkin - dalam 
waktu 2 — 8 bulan) djuga akan 
menerima pehstun sebagai ka- 
wanfnja jg bertugas di Pusat? 
Adapun jang sudah njata di Su- 

'rakarta dan Djokjakarta para 

anggota Dewan Pemerintah Da- 
erah dan DPR Daerah jg telah 
berhenti pada tahun 1950 dan 
1951, tidak menerima djamiman 
apapun. 

dan bekas anggota Parlemen se- 
mentara. dengan funksi para be- 
kas anggota DPD. dan DPRDS 
adalah sama, jalah sama2. ber- 
tugas untuk negara, djika ada 
perbedaannja, perbedaan itu ha   bagai orangorang jang : 

1. hidupnja mewah dan turah, 
2. memiliki rumah jang megah, 
3. donjanja berlimpah-limpah: 
4. mengendarai mobil 19 Meng 

kilau gagah: 
Apakah artinja uang Rp. 10— 

Rp. 100, — Rp. 1000,— Rp. 10. 
000,— d.l.8. bagi saudara? Har- 
tawan itu untuk menjokang Sau 
dara? kita si miskin, si 
ta H.O. dsb. jang hidup ng 
kemis, sedan si Hartawan 
sekedjap maka kadang2 meng- : 
gulung keuntungan jang berli-. 
nat-lipat. “ 

Hari raja Pdul Fitri segera 
datang. Zakat Fitrah adalah wa 
ajib untuk Umat Islam. Tengok | 
lah hidupnja Saudara2 kita di 
pantai Selatan umumnja." 
Saudara2, berikanlah Zakat-fi- 
trahmu kepada mereka an 
sungguh2 membutuhkan. 
Harian K.R. dalam hal ini Na 
tjaja sependapat dengan saja. 
Semoga seruan? jang sering 

muntjul di harian imi: 
a. mendapat perhatian dari 

Sang Hartawan, baik bangsa 
Indonesia asli, mau, War- 
ganegara Indonesia. keturun- 
an asing. 
sokongan. 1 UH Tan 
korban2 ke. | dari , » 
mritjik” mend »gemro- | 
djok” masuk, jang Pen 
sungguh? dapat nan g 

  

Suara 

nja.setjara gradueel belaka. Ma 

ka untuk menghilangkan kesan 
adanja diskriminasi antara para 
bekas petugas untuk negara di 
Pemerintahan Pusat dan . para 

. bekas petugas untuk negara di 
' Pemerintahan Daerah, sudah pa 
da tempatnja djika para bekas 
petugas untuk negara di Peme- 

rintahan Daerah itu mempunjai 
nasib jang sama dengan para 
bekas petugas untuk negara di 
Pemerintahan Pusat. 

29 Soejitno 
: Palugunan 118 Solo. 

.DJAGALAH KEBERSIH- 
Base KETERTIBAN, 

LK BTEP UB: embali 

har daerah gerombolan, mengun 

lidjungi kota Jogja jang terkenal 
sebagai kota peladjar. 

Tgl. 18 14-56, setelah selesai 

berdjemaah di Sjuhada”, saja 
lihat para djemaah keluar: dari 

masdjid tidak melalui djalan jg 
sudah disediakan, i melontjat 
tembok sebelah barat, Perbuatan 
ini sangat kami sajangkan. Se- 
'kalipun penuh Djemaah, tidak 

melalui djalan jang telah dise- 
Idiakan, sesuai dengan chotbah 

tanggal 6 April 1956 jang meng   ke | andjurkan »Djagalah kebersih- 
an masdjid Sjuhada' ini demi ke 
pentingan bersama”. 

5 1 R.S. Jogja. 

Pers : 

  

Program Pem. Ali sesuai 
dng kepentingan Nasionay 

“Program pemerintah Ali Sas 
troamidjojo adalah sesuai “dgn. 
kepentingan nasional Indonesia 
dan perdamaian Gi Asid dan du. 
nia”, demikian ' tulis harian 
,KWANGMING" .jang terbit 
Kemis jang taiu. Harian itu se- 
Iandjutnja menjambut dengan 

gembira politik Juar negeri pe 

merintah Indonesia, jang bebas 

dan positif. Demikian 

Hsinhus dari Peking.. 
Harian itu lebih djaih menu-, 

lis: .,,Politik bebas : jang dila- 
kukan oleh Perdana Menteri Alit 

Sastroamidjojo dalam kabinet- 

nja jang lama meraka ban-. 

tuan besar kepada usaha men- 

tjapai perdamaian , di Asia dan 

dunia. Politik itu “kini masih 

sega: dalam ingatan bangsa2. 

Ada, banjak alasan utk pertjaja 

bahwa dikemudian hari peme- 

rintah Indonesia. :al Kakun racmberi | 

sokongan eria bea der 

berita 

   

   

  

Surabaja baru? ini 
menerima lamaran. 

| orang dari Mal. pg : 
djadi pembantu hari , 
Dalam surat lamaramnja | | 
jang disertai sebuah kara- , 

| ngan tentang ,/Puasa” di- | 
njatakan, bahwa 
berusia 72 tahun dan kelua- 
ran Sekai lah, 1 BAN PE 
tahun 1 2 

kan pula, bahwa Dinjatakan aa ang, 
an @jurnalistik ' 

  

ia belum berpen 

hasrat “besar nutuk f 
eh wartawan. Keinginan- 

Surat € temaraw: tadi saitutis 
tangan.     
  

ia telahh |. 

kipun demikian ia mempu-f | 

usaha2 damai”, 
' Mengenai kemungkinan ae 
mengadakan Jeena Asia- 
Afrika ke-2 | erti jang disa- 

| rankan oleh Perdana Menteri 
Indonesia, harian itu menjata- 
kan, bahwa ,,/saran itu menim- 
buikan perhatian jang Tuas di 

, negeri2 Assja dan Afrika”. 

»Kita jakin”, demikian tulis 
harian -Kwangming selandjut- 

| nja,. bahwa. konperensi Asia- 
Afrika ke2 akan lebih memper 
besar saling pengertian dan ker 

djasama antara negeri2 Asia 
dan Afrika. Hal itu djuga meru 
pakan suatu sumbangan ' baru 
kepada perdjuangan bersama 
dari bangsa dinegeri2 itu mela- 

| war Kolonialisme dan untuk per 
damaian dun aan 

: ' Achirnja dinjatakan oleh hari 
an itu, bahwa andjuran2 Sastro 
amidjajo tentang. penggamaan 

“Mongolia, Tunisia, Marokko dan 

'lah ,/berguna sekali bagi "usaha 
“memperkuat - perdamaian - di 
Asia dan Afrika dan kerdjasa- 

ma dilapangan internasional”. 

nan Mepnna. 
A 

  

KOPRA DJAKARTA RAYA 

. PSKISIT RP. 6.000.000 

1 Akan ditutup dengan 
0 kekuatan sendiri. 

Pemerintahan daerah Kotapra- 
dia Djakarta Raya mengalami 

e defisit atau ea dalam 
janja lk. Rp.6. di 

jang diren 000, 

    

  

   
   
       

& ant” 
raja retribusi pasar2, tarif air 

| padiak reklame, Ya 
an Se oli 
g1 “Ba 

  

  : ang 

   

Rakejat telah mulai bekerdja, dan- 

masing2, kalau dapat, kalau ti- 

ada djeleknja kalau mereka itu 

tenaga atom setjara damaj dan 
"”| pemasukan Tiongkok, iDjepang, 

negeri2 lain kedalam PBB, ada | 

“Dalam tahun-kerdja 1956 ini | 

tjanakan 

Kk ditutup dengan kekuatan 
dan tenaga. sendiri, antaranj ja 2 1 SA 

g ada sekarang “ang Pendidikan Latihan : 
Taasih Pendaki, misal | Simer 

Lang 
Ig 6 

"Wiajah jateng 
. saudaras sebangsa jang men | Kk 

PURWOKERTO 
6.222 PENGUNGSI KE 

KEASALNJA 
Kepala Kantor Bana Kab. 

Banjumas di Purwokerto mene- 
|rangkan, dalam rangka pengem 
balian orang2 pengungsi jang 
berasal dari 10 desa jakni Tji- 
dora, Parungkamal, Lumbir, Be. 
suki, Tjanduk, Na Mi 

ngebul, Kar. anggajam, jiharap 
dan Dermadji, wilajah Ketjama 
tan Lumbir, distrik Djatilawang 

Kab. Banjumas (daerah GBN), 
dimulai sedjak Desember 1955 ji 
Can direntjanakan sampai 6 Mei 
1956 jad usaha akan selesai, ter 
diri dari 1376 somah atau 6.222 
orang. 
Pengembalian teka dilaku 

  

rgat keadaan keamanan setem- 
pat. 

perlukan. 
Para pengungsi tersebut su- 

Gah lama meninggalkan rumah 
halamannja (desanja) masing2 

jakni sampai 3 — 4 tahun lama- 
nja. Mereka sekarang dipulang- 
kan kembali kedesanja masing2 
jang keamanannja sudah dipu- 
lihkan kembali. Mereka sudah 
tak mempuniai apa2 lagi 
seolah2 mereka itu membuka 
stan menempati desa baru sama 
sekali. Untuk ini sementara 
waktu” mereka masih sangat 
membutuhkan bantuan materiil 
dari jang berwadjib. 

' terlantar, 
Selain kerugian2 tersebut dju 

ga sawah ladang jang merupa- 
kan salah satu sumber pentja- 
krarian penting bagi mereka kini 
dalam keadaan terlantar. Untuk 
memulai mengerdjakannja kem 
bali sawah & ladang tersebut, 

| mereka membutuhkan alat2nja. 

Funksi bekas anggota Kabinet | 
dari Pemerintah. 

Untuk mentjukupi kekurang- 
an serta kebutuhan orang2 pe- 

ngungsi ja.g dikembalikan ke- 
Gesanja masing2 tadi Pemerin- 

tah mengeluarkan bantuan bea- 
ja sebanjak Rp. "25.000, dengan 
perintjian sbb. : 

Untuk perbaikan perumahan 
Rp.62.500,—  alat2 pertanian 
Rp. 12.500,— serta untuk nazorg 
selama sebulan disediakan 
Rp.180.000,—. Dimulai Selasa 17 
April 1956 akan dibagi?2kan ke- 
pada mereka 43.220 kg beras 
can “uang kekurangannja Rp. 

untuk nazorg jaitu Rp.180.000,-- 
diantaranja jang Rp. 100.000,— 
akan dibelikan “pakaian jang 
kemudian akan dibagi2kan ke- 
pada orang2 pengungsi jang te- 
lah dikembalikan tersebut. - De- 

| mikian keterangan sdr. Soedijo- 
no Kepala Kanso Kab. Banju- 
mas di Purwokerto. — Na 

"MAGELANG 
UANG ROOI 1955 LEBIH 

BESAR. 
Dari jang sudah2. 

Uang rooi jang diterima Pe- 
merintah daerah kabupatery Ma 
gelang th. 1955 lebih besar dari 
jang sudah2, Th. 1! diterima 
uang toci Rp. 12.321.19 untuk 
permohonan idzin bangunan se- 
Gjumlah 357, sedang th. 1954 di 
terima Rp. 9.573. 76 untuk 358, 
th. 1953 diterima Rp. 5.611.51 
untuk 464 dan 1952 Rp 7002,74 
untuk 476 buah. 1 
Kabupaten Magelang dalam 

Urusan rooi meliputi kota2 Gra- 
bag, Setjang, Pajaman, Ngablak, 
Bandongan, Tempuran, Salam- 
an, Mertojudan, Mungkid, Men- 
“dut, Borobudur, Muntilan dan 
Salam. 
Untuk mendjaga lebih teratur 

nja susunan perumahan “dihari? 
jad. kepada fihak DPD setem- 
pat telah diusulkan oleh anggo 
ta DPD kabupaten A. Abudan, 
agan kota2 Tegalredjo, Kaliang 
krik, Dukun dan Ngluar-dima- 
sukkan dalam lingkungan rooi 
Gan mengadakan perluasan rooi 
kring untuk Muntilan, Mung- 
kid, Bandongan, Tempuran dan 
Salaman. — (Kor). 

PMI . DAN PERTOLONGAN. 
Dalam usahanja . kumpulkan 

bantuan? untuk korban h.o. di 
Tjilatjap dll. tempat, P.M.I. Ma 
gelang sedjak bulan 2 jl. hingga 
achir bulan 3 telah dapat kum- 
pulkan sokongan sedjumlah Rp. 
2.:406.55, 118 potong pakaian 

dan 676 kg. beras. Dari djumlah 
ini, Rp. 1000,— telah diserahkan 

untuk korban h.o. di Tjilatjap, 
200 kg. beras untuk h.o, di Wa 
Gaslintang dan 118 potong pa- 
kaian dan 62 potong pakaian 
dari P,MJ. sendiri. untuk  kor- 
ban h.o. di Wadaslintang. 

Selandjutnja sedjak bulan 4 
hingga tgl. 10-4 jl, telah diteri- 
ma lagi bantuan? dari KMK 
Magelang Rp. 76.50, Sdr. Imam 
'Sudjangi Boton Rp. 10,—, dari 
Kantor Pemberantasan Pes Ke- 
du. Rp. 169,—, Pegawai Kantor 

“Social Kota Magelang Rp: 111.-- 
dan seorang jang tidak mau di 
sebut namanja 10—, Tang- 

serahkan "untuk h.o. Wadaslin- 

tang sedjumlah 190: kg. beras. 
—  (Kor.) , 

MADIUN 
MADIUN MENGIAAM 35 

Ke pendiam Latihan 
kerdja di Si 

Untuk tahun 1956 ini Kantor 
Resoweetie” Karesidenan Ma- 
diun akan mengirim 25 orang 

Long Pa Or Kn 

    

an ( Ke an Setu | 26 
mercka dikirim diadakan - 

Yg Mei 1956 ja.d. 
a latihan 1 Pen dan mere- 

AA “diberi u. 

    

2 masi. 
saku Rp.   | 200.— sebulan, (kon j 

3 

hun karena 

kan setjara berangsur2, mengi- 

Bantuan sangat di-. 

dan 

Sawah ladang ajuga 

45.000,—. Dari anggaran jang 

gal 10-4 jl. oleh PMI telah di | 

   

   

    

   
    

Hemat “usia 20 tas 
hun bernama R. Saragih oleh 
Pengadilan Negeri Tebingtinggi, 
Labupaten Deli Serdang, didja- 
tuhi hukuman pendjara 12 ta-. 

ia tgl. 16 Oktober 
1955 jang lalu telah membunuh 
seorang wanita bernama A. Da- 
manik... 
Duduk perkaranja “adalah se- 

bagai berikut: tg. 16 Oktober 
itu R. Saragih telah bertemu de- 
ngan kekasihnja A. Damanik. 

Dibawah sebatang pohon rum- 
bia mereka berbitjara2 sampa! 
kepada soa? penusukan tanda 

' gambar. Ketika membitjarakan 
soal penusukan tanda gambar 
pada pemilihan umum itu, siga- 
Gis merasa sangat ketjewa ka- 
rena kekasihnja tidak menusuk 
tanda-gambar jang dianutnja. 
Karena itu sigadis mendjadi pa- 
tah hati dan berkata: Kalau be 
gitu kau tjarilah gadis lain jang 
mungkin sesuai dengan dirimu. 

Djustru utjapan inilah jang 

menjebabkan Saragih panas ha- 
.ti dan membunuh mati kekasih- 

penusukan tanda. Bam: 

2 

JAJASAN PANITIA PER- ! 
DJALANAN HADJI 

0 | Berpengurus baru. 
Menurut . pengumuman Dja- 

| watan Penerangan Agama, ber- 
dasarkan keputusan 
Agama R. I. No. 5 tanggal 27 
Pebruari 1956, telah diangkat se 

bagai pengurus jajasan ,,Pani- 

tia Perdjalanan Hadji Indoriesia 
Pusat”: K. H. M. Sudja' dan K. 
H. A. Wahab Hasbullah masing2 
ketua kehormatan, K. H. M. 
Dachlan dan H. Hasan Basrie se 
bagai ketua dan wakil ketua, A. 

Musaffa Basyr dan Bakri Su- 
dja' sebagai penulis umum dan 

penulis, H. A. Manaf bendaha- 
ra, H. $. N. Nasichoen dan H. 
Nawawi Usman sebagai ang- 
gota. 

Sebagai Badan Penasehat te- 
Tah diangkat: H. Anwar Tjo- 
kroaminoto, T. R. H. Sabarud- 
din, R. A. Hasbullah, H. Rusli 
Abdul Wachid: dan MH. Fagih 
Usman. $ 

Sebagai komisaris pemerintah 
pada jajasan "Panitia Perdjala- 
nan Hadji Pusat” telah diang- 

kat sekretaris Djenderal Kemen 
terian Agama R. Moh. Kafrawi,   1 A. Damanik. — Ant. — Ant. 

  

TIGA orang pemuda dari 

kota Lahat jang telah melaku- 
kan pertjobaan untuk turut da- 

Jiam pesawat terbang rombong- 
an Panglima Tertinggi tanggal 
12/4 jang lalu ke Djakarta te- 
lah ditahan oleh CPM dan ,,di- 

simpan” buat sementara guna 
pemeriksaan. 

Ketiga orang pemuda ini, da- 
lam pemeriksaan Lapatama jang 
dilakukan oleh C telah mem- 
berikan keterangan2 jang ber- 
lain2an, sehingga masih belum 
dapat dilepaskan dari tahanan. 

Mongaku sebagai war- 
tawan rombongan Pre- 
siden, 

Sepandjang tjeritera jg dapat 

dikumpulkan duduk perkara 
adalah sbb.: 

Tiga orang pemuda ini mulai 
mengikuti rombongan Presiden 

sedjak dari kota Lahat, ketika 
kereta api istimewa berhenti di- 

ke Tebing Tinggi. Dua orang di 
antaranja menurut pemeriksaan 
adalah guru sekolah rakjat di- 

kota Lahat dan seorang lagi 
anggauta dari salah satu ke- 
panduan dikota tersebut. 

Dalam perdjalanan ke Kungku 

mereka mengaku sebagai war- 

tawan jang turut dalam rom- 
:bongan Presiden, sehingga me- 
reka telah mendapat lajanan se- 
perti tamu2 lainnja, baik dalam 
penginapan maupun makan. De- 

mikianlah seterusnja ketika 

Palembang. 
Ketjurigaan pada mereka ini 

mulai terdjadi diatas-kapal DKA 
antara Kertapati dengan Pa- 
lembang. Meskipun begitu ang- 
gauta2 pendjaga keamanan per- 
djalanan Panglima Tertinggi 
masih belum mengambil tinda- 
kan selain daripada hanja me- 
ngawasinja sadja. 

Begitulah sampai ke Talang 
Betutu. Ketiga orang ini masih 
terus mendjalankan. rolnja se- 
bagai wartawan dan mendapat 
kendaraan mobil. Ketika ang- 
gauta rombongan. naik kekapal 

udara jang sudah disediakan, 
merekapun tanpa ragu2 mem- 
bawa kopernja masing2 naik ke 
pesawat dan mengambil tempat. 

Demikianlah seterusnja, tat- 
kala semua anggauta rombong- 
an dan Presiden Sukarno telah 
naik kekapal udara ternjata ada 
beberapa orang diantara anggo- 
ta rombongan tidak mendapat 
tempat. antara lainnja “Adjudan 
Presiden sendiri, Letnan Kolonel 
Sugandi. 
Dengan kenjataan ini, maka 

KUDUS 
KEKUSUTAN DI BADAN 

|“ TEKSTIEL NEGARA 
Hakim Pengadilan Negeri di 

Kudus telah mendjatihkan hu- 
kuman masing2 1 tahun dan 6 
bulan pendjara terhadap Suhar- 
djo dan Abdurrahman, keduanja 
pegawai bagian Administrasi 
dari perusahaan Tenun Badan 
Textiel Negara Kudus, Mereka 
Gipersalahkan selaku pegawai 
bagian gudang dan pembajar de 
ngan kerdjasarma telah memalsu 
kan surat2 nama para buruh ha 
rian sebanjak 180 orang, me- 
malsu tjap djempol para buruh 
itu sedemikian lama sehingga 
karenanja memperoleh keuntu- 
gan guna keperluan sendiri se- 
Gjumlah lebih kurang "1 14.000. 
aa (Ant). 

  

KE KONGRES P.G.TI 
Persatuan Guru Tehnik Indo- 

nesia akan mengadakan kong- 
gresnja jang ke-3 di Jogja tg. 3 
8/d 6 Mei 1956 

gres. nanti adalah tentang ma- 
salah perburuhan terutama me- 
ngenai pelaksanaan P.G.P.N, 

mengirim 2 orang utusan. 
Perlu ditambahkan Tisini, bah 

wa mulai tahun pengadjaran 
1955/1956 telah dilaksanakan 
perobahin instructuur baru, ja- 
itu lama peladjaran untuk S.T, 
3 tahun, STM. 3 tahun, Ake- 
demi Tehnik 2 tahun BI Tehnik 
2 tahun Li B n 2 tahun. 

Lara Sega 

  

k "gag na 

Nana an di- 
djadikan $ Ky Ka 
bahuti metadata BMA, Ta 
Madiun Ta, 
G San Se Gaon Heat   Lad. Atjara. 
jang terpenting dalam  kong- , 

stasion tsb. dalam perdjaianan: 

:rombongan menudju-kembali-ke | 

i 

“Tjabang P.G.T.I. Madiun akan . 

  

kon pemuda bahatis ingin bontjeng: 
Presiden ke Djawa 

dianggap .ada .sesuatu jang ti- 
dak beres, sehingga dilakukan 
pemeriksaan, Ternjata kemudi- 
an ada tiga orang penumpang 
sliar” jang menjelundup. Alat2 
negara setempat segera melaku- 
kan tindakan dan ketiga orang 
ini digiring ke Palembang un- 
tuk diperiksa. Sampai tjeritera 
ini dibuat ketiga orang tsb. ma. 
sih didalam tahanan CPM. 

Dari pemeriksaan pertama 
ini ternjata belurn dapat diambil 
kesimpulan bulat tentang niat 
mereka menjelundup sebagai pe 
numpang gelap dalam rombong- 
an Presiden itu. — Ant. 

  

WAKIL2 PERS INDONESIA 

TIBA DARI TOKIO 
Adam Malik, direktur kantor | 

berita ,,Antara” telah tiba di 
Djakarta setelah ' menghadiri 
konperensi Internasional Press 
Institute di Tokio. 

Wakil2 pers Indonesia lainnja, 
jang djuga. turut menghadiri 

konperensi tersebut dan bersa- 
ma-sama Adam Malik adalah 

Mochtar Lubis dari ,,Indonesia 
Raya”, Rosihan Anwar dari ,,Pe 
Goman”, S. Tahsin dari ,Bintang 
Timur” dan S. Tasrif dari hari- 
an ,&badi”. 

  

: 3 
RADJA RUMAGESAN DAN 

! S. PAPARE 
“ Diperiksa Kedjaksaan 

Dua Lx ang Barat jaitu 
Mahmud Rumagesan, seorang jg 
mempunjai kedudukan . sebagai 
»radja” “didaerah. Sokur, 

Barat dan Silas Papare, bekas 
anggota Parlemen . Sementara 
R4. dan salah seorang ,,prokla- 
mator” . propinsi Irian Barat, 

didengar 
Djaksa Agung Suprapto dige- 
dung Kedjaksaan Met Dja- 
Karta. : 

Pendengaran. keterangan2 Ga- 
ri kedua tokoh Irian Barat itu, 
berlangsung selama Ik. 2 djam. 

Sesudah pemeriksaan? terha- 
dap diri kedua orang itu selesai, 
Djaksa.. . Agung. Suprapto atas 
pertanjaan, belum bersedia mem 
beri sesuatu keterangan, ketju- 

ali mengatakan, bahwa. kedua 
tokoh Irian Barat itu diminta 
datang kegedung  Kedjaksaan 
Agung guna didengar keterang- 
an2nja . mengenai suatu pers- 
soalan. 

Radja Mahmud. Rumagesan 
jang sudah berusia landiut itu, 
menurut keterangan, termasuk 
salah seorang. pedjuang Irian 
Barat jang belum lama iberse- 
lang datang di Djakarta dari 

Menteri | 

Irian | 

berturut2 telah diperiksa atau : 
keterangan2nja oleh : 

  

BERKENAAN dengan 
penanam tembakau di Kepati 

13-4 jang-lalu. Seperti diketahui: 
ikuti oleh pihak kaum tani jang 

Delegasi tersebut membawa 

masalah 3 matjam jaitu 1) pem 
bajaran harga daun basah hasil 
penanaman tahun 1955 jang te- 
lah didjual kepada Jajasan 
»Jakti” via V.O.T. P2 setempat: 
2) pembagian keuntungan (over 
winst), hasil penanaman tahun 
1954: dan 3) menolak dibubar- 
peang Jajasan ,Jakti”. 

Djawaban  Jajasan 

»Jakti”. 
Delegasi kaum tani hari itu 

diterima oleh sdr Aminuddin 
sebagai wakilnja Sri Sultan 
H.B. IX, karena Sri Sultan se- 
dang mengikuti rapat penting. 
Dalam surat djawaban tertulis 

tanggal 13-4 dan ditanda ta- 

  

KERDJASAMA EX — TP. — 

Pertemuan perkenalan antara 
Pimpinan Harian Gerakan Pe- 
muda Bekas Tentara Peladjar 
dengan DPP Persatuan Pemuda 
,TRIp” dj Gedung Pemuda Dja 
Karta, mentjapai banjak titik2 
pertemuan baik dalam soal2 
chusus maupun dalam soal2 
umum, 
Untuk konkretisasi perumus- 

an kerdjasama antara dua, orga- 

nisasi tsb. masih akan diadakan 
pertemuan kelandjutannja de- 
ngan ketentuan2 jang telah di 
setudjuj sbh.: 5 
Meluaskan pertemuan ini de- 

ngan pertemuan2 antara pim- 
pinan2 didaerah2, mengadakan 
kerdjasama jang erat berdasar 
Kan titik2 pertemuan jang telah 
ditjapai itu, dan mengadakan 
langkah2 kearah Re-unie Bri- 
gade 17. — Ant. 

  

AKAN. DIBAJAR DENGAN 
RUPIAH 

Tidak lagi dengan gulden. 
Berhubung dengan berita2 da 

ri Nederland, bahwa pemerintah 
Indonesia telah memberitahukan | 
kepada pemerintah Belanda, 
bhw mulai tanggal 1 Met akan 
“diadakan , pengurang: 
dap ' pembajaran pensiun bagi 
bekas pegawai2 sipil dan mili- 
ter, maka dari kalangan jang 
mengetahui PIA memperoleh 
keterangan, bahwa berita ini ti 
dak begitu tepat. 

Guiden diganti rupiah. 
Menurut sumber? tersebut, pe 

merintah 

njampaikan sebuah nota kepada 
pemerintah Belanda, dalam ma 
na diberitahukan, bahwa peme- 
rintah Indonesia akan menggan 
ti sumbangannja dalam mata 
uang Indonesia (Rupiah) dan 
tidak lagi dengan gulden. 

Nota ini disampaikan oleh pe 
merintah pada achir bulan Ma- 
ret, setelah parlemen menerima 
baik undang2 pembatalan Uni 
Indonesia - Belanda jang lama. 

,Onderstand” djuga dim 

Selandjutnja diperoleh kete- 

rangan, bairya mengenaj sumba 
ngan Indonesia bagi ,,onderstand 

pun akan diambil dasar jang 
sama, jaitu pembajaran dilaku 
kan.dengan rupiah dan tidak Ja 
gi dengan gulden. 
Sumbangan tahun ini adalah 

sumbangan..jang terachir dari 
kIndonesia “untuk pembajaran   Mak Aagar. — Ank, 

TANGGAL 11-4 Pengadilan 
negeri Kudus dibawah pimpinan 
Hakim Sumardi Sosrosandjojo 
mulai periksa perkara kepala 
Djawatan Perindustrian keresi- 
denan Pati, Mudajat. Ia dipersa 
lahkan, sebagai pegawai negeri 
telah terima uang ,suap” “dari 
seseorang, perbuatan mana me 
langgar pasal 419 dan . 418 
KUHP: 
Setelah Hakim memeriksa se 

orang Saksi dan mendengar ke- 

terangan pembela Mr Sujudi, pe 

meriksaan akan dilandjutkan la 
gi pada tanggal 25 /4 depan, 

Surat. tuduhan jang dibatja- 
kan oleh Djaksa Digkokapjoro 
antara lain memuat bahwa ter- 
du kwa,. sebagai. pegawai! negeri 
telah - menerima pemberian 
uang tunai berturut2 sampai 
berdjumlah Ro. 237.000.— dan 
sebuah mobil ,,Ford Consul” se- 
harga Rp. 50.009, Semua itu 
oleh tendai:wa diterima dari F. 

Suharto, ketua PIPRK 
afau orang lain didd'am masa 
tahun 1954 sampai dengan th. 

1955. : 
Atas. tuduhan itu kepada Ha 

kim, terdakwa menjatakan ,,be 
nar” telah menerima uang tu- 
nasi berturut2 tetapi menjangkal 
bahwa uang tersebut diberikan 
oleh saksi Suharto sebagai ha- 
Kdiah atau suap berhubungan dgn 
pekerdjaan atau djabatan ter- 
dakwa. Dikatakan bahwa itu se 
mua adalah uang kelebihan” 
jang dianggap boleh dipakainja 
jaitu mulaZ: Rp. 2.000, ketika 
ia ada di Djakarta, kedua, Rp. 
80.000,-— untuk membeli ru- 
mi kediaman karena waktu 

  
Kudus ! 

,onderstand” itu, — KP 

Kepala Djawatan diadili 
mak, ketiga, Rp. 80.000,— lagi 
buat pesan mobil baru dengan 
tjara indentorder dari seorang 
dealer tetapi sebelum uang ter- 
sebut oleh terdakwa digunakan 

telah diterima lagi dari F. Suhar 
to itu Rp. 72.500,— buat menu- 
karkan mobil »Ford Consul” 
(milik Suharto) jang waktu itu 
dipakai setjara pindjam oleh 
terdakwa. : 
Adapun djumlah uang Seba- 

njak diatas menurut pengakuan 
terdakwa selandjutnja,. telah 
dibelikan rumah seharga Rp. 32 
ribu. Sepeda-motor Rp. 20000,- 
2 buah radio-auto Rp... 5.200,— 
ongkos perbaikan wumah jang 
sudah dibeli Rp. 12.000,—, sebu 
ah pick up Rp. 3.400,— dan ber 
matjam2 perhiasan badan lebih 

kurang Rp. 18.200,—, cda djuga 
jang dipindjamkan kepada sa- 
lah seorang pedagang sebesar 
Rp. 4.000,— dan lain? keper.uan 
rumah-tangga jang terhitung 
kstsil2. Masih ada sisa uang 
dan barang jang kini disita oleh 

pihak jang berwadjib. £ 
Dalam padi itu atas perta- 

njaan Hakim saksi KF, Suharto 
menjangkal telah memberi uang 
sebanjak Rp. 237.000— kepada 
Mudajat. Jang benar, demikian 
pe an saksi, saksi telah 
stitip” uang sebanjak Rp. 75.000 
kepada terdakwa Mudajat utk. 
diteruskan kepada seorang peda 
gang di Semarang berhubung 
dengan 'keberangkatannja kelu 
ar negeri tempo hari. Tentang 
uang jang lain2 jang katanjs. 
terdakwa menerima dari saksi 
itu, saksi menjatakan sudah lu 
pa, dan merasa tidak pernah   itu terdakwa masih menjewa ru memberi, — Ant, 

    

DAN MINTA PEMBAGIAN Ka BAN. 

an sebanjak Ik. 500 orang. Delegasi 1 

sedikit Sipimpin Oleh K.D.B. B.T.I. Jogjakarta sdr Sudjijono. & 

kepada delegasi kaum tani ter- 

2 terhasp 

jang lalu telah me, 

kedatangan delegasi kaum tani 
han tanggal 13-4 jang lalu untuk 

menemui Sri Sultan selaku penanggung djawab Jajasan »Jakti”, 
maka fihak kaum tani telah menerima djawaban tertulis tanggal 

delegasi kaum tani tersebut di- 
berasa langsung ada kepenting- 

itu sendiri jang djumlah 

rgani sdr. Aminuddin dengan 
keterangan atas nama Jajasan 
,Jakti” dalam likwidasi diterang 

kan sebagai berikut. 

1. Tuntutan soal pembubaran 
Sajasan ,,Jakti” : Jakti. dibubar- 
'kan dengan surat keputusan 
menteri Pertanian no: 29 /Um 
/56 ttg 16 Maret 1956. 

2. Soal tuntutan pembajaran 

daun tembakau hidjau: Pihak di- 
reksi Jakti mengharap Sse- 
lekas mungkin menerima daftar 
dari semua kaum tani jang me- 

merasa menghutangkan kepada 
V.O.T.P. Setelah daftar tersebut 
sampai kepada Jajasan Jakti 
bersama2 dengan pengurus wa- 
kil dari petani jang bersangkut- 
an. Jaitu bila nanti ternjata pi- 

jar, maka direksi Jakti bertang 
gung djawab. Sebaliknja djika 

panti ternjata V.O.T.P.-lah jang 

kil petaniijang bersangkutan 
akan membantu menjelesaikan 
Gengan V.O.T.P. setempat. Utk. 
melantjarkan djalannja urusan 
diminta, supaja pihak petani 
mengirimkan 2 a 3 orang untuk 

tiap2 adanja pekerdjaan. 

3. Soal ,,overwinst”: soal ini 
sebetukna telah termuat dalam 
laporan kantor Akontan Nasio- 
nal. Dalam hal ini sdr Aminud- 

Gin telah menerangkan kepada 
Celegasi, bahwa menurut per. 
hitungan pihak Akontan tahun 
1954 mengalami kerugian Rp. 
5.000.000,—. Sementara itu da- 
lam surat djawaban Jajasan 
,Jakti” ditegaskan, bahwa pi- 

hak Jajasan itu sanggup dengan 
wakil2 petani untuk memper- 

nitungkan kembali. 

4. Soal pembubaran buruh : 
Buruh jang belum dibajar oleh 

N.V./C.NV V.O.T.P oleh pihak Ja 
jasan dengan wakil petani akan 

ditjarikan penjelesaiannja seba- 
gaimana mestinja melalui Dja- 
|watan Perburuhan. Untuk ini di 
perlukan daftar dari kaum tani 
gang belum menerima bajaran 

an menjampaikan kepada Ja. 
jasan ,,Jakti”.  Achirnja dite- 
rangkan dalam surat djawaban 
tadi, bahwa V.O.T.P,N.V. /C.V 
itu bukan organisasi atau badan 
landjutan dari Jakti. 

   
   

  

WONOSARI AKAN MEM- 
PUNJAI SGA 

Dari kalangan djawatan PP 
dan K daerah Istimewa Jogja- 
karta diperoleh keterangan, bah 
wa di Wonosari dalam tahun pe 
ladjaran 1956 /1957 akan dibuka 
sebuah SGA negeri. Maksudnja 
untuk . memudahkan peladjar2 
jang ingin melandjutkan seko- 

lahnja di SGA, terutama jang 
berasal dari daerah Gunung. 
Kidul. 

Semangat untuk beladjar men 

hari diantara  murid2 sekolah 

lah guru di luar kota djumlah- 

giakarta. 

GODEAN DAN MOJU- 

DAN MADJU. 
Achir2 ini Perusahaan? Te- 

“gjakarta, baik jang ketjil mau 
pun jang besar, nampak madju 
dengan pesat. 
Kemadjuan perusahaan2 tsb 

disebahkan karena matjam ba- 

doek. serbet makan, setagen. 
kain lurik dan lain sebagainja. 
Untuk mendapatkan bahan 

tenun itu para pengusaha seka- 
rang ini tidak tergantung dari 
per'bagian pahan2 dari. Peme- 
rintah tetapi bisa didapat dari 
pasaran bebas sedangkan harga 
nja lebih rendah dari. pada 
harga pemerintah, — (RRI). 

PROF. IR GARTNER ME- 
NINGGAL DUNIA 

Hari Sabtu tanggal 14 April 
yang lalu djam 18:30 Prof. .Ir 

Gartner guru besar pada fakul- 
tas Pertanian dan Kehutanan 
UNGM telah meninggal dunia 

dirumah sakit ,,Panti Rapih” 
karena serangan djantung, Prof 
Gartner jang berusia 57 tahun 
itu adalah seorang Djerman jg. 
telah mendjadi warganegara 
Beland” dan selama ini mendja- 
di Direktur Akademi Kehutan- 

an di Bogor dan memberi pela- 
djaran dalam mata peladjaran 
Politik Kehutanan, Ekonomi Pe 
rusahaan Kehutanan dan Bos- 

ia mendjadi guru besar tetap 
pada UNGM. Hingga sekarang 
keluarganja masih tinggal di Ne 
derland, Sebelum clash ia men- 
djadi guru pada Sekolah Ke- 
hutanan Menengah Atas di Kali 
urang. 
Pemakaman akan dilakukan 

nanti sore djam 16.00 dari Pan- 
ti Rapih ke Kintelan, 

  
  

II Daerah Istimewa 
kini telah diganti 

, Tjiptosiswojo, 

'# Kabupaten Kulonprogo. 

rasa belum menerima dan masih' 

hak Jakti jang belum memba-. 

salah, direksi Jakti dengan wa-' 

djadi guru dikelak kemudian ' 

ra'jat luar kota umumnja makir ' 

meningkat, terbukti dengan daf: 

tar2 tjalon udjian masuk seko- : 

nja besar sekali djika dibanding : 
kan dengan murid2 di kota Jo-' 

PERUSAHAAN TENUN DI-: 
ngetahuannja dalam 

nun dikapanewon Mojudan dan . 

Godean kabupaten “Sleman Jo-, 

rang produksinja banjak diper. 
lukan oleh masjarakat.a.l. hand | 

beheer. Kemudian sesudah clash | 

HALAMAN 2. 

|Apa & dimana? 
# Djam 09.00 digedung S.P.M. 
A. Negeri Balapan diadakan 
konperensi dinas para direktur 
S.P.MLA. Negeri se-Indonesia, 

  

PENGGANTIAN KEPALA BA : 
GIAN PBH DJAWATAN 

PP DAN K. 

Pendidikan Masjarakat 
Jogjakarta, 

Kepala Inspeksi. Pendidikan 
Masjarakat Kotapradja Jogja- 
'karta Setyobroto jang telah di 
angkat mendjadi Kepala Bagi- 
an PBH Djawatan PP dan K 
Bagian Pendidikan Masjarakat » 

Jogjakarta, 
oleh Sdr. 

bekas kepala 

Inspeksi Pendidikan Masjarakat 

Adapun kedudukanja .. Sdr. 
Tjiptosiswojo di Kulonprogo itu 
diganti oleh Sdr. Hardjowinoto. 

KOLAM UTK PERTERNAKAN 
IKAN DI KARANGMODJO 

| Kepala Bagian Perikanan .Da- 
'rat Djawatan Pertanian Rakjat 
Daerah Jogjakarta menerang- 
kan, bahwa “pembuatan kolam. 

Perternakan Ikan di Karang. 

'modjo Kabupaten Gunung-Kidul 

“Jogjakarta kini tinggal menung 

'gu “keputusan dari Djawatan 
Agraria dan Panitya jang mem 

punjai tugas menentukan harga 

tanah tempat pembuatan kolam 

tersebut. 
Pembuatan kolam itu direntja 

nakan dalam tahun ini dengan 

beaja Lk. 70 ribu rupiah. 
Adapun “keputusan tentang 

(harga tanah tersebut diharap- 

kan akan dapat selesai dalam 

bulan ini djuga. — (R.R..). 

TJALON2 KE TRANSMIGRASI 
Dari asrama sosial kota. 

Diperoleh keterangan - dari 
Kantor Urusan Sosial Kotapra- 

dja Jogjakarta, bahwa seperti 
iahun2 jang lalu, tahun ini Kan 
tor tersebut djuga menjiapkan 

lagi orang2 berasal dari asra- 
ma2 sosial untuk diturut.serta- 
kan dalam rombongan transmi- 
grasi jang diadakan tahun ini 

oleh Pemerintah. Jang dipan- 
dang sudah tjukup untuk di- 

tjalonkan ke transmigrasi ada 

25 kepala somah dan mereka 
sekarang” ada jang sudah ber- 
tempat tinggal diasrama Hadi- 

Tomo jang merupakan tempat 

penjaluran dari bekas penghuni 

asrama sosial ke masjarakat. 

PENGURUS DPSSS PEMERIN 
TAH DAERAH PERIODE 

1956/1957. 
Serikat Sekerdja Sekretariat 

(SIS) Pemerintah Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta telah menju- 

sun pengurus banu untuk .peri- 

ode 1956/1957 terdiri dari Ke- 

tua Umum sdr. R.M. Sudiardjo, 

Ketua, Bag. Organisasi sir. Su- 

trisno, Ketua Bag. Perekonomi- 

an sdr. S. Sutardjo, Ketua Bag. 

Personalia sdr. Prodjabramoro, 
Ketua Bag. Pendidikan dan Pe 

nerangan sir, M. Suhadi Ketua 

Bag, Sosial sdr. Wartidjo,  Ke- 

tua Bag. Perhubungan sir. Mu- 

hammad Basir Ma'sum dan Su ' 

warto, Penasehat2 sdr2 D.D. Su 

santo, Men dan Daris Tami- 

mi. 
Pengurus Dewan “Pimpinan 

SS Sekretariat Pemerintah Da 

erah diatas ini telah disahkan : 

dan diresmikan dalam resepsi. 

tilang tahun organisasi tsb. be 

berapa waktu jang lalu bertem- 

pat di Gedung Negara Jogja- 

karta. 

PERLUAS PENGETAHUAN 
KE.L. N. 

Dalam rangka Rentjana 
Columbo. 

Harj Kemis tgl. 12-4-1956 ter 

lah berangkat ke Djakarta un- 

tuk selandjutnja pergi ke Aus- 

tnalia Nn. Soedarinah Dirdjodi- 

ningrat, guru S.G.:K.P. Negeri 

Jogjakarta jang baru sadja “di- 

pindahkan dari S.G.K.P. Nege- 

adan, . 

" Ke keberangkatan sdr. 

tadi jalah untuk memperluas pe 
lapangan 

pendidikan vak kewanitaan Se- 

lama & 9 bulan. 

Telah berangkat 

Soeratning, . gUTu 

untuk bahasa Inggris. 

Kedua saudara tadi 

pula. sdr. 
M.A. IA, 

pergi 

(dalam rangka Golamio-#. an. 

Nonton mana ' 
— JOGIA 

RAHAJU: ,The High and the 

Mighty”, (Cinemascope) — 

Joh Wayne. 

REX.: “The High and the Migh: 

EN (Cinemascope) — John 

Wayne. 

Pap EA? It came from beneath 

the sea”, Kenneth Tobey, 

LUXOR : ,,Mast Galandar”, 

film. India. 

SOBOHARSONO: Anda 

Jane Russell. 

SENI SONO : ,,/Stranger on 

Horscback”, Joel Mc Crea, 

Kevin Me Carthy. 

NGESTI PANDAWA: ,,Srikandi 

Edan”. 5 

WETAN BETENG : “ Houdini”. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

,Klana Djajeng Tilam”. 

Ketoprak KRIDO MARDI 

ndalem Surjowidjajan : 
.R. Susilo”, (meletusnja 

Merapi, Bali). 

sOLO 
STAR: ,The last time I saw ' 

Paris” Ekzabeth ngo 

INDRA. : Mr. Soufh Touch 

Glen Ford. ' 
UB: : Duel in the Missisippi”, 

Lex Barker. 
SRIKATON : ,Gara2 mobil 

baru”, Sulastri. 
Elos SRIWEDARI : Crime 

“ 8chooi”, Humphrey Bogart. 

di 

KLATEN. 
Son of Aladin”, film   ROKY ! 

1 Ha



, 

1 

tertangkap itu berasal dari 
karta, namanja Sutrisno, mem- | 

    

SENIN 16 APRIL 19S6.   

  

PENERANGAN | Angkatan tau 
Darat TT UI, telah mer 
para wartawan dari 

untuk ana 
but Real.» 

  

iikatanes Sa 
kabupaten ' 
wedanaan Tj 
ten Tjiamis. 

  

Batan? lima hari, Ssaan patd 
“wartawan menindjau han 
tersebut lebih dulu Ma 
to jang mempunjai Tee 

  

, “Ren- 

tjana lima tahun penjelesaian | 
keamanan”, memberikan kete- 

rangan2 dan “background dari 
rentjananja itu. 

Pada mulanja Major Suwarto 
mengemukakan. keketjewaannja | 
terhadap hasil usaha alat2 nega- 
ra dimasa lampau dalam Ba ee 
basmi gerombolan dan : aruh 
nja didaerah tersebut. Tindakan 
tersebut Kena hanja. 

  Ss na SN 

CEMENT DI-TEST SEBELUM 
DIPERGUNAKAN 

Ir Oei Sien Khing, kepala ba- 
gian Konstruksi dan Djembatan 
dari Djawatan Kereta Api me-. 
nerangkan, bahwa sedjumlah ce-. 
ment jang 
DKA setelah di-test ternjata ti- |" £ 
dak memenuhi sjarat2 untuk di- 
pakai guna pembikinan | jemb: 
tan2. 5 
Diterangkannja, na am- 

   

   
tuk membikin rumah t bi- | 
sa djadi cement tersebut. 
bisa dipakai. " : 

  

Tapi, demikian Ir Oei, dengan | 

   

      

   

    

    

    

   

  

   dah “sebagai akibat dari tidak 
da) ja SANA, beta ena 

s Menurut Major Suwarto, rak- 

|| jat sudah djemu dan tidak ta- 
"| han ya terror jang bersimara- 

    
   

  

nerus, derita be- 

F manan, aa ea Major Suwar 

to mengharapkan pula, supaja. 
“Pemerintahan setelah pemilihan 

umum | ini, akan dapat menolong 

  

  
Ma 21 kantjah kesengsaraan 

2nja ten- 
   

Ma Suwarto sebagai 'Koman- 

| dan Resimen XI dan orang jang 

| imempunjai tanggung-djawab da 
lam soal keamanan didaerah Pri 
angan Timur itu, telah menge- 

(imukakan sebuah konsepsinja, 

dan mengharapkan supaja Pe- 
merintah Pusat mengambil over 

tersebut, 
“Konsepsi itu telah dilaporkan 

| catasannja (Panglima 
Mai telah didjalankan |, 

rmulaan April 1956. 
| Konsepsi tersebut ialah jang | 
sana | dengan ,,Rentjana 

15 tahun maa teng keamanan” 

    

     

adanja test itu maka djawatan | niales 
De- tidak menderita Mean 

mikian Ir Oei. — Ia 

  

SEPERTI Demosnk 5 
CPM kedjar pentj 

' mobil, 2 $ 
Dua orang sersan CPM al 

    

Pem anne seniman ada mna Tn 
jang terpelanting dari sebuah nak 

sedan (taxi) Chevrolet D 14605 
Gan orang itu berteriak minta | 99” jani 3 
tolong, ,,pendjahat2 .mobil”, Pe- 
ristiwa ini terdjadi didjalan Dja- - 
wa, Bandung tidak @jauh: “dari. 
kantor CPM disana. S3 

Ternjata orang Na Peangar, 
ting dari mobil itu : 
dari taxi tersebut berna 
Sarip, jang menerai 
ditodong oleh 3 orang 
jang kini melarikan ob 
itu. 2 

Maka 
CPM 

    

   

  

   

  

sul Chevrolet tersebut dan sete- 
lah terdjadi kedjar2an maka | 

| seorang pentjuari mobil itu ter- 
tangkap, djuga mobilnja diper- 
oleh lagi, 

melarikan diri. 
Pemuda pentjuri mobil ing 

ja- 

bawa pistol, kain hitam, 'katja- 
mata Ray Ban, vulpen. Kepada 
jang berwadjib ia berterus te-. 

. rang telah mentjoba melakukan 
pentjurian mobil itu bersama 2 
orang kawannja, 1g kini ma- 
sih belum Tenang ap itu ka 
J dan E. — Ant. 

Ta ni 

IBU MEMBUNUH ANAK 

Oleh jang berwadj | telah di- 

tangkap Sundari, wanita. muda 
baru 3 bulan kawin dengan se- 
orang djedjaka, Ia disangka te- 
lah membunuh anaknja jang 
baru dilahirkan. Tidak dikabar- 

kan bagaimana - tjara membu- 

  

puhnja. Majat ditanam dibawah | 
pohon pisang dekat sungai tidak 

segera Sima @ges 2 
itu dengan . menumpang | p 

mobil KMKB mentjoba “menju- 

pentjuri lainnja masih sempat. 

mengandung 8 bulan lamanja, 

| Lain berita mewartakan bah- 
wa didesa Wonomuljo, ketjama- 

) tan Pemalang baru2 ini telah 
L meninggal mBok Sawit bersa- 
3, ma2 anaknja Kasnari jang ber- 
: umur 20 tahun karena disambar 

ma 3 orang wanita lainnja se- 

dang berada ditengah2 sawah 
untuk memotong padi. 3 Orang 
wanita itu djatuh pingsan dan 

  

petir itu. — Ant. 

    

   

    

    

ArD —. 

donesia, 
Pemerintah Belanda telah me 

njampaikan aide memorie kepa- 
da, Pemerintah Indonesia, ten- 

O
a
 

Re 
U
G
 

  

   
Setjara lisan dalan peri 2 smu 

an itu Pemerintah Ma, 

i an kepsda Pemerintah F B 
£ dan dalam waktu : 

an resmi. 
Selandjutnja didapat 

    

merintah Indonesia iale bahwa 
Pemerintah Indonesia belum bi- 
sa mengambil keputusan ten- 
tang hal itu, sebelum Parlemen 
mengambil "keputusan tentang 

N
a
 

Ie
 

an
gl
e 

e
l
u
 

he 
mel

i 
-
 

merintah dan rentjana undang? 
pembatalan KMB, — Ant, 

Me 
4 

T
a
 
A
e
 
OS
 

  

) djauh dari rumahnja. “Kepada 

| jang berwadjib tersebut Sunda- 
| ri kabarnja mengaku, -telah | 
t membunuh anak j @ilahir- 

! kan itu, karena merasa . malu | 
karu kawin 3 bulan sadja telah | 

, 
: Disambar petir. 

petir. Waktu itu mereka bersa- 

mendapat luka2 sebagai akibat 

akan disampaikan djuga ajawab 

keterang. 
an, bahwa isi dari djawaban Pe 

keterangan program. politik Pe- 

     
£ : es 

Dika Dikabupaten 'Tasikmalaja 
at 7 kewedanan, 23 ketjama- 

| dan 201 buah desa, dengan 
duduk hampir mendekati se- 

djuta djiwa dan 35.000 diantara 

Nya mendjadi pengungsi. . 

Dari 201 desa itu, setanslah 
1 buah desa » vacuum? ( dari Pe 
merintah RI. Desa? s.£ vacuum 

  

    

    

    

   selatan 
maya, an jang terletak di- 

Tang. dimaksud Pan va- 

cuum itu, ialah : pertama, ada 

lurah jang sama sekali tidak bi- 
sa mendjalankan pemerintahan- 

nja didesa itu, jakni dia me- 

ngungsi dan rakjat jang tinggal 
dikuasai gerombolan, kedua ka- 

rah dan rakjatnja sama2 me- 

ngungsi diwaktu malam dan ke- 

tiga, hanja lurahnja sadja jang 

mengungsi diwaktu malam dan 

Ysiangnja dapat memerah kem 

“bali. 5 
3 “Daerah? jang “didjadikan de 

facto gerombolan, terleiak  di- 

snam pendjuru dikabupaten Ta- 

sikmalaja. Jaitu didaerah : -seki- 

'tar kewedanan Tjikatomas dan 

Karangnunggal, Gunung Kem- 

bang, disekitar Gunung Telaga- 

bodas (perbatasan Tasik-Ga- 

rat), Gunyag Galunggung ' dan 

iisekitar Gunung "Tjakrabuana. 

Menurut perhitungan, luasnja 

Jaerah2 jang disebut de facto 

| gerombolan ada Pepe in, dari 
uas kabupaten sik- 

   

  

Dikawodonar Tjidjulang. 

Didaerah kabupaten Tjiamis, 

Itake sek gerombolan DI. ter- 
ekitar kewedanan Tji- 

Hu ng: Kenalan Tjidjulang 
mempunjai 3 ketjamatan, jaitu 
Tjidjulang, Apisugur dan Lang- 
kaplantjar den, gan ?2 buah desa 
seluruhnja, Djamlah penduduk 
disatu kewedanan itu ada 60.000 

djiwa dan dua pertiga diantara- 
nja atau 40.000 djiwa mendjadi 

pengungsi dan tidak tentu tera- 
pat tinggainja. 
Dikewedanan Tjidjulang ini 

jang daerahnja merupakan da- 

erah minus, lebih terlihat besar- 

  

| Inja penderitadn rakjat dan ba- 
gaimana pa el PES Di 

dikalangan rakja 
Pada bulan Na 1955 di 

kewedanan tersebut ditempat- 

| pada 5 April jang lalu telah di- 
| gantikan oleh Bn 608 Res. 20 TT 

Surjo Sumpeno. 
Sebelum bataian itu ditem- 

patkan disana, praktis Pemerin- 
aan RI tidak berdjalan diselu- 

pruh kewedanan tersebut. « Se- 
djak ditempatkannja wedana 
Amas Sutamihardja dari Bogor, 
mendjadi wedana ditempat itu, 

| maka barulah aparatuur 'Peme- 
rintahan R.I. dapat disusun. 
Sampai sekgrhng ini masih te 

rasa sekali, wa aparatuur 
Pemerintahan RI disekitar ke- 
wedanan itu tidak bisa berdja- 

lan lantjar, 

  

  

Mma sudah djemu. | 

| |rakjat dan mengeluarkan mere- 

“Seootim Pemerintah baru ke- 

Iaerah jang merupakan tempat 

kan Bn 604 Res. 21 TT VI, dan | 

"VI dengan komandannja, Major | $ 

  

  

Peka 1 ra: jang. app 
|| hingga ru, Io n J3 cena Peme | 

rintahan RI baru dalum tingkat ! 
penjusunan disitu), Gisekitar ke 
tjamatan Tjidjulang par 
|dapat 3 buah desa jang 

li vacuum, jaitu in 2 sie 
desa ' Kartahardja, “ipa nti 
dan Sindangsari dengan pendu- | 

2 | duk 1000 kepala keluarga. Di- | 
ketjamatan | Tjigugur jang va- 

T- 'cuum 2 desa, jaitu desa Pagar- 
bumi dan Djadimulja - dengan. 

| penduduk 1300 kepala keluarga. 
Diketjamatan Langkalantjar jg 
vacuum 3 desa, jaitu desa Pang: 
kalan, ' Bodjongkpndang,  Tji- 
manggu dengan: $ 
kepala kelua 
terachir 

surplus. 

dakan aa Wo an aa 3 harus 
dikawal oleh alat? negara. Per- 

imat di an terse 
but ditipu oleh Jurahnja. selama | 
5 tahun. 

  

Dikewedanaan Tjidjulang itu 
terasa sekali pengaruh geroma- 
bolan, karena kebetulan pimpin 
an DI ditempat itu ialah resi- 
den DI Priangan Timur berkedu | 

itu Dede Kartamihardja, dan. 
bupatinja Affandi. Kedua tokoh 
DI itu berasal dari kampung 
tsb. dan sedjak dulu dikenal se 
bagai pemimpin rakjat jang 
berpengaruh serta mempunjai 

hubungan famili jang banjak di 
kalangan rakjat. : 
erangan besarnja pt 

SETELAH MERA 
13 TAHUN telah lewat. 

meninggal. Ia pergi tahun 1943. 

jang baru itu. Tapi 

gai kesukaran hidup, djauh 
galkan didesa Njamplung, 

  

. PAK KARSO. 

'Di Palembang teman2nja ba- 
njak jang mati dengan begitu 
sadja. Maka mereka djadi. geli- 

tak tahan lagi. Tetapi Djepang 
tak kembalikan mereka ketanah 
asalnja, bahkan angkut Pak 
Karso beserta kawannja ke Si- 
ngapura. "Untuk dipekerdjakan 
lagi membuat djalan2 dan lain 

sebagainja untuk keperluan pe- 
rang. Achirnja keadaan di Si- 
ngapura tambah berbahaja. Ma- 
ka dibawanja Pak Karso dan 
rombongannja ke Bangkok. Di- 
sana ia tinggal sampai Djepang 
menjerah kalah. Tapi Pak Kar- 
so hadapi kesukaran baru, ka- 
rena ia diusir “oleh Pemerintah 
Siam. Maka pergilah Pak Kar- 
s0 terlunta2. nga 'berdjalan 

kaki menjusur pantai kearah Se 
latan, tak tahu kemana jang di- 
tudjunja. Maksudnja pertama- 

menjerbu 
hasrat untuk pulang ke Djawa. 
Tapi ini-hanja bagaikan impian 
belaka, karena sebagai orang 
Gesa jang tak “berpengetahuan, 
Pak Karso tidak tahu 'perobah- 
'an dan perkembangan keadaan. 
Aehirnja, sampailah ia di Djohor 
dan disitu dapatlah ia mata pen 
tjarian baru sebagai orang be- 
ha: s jang Ten diperkebutan. 

Djaman berobat” Indonesia 

misrueka. Datanglah ajuga 
orang2 Indonesia selaku pega- 
wai2 perwakilan Pemerintah 

Karso berkenalan dangan 3 

FLASH 

  

ratoriun ? 

“ penjelidik semesta ! 
| kita lihat !   

urap 

    
Sementara darah ta dn- 

dukan disekitar Tjidjulang, ja- 

ip Hau 

sah dan minta pulang. Karena 

tama untuk tjari hidup. Sajup2 $ 
kedalam pikirannja | 

  

2 DI Dasisitar 
tersebut dapat diketahui, bahwa 
antara ketjamatan  Tji 
dan ketjamatan DAA Penta 
pa adja tidak dapat dilakukan per 
hubungan antara Pemerintah, 
karena Ikuatnja getombolan dia 

  

but andjadi daa genom) 4 
rakan Siluman tidak s 

sampai  diketjamatan 
dari Bandjareari. 

,Striking Force dan Fra- | 
. me an Tenang : 

orang induk AS Ti 
troepen) dan Ik. 600 Akta" sen 
djata. Dikewedanaan Tjikato- 
mas dan Tjidjulang DI menem- 
patkan masing2 1 bataljon. Di- 

oa | dam pemerintahannya, lisi DI 
| dan pemerintahannja. "3 

Menurut ,,Rentjana 5 tahun 
Il penjelesaian keamanan” — itu, 

| gerombolan tersebut akan dihan 
tjurkan dengan memakai tak- 

tik jang lebih sesuai Sangka. ke 
adaan lapangan, 

Tjara memukul jang akan di 
| lakukan kepada gerombolan itu, 
dilakukan dengan 2 tjara, jaitu 

  
. Work Hoa -disamping mene 

kan & kekuatan sendjata, 
jang idak henti2nja, djuga da 
erah pengaruh mereka dikuasai 

sepenuhnja, sehingga praktis 

mereka akan mendjadi lumpuh 

Work Twoops itu, selain tenta- 

ra, djuga pamongpradja, OKD. 

masjarakat dan seluruh rakjat 

' memegang peranan penting. — 
Ant.   

Pak Karso debina Tak duga 
NTAU 13 TAHUN.. 

Dikiranja Pak Karsodikromo telah 

Pergi sebagai romusa. Diangkut 

Djepang untuk dipekerdjakan sebagai koelie bersama? orang ba- 

lainnja. Pertama? di Djakarta membuat djalan2 dan sungai. 

Disana ia tin .3 minggu. Lalu engaaga ngan kapal ke Tan- 

djungkarang, rus Te0tfa kereta api ke P: embang. PA De ber- 

sama? teman2nja ia bekerdja 3 bulan, "mem at. lapang terbang 

dan djalan raja. Banjak kawan?2nja mati ditempat pekerdjaannja 

Pak Karso untung masih bisa pertahankan 

hidupnja. Meski sering sakit karena susah dan menderita berba- 

daripada keluarganja jang ia ting- 

kalurahan 

Gamping (Sleman). Memang Pak Karso berasal dari desa Njam- 

“plung itu. 

Baletjatur, kapanewon 

| orang asal Sagja, Terbuka bagi- 

'nja djalan untuk berkirim su- 

rat kepada keluarganja di Jo- 
gja. Ialah didesa Njamplung ka 
lurahan Baletjatur itu. Semula 
tidaklah Pak Karso mengira 

sih hidup. Alangkah bahagia 
din bersjukurnja kepada Tuhan 

sih selamat. Lalu diusahakan vi 

sum untuk dapat pulang ketem- 

pat asalnja karena rindu hati 
tak tertahan lagi. Maka berang 
katlah ia meninggalkan Djohor 

dari Singapura menudju Dja- 
karta. Dan sampai dengan sela- 
mat di Jogja.tgl. 10-4-1956 de- 
ngan naik kereta kilat dari Dja 
karta. Saat pertemuan dengan 
keluarganja tak terlukiskan de- 
ngan kata2. Air matanja sudah- 

lah meluntjur membasahi pipi- 
nja jang sudah kisut itu. De- 
ngan bersedu- -sedu ia rangkul 

anak isterinja jang semula diki- 
ranja sudah mati itu, 

Ketika Pak Karso diangkut 
Djepang sebagai romusa keluar 
Jogja ia mempunjai 6 orang 
anak, jang sulung baru sadja di 

kawinkan, sedang jang bungsu 
masih menjusu, Kini Pak Karso 
umur 55 tahun, sedang anak 
bungsunja sudah berumur 13th. 

  

BEKAS INSP. porasi DIHU- 
KUM 32 BULAN. 

5 Pengadilan Negeri Palem- 
'bang dipimpin Hakim Tjokro 
'Hanityo dan Djaksa- penuntut 
Toha, dalam memeriksa perka- 

ra penjelundupan kopi dilaku- 
kan suatu komplotan: antara la- 
innja dipimpin seorang bekas 
Inspektur Polisi, telah —mendja- 

NN Pena 

Tekuk 

tdjulangil. | | 

situ. 
Diseluruh kabupaten ea : 

ja : 

  

     

  

,Striking “Force dan Frame | 

dan musnah. Dalam Frame. 

bahwa isteri serta anak2nja jg 
.| sudah lama ditinggalkan itu ma 

ketika Pak Karso mendapat ke" 
rjataan bahwa keluarganja ma- 

dan tel. 5 April jl ia naik kapal | ' 

NI 

| MENURUT UP, benua 

tua PBSI Pusat kepada Wee 
Kim Wee Pemimpin rombongan 

“Ibulutangkis Singapura jang me | 
Pugadakan kundjungan ke Indo- 
'nesia baru2 ini atas undangan 
| Sin Ming Hui. 

Sudirman telah menundjuk- 
kan perhatiannja terhadap usul 
|Malaya itu dan berdjandji akan 
'menjokong bila usul itu dirun- 
dingkan nanti. 

Dikatakan selandjutnja oleh 
Sudirman, bahwa ia sendiri dan 
wakil PBSI di Singapura, Po- 
han pernah mengemukakan sa- 
ran supaja di Asig dibentuk su- 
atu Dewan Pengawas dari Per- 

Asia jang meliputi semua nega- 
ra Asia, djadi tidak hanja Asia 
Tenggara sadja. 
Sudirman menegaskan, bahwa 

bila dewan tsb. diadakan untuk 
Asia Tenggara sadja, maka. ne- 
gara2 seperti India, Pakistan, 

Sailan, Hongkong, Djepang dan 
RRT tidak dapat turut serta. 

Mengenai. tournament. bulu- 
tangkis “kedjuaraan Asia jang 
pertama sebagaimana3 telah di- 
usulkan oleh Malaya, Sudirman 

menghendaki supaja untuk per- 

tama kali diadakan di Malaya, 
sebagai penghargaan kepada 
Malaya, jang mendjadi peme- 

'|gangi Thomas Cup 3-kali bertu- 
rut-turut. 
Sudirman menjarankan djuga 

supaja piala jang akan diperebut 
kan dalam tournament kedjua- 
raan Asia itu nanti, diberi nama 
Piala Wong Peng Soon. , 

Sebagai . penutup dikatakan 
oleh Sudirman, hendaknja De- 
wan Pengawas Bulutangkis di 
Asia itu nanti dapat membuka 
djalan, membikin tournament 

kedjuaraan Asia itu sebagai 
»Wimbledon” untuk. penggemar2 
bulutangkis, sebab menurut. Su- 
dirman pemain? bulutangkis ter 

baik sedunia terdapat di “Asia. 

— Ant, 
  

TOVENAMENT.BRIDGE UTK 
SELURUH INDONESIA 

Untuk ' merajakan lustrum- 
nja jang kedua, oleh Ta Chung 
'Sze di, Semarang akari diadakan 

1 dingan bridge jang dapat 
diikuti Oleh penggemar perma- 
inan itu 'diseluruh Indonesia. 
Per ingan akan “diadakan 
'mulai tgl. 19-5 untuk 2 hari la 
manja. 
Pertandingan jang . “akan di 

,adakan di Semarang itu adalah 

Dimaksudkan tiap? tahun akan 
diadakan pertandingan kedjuara 
an Indonesia. 
"Sekretariat ,flomba bridge se 

luruh Indonesia” jang pertama 

ini adalah djalan Mataram 784. 

Semarang. 

  

PEBRLOMBAAN EGRANG DLL 
Untuk meriahkan 200 th. 
kota Jogja. 

. Panitya Peringatan 200 tahun 

Kota Jogjakarta telah membu- 

at rentjana2 untuk meriahkan 

peringatan 200 th. kota Jogja- 

karta “antara lain dengan ren. 

tjana perlombaan2 olahraga, se- 

perti atletiek, sepak bola dll. Se 

lain dari itu akan diadakan dju- 

ga perlombaan? olah raga aseli 

dari penduduk seperti egrang 

Gil. Perlombaan? ini akan dise- 

diakan ' hadiah2 bagi mereka 

jang menang. 

Dengan hormat, 
Bersama ini jang 

Na 

| Kang h i Bulutangkis: 

'Pernjataan tersebut telah 'di- | 
kemukakan oleh Sudirman Ke- 

satuan2 Bwlutangkis Nasional | 

jang pertama”kah terdjadi. 

Dji. Kusumajudan 95 A, SO LO. 

bertanda tangan dibawah ini kami, 

M.  AKUSMANA Pengusaha Roti Kue-kue Biscuit Lek- 

sana Tjirebon. Kami membilang banjak terima kasih kepa- 

da Tuan Tabib Amirodin Solo jang sudah menjembuhkan 

R..I. di Malaya. Achirnja Pak, 

tuhi hukuman 

hukum 

dituduh turut 
tuhi hukuman   

37 SOUNDS LIKE A SIGNAL 
FROM THE SPACE- | 

SCANNER! aer HAVE 

  

ye 
Ne gd 

  
— Dr. Zarikov ! Suara apakah 

itu jang terdengar dari labo- 

— Seperti tanda dari pesawat 
Ta 

wa pertama W.E. Pusung dan 
Boen Soek Lie masing2 dengan 

2.tahun 8 bulan pen- 

djara. dipotong tahanan. 
16 Orang pekeraja warian jg 

hanan (Ik. 8 Ba — Ant. 

terhadap terdak- 

sembuh. 

membantu didja- 
selama dalam ta-   MAA AMA AO LL LL EL saja punja penjakit Ambeien jang sudah lamanja & 10 th. 

dengan zonder operasi dalam tempo 15 hari sudah dapat 

Sekianlah, kami menghaturkan banjak terima kasih atas 

pertolongan Tuan Tabib Amirodin. 

| AAA ALLAH TAI 

  

Akan menjokong tournament 
bulutangkis kedjuaraan Asia 

Bulutangkis Seluruh Indonesia 
DI Gel (PBSI) akan menjokong usul Persatuan Bulutangkis Malaya 

AMP (supaja diadakan tournameng bulutan kedjuaraan Asia. ' 
rembes kewedanaan tsb., aa $ ana Weni 

Pan k 
  

KES. MAHASISWA JOGJA | 
AKAN MELAWAT KE KA- 

—LIMANTAN 
Sehabis lebaran puasa jang 

akan datang, kes. Mahasiswa 
dari Jogjakarta akan mengadai 
kan kundjungan ke Bandjarma 
sin, guna mengadakan pertan- 
dingan dengan beberapa kesebe 
lasan di Kalimantan Selatan. 

Hasil dari pertandingan itu 

ha2 scsial. 
Tadinja maksud perlawatan 

akan diadakan sebelum bulan 
Puasa, tapi berhubung dengan 

kerap kali turun hudjan, diun- 

puasa, — Ant 

  

re2 telah diadakan upatjara 

pemberian idjazah kepada 28 

sar2 sipil dan militer, 

'Lamanja kursus tsb. sebulan 

dan diikuti oleh pengurus2 ko- 

perasi didaerah itu. Pengadjar2 

didatangkan Gari Makassar di- 

tambah dengan . tenaga2 
memang ada di Pare2. 

Kursus angkatan kedua akan 
diadakan pada bulan Djuni jang 

akan datang. 
  

“ Satuan - satuan TNI, dari 
'batalion 702 dan T.K.R telah 
berhasil mengusir gerombolan 
DI/TII jang berada disekitar 
kampung Batjukiki. Sedjalan 
dengan pengusiran gerombolan 
tsb. oleh satu rombongan jang 
terdiri dari Djawatan “Penera- 

Ingan Kepala2 Distrik dan ke- 
pala2 kampung telah diadakan 
penerangan2 kepada - penduduk 
jang baru dibebaskan dari ta- 
ngan gerombolan tsb. serta dia- 
dakan pertemuan2 silaturachmi. 
Penduduk pada hari itu telah 

dapat ' mengerdjakan sawah- 
ladangnja seperti. sedia kala. 
Perlu diketahui, bahwa selama 
beberapa waktu kampung itu 
memang dulu dikuasai oleh 
TKR, tetapi ketika tempat itu 
dikosongkan, - DI/TII datang 
memasukinja. 

ME AL LL 

DIDJUAL : 

1 FOTO TOESTEL 

CONTAX 
Lens iSontiar 1:2 f — 5cM, 

pakai lichtmeter ingebouwd. 

Keterangan pada adp. No. 197-4 
SALA LL 

  

Sjair Pendjahit Maison 

"GADJAH MADA" 
Rezeki tuan akan tiba : 

  

Bulan puasa sudahlah tiba. 
Butan mana sangatiah mulia, 

Tua muda sanggup ber- 
korban harta. 

  

Hari Raja achiran puasa 

Adalah hari jang sangat mulia 
Tua muda bersuka ria 

Memakai pakaian serba aneka.   : 

LALU AL AL Ba Aa Aa AL SA Ma NT MS MA AG 2 Pena 

Surat pudjian 
KEKUATAN DARI BADAR 

Kepada Jth. 

TUAN TABIB AMIRODIN 

Hormat kami : 

(M AKUSMANA) 
Pikiringan 47/1, Tjirebon. 
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  La aman ma 

GORDON KEMBALI 
Ta IN 

N THE 
THE INSTEUMENTS 

FLASH A SIGNAL 
UP UNDAWAL 

Out THERE ' 

  

—. Pesawat2 ' ini menuridjuk- 
kan adanja kekatjauan2 dia: . 
lam semesta, atas sana. Pe- 
sawat2 di satelit2 sana pasti 
memberi tanda kalau ada 
gangguan jang luar “hiasa 
dari luar. / 

— Waah. Bagaimana kau bisa 
mengatakan ga 3. erna 
terdjadi disana ? 

GEEI HOW 
CAN YOU TELL 
JUST WHAT 
IT SPOTTED? 

KE MONGO (7) 
  

SCREEN 

HERES A PICTURE YA STRANGE PLANETOID 
ON THE SCANNERS | APPROACHING THE FARTH!     WAT..." ZARKOV! ISN!T 

THAT THE PEANET MONGO? 
Now! 

4: . 

: 
Fi 

5 
e 1 

O 
195

6, 
Ki
ag
     

—— Ini ada gambar pada Jar, 
pesawat penjelidik sekaran 

-—- Sebuah planet 
bumi. 
kov! 

mendekati 
Tunggu 
Apakah itu bukan pla- 

net Mongo ? 

akan disi mbangkan kepada usa | x 

durkan hingga “habis lebaran | 

MAKASSAR, Baru? inj di Pa | 

orang lulusan kursus kader Ko- | 

perasi jang dihadiri oleh pembe- | 

jang | 
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TE SEE SU Ka 

PERTJETAKAN STENSIL ELEKTRIS 

Patjinan 15 — Jogja. 
ANN PA Pa Na SN AA PTN ANA NA AA MELNAAATY, Ta 

   

Agen-Agen di 

Sa Aa RL ML RA TI Ma ML AI ML TI ML RA LA 

dan (glends). 
tidak hantjur, 

Jajasan B. P. “Gadjah 
DJALAN MERAPI 16 — TELP. 265 

MENERIMA ORDER KILAT!!! 
ME LN AN TE EA TE AA 

seperti Pomade biasa ............ Rp. 25,— 

$ Pusat Pendjual 

. 

Agen : Tabib BARIAH 
' Toko Obat Eng Njan Ho Tambak Segaran 6 — SOLO. 

Aa NA TA TA AA TA TA 

AT MA TEE ET TE TE TA 

rambut asli (hitam), 

TOY 
TA 

  

. HALAMAN. 3, 

Madax 
JOGJAKARTA. 

(
A
I
A
 

MANA MMR MI MAMA EN MN MEN PIA ME PE PA MAA MK AL 

POMADE MERK GARUDA 

Satu?nja POMADE jang terkenal di Pakistan dan di Indo- 

nesia. Terutama baix sekali untuk Pemuda & Pemudi pega- 

wai2 kantor atau anak2 sekolah jang suka memfikirkan $0- 

a12 dalam, belum umur rambut sudah mendjadi putih. Men- 

tjegah dan membasmi tumbuhnja rambut putih, memperkuat 

akar2 rambut, sehingga tumbuhkan 

menghilangkan rasa posing, gatal di BR Pakainja mudah 

Me
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MN TA 

4x 

$ 
4 

3 Untuk menjembuhkan penjakit kotor jang sudah lama 

“atau baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Go- 

| nokokan jang lekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar2, 

'menimbulkan lain rupa? penjakit seperti Entjok dan sakit 

& “tulang? djantung berdebar2 dan kotor darahnja. Maka ke- 

8 lemahan umum terdjadi. GONOCIDAL ditanggung sembuh- 

kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 

8 

4 
25 

4 
1 
4 
» 
& 
4 
5 
15 
& 
4 
4 
& 
2 
& 
2 

''batuk darah dan sesak napas. Harga 

SEXALIN. untuk wanita jang sakit kotoran Rp. 

SEXANOL Untuk laki2 jang lemah badan 

APHRODIN Untukoba luar .... 
CLEANSING CREAM Untuk bersihkan paras 

muka dan hilangkan make-up 

SPROSSEN-CREME Untuk hilangkan tanda2 
hitam, merah atau kuning dimuka. 
Gilain bagian badan 

DC CREAM Untuk kekolotan panu2 dan kukui 2 
BARYLTINE Untuk tumbuh rambut, tjegah 

rontoknja dan bikin kerinting, kilap dan rapi ., 

NO-HAIRPOWDER Untuk hilangkan rambu" 2 

ATOM HAIRDYE Untuk menghitamkan rambut 
putih.. Tanggung tidak luntur dan 
kwalitetnja. 3 Gr. Rp. 10,—, 5 &. 
10 Gr. Rp. 25,—, 1 pak Rp. 5,— 

DC PHARMA LID. 
BANDUNG — DJAKARTA. 

Agen? di Djawa Tengah : x 

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

" Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjiman, R. O. Karuhun 

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

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

& Watch Store muka pasar Slompretan Solo. Toko obat 

$ Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pekodjan 

P Semarang. 

AE SSS SSS SALES 

MLM EL LE LL LL LL LL TA LL LL LL ML LM 

SELESAI 

GONOCIDAL 

Harga 84 Rp. 20,— 

ASTHMA CURE 
Untuk sembuhkan penjakit daripipa2 angin dan paru2 

seperti Bengek, batuk kering | basah, banjak slijm | riak dan 

"
7
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Hana AN nana edk 5,— 
20,— 

» 20,— 

10,— s.coc.o.oroow. ” 

” 10,— 

atau 

» 10,— 

15,— 

10,— 
5,— 

istimewa 
Rp. 15,— 
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       IJIN TJU 

  HOO 
DJ. PASAR SELATAN 243-3ds 

Djokja : 

Toko Obat ENG NJAN 
id. THAY AN TJAN — Petjinan 
id, ENG THAY HOO — Petjinan 
id. YOE — Tugu Kidul 87 
id. TEK AN TONG — Petjinan 

OBAT BATUK CA 

Be NA Sa, 

BA Ta an 
PN Ta Tati taman 

T21 
2 ALS ML Ta, Ta Ta SL ML ML LA AAA MEA TA LA PL TA TN LA ML Mu 

ANN td 

PE 

HOO — Petjinan 75 

Mar
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BADJA OBAT KESEHATAN BADAN 

VIRANOL 
VYIBANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : 

Segala matjam penjakit seperti : 
.tung berdebar - debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). 

Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja. Baik un- 

tuk orang jang bekerdja berat, bekerdja dikantor dan jang 

suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- 

Alesan penjakit : badan lekas tjape, makanan 
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 VIRAN OL 

Buah . pinggang, Djan- 
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jang tanggung 10075 BERHASIL, 

Harga 1 botol Rp. 20,—. 
Djuga. 2d sedia lain2 obat jang mandjur. 
Radium Viranol Tonic Pills, menambah darah . 
Pil Istimewa 
Minjak Istimewa 
Pil Viramin ... 

an... 

nensanas 

Pil Wanita untuk wanita tua Ek au ka Oa ean ka Dan Pane 4 

sannagenanganunneana nata Geoengaknanannaoeneannan 7» 

.. Rp. 30,— 
15,— 
10, — 
25, — 
30,— 

sn... 

sna.ccocoo.mcunsanan ” 

Salp Tjantik, menghilangkan -hitaman dimuka 
panu, kukul djerawat No. 1 Rp.20—, No. 2 ,, 

Blossom Face Cream, menghilangkan noda2 hitam ,, 

Sultana Figure Cream, membikin bagus badan . si 

10,— 
15,— 
30,— 

Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur 

2 gram ..... .....Rp. 10,— 
No Hair Powder, menghilangkan rambut ......... Dag 
Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok 
Minjak Telinga, kurang mendengar .......... Kk ning 2 
Salp Wasir (ambeien) 
Salp Exceem untuk kudis, gatal, luka2 
Pil Diabetes (sakit gula) 

Pil Entjok Linu2 

dan 5 graM woo oo. 20,— 
10,— 
10,— 
10,— 
10,— 
NO 
50,— 
25,— 

srosvunaganaa sonusoooo0anunsanauan ” 

Obat dikirim sesudah terima uang tambah ongk. kirim 1579 

TABIB MAWN Tamblong 40, Telp. 4941, Bandung. 
Djl. Djatinegara Barat 2 C — Djakarta, 

Obat-Obat bisa dapat beli disemua Toko Obat TIONGHOA 
diseluruh. INDONESIA. 

AGEN-2: 
Toko SOLO, Dji. Sosrowidjajan No. 5 — Jogjakarta. 
Toko Obat TEK AN TONG, Patjinan 81 — 
Toko Obat ENG NJAN HO, 

WARUNG MOEIO, Djl. Judonegaran 17 — 
Toko Obat ENG TAY HO, Patjinan 58 — 
Toko JUNIOR, Djl. Malioboro 93 
Zindabad House, Nonongan No. 77 —- Solo, 

” 15 Bi 

Toko Obit HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 
Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG, Gg Pinggir 1 — 
Toko Obat SHANGHAI & SINGAPURA 

Toko Obat A.A. Gang Pinggir 9 
UNIVERSAL STARS, Bodjong 6 B 
Toko HAPPY, Alun2 15 — Kudus, 

PR AI EPA TERUAG 

» 

Pasar Djohar — ” 

” 
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» Tiar 2 Kaki j Berabe | 
« bahagianja bukan main. Malah | 

sampai sekarng rasanja seperti | 
djalan? Giatis mega. Sebabnja ' 
kerena Sapta malam jl tenan, 
uang dari sdr. Tjic "No 

Agung Rp, 8381719. Bu 
t Berabe. sendiri, tapi 

went sandara?-nja korban HO. | 

— Kalau Berabe terima uang 

banjak bung dirinja sendiri, sih, 

  

   

1 napusga "2 "lay UEKONG. | 

“eugan: beberiha nah set se 

pur sebelah wetan setasian Ta- 

But Jogja) dibikin betil. Kalau 

"malam lalulintas ditutup. Be- 
rabe sih setudja- setudju. sadja 

Ialwintas ditutup: Kan” buat 

kepentingan, mau, Tjuma, ka- 

Fu rehijana viaduct sudah. @ja- 

di kenjataar, waduh, tidak per. 

Ya Talulintas ditutup, pekerdja 

LanDKA bisa lekas'beres. 
Kapan ja itu viaduct tarun 

deri awang? PEG 

  

R x D 1 . 

SENIN 16 APRIL 1956 

| JOGIAKARTA 

06.45 Piano Pagi: 12. 15 
Liburan Sekolah, 13.45 

Weber dgn orkesnja: 14.10 SB! 
Siang oleh : 

Dongengan untuk kanak2, 17.15 
Kejog Ponorogo, 18.10 Adzan 

Maghrib, 18.15 Ruangan Djapen 

Kotapradja, 18.30 Suara Sendja : 
19.15 Tindjauan Luar Negeri: 
19.40 Aneka Stambul oleh IKSI: 
20.30 Sedjenak Ketawa: 2110| 
,Untuk Kesedjahteraan Kel, Ki- 
ta": 21.30 Siteran Malam, 

SURAKARTA En 

07.20 Rajuan pagi oleh oss: 

18:10 Klenengan oleh Ngesti Iro 
mo: 17.00 Dunia anak2: “18.09. 

Adzhan Magrib, 18.15 Penting- 

nja pendidikan Djasmani bagi 
sesuatu bangsa: 18.30 Seni kara 
“witan: 19.30 Irama Hawaii 2g 
The Moon Islanders: 20.30 Im- | 

bauan malam: 21.15 Lagu2 Su-| 

matra, 22. 15 Gema Pn oleh 

R.0.E.. 

: Sedkia Ea 

“Siaran AP. dj. 18.15 — 19.00) | 
» 06.25 Saptanada dbp. S.Dhar- | 

moto: 1410 Lagu? Melaju: OSD)| 
S. Bahri, 17.00 Ujon-ujon, 18. 10 

Adzan Maghrib,. 19,307 
Iang Malam, 

Jaa Indonesia : : 

I- 8. Pakai garansi Ri 

20.30 Lagu? “one s 
boa: 21.15 Dari dan “untuk pende | 

.. 

| serasa 17 APRUL- 1956 
1 JOGJAKARTA 

08. 30 Gending2 Untuk Kanaxo | 
(49.00 Irama Ketimuran: 13.10 3 : 
| Paduan Suara Bersama : 14.10 | 
-Krontjong Siang, 17.00 .,Mari | 
“Bergembira” 'oleh Kanak2 GS) 
RM) 1740 OH. Kawanua: 
“Adzan Maghrib: 18.15 Siaran 
“Untuk Angkatan Perang Kita: 
19-15 Icatisar Pers: 19.49 Baha- 
sa dan Sastera, 
Indonesia terkenal: 
-tapan “Rochani 
2. 15 siaran Tritunggal. 

| SURAKARTA 
“ 0810 Urap 
Gending: 43. 10 Swirig dan sweet 
music, 14.10 Rajuan siang oleh | 

“OK. Tjepaka Putih: 17.50 Ru-j 
angan pemuda pemiidis . 18.09, 
Adzhan Magrib, Aa 30: Rajuan. 
sendja oleh Suare Astana: 19.30 
Pilihan pen Sengar 20.30 Solo" 
'pjano: 20.49 Perkembangan ke- 
"budajaan Indonesia 21. 15 Siaran 
Tritunggal. 

Te SEMARANG 
(Siaran AP. dj. 1815 — 19. 09) 

06.30. Orkes Ruspa Kentjana: 
1315 Ork. Haw. Rame Dendang 
14.10 Rajuan Siang: 17.00 Ta- 

:20.45 San- 

    

“@djar: 18.15 "Hidangan: Corps Mu- 
Isi kurB Sing: «19.30. Kron- 
jong. Malam: 20. 30 Indonesia 
pa 121. 15 Siaran Tritunggal. 

Ie 
| @erotahang bisa terdj di). 

  

    2S 3 S3 SH €3 

NIK “DJAM 
| Irangcuna : 5 

| 1. Pikerdjaan tjepat 
2. Ongkos ritgan' SAE SE TAI 

4. Tidak sehat, ongkos 
| kembali. 
| Terima tamu : dj. 17. 00 — 19.00. 

MINGGU H- SENEN: 
Ko djam 08.00 — 17.00. 

R.B. SASTRAPRADANA 

patosia Lor M4. M1/9 (Kulon 

podjox beteng) D,l. Bantai, Dk. 

Dn oa agaaaan 

SANGAT MANDJUR 

PH SAKIT PINGGANG 

Rp. 10,—. Ongkos kirim Rp. 3,50 

luar Vjawa Kp. O—. 

R. O. KAROEHOEN 
Jogjakarta : Djl. Malioboro S1 A. 
ME LALLLAAA 

1 

S3 PIANOSTEMMER 
OT. SITE N 

Dias Gibdore — Magelang. | 
Ongkos Stem DANG Rp. BA 

tentu datang Jogja, Solo dan 
Semarang. Djuga terima pang- 

dari lain? Kota dengan 

tambah segala ongkos-ongkos. 
Berhubung sering” terlambat 

Wa di an tiap mendasikan   rgar, atjara: 

  

TANI MA 

Menjadi, jikan 

Bintang? 
seluruh Djawa.. 
KU NDJUNGMAM KT .D 

JKRIDO MARDI: melajani 
KETOPRAK - 

Mulai sek 

aya. Sdr. KADARDAH ) 
“| RUKINAH . 
SUDJADI : 

: 
. AA TE LN 
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4 TERBIT TEL. 25 APRIL 1956 | 5 1 

ea ai? ian | Tatanegara” th. A950 11955 dengan djaw : i 

: f Sau SMA, SGA, PA dan jang seder: Ta Ditam ! 

$ bah sogi2 latihan, $: 
3 

Disusun -oleh : 'Soetarto BA : , 

, | Harga sebelum terbit per ex. | Rp. na setetat aa mp3 ! 

AS kiwali 
Ha 

51 Meme hun Gunungketur / 4 jas Tas “4 

! 3! Soekamto, Djalan Merapi 16, Jogja. F | 

8. Soekamto, G: Kenekan : ta 2, pa, “Jogja. 
Hp 

Luar Jogja tambah ongkos kirim 3 10X, minimum Rp. 1, 50. t 

3 Potongan untuk toko buku memuaskan. i $ 

P 1934. : Peang IRIPADMA". ' 
na ME EA MAA MR 

LL LL LL LL MMA bela 

PENGUMUMAN. 
' Kami maklumkan dengan 

     

   

   

mat kundjungan Bapak?2, Ibu 
Kelifan, 
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ADA APA tal. 2014-56 di. Dalem : i 

— . Surjowidjajan Gading? mna 

— Ketoprak KRIDO- MARDI” 

MALAM ISTIMEWA 
PERTUNDIUKEA AN 

7 

Pelawak 1955 “keingganta KRIDO MARDIY/ 

  

arang dapat berhubur ngan dengan Sekrebantat 

2 Padjeksan Gt, AV /4 42. 

SA Tangan 

- MELAMAR MA 

Santitat dan Lang: sekalian, bahwa. PASAR PEN- 

- DIUALAN SEPEDA. ai mulai dari : £ : 

20 TGL AI APRIL 1956. Pet 
pindah dari MUKA REGOL MASDJID ALOON2 UTARA ke 

ALOON2 SEWANDANAN (PAKUALAMAN) ya 

. Dalam pada itu kami tetap melajani Umum tentang dju- 

.al-beli Sepeda dan senantiasa kami mengharap dengan hor- 

sx LL 1 
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DAGELAN OLEH : 

JANG AN 3 BETINGG ALANGI ! 2. 

pesanan? pertunajukekan - 

Gan : DAGELAN. 

Belakang Pabrik Es Pathook. 

Secr, KRIDO - MARDI: 
Mr aah 

Sekam 

SALA nAaNaana MAA 

   

an — ML See 

hormat kepada Bapak?2, 'Ibug, 

2, Saudara2 dan Langganan. se- 

“wegeata 

18.19 N 

20.15 Rajuan | £ 

Bulan. Puasa : | 8 

sari oleh “Mardi - 

rian Kanak2: 17.30 Ruang Pela- | 
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t ontas wafatnja : 

di Jogjakarta. 

   

  

| pertolengan /perawatan 

| berangkat dari ramah 

   Surut borduka tjita : 

D wmotanojo 5 Klaten. 
| Renggotatojo, 1. " 

Eh Woropawirosajono, 
3 Djatipuro. 
Worotrimurdo, » 
Jitnowijoto, Neng 
“Iba Joram, Tori, 

(NI, Sastrowijoto, Solo. 
“JG. Amir Joram, Malang, 

Mossaii Joram, 

Hardijono Joram, Jogja. 

BULAN ME! 1956 
Dibuka : 
TATA BUKU A 
TATA BUKU untuk 

Pendaftaran di : 

  

— 

La Ah: 
ab    

      

       

Ongkos kirim 10X.    PENGURUS P.P. SA. 

' SABUN WANGI 
. COLIBRITA- 

£ UI 5 

MA AL NG aaaN PN Sa ML 

   
    

“Seturuh Haa dtahasiswa pak 1 Si 23 

Prof. Ir. C. Gara?" 
: guru besar pada Fakultas Pertanian & MKebutangar U.G.M 

Senaat Maka Fak, merhantan 1 1 

8 Kehufa, nan a yr “Segiekarta, E 

'UTJAPAN on KASIH 
"Kepada para dokter dan djuru-rawat, jang telah memberi N 

selama di R.S. 
"3 fajah kami :jang tertjinta : 

5 Gua . MITROTANOIO 
 mening -ea1 dalam usia 69 th. pada tel. 15-4-1056 . 

5 Djenar ih akan dimakamkan pada hari SENEN. ts, 10-12 56, 

Darmotanojo dekat Gredja, Klaten, 

“ ajam 15. 39 ke makam Lena, Klaten, 

Ng MHatmopoerwoko, Torja. 

| Nj. Asmowinangoen,: Porong. 

JI. Amir Asmono, Kalidjati. 

ML LL EL TE LA 

ROMBONGAN BARU | 

MAHASISWA 

BHS. "BELANDA permulaan 
Ilmu PASTI (Goneo /Aldjabar) 

sMERCURIUS NASIONAL” 
Administrasi & Urusan Padjak | 

— Pendidikan —— 

Djl. Sandilata 5 2 266 Jogja. 

195-4 
ma mna 

SMA AAA an 

-. KARTU SELAMAT. HARI RAYA IDULFITRI 

      

   

Selamat Hari Raya Idul 
PSTAMAL. 2371887 

HA RGA: Pa 

perstel (@tjeran) hanja Rp. 0,15 
per 100 stel Rp. 12,50 
per 1000 stel Rp.100,— 

  

    

   

  

    TELAH BERTUNANGAN. 

    
ta ra MA Sa Sa SA aa Ne at 

  

C3 Sar TN Sean aan 

NAN an PA 

  

  

an ONG ERNA Nro. 
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BB ANG 

Att DIORIA 
emamanmanan 
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4 BODJONEGARA     U 
    TN 

       
  

   Jagjakarta       karta. 
»Bethesd.” pada 3 | 

     

| 2 

Ie :196-4 - “ea 
AN AMA MAA NA La an SN MN ML ALA Ra Ma? ' : 

      
     
    “anda berduku ejita 

NI. AA. MITROTANOJO.           sanak. kami jang ke-flaki2 : 

    Do Anak - anak 
Puruitotanojo, Tawa 
'Nap:ali, ' Djambang. 
Nj. Sekaki Martorudojo, 

Wonogiri. 
PN Anta 
Wonogiri. 

Sungkowo,. » 
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         Sk Satmokotanojo, 
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Lt 

' KABAR BAHAGIA “ 
Pada hari Djum'at Pon tanggal 13-4- 1956 telah lahir 

| SUHARTONO : 
Ibu dan anak sehat. 

2 gopbda Bidan Siti Sugijah dan semua jang tetah mem- 

berikan pertolongan moreel dan anaterisel, kami . berdua 

3 - mengutjapkan"diperbanjak: terima kasih: "Eun Ka RP akan 

Langenardjan: 25. — Jogjakarta. 
- 

AA AL LL LL LE LL EA TA 

IN c HW 1E 

1 15 APRIL 1956. ' : $ 

Naa aa an Ka ae TN in sana me maa Ma au AP NE LA Naa 

RAL LA MS SL ML LL ALI ML LL LA EA 

PENGUMUMAN 
Keputusan rapat Jafasan Pekan Petani Jogjakarta (akte 

Notaris Wiranto tgl. 12 /2-55:no.:13) tgl. 6-4-56 permintaan 
sa ja untuk mengundurkan diri dari pengarua Jajasan Pekan 

sudah disahkan. 

Dari itu mulai tgl. tsb diatas saja (MARSALAM) tidak 
duduk lagi sebagai pengurus Jajasan Pekan Petani Jogja- 

an jang berkepentingan mak clum 

MARSALAM 
Djetisardjo 20, — Djogjakarta. 

PE LI 

? $ ' ' / ) / | ' / , | e 
5 

ed
 4 OT
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KELUARGA 

Hadisuwarno 

  

0
5
 

BAHAN UDJI AN. SMA/8: 

Kumpulan Soal-soal Ilmu Pasti 
Disusun oleh : 

Disusun oleh : 

Ongkos kirim 1540. 

194-4     
“ Keluaran KEDAULATAN RAKJAT 

0.“ Model BERSAMPUL 
Ukuras Pn 

1 matjam : 

Pp baba BG 

y dinagiken dahi babhun. 
  

| Ban Sa Hn 

B) NA 2.          
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a
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DLL AA AA EA EA TE RA ML TA TAI MA MEI .. 

POMADE 
COLIBRITA 

Ir. Imam bubartan cs. 

. Soalsoal udjian penata Ilmu''Pasti Rp. a, s0 
Ir HK Hwan La 

Toko Buku iB 
DJL. TUGUKIDUL 42 — JOGJ AKARTA. 

Km noh Bea bad an sat 

  

dulfitri 
ohlag el Bata 

5 Toko Buku ,,K. R.” 
TUGU 42 — JOGJAKARTA. 

| AAN SEL SSS - 

     

  

  
ME ULUM ML ULLMLMA LL MT ENAK AAA PA LN MN Ma 

Eng “pada 6 matjam gambar. 
PESANAN HARAP MENJEBUTKAN an Na PADA MATTAM GAMBAR Sonia DIBAWAH INI : 

      

    
z an 7513 

(Lawel 1375 

. COLIBRI 
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: : . Goles Externaling $ 

| 

MINJAK RAMBUT 

  

    

Universitas Gadjah M 1. deugan ini memberitahukan ke- 
padi keluarga Universitas Gadjah Mada dan jang berke- 
'pentingan, bahwa: 

Prof. Ir, O “Gdrtner 
guru - besar luar Naa pada Fakultas Pertanian dan Ke- 

hutanan Universitas Gadjah Mada pada hari SAPTU tgi. 14 
APRIL 1956 djam 18.39 telah meninggal dunia di R. S. 
Panti Rapih, : @ 

Djenazah akan dimakamkan h:ri Sensn tgl. 16 April 1956 
! di Kintelan Gordomanan, berangkat dari R. S, Ranti Rapih 

djam 16.00 (4 sore). 

Universitas 3 
GADJAH MADA 8 

t 

Maa 3 TI RL ME SL TT SL Ta TN TA TA MA TA TA PA TI TA TN SL LT AA ML 

Undangan Rapat Pesero 

N.V. IFCO 
Berkedudukan di Djakarta . 

Dengan ini kami mengundang para pesero, utk. menghadiri 
rap?" pesero N.V' IFCO, bertempat di Kantor N. V. “CO, 
Djalan Tiga No. 19, Djakarta. 

Waktu : Tanggal 30/4-'56, djam 10 pagi. 
— Atjara : Perobahan/penambahan fatsal 4 , 

dari anggaran dasar N.V. IFCO. 
“Terima kasih. 

| 
Paten 

  

Djakarta 16 April 1956. 

1 sggn.4Direksi N,V. “IFC. O 

Presiden Direktur 

H. MURSIDI EFFENDI. 

| 
1 

& 192-4 
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Kang 
MPI Ten SENI 
MI PN an Ha 

Ka lema Ta 
ANN 5 aa : 

Radja Obat Kuat GOLES 'KIDNEYING TABLETS 

untuk Lelaki dan GOLES SISTERING TABLETS untuk » 

Wanita. Mengandung bahan2 jang terpilih minerale dan te- & 

: tumbuhan jang dapat melantjarkan utama pertumbuhannja & 

' anggauta manusia. Pembikinan didasarkan atas penjelidikan? & 

jang paling teliti oleh Factory Landon, jang telah terkenal « 

diseluruh Dunia. Obat ini, tjepat berhasilnja membantu usaha 2 

darah baru, membantu anggauta2 djadi baru. GOLES KID- 6 
NEYING TABLETS, membangunkan fikiran jang telah le- 

' mah, memperbesarkan tenaga 'dan "semangat jang telah , 
kendor, memperkuat Gegindjel,. Otak, Djantung, Pinggang & 
dan tubuh2, seperti : Rambut rontok, malas kerdja, ta' nafsu » 
makan, lekas tjape, susah daja kemauannja, akan mustadjab X 

“obat ini bekerdja. Wanita2 lebih wadjib dari Lelaki, karena » 
Wanita sebagai TIANG Rumah-Tangga. OBAT UNTUK & 
“WANITA. Radja : GOLES SISTERING TABLETS. Obat ini & 
"langsung masuk dalam badan anggauta, menentukan datang- & 
“bulan, mentjotjokkan dan menentukan itu, ' TANGGUNG & 
“"MUSTADJAB OBAT INI BEKERDJA. 8 

     

    

Goles Coughing Tablets : 
: (OBAT BATUK) & 

Batuk ada kalanja suatu penjakit berbahaja. Lekas me- $ 
makai ini, tanggung hilang dengan segera penjakit batuk ini. $ 

Goles Rheuming Tablets 3 
(OBAT BRHEUMATIER) 

Penjakit Entjok, sangat mengganggu kesehatan badan, 
karena ia bisa merebak keseluruh badan. Obat ini Mustadjab. 

(OBAT SPECIAL) » 

Istimewa untuk Lelaki jang merasa ketjewa. Oleh ka- 4 
1 Pena tidak berdaja. 

AGEN: 8 

TEK AN TONG, Patjinan 81 — Jogjakarta. » 
ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 8 

ng 

BISA DAPAT BELI DIANTERO TOKO OBAT SELURUH & 
INDONESIA. | $   

GSSSGOGSSS3GSL 

  

    
    

  

   

  

BEDAK WANGI 

TA “GOLIBRITA 

2. Mtv RTSO/AMGAA AOA — Dik 4 Weruarh ASES 
f      

g (EGA AN Le UNSIMPMEE NA 
BARA UU MMA UU       
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