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| (PTT akan djadi NV 
SETELAH PEMBATALAN PERDJANDJIAN2 KMB MA- 

KA SEGALA SESUATU JANG DIANGGAP VITAL OLEH PE- 
MERINTAH DAN BERSANGKUTAN DENGAN KEPENTING- 
AN BELANDA AKAN DISELESAIKAN DENGAN UNDANG2. 
HAL INI BERLAKU DJUGA UNTUK KADE? JG MENURUT 
PERDJANDJIAN KMB DIBERI PRIORITEIT DALAM KON- 
SESINJA HINGGA PENGUSAHA BELANDA DAPAT MEM- 
PERGUNAKANNJA SAMPAI TAHUN 1996 JAD. DEMIKIAN 
KETERANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SUCHJAR TE- 
DJASUKMANA. 

Mengenai pridriteit2 : 
djaan kementerian perhubungan 
ia menjatakan, mengingat ke- 
adaan dan fungsinja pelajaran 
dapat prioriteit pertama kemu- 
Gian menjusyl. hubungan udara, 
telekomunikasi" dan baru ang- 
kutan darat. 5 

Fungsi pelajaran ia katakan, 
adalah sangat penting terutama 
untuk hubungan pulau2 jang 
Gjumlahnja ribuan'itu. Pelaja- 
ran ini penting pula arti politis- 
nja dalam hubungan dengan per 
satuan nasional. : 

Ketjuali itu hubungan pela- 
jaran penting pula. Bagi pem- 

ekonomi  dipulau2. bangunan 
Dengan dibukanja pelajaran 
itu untuk seluruh kepulau- 
an maka perasaan satu bangsa 
dan pembangunan ekonomi dari 
masing2 pulau dapat diperkem- 
bang. j , 

Ta Tentang tugas GIA. 
Dinjatakan lebih landjut, bah 

wa tugas GIA sekarang penuhi 
dan “perluas: hubungan dalam 
negeri. Karena itu telah diputus 
kan menteri perhubungan bebe- 
rapa hari jl., GIA lebih inten- 
sivir perhubungan dalam-negeri 
dan baru setelah itu perhatikan 
perhubungan luar negeri. . 

Saat ini kepulauan2 di Indo- 
men bagian Timur masih' ke: 
kurangan djaring2 penerbangan. 
Pelabuhan2 udara Hitonger tak 
hanja ada di “Djailolo, Ambon, 
Makasar, Endeh dan Kupang. 

i dirasakan kekuranga    
Soal telekuminikasi. 

Soal selandjutnja- adalah per- 

  

SANTAPAN PUASA 
Hari ke: 14 

e Maka djanganlah kamu 
meninggi Ikan bersahur, wa 
laupun. engan hanja me- 
neguk air seteguk : karena 
Allah dan para Malaikat-. 
Nja bershalawat kepada 
ojang-oraig jang. makan 
sahur (Hadis). 

DJADWAL WAKTU: 
Menurut dj. RRI Jogja. 

Buka Puasa : Djam 18.06 
Imsak 1 Djam 04.47 
Shalat Shubuh: Djam 04.57     

ATJARA MASDJID SJUHADA' 
“ Atjara Masdjid Sjuhada' pa- 

da hari Rabu malam tanggal 25 
April 1956 sesudah shalat Tar- 
wih adalah Musabagah (Perlom 
baan) Seni Batja Al @ur'an. | 

untuk anak2: (15 th. kebawah) 
putera dan puteri masing? ber- 
tempat di Ruang atas dan Mu- 
shalla Wanita, dan pada hari 
Kemis pagi 26 April, sesudah 
shalat Shubuh (Kuliah Shubuh 

ialah sdr, K. A. R. Fachruddin 
dengan 'atjara ,,/Tauhied”. 

panen luasan telekomunikasi hingga 
daerah2. Dalam hal ini dalam 
prinsipnja menteri setudjui di- 
djadikannja PTT sebagai NV 
pemerintah. Karena dengan ke- 
dudukan ini "PTT dapat leluasa 
gunakan begroting dan terima 
kredit2 jang sangat berarti bagi 
pembangunan dan perluasan 
PTT sendiri. 

Untuk tetapkan politik per- 
hubungan - kementerian perhu- 
bungan dibantu berbagai dewan. 
Antaranja dewan penerbangan 
dan panitya koordinasi lalulin- 

tas darat sebagai badan policy 
maker. 

Tetapi semuanja masih di- 
anggap kurang, karena belum 

dibentuk suatu badan jang me- 
ngatur politik pelajaran. Disam 
ping itu dipandang perlu djuga 
dibentuk badan pengatur ker- 
djasama antara perusahaan2 
pemerintah jang berada dibawah 
naungan kementerian 'perhu- 

1 bungan. : 

Hal ini semua merupakan 
langkah2 jang segera dapat di- 
sesuaikan oleh kementerian per 

. hubungan. : na 3, 

elajaran Prioriteit, Pertama 
Lalu .hubungan udara, telekomunikasi 

Tenaga? achli penting. 
Anggaran belandja untuk ta- 

hun 1956 baru akan dapat dike- 
mukakan setelah Parlemen achi- 
ri resesnja. Pokoknja anggaran 
belandja itu akan disesuaikan 
dengan kebutuhan2 jang sedja- 

lan dengan politik pemerintah 
sekarang. Ia anggap penting 
adanja tenaga2 terdidik dalam 

tiap2 bagian. Dengan material 

sadja atau dengan membeli ma- 

terial sadja kita sebagai bangsa 

merdeka tidak terpenuhi keper- 
luannja apabila kita tak dapat 
gunakan dan pelihara semua 

itu. Pendeknja tenaga2 achli 
perlu sekali ada. 

Peraturan veem supaja 

ditindjau. : 
Mengenai kedudukan veem di 

sebuah peraturan “jang' menga- 
tur kedudukan veem di Indone- 
sia jang harus dikuasai oleh 
warganegara, menteri katakan, 

PP tersebut masih kurang sem- 
purna. Untuk itu ia telah minta 
kepada menteri2 jang bersang- 

kutan supaja ditindjau kembali 
Me dFinja segala kekurangannja 

harus ditambahkan. — Ant. 
  

RP. 4 DJUTA JANG DIKE- 
LUARKAN KABINET 

B.H. DIBEKUKAN 
Rp. &4djuta jang dikeluarkan 

kabinet BH dulu jang katanja 
untuk orang2 suku Irian Barat 
jang berada di Indonesia dan tja 
ra mempergunakannja. diserah- 

kan kepada bekas menteri ne- 
gara Sutomo, oleh pemerintah 
Ali telah diperintahkan supaja 
dibekukan, karena kabarnja 

penggunaan uang tersebut tidak 
berketentuan. Tentang hal ini   pernah djuga digugat anggauta 
DPR Nj. Pudjo Buntoro, demiki 
an wartawan ,,KR” di Djakarta. 

  

2 PAPAN DO aman ang     . Tugas kita ialah membentuk 

bawa negara kita kearah kebe- 
saran. Selain itu djuga mem- 
hentuk manusia susila jang tja- 
kap dan warganegara jang de- 
mokrasi serta bertanggung dja- 
wab dalam kesedjahteraan ma- 
sjarakat dan tanahair. Untuk 
mewudjudkan program pendi- 
dikan, Kem. PPK harus menji- 
apkan berlakunja wadjib bela- 
djar, memperluas pendidikan 

kedjuruan, menjelesaikan per- 
undang2an pendidikan nasional 
dan mengusahakan pertumbuh- 
an kebudajaan nasional. 

Dikatakan bahwa sistim pen- 
didikan sampai sekarang masih 

melandjutkan sistim jl. Sistim 

rasakan tidak tjotjok lagi un- 
tuk kita. Jang mendjadi rin- 
tangan sekarang ialah masih   adanja ,,Het Hollands denken” 

  

Wilajah Djawa-Tengah 
  

MAGELANG 
PERUMAHAN RAKJAT KAB. 

MAGELANG 
Selama 1955, dikabupater, Ma 

gelang telah didirikan 3 peru- 
mahan rakjat di Muntilan dan 5 
di Salaman, dengan beaja Rp. 
124.680.35. Perumahan ini telah 
ditetapkan seharga a Rp. 12.000 
di Muntilan dan Rp. 18.096.— di 
Salaman, belum terhitung har- 
ga tanahnja. 

Perumahan rakjat di Muntil- 
an telah ditempati, sedang jg. 
di Salaman masih menanti pu- 
tusan Jajasan Kas Pembang - 
an. Jajasan ini untuk kab' - 
ten Magelang diurus anggc 
nja terdirj atas Sdr2. Pa: 
gawa, Kolbiun 'Djojopror ke: 
Suroto dan Awod Abudan  r. 
TELEPAAT SABIRAN 

DEMONSTRASI ag 
Ahli Telepathy Sabiran dari 

Jogja Djum'at 27/4 jang akan 
datang akan adakan demonstra 
si di Magelang, mulai djam 9.— 

di S.M.P. Pendowo dan djam 3 
siang diasrama . S.K.I.. Mage- 

lang. Pada demonstrasi tersebut 

Sabiran akan pertundjukan ke- 

tjakapannja. — (Kor). 

PURWOKERTO 
DEMONSTRASI & TJERA- 
MAH PENERBANGAN 

Pandu2 Udara KBI A. Halim 

Perdanakusuma Tjab. Mataram 
(Jogjakarta) baru2 ini menga- 

dakan demonstrasi penerbangan 
dengan pesawat2 model: dilapa- 
ngan 'Kebondalem, Purwokerto. 

— Malam harinja di Balai Per 
temuan DKA Purwokerto dilang 
sungkan tjeramah penerbangan. 

   

Maksud dari demonstrasi & 
tjeramah tsb ialah agar pemu- 
da-pemudi kita tjinta serta su- 
ka. mendjadi pandu udara jang 
berguna bagi nusa dan bangsa. 

Tgl. 22 April para pandu tsb. 
bertamasja ke centraal tenaga 
listrik di Ketenger, R.S. pa- 
ru2 di Karangmangu dan Induk 
Taman Ternak di Baturaden. — 
Kor. 3 

SURAKARTA 
PERBAIKAN MASDJID 

AGUNG DIMULAI 
Kini telah dimulai pembangu 

nan Masdjid Agung Solo de- 
ngan rentjana beaja selurunnja 

Ik. Rp. 150.000,— Uang tunai 
jang. telah ada pada Panitya 
Pembangunan Masdjid Agung 
jang diketuai oleh Walikota 
Mohammad Saleh sudah ada 

lah sumbangan dari Ibu Prawi- 
rodirdjo Rp. 40.000,—: ,,Batari” 

000,—:. Kementerian Agama 
Rp. 15.000,—: Hasil . pengum- 
pulan tiap Djum'at di Masdjid 
Agung Rp. 20,000,—: dll. 
Pertama2 jang dibangun ja- 

lah minaret jang disambar pe- 
tir, dengan beaja Rp. 25,000,— 
(ongkos verchroom sadja Rp. 
10.000,—) : atap sirap akan di- 
ganti dengan genting seluruh- 
nja dengan beaja Rp. 40.000,— 
(pembelian genting inj dari Ibu 
Prawirodirdjo) : 
tren Rp. 60.000,— dan untuk 
aanbesteding Rp. 33.000,— 
(Menurut rentjana bagian se- 

rambi dan halaman akan diper- 
baiki djuga untuk itu masih 
akan diusahakan 'pembeajaan-   nja. — (Kor), 

generasi baru jang akan mem- | 

jang berasal dari Eropa itu di- | 

'Rp. 148.000,—: Diantaranja ada 

Rp. 50.000,—: Dana Milik Rp. 5. 

bagian pahes- 

Menteri PPK - 

| Bentuk generasi baru, 

  

AKAN BAWA NEGARA KEARAH 
Da KEBESARAN 

. TUGAS Kementerian PPK tidak terdapat dalam ruangan? 

sekolah? dan tammatnja kitab? peladjaran akan tetapi meliputi 
masjarakat Indonesia dalam keseluruhannja. Demikian a.l. pi- 
dato menteri PPK Sarino dalam pembukaan korperensi antar 
djawatan PPK jang diadakan di Tjipujung Bogor tgl. 23 Apri. 

seperti jang diterangkan oleh 

Presidep baru2 ini. 
Berhubung dengan itu menteri 

mengandjurkan agar diadakan 

perobahan setjara radikal de- 

ngan menempuh djalan baru. 
Berbitjara ttg. kebudajaan 

: Oleh menteri PPK itu dikatakan, 

bahwa kebudajaan daerah ha- 

rus memberi bakat hidup kepa- 
da kebudajaan nasional, karena 
itu perlu diperbanjak pertukar- 
an kebudajaan daerah. 

Achirnja menteri Sarino me- 

njarankan, bahwa mata pela- 
djaran jang tertentu . untuk 
membina warganegara jang de- 

mokrasi a.l. ialah ilmubumi, se- 

djarah dan bahasa. — R.D. 

Soal partikelir. 

Mengenai sekolah? partikelir 
Menteri Sarino menjatakan kita 
mengetahui bahwa diantara se- 
kolah2 partikelir itu ada bebe- 
rapa jang merupakan objek tjari 
untung, diantaranja ada jg tidak 
dengan sungguh2 memperhati- 
kan kepentingan murid?, tetapi 
banjak djuga jang bonafide, jg 
merupakan bantuan besar bagi 
Pemerintah. 

Dikatakan kita harus stimu- 
leer adanja sekolah? partikelir 
sematjam itu karena bukan ha- 

bagi mereka. 

Dalam Panitia tsb. duduk se- 
bagai anggota wakil2 dari Ke- 
menterian Perburuhan, Kemen- 
terian Perekonomian, Kemente- 
rian Keuangan dan lain2 kemen 
terian jang dianggap perlu dan 
mempunjai kompentensi dengan 
maksud, agar panitia tsb. dapat 
mewudjuikan suatu kordinasi 
antara kementerian2 jang ber- 
sangkutan dalam memetjahkan 
masalah penutupan dan penju- 
sutan perusahaan itu. 
Dengan demikian Pemerintah 

selalu akan dapat mengikuti per 

sahaan itu dengan lebih saksa- 
ma lagi, mempeladjari dan me-   njelidiki faktor2 jang inenjsbah- 

  
njatakan setelah perhatikan pe- | 
laksanaan PP 61 th. 1954 jaitu | 

  
. bang KLM jang 
1 Roma. 

  

kembangan2 dalam dunia peru- |   

tian 

  

dirawat dirumah sakit Tjikini, oleh Djaksa Agung 
telah didengar keterangannja selama 1Y4 djam mengenai kema- 

bekas kepala Nefis tersebut. 

  

DJAKSA AGUNG DENGARKAN KETERANGAN. 
DR WILIENGA. 

Dr Wilienga, adalah dokter jang merawat Jungschlaeger selama 
Suprapto 

Tampak pada gambar Dr 
: Wilienga keluar dari kantor Djaksa Agung sesudah didengar 

.keterangannja. 
  

Iskag didengar Djaksa Agung 
Selasa Djaksa Agung Suprap- | 

to telah mendengarkan keterang 
an2 dari Mr Iskag Tjokrohadi- | 

-surjo selama kira2 satu djam. | 

Sesudah itu Djaksa Agung Su- ' 
|prapto mendapat 
dari Djaksa Tinggi Sunarjo dan : 
Prof Slamet Iman Santoso. Se- 
lama pemeriksaan2 ini Djaksa 
Agung disampingi kepala reser- 

se pusat Mr Umar Senoadji. 

Selesai pemeriksaan diterang- 

kannja bahwa 'kedatangannja 
Mr Iskag adalah untuk didengar 

keterangannja mengenai bebe- 
rapa soal jang terdjadi selama 

ia mendjabat menteri perekono- 
mian dalam kabinet Ali jg dulu. 
Menurut Djaksa Agung sampai 
saat ini belum ada keterangan 
jang dapat diberikan disekitar 

pemeriksaan tersebut. Pemerik- 
saan terhadap Mr Iskag ini ma- 

sih dilandjutkan hari Rabu ini. 
Achirnja didjelaskan bahwa 

dalam persoalan ini pemerintah 

sama sekali tidak memberikan 
saran2 jang bersangkutan dgn 
masalah itu. 

kundjungan | 

'mendjawab 

sat, Mr Senoadji jang 

teri Perburuhan Sabilal Rasjad, 
Suwirjo dll. 

Kepada sedjumlah orang2 
pers jang turut menjambutnja 
dilapangan terbang Kemajoran, 
Mr Iskag Tjokrohadisurjo sama 

sekali tidak bersedia memberi- 
kan keterangan,  ketjuali se- 
Waktu terus-menerus kepadanja 
dimadjukan pertanjaan2, hanja 

setjara singkat, 
bahwa selama diluar negerj ia 
berdiam di Eropah. 

Kerumah Djaksa Agung. 

Sesudah berdiam sebentar di- 
lapangan terbang Kemajoran, 
Mr Iskag dengan diantar oleh 
Kepala Djawatan Reserse Pu- 

: djuga 
datang dilapangan terbang Ke- 
'majoran serta Ketua Parlemen 

Mr Sartono, dengan mobil Mr 

Senoadji, segera menudju keru- 
mah Djaksa Agung Suprapto. 
Pertemuan dirumah Djaksa 

Agung itu, berlangsung selama 
lebih kurang 15 menit, setelah 
mana, bekas Menteri Perekono- 

. mian itu menudju rumahnja di- 
Iskag tiba Senen ja. “Gjalan Mampang, Djakarta. 

Sementara itu dapat dikabar- 
kan Mr Iskag Tjokrohadisurjo 
telah tiba ditanah air Senen jl. 

Bekas Menteri Perekonomi- 
an dalam kabinet Ali-Arifin, 
Mr Iskag Tjokrohadisurjo, jang 

sedjak Lk. 9 bulan ' jl. berada 
diluar negeri, hari Senin siang 
kira2 djam 15.00, tiba kembali 
ditanah air, dengan pesawat ter 

datang dari 

Kedatangan bekas Menteri 
Perekonomian Iskag tsb., dila- 
pangan terbang Kemajoran di- 
sambut oleh sanak-keluarganja 
serta teman2 separtainja, an- 
tara lain Ketua Parlemen Mr 
Sartono, Walikota Sudiro, Men- 

  

nja telah membantu Pemerintah 

tetapi djuga sebagai perkem- 
bangan initiatif partikelir. Se- 
bab itu saja harap agar saudara 
saudara terbuka hati terhadap 

sekolah? partikelir itu. 

Perguruan Tinggi. 

Tentang perguruan tinggi 

oleh Menteri dikatakan bahwa 

Perguruan Tinggi mempunjai 

fungsi sosial, pusat pendidikan 

masjarakat, untuk kepentingan 

masjarakat.. 

Perguruan Tinggi bukanlah 

tempat memudja golongan tjen- 

dekiawan (intellektuelen), te- 

tapi untuk keagungan masja- 

rakat. 
Mengenai kesukaran2 dosen 

dikatakan bahwa selain akan di 

datangkan dari luar negeri dju- 

ga akan dididik dosen2 dalam 

regeri. 

Penutupan dan penjusutan 
buruh perusahaan2 

PANITYA INTERDEPARTEMENTAL DIBENTUK 

DIWARTAKAN oleh Kantor Penempatan Tenaga Daerah 

Jogjakarta, bahwa dalam achir2 ini Pemerintah telah memben- 

tuk suatu Panitya Interdepartemental jang bertugas men jelidiki 

dan mempeladjari masalah penutupan perusahaan dan penju- 

sutan djumlah buruh dim. perusahaan? dan dengan bahan? jang 

ada akan bermaksud memberi nasehat2 kepada Pemerintah ten- 

tang tindakan? jang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk 

mentjegah atau mengurangi penutupan perusahaan? dan penju- 

sutan djumlah buruh dalam perusahaar? itu, setidaknja usaha? 
tindakan apa harus diambil bagi buruh jang diberhentikan dan 
bagaimana penjalurannja kelapangan pekerdjaan jang sesuai 

kan penutupan dan penjusutan 
buruh dalam perusahaan2. 

Agar panitia tsb. dapat men- 
djalankan tugasnja dengan sem 
purna, maka 'bahan2 itu, pada 

kedjadian2 jang timbul (menu- 
tup perusahaan dan mengurangi 
djumlah buruh) harus dilapor- 
kan dan diberitahukan langsung 
kepada Panitia Interdepartemen 
tal tsb. oleh perusahaan2 itu sen 
diri, menurut tjonto formulir ko 
song jang telah ditentukan. 
Alamat : ,/Sekretariat Panitia 

Interdepartemental jang bertu- 

      

  

  

  
(aim nnti, ttipan 

4   

Mengenai kedatangan kem- 
bal Mr Iskag itu, Djaksa 
Agung Suprapto pada Senin 
siang itu, djuga tidak bersedia 

memberikan sesuatu keterang- 
an. 

Bekas menteri Perekonomian 
Iskag, meninggalkan Indonesia 
dalam bulan Agustus 1955, per- 
tama2 kenegerj Belanda untuk 
mengantarkan anaknja. jang 
menderita sakit, kemudian ke- 
lain2 tempat di Eropah. 

Sewaktu masih berada dine- 
gerj Belanda beberapa bulan jg. 
lalu, Mr Iskag — sebagaimana 
diketahui — pernah dipanggil 
untuk pulang kembali ketanah 
air oleh Djaksa Agung Suprap- 
to, guna didengar keterangan2- 

nja mengenai beberapa hal da- 
am hubungan dengan djabatan- 
nja sebagai Menteri Perekono- 

mian. 
Dapat pula dikabarkan, bah- 

wa Mr Iskag Tjokrohadisurjo 

tampak tetap gemuk dan se- 

hat2. : 
Akan didengar lagi 
keterangan?nja. 

Dalam hubungan ini lebih 

djauh didapat kabar, bahwa da- 

lam waktu jang singkat ini, Mr 

Iskag Tjokrohadisurjo akan mu 

lai didengar keterangan?nja 

oleh Djaksa Agung Suprapto 

beserta Staf Kedjaksaan Agung, 

mengenai ,,hal2 jang kini hera- 

da dalam pengusutan Kediak- 

saan Agung”. 
Apakah terhadap diri bekas 

Menteri Perekononiian itu kelak 

akan dikenakan sesuatu tinda- 

kan, belum diperoleh sesuatu 

keterangan. — Ant. 

Iskag takkan ditahan? 

Tentang diri Mr Iskag war- 

tawan ,KR” di Djakarta kabar- 

kan, katanja telah diperoleh dja 5 

minan bahwa atas dirinja tidak 

akan dilakukan penahanan. Dji- ' 

ka ternjata kalau perkaranja ke 

lak akan dimadjukan ke muka 

hakim, maka Iskag akan mem- 

pertanggung-djawabkannja tan- | 

pa lebih dulu ditahan. 

Majat Hidup 
Sumbangan untuk korban 

ko geroed em, sukarela zonder 

pembatja ke- 

pada redaiksi ,/K.R.”. 

.Kooperasi Pertenunan Irdone- 

sia Surakarta” (,.Koperis”) 
Singosaren 233 Solo Rp. 500,— 

Keluarga R. Gunawan 
Kramat Raja 11 

  

  

Djakarta 90, — 

Sdr. Alim, Asrama 
Darma Putra, Jogja ,  50,— 

S.R. Santu Jusup, 
Dagen, Jogja ». 210,— 

Para Guru / Murid SMP 
Keristen, Karang- 
dowo Pedaan » 13,39 

Djumlah Rp 853,35 

Djumlah kemarin » 90.736,41 

  

Djumlah hari ini Rp. 91.589,76 

(Sembi puluh satu ribu lima 
ratus apan puluh sembilan 

18/100 rupiah), 

  
  

  

| DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULAT AN RAKJAT (ANGGAUT A S.P.5.). 

MADJALAH 

HIDANGAN 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

  
  

Bahaja terbesar bagi India 
DATANG DARI PE.:PETJAHAN DALAM NEGERI 

P.M. INDIA Jawaharlal Nehru mengatakan kemarin 
dulu bahwa bagi India bahaja terbesar datang dari perpetjah- 
an dalam negeri dan bukan dari kalangan? asing. 

5. 

Nehru memberi pernjataan 
ini dalam upatjara benjerahan 
idjazah jang pertama dari Lem- 
baga Tehnologi ci Kharagpur, 

kira2 50 mil dari Calcutta, ke- 
pada 150 orang tamatan lem- 
baga tersebut. 

Perbedaan 

Pakistan, 

Reuter selandjutnja mewarta- 

kan bahwa 'Nehru dalam suatu 
rapat umum di Patna pada ma- 
lam Senen telah mengatakan 

India akan tetap mendjadi te- 
tangga baik dari Pakistan dan 
India akan selalu mengulurkan 

tangan persahabatan kepada 

Pakistan, bagaimana pun diuga 

tjara jang dipakai oleh Paxis- 

tan untuk menjelesaikan ma- 
salah2nja, 

Nehru mengemukakar bahwa 
India dewasa ini mengerahkan 
segala tenaganja hagi usaha2 
pembangunan dengan mendapat 
bantuan dari A.S.. Sovjet Uni 
Gan negara? lainrja. India de- 
ngan demikian berusaha mem- 
perkembangkan kekuatannja ke 
dalam 

India dan 

  

KOL. BACHRUN PINDA4H? 
Ke TT vi. 

Menurut KP panglima TT IV 
kolonel Moch Bachrun akan 
dipindah ke Bandjarmasin men 
djadi panglima TT VI menggan 
tikan kolonel Sadikin jang di- 
tempatkan di MBAD. 

Timbang terima akan dilaku- 
kan tanggal 26 April ini. 
Mengenai berita inj sampai 

semalam belum didapat kepasti 
an, begitu djuga penggantinja 
di Semarang be'um diketahui. 

  

DP-PNI SETUDJUI BELEID 
ALI : 

Dewan Par-ai PNI telah me- 

ngadakan rapat plenonja di Dja 

ka:ta. Hedir segenap anggota 

Dewan Partai dari seluruh Indo 

nesia Setelah mendengarkan 
uraian Mr Ali Sastroamidjojo 
sekitar situasi politik dewasa 
ini, rapat pleno antara lain tlh. 

mergambil kepuiusan.: 
Menjetudj.i beled D.P. PNI 

disekitar pembentukan kabi- 
ne: Ai, Dalam pada iu davat 
tel h menerima lapo an? persi- 
apan pembi jarsan dalam kong 

gres PNI janr a an datang. 

Da'am rangkaian pemb tjara- 
an tsb an'ara lain jang pokok 
ialah adanja konsepsi partai me 
ngenai konstitusi negara jang 

nanti akan diperdjuangkan da 

lam kostituante, dan adanja 

konsepsi untuk mengadakan bu 
ku tuntuturan perdjuangan mar 

haenis sebagai uraian lebih sem 

purna disegala lapangan kema- 

sjarakatan sebagai pelaksanaan 
marhaenisme — Ant 

  

KEBAKARAN HEBAT DI 
DJEPANG 

Polisi mengabarkan bahwa 
seorang terbakar hingga mati 
dan 20 orang lainnja luka2 be- 
rat ketika terdjadi kebakaran 
jg. berlangsung selama $ djam 

pada pagi hari Senin jang lalu 
jang menghantjurkan kira2 400 
rumah2 termasuk banjak ho- 
tel2 dibagian barat Djepang. 

Laporan jang belum resmi 
menjatakan bahwa kerugian 

akibat kebakaran ini meliputi 

djumiah kira2 £ 1,600.000. Rtr. 

  
  

Pakistan dalam pada itu ti- 
dak memperkembangkan keku- 
atannja kedalam tetapi mene- 

rima bantuan militer dari A.S. 
Ian turut serta dalam Pakt SE- 
ATO dan Pakt Baghdad, Demi- 
kian Nehru. — UP. 

  

BULGANIN & KHRUSHCHEV 
DI BIRMINGHAM 

Bulganin dan Khrushchev, ta- 
mu2 agung Inggris Senin jl. 
dengan menumpang pesawat 
terbang telah mengadakan pe- 
aindjauan ke Birmingham. Di 
Birmingham, tamu2 tersebut 
menindjau pekan industii jang 
diadakan disana, dan djuga ber 
kesempatan menjaksikan Ce- 
monstrasi penerbangan dipang- , 

kalan AU Inggris ditempat 
tersebut. — Rtr. 

  

AMER PANGLIMA BESAR 
Gabungan pasukan? Me 
sir, Saudj Arabia, Jaman 

dan Syria. 
IDjendral major Abdel Hakim 

Amer, menteri pertahanan Me- 
sir jang berusia 35 tahun, telah 
diangkat mendjadi penglima 
besar komandan gabungan iangz 

dibentuk achir minggu jang la- 
lu oleh Mesir, Saudj Arabia dan 
Jaman, demikian diumumkan di 

Kairo. 
'Diangkatnja djendral major 

Amer itu sebagai pemimpin 
komando gabungan berarti bah 
wa ia kini mendjad, panglima 

tertinggi tentara2 Mesir, Saudi 

Arabia Jaman dan Syria. 
Dapat ditambahkan  banwa 

pakt tersebut merupakan. unha- 
ngan dari Pakt Bagdad jang 
beranggotakan Inggris, Turki, 
Irak, Iran dan Pakistan. Rtr. 
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LULUS 

Sjakyakirti. 
Fakultas . 

propaedeuse sdr2. Corry Tobing, 

Rohana Jahja, Sawarno Ratmo 

no dan Wan Achmad. 

ekonomi, tingkat 

Gadjah Mada. 
Fakultas Kedokteran dewan 

tingkat Baccalaureat JI sir. RI 

Subronto Prodjoharjono. 

  

MILIK BERNARD SHAW 

Milik George Bernard Shaw 

pengarang Inggris, pada saat 

kematiannja tahun 1950 ber- 

harga kira2 £ 600.000, demikian 

diumumkan dengan resmi di 

London. : 

Angka2 sementara jang di- 
1951 

keluarkan dalam tahun 

adalah £ 301.585 tetapi .,COPpy- 

rights”-nja sekarang dinilaj se- 

harga £ 430.000 sehingga harga 

bersih “dari miliknja adalah 

£ 600.000. — Rtr. 

' NEGRO  DIHANTAM 

BATU SAMPAI MATI 

4 Orang kulit putih hari 

Senin telah ditahan berhu- 

bungan dengan matinja se- 

orang Negro jang berumur 

landjut jang dihantam dgn 

batu (besar). Negro tsb. di- 

kenal dengan nama Lc. 

Baldwin berumur Lk. 60. 

Baldwin, ketika sedang ber- 

djalan di Djalan Raya — 31 

ketika ia diserang. Selain 4 

orang jang umumnja muda2 

itu, masih ditjari lagi 5 

orang lainnja. 

Penahanan dan pengusut- 

an tersebut berdasarkan Kkc 

terangan2 jang diberikan 

oleh peronda Djalan Raya, 

Holder, jang menjaksikan 

peristiwa tersebut. — UP.     
  

Ekonomi & Dagang 
  

Sekitar dibukanja lagi impor korek api 

—BAGIAN Pers dan Pewartaan Kementerian Perokonomian 

dalam pendjelasannja kepada Antara” tentang dibukanja kem- 

bali impor korek api, menjatakan bahwa ha! tersebut dimaksud- 

kan pembukaan kembali untuk mengulangi offerte2 jang lama 

untuk impor korek api, dan sama sekali tidak berarti suatu pem- 

berian devisen jang se-olah2 diberikan kepada salah suatu go- 

longan tertentu. 

Pendjelasan tersebut diatas | Untuk mengisi kekurangannja 

dimaksudkan oleh Kementerian | itu, maka Kementerian Pereko- 

Perekonomian 
langkan salah faham jang mung 
kin timbul sebagai akibat dari- 

pada pemberitaan mengenai 

soal tersebut diatas dalam be- 
berapa harian. 

Lebih landjut diterangkan, 

bahwa pada tgl. 14 Pebruari jl. 

ditetapkan, bahwa sesudah tgl. 

tersebut tidak akan dikeluarkan 

lagi Surat Izin Devisen (SID) 
untuk korek api se-mata2 da- 

lam rangka usaha melindungi 
industri dalam negeri. Setelah 

itu ternjata, bahwa harga korek 

api naik bukan sadja mengenai 
korek api “impor akan tetapi 
djuga mengenai harga korek api 

jang dibuat didalam negeri. Da- 

lam hal ini ternjata bahwa an- 
tara lain disebabkan kurangnja 
persediaan jang dibutuhkan. 

Taksiran produksi korek api da- 

lam negeri baru mentjapai 60x 

dari djumlah kebutuhan seta- 
hun jang meliputi angka seba- 
njak 6 djuta gros kotak ketjil. 

Perundingan “Inggris-Singapura: 
  

— Tiita2 rakjat Singapura diakui 
TAPI INGGERIS TAK MEMBIARKAN DAERAH 

ITU DIBAWAH KOMUNIS 
sINGGRIS mengakui tjita2 jang sewadjarnja dan murni dari 

rakjat Singapura akan adanja pemerintahan sendiri dan Inggris 
wadjib memberikan bantuannja dalam  mentjapai tudjuan itu. 

Tetapi Inggris tidak mengidjinkan rakjat Singapura djatuh di- 
bawah pemerintahan kaum komunis”, Demikian menteri djadjah- 

an Inggris Lennox Boyd pada pembukaan  konperensi kemarin 
dulu antara negerinja dan delegasi Singapura jang membitjara- 

kan hari depan daerah itu. 

Menurut menteri Boyd, selain 

mendjadi benteng pertahanan, 
Singapura djuga adalah suatu 
pusat perniagaan jang besar. 
Maka dari itu rnendjadi sasaran 

kaum komunis. 

Pernjataan Marshall. 

David Marshall jang memim- 
pin delegasi Singapura dalam 
sidang pembukaan tsb. menga- 
takan bahwa bukanlah maksud 
delegasinja untuk menghilang- 
kan kepentingan Keradjaan Ing 

geris di Singapura. 
Marshall kemudian memberi 

keadaan seperti sekarang jika 
pendjadjahan dilandjutkan dan 
keadaan seperti sekarang djika 
dilandjutkan akan menghidup- 
kan perlawanan jang mendalam 
jang sudah sewadjarnja terdapat 
dikalangan rakjat diadjahan. 
Marshall menegaskan bahwa 

Singapura dapat mendjadi lebih 
daripada suatu benteng perta- 
hanan atau suatu pusat besar 
perniagaan. Menurut Marshall 
Singapura dapat mendjadi suatu 
pusat stabilisasi di Asia Selatan. 
Sidang pembukaan ini jang di 

  

adakan  digedung  Lancaster 
House dimana beberapa waktu 
berselang Lennox Boyd telah 
menandatangani persetudjuan 

jang mendjandjikan terbentuk- 
nja pemerintahan sendiri bagi 
Federasi Malaya dalam bulan 

Agustus tahun depan. 
Delegasi Singapura dalam pe- 

rundingan ini terdiri atas 7 
orang dari pemerintah koalisi 
Singapura dan 6 orang daxi pi- 
hak oposisi a.l. Lee Kuan Yew 
jaitu pemimpin dari Partai Aksi 
Rakjat dan Lim Koon Teck dari 
Partai Liberal Sosialis jg meng- 
hendaki supaja Singapura men- 
djadi bebas sempurna dari pe- 
ngawasan Inggeris, 

Atjara. 

Atjara perundingan adalah se- 
bagai berikut : 
1. penetapan perumusan peme- 

rintahan sendiri dlm negeri, 
2. susunan dewan legislatif Si- 

ngapura, 
3, status djawatan2 pemerintah 

an djadjahan Singapura di- 
masa depan, 

4. hubungan dengan negara2   lain lan pertahanan, &- VP. 

untuk menghi- | nomian memberi kesempatan 

jagi kepada pengusaha2 jang te- 
lah mengadjukan offerte untuk 

korek api beberapa waktu j.l., 

“akan tetapi dikembalikan oleh 

karena penjetopan impor korek 
api tadi. Offerte2 inilah jang di- 

maksudkan oleh Kementerian 
Perekonomian untuk dipertim- 

bangkan kembali berdasarkan 

instruksi Menteri Perekonomian 

tgl. 2 Maret jl. Djadi tidaklah 
berarti, bahwa penjetopan im- 
por korek api itu dihapuskan 
sama sekali akan tetapi per- 

aturan penjetopan impor korek 

api tsb. masih tetap berlaku, 

sebab BDP tidak menerima 
offerte2 baru mengenai korek 
api. : 

UNTUK MEMPERPANDJANG 
WAKTU PENJERAHAN 

K.P.P, 
LAAPLN (Lembaga Alat2 

Pembajaran Luar Negeri) me- 
ngumumkan, bahwa untuk im- 
por-impor ketjuali impor2 dari 
Singapura, Malaya dan Hong- 
kong, pada bank2 diberi kuasa 

dimana perlu memperpandjang 

waktu penjerahan KPP (Kete- 
rangan Pemasukan Pabean), 
asal sadja waktu berlakunja 
izin devisen tidak dilampaui. 
Untuk perubahan tersebut di- 
atas tidak dibutuhkan persetu- 
djuan dari Biro Devisen Perda- 
gangan atau pembaharuan izin 
devisen, Djika kemudian ter- 
njata, bahwa peraturan ini di- 
salah gunakan, peraturan ini 
dapat ditjabut kembali, demi- 
kian LAAPLN. — Ant. f 

HARGA EMAS 
(Tgl. 24 -4- 1956). 

Jogja: 22 kr. no: 1 djual Rip, 
43, beli Rp. 41: “22 kr. no: 2 
(bekas) djual Rp. 42, beli Rp: 40. 
Semarang: 24 kr. djual- Rp. 

15,50, beli Rp. 44, 22 kr, djual Rai, uk beli Rp. 41. 
jakarta: 24 kr, dj 

50, beli Rp. 43,50. Pan 
Surabaja: 24. kr, djual Rp. 45, ' beli Rp. 44. 
Solo: 22 kr. djual R, £ / 

Boat J p. 43, beli 

Medan: 24 kr, djual 
beli Rp, 43, Ten 
Keadaan pasar Sedang. Harga 

emas diduga masih dapat fuwuh 

Toko Emas HOK SING, Jogja, 
  

  

nm Pada perajaan Hari Kar- 
tini digedung Panti Pemuda 
(Purwokerto) 2 wanita djadi 
pusat perhatian, sebab : sedang 
semua wanita, besar ketjil tua 
muda, berkain kebaja, 2 wanita 
Indonesia itu djustru berpakai-   an rok model terbaru. 
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(RABU 25 APRIL 1956 | 

TADJUK RENTJANA 5 

PP &K 
: di perhatian konperensi dinas 

ah: bagaimana memberi tempat kepada se- 

injaknja murid? jang sudah tamat beladjar. 
Djumlah penganggur sekarang sudah Panja Tono. Berapa, 

, sebab statistik adalah kelemahan bangsa 
.amat besar, tidak usah disangsikan. 

   

  

   

   
   

  

     
Pe 

Oleh karena itu mungkin kadang terpikir oleh tokoh? dika- 
langan PP & K: apakah dapat dipertanggungdjawahkan terus 

    

Pikiran Ha apat dipahamkan. Tapi, hanja dapat dipaham- 
kan, lebih tidak. Sebab tidak terus buka sekolahan baru berarti 
membendung perkembangan bangsa. Bangsa merdeka tidak pa- 
tut buka n sekadar gotuk bikin tenaga. pegawai KN 

    

buat dja atau lapang erdjaan parti- 
kelir. 2 hanja tjotjok ba pemerintahan 

. Maka bagaimanapun djuga kita harus terus buka sekolahan? 

  

baru agar bangsa kita keseluruhannja dapat madju. 
| Mengenai rara asean dara rakjat sadja sekarang su- 
dah banjak persoalan, Ribuan murid tamatan sekolah rakjat ti- 
dak dapat tempat disekolah landjutan. — Ini mewadjibkan kita 
tiap tahun harus mendirikan lebih banjak sekolah landjutan 
jang baru. : 

| Bagaimana murid? jang tamat sekolah landjutan, kalau ti- 
dak meneruskan peladjarannja ? — Apa harus djadi penganggur ? 

agen TIM 6 
    

Dalam hal ini perlu kerdjasama erat antara PP & K dengan - 
lapangan lain2, baik resmi maupun partikelir: a, " PN AABAA SEA, u rtiK 1 agar dapat m 
nampung murid? jang sudah tamat! Tjaranja tidak sa utas 
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industrialisasi harus dilantjarkan agar ribuan, puluhan ribu mu- 
rid djangan djadi penganggur. 
nja menambah besar dji nun 
mikian menambah besar d 
akibatnja, kalau itu terdjad 

        

  

ar, Kalau tidak, sekolahan? kita ha- 
ah kaum penganggur dan dengan de- 

manusia jang tidak puas. Apa I: setiap kita dpt. membajangkannja. 

PIKIRAN PEMBATJA 
MBAH NUR & BUNG BE- , 

| jang telah mendapat tjuti besar RABE APA KAJA 
EROL FLYN ? 

Tiap? pagi saja selalu mem- 
batja harian K.R. ' Dan selain 
mengikuti berita? tang selalu 
hangat, djuga tidak ketinggalan 
saja menikmati ruangan podjok 
dimana. mBah Nur & Bung Be- 
rabe selalu memberi. komentar- 
nja, kadang? penuh kelutjuan. 

Tetapi saja belum pernah lihat 
fotonja mBah Nur & Bung Be- 
rabe. Maka saja ingin tahu be- 
nar. Ngganteng tidaknja, apa 
seperti Erol Flyn, apa, apa se- 
gagah Robert Tayler, apa se- 
perti Rudolf Valentino. 
Maka saja mengusulkan sama 

mBah Nur & Bung Berabe su- 
paja suka memuatkan fotonja 
sekali sadja diruang podjok. 
Mani aga 3 Sigak mbah ? ? ? 

jutjunda selalu tunggu. 
Sekian, Ba Hu 

|. Hormit saia, 
Ha-an Asrori - Jogja. 

Lah 

ADEGAN JANG 
MEMALUKAN 

Ditaman bunga Setjodining- 

ratan setiap hari siang bende- 
rang disitu ada lelaki dan wani- 
ta mengadakan pertemuan jang 
romantis dengan suatu adegan 
jang menjolok mata orang jang 
lalu lintas disitu. 

Ja, kalau malam hari dan ge- 
lap tidak perlu saja persoalkan 

disini. Tetapi pada siang hari 
dan ditempat umum dan ka- 
dang? banjak anak2 dibawah 
umur dengan sengadja atau ti- 
dak sengadja mereka mesti me- 

Kediadian ini djuga | terdjadi 
ditegalan dimuka Seminari Ko- 
tabaru. 2 

Jang saja sebutkan diatas itu 
supaja mendapat perhatian se- 
penuhnja dari Pak Walikota 
dan Sdr. Judaningrat. 

Z. Abidin Jr. 
Setjodiningratan 6 

Jogja. — 

NAIK HADJI 
Menurut keterangan kantor 

kabupaten Bandjarnegara ada 

guotum tersendiri untuk pega- 

wai negeri jang akan naik ha- 

dn dengan mendapat tjuti besar 

serta dengan terus  meneruma 

gadji, sedang mereka. jang men- 

dapat tjuti besar buiten bezwaar 

van den Lande, harus turut un- | 

dian bersama lain2 tjalon hadji 

dari kalangan. partikelir. 

Suara 

ara Ta 

Anehnja ada guru S. R. VI 

menerinu gadji, tidak diberi 
Surat id2in naik hadji sedang se- 
orang Djaksa Pengadilan Ne- 
geri, jang mendapat tjuti besar 
buiten bezwaar van den Lande, 
— setelah turut “undian tidak 
dapat — tiba2 diberi surat idzin 
naik hadi dari kantor Gubernur 
Djawa Tengah, bahkan dengan 
isterinja, hal mana  menimbul- 
kan rasa iri hati dikalangan 
lain2 tjalon, jang djuga tidak 
dapat undiannja. 

Penulis surat ini ingin pendje- 
lasan dari jang jib, - ba- 
gamana sebenarnja duduknja 
perkara. 

Hormat kami 

Soedjono 

dj. Tompomas 45 
Bandjarnegara 

3 

PERATURAN POS 
Baru2 ini ketika kami mengi- 

rim beberapa surat Undangan 

perangko Rp. 0,10 ditahan 
Kantor Post Wates seminggu le- 

“bih lamanja, dan achirnja dikem 
balikan kepada kami dengan 

balasan singkat : ,KURANG ME 

MENUHI SJARAT”. Setelah ku 

mi tanjakan, didjawab bahwa 
karena ada tanda tangan, maka 
perangkonja harus Rp. 0,50. Ka- 
mi tidak membantah lagi sebab 
memang perangko jang kami le- 

' katkan hanja Rp. 0,10. Jang sa- 
.ngat kami sajangkan adalah 
|TJARA BEKERDJA orang2nja 

|itu, karena biasanja selambat2- 
nja dua hari surat jang dimasuk 

kan dalam Bus sudah beres di- 
kerdjakan, tetapi mengapa su- 
rat2 kami ditahan sadja selama 
lebih dari satu Minggu ? Kami 
telah dirugikan karena rentja- 
na2 kami mendjadi terbengkelai. 

Perlu diketahui bahwa surat2 
itu adalah surat resmi Organi- 
sasi, dari Panitya. Kursus Kader 
P.L.I. Tjabang Kulon Progo,  di- 
kirim kepada tokoh2 P.LI. di 
Jogjakarta. Dalam surat  tsb., 
diharapkan kedatangan mereka 
untuk mengisi Atjara2 penting 
dalam Malam Resepsi Pembuka- 
an Kursus Kader P.L.I. Tjabang 
Kulon Progo jg dilangsungkan 
Minggu 15 April 1956 jl. 
“Kedjadian2 seperti jang per- 

nah kami alami itu hendaknj 
tidak terulang lagi. : 
' Sekianlah, terimakasih. 

Wat-s, 21 April 1956 
Zasuar A'wie Pa Nijo 

Ketua Umum... 
P.LI. Tjaban7 Kulon Progo 
Kauman A/4 - Wates. 

  

  
Pers. 

  

geris belum tertarik | 

MENANAM MODALNJA DI INDONESIA 

MADJALAH mingguan ke- 

uangan. dan ekonomi Inggeris | 

“ECONOMIST”, menulis, bah- 

wa setelah bahasa Inggeris se- | 
karang mendjadi bahasa asing 
jang utama jang diadjarkan : 
sekolah2 di Indonesia, menggan- 
tikan bahasa Belanda, adalah ' 
penting untuk mempermudah 
fasilitet2 untuk pendidikan ting- 
gi bagi orang2 Indonesia di Ing- 
geris, Kekuatan membeli berdja 

lan bergandengan dengan pen- 
didikan dan naiknja tingkatan 
hidup, kata ,,Economist”. i 
Kesempatan bagi Inggeris utk 

menanam modalnja di Indonesia | 
belum tjukup menarik. Tetapi | 
dalam pada itu akan dapat di- | 
perbuat lebih banjak lagi dari 
pada jang direntjanakan seka- 
rang dalam memberikan fasili- 
tet2 kredit untuk pembelian2 
perlengkapan barang2 modal jg 
dilakukan oleh Indonesia di Ing- 

Menurut ,,Economist”, jang 
membawa suara kaum modal | 

adalah kepentingan Inggeris 
diri jang akan mendjadi pe 
ria ri kaum industriali 
seris untuk tidak mengabaik: 
pasaran Indonesia jang mengan- 

Jang sangat besar 
bgt 
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  F3 rah sesuki dan 

Indonesia memberi harapan jang. 

lebih baik daripada waktu jang 

lalu, Sampai beberapa minggu 

jang lalu ada alasan untuk me- 

rasa chawatir, bahwa Mr Ali 

Sastroamidjojo, tokoh jang pa- 
ling utama dalam PNI, jang te- 

lah menang dalam pemilihan 
imum dalam bulan September. 

jang lalu, akan terpaksa  me- 
ngundang kaum komunis untuk 
kerdjasama dalam pemibentukan 
kabinetnja. Ali Sastroamidjojo 

telah menerima sokongan komu- 
nis dalam Parlemen sewaktu ia 
memimpin kabinetnja jang per- 
tama dan ia telah mengizinkan || 
PKI - memperluas kegiatannja 
dan keanggotaannja diseluruh 
Indonesia. Tetapi sekarang ada 
tanda2, bahwa ia telah menarik 
peladjaran pahit dari kerdjasa- 
ma dengan kaum kiri jang eks- 
trim itu, kata ,,Economist”. 

  

PONOROGO TJOBA TANAM 
1 DJAGUNG PERTA " 
Oleh Dinas Pertanian Rak- 

jat Kab. Ponorogo musim Kema 
rau 'jad. ini akan membagi-bagi 

  n Kan 125 kg bibit djagung djenis | 
- IPERTA dari Amerika Serik 

aa t 

kat 
kepada 19 Ketjamatan dalam 

erah Kab. Ponogoro. Dja- 

  

Kang Perta tsb. dapat 
'hasilnja setelah umur 4 bulan 
dan menurut pertjobaan didae- 

itera, dapat 
jikan lebih banjak dari pada 
Sie bi 39 —— Kor, Big 
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(tertjiatat dan terbuka) dengan. di 

    

  

  KLATEN 3 

| px BERGEDUNG BARU 
telah menem | 

g baru jang | 
te! 

     
   

en kini PTT Klat 
pati aa ja ja 

        

annja akan dilakukan dilain 
waktu. — (Kor). : 

H.O. DI KLATEN 
Dalam rumah sakit Tegaljoso, 

Klaten, kini dirawat 11 orang jg 
diserang H.O. antaranja 5 Wa- 
nita. Sebagian besar dari mere- 
ka itu berasal dari daerah Gu- 

nungkidul, Jogja. Dari Klaten 
| sendiri hanja 2 orang. Diantara 
jang dari Jogja itu  kabarnja 
pernah mentjoba bunuh diri ka- 
| rena sudah kesal dan mengingat 
pula anaknja jang umur 5 tahun 
sudah meninggal, djuga karena 
H.O. — (Kor). . 4 

HAK ,NGGAD 

HAK ,,HANDARBEKI” 
Putusan konperensi PNI Kla- 

ten jang dihadliri 96 ranting dan 
dipimpin ketua S. Marsono a.l. 

sebagai berikut : 
Mengenai hak atas tanah pa- 

tokan di Surakarta jang bersta- 

tus hak ,nggaduh”  run-tumu- 

run dituntut supaja diganti dgn 
Ihak ,,handarbeki” (memiliki) 
| run-tumurun: tentang tanah2 ke 
ring jang dulunja mendjadi mi- 

| lik perusahaan Belanda, berhu- 
bung dengan pembatalan per- 
djandjian2 KMB, dituntut supaja 
diberikan kepada rakjat dengan 
hak ,,handarbeki”, kepada me- 
reka jang sekarang mengerdja- 
kannja supaja diberi surat jang 
menerangkan, bahwa merekalah 
jang mengerdjakannja: hendak- 
nja semua rijksbladen jang ber- 
laku sekarang dihapuskan dan 
diganti dengan undang2 atau 
peraturan jang baru sesuai dgn 
perkembangan masjarakat: (se- 
perti diketahui daerah Surakar- 
|ta sekarang kedudukannja sa- 
ma dengan daerah2 lainnja da- 
lam negara R.I.) — (Kor). 

WONOGIRI 

' ROMBONGAN RESIDEN 
TINDJAU OBJEK2 PER- 

EKONOMIAN 
Baru2 ini rombongan Resi- 

den Surakarta telah menindjau 
objek2 pembangunan perekono- 
mian, didaerah Ngutoronadi dan 
Batuwarno kesmuan'a di kabu- 
paten Wonogiri Rombongan te- 
lah menjaksikan tjara meme- 
rah lembu, tjara membaginja 
kepada rakjat, dan pemelihara- 
an ternak. 

Selesai itu rombongan Residen 
adakan pertemuan dengan in- 
stansi pemerintah dan pamong 

desa, Residen memberikan pe- 
tundjuk2 penting. 

ROMBONGAN BUPATI 
KEDAERAH? 

Sesuaj keputusan konperensi 
pamongpradja baru2 ini, sedjak 

pertengahan April hingga sele- 
saj nanti, rombongan Bupati 

Wonogiri menindjau daerah2 
kabupaten untuk mengetahui 
dari dekat segala perkembang- 
an didaerah tersebut. 
“ 'Tempat2 jang sudah atau 
akan didatangi ialah : Girimar- 
to dan Djatipurno, Batuwarno 
dan Tirtomojo, Slogohimo dan 
Bulukerto,  Djatiroto dan Kis- 
mantoro, Nguntoronadi dan 

riwojo serta Selogiri dan Ma- 

njaran. 
KARANGANJAR 
IBU DAN ANAK DAPAT 

SUSU 

Dinas Kesehatan Rakjat Kab. 

Karanganjar telah menerima 5 

drum & 250 Ibs skimmilk dan 
28 blik & 12 Ibs wholemilk (1 Ibs 

— 9.454 kg) dari Kementrian 
Kesehatan Bagian BKIA (Ba- 

Iai Kesedjahteraan Ibu dan 
Anak) Jogjakarta, Milik tsb. 

akan dibagikan kepada baji-2, 
anak-2, ibu-2 hamil dan ibu-2 

jang sedang menjusui jang di 
: pandang perlu. 

“Pembagian susu melalui Kon 

sultasi Kebidanan Tawangma- 

ngu, Karangpandan, Karang- 
anjar dan Tjolomadu selama 6 

bulan Diusahakan pembagian 

dapat dimulai Mei jad. — Kor. 

KEBUMEN 
| BAJI JANG TIDAK DI- 

PELIHARA 
Dimakan andjing. 

Pengadilan Negeri Kehumen 

telah mendjatuhkan bukunan 

6 bulan dipotong selama dalam 

tahanan atas diri mbok Ponen 

desa  Kebekelan, ketjamatan 

Prembun (Kebumen) karena di 

persalahkan tidak memelihara 

baji jang baru dilahirkan sering 

ga baji itu mati dimakan an- 

djing. 

'Dalam pemeriksaan terdak- 

wa mengakui kesalahannja. Ka 

rena sudah ditahan selama 6 

bulan, maka. hukuman tersebut 

tidak didjalani oleh terhukum. 

5 Ant.“ t 

  
  

IKAN HIDUP MASUK 
KERONGKONG AN. 

Seorang -penduduk kota 

Padang jg menangkap ikan 

disuatu kali dikota tsb. ke- 

“ rongkongannja telah kema-' 

sukan seekor ikan. Sesudah 

seekor ikan  ditangkapnja 
karena hendak menangkap 
ikan jang lain, ikan jang te- 
lah ditangkapnja tadi digi- 

manga. "na 
“ Setibanja dimulutnja, ikan 
tersebut berontak sehingga 
masuk kedalam kerongkong 
'annja dan sulit bagi K. me- 
ngeluarkannja. 

Achirnja dimintakan per- 
tolongan ke RSU Megawati 
dimana K. kemudian harus 
mengalami operasi pada ke   

Ngadirodjo, Giritontro dan Gi- 

1” DIGANTI 

Wilajah Djateng 

& 

erah tentang peternakan babi 

telah dibitjarakan 

mengalami penjempurnaan oleh 

DPD, dalam sidangnja DPRDS 

  

   
   xi 

PENINDJAU PBB DIDAERAH GAZA. 1 

Penindjau2 dari Perserikatan Bangsu? sedang Pan 

rangka dari pesawat terbang puntjar g4S Mesir jang te ah dj : 

“tuh didekat perbatusan daerah Gaza. Pradjurit2 Israel apn" , 

takan bahwa pesawat terbang Mesir tersebut telah djatu 

lam suatu pertempuran diudara. 

DPRDS Surakarta: 

Soal babi sulit 
Rp. 300,-—- Pendaftaran itu di- 

lakukan tiap 5 tahun sekali. 

Kesimpulannja untuk menje- 

lenggarakan peternakan babi 

harus ada izin H.O. dan izin jg 

bersangkutan dengan Peraturan 

RENTJANA Peraturan Da- 

lagi setelah 

  

    

Kotabesar Surakarta malam Se- 

|lasa jl. digedung Balai-kota, di- 
hadiri oleh 20 orang anggauta. 

Dalam rentjana peraturan 

tersebut antara lain ditentukan 
daerah2 dimana peternakan 

babi dapat diadakan, jakni di- 
pinggir kota jang berdekatan 
dengan kali seperti Nusukan, 
Modjosongo, Tipes, Kadipiro, 
Putangwangsit, Padjang, Dje- 
bres, Dalam hal ini sjarat2 ke- 
bersihan diutamakan. 
Ditentukan bahwa tiap ekor 

babi dewasa harus disediakan 
ruangan 11, m? dan untuk itu 
dikenakan bea pendaftaran 
Rp. 1,—, djumlah beaja pendaf- 

taran ditentukan paling sedikit 

  

Rp. 25,— dan sebanjak2nja 

SDR. DARJONO DJADI KE 
AMERIKA 

Bulan depan. 
.Kepala Djapendi sdr. Darjo- 

| no, bulan Mei jang akan datang 
menurut rentjana akan meng- 
adakan perdjalanan keluar ne- 
geri bersama2 dengan 4 orang 
lainnja dari Kementerian Pe- 
nerangan. Perdjalanan itu sifat 
nja dinas untuk menindjau ma- 
salah penerangan kepada ra'jat 
diluar negeri, 

Negeri2 jang akar dikun- 
djungi antara lain Amerika Se- 
rikat dan Eropah PBarat. Per- 
djalanan itu akan memerlykan 
waktu 5 bulan. 

  

PEMBUKAAN K.K.M. Bg. A 
Oleh Panitia Pendidikan Ma- 

sjarakat katj. Simo Kab. Bojo- 

lali telah dibuka Kursus Kader 
Masjarakat Bg. A bertempat di 
gedung S.T, Simo I. 
Djumlah pengikutnja ada 25 

orang. Jang dikursuskan: Eiko- 
nomi desa, Sedjarah kebangsa- 
an, budi pekerti, kesehatan, ba 

hasa Indonesia, ketatanegaraan 
dan keradjinan tangan, Kursus 
diadakan seminggu tiga kali. 

  

SISWA 
Untuk mahasiswa teknik. 

Dalam rangka Rentjana Ko- 
lombo tahun ini Kanada akar 
memberikan 15 bea-siswa kepa 
da mahasiswa teknik Indonesia 
jang telah menempuh sekurang- 

bila Pemerintah Indonesia meng 
hendakinja, Demikian ditera"g-   kan oleh Kedutaan Besar Kana- 
da. 

Bea-siswa2 tersebut diberikan 
kepada Indonesia sebagai ban- 
tuan teknik. Dalam setahunnja 
Kanada menjediakan rata? $ 
400.000 untuk membiajai bantu- 
an teknik kepada Indonesia. Da 
lam tahun2 lalu jakni dari Dju 
ni 1954 hingga Desember 1955 
Kanada telah menerima sedjum 
lah 55 trainees untuk berbagai 
matjam keachlian dari Indone- 
sia Disamping itu 14 trainees 
lagi jang dikirim atas biaja 

| PBB, ICA dan organisasi2 lain- 
nja. Demikian sumber itu, jang 
menambahkan bahwa dalam 
djangka waktu pertengahan '54 
hingga pertengahan 1955 selu- 
ruh bantuan teknik jang dibe- 
rikan oleh Kanada kepada Indo 

Haa berdjumlah $ 119.584,93.— 

  

GARA - GARA KAIN 
. PANDJANG 
Badan hantjur aigilas 

kereta api, 
Tidak djauh dari stasiun Bon- 

dowoso. sekira djam 07.00 se- 
waktu kereta api pagi dari Si- 
tubondo hampir masuk telah 
terdjadi ketjelakaan dimana se 
orang jang tidak dikenal han- 
tjur badannja digilas ke-eta ap' 

“itu. Orang itu mati dengan se- 
ketika. 

Orang jang malang if1 ada- 
lah dari daerah ketjam” in Ti 
rahdani. Ia telah nc. :kukan 
perbuatan nekad dengin me- 
Iompat dihadapan kereta api 
pagi itu karena gara2 kain pan- 
diana Bere 
Berhubung sudah dekat hari 

Lebaran, oleh isterinja telah di | 
adjukan permintaan jang oleh- 
nja sukar untuk dapat dipenuhi 
karena ia memang orang mela- 
rat, Permintaan isterinja iiu ia 
lah supaja dibelikan kain pan- 
djang jang agak baik. — Ant. 

  

AMBON. Oleh Panitia Pemilih 
|anXIII Maluku (PPM) tih diada 
kan rapat pembagian kursi I dan 
TT utk Konstituante, Dalam pem 
bagian itu Masjumi mendapat 
2 kursi, sedang Parkindo men 
dapat 1 kursi.       rongkongannja. — (Ant), 

  

Kiesguotient 
anatah 56.595, — Ant, 

PA AP ORA | aah Sah eigendom ke recht 

untuk Maluku | 
At D0 suatu resolusi darj pihak Serikat 

  

Daerah tsb. Bagi peternakan2 

babi jang sekarang sudah ada 

diberi waktu 6 bulan untuk me- 

pjesuaikan keadaan peternakan 

(ketentuan tempat2nja) dan me 

ngatur . segala sesuatunja se- 

perti ditentukan dlm. Peraturan 

tersebut. 
Fihak DPD berhak menutup 

peternakan babi kalau tidak 

mempenuhi sjarat2 jang telah 

ditentukan. Disamping itu akan 

beri kesempatan djuga kepada 

pengusaha2 peternakan untuk 

minta banding. Untuk itu akan 

direntjanakan suatu Peraturan 

Daerah jang chusus. 

Supaja hanja ada 1 kom- 

pleks peternakan babi, 

Pandangan umum diadakan 

sampai 2 babak, jang kesim- 

pulannja sebagian besar pem- 

bitjara2 menghendaki supaja 
Pemerintah mengadakan 1 kom- 

pleks peternakan babi sadja: ti- 

dak tersebar beberapa bagian 

dari pinggir kota. 
Djuga disarankan agar di- 

adakan pembatasan banjaknja 

babi ditiap2 peternakan, sehing- 
ga peternakan2 babi jang ada 
hanja dapat mentjukupi kebu- 
tuhan dalam kota sadja. 

Hingga 2 kali sidang dischors 

untuk memberi kesempatan 

DPD untuk mengatur djawaban 

nja dan mentjari djalan penje- 
lesaiin sesuai dengan saran2 

! pembitjara. Hingga djam 23.30 
sidang ditutup, belum berhasil 

mengambil sesuatu keputusan. 

Dari recht v. eigendom 

ke recht v. beheer. 
“ Dalam pada itu sidang DPR- 
DS Kotabesar Surakarta dalam 
sidangnja malam Selasa jl. te- 
lah merobah atjara pembitjara- 
an: 'atjara rentjana A.B. 1956 

! ditunda dan membitjarakan per 

' mintaan hak beheer atas tanah 
Lodji Gandrung, kepada Peme- 
rintah atasan. 

Sidang menjetudjui perminta- 
an tersebut, jakni dari status 

| van beheer. Karena dengan sta- 
tusnja sekarang Pemerintah 

| Daerah harus membajar padjak 

kurangnja udjian P2. Djumlah 
15 ini mungkin akan ditambah | 

sebanjak 1596 dari harga pem- 

belian, setahunnja. Harga pem- 
belian dulu adalah Rp. 900.000,-: 

atjara tsb. dapat diselesaikan 
dalam waktu 7 menit sadja. 
— (Kor). ! 

  

  

'G    
SADIS UMUR 

drama jang menjedihkan. 

Seorang penghuni kampung 
tersebut bernama S. alias Abd. 

jaitu seorang | warga negara 
Asing jang mendjabat sebagai 
pegawai polisi, pada waktu pu- 
lang dari dinas mendapat penga 

duan dari keluarganja (istri) 
tentang kegaduhan (Suara ra- 
me-rame) didekat rumahnja jg 

menjebabkan katanja tidak da- 
pat mendjalankan Ibadahnja 
(sjolatnja). Mendengar ini S. 
alias Abd. menjatakan diluar 

rumahnja dan mendapatkan 2 
orang penghuni kampung tsb. 
ijuga bernama S. dan H. sedang 
bermain tjatur. Seketika itu ter 

bit pertiektjokan mulut dan 
para pemain tjatur itu telah se- 
dia untuk meninggalkan tempat 

itu dan meminta maaf. Akan 

tetapi S. alias Abd. tersebut ti- 
dak menundjukkan tanda redha 

Gari amarahnja sekalipun sebe- 
lumnja itu ia sudah menjiram- 

kan air ditempat permainan 
tjatur itu. Kemarahan tsb. me- 

muntjak sehingga S. alias Abd. 
masuk rumahnja dan mengam- 

bil pistol dinas jang dipertjaja- 

kan kepadanja, dan melepaskan 
tembakan jang malang sekali 

mengenai seorang anak perem- 

puan nama SOETITAH, umur 

12 tahun, anak dari B. Alisoe- 

marto, jang berada dipekarang- 

an antara rumah dari tempat 
pertjektjokan tersebut. Anak 
seketika dibawa ke Rumah Sa- 
kit Bethesda dan pada djam 
21.00 hari itu djuga meninggal 
dunia akibat luka2nja. 

|. S. alias Abd. setelah menge- 
tahui, bahwa tembakannja, jg 
katanja dimaksudkan untuk 
menakut-nakuti itu, "mengenai 
seorang korban masuk kembali 
ke rumahnja dan terus menje- 
rahkan diri kepada Polisi Seksi 
II di Balapan dengan menjerah- 
kan sendjata apinja. Ia hingga 
kini meringkuk dalam tahanan 
dan menunggu pepriksaan un- 
tuk mempertanggung djawah- 
kan tindak perbuatannja jang 
amat lantjang dan ta? dapat di 
pertanggung Gjawabkan sama 
sekali itu,  djustru sebagai se- 
orang jarg mendjabat sebagai 
pegawai palisi. 

Terhadap peristiwa ini kelu- 
arga Kepolisian di Kota ini te- 
lah menjatakan turut berduka 
tjita dan sangat: menjesalkan 
erdjadinja tindakan  perseo- 
rangan dari seorang pegawai 
polisi jang bertentangan sekali 
dengan tugasnja. 

  

DJALAN BARU DOGONG- 
AN -— KRETEK — 
PARANGTRITIS 

Djawatan Pekerdjaan 

gongan (Imogiri) melalui su- 

tritis, tahun ini diharapkan su- 

dah selesai dan dipergunakan 
untuk umum. Djalan ni akan   

  

Persoalan RSU Ambarawa 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

1 
! | 
J 

| nanggung  sepenuhnja 
keuangan rumah sakit tersebut, | 

  

| DALAM pertemuannja 

| 

de- 

ngan pers di Semarang menge- 
nai persoalan Rumah Sakit 
Umum Ambarawa DPD kabu- 
paten Semarang memberi pen- 
djelasan, bahwa apa jang berla- 
ku mulai tanggal 18 April jang 
lalu itu, bukanlah 'bersifat tim- 
bang terima dan memang tidak 
ada timbang terima, melainkan 
pelaksanaan ,,penjelenggaraan 
sepenuhnja”, sebagai pelaksa- 
naan atas ketentuan2 jang lalu. 

Diterangkan selandjutnja, bah 
wa sedjak 1 Djanuari 1952 Pe- ' 
merintah Daerah kabupaten Se- 

marang telah diserahi soal ke- 
sehatan rakjat didaerah itu oleh 
Pemerintah propinsi Djawa Te- , 
ngah termasuk Rumah Sakit 
Umum Ambarawa. Dan sedjak 
itu pula pihak Pemerintah oto- 
nom kabupaten Semarang me- 

segala 

Gan dari 'biaja kesehatan jang 
setiap tahunnja sebesar Rp. 
2.000.000,— diantaranja lebih 
dari Rp. 1.000.000,— 
kan oleh Rumah Sakit Umum 

| Ambarawa, Setjara resmi pada 
tanggal 13 September 1954 telah 
diadakan timbang terima antara 
dokter 
atas nama Inspektur Kesehatan 
Djawa Tengah selaku wakil 
Mi:nteri Kesehatan dan pihak 
DPD kabupater Semarang. De- 
ngan demikian, maka sedjak 
itu pula Pemerintah kabupaten 
Semarang semestinja sudah ha- 
rus melakukan penjelenggaraan 
penuh terhadap kesehatan rak- 
jat kabupaten Semarang terma- 
suk tumah sakit Ambarawa. 
Tetapi untuk mendjaga suasana 
perasaan, Pfkak DPD bertindak 
hati2 dan Yidjaksana. Dalam 
pada itu diterangkan, bahwa 
dari pegawai/buruh jang  ba- 
njaknja 180 orang, diantaranja 
136 orang adalah buruh otonom 
kabupaten Semarang,  lainnja 

| adalah dari pihak Missie, 
Dengan kenjataan2 itu timbul 

pertentangan2 antara buruh Pe- 
merintah dengan pihak buruh 
Missie, sehingga pada tanggal 
15 Agustus 1954 dimadjukan 

diperlu- | 

keresidenan Semarang ' 

Buruh Kesehatan tjabang Am- 
barawa jang menuntut supaja 
Rumah Sakit Umum Ambarawa 
berrstatus dan diselenggarakan 
penuh oleh Pemerintah kabupa- 
ten Semarang. Selandjutnja se- 
telah mengadakan beberapa ka- 
li sidang, dalam sidangnja tang- 
gal 7 Pebruari 1956 DPRDS 
kabupaten Semarang telah me- 
ngambil suatu resolusi jang ditu 
djukan kepada Menteri Dalam 

' Negeri, Menteri Kesehatan, Per- 
dana Menteri dan Ketua Parle- 
men, jang berisi tuntutan agar 

isupaja dalam. tahun 1956 ini 
djuga Rumah Sakit Umum Am- 
barawa dikuasai kembali oleh 

Pemerintah Daerah kabupaten 
Semarang dalam status dan pe- 
njelenggaraannja penuh. 
Sebagai reaksi dari pada reso- 

lusi tersebut Menteri Kesehatan 
membagi masalah Rumah Sakit 

Ambarawa mendjadi dua, ialah 
soal status (dalam pengertian 
hak milik) akan diselesaikan 
oleh Pemerintah Pusat, dan me- 
ngenai soal penjelenggaraan 
Menteri Kesehatan  menundjuk 
pada surat timbang terima tang 

gal 13 September 1954 diatas 
untuk: dilaksanakan. — Ant, 

  

| 

| 4 

jeokarta 
Pertengkaran jang meminta, korban, 

I2 TAHUN MATI TERTEMBAK | 

  

- 

4 

PADA hari Senin tgl. 23 April 1956 & djam 15.00 dikam- 
pung Kebonan, MPP Gondokusuman Jogjakarta, terdjadi suatu 

  

penting artinja untuk memper- 
tjepat hubungan antara Jogja 

dan Parangtritis dengan mobil: 
tanpa menggunakan  penjebe- 
rangan di Kretek. 
Djalan ini selain itu akan mem 
buka daerah baru, karena dae- 
rah pegunungan sebelah timur 

kali Opak membudjur ke Sela- 

tan selama ini merupakan dae- 
rah terpentjil.. Untuk tourisme 
pemandangan sepandjang dja- 
lan tjukup menarik karena ba- 
njaknja panorama dan keindah 
an. alam. 

BARANG? SIAPA ? 

Dalam bulan ini kantor Polisi 
Negara Seksi II Jogjakarta te- 
iah menerima penjerahan dari 
beberapa pelapor barang2 te- 
muan berupa : 

1. Seberkas kwitansi dari Sub 

Agen Sulindo (13 helai) ter- 
tanggal 1 April 1956 ditemukan 

di Djl. Malioboro pada tgl. 9-4- 
1956. 2. Sebuah buku Tabungan 

dari Bank Tabungan Pos Tja- 
bang Jogjakarta milik : Sarma- 

mihadi, ditemukan pada tgl. 16- 
4-1956 di Djl. Kemetiran Lor 
Jk. 3. Sebuah Aktentas dari ku 
lit warna hitam berisi sebuah 
katjamata lensa putih dengan 
tempatnja, ditemukan disebelah 
barat Hotel Mataram Sosrowi- 
djajan pada tgl. 19-4-1956. 4. 
Sehelai kain sarung pelikat da- 

sar putih bergaris2 merah dan 

hidjau, keadaan sudah agak 
tua, diketemukan didepan Kan- 
tor Pos Gondolaju Jk. pada tgl. 
19-4-1956. 
Siapa jang merasa kehilang- 

an barang2 tersebut mengerti 

dan dapat mengambilnja dikan- 

tor, dengan menundjukkan buk- 

ti2 dan surat keterangan jang 

sjah untuk hal ini. 

S.r.K, GODEAN 1 TAHUN 

Tgl. 21 April jl. disekolah Ta 

man Kanak2 Godean telah di 

adakan perajaan ulang tahun jg 

| pertama sekolah tsb. Dalam 

perajaan pagi hari itu tampak 

hadir para wali murid serta wa 

kil2 dari pemerintah. : : 

Oleh ketua pengurus diural- 

kan riwajat berdirinja STK Ter 

njata STK mendapat perhatian 

jang besar dari masjarakat. Pe 

ngurus terpaksa membatasi 

djurdlah muridnja, karena keku 

rangan biajanja. Selesai sambut 

an2 dari pihak pemerintah dan 

( wali murid diadakan perlomba- 

  
|an jang diikuti oleh anak2 STE. 

pembangunan jalan baru Do- | 

ngai Opak menudju ke Kretek | 
untuk selandjutnja ke Parang- | 

PERINGATAN NUZULUL 

GUR'AN DI JOGJAKARTA 

Untuk memperingati. turunnja 

| kitab sutji Al @uran (Nuzulul ' 

Menurut keterangan Kepala | @ur'an) di Jogj 

Umum, | maka pada tanggal 
akarta tahun ini 

27 April ma 

lam (16 Ramadhan) oleh C.P.R. 

AD. Resimen 13 Jogjakarta 

akan mengadakan peringatan 

Nuzulul @uran untuk anggal- 

| ta2 angkatan perang bertempat 

di Gedung Negara Jogjakarta. 

Oleh Panitya Hari Besar Islam 

akan diadakan pada hari Sabtu 

malam Minggu 28 April (17 Ra- 

madhan) bertempat pula di Ge- 

dung Negara Jogjakarta, sedang 

kan Panitya Bulan Puasa Mas- 

djid Sjuhada' Nuzulul Gur'an 

tsb. akan diperingati pada hari 

Babu malam Kemis tanggal 2 

Mei 1956 (21 Ramadhan) sesu- 

dah shalat Tarawih bertempat 

di Ruang atas Masdjid Sjuhada' 

dengan pembitjara utama Ba- 

pak Kijai Abdul Ghaffar Ismail 

dari Pekalongan / Djakarta. 

I 
Kemarin pagi djam 09.00 di- 

djalan umum. Pringgokusuman 

telah terdjadi ketjelakaan lalu 

lintas, jg minta korban seorang 

kenek dari truck no. AB 4272 

milik toko Nova dikendarai oleh 

Tan Tjay Tjoen mendapat luka2 

berat dan terpaksa dirawat di- 

rumah sakit. Ketjelakaan itu di- 

| sebabkan karena truck jang pa- 

da waktu itu menudju ke 'utara 

api no. 692 jang dilakukan oleh | 

masinis Hasporo dari Pengok 
Kidul jang ketika itu djuga me- 
nudju kearah utara ke stasiun 

Joerkara terdakwa 

(PHBI) Daerah Istimewa Jogja 

karta peringatan Nuzulul @Gur'an ' 

TRUCK CONTRA KERETA 
AP | 

bersinggungan dengan kereta ' 

HALAMAN 2. 

DARI RUANG PENGADILAN 

Perkara tjabul diundur 
8 Mei jg akan datang. 

Dengan pintu tertutup Peng- 
adilan Negeri di Jogjakart” — 
Hakim Nasution, Djaksa Susi- 
ioko dan Panitera Pengganti 
Sukartomo — kemarin Selasa 
24 April 1956 telah memeriksa 

Sajid S.A. 
bin Dj. jang dituduh telah me- 
langgar fatsal 289 jo 292 jo 64 
KUHP ialah merusak kesopan- 
Lan dengan melakukan perbuat- 

an tjabul dengan orang2 lari 
djenis kelamin jang sama. Pe- 
meriksaan dilakukan dari djam 
09.30 sampai djam 13.00 lewat. 

Apa jang dapat diketahui, ia- 
lah bahwa 5 dari 6 orang saksi 

telah didengar keterangannja. 
Bahwa terdakwa “dibela oleh 
advokat Mr Suwidji dari Solo, 
tidak oleh Mr Moch Daliono 

jang semula berusaha  supaja 

terdakwa ditahan diluar , pen- 
djara tapi tidak dikabulkan dan 

sedianja hendak membela ter- 

dakwa dimuka Hakim. Peme- 

riksaan lebih landjut diundur 

sampai Selasa 8 Mei jad. 

Perhatian chalajak ramai ter- 

hadap perkara tersebut adalah 

tjukup,  diantaranja datang 

orang2 dari Semarang dan Solo. 

PERKARA SENDJATA API 

Pengadilan Negeri di Jugja- 

karta — Hakim  R. Salatsen, 

Djaksa Darsono, Panitera peng 

ganti Ismuha, — kemarin Sela- 

sa telah memeriksa perkara 

terdakwa Hadi Saputro, alias 

Koespanter, tinggal di Nagan, 

Kemantren Kraton, Jogjakarta 

jang dipersalahkan telah me- 

langgar peraturan dalam Lem- 

baran Negara 1951 no. 78 fatsal 

12, jalah simpan sendjata api 

tanpa idzin jang berwadjib. Ter 

dakwa akui perbuatannja tapi 

terangkan bahwa ia tidak tahu 

peraturan tersebut. 

Telah didengar keterangan 2 

orang saksi, Soemarwoto dari 

CPM dan Muksin tinggal di Na 

gan. Djaksa dalam reguisitoir- 

nja tuntut hukuman 1 tahun 

pendjara. Keputusan Hahim tgl. 

26 April jad. 
Pembetulan. 

Dalam berita ,,KR” hari 

Senin 23/4 jang lalu berkepala 

Kuasa Usaha »Lodji Redjo” di 

periksa” jang mengenai rat- 

sal2 KUHP jang tersebut dida- 

lamnja ada satu kesalahan zet. 

Fatsai 368 mestinja fatsal 383 

KUHP. 

GEDORAN2 DI KULON 

PROGO 
Berita terlambat dari Kulon 

Progo menjatakan, bahwa pada 

tgi. 16/17 April 1956 jl. djam 

02.00 telah terdjadi penggedor- 

an atas kerugian Nj. Kertota- 

“uno desa Kembang, kal. Kuto- 

' ardjo, kap. Kenteng ( Kl. Progo), 

dilakukan oleh & 6 orang pen- 

djahat. Jang kelihatan masuk 

kedalam rumah 3 orang, seorang 

diantaranja 'bersendjata pistol, 

sedang lainnja bersendjata ta- 

djam. Masuknja kedalam rumah 

Gengan merusak pintu, menga- 

niaja ringan kepada jang punja 

rumah, 
Barang2 jg digondol berupa : 

. perhiasan, uang cortant dll. se- 

| harga Rp. 1354.— Pendjahat da 

pat melarikan diri. $ 

Malam itu djuga djam 24.00 

| telah terdjadi gedoran dirumah 

| sdr. Drijodikromo desa Kali- 

weru kl. Tuksono kap. Sentolo / 

KI. Progo. dilakukan oleh & $ 

orang pendjahat , bersendjata 

pentung. Mereka masuk rumah 

dengan merusak pintu, kemudi- 

an mengikat jang punja rumah. 

' Pendjahat pergi lari dengan 

membawa alat2 (bolopetjah). 

  
HARI PENUTUPAN KURSUS 

| KADER GPII PUTEKRI 

Dari Ketua GPII Puteri Tja- 
ibang Kota Jogjakarta didapat 
|kabar bahwa sebagai atjara2 

| terachir dari Kursus Kader GPII 
| Puteri Tjabang, maka atjara pa 
! da hari Selasa 24 April ini akan 
| diisi dengan atjara ,,Funksi Ka- 
“der dalam organisasi” oleh sdr. 
| Chamim Prawira dan sebagai pe 
| nutup pada hari Rabu 25 April 
| 1956 akan diisi oleh sdr. H.A. 
| Timur Djaelani dengan atjara 
| Perdjuangan wanita di luar 
| Negeri”. 
|. Seperti diketahui Kursus tsb. 
| diadakan selama 10 hari mulai 

| tanggal 16 s/d 25 April iber- 
tempat di Ruang Kulliah Mas- 
djid Sjuhada' dari djam 8 sam- 

| pai 10 pagi tiap2 hari. 
  

Nonton mana ' 

JOGJAKARTA 

LUXOR : ,,Hatamtai”, film 
India. 

SOBOHARSONO: ,,Green Fire” 
Grace Kelly. 

SENI SONO: ,,They Rode West”   
Tugu. Bagaimana persis terdja- 
dinja ketjelakaan itu belum “di- 
ketahui. Tetapi perkara ini kini   

  

Demikianlah dijadinja truck AB 4212 jang kemarin pagi ber- 
singgungan dengan kereta api didjalan Pringgokusuman. 

sedang dalam usutan oleh jang | 
berwadjib. | REX: ,,Prince Valiant”, 

Robert Frances, Donna 
Reed. 

RAHAJU: ,,Prince Valiant”, 
(Cinemascope) James Ma- 
son. 

(Cine- 
mascope) James Mason. 

INDRA : ,Green Fire”, Grace 
Kelly. 

DJAM 3: ,Volga Don. 

| NGESTI PANDAWA: ,,/Srikandi 
Ngedan”. 

KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 
,Klana Djajeng Tilam”. 

KETOPRAK KRIDO MARDI: 
»Djembatan Patah”, ke I. 

SURAKARTA 

STAR: ,Gypsy Colt”, (Kuda 
Adjaib). 

SRIKATON : ,Golden Mistress” 
John Agar. 

INDRA: ,Sign of Rain”, 

BIOS SRIWEDARI : ,,Comman- 
do Cotly”, ke III, 

W.O. SRIWEDARI : ,Kongso 
adu djago”. 

KLATEN.   (Gambar: EKhouw). ROXY : , Death of a Salesman'',
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PERTANDINGAN TINDJU DI SURABAJA. 

Baru? ini di Surabaja diadakan 
gambar nampak Killer 
Mac Hurriece La       

& 

TIDAK AKAN MEN 
(Oleh: S. 

MENURUT berita dalam surat? kabar dan berita radio, 
Menteri PP & K menera 
akan menambah satu I 
diberi nama ,,klas masar 
tamatan SR., jang tidak 

   

-Mc Coy mendapat pukulan hebat 

  

29 5 

pertandingan tindju dan pada 
dari 

« 

AR 

GHASILKAN BUAH 

ai 

gkan, bhw. Kem. PP & K merentjanakan 
S lagi kepada SR. VI th, dan akan 

bagi anak-anak an At 

tkan peladjarannja ke 
S.L. Pertama, djadi ke SMP-SGB-STP-SKP-dan lainnja lagi. 
Lamanja klas 

praktisch apakah 
klas masarakat itu ? 

Chalajak ramai mungkin ma- 

masarakat tadi direntjanakan 1 th. Akan tetapi 
dalam keterangan kepada Indonesia Raja tadi 
bagaimanakah sifat atau bentuk kl: 

| Raja belum ditegaskan, 
“Klas masarakat tadi. Vak 

jang akan mendjdi pokok peladjaran dalam 

# 

| kita), Gan mengganti kedua ma- 
sih ingat, bahwa klas masara- ' tjam sekolah rendah itu dengan 
kat ini mempunjai sedjarah. ' suatu matjam sekolah renaah, 
Dan dalam djaman pendjadjah- | jang sampai sekarang disebut 

faedahnja sedjarah ini kami ben ' n untuk rakjat seluruh | 
an pernah ada. Mungkin ada ,Sekolah Rakjat” (VI th.), jg ' Bana 

    

tangkan lagi, agar masarakat nj 
umum memiliki bahan2, guna lapisan. Djadi perubahan ini 'bo- 

mempertimbangkan tepat atau leh dinamakan: bersifat demo- 
tidaknja pendirian klas masara-j kratiss “ 

  

kat tadi dalam djaman kemer- 
Gekaan dan kedaulatan seka- 

rang ini, dimana bangsa kita se- 
dang membangun dalam segala 
lapangan hidup kemasarakatan, 

jaitu dalam lapangan politik, 
ekonomi, social dan kebudajaan. 

          

sekolah rendah, 
n untuk rakjat 

iberi nama Sekolah 
klas UI, KN ank 5 tahun. 

Sederadjat dengan itu adalah 
»Vervolgschool”, jang lamanja 

2 tahun, dan menerima bibit da- 
ri tamatan Sekolah Desa, jang 
lamanja peladjaran hanja 3 th. 
Pendidikan dan pengadjaran 

rendah ini memberi peladjaran : 
1. membatja, 2. menulis, 3. ber- 
bitung, 4. bahasa daerah, 5. ba- 
hasa Melaju, 6. menggambar, 7. 
menjanji, 8. ilmu bumi, 9. ilmu 

hajat, 10: ilmu alam. Peladjaran 
sedjarah Indonesia “dilarang “di- 
adjarkan, dan pendidikan djas- 
mani belum ada. Peladjaran2 
tadi sifatnja umum, djadi theo- 
retisch, dan tidak memberi ke- 
tjakapan lainnja untuk kehidup- 
an mereka kelak. Anak2 rakjat 
kita tidak menerima bekal un- 
tuk dapat mentjari nafkah, ka- 

  

lau mereka kelak kembali ke- ' 
masarakat. Mereka tidak dapat 
melandjutkan peladjaran iketju- 
ali ke ,,Normaalschool” dan ke 
Sekolah Pertukangan” (am- 
bachtsschool). 

Berhubung dengan itu maka | 
oleh Pemerintah Belanda diben- 
tuk klas baru, dan digabungkan 
dengan Sekolah klas II tadi, utk 
memberi kesempatan Kk 
anak2 kita meneruskan peladjar 
annja. Klas tambahan ini dise- 
but ,,klas dagang”, atau ,:klas 
pertanian”, menurut pokok pe- 
ladjaran, jang diberikan kepada 
klas tambahan tadi. Perlu dite- 
rangkan disini, bahwa klas tam- 
bahan tadi djumlahnja terbatas. 
Artinja tidak semua “Sekolah 
klas II mendapat klas tam- 
bahan. 

Hatsil daripada ,,pertjobaan” 
ini tidak memuaskan, Perhatian 
anak terhadap peladjaran pokok 
(pertanian atau perdagangan) 
kurang. Mereka jg telah lulus 
dari klas dagang atau klas per- 
tanian ini, tidak  memipunjai 
hasrat untuk mendjadi petani 
atau pedagang. Mereka belum 
mempunjai keberanian utk ber- 
diri sendiri, berusaha sendiri, 
tjeker2 sendiri, dengan penge- | 
tahuan jang mereka peroleh da- ' 
lam klas tambahan tadi. Dima- ' 
na letaknja kesalahan atau apa ' 
sebabnja hatsil pertjobaan ini ti 
dak memuaskan, belum perna 
diselidiki. Menurut hemat kami: 

a. Peladjarannja masih. ber- 
sifat theorie. b. 1 th. tid 
kup guna mendidik kedjuruan 
rendah, c, djiwa anak2 kita pa- 
da dewasa itu masih diliputi 
oleh semangat kaprijajen (kepe- 
gawaian). 
miliki modal, untuk. 
sendiri, atau setjara coopera- 
tief. Dalam djaman pendu- 
dukan .Djepang klas masarakat | 
tersebut dihapuskan. Su 

Kita semua masih ingat, bah- 
wa pemerintah pendudukan Dje- 
pang menghapuskan MIS (pen- 
didikan dan pengadjaran rendah 
untuk lapisan atasi dan Sekb- 
lah klas II (pend. dan peng. utk 
lapisan lainnja dari masarakat   

h « 

th. tidak tju- | 

mereka tidak me- | 

. bekerdja | 

: proklamasi 17-8-1945 
tdan dalam djaman pengakuan 
/kemerdekaan dan kedaulatan 
| /Sekolah Rakjat” diperbanjak 
' djumblahnja dan sekarang su- 
“dah mentjapai djumblah 32000 

Gian i buah. Sekolah ini bersifat , alge- 
djaman Belanda ada | meen vormend”, jaitu pendidik- 

an dan pengadjaran umum, se- 
,bagai dasar (grondslag) untuk 
(pendidikan dan pengadjaran se- 
| landjutnja bagi bangsa kita. Ka- 
|lau SR ini rata2 mempunjai mu- 
rd & 200 orang anak, maka 
djumblah murid semuanja ada 

1200 X 32.000 — 6400.000, lebih 

jan kami, mulai th. 1950 diada- 
:kan udjian masuk kesekolah 
Landjutan Pertama (SMP — 
SGB dan belakangan 'in djuga 
SKP — STP). Hatsil udjian — 
mengingat keadaan, peralatan, 
dan tenaga guru ' pada waktu 
itu — boleh dikatakan lumajan. 
Jang lulus rata2 ada 25 4 30x 
dari djumlah jang didaftar utk 
diudji. Jang tidak lulus ada 79 
— 154 dari djumblah jg ter- 
Gaftar, hingga merupakan ,,pu- 
luhan ribu” anak, jang tidak 

1 

  
| melandjutkah peladjaran. Dan: 
| djumlah ini harus masih ditam- 
|bah dengan anak2, jang tidak 
(turut udjian. Tentang ini kami 
: tidak mempunjai angka2, jang 
| dapat dikemukakan dengan pas- 
| ti. Sedjumlah anak tersebut ha- 
| rus kembali kemasarakat, dan 
i tidak dapat melandjutkan pela- 
| djarannja, pada hal mereka ma- 
Sih terlalu muda, untuk beker- 

| dja. Mereka baru berumur 12 4 
!14 tahun, dan belum mempunjai 
“bekal, untuk mentjari penghi- 
|dupan. Kalau mereka tidak di- 
| beri kesempatan meneruskan 
| peladjarannja, dan tidak men- 
| dapat pimpinan dari orang tua- 
|nja, akan terlantarlah mereka 
| dan tidak dapat mentjapai ke- 
| dewasaannja dalam arti jang | 
. baik. Maka tiap usaha, untuk 
| menjedidkan kesempatan guna 
| menjelesaikan pendidikannja, pa 
“tut disambut dengan gembira, 
| dan dipudji, apakah usaha ini 
dari pemerintah atau dari pihak 
masarakat sendiri, Akan tetapi 

| dari 6 djuta. Menurut peringat- 

an tidak membeda2kan ' 

DENGAN 
opini Puoltate. 2 

sa Ba ai Enak k, kare 

| tapi dengan proces peradilan 
gerakan2 aksi subversif di In- 
donesia jang sedang dal: ge- 
njelesaiannja oleh pengadilan 
kita, kemudian akan terbuka 
pula adanja gerakan2 tersebut 
sebagai kenjataan “dimata du- 

nia. : : 
(Kita pertjaja,” bahwa usaha 

pihak Belanda mempengaruhi 

          

dir, itu, tidak akan berhasil be- 

gitu sadja, karena djustru ber- 

  

tentangan dengan tjita2 keadil- 
an darj bangsa2 didunia ini. De- 
mikian antara lain uraian Ke- 
menterian Penerangan R.I.. Se- 
belum itu diuraikan, bahwa se- 

benarnja, tidak pada tempatnja 
untuk membitjarakan soal2 jg. 

kematian Jungschlaeger itu ba- 

gi pihak Belanda merupakan 

kesempatan untuk menarik ke- 

untungan, dengan djalan me- 

niup2 fitnahan2 untuk ina 

kan deradjat ppr merintah Indo- 
nesia dan alat2 kekuasaannja 
dimata dunia, : 

Belanda menjak 

Kedudukan istimewa jang di- 

milikj Belanda di Indonesia, ter 

h gu- 

    

  

dlm mentjiptakan kesempatan, 

ma, agar supaja anak2 tsb. di- 

atas sungguh2 mendapat kesang 

gupan dan ketjakapan bekerdja, 

dan keberanian hidup bebas, 

merdeka dan berdiri diatas kaki 

sendiri.   Kami berpendapat,. bahwa 

tambahan klas m akat jang 
L tahun lamanja tidak akan 
menghasilkan buah, seperti jang 

Ita "Dersina harapkan. Tam- 

bahan pendidikan tadi djangan 

sampai merupakan ,tambal bu- 

tuh”, sebaliknja harus merupa- 

kan sistim pendidikan jang da- 

pat dipertangung-djawabkan. 
t 

Lebih baik tambahan pendi- 

dikan tadi diberi nama : onder- 

wijs voor praktische beroepen 

(pengadjaran untuk djabatan 

praktis), dan tidak perlu diga- 

bungkan dengan SR jang telah 

ada. Adapun lamanja tidak 1 

th, melainkan 2 tahun. Penga- 

djaran untuk djabatan praktis 
ini dibagi mendjadi beberapa 

djurusan : 

1, Djurusan : pertanian, (perke- 

bunan, perikanan, pemintalan 

dan pertenunan. Djurusan ini 
ditempatkan didaerah perta- 

nian. 7 

2. Djurusan : pertukangan kaju, 

besi, dan penganjaman. Di- 

dak semata2 daerah perta- 

nian, akan tetapi telah me- 

nundjukkan differentiatie. 

keradjinan rumah tangga, 

perindustrian ketjil. Djurusan 
ini ditempatkan didaerah jang 
telah memiliki keradjinan 

dan perindustrian ketfil. 

4. Djurusan: perikanan laut, 

hubungan erat dengan perika- 
nan laut. Djurusan ini ditem- 

patkan “ ditempat2- seperti : 

Batan - Pekalongan - Tjila- 
tjap, Djepara, Tegal - Tuban, 
Gresik dsb. 

5. Djurusan pertukangan seper- 
ti: tukang djahit, tukang se- 
patu, keramik dll. Djurusan 

ini ditempatkan dikota2 ketjil 
atau besar, menurut kemung- 

kinan. : 

| Disemua djurusan diadjarkan: 

'1, organisasi kooperasi, 2. men- 
tjahari pasar, 3. membuat rekla- 
me, 4. tjara pendjualan, 5. me- 
megang buku jang sederhana 
dan 6. administrasi. Sebaliknja 
pembangunan ini dimasukkan 
dalam ,,Rentjana Pembangunan 
5 th. jang Pertama”. Dan in- 
stansi jang harus melaksanakan 
ialah Djawatan Pendidikan Ma- 
sjarakat. Untuk menjelenggara- 
kan ,Pendidikar dan Pengadja- 
ran untuk djabatan praktis” ini 
sudah barang tentu harus ada 
»Sekolah ' Gurunja”. Sekolah 
jang menjiapkan tjalon2 guru. 
Dalam hal ini negara kita telah 
mempunjai “ SPMA-STM-SGA- 

SMEA, Djawatan Kooperasi, 

watan Perdagangan dsb. Tena- 
ga2 pendidik dan pengadjar ti-   dak sukar diketemukan. 

dunia untuk keuntungannja ser 

harus dipikirkan dengan saksa-. 

tempatkan didaerah, jang ti- | 

3. Djurusan : keradjinan tangan, | 

“dan perindustrian jang ber- | 

Djawatan Perindustrian, Dja- 

Ina belum terbuktikan  adanja : 
warganegara Belanda sebagai | 
pelopor aksi subversif itu. Te- 

tidak baik mengenai seseorang |, 

jang sudah meninggal. Tetapi ! 
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KEDAULATAN RAKJAT, 

untuk melarikan anggota2nja 
berkebangsaan Belanda dari ta- 

luar Indonesia. Kita masih 
ingat larinja algodjo  Wester- 
ling dan pemuka2 RMS dengan 
apal terbang Belanda, dan ba- 

ru 

Sehingga dengan begitu ting- 

harus menanggung risikonja 
untuk perbuatan mereka itu. 

Tetapi achirnja dengan ke- 
giatan alat2 pemerintah Indo- 
nesia, dapat dihadapkan seke- 
lompokan orang? Belanda ter- 

jang ber- 

» MINUKG pengadila “De 

ngan ditangkapnja orang? Be- 
landa itu dimuka pengadilan In- 
donesia, maka Belanda mendja- 

Tn disingkap tirai, siapa jg. 
sebetulnja bersembunji dibela- 

“Sesuai dengan keadaan Indo- 
nesia sebagai negara hukum, 
maka sudah semestinja terha- 

dap pelanggaran2 hukum itu di- 
ambil tindakan2 tegas oleh 
alat2 kekuasaan pemerintah. 

| Terhadap terdakwa? dilakukan 
penuntutannja oleh pengadilan, 
berdasarkan Undang2 Hukum 
dan Peraturan jang berlaku di 
Indonesia. 

IDjadi. tidak benar tudunan2 
dan fitnahan2 “pihak Belanda 
selama ini bahwa proces penga- 
dilan dan tuntutan hukum jang 
dilakukan oleh pengadilan In- 
donesia adalah tindakan sewe- 
nang-wenang, jang tidak berda- 

|sarkan keadilan. Tidak ada pi- 
hak Jain diluar sesuatu negara, 
jang dapat mengurangi atau 
menjatakan tidak adilnja pelak- 

Apa lagi pihak Belanda, jang 
dalam proces tsb. hanja melem- 
parkan fitnahan2 dan tuduhan2 
terhadap pemerintah Indonesia, 
untuk membela kepentingannja 

sanaan hukum darj negara itu.. 

| (saka Belanda mempengaruhi Ai | 

UNTUK KEUNTUNGA NNJA SENDIRI TIDAK 
AKAN BERHASIL 

| kematian Jung: njata dipergunakan oleh pimpi- 
anda mera- r NAN aksi2 subversif tersebut, | 

ngan kekuasaan pemerintah ke | 

2. 

ini pembela Jungslaeger | 
Mr Bouman dengan kapal KPM. : 

gallah pengikut2nja sadja jang ' 
berkebangsaan Indonesia, jang 

Pan ara aksi? subver- 

fjemas. Karena dengan itu | 

| kembangan politik. 

  

sadja..Lebih2 karena pihak Be- | 
landa telah mempergunikan ke 
matian Jungschlaeger itu untuk 
mendapatkan sympati dunia. 

Belanda tjari backing. 
Bertepatan pula dengan per- 

achir2 ini, 
jaitu menghadapi penghapusan 
'perdjandjian  KMB seluruhnja 
setjara unilateral oleh pihak In- 
donesia, maka pihak Belanda 
mempergunakan segala kesem- 
patan untuk mendapatkan bac- 
'king dunia luar guna memper- 
kuat posisinja. Djuga kematian 

Jungschlaeger itu. 
Tetapi djustru karenanja, ter 

bukalah kedok Belanda sendiri, 
dan fitnahan2nja jang sangat 

rendah itu tidak lain untuk me- 
nuruti nafsu kolonialnja sadja. 
Dan ini njatanja mendapat 
weerklank dari pendukung? ko- 
lonialisme dibeberapa negara. 

— Ant. 
m——a 

MADIUN 
REBUTAN TUNANGAN ? 

& Hingga bunuh kakak 
kandungnja sendiri. 

Kepolisian Madiur 'kini Se- 

dang mentjari2 seorang gadis 

bernama S. berumur kira-kira 

20 — 21 tahun, jang sedjak 'be- 

berapa hari jang lalu melarikan 

diri dan menghilang 
membunuh kakak (perempuan) 
kandungnja sendiri dengan Se- 
bilah pisau belati di Solo. 

Sampai hari berita ini ditulis, 

fihat kepolisian Madun mendu- 

ga, bahwa gadis S. tersebut se- 

dang. menudju “kearah Timur 

dan kepolisian Madiun telah me- 

pgirimkan pembantunja ke Sura 

| baja. : 
Tentang sebab2 gadis S. tadi ' 

membunuh kakak kandungnja, 
menurut keterangan jang dida- 
pat adalah karena gadis S. ingin 
merebut seorang pemuda tunang 
an kakaknja itu. — Ant. 

Rp. 19000,— UNTUK DJEM- 
BATAN GINUK 

Untuk membangun djembat- 
an Ginuk Ketj. Sukomoro (Ma- 

getan) jang menghubungkan 
Glodok-Kendal (Ngawi) dalam 

April 1956 ini akan segera mu 
lai dikerdjakan. Pandjang djem 
batan 20 meter dan 3 meter le- 
bar. Ongkos telah disediakan 

Rp. 19.000,—. Kor. 

setelah . 

  

DIDJUAL MURAH 
READY. STOCK 

1 Albiio New Look 1956 
1 Aipino New Look 1955 
1 Alpino biasa 1955 
1 Hulpmotor Lohmann 

f Semua 1004 baru. Dapat dilihat 

Sore djam 4.30 — 6 di. 

su DJAITUN" 
Gondokusuman 41. 
  

  

SALA AAA 

TUAN HENDAK....... 
PESIAR dengan keluarga ? 

atau BERKEPERLUAN lain ? 
Kami menjediakan mobiel de- 
ngan TARIP RENDAH. 

Mintalah keterangan 

MITRA" 
Bintaran Wetan 11. 

pada   AHA NA 

Makan Rantangan 
| Sampai dirumah — Lauk - Pauk 
selalu berseling - seling, 
Menjelenggarakan 
Hidangan untuk Pesta2, rapat 

kongres, selamatan dsb.-nja. 

Penjelenggara 

Rumah Makan ,,ESKODA" 
Bintaran Lor 12A (Kidul Luxor) 

Jogjakarta. 
  

    
   HALAMAN 3. 

SA AN ME TA TA TA TA SALA Ta TA Ma AL TA MA SA SL SA Ta TI MA ML TU TRI 

PENGUMUMAN. 
Kami maklumkan dengan hormat kepada Bapak2, Ibu2, 

Saudara? dan Langganan sekalian, bahwa PASAR PEN- 
DJUALAN SEPEDA P.P.S.A. mulai dari : 

TGL. Il APRIL 1956. 
pindah dari MUKA REGOL MASDJID ALOON? UTARA ke 
ALOON2 SEWANDANAN (PAKUALAMAN). 

Dalam pada itu kami tetap melajani Umum tentang dju- 
al-beli Sepeda dan senantiasa kami mengharap dengan hor- 
mat kundjungan Bapak2, Ibu2, Saudara2 dan Langganan se- 
kalian. ' 
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Wassalam. 

PENGURUS P.P.S.A. 
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KEMADJUAN ADALAH HAK SETIAP ORANG 

Hanja pekerdjaan jang dilakukan dengan meraba? dan tan- 
pa aturan ta' kan 'berhasil, Siap tgl. 28 Mei 1956, buku jang 
perlu dipunjai oleh setiap orang jang ingin madju. 

TJITA2 SAUDARA AKAN BERHASIL 
Oleh : SOEMANTRI MERTODIPURO. 

Isi buku diantaranja : Mulai dengan hidup baru — Dasar? 
Sukses — Sifat2 untuk mentjapai Sukses — Mendjaga Kese- 
hatan — Berfikir sadar mentjapai Tudjuan — Berfikir tera- 
tur dan bekerdja teratur — Tenang sumber Kemenangan — 

Pertjaja Kepada diri sendiri — Hidup berentjana — Tanpa 
Inisiatif ta' mungkin madju — Sikap kita terhadap orang 
lain — Efisiensi menghemat tenaga dil. (Semua bab dengan 
tjontoh tjara2 bekerdja dan berfikir orang? jang sudah men- 

dapat kemadjuan). 

ra populer ini. Bahasanja lantjar. Kalimat2 pendek. Mudah 
dimengerti oleh tiap tingkatan masarakat. 

Bimbingan buat tiap Pegawai jang ingin meningkat dalam 

kedudukannja dalam waktu singkat. Pedoman bagi Pemim- 
pin, Pengusaha dan Perwira jang ingin Sukses. Batjaan se- 
gar buat para Intelektuil lainnja. 

Setelah membatja buku ini pandangan hidup Saudara akan 
bertambah luas, Kegelisahan dan sifat ragu? akan hilang. 
Tebal 130 halaman. Ukuran 14x 20 cm: Buku jang bermutu 
tinggi ini disesuaikan dengan kepentingan umum, hargamja 
hanja Rp.14,— Tiap pesanan - porto Rp.1,50 per buku. 
Sebagian buku ini sudah ada jang memesan. Kirimlah wissel 
Saudara segera agar djangan kehabisan. 

Penerbit Pengetahuan Populer "ENSIKLOPEDI" 
Djl. Thamrin PTT blok B2, Kotak Pos 2643 — DJAKARTA.   
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Baru beberapa orang sadja di Indonesia dapat menulis setja- ! 
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YOUR HEALTH IS YOUR FORTUNE 
KASHMIR TONIC PILLS: 
Untuk mengkuatkan badan laki?, lemah umumnja meng- 

kuatkan urat? sjaraf, otak dan Pikiran, Djantung berde- 

an 
. bar2, perut kembung, 

ada, telinga berbunji - 
dingin atau semut-semutan 
rah - marah atau 

kan tjape?, kuatkan badan, 

nu, Djerawat dan wiru 

5 Harga 
KASHMIR 

pandjang dai 

suka Pusing Kepala. 

KASHMIR POMADE : 

Ma an Ona: 

Indonesia. 

Agen . agen : 

boro 98.   
mata kurang terang, nafsu kerdja tak 

bunji pinggang sakit, kaki tangan 
sering mimpi atau takut, ma- 

lekas lupa dan lain?, 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR LADY TONIC PILL : 
Untuk wanita jang sakit Pa muka putjat, hilang- 

Spesial untuk wa 
datang bulan ace. Darah berhenti, tidak djalan, badan Kku- 

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

Harga 1 botol Bp. 10— 

KASHMIR FACE CREAM : to make you more beautitul 
Untuk membaguskan muka njonja, supaja halus dan 

bersih dari noda2 hitam dan lain? penjakit. Kekolotan. Pa- 
kulit muka, Muka kelihatan muda 

perti 3 dan tjantik, Kulit djadi litjin, dan halus. 
eber saga dp Pa botol Rp. 10— 

SOOD FRIEND OIL : 
| Harga 1 botol Rp. 10,— 
.KASHMIR HAIR TONIC OIL : : 
Kuatkan urat? rambut, tahan rontok, dan Lambut mendjadi 

dan tebal. Bikin tumbuh mendjadi banjak. Baik 
buat orang jang baru baik dari sakit panas dan baik se- 

an ol Perempuan jang baru bersalin, baik .buat orang 

Harga 1 botol Bp. 20,— 

Menghitamkan rambut putih. tahan rontok dan kuatkan 

Harga 1 pot Rp. 30,— 

KASHMIR RHEUMATIC PILLS : 
org penjakit entjok, linu2, sakit badan, pinggang dan 

t 5 : 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

TABIB WAHID MAWN 
Tamblong 40 — Telpon 4941 — Bandung. 
Djl. Djatinegara Barat 2c — Djakarta. 

Obat? dapat dibeli dirumah? obat Tionghoa diseluruh 

JOGJAKARTA : Toko Solo Sosrowidjajan No. 5, Toko 
Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko Obat 

“Eng Njan Ho Patjinan 75, Toko Tek An 
Tong Patjinan 81, 
donegaran 17, Toko Junior Dji. Malio- 

Zindabad House Nonongan No. 177, 
Toko Obat Hok An Djl. Raya 114. 
Toko Obat Shanghai & Singapora Pasar 
Djohar, Toko Obat A.A. Gang Pinggir 9. 

AA SA AA LA AA ML AT TA TA MA ML ML ML TA TM TE LL LA 

FLASH GORDON KEMBALI KE MONGO (15) 

wanita supaja 

. Super guality. 

Warung Muljo Djl. Ju- 

  

| 

n 
| 23 & 

NG. Amsusieo in P) 

“RA 
A STRANGE MOUNTAIN 

HI RANGE ON MONGO, FLASH AND THE: 
| Space KIDS STUBBORNLY RESIST CAPTURE... |. 

  

   
    

  
  

VILLIE 3 / 
Ni Duck! Y MILEIO-0ONT NK 

    

IBUT SUDDENLY WILLIE BLINKS His EYEs- 
TAND THE BATTLING FIGURES STAND” 
FROZEN LIKE STATUES! z7 

  

   
   

| Pen ganen ang TR 

I DION'T MEAN TO BREAK UP 
A GOOD FIGHT, BUT LP BETTER 
THROW THESE AWAY BE 
2GET ON WITH THE ACTION! 

    
   

      
    

FORE WE 
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    HINENN PEN Pan TO     Memperkuatkan gegindjel, Tua danmuda memakan obat kuat: 
GOLES, tenaganja pasti bertambah lipat-ganda.-mape in enGuAnD 

II 

    

G.O.L.E:S 

kurang dll. 

  

Goles 

RADJA OBAT KUAT : 

GOLES KIDNEYING TABLETS, dapat menolongi menghilangkan penjakit2 
hingga achirnja berbaiki mendjadi 

Sering membeser karena mimpi adalah 
bagi kedua belah pihak. 
Karena penjaki demikian bisa mengurangkan darah dan melemahkan ba- 
dan serta menggampangkan kedatangan penjakit2 lain.  GOLES  LUPULI- 
NER TABLET dengan sekedjab.mata dapat menghilangkan kebiasaan itu. 

: (OBAT MENGUA TKAN OTAK) 

Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit segala pikiran 
dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran atau kebodohan sesuatu orang 

itu sangat bersangkutan dengan otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjak- 
sana ia mendjadi dan kian tadjam pikirannja. 

»”GOLES BKAINER PILLS” diperbuat dari ramuan2 obat jang paling baik 

UNTUK LELAKI. 

Kaum prija jang ingin tetap tinggal sehat dan kuat tubuhnya. 
Haruslah selamanja memakan : 

KIDNEYING - TABLETS. 
Mendjaga tubuh tetap tinggal sehat adalah lebih utama dari pada mengabati penjakit. Wa- 
laupun demikian GOLES KIDNEYING TABLETS, untuk menjembuhkan sakit lama dan 
baru, dengan sering pemakaian obat GOLES akan menjegah penjakit buah pinggang, me- 
mulihkan kesehatan, membangkitkan nafsu. makan. Terutama bagi orang jang selalu le- 
mah dan malas kerdjanja, sudah lama penjakit lemah itu, seperti : pusing Kepala, Suka 
lupa, punggung pegal, kerdja lekas tjapai, Pikiran kurang terang, suka marah, darah 

tersebut 
orang jang selalu sehat Gan kuat tubuhnja. 

(Made in London). 

GOLES SISTERING TABLETS untuk Wanita. 
Untuk wanita, menjotjok kedatangan bulan, Hilangkan kepegalan pinggang, Kepala pu- 
sing,kurang darah, mules perut, Kurus lemah. Obat ini kerdja dengan otomatis berdjalan 
dalam anggautanja jang kurang sehat. 
  

Goles Lupuliner Tablets 
(OBAT BESER) 

penjakit jang membahajakan 

  

Brainer Pills 

  

  

  

  

    
,Palam keadaan terpen dis 
atu pegunungan di Mongo, Flash 
dan anak2 semesta itu, dengan 
susah pajah berusaha melepas- 
kan diri dari kepungan lawan- 
tita, kena 

aa Willie, lekas ! Willie 
perdiri disitu ! 

disu- 

djangan 

Tetapi Willie sekonjong2 melem 
parkan ndangnja dan 
machluk2 Mongo jg menjerang 
itu mendjadi beku seperti pa- 
tung ! 
— Astaga ! Kampak2 sematjam 

ini bisa Huge. meneweiai 
orang. i 

— Aku tidak bermaksud meng- 
hentikan pertempuran jang 
sedang berdjalan dengan he- 
bat tadi, tetapi lebih baik 
kampak2 ini dilempar sadja 
sebelum kita meneruskan 
aksi kita ! 

  

untuk menjehatkan otak, menambahkan kepintaran dan pikiran, serta 
menguatkan ingatan. Djika dibiasakan memakai obat ini otak senantiasa Sa 

4 sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan : ks 

Love Friend " 
(OBAT LUAR). 5 

Untuk member kesentosaan dalam rumah tangga. 5 
Pertengkaran dan perkelahian diantara Suami dan Isteri, sehingga adalah 
kedjadian jang sangat menjedihkan hati keduanja. Kebanjakan kedjadian 
tsb. itu datangnja dari lantaran kurang kuat. 
Kedjadian demikian itu kini bisa dihindarkan atau didjauhkan dengan mem- | 
biasakan memakai ,,LOVE FRIEND” Obat jang telah menolong beribu-ribu | 
kelamin hinggadapat mereka hidup jang sentosa dan berbahagia, | 

Agen: 5 : : » 

TEK AN TONG Pafjinan 81 — Jogjakarta, ' 

ENG NJAN HO, Patjinan 75 — Jogjakarta. 
Bisa dapat beli di TOKO OBAT seluruh INDONESIA. ks   us 

 



    

    

"RABU 25 APRIL 1956 
Desenetntang:   Mantan 
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P.B. WISNU UNGGUL RADIO KAMIS 26 APRIL 1956 LOL LSSLLLLELLSSSLLELLLLLLLSLLSLSL 
. ersaudaraan " "3 : £ IN | KSI I pu Pertandingan, persandaraan | (al bia PENGUMUMAN KUNDJUNGILAH ! — SAKSIKANLAH ! 

1956 malam dan di Pajak /Piju | ABU 25 APRIL 1956 Nas Film DOKUMENTER BERWARNA 
» m en : 07.30 Swing dan sway, 13.10 Memenuhi permintaan PUBLIC, maka 

ngan pada tgl. 21-4-1956 malam Gadon Siang: 17.00 Taman Pu- : VOLGA DON” 
am telah berachir sbb.:.. ' JOGJAKARTA tera: 1735 Pengadjian Al (3 WM (9 esti- Pa ndowo" 29 | 

P.B. Wisnu (Pengok Kidul) — . @Gur'an) 18.05 Adzan Magrib, » . ” (Pembangunan, RuksasaSekitar Sungai Wolgu). 

Knaba mana MN Dea Me ana ia an to Las ag goran Pagi Oleh angan | 1816 Uu Mendamatan Umum, | 8: kank pada tgl. 25 APNG 1966 RNBO SORE tidak djadi MAN DI: INDRA 
Apa ngganteng seperti Erol Dan B Wisnu dari Peng Pa ee NN aa aa Ian an Sa un menghidangkan tjeritera TRITUSTA, akan tetapi menghi- Tal. 24 d 30 APRIL 1956 di. 3.00 

4 . £ Va , MAAS ih ah ui ' ah ASI : ndjauan Ing: Lah , dangkan sekali lagi tjeri f . 23 

iya, Hudolt Valentino atau | S5 Wisnu — PB. SPARTA 1215 Siaran Liburan Sekolah: | 19.40 Senj Suara Djawa: 20.36 AN Se ar ah A8 ag aan | 
Maan 3 mBah Nur memang 1-4 untuk kemenangan PB Wis | 13.40 Universitaria, 14.10 Kron- | Siapa Tahu?, 21.15 Mimbar Is- Undangan dapat diminta di: 

be teanteng sepbrh moda | 20 dari Pengok Kidul. (Pijung- | tjong siang oleh O.K. Tjandra | jam: 21.30 Sekuntum Melati, A AN 1. WARUNG PANTES Kidul Pasar. 

anang Eka ana gadjihan ' 21). ng Purnama: 17.40 Rajuan Sore | 22.10 Malam Tirakatan. 8 2. SARBUFIS / PERFWBI Ngabean 4A 

jalan? aa orang rumah. oleh O.H. Aloha Players, 18.30 - Kemudian harap ma'lum adanja. 
Tapi ata 5 Kaken , Peladjaran Lagu Djawa: 19.40 SURAKARTA j Ph Man en Nana NA NAN EOS 

Chartey Na : tragi diten gah- Tindju : Tan Ne aa oleh - 07.20 Genderan: Rana Pa 'Panitya SESSSSSSSSSSLSSSLSSL SESSSSSESSSSL : 

: ae pudar R MENANG Mataram, 21. uangan Dja- music, 14.10 Rajuan siang: 17. N A : » 
segan ngan dapat sagban 2 EZZARD SN “sita 3 | pendi Jogjakarta: 21.30 Manasu- | Dunia anak2: 17.50 Irima Indo- PEKAN AMAL MAHASISWA. KENOOURAR NADA ATNN YAN ' 

ngin te Ja u tengah2 mandi air | petindju bekas djuara-dunia ka oleh ORJ Lengkap. nesia, 18.30 Seni karawitan, LELE rere & 

, leding tiba? berhenti . ....! kelas-Berat Ezzard Charles tih. : 19.30 Pan. na Jana DON0EBEL oa SBS LA aa an, R 

:. Eh ..., siapa tjoba jang mau | menang dengan t.k.o. atas petin SEMARANG Irama. Maluku: 21. aa WINUUlUNDane » 
Ki kirim ,gamb » Berabe & mBah | dju Don Jasper (Minnesota) | ragam T R.O.S., 22.15 Ba- 2 3 5 5 2 

: Nge PA AR “| dim babak er, pada tgl. 21/4 | (Siaran AP. dj. 1815 — 19.00) | tjaan buku. Per ati an 1 p erh ati an ! DJ. 10 — 17 — 19 — 21. pa. da Ta , 

.. 1 malam jbl. di Ontario. SEM. ' Ml aa 

ani i Of Mi ertarungan itu semustinja | . 06:30 Dari Lautan Teduh oleh Pa io PERSEMBAHAN LUAR BIASA UNTUK MINGGU INI! $ 
: Gembiraloka tidak menggem- berlangsung ” dalam 10 babak. Suara Nusantara: 13.15 Tjelem- | (Siaran A.P. dj. 18.15 — 19.00). : 5 

- birakan. Kanak2 milintengi bi- | 5 es MN pungan oleh Karawitan Studio: 07.10 Orkes Melaju ,,Sinar ra DENGAN UKURAN PENUH GAMBAR & 
“tm | Perlu diketahui, bahwa Jasper 5 : Hiati: 

8 

natang. Burung pelikan ditjuri | ' “ar pertandingan ' profess'o- 17.00. Taman Kusuma - asuhan j Medan”, 13.15 Rajuan Herijjati: LAJAR LEBAR 8 

orang. Merak ditjolong Hana Rai jang Bal djumlah 21 kali te- Pak Djangkung: 17.30 Gelang- | 14.10 Krontjong Asli, 17.00 Ra- 1 : 2. 8 

Berabe pernah lihat Gembira- | 'h mendapat kemenangan 17 | gang Kepanduan oleh Pandu juan Pang: Eng Nan nan | esar . An 2 
loka, djuga sedih. Lihat kan- da Islam Indonesia: 1815 Kron-| dan Sastra, 18.1 rkes Su- | AScOP 1 » 

, dang matjan tapi matjannja ti- Dalam pertari ungan itu Jasper tjong Sendja oleh O.K. Sinar | ara TenanaAi Haa Keealona ala dewa, | H 8 

: didalami "kandang padatal tani | mula2 dapat | mempertahankan | Aontamaia”Kelanan Sio, Sans | nj: 21.00 Mimbar Ilamy 1-15 Radja an uare you no “SN : 
panas seperti dipadang pasir. | Pan 1 2 tapan Rochani oleh Ki Partoha- | Dari dan untuk pendengar. P-. 3 H Tum LAND Or THE VIKINAS... $ 

Maka supaja Gembiraloka ae En Charles demikian Reuter. | Sisoetjipto: 21.15 Chusus Guba- IN THE DAYS OP 8 

betul2 gembira. Binatang? gem- Ea han G.W. Koch oleh Orkes Radio . ) : & 
— Ant » i 8 C & 

na Jang nonton mag emak 5 Semarang. (Perobaha bisa t:rdjadi). : g Na IA » 2 

3 2 Kana ta e La asi wat £ 5 i 4 & 

baik-baiknja, “djdjaga setertib- | »is #ternasional : " en Istimewa Untuk Menjambut HARI LEBARAN. 2 : $ 
tertibnja. Kalau tidak, itu bina- Bb aa 3 RRI AS Tar Sg " ' 5 

| tang? lebih gembira kalau kem- ! 'BUDGE PATTY : U AN : : TAN TN & » 
png Preod ape eka Pe EeNabi : | J Dari tg. 25 April s/d 5 Mei '56. 8 

KI 5 “1g KP YA “Tentang bowiniarmmt " teinld t : Fa Pt Pe lalas DATANG DAN SAKSIKANLAH PRADA 1x. £5 Tee | 3 

$ internasional jang diadakan se- DIBERITAHUKAN KEPAD 66 | 5 
(Presiden) Truman pernah | siak beberapa hari di Paris, le- SKR k 4 To ko .. LI 0 N da & 

Laga Ae na Han | hip Ojauh : UP 2 0MsURAharkan, : PETJINAN 119 — TILP. No. 82 8 

| ng pPulerinja Margareta nja” | kahwa pemain Amerika Budge — MAGELANG— 303-4 8 

Ma Eh.... djebul | patty telah keluar sebagai dju- SAPTU tgl. 28 APRIL 1956 (Mitra). 2 

aan Pena Maan mean Ara siaga. Manguinbkan. #alam . CELOSSLLLLL SLS SLS SLS x 

Apa kewalat apa memang | nat dang bat Larsen (Turunnja AL-OUR'AN) Ta 8 $ 
dada. | dengan angka 6-2, 10-12, 6-2 AHLI NUDJUM H. B. AZAD Kotakpos 182, BANDUNG. 8 8 

3 , 2 

: BERABE. 3 dj 5 bi Mentan Wi BANK INDONESIA . e Menerangkan segala hal penghidupan rumah tangga, per- $ 5 

'edjuaraan double wanita di- : ( 2 i : iri j be- & 4 
“ar 1 ! tjintaan, perdjodohan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan s 

menangkan oleh pasangan Joan . BANK NEGARA IND ONESIA ba s9 aa A dan UMUR dalam satu envelop dengan pos- & x 

PA na Han pny Das BANK RAKJAT INDONESIA wesel Rp.10,—. Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang ) | X 2 
phe Sceney (Australia) jang da tjotjok dan berbukti. Rahasia canggung dipegang teguh. 8 & 

lam finale mengalahkan pasang BANK -SOERAKARTA M.A.B. Krama & 8 

an Perantjis Ginette Bucailley 2m - , Y 

Ta Suzanne le Besnerais dengan INDONESIAN BANK ING CORPORATION Ta SN SA an NN Pn aa SNN an Pa an 2 

OLAHRAGA NJONGSONG | angka 6-1, 3-6, 6-2. 4 . PERHATIAN !  UDJIAN SUDAH DEKAT. , | 8 

1 MEI Pasangan Forbes/ Gordon ke. Di k UMUM 5 DIA : ! $ 

| Mulai hari ini tgl, 25 s/d 30-4 | mudian menangkan kedjuaraan Jitutup untu . ) Ba aa $ x 
dilapangan Mantjasan diadakan ( mixed double setelah mengalah- Ie. 5 SELAJANG PANDANG / 5 

ertandingan sepakbola jang di |Kan pasangan Perantjis Mrs. — ' donesia. , 5 ba Dakbola Jang Gi | Jaegueline Patorni /Malcolm Fox : Kesusasteraan dan Ke pustakaan In ! : 

Mei 1956. Pertandingan2 sepak Gengan angka 5-7, 6-4, 7-5. g ! — Untuk murid2 Sekolah Landjutan. i 3 

bola ini diadakan di Aicon2 TELAH - TERSEDIA | Oleh : SOETRISNO MARTOATMODJO. Ra 5 

f Bela bin pe ag Maa mu- | MYNDJANGAN CHLIAN 1. Soal-soal Uajian Tenan ara Nanya sel ! Guru Bahasa Indonesia pada sekolah? landjutan di Jogja. -— i La aa SD 5 

gal Ia P Meet Kou usut Wibi- (th. 1950/1955), eh: Kn p. 4, 8 2 £ / ames anet. rt ra g t 

Sedang jang diadakan dila: | ag enerangkan bahwa ta ||: Kupasan ANGKATAN 45 aan EICH -WAGNER -PAGET-HAYDEN —$ 
pangan Bumidjo diadakan hari NA Ole BE MAA UAS Tanataai bar, ITA ,, 9— , Soal2 jang perlu diketahui oleh murid2 jang hendak me- MASON -L 9 

ini, dan di Minggiran tgl. 25 Ba untuk benua - tag TA , 8,— | nempuh udjian negeri h Mutor Helagim » Donald Csisp- Brian Aharne- Barry Jones Hary Phikps- Tam Cotoay mod » cat di tametis X 
Ha sematjam tundjangan keaichlian ata 5 aa : : Eta “— ROBERT 2 ma WAT - 273 DUDLEY MCHOL . 

Pan Dindidiss ai Mas kenain para pena 'negeri Terdapat disemua Toko Buku atau pesan langsung kepada : ! Guru2 jang bersangkutan dapat meminta preani mean / Aan BA nm miss par Se » 2 

: Hoboro 18 mulai tot 25 8/4 bangsa Indonesia jang mempu- |. 1. Soerachmat, Gunungketur PA 4/257, Jogjakarta. ' plaar dengan diketahui oleh Kepala Sekolah jang ber- ! | T ks INDONESIA. Ha "13 TH. 2 

) 29.4. 5 njai keachlian. Diterangkan, 2. Soekamto, Djalan Merapi 16, Jogjakarta, ' Bau ae Me ne ame aan 3 F PN aer : - Te 

Volleybaal diadakan dj Setjo | bahwa pem sekarang mengha- 3. So-kamto, G. Kenekan PA 2/141, Jogjakarta, NK: Pan Pap G2 bartos 107 Paling ana Rp it ? Voorvk. /Vrjkaarten kami lajani seperti biasa dj. 11 — 12. $ 

diningratan tgl. 26 dan 27-4 | dapi suatu masalah jang pen- Ongkos kirim 10Y6 minimum Rp. 1,50, ! NE Pn 5 £ No no 3 2 

tiap pagi dan sore. ting jaitu adanja tendens2 dari 5 Ja jasan B.P, Gadjah Mada. ! PERHATIAN: 2 

: pegawai negeri jang mempu- Penerbit TRIP ADMA" | 3124 Djl. Merapi 16, Telp. 265 — JOGJA. .j Untuk mendjaga tatai-tertip serta lantjarnja pendjualan » 

CORPS WASIT ,,PERSIS” |njai keachlian dan pengalaman | Ba Mn PN aa NA Kemah maba | kartjis dan sesuai dengan Usiha » PEMBERANTASAN $ 

DIGASAK PSS SRAGEN jang luas untuk meninggalkan . TJATUT KARTJIS” jang" kami lakukan maka mulai FILM $ 

e DENGAN 3 — 4 djabatan negeri dan pergi utk. — INI dan untuk seterusnja, pendjualan Kartjis kami atur se- 

Kesebelasan. dari Corps Wa- | mentjari lapang . pekerdjaan|.f... , : EN AN 2 bagai berikut : 

sit ,/Persis” Solo dalam perian- | lain dilapang partikelir untuk | $ IN TIRI JI f il ei 95 diam 12. 00 - 13.00 . : Sa ae 9 
Mini sanja tablawga KAP dapa Naa Aesantotan Tie SIARAN LIBURAN SEKOLAH 12 April 12 M 6 dj Pat, andr Kelas Le II “76 An x 

ngan Sragen telah menderita | bih besar. Djika mereka itu ke | e oom|sampai kepintu Masuk Rua- $ 
kekalahan 3. — 4. Ini adalah | luar dari djabatan? pem. jang : R.R.. JOGJAKAR TA di C, HT. H. daan Perhindiukan P P : 
pelawatannja jang pertama ke- | sudah kekurangan tenaga2 achli MN aa 23 Tuan 5 2 2 : 3 : : Ai ag Ng 2 : 
juar daerah Kotabesar Surakar | jang berpengalaman akan sagat HARI INI: Ersemble gembira pimpinan Pak Kimin — Njanjian Koor / Solo Peladjar di Tsechoslovakia Au MLOKEN Dil Omlanta Jalak abmehk: Penonton & 

ta tanggal 23/4 jang lalu. Kor. | mederita. — RD. i Bs (PEMBELI KARTJIS) membeli kartjis, supaja. TERUS & 

- 1 MASUK kedalam Gedung melalui pintu-chusus bagi pem- 8 

TE beli kartjis, sedangkan Kelua“ga/ Teman dsb. masuk me- 8 
, lalui pintu disamping pintu - chusus untuk pembeli Kartjis 4 

/ »/f RE V K v 2. EF vU K v P E L A D j A R A nj tsb. jang selalu kami sediakan : $ 

N N M a ar INGAT !. Setelah pembeli kartjis mendapat kartjis, ia tidak 

' N KS UNTUK SEKOLAH RAKJA Tt. ana, pena Pa Ne NN ara Ta masuk 

5 » 2 am uang T LUNA Nn, a MA OROAJUT KAN, AYAT 

A NG 1V) R. HADIPRANOTO, Ular-ular Basa Rn # aa mar 2 Ben z Hp: a55 keluarga / teman dsb. dari sipembeli kartjis menanti dimu- $ 

/ - Ba Ke enggan Bea Da Ke An ka pintu-masuk Ruang Pertundjukan, agar tidak sampai 2 

» -1 Peta TE PPA tertinggal diluar. , 

, : AN 3. Wangsulan Ular-ular Basa D na PE nba ana “N Sa Kami pertjaja, bahwa peraturan kami tersebut diatas, akan 8 

“3 » Wangsulan Ular-ular Basa Djawi Tg Pa aan Sih 225 | mendapat perhatian -setjukupwia, dan dapat: diterima oleh & 
» Mmaian Na sita aa Ma Ya : Ra para Penonton chususnja serta para penggemar film pada $ 

Si : L... : 2 5 5 See SN an » - umumnja. 
3 

: F HALIM Ilmu Bumi Indonesia I (Pulau Djawa) dengan SSL SER 30 $ : Ke na 5 

5 . Didalam toko penuh Tn 3 peta, Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa : SOOOOS SES LSSOSS OLES SES SLS 

PETERUL SU Gan cnken can bea 1 am KE en ae Ten La Na Ann Ke Kn S0 

5 sesak dengan berma. 2 Ilmu Bumi Indonesia II (Sumatera) dengan U k S Mm A IC 2 k .. : 
: tjam - matjam botol jang 6 peta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ma- £ t . ata terutama jg a apr udjian) 

) h € sia @.. luku, Nusatenggara dan Irian... RA. ..5,60 
f ampir atau serupa bentuknja .m— 2 - : Teliti (Latihan berhitung Angka)... 2 Ne ea Pokok-pokok Tata-Hukum di Indonesia. 

i milah d « F. Samirun Dwidjosewojo, Djalan Hitungan dengan Kuntjinja (2 buku) ...... Ar 850 

tetapi 119147 pomade Erasmic SISsTON.O: Suluh Berhitung dan Ilmu Bangun Lc Au 6,25 Oleh : B. BASTIAN TAFAL (Baccalaureus Ilmu. Hukum 

: & : : UMAR SINGGIH Tirtt - MAMUSIA ARE aan KESAN EN MTA La A3 — Perdata). 
ulen! : , jang € si Tae djangan UNTUK S. M.P. S G.B. S.M.E P.S. K. P. dsb Guru S.M. A- - BOPKRI di Jogjakarta. 

: sampai membeli barang R. DJOBRBAN WACOHID. P Tehtiike peng kawa “Dagang Se Se ra Ka MEMUAT : “Uraian? selengkapnja tentang Hukum, Sum: 

| Ta 1 , Kitab Batjaan Arab - Indonesia (distensil) ...... Ba Dam ber Hukum, Hukum jang berlaku di Indonesia, Hukum Ne- 

ana ANTUNSUHONO, Uraian Kalimat Bahasa Indonesia ................. An Bg gara, HUKUM PIDANA, Hukum Bangsa2, HUKUM PER- 

: 
Reringkesaning Paramasastra Djawa ja Menag DATA, HUKUM DAGANG, Hukum Perdata Internasional 

8. KARTOSUBROTO Ilmu Bumi I  (INGON@SIM) | ....cooo.oododooo & 5,50 (dengan Hukum Intergentil dan Hukum Interlokal), Hukum 
3 E 3 an P3 : ANN na ga Adat, Hukum Agama dan Hukum Atjara. 

» Ilmu Bumi II (Asia dan Australia) ............. Ah GB . : 5 5 : 

? 5 Ku Burat DO MORE dosen Senteh sarat 4 6,75 Ditambah setjukupnja dengan tjontoh Undang-undang, Un- 
se Timu Bumi V (Pasti dan Alam) «eicoooco A1 675 dang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah. 

Sedarah "Dahah At In en Mein ana aah Ka 535 TJATATAN : Bahan? dalam buku ini disesuaikan de- 

| 
1 Se aah Debat Ade TE & "1 5 ngan instruksi Kementerian P.P. & K. jang terachir. 

tj 5 & Berak ana Ldr LEE Toni adat Ramen YR an Dinas HARGA : Rp: 15,—: tebal 196 halaman. (Ongkos kirim 
MUCHTARUM, Ae ana 4, 3,50 PA ea en man PAGAR Denja Ollakn an Bab opa 

LL 8. PADMOSOEKOTJO, Ngengrengan Kasusastran Djawa I a 11,— ia : 
£ £ £:: si 3 3 PN sn Ma Na GS ” , Buku d - : , 13 

) Ip PURWOSUGIJANTO, Menghafal sambil Melatih Sedjarah Umum -- Saudara, Ta naga Tn Ka OT Na Tuan / 

, Berlangganan ,,Kedaulatan Rakjat” berarti PEMAI Pan ba Una eena IN PR PENA Una NADA Aa O00 nja : 8 p pesan langsung pada Penerbit- 

Ke La anna batjaan jang baik para & ” Mena nna sambil Melatih Sedjarah Indonesia -- & Tah PENGURUS BESAR IKATAN PEMUDA 

g Lang ? anan Karena langganan ,,K.R.” mendapat djuga? UMAR SINGGIH, Sari peranjkkan Hihi Memaa D a & | 275 306 PELADJAR INDONESIA (atau : PB IPPI) 
$ . Aa $ BD i jaran Ilmu Manusia “coc Ne aa Pakuningratan 45 — Jogjakarta 

| tiap hari Saptu ma jallah anak? ,,KAWAN-4 » Sari Peladjaran Ilmu Hewan oo. & 0 5 

5 5 KU” dengan pertjuma. » Sari Peladjaran Ilmu Tumbuh2an sie Ri ala Ea 

E “Berlangganan ,,K.4.” baru (MEI 1956) » Pertanjaan Berdjawab Soal-soal Ilmu Hajat I,.. & .,, 3— PA ea ena mena RR 

: mulai ini hari sampai achir ini bulan men- » Pertarjaan Berdjawab Soal-soal Ilmu Hajat II... & ,, 3,25 ( | 

CITLI | sapat koran gratis sebagai nomor pertjo- UNTUK S. M. A., S. 5. A., S, M, EA. dsb : PERHATIAN ! PERH Ui : ! baan. Pembajaran ' diperhitungkan bulan R. DJOERBAN 3 : Hn pen onikai aka : Na j . A | AN 5 

5 " MEI 1956. . 5, eladj Menag tenar aaanan aan aa aanaa A5 5 ) 2 f 

. : » Bunga Rampai Melaju Lama (Huruf Arab bahasa ? : , 2 | 

e Kan n TNGONESIA Aa Aoa akn ant S5 Unang aa bab A4 , 12,50 | Beladjarlah : AUTO . MONTEUR KE XXXIX | 
seenaaen gunting disini! see HH. 3., Undang-undang Dasar Sementara R. IL. ............ Ay, 3— | Peladj THEORIE & ' ' aran : PRAKTEK, Pa 

Kepada : TJONTOH BORDU UR, APLICATIE DAN MODEL PAKAIAN. |. matjam? mesin AUTO BESAR & KET Kanaan bera H. H. 8, Orchidee No.I dan II (tjontoh kebajak dan bor- ( CHEVROLET — FIAT — DODGh — MUSTIN ' 
Adm, Harian ,K. R.” Haag NON NON pn oa en men 48, 5,50 / FORD V8 — RUGBY — PONTIAO wan h Pa akan al 

H. H. 8, Orchidee No. TIB (tjontoh rok) Woo... & 550 If Selain itu ditambah petadjaran INSTALASI Napak | 
Tugu 2 — Jogja. H. H. 8., Orchidee No. IC (tjontoh taplak medja, sarung Ti / ACCU, 4 TALASI & STROOM ! 

: bantal, sprei dan lain-lain) |»... » 5,50 ' | 

NAMA Lacco(esaneteranannn nanas ana an anna anna Dijaga TE ditambah ongkos kirim 15/. Pembelian kurang dari Rp. 10,— | SARANSI 2 BULAN TAMAT $ 
i ongkos kirim Rp.1,50. $ : ( 

F Je 1 Bukti telah memberi djami j , | , Buku-buku tersebut diatas dapat dibeli atau dipesan pada TOKO-TOKO BUKU diselu ! : 1 ajaminan dengan RIBUAN murid kita $ 
ruh INDON : ( jang mendapat IDJAZAH tersebar disel 7s 4 

Alamat: #eenane nenen nanas anna ana ak akaana ESIA e ! Kap mendapat kedudukan baik, siaruh INDONESIA. ! 

, : ftarkan mulai ini hari P ' 5 2 ) 2, ini hari, agar mendapat t « k 
ba ebaai ii Ulas PENERBIT & TOKO BUKU ) pasti. Dibuka tgl. 7 MEI 1956. PN 3 RR uitag 

: Toko Buku SURJ A . ! YOCOuUg's ceL.ecE |! 
Dit Mataram (Ambengan) 235 Jlien Jkoo Si. in ! 9 ' 

Gb kj endkawenpaa ea Tiipun 898 SEMARANG, 9 j 
, 

GAN 1 , " H — Jogjakarta. £$ 

308-4 nisa La Ba Dioxpja ) N. B. Eantor buka pagi /sore, 209-4, $ 
aa . memanah Len jadikan Mn Ba Kh 

  

  

  

  

  
     

     

   
        

    

             

             

      

      
      

    

       

    
    
      

  

  

  

    
  

  

  

  

        
  

  

    

   

    

  

  

   
      
   

    

      

     

    

   

   

  

          
    
    

  

  
  

   
      

  

  
  

  
  

  

    
   

  

   

    
  

  

No, 8150/IIL/ A/102 — Tgk 1 Februari 1966, 
j & 4 si : 

£ ea GEN As Wangi va 1. "aoi ika she HaMENE HA ti Hi Lg ct wa i 
2 Nak KS & PA Btn NY ' f
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