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ninar Dewan Geredja di Australia: 

AKAT SUMBER KETE- 
” GANGAN INTERNASIONAL 
Wakil Indonesia berikan 

keterangan lengkap | 

Pers Australia tak objektif 

DEWAN GEREDJA? DI AUSTRALIA DALAM SEMINAR- 
NJA BARU2 INI TELAH MENGELUARKAN 4 BUAH PER- 
NJATAAN, SATU DIANTARANJA MENGHENDAKI AGAR 
PEMERINTAH AUSTRALIA MENINDJAU KEMBALI POLI- 
TIKNJA JANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS IRIAN 
BARAT. MENGENAI HAL INI SEMINAR BERPENDAPAT, 
BAHWA TIDAK TERTJAPAINJA PERSETUDJUAN DIAN- 
TARA INDONESIA DAN NEGERI BELANDA MENGENAI 
SOAL IRIAN BARAT ITU MERUPAKAN SUMBER KETE- 
GANGAN INTERNASIONAL 
BESAR. 

Jleh sebab itu seminar dewan- 
| 3 geredja2 iru mengandjur- 

' upaja pemerintah Australia 
ri. aidjau kembali dan merubah 

polivw' ija serta mengusahakan 
kerdjasama kearah penjelesaian 

jang adil dan jang memuaskan 
bagi kedua pihak jaitu Indonesia 
dan Australia. 

Mengenai politik luar negeri 
diandjurkan oleh seminar tsb., 

agar pem. Australia mengusaha 
kan gerpeliharanja perhubungan 
dan pengertian jang baik de- 
ngan negara2 Asia. 

Seminar dewan geredja2 di 

Australia itu dihadiri oleh 7 

buah geredja jang meliputi 607- 

dari seluruh penduduk Austra- 

lia. PM Australia jang seka- 

rang, Robert Menzies, adalah 

salah seorang anggauta madjelis 

geredja dari Pres Pyterian 

Church jang mengikuti seminar 

tersebut. 

Utusan Indonesia telah 
bekerdja keras memberikan pe- 
ngertian kepada geredja?2 dan 

pem. Australia tentang soal? 
tersebup tadi telah memimpin 
seksi jang bersangkutan, se- 

hingga menghasilkan 4 buah 
pernjataan itu. 
Dalam laporan utusan Indo- 

“nesia itu diterangkan, bahwa 

pernjataan2 tersebut menundjuk. 
kan telah mulai timbulnja kein- 
sjafan dikalangan rakjat Aus- 
tralia bahwa kedudukan geo- 
grafisch dari negerinja dapat 
djuga merupakan suatu djem- 

batan dianyara Timur dan Barat. 
Dan untuk itu harus ada hu- 
bungan dan saling mengerti jg 

baik dengan negara2 di Asia. 

Berita2 seminar telah dibagi? 

kan kepada pers dan radio Aus- 
tralia, tetapi adisajangkan bah- 

wa semua berita jang disiarkan 
oleh pers Australia itu tidak 

objektief. Pernjataan mengenai 

Irian Barat dianggap sepi sadja 

DAN SUATU RINTANGAN 

  

PRESIDEN HARI INI KE 
AMERIKA 

Menurut rentjana djam 09.00 

harj ini Presiden dan rombong- 

annja terbang ke Amerika Se- 
rikat untuk memenuhi undang- 
an negara tersebut. Rombongan 
terdiri 15 orang a.l. terdapat 
menteri luar negeri Ruslan Abd. 
Gani, wakil2 ketua DPR I dan 

HI. Rombongan sampai di Singa 
pura dengan pesawat GIA dan 
dari sin dengan pesawat Ame- 
rika Serikat sampai di Honolulu 
dan dari sini dengan pesawat 
pribadi Presiden Eisenhower. Di 
harapkan tanggal 16 Mej jang 
akan datang rombongan Presi- 

den ini akan tiba di Washing- 
ton, Rombongan pertama telah 
bertolak terlebih dulu. 

  

Presiden sebelum berangkat 

akan memeriksa barisan kehor- 
matan, disaksikan oleh wakil 
Presiden, para pembesar sipil 
dan militer, para korps diplo- 

Lagu Indonesia Raya diperde- 
ngarkan. 4 

Sebelum berangkat Presiden 
akap memberikan amanatnja. 

— R.D. . 
  

Menteri Agraria : 
PENJELESAIAN TANAH? 

KONSESI 
Dilakukan dim. rangka 

. pembatalan KMB. 
Menteri Agraria Prof. Mr 

Suhardi menerangkan penjele- 

berhubung dengan telah dibatal 

kannja ' seluruh - perdjandjian 
KMB, akan dilakukan setjara 

intergral. . 
Dikatakan, bahwa . langkah2 

jang akan dilakukan oleh Ke- 

aikan dalam rangka pelaksana- 

an pembatalan KMB itu dan da 

lam hal ini disesuaikan dengan 

hasil2 dari Panitia Negara Pe- 

nasehat Penjelesaian Pembatal- 

an KMB jang kini sedang mu- 

lai bekerdja. : 
Keterangan? tersebut diberi- 

kan atas pertanjaan, bagaima- 

na pokok2 politik agraria jang 

akan dilaksanakannja berhu- 

bung dengan makin luasnja te- 

risa adanja ,,grond-ocupatie”, 

terutama di Sumatera Timur se 

telah pembatalan KMB ini. — 

Ant.   
    

PEMBATASAN 
DIKALANGAN wartawan   soalan jang perlu tjepat diSele- 

saikan. Menurut keterangan ber 
bagai wartawan Indonesia jang 

telah berangkat ke Amerika Se 
rikat dalam rombongan perta- 
ma dari rombongan Presiden Su 
karno ke Amerika Serikat, ha- 

ri Rabu jl diminta datang ke- 

kedutaan Amerika Serikat dan 
'diminta  mengutjapkan sema- 

tjam djandji atau ,,sumpah”, se 

telah itu diminta untuk membe- 

ri tjap dari sepuluh djari ta- 
ngannja. Demikian diwartakan 

oleh harian "Republik”. 
Keterangan itu menuturkan, 

bahwa para wartawan jang ikut   sehingga sama sekali dipotong 
beritanja. Demikian utusan In- | karno itu 
donesia dr Winburn Thomas. | visa 
— RD. 

dengan rombongan Presiden Su 
sebelum memprroleh 

untuk pergi ke Amerika 

"Serikat dari kedutaan Amerika 
  

Wilajah Djawa Tengah 
  

WONOGIRI 
KAWEDANAN  WURJANTO- 

RO SEBAGAI DAERAH 
PERTJOBAAN 

Pemban un mmasjarakat 

Desa Prop. Dj.wa Tergah 
Konperensi Pembargunan Ma 
sjarakat Desa Propinsi Djawa 
Tengah di Semarang, menjetu- 
djui dan menetapkan Kaweda- 
nan Wurjantoro (Wonogiri) se- 
bagai daerah pertjobaan Pem- 
bangunan Masjarakat Desa da- 
erah Propinsi Djawa Tengah. 

Dapat didjelaskan, bahwa 
daerah Kawedanan Wurjantoro 
tsb. tadinja daerah minus. 'Te- 
tapi atas otoaktipitet dari pihak 

masjarakat, kini merupakan sa- 

tu2nja Kawedanan jang madju 
dan teratur dari daerah Propinsi 
Djawa Tengah. — Ant. : 

PURWOREDJO 

PANITIA PENDIRI TAMAN- 

SISWA KUTOARDJO 
Atas usaha Ikatan Keluarga 

Taman - Siswa (LiK.T.S.) Pur- 
woredjo /Kutoardjo di Kutoar- 
djo telah terbentuk Panitia Pen- 
diri Taman - Siswa Kutoardjo 
dengan susunan pengurus Sbb.: 

elindung : Wedana Kutoar- 
djo R. Darmo Brotosoehendro 
dan Asisten Wedono Kutoardjo 
R. Soetjipto. 

- Penasehat : Sdr. Toerki, Ke- 

tua: Sdr. Poentodihardjo, Wk. 
Ketua: Sdr. Rachmat, Penulis 
I: Sdr. Warso Trimurty, Penu- 
lis II: Sdr, Soedomo, Bendahari: 
Sdr. Nadimi dan beberapa orang 
pembantu. HNS 
Menurut rentjana tanggal 1 

Agustus 1956 jad. di Kutoardjo 
akan dibuka Taman - Siswa (S. 
M.U.P, Taman - Siswa). 

WONOSOBO 
H. O. DI WADASLINTANG 

: MULAI HILANG 
“Dokter Brotoseno Kepala Di- 

nas Kesehatan Kabupaten Wo- 

nosobo menjatakan, bahwa ho- 

ngeroedeem di Wadaslintang 
ber-angsur2 mulai hilang. Jang 

masih perlu dirawat dalam asra- 

ma dikota Wanosobo tertjatat 
25, orang, tapi di Wadaslintang 
ada 10 orang jang meninggal. 
Dikatakan, bahwa soal pembe- 

| rantasan honzeroedeem memang 

sukar : djuga jang terdjadj di 

Wadaslintang memerlukan per- 
'tolongan dalam djangka pan- 
diang. Menurut dokter Brotosz- 

no selandjutnja, penderita jang 

| diasramakan setelah sembuh 

dan kembali kedesanja masing2, 

dapat menderita hongeroedeem 

lagi. 

Sebagai pernah dikabarkan, 

dj Wadaslintang dan Kaliwiro 

ini masih terdapat 6.300 orang 

senduduk jang terantjam baha- 

ja hongeroedeem. — Ant. 

TJILATJAP 
PENGGARONGAN DAN 

PEMBUNUHAN 

Berita terlambat dari Sidare- 

dja menjatakan, tgl. 6 mengha- 

dap 7 Mei Ik. djam 24.00 desa 

Tinggardjaja ketjamatan Sida- 

redja kedatangan Ik. 5 gerom- 

bolan bersendjata. Mereka me- 

lakukan penggarongan dilima 

rumah penduduk. Berapa keru- 

gian jang diderita pihak rakjat 

| belum diketahui. 

Lebih djauh dikabarkan, ma- 

lam itu djuga ditengah sawah 

didesa Karanganjar ketjamatan 

Gandrungmangun, diketemukan 
majat orang jahg disembelih. 

Siapa korban dan siapa pembu- 

nuhnja, tidak dikabarkan. — 

Ant, 

MAGELANG 
GEDUNG LISTRIK BARU 
Gedung Kantor Perusahaan 

Listrik Negara rayon Mage- 
lang jang telah dimulai pemba- 
ngunannja sedjak beberapa bu- 

| lan jang lalu diharapkan segera 

dapat selesai. Gedung tersebut 

dibangun ditanah milik Perusa- 

haan sendiri disudut timur laut 

Alun2 kota, dan menurut Kepa- 

la Djawatan PLN memakan be- 

aja Ik, Rp. 550.000, Gedung jg. 

lama telah habis dibumi hangus. 
— (Kor),   

  

Wartawan? ig menjertai Presiden 

| ke Amerika Serikat 
HARUS TANDA TANG ANI SJARAT - SJARAT 

KEBEBASANNJA 
| Serikat di Djakarta, 

buluh Gjari tangannja—-Kemudi- 
an mereka itu diminta untuk 

berdjandji atau ,,bersumpah” 

| akan mentaati sjarat2 jang di- 

kena aan pada mereka setja- 

ra tertulis. 

| Sjarat2 jang disodorkan se- 

| tjara tertulis itu, menurut ke- 

terangan tersebut, menentukan, 

bahwa wartawan2 Indonesia itu 

setibanja di Amerika Serikat ha 

rus berdjandji tidak akan meng 

adakan  pertemuan2 dengan 
orang2 jang dikiranja mendjadi 

sympathisan dari komunisme. 

Djuga ditentukan, bahwa me 

reka tidak akan mengadakan 
kontak dengan orang2 untuk 

membongkar masalah orang2 
negro di Amerika Serikat. 

Disamping semua sjarat2 itu, 

.ada djuga sjarat dilarang ada- 
kan “perhubungan sexueel di 

A.S. 
Menjatakan djandji unuk 

mentaati semua sjarat itu, ka- 

tanja merupakan sjarat mutlak 

untuk memperoleh visum ke 
Amerika Serikat. Demikian ha- 
rian Republik. : 

Seorang pembesar Kedutaan 
Besar Amerika Serikat di Dja- 
karta jang tidak mau disebut 
namanja, menjangkal, bahwa 
ke-6 wartawan Indonesia jang 
heranrzat ke TISA. hari Kemis 
jl telah diwodih'-m menanda- 
tangani perdjandjian tersebut di 
atas. - 

Menurut  pembesat Amerika 

itu, wartawan2 Indonesia itu di 

Amerika Serikat boleh menga- 

dakan hubungan dengan siapa 
sadia dan boleh memeriksa ma- 
salah negara disana. 

,Barangkali dari pihik peme- 
rintah Indonesia ada diminta ke 
pada wartawan2 tersebut untuk 

tidak melakukan ketiga soal 
tersebut diatas tapi dari pihak 
kami tidak ada permintaan se- 
matjam itu”, demikian pembe- 
sar Kedutaan Besar USA terse- 
but. — Ant. ' 

matik, wakil? organisasi dllnja. | 

saian persoalan tanah2 konsesi: 

menterian Agraria akan disesu- | 

diminta 

Indonesia diibu-kota timbul per | memberikan tjap djari dari se- 

  

SEMARANG 
KORBAN LOCO DIESEL 

Loco Diese! jang menarik ke- 
reta-apj barang antara Sema- 
rang - Surakaja baru2 ini, sam- 
painja ditempat jang tidak dja- 

Luh dari setasiun Kradenap telah 
menggilas 2 orang dan menje- 

retnja hingga sedjauh lebh ku- 
rang 350 meter. Peristiwa ter- 
djadi djam 3 malam dan kedua 
orang korban laki2 itu mening- 

gal seketika itu djuga. Belum 
diketahui apa sebab diwaktu 
tengah malam mereka berada 

ditengah  djalan kereta - api 
tadi, : 

Korban di Solo. 
Sementara itu dapat dikabar- 

kan hari Djum'at jl, KA. siang 
dari Semarang ke djurusan Jo- 
gja, sesampainja disebelah barat 
Purwosarj di K.M. 113 telah 
minta korban orang laki2 berna- 
ma Pekok umur 28 tahun dari 
Majang, Gawok, Sukohardjo, 
Karenanja K,A. terlambat bebe- 
yapa menit,   

      
      

     
    

   
   

Las # 

Kon Eutasisnseb Genootschep 
van KunctenenWatang 

kin) dengan upatjara resmi. 

Pendjabat2 Amerika menjata 
kan, bahwa pengertian antara 

Washington dan Djakarta telah 

madju dengan pesatnja didalam 

bulan2 jang terachir ini, sekali- 

pun antara Pemerintah Indone- 
sia dan Amerika Serikat terda- 

pat perbedaan pemandangan 

mengenai masalah2 internasio- 

ual. Demikian tulis wartawan 
UP di Washington Stewart 

Hensley. 

Berkat djasa Dulles. 

Menteri Luar Negeri John 

Foster Dulles adalah orang jang 

berdjasa untuk mendapatkan 

persahabatan Indonesia  terha- 

dap Amerika ketika ia mengun- 

djungi Djakarta dalam bulan 

Maret jl. Ia menjampaikan peng 

hargaannja jang luar biasa ter- 

hadap Republik Indonesia . dan 

berdjandji akan melandjutkan 

bantuannja — untuk mewudjud- 

kan rentjana2 ekonomi Indone- 

sia. Dulles mendjelaskan, bahwa 

Amerika Serikat dapat mema-   | bebasnia dan akan menghargai 

| posisi Indonesia. 

|. Selandjutnja wartawan terse- 

but menulis, bahwa ada tanda2 

jang kuat, bahwa ketjurigaan 

Indonesia terhadap alasan2 ban 

tuan Amerika itu sekarang su- 

dah djauh berkurang daripada 

tahun2 jl dan pendjabat2 Ame- 

rika itu menganggap bahwa ki- 

ni djalan telah terbuka untuk 
memberikan bantuan jang ber- 

arti kepada Indonesia djika pe- 

mimpin2nja menghendakinja. 

Sepert" pernah dikabarkan 

baru? ini Indonesia telah mem- 

beli barang? surplus pertanian 

Amerika seharga 90 djuta dol- 

lar jang dibajar dengan mata- 

uang rupiah dan hasil pendju- 

alan tersebut kemudian dipin- 

djamkan kepada Indonesia guna 

perkembangan ekonominja. 

Dalam tahun  padjak seka- 

rang ini Indonesia telah mene- 

rima bantuan tehnik Amerika 

scharga Lk. 11.000.000 dollar, 
akan tetapi Indonesia selalu me 

nolak untuk meminca bantuan 

ekonomi setjara langsung kare 

na takut bahwa hal itu akan 
membuat ikatan2 iarg akan me 

rusak posisi kemerdekaannja di 

dalam masalah2 dunia. Tetapi 

pendjabat2 itu menundjukkan, 

bahwa Indonesia mungkin akan 

meminta Lk. 20.000.000 dollar 
berupa bantuan ekonomi lang- 
sung dari Amerika dan menurut 

pendjabat2 Amerika itu ada 

tanda2 bahwa permintaan itu 

pasti akan diluluskan, djika In- 

donesia memintanja, 

Amerika makin per- 

tjaja hari kemudian 

Indonesia. 

Selandjutnja — wartawan U r 

itu menulis, bahwa kepertjaja- 

an Amerika terhadap hari ke- 

mudian Indonesia makin mL 

itu 
ketika Republik jang baru 

baru? ini membentuk kabinet 

tanpa ikut sertanja kaum ko- 

munis, sekalipun kaum komu- 

nis mendapatkan hampir 2040 

| dari djamlah suara didalam pe- 

milihan umum baru? ini. 

Koalisi jang dibentuk antara 

PNI dan golongan Islam itu di 

Washington - dianggap sebagai 

suatu Pemerintah jang ketat jg 

diharapkan dapat mengambil be 

berapa tindakan jg effektif ke- 

arah stabilisasi keadaan politik 

dan ekonomi di Indonesia. 

Menurut rentjana Presiden 

Sukarno akan tiba di Washing- 

ton hari Rebo djam 09.00 waktu 

setempat untuk mengadakan 

kundjungan selama tiga hari 

dan selama waktu itu akan me- 

ngadakan pembitjaraan dengan 

Presiden  Bisenhower, Menteri 

(Luar Negeri John Foster Dul- 

les dan pendjabat2 resmi lain- 

nja, berpidato didepan rapat ga 

bungan Kongres Amerika “tan 

kemudian mengadakan pidato 

penting dihadapan — National 

Press Club. Kemudian ia akan 

mengadakan  perdjalanan keli- 

ai Ti 
| 

    

        ebudaisan Indonesia 

cha open” 

hami alasan2 mengapa Indone- | 

sia ingin “melandjutkan "politik 

    

Pada hari Djum'at pagi jl. Kjai Pengulu jang baru Wardan Di- 
podiwingrat telah menerima ,2akat 
Hamengku Buwono beserta keluarga 
supaja diteruskan kepada jang berhak menerimanja (fakir mis- 

fitrah” 
dalem, 

dari Sri Sultan 
jang maksudnja 

(Foto: Fahmi). 

Kundjungan Presiden Sukarno 
' DIHARAPKAN MEMPER KUAT PERSAHABATAN 

"INDONESIA — AMERIKA 
PRESIDEN SUKARNO akan tiba di Washingion hari Re- 

bo jad sebagai tamu negara dan 

bat? Amerika diharapkan dapat memperkuat hubungan persa- 

habatan seterusnja antara kedua negara, 

kundjungan itu oleh pendja- 

mur kepantai Barat sebelum ia 

berangkat ke Kanada pada tgl. 
3 Djuni. Demikian tulis warta- 
wan UP di Washington Stewart 
Hensiey. 

(Bersambung hal. 2). 
  

ANGGOTA MOBRIG 
MENODONG 

Menurut keterangan jang ber- 
wadjib, H. anggota Mobrig dari 
Pan Sindanglaja (dekat pen- 
djiara Sukamiskin, Bandung) 
telah mengakuj kesalahannja 
jakni melakukan penodongan 
disebuah toko Tionghoa, didja- 
lan raja Timur, Bandung, hing- 

ga mengaikibatkan 1 crang te- 
was dan seorang lagi mendapat 
luka2. — Ant. 3 

KENAIKAN PANGKAT DAN 
AKADEMI MILITER 

NASIONAL 
Dalam ringka pembangunan 

A.D, dimana termasuk regreup- 
ping, tour of duty and area dan 
usaha mengadakan keseimba- 
ngan.dalam kepangkatan, maka 
'Gihalaman MBAD Djakarta te- 
lah dilakukan pelantikan kensi- 
kar pangkat terhadap 2 pa me- 
nengah oleh KSAD  Djenderal 
Major Nasution. Pa2 jang di- 
naikkan tersebut jalah : 1. Let. 
Kol. Sapari Soerjadibrata Adju- 

dan Djenderal mendjadi Kolonel 
dan berkedudukan di Bandung, 
2. Let. Kol. Abimaju DI KSAD 
(zajabaru) mendjadj Koionel. 

Akademi Militer Na- 
sionaj. 

Dalam rangka pembangunan 

Angkatan Darat soal pembuka- 

an kembali Akademi Militer Na- 
sional adalah soal jang amat 
penting. Un.uk maksud terse- 
but, tanggal 18 Mei j.a.d. akan 

bertolak ke Magelang Gubernur 

A.M.N. Kolonel R.M. Soeriosu- 
rarso dengan disertai Direktur 

Geni A.D. Kolonel G.P.H. Djati- 
kusumo dan Major Hartawan 

untuk mengadakan penindjauan 

persiapan pembukaan kembali 
Akademi Militer Nasional. Dari 
Kementerian Pertahanan turut 

serta Let. Kol. Ir Soedarto. 
Lapangan Militer Mudjen se- 

belah gunung Tidar Magelang, 

termasuk salah satu objek pe- 

nindjauan. Hasil penindjauan 

dan perkembangan usaha pem- 

bukaan kembali A.M.N. tersebut 

dan hal2 jang berhubungan de- 

ngan s0112 g?dung, perbelandja- 

an dil. akan disiarkan beransur- 

angsur. 
Demikian pengumuman itu 

selandjutnja. — Ant. 
  

SEKOLAH PEMERIKSA 

HAMA TUMBUH?2AN 

Tanggal “14 Mei atas usaha 

Balai Besar Penjelidikan Per- 

tanian akan dibuka dengan res 

mi di Bogor Kursus Pemeriksa 

Hima Tumbuh-tumbuhan.  Pa- 

ra pengikut kursus itu diambil 

dari tiap daerah penting seu- 

ruh Indonesia dan paling sedi- 

kit harus keluaran SMA /B dan 

mendapat ikatan dimas. 

Lamanja kursus kira-kira 

satu tahun. 
Kursus jang 

terdiri dari 15 orang. — 

pertama akan 
Ant. 

Hindun anak Hadji 

sih berumur 10 tahun 

sekali. 

lah 4 bidji 

aneh ini. 

berbuat salah, Hindun 

tah keras kepada orang jang 

Tuhan jang maha Besar (B).   

Gadis umur 10 th. melahirkan baji 
di Krueng Raya Atjeh Besar jang ma- 

telah melahirkan anak perempuan tgl. 

29 April 1956 jl. dengan segar 

Anak jang dilahirkan itu menurut keterangan2 jang dapat 

dikumpulkan, telah mempunjai gigi 2 bidji sedjak dari kan- 

dungan. Tapak ta ngannja petjah2 dan djari2 tangannja sebe- 

dan sebelah lagi seperti 

dang tumitnja berbentuk lurus sadja. 

Lebih djauh keterangan jang diperoleh, bahwa Hindun tsb. 

diketahui tidak pernah mengadakan hubungan sekali djuapun 

dengan orang2 pria (Jaki2, sampai terdjadi 

Ketika dituduh oleh orang tuanja, bahwa Ia telah 

sendiri mau hersumpah dan bersedia 

dipenggal lehernja, kalau ia telah berbuat salah, Ia memban- 

ia telah berbuat dengan kaum lelaki. Achirnja menurut pe- 

njelidikan, bahwa Hindun benar tidak pernah disentuh oleh 

seorang lelakipun. Dan peristiwa tsb, adalah atas kekuasaan 

  

FEMBAKAR TANGKI TMSU 
ORANG DALAM SENDIRI ? 

Mengenai kebakaran Tambang 

Minjak Sumatera Utara di 
Pangikalansusu jang meliputi 
kerugian sedjumlah Rp. 
21.000.000.— kepala polisi ka- 

bupaten Langkat /Karo Komisa- 
ris R. Jusuf menerangkan, bah- 

wa pihak kepolisian masih te- 

rus menjelidi sebab2 terdjadinja 

kebakaran tsb. Kata R. Jusuf, 

belum ada orang2 jang ditahan 

Gaam hubungan peristiwa itu. 

Diterangkannja, tidak mung- 
kin kebakaran itu dilakukan 

cleh gerombolan sebagaimana 

jang tersiar disementara pers, 

tapi melihat kebakaran itu ter- 

djadi adalah datangnja dari 

orang dalam sendiri, jakni salah 

satu dari dua golongan jang ber- 

tentangan dalam TMSU. R. 

Jusuf tidak dapat menerangkan 

siapa diantara kedua golongan 

tersebut. ' 

Ditambahkannja, bahwa situ- 

asi di TMSU berkenaan dengan 

pengangkatan Djohan sebagai 

super-intendent jang sjah, ma- 

sih menundjukkan keadaan jang 

tegang. Akan tetapj keadaan ini 

Gapat diatasi, sehingga hal2 

jang tidak diingini dapat ditje- 

gah. — Ant. 

  

SARTINI DAPAT 10 TAHUN 

PENDJARA 

Perkara menembak ma- 
ti Sumarni, 

Pengadilan Negeri Medan te- 
lah mendjatuhkan hukuman 10 

tahun pendjara dengan dipotong 

selama dalam tahanan atas 
Sartini jang pada bulan Mei 

tahun 1955 jl. telah melakukan 

pembunuhan dengan pistol pada 
seorang wanita jang bernama 

Smmarni. 
Putusan Hakim ini sesuai de- 

ngan tuntutan Djaksa. 
Sebagai diketahui, sebab: 

pembunuhan adalah karena 
tjemburu. 

  

DUA ORANG PELADJAR 
DITANGKAP 
Karena mentjoba mela- 

kukapn pemerasan. 

Seorang peladjar Methodist 

Medan nama A.N.N. dan se- 
orang peladjar SGB Negeri Te- 

kingtinggi Delj telah ditangkap 

polisi Tebingtinggi karena me- 
reka hendak melakukan peme- 

raSin terhadap seorang pengu- 

saha kedai Tionghoa disana. 
Tjara mereka mend:tangi ke 

dai Tionghoa tersebut dengan 

memakai pakaian seragam war 

na hidjau dan membawa bor- 

gol. Kepada orang Tionghoa pe- 

milik kedai dikatakannja bah- 

wa mereka adalah polisi jang 

merasa tjuriga bahwa Tionghoa 

itu menjimpan  barang2 gelap 

dan perlu dilakukan penggele- 

dahan. — Ant. 

  

   

  
  

Ihai — Kambodja setudjui 5 hal 
JANG TERMASUK KEPENTINGAN VITAL 

MENTERL LN Muang Thai pangeran Wan Waithayakon te- 

lah membenarkan berita? bahwa Muang Thai dan Kambodja ce- 

lah mentjapai persetudjuan dalam prinsip mengenai 5 hal jang 

termasuk kepentingan vital bagi kedua negara tsb. 

Wan menerangkan bahwa 

hal2 jang telah disetudjui itu 

ialah : . 
1. Muang Thai tidak akan me 

nutup  perbatasannja dengan 

Kambodja. 
2. Muang Thai menawarkan 

persetudjuan dagang dengan 
Kambodja menurut tjontoh per- 

setudjuan sematjam itu jang ba 
ru2 ini diadikan antara Muang 

Thai dan Laos. 
5. Muang Thai dan Kambodja 

bersepakat untuk memadjukan 

fasilitet2 dagang antara mereka. 
4. Kedua negara tsb. bersepa- 

kat membentuk suatu komisi 

bersama polisi perbatasan dgn 
maksud mentjegah timbulnja 
insiden2 perbatasan lagi. 

5. Kedua negara bersepakat 

mengadakan penjelesaian per- 
sahabatan mengenai kuil Khao 
Phra Vidara jang terletak diper 

batasan Muang Thai — Kam- 

bodja. 
Wan selandjutnja mengatakan 

bahwa hingga kini belum lagi 

ditetapkan tanggal perundingan 
lebih landjut mengenai hal2 tsb. 

jang akan dilakukan melalui sa- 
luran2 diplomatik. 

Tindakan perhadap orang? 

Laos jang melarikan diri 

ke Muang Thai. 

Sementara itu dalam konpe- 
rensi pers di Bangkok, Wan me 
ngatakan, bahwa Muang Thai be 
lum lagi mengadakan tindakan 

      

MADJALAH 

HIDANGAN 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULEK UNTUK 

SEKELUARGA 

TH. KE- XI — No: 183//BP- " 

  

MAHAGURU YALE 
UNIVERSITY 

Peladjari Pulau Sumatera. 
K.J. Pelzer, seorang guru be- 

sar geography dari Yale Univer 
sity (USA) jang sedjak perte- 

ugahan September 1955 berada 
di Indonesia dalam  perdjaian- 
studie dipulau Sumatera pada 
pertenzahan bulan Mei ini di- 

tunggu kedatangannja di Pa- 

lembang. 
Mahaguru tersebut, Gitemani 

oleh Ir Kamto Utomo dari fa- 

cultas Pertanian Bogor dan C.K. 

Cunningham seorang mahasis- 
wa anthropologie darj Yale Uni 

versity (USA), melakukan per 
dja'lanan studienja dari Sumate 

ra Utara menudju ke Selatan 

dengan mengendarai mobil. 

Hail2 jang dipeladjari adalah 

pertanian, agrarja dan transmi- 

grasi. — Ant. 
  

terhadap orang2 Laos jang sesu 

dah gagal mentjoba. mengada- 

kan perebutan “kekuasaan di 
Laos beberapa hari jl. lalu me- 

larikan diri ke Muang Thai. 
Wan selandjutnja  mengata- 

kan bahwa hal ini sudah diberi 

tahu kepada pemerintah Laos 

dengan perantaraan duta besar 

Muang Thai di Vientiane, tetapi 
hingga kini tidak diterima se- 
suatu nota dari kedutaan besar 

Laos di Bangkok. Pemerintah 

Muang Thai baru akan memper 

timbangkan tindakan2 terhadap 
orang2 Laos tsb. sesudah diteri- 
ma suatu nota dari kedutaan 
Laos, demikian Wan. — U.P. 

  
  

Ekonomi & Dagang : 
  

Dunia kelebihan kapas 
INTERNASIONAL COTTON ADVISORY COM- 

MITTEE BERSIDANG DI WASHINGTON 
UNITED PRESS mengabarkan dari Washington, bahwa di- 

kota tersebut telah dimulai sidang tahunan dari International 

Cotton Advisory Committee jang dihadiri oleh utusan? dari 33 

negara anggotanja. 

Jang mendjadi pokok persoal- 

an didalam sidang ini terutama 

ialah masalah besarnja surplus 
kapas kasar dunia, terutama se- 
kali di Amerika Serikat. Besar- 

nja Welebihan hasil kapas dunia 
ini menurut para ahli disebab- 

kan oleh 2 hal, jaitu : 
1. Naiknja produksi kapas se- 

tjara besar2an sedjak perang du 

nia II di Amerika Latin dan di- 

beberapa negara lainnja. 
2. Sudah sedjak beberapa ta- 

hun Amerika Serikat mengha- 

silkan djumlah jang djauh me- 
lebihi kebutuhannja sendiri, se 
hingga sebagai akibatnja nega- 
ra tersebut banjak kehilangan 
pasaran2nja didunia. 

Pada saat ini surplus Amerika 

Serikat kira2 berdjumlah 14 dju 
ta bal, sedangkan konsumsi ta- 

hunnja hanja sebesar 9 djuta 

bal. 
'Sovjet Uni jang sedjak bebe- 

rapa waktu jang lampau djuga 

mendjadi negara pengexport ka 
pas, untuk pertama kalinja me- 
ngirimkan penindjau kesidang 

    

Tito djuga berdjandji dalam 

komunike perundingan terachir 

di Paris bahwa Yugoslavia akan 
menjetudjui segala usaha untuk 

memperoleh penjelesaian jang 

liberal dalam masalah Aldjazai- 
ria (pemberontakan di Aldjazai- 

ria). 
Perundingan jang berachir 

pada hari Djum'at jl. itu, di- 
langsungkan di kedutaan Yugo. 

Sabtu jl. Tito meninggalkan 
Paris kembali ke negerinja. 

Menurut komunike perundi- 

rgan jang diumumkan Tito dan 

Mollet telah menjetudjui unguk 

mengusahakan perlutjutan sen- 

djata internasional sedikit demi 

sedikit. Perlurjutan  sendjata 

akan meredakan ketegangan 

| dunia dan memungkinkan lebih 
    

bugar dan dim keadaan aneh 

biasa 5 bidji. Se- 

peristiwa jang 

menuduh mengatakan, bahwa 

(Tangkas). it   
  nana aanan GRAN 

  

Tito— Mollet setudju 
REDAKAN KETEG ANGAN & BANTU 

NEGARA2 TERBELAKANG 

PRESIDEN Tito dari Yugoslavia dan perdana menteri Mol- 

let dari Perantjis telah mentjapai kata sepakay untuk mengusa- 

hakan perlutjutan sendjata guna meredakan kegentingan dunia 

dan membangu negara? terbelakang. $ 

banjak bantuan kepada negara2 

terbelakang. 
Tito berdjandji bahwa Yugo- 

slavia akan menjetudjui segala 

usaha untuk memperoleh penje- 

lesaian jang liberal. dalam ma- 

salah Aldjazairia. 
Tito dan Mollet akan mempe- 

ladjari soal kerdjasama eray da- 

lam perkembangan tenaga atom 

untuk maksud2 damai. 

Mereka berpendapat, perlu 

sekali diadakan penjelesaian jg 

tjepat dalam soal2 jang membi- 
kin Eropa terpetjah-belah. - UP, 

  

5 PEMUDA INYOKESIA DARI 
DARWIN KE SULAWESI 

Dengan kapal penang- 
4 kap ikan. 

Lima orang pemuda Indonesia 
telah mulai berlajar dari Dar- 

win menudju Sulawesi, suatu 
djanak jang 1000 mil pandjang- 
nja, dengan mempergunikan se- 

buah kapal penangkap ikan jg. 
besarnja 20 ton. Mereka itu 
umurnja 12 sampai 19 tahun 
dan lima bulan j4. diketemuk 
terapung2 diantara Melv'" » 45 
kepulauan Bathyrst Sa Pan « Ketika itu 
mereka meni ari makan dengan 
mempergunakan sebuah kompas 
kepanduan sebagai pedoman dan 
Sesuah peta pada buku sekolah 
mereka, 

Sesudah angin berobah dan 
laut bergelombang mereka kehi- 
langan arah dari tempat jang di- 

tentukan semula dalam usaha 
mentjari ikan itu, Pemuda2 ter- 
sebut jang sedjak itu berada di 
Darwin mengharapkan akan 
mentjapai tempat tinggalnja ja- 
itu Takalala di Sulawesi dalam 
waktu 10 hari, Demikian berita 
Reuter dari Darwin, 

ICAC ini. Djuga Sudan untuk 
pertama kalinja diwakili dalam 

sidang ini. Konperensi akan ber 
langsung sampai tanggal 19 Mei 

jang akan datang. 
Negara2 jang mendjadi ang- 

gota organisasi ini ialah Argen- 
tina, Austria, Belgia, Brazilia, 
Kanada, Colombia, Denmark, 

Mesir, Finlandia, Perantjis, Djer 

man Barat, Junani, Guatemala, 
India, Italia, Djepang, Korea 
Selatan, Mexico, Nederland, Ni- 
Caragua, Norwegia, Pakistan, 
Peru, Portugal, Spanjol, Sudan 
Sweden, Swiss, Syria, Turki, 
Inggeris dan Amerika Serikat. 
Badan ini didirikan dalam tahun 
1939 sebagai sebuah badan pe- 
nerangan internasional jg akan 
bersidang setiap tahunnja untuk 
mengadakan tukar menukar ke 
terangan mengenai persediaan 
dan permintaan dam berbagai2 
aa aa jang bertalian dgn 

uksi dan konsumsi Na Si kapas. 

  

TIGA MATJAM HILAL Dt   SUMATERA TENGAH 
Awal puasa di Sumatera Te- 

ngah djuga banjak pertikaian 
nja. Sebagian besar berpenda- 
pat sesuai dengan pengumuman 
Menteri Agama jang disahkan 
oleh Musjawarah Rukjatul Hi- 
lal jang diselenggarakan o'eh 
Kementerian Agama di Lem- 
bang jaitu Kemis 12 April, te- 
tapi, sementara itu golongan 
Perti jang djuga mulai berpu- 
asa menurut pengumuman Ke- 
menterian Agama tersebut 
achir2 'ini berpendirian awal ra. 
madhan djatuh hari Rebo tg. ti 
April djadi terdahulu sehari da- 
ri pengumuman Kementerian 
Agama. Disamping itu terdapat 
lagi orang2 jang berpendirian : 
bahwa awal ramadhan  djatuh 
Hn hari Djur'at 12 April. — 

nt. 

Majat- Hidup 
Sumbangan untuk korban 

hongeroedeem, sukarela zonder 
diminta titipan pembatja kepa- 
da Redaksi ,,K. R.” 5 
Kantor Tjabang ,/K. R.” 
Solo R 2 
Sdr. HJ. Soebroto, Wis” "3 
rogunan 317 Jogja Sa 

Djumiah BR 4 Pp. 160,— 
bjumlah kemarin ,, 101.776,31   Djumlah hari ini Rp. 101.936,31 

(seratus satu ribu sembilan ra- 
tus tiga puluh enam 31/100 

rupiah), 

Maa 
k Pada sidang DPRDS Wo- 

nosobo baru? ini beberapa po- 

kok atjara tidak dapat dibitjara 
kan, karena bahan2 untuk itu 
oleh pegawai ditinggalkan di- 
rumah. Sebabnja ditinggalkan, 
karena atjara sidang baru di- 
terimakan kepadanja beberapa 
detik sebelum sidang dimulai, 

   

  
   



  

si Soda keudaannja seperti ' 
(tahun il, 

  

“DUAL DIDEKAT PIANO 
Telah 2 kali. “bertumhtana. sala 

  

  

kami menjaksikan siaran di Ge 
dung RRI Setjodiningratan Jo- 

dak pertama kali siaran | gjakarta, : 
Ketoprak, kedua kalinja TAI 
ola. 

  

atas, kami tidak: akan mer 
komentar pandjang lebar, selain 
merasa puas adanja. 
Dalam han. menjaksikan sia- 

  

en SN 
lan Sa 

“pula dari jan bun Benih di Kulon Tana ( Ta 

disini Irak. RRI Toni djimuljo), merasa heran , 
Kata na 1 3 ngan tulisan sdr. Mukarto da- 

Apa jang mendjadi atian lam Fikirdn  Pembatja (KR. 
kagni ja'lah Na ne dimana tgl. 3 Mei 1956). Benih padi 

ii ak /dagelan jang kami dapat dari Kebun 

  

berkumpul etika Sa 
(schutsel). Tempat. Re jang | 
kami sangat sesalkan, karena | 
dibelakang schutsel itu terdapat 
ha 6 bahkan lebih, pemain? 

| jang menunggu gilirannja. Me- , padi 
reka berdesal-desal duduk dan | 

. besar kemungki - tanpa tikar. 
Pembatja dapat membajangkan 

sendiri, bagaimana. djika ada ' 
pemain jang lekas masuk angin, 
tunggu gilirannja duduk dibela- 
“kang schutsel zonder tikar, 

Ketjuali itu, ditempat itu pula 
terdapat matjam2 alat2 musik 
seperti piano dll. Djadi para | 
pemain tadi, terketjuali berde- | 
sal-desal duduknja tanpa tikar, 
djuga  duduknja -selanja 
barang? tersebut diatas. 
Keadaan jang demikian ibu, 

  

   
Mengenai daan saban di , 

  

. PIKIRAN PEMBA TJA 

  ketika kami . untuk 
pertama  kalinja pas i abnd 
siaran ketoprak Mewpat jang 

Djadi dalam waktu 2 tahun 
itu, tidak ada perobahan? atau 

| tempat jang sela- 

Tapa untuk para pemain? keto 
| prak /dagelan. 
2, mna, pengurus 

nj Surat sogin. 

SALAH PEMELIHARA. 
z3 Ni ks A 2 

Setiap akan tanam padi kami 

       

  

& 

    

“3 selatu membeli benih dari Ke- 

Benih tsb. selalu baik dan rata2 
menghasilkan 907,. Begitu pula | 
para petani lainnja tidak beda 

| enan pengalaman saja. Seba- 
liknja untuk sdr. Mukarto bibit 
adi jang diperoleh dari Ke- 

bun Bibit tsb. hanja menghasil- 
'kan 40F5, hal ini disebabkan 

oleh kekeliruan sipenanam sen- 
diri atau mungkin tidak meme- 
muhi sjarat2nja bertanam padi. 

Oleh karena itu kami mengan 
“djurkan kepada para petani di 
wilajah kalurahan kami apa- 
bila akan tanam padi baiklah 
beli di Kebun Bibit tadi sebab 
kebaikannja bibit dapat diper- 
tjaja asal tidak mengurangi sja-   “rat2 bertanam padi. , 

000k rah Desa Ban untj pto 
Sastrodimuljo 

Dengan persatuan KM 
AA akan sukses 

KONPERENSI Mahasiswa 

t 

A-A bian Sbroaka suatu 
forum jang baik untuk membitjarakan masalah? jang kerakteris- 

: fik dari dunia mahasiswa Asia Afrika jang merupakan bagian 
integral dari kompleks masalah bangsa? A-A. Masalah jang ka- 
rakteristik ini tjukup djelas bagi kita semua, bila kita dalami 
arti tudjuan terpenting K.M.LA.LA. jang dasarnja tertjantum da- 
lam statemen Radjab dan jang dirumuskan lebih singkat dalam 
kominike Panitya Persiapan Iaternasional tg. 10 Oktober 1955. 
Demikian statemen C.M.J baru? dalam men ghadapi berlangsung- 
nja K.M.ALA di Bandung tg. 26 s/d 81 Mei j.a.d. 

Untuk pertama kalinja dalam 

sedjarah umat manusia dite- 
ngah2 suasana - kebangkitan 
kebangkitan bangsa2 A-A ma- 
hasiswa2 A-A akan berkonpe- 
rensi untuk memetjahkan ma- 
salah2 jang penting, jaitu ma- 
salah kehidupan, kegiatan dan 
hari depan Asia-Afrika. 

Tugas jang terpokok dari ma 
'hasiswa Indonesia adalah beru- 
saha dengan sekuat tenaga un- 

tuk bagaimana KMAA dapat 
mentjapai suksesnja, untuk ba- 
gaimana KMAA dapat mewu- 

djudkan manifestasi persatuan 
mahasiswa A-A, dan memberi- 
kan sumbangannja jang berhar- 
ga bagi usaha Tae 
perdamaian dunia. : 

Tugas mahasiswa Indonesia 
tjukup -berat dan suatu tugas - 
jang mulia. Adalah suatu hal 
jang wadjar, bila CMJ dengan 
ini menjampaikan salam dan 
perghargaannja “kepada Pani- 
tya Persiapan Nasional dan se- 
mua Panitya Persiapan setem- 
pat terutama PPS Bandung jg 
pada sa'at ini sedang mengala- | 
mi kesibukan jang Juar biasa, 
bekerdja dengan tiada kenal le- 
lah dan rintangan apapun un- 
tuk 
mahasiswa Indonesia, agar pe- 

njelenggaraan KMAA dapat ber 
djalan sebaik2nja, serapi2nja. 

CMJ menjambut dengan gem- 

bira dan setudju sepenuhnja per f 

riataan Menteri PP & K Sarino 

ini, jang Kementerian 
PP & K akan memberikan ban- 
tuan Tao dan materiil hagi 
KMAA. Saran Menteri PP & K 
menegaskan agar semua gerak- 

an mahasiswa Indonesia ikut tu 
rut aktip dalam penjelenggara- 
an korperensi ini. Saran terse- 
but adalah suatu saran jang pen 
ting dan berharga dan memang 

   

mendjadi keharvsan bagi setiap ' 
gerakan mahasiswa Indonesia 
untuk menjadari dan mengin- | 
sjafi betapa pentingnja kedu- 
Gukan dirinja sebagai pengam- 
bil inisiatip Can pelaksana uta- 
ma dari konperensj jang berse- 
djarah ini. L 

CMJ. mengharapkan, agar 
Konrerensi Mahasiswa Antar 
Indonesia (KMAI) jang akan di 

selenggarakan di Djakarta 15 
s/d 17 Mei jad berhasil menju- 
sun satu konsepsi dan delegasi 

mahasiswa Indonesia jang luas 
dan representatif ke KMAA, 
hingga benar2 mewudjudkan 
manifestasi persatuan nasionai 
mahasiswa2 Indonesia, 

Adalah tepat sekali pernilaian 
jang diberikan baik oleh Presi- 
den Sukarno, Menteri PP & K 
maupun kalangan terkemu'yi di 
Indonesia tentang arti historis 
dan manfaat KMAA bagi Ma- 
hasiswa Indonesia, dimana KM 
AA akan meningkatkan dera- 
djad mahasiswa Indonesia, dan 
akan merupakan saluran “ “jang 
baik sekali bagi mahasiswa un- 
tuk memetjahkan persoalannja 
sendiri. 

KMAA akan pula. .memberi- |" 

kan sumbanganrja jang berhar- 

su Dag Pep pendanaan, ya dalam 'mempersrapkannja, gram pendidikan 
dari 

terutama tentang program ker: 
dja sama antar negara? A-A da 
lam lapangan pendidikan dan 
kebudajaan sebagai dihasilkan | 
oleh Konperensi Afro-Asia jl. 
CMJ jakin, bahwa terlaksa- 

jang 

nanja KMAA akan memberikan | 
hasil? jang berharga bagi pes 
laksanaan program pendidikan 
nasional jang MENAATI dani! HESP, 

mempertahankan prestige 

madju 
pemerintah negara A-A. | 

Pemerintah Ali Skatbarakka jos 
Dan lebih daripada itu KMAA 
akan lekih mengumandangkan 
semangat perdjoangan anti ko- 
| Ionialisme, untuk membebaskan 
Irian Barat, Goa, Aldjazairiah, 
Cyprus, Malaja dlsb. Tepat se- 
kali aya jang dikatakan oleh 
Presiden Sukarno setahun ji pa 
ida pembukaan Konp. Afro — 

njai djuga badju modern, da- 

mi, penguasaan intelektuil, pe- 

nguasaan materi jang njata, di | 
lakukan oleh sekumpulan ketjil | 
orang2 asing jang tinggal dite- 

ngah2 rakjat, Ia merupakan mu 

menjaru dengan berbagai tjara. 
Tidak gampang ia 

|kan mangsanja. Dimana, bila- 

| mana dan “bagaimana ia mun- 
tjul, kolonialisme adalah hal jg 

dari muka bumi. Demikian Pre- 
siden. Semangat anti kolonialis- | 

| me sebagaimana djiwa state- 

men. Radjab jang mendjadi da- 
sar konperensi ini pasti akan” 

bergema dalam ruang persidang 
jan KMAA nanti. Maka itu CMJ 
tidak heran bila ada pihak? se- 
.tjara tidak langsung mempunjai 
“kepentingan jang sama dengan 
kolonialisme, berusaha dengan | 
sekuat tenaga buat menggagal- 
kan KMAA ini. 

Djustru untuk inilah, maka 
CMJ meminta kewaspadaan jg 
setinggi2nja dari setiap maha- 

fsiswa Indonesia. Tjefahlah tiap 
fasaha dengan bentuk apapun 
buat menggagalkan konperensi | 
Naas as 

| Pada achir2 ini dari pers se- 
ring kita batja tentang adanja 
pendapat2 atau usaha? ' untuk 

bagaimana kita ketahui baru? 
ini komunike bersama antara 
Panitya Persiapan Internasional 
dan Panitya Persiapan Nasicnal 
tg. 20 April 1956 telah menetap- 
kan KMAA djatuh tg. 26 s/ 
51 Mei 1956 jang berarti diun- 
Gurnja KMAA dari ketetapan 
semula tgl. 5 s/d 19 Mei 1956, 
demikian pula tg. 15 April 1956 
Panitya Persiapan setempat 
Bandung sebagai Panitya jang 
mempunjai tugas utama dalam | 
penjelenggaraan. KMAA dalam 
resolusinja menjebutkan kesi- 
apannja untuk penjelenggaraan | 
KMAA tg. 26 Mei 1956 jad, dan 
tidak setudju apabila PA 
undur lagi, 

Dengan pertimbangan jang 
sama dari  komunike Panitya | 
Persiapan Interpasional dan Pa | 
nitya. Persiapan Nasional .dan | 
resolusi Panitya Persiapan Se- | 
tempat Bandun ng maka CMJ me   
1g. 26 Mei 1956 jad. 

Achirnya CMJ. berpendapat, 
bahwa hanja dengan persatuan: 

jang kokohlah maka KMAA da- 
(pat mentjapai suksesnja, dan | 

h menjeruk an untuk menjongsong 
| KMAA dengan segala kegembi- 
raan dan kesungguhan bokeraja. 

Hewan 

: a Partitya Malam Pigetaran 
(Fak. HESP UN Gadjah Mada 
Pa Gibentuk dengan ketua 

ihaga, sekretaris sdr. Ja- 
Senat Tundjan, keusrigan sdr. 

"sdri, Rr Umi Ermani dan diban- 
tu oleh beberapa bagian dan ke 
tua2. PNP seluruh Fak. 

La   

Asia bhw: Kolonialisme mempu : 

lam bentuk penguasaan ekono- ' 

suh jang litjin dan tabah, dan 

uu melepas " 

“Gjahat, jang harus dilenjapkar 

mengundurkan lagi KMAA. Se-| 

njetudjui apabila KMAA tepat | 

23 Pn Pan 

  

  

Kang Kana diker 
pembangunan Kan antara Ka- 
ranganjar — Tugu pandjang 10 

Perbaikan ini Gikerdjakan 
oleh Biro Technik Saputra, “Solo. 
— (Ker). Aa 

BURUH P. G. (MENUNTUT 
& TH. 1955 

Baru? ini kl 450 iburuh gula 
PG, 'Tjolon nadu ' mendjumpai 
Administraturnja untuk mende- 
sak dibajarnja gratifikasi tahun 
11955 jang telah mendjadi perse- | 
tudjuan bersama antara SB. 
PPRI Ska: 5 

Dalam pertemuan ituu wakil 
dari D.H.P. Ska. mendjelaskan 
Gan sanggup akan segera men- 
desak kepada direktur P.P.R.I. 
bersama-sama S.B.G. 
du. Setelah itu mereka tsb. kem 

bali ketempat pekerdjaannja 
masing2. 
Dapat ditambahkan tindakan 

ini terdjadi kabarnja karena 
PER. mengungkiri djandjinja | 
jakni P.P.R.I, sanggunp mem- 
bajarnja pertengahan bulan Ma- 
ret jL, kemudian mundur sam- 
pai chir bulan April, dan seka- 
na djandji itu belum dipenuhi 

PASIEN TAHUN 1955 NAIK 
Menurut DKR Kab. Karang- 

anjar, banjak pasien dari 18 Ba- 
lai Pengobatan dalam tahun "55 
tertjatat 134.976 orang, dianta- 
ranja 56.321 orang lama: se- 
dang tahun 1954 hanja 119.007 
orang. 

Dapat dikabarkan banjaknja 
orang bersalin jang mendapat 
perawatan dari BELA di Tjolo 

madu,  Karanganjar, Karang- 
pandan dan Tawangmangu sela- 
ma tahun 1955 ada 388 orang 
diantaranja 17 luar biasa: abor- 
tus 25 orang, ibu jang mening- 
gal 3 orang, kematian anak 20, 
diantaranja 13 baji lahir terus 

: mati. — (Kor). 

PENDAPATAN PASAR NAIK 

  

Rp. 22.967,88. 
Seperti pernah diberitakan 

dalam Harian ,,K.R." bahwa 
hasil pasar Karanganjar tahun 
1955 dibandingkan dengan ta- 
hun 1954 turun Rp. 9.523,17. 
Dalam hubungan ini Kepala Ba- 
gian Keuangan Pemerintah Da- 
erah Kah. Kesan ganjar Basuki 
menerangkan, bahwa hasil pa- 
sar tahun 1955 tidak turun akan 
tetapi naik Rp. 22.967,88. Hasil 
th, 1954 tertjatat Rp. 556.467,07 
sedang tahun 1955 sebanjak 
Rp. 579.434,95. 5 

Perlu didjelaskan perbedaan 
keterangan dari Bagian Peng- 
hasilan Daerah, .jalah, bahwa 

| Bagian itu hanja chusus mela- 
“jani kartjis, sedangkan dari 

Bagian Keuangan pemasukan 
| AP jang rieel. — (Kor.). 

| KUDUS 
PERKARA UANG SUAr 

DIMEDJA HIDJAU 

Mudajat kembali di- 
medja Hakim. 

Pengadilan Negeri Kudus di- 
bawah pimpinan Hakim Sumar- | 
Gi Sosrosandjojo kembali meme- 
riksa perkara Mudajat, Kepala 
Djawatan Perekonomian Keresi- 
denan Pati jang dipersalahkan 

| menerima suap. Pemeriksaan 
itu achirnja diundur tanggal 30 
Mei depan. 
“ Berbeda dengan pengakuan- 

nja dalam pemeriksaan jg lalu 
jang maksudnja menjangkal se- 
mua kebenaran bunji proses per 
bal CPM Can dalam. peme- 
riksaan tanggal 9 Mei jl. ter- 
|dakwa mengakui terus terang. 
| Jaitu, bahwa terdakwa menge 
tahui perbuatan F. Suharto jang 
telah melanggar peraturan2 pe- 
merintah dalam soal tepung te- 
rigu. Tetapi terdakwa tidak 
bisa berbuat apa2 karena ,ti- 
dak sampai hati” untuk mela- 
porkan itu kepada polisi. 
.mikian kata terdakwa jang wak 

  
| 

Gak sampai hati itu didjawab: 
'Karena sebelumnja saja telah 
menerima kebaikan dari F. Su- 
harto. 

Sebagaimana dikabarkan. Mu 
dajat dituduh telah menerima 
Suap berupa sebuah mobil ber- 
harga Rp. 50.000,— dan uang 
tunai beberapa kali sedjumlah 
Rp. 237.000,— dari EF. Suharto 
tersebut. 5 

Para kepala perindustri- 
an jang terima suap. 

Selandjutnja dapat  dikabar- 

ngadilan Negeri di Kudus akan 
| memeriksa beberapa orang Ke- 
| pala Djawatan Perindustrian di- 
seluruh Djawa Tengah ketjuali 
Pekalongan, sebagai saksi atas 
“perkara jang dituduhkan ter- 
hadap diri F. Suharto, seorang 
pengusaha rokok Bima Sakti” 
dan direktur NN. v. 

hal ini terdakwa Suharto 
“dituduh. telah memberikan Su- 
'apan berupa uang dan barang 

  
jang djumlahnja menurut duga- 
lan meliputi Rp. 2.000.000,—, 
—— Ant, 

  

HANJA UNTUK TEMBAKAU 
VORSTENLAND 
Panen tahun 1956/1957. 

Sekretaris Dewan Moneter Mr 
Atmodiningrat atas nam3 De- 
wan Moneter mengumumkan, 
bahwa premi jang diberikan ke- | 
pada para eksportir tembakau- 
Vorstenand adalah mengenai 
panen tahun 1956/1957 dan ta 

| | hun2 berikutnja. 
Seperti diketahui pengumum- 

lan Dewan Moneter tanggal 5 
Mei jl. menjatakan a.l. ' bahwa | 

Yuntuk eksportir tembakau Vors- | 
'tenland diberi premi sebesar 
1070 dari hasil ekspor f.o.b. ig 

| diperoleh dari ekspor berdasar- | 
kan kontrak valuta jang diada- 
kan pada tanggal 5 Mei jl. atau 

(Ant), 
|   

  

  

   
KM. dengan biaja Rp. 50.000,—. 

' saan 

Tjoloma- 

| wa dari tempat tahanannja 

De- 

tu ditanja Hakim apa sebab ti- : 

kan sehabis Lebaran nanti Pe- ' 

“Kretek”. 

kepada para pendjabat tersebut 

KEDAULATAN RAKJAT 

SULTAN HAMID dari Pon 
tianak, iang sebagaimana dike- 
tahui kini sedang mendjalani 
hukuman. dirumah pendjara Wi- 
rogunan, “Jogjakarta, baru2 ini 
telah datang kegedung Kedjak- 

bertemu dengan Djaksa Agung 
Suprapto, dikamar-kerdja Djak 

  

nuru! keterangan keda- 
KM Sultan Hamid kegedung 
Kedjaksaan Agung ini, dilaku- 
kan. atas permintaannja sendiri 
“untuk menghadap Djaksa A- 
gung, jang kabarnja telah di- 

madjukannja sedjak beberapa 
Waktu em 

Apa maksudnja menghadap 
|serta “hal2 apa jang dibitjara- 
kan dalam pertemuan dengan 
Djaksa A g itu, tidak diper- 

oleh Na Tebasan, Djuga 

  

| Djaksa Agung Suprapto sendi- 
ri, atas pertanjaan2 mengenai 
kedatangan Svitan Hamid ke- 
padanja itu, tidak bersedia mem 
berikan 'eterangan. 

Bekas Sultan Pontianak itu 
jang telah didjatuhi hukuman 

pendjara selama 10 tahun oleh 
Mahkamah Agung Indonesia ka 
rena dipersalahkan turut serta 
dalam usaha2 untuk merubuh- 
ikan pemerintah R.I. serta me- 
rentjanakan pembunuhan terha- 

Gap diri sedjumlah pedjabat2 
tinggi R.I, atas permintaan 

agar diperkenankan menghadap 
Djaksa Agung itu, telah diba- 

di 
Jogjakaria, ke Djakarta. Keda- 
'tangannja kegedung Kedjaksa- 
an Agung, diantarkan oleh se- 
orang pegawai pendjara '.,Tjipi- 
nang”. 3 . 

Agak kurus dan ke- 
merah?an. 

Wartawan Antara jang me- 
njaksikan sendiri datangnja 
Sultan Hamid kegedung Kedjak 
saan Agung lebih djauh menga- 
barkan, bahwa Sultan Hamid 

tampak agak kurusan sedikit 
badannja serta lebih hitam sedi 

kit wadjahnja dari dahulu (ke- 

merah2an). 

Kundjungan Pre- 
siden Sukarno 

(Sambungan hal. 1). 

Sekrar kundjungan 

Presiden ke A.S. 

tempat2 jang kaja dengan se- 
djarah kemiliteran dan politik 
akan menanti giliran mengu- 
tjapkan selamat datang kepada 
Presiden Sukarno apabila ia me 

ninggalkan Washington untuk 
melaksanakan tingkat kedua 
dari perdjalanan penindjauan- 
nja ke Amerika Serikat. 

| Di Charlottesville, tempat per 

hentian pertama jang penting 

sesudah Washington Presiden 
Sukarno akan menjaksikan se- 

ginia Barat, sebuah kota Sela- 
tan jang memilik suatu warisan 

| sedjarah jang banjak. Tak dja- 
uh ditepi kota Charlottesville di 
kaki pegunungan Blue Ridge jg 

beralun-alun, Thomas Jefferson 
telah membangun rumahnja 

”Monticello”, diatas suatu ke- 

bun pertanian. Apabila ia tidak 
sibuk dengan kewadjihan2nja se 
bagai pemimpin rakjat, Menteri 

Luar Negeri dan sebagai Presi- 
den Amerika Serikat, ia akan 
menghabiskan waktunja ditem- 

pat ini. Kemudian harinja sesu- 
dah pensiun Thomas Jefferson 
menetap di Monticello, dan di- 
sini membangunkan Universitas 
Virginia, jang bentuk bangunan 
bangunannja djuga ia sendiri jg 
merentjanakannja, tidak bera- 
pa djauh letaknja dari Charlot- 
tesville. 5 

Melamvaui tapalbatas negara 
bagian Virginia masuk ke North 
Carolina, Presiden Sukarno 
akan mengundjungi Fort Bragg, 

sebuah pusat latihan militer. de 
kat Fayetteville dibagian te- 
teng ini dibangunkan pada ta- 

Ingah negara bagian itu. Ben- 
hun 1918 dan terutama merupa- 

“kan pusat artileri. Dengan alat2 
jang serba lengkap, ditempat 
inilah angkatan perang Ameri- 
ka setiap tahun melatih: beribu2 
orang dari antara pasukan2nja. 

Berputar arah ke Utara, Pre- 

  
(siden Sukarno tiba pula di An- 

napolis, Haryland, dimana ter- 
|letak Akademi Angkatan Laut 
' Amerika Serikat, tempat Iatih- 
lan opsir2 Angkatan Laut Ame- 
rika. 

Masa pendidikan diakademi 
ini ialah empat tahun untuk 

. mentjapai “gelar Bachelor of 

Science didalam ilmu angkatan 
laut. Akademi Angkatan Laut 
ini, dibangunkan pada tahun 
1845 didekat bekas sebuah ben- 
teng tentara, Fort Severn, ia 
merupakan suatu sekolah ting- 
gi jang menarik dengan perka- 
rangan jang amat luas. Ditem- 

! pat inilah terdapat gedung2 tua 
jang masjhur seperti Banecroft 

"Hall, Dahigren Hall, dan tempat 

man John Paul Jones, seorang 
| pahlawan Angkatan Laut. Aka- 
| demi ini terletak dipinggir laut 
dan kapal2 Angkatan Laut de- 
ngan mudah dapat ditjapai un- 
tuk latihan2 praktis dari para 
mahasiswa. 

Kota Annapolis adalah sebuah 
kota jang tua denran bangun- 
an2nja jang bersedjarah diteluk 
Chesapeake, dimana kapal2 da- 
ri segala djenis berlabuh sebe- 
lum meneruskan  pelajarannja. 
'kepelabuhan2 jang lebih besar. 
Ia djuga merupakan ibukota da 
ri negara bagian Maryland, dan: 
merupakan pelabuhan pelajaran   besar untuk masuk ke Amerika. 

  

Agung di Djakarta . serta | 
. Wa sampai 

Sementara itu menurut Usis, : 

buah kota jang menarik di Vir-' 

za 'bersembahjang diatas pemaka- | 

  "Demikian Usis,     

| sultan Hamid meng- 
hadap Djaksa Agung 

' MASA HUKUMANNJA TINGGAL 4 TAHUN 

hemd' putih, bertjelana drill tu 
sor, berkatjamata hitam. 

Masa hukumannja 
. tinggal 4 tahun, 

Lebih djauh dikabarkan, bah- 
Saat ini, Sultan 

Hamid jang didjatuhi hukum- 
an selama 10 tahun sedjak 
April 1950, telah mendjalani ma 
sa hukumannja selama 6 tahun. 
hingga masa hukuman jang ma 
sih harus didjalankannja ting- 
gal lagi 4 tahun. 

Sebagaimana diketahui, per- 
mintaan grasi jang dahulu di- 
madjukan Sultan Hamid, telah 
ditolak, oleh Presiden Sukarno. 

  

# 90 GURU S.R. DITJULIX 
1 DAN DIBUNUH 
Kepala Inspeksi Sekolah Rak- 

jat “Sulawesi Selatan, Laside 
menerangkan dari 2.725 buah 
S.R. jang ada didaerah ini sudah 
ada 518 buah jang dibakar oleh 
gerombolan DI /TII. Djumlah ini 
merupakan kurang lebih 2044 
Gari seluruh djumlah sekolah2 
rakjat tersebut. 

Sementara itu djumlah guru2 
S.R. jang ditjulik dan dibunuh 
cie gerombolan berdjumlah 90 
orang, 89 orang.antaranja ditju- 
lik jang nasibnja sampai seka- 
rang belum diketahui dan se- 
Orang lainnja dibunuh didalam 
sekolah. — Ant. | 

Rp. 85 DJUTA KERUGIAN 
D.E.A. ATJEH 
Akibat pemberontakan 
Daud Beureuh, 

Sebagaj akibat pemberonta- 
kan Daud Beureuh maka Dja- 

watan Kereta Api di Atjeh me- 
ngalami kerugian sampai seka- 
rang kira2 Rp. 80 djuta, demiki- 

an keterangan jang dipero'eh 
cari Djawatan Kereta Api Eks- 
ploitasi Sumatera Utara di Ku- 
taradja. 

Kerugian inj antara lain ada- 
lah akibat kekurangan pengha- 

silan dan pengrusakan bangun2- 

an, misalnja stasiun2 dan hal- 

te2, pembongkaran rel, peleda- 

'kan djembatan? dan lain2.-Ant. 

  

  

LAY SIONG KIE MENDAPAT 
HADIAH KE 
Dalam sajembara inter- 

“ nasional poster, 
Peter Lay Siong Kie (34 ta- 

hun) dari Djakarta, seorang pe 

ladjar pada Lembaga Kesenian 
Pittsburgh tanggal 9/5 menda- 
pat hadiah pertama dalam sa- 
jembara internasional membuat 
poster jang cCiselenggarakan ti- 
ap tahun oleh Latham Founda- 

tion. 
Poster Lay Siong K'e jang me 

nang itu berkepala: 

budi dimulai dalam masa ka- 
nak2”. Hadiah jang diterimanja 

tsburgh dalam bulan Desember 

1955. Demikian UP. 
  

LAGI KORBAN 
LALULINTAS 

Sabtu pagi jang lalu sekira 

Gjam 10.00 disimpang tiga Kli- 
tren lor — Pengok telah terdja- 

di tabrakan antara bus AB 4047 

Cengan sebuah sepeda kumbang 

Ducati AB 7575 jang dikendarai 
oleh sdr. Mansar, murid SMP I 

Mansar tadi datang 
Gari timur sedang bis datang 

Gari selatan. Sepeda kumbang 

pada tempat itu hendak meng- 

ngan sdr. 

“hindari tabrakan dgn. kendara- 
an lain, tetapi malah menabrak 

bis tadi. Sdr. Mansar mendapat 
luka2 berat pada kepalanja dan 

meninggal seketika itu djuga. 
Siapa jang salah dalam ketjela- 
kaan inj sedang diusut oleh jg. 
berwadjib. ' 

Dia tamrak berbadju ,,sport-. 

umur 16 tahun, Menurut ketera- 

  

»Kebaikan | 

ialah 100 dollar. L)y Siong Kie | 
masuk Lembaga Kesenian Pit- | 

   

  

HALAMAN ? 
biduan   

    

  

Sholat Ied di logja: 
  

i Dea Pas 
ka : beat 

1 

itu merobah sesuatu jang ada 

muslimat. 

Sembahjang Idul Fithri tahun 
ini di Aloon2 Utara djauh lebih 

| banjak dari tahun jang lalu, an- 
tara lain nampak hadir 

  
karta S.P. Paku Alam VIII, Ke- 

| tua DPR Daerah Istimewa Jo- 
| gjakarta R. Wiwoho Purbohadi- | 
' djojo, Wakil Ketua I Pimpinan 

| Partai Masjumi dan “anggauta 
: Parlemen Dr H. Sukiman Wirjo 

sandjojo, Bekas Komandan R.I. 
13 Letnan Kolonel Sjarbini, ang 

gauta Parlemen Nj. S. Sunarjo 
Mangunpuspito dll. 

Berkata chatib selandjutnja 
bahwa Hari Raya ini adalah hari | 

raya jang pertama sesudah pe- 
milihan umum, dimana suara 
ummat Islam telah bertambah. 

| Kalau dalam parlemen sementa- 
ra jang lalu suara ummat Islam 
hanja 4 dari djumlah seluruh- 
nja, maka dalam parlemen baru 

(ini suara ummat Islam ada 2/5 
dari seluruh anggauta Parlemen. 

|. Selandjutnja berkata chatib, 
| dengan hanja memiliki 2/5 su- 
'ara di Parlemen ini berarti kita 
|belum dapat akan membentuk 

Negara Indonesia ini mendjadi 
Negara jang diredhai Allah, dan 
bila Indonesia ini belum mendja 
di negara jang diredhai Allah, 
berarti masih besar kemungkin- 

annja negara ini akan penuh de- 
ngan dosa dan ma'sijat, penuh 
dengan hal2 jg kedji dan mung- 

kar, jang akibatnja akan mem- 

Ps.w.t. 

Selandjutnja. berkata chatib, 

kalau kesutjian bulan puasa ini 
sudah tidak diatjuhkan dan peng 
hormatan terhadap ibadat pua- 
sa sudah tidak ada lagi, kalau 
peladjaran agama disekolah2 ne 
geri masih senantiasa mendapat 
tantangan, kalau minum chamar 
sudah mendjadi kebanggaan da 
lam upatjara2 resmi, patutkah 
kita ummat Islam tinggal diam 
sadja dengan tidak lekas2 ber- | 

amar makruf dan bernahi mung 
kar setjara tegas dan fositif ? 

Kalau Negara Indonesia sudah   
  

Menteri Penerangan : 
  

DALAM suatu pertemuan 
ramah-tamah dengan pers di 

Hotel Dana Solo baru2 ini, Men- 
teri Penerangan Sudibjo antara 

lain menjatakan, stabielnja ke- 

uangan bisa ditjapai setelah 
Anggaran Belandja disjahkan. 

Tidak s:abielnja keuangan dise- 

babkan keuangan Kementerian2 

tidak didasarkan A.B. jang di- 
sjahkan oleh DPR.   Dalam: pembahasannja nanti 

akan diketahui mana2 jang di- 

anggap urgent, perlu tidaknja 

masing2 Kementerian mengala- 

| mi perubahan dalam A.B.-nja. 
Dengan begitu maka Kemente- 
rian mempunjai pegangan jang 
kuat tiap2 langkah didalam ttu- 
gasnja. Bila A.B. telah disjah- 
kan tahun depan kita dapat be- 

kerdja dengan teratur, demiki- 

an Menteri Sudihjo. 

Sementara itu dinjatakan bah 

wa. Rentjana Undang2 Pemben- 
tukan Propinsi Irian Barat min 

ta djuga prioriteit untuk sele- 
kasnja diselesaikan. ')' Mengenai 
pembentukan Provinsi Irian Ba- 
rat itu Menteri Sudibjo njata- 

kan sifatnja perdjoangan. Dan 
untuk itu dibutuhkan djuga te- 

naga2 jang berdjiwa perdjoang- 

an. Tetapi hal itu tidak ber- 
arti bahwa status Propinsi .Iri- 

an Barat itu berlainan dengan 
Provinsi2 lainnja. 

Atas pertanjaan  dinjatakan 
bahwa susunan personalia Pro- 

pinsi Irian Barat belum ada, 
menunggu sampai disjahkannja 
Rentjana Undang? Pembentukan 
Propinsi 

  

Keuangan stabiel setelah anggaran 
belandja disjahkan 

Sementara - itu akan diadakan 

kundjungan kedaerah2 jang ber 

Sangkutan untuk mengadakan 

persiapan2 jang diperlukan. 

Padjak sekolah dan 
wadjib beladjar. 

, Mengenai apa jang dinamakan 

padjak sekolah, atas pertanjaan 
Menteri njatakan, hal itu ada 

hubungannja. dengan wadjib be- 

ladjar jang akan dilaksanakan. 

Sulit untuk melaksanakan wa- 
djib beladjar dengan tiada ge- 

dung-gedung sekolah jang men- 

fjukupi kebutuhan. Dan padjak 
sekolah tsb. akan digunakan 
mendirikan gedung? sekolah jg 
dibutuhkan. 

Sebagai diketahui Menteri 
Sudibjo berada di Solo mulai 

Rebo pagi selesai perdjalanan- 

nja dari Jogja. Dikota Solo an- 
tara lain telah ditindjau object2 
RRI. seperti Pemantjar RRI di 

Palur, pabrik piringan hitam 
dan sebagainja. Dari Solo Men- 

teri Sudibjo pada hari Kemis jl. 
menudju ke Semarang.   

| djungi 

Harus dgn. hati terbuka. 

Sebelim tiba di Solo rombo- 
ngan menteri Sudibjo mengun- 

Djapen Klaten dan di- 
sambut oleh kepala2 Djapen se- 

wilajah Kjaten. Kepada mereka 
menteri berpesan supaja dalam 
menunaikan  tugasnja hendak- 
nja mereka selalu berhati dju- 
djur dan terbuka, 

Sebelum itu kepala Djapen 
Klaten Winarno memberikan Ja   Irian Barat tersebut, ' 
poran tentang  djawatannja. 

Tidak mengatjuhkan kesu- 
tjian bulan Puasa 

BERART' GEDJALA KE HANTJURAN NEGARA 

  

Ha gan pada Sholat led di Aloon2 Utara Jogjakarta. 

SEGALA pudji bagi Allah, 
bah ni'mat jang dikaruniakan bagi sesuatu kaum, ketjuali kaum 

Wakil | 
Kepala Daerah Istimewa Jogja- | 

bukakan pintu adzab dari Allah | 

, (Gamb.: KR”). 

Tuhan jang tidak hendak mero- 

asas 

PEMBUNUHAN SETJARA 
KEDJAM 

Di Temon. 

Pada hari Djum'at tanggal 11 
Mej jang lalu ditepi pantai Se- 
latan didaerah kalurahan Gla- 
gah, kapanewon Temon, kabu- 

prten Kulon-Progo telah dikete 
mukan majat darj seorang la- 
ki-laki, kira-kira umur 50 tahun, 
berpakaian tjelana pendek hi- 
tam, sabuk kulit besar bersaku 
dua kiri kanan. Pada bagian le- 
her dan dahi (batuk) terdapat 
luka-luka bekas tusukan dgn. 
sendjata tadjam. Waktu majat 
diyawa kekantor polisi. Wates 
sudah berbau busuk. Harj Sab- 
tu 12 Mei jang lalu djam 13.00 
nisjat dibawa dengan truck No. 
AB 427 ke ramah sakit Gadjah 
Mada. Menurut pemeriksaan 
dokter majat ita mati karena 
pembummhan, Nama dan asal- 
nja sikorban belum dapat dike- 

tahui, Pada hari Djum'at djam 
29.00 oleh jang berwadjib soal 

pembunuhan ini telah diumum- 

kan dipasar malam Wates, tapi 
belum ada orang jang meng- 

akui dia sebagai keluarganja. 

Demikian keterangan sdr. Nga- 

limo, agen polisi perintis, kepa- 
da pembantu kita. 

PANITIA KONPERENSI EKO- 
NOMI PEDJUANG INDO- 

NESIA DI PERLUAS 
Di Sonobudojo Jogjakarta, 

Panitia Penjelenggara Konfe- 
rensi Ekonomi Pedjuang, telah 
melangsungkan konferensi pen 
dahuluan jang dihadliri oleh wa- 
kil2 organisasi2 massa, pengu-   pada mereka. Segala pudji bagi 

sembahjang Idul Fithrie di Aloon? utara hari Sabtu jang lalu, 
jang mendapat kundjungan meluap? 

menamakan dirinja sebagai re- 
| gara hukum, sedang tidak sudi- 

' kit orang2 jang melanggar hu- 
kum itu dibiarkan sadja, maka 

tidakkah ini suatu gedjala jang 
akan membawa kehantjuran ba- 
gi negara kita ? 

Kaum muslimin tidak boleh 
berdiam diri melihat hal ini, dan 
marilah sama2 kita insafi ini se 
belum terlandjur, sebelum ber- 
tambahnja parah gedjala2 keru 
sakan jang sedang  menampak 

Lini berkembang ! 

Achirnja chatib menyerukan 
supaja ummat Islam dengan ke 
luar dari mendjalankan ibadat 

| puasa sebagai testing Allah ini, 
mempergunakan kesempatan ini 

|utk menegakkan da'wah Isiami- 
ah setjara bersungguh2, agar 
tertjapailah tjita2 ummat Islam 

| untuk mendjadikan negara Indo 
| nesia ini negara jang bahagia 
|jang diredhai Allah... 

Demikian antara lain KHA. 
| Badawi dalam Chutbah hari ra- 
| ya Idul Fithrie di Aloon? Jogja. 

  

| SUBRAMANTAM KE JOGJA 

Ditunggu. kedatangannja di 
| Jogjakarta hari inj dilapangan 
Maguwo sdr, Subramaniam seba 
gai tamu Perhimpunan Theosofi 
Lodji Dharma. Selama di Jogja 
ia akan memberj tjeramah?2 di- 

|kalangan  anggauta. Theosofi 
kesepuhan dan pemudanja, Dju 
ga akan mengadakan penindjau 
an ketjandi2. 

Selama, di Jogja bermalam di 
rumah sdr. Awibowo. 

D.M. GADJAH MADA 
BERAMAL 

Tgl. 9 Mei jl. rombongan De- 
wan Mahasiswa Universitas Ga- 
djah Mada Bagian Sosial diba- 

| wah pimpinan sdr. Imam Suba- 
| 2yo telah menjerahkan hasil pe- 
ingumpulan zakat dan fitrah 
| dari kalangan keluarga Univer- 
| sitas Gadjah Mada - chususnja 
dan para penderma umumnja. 
kepada mereka jang berhak me 
nerimanja, 
Adapun hasil pengumpulan 

tsb. berupa beras sebanjak 850 
kg. Beras ini dibagi?kan kepada 
para fakir miskin penderita 
honger-oedeem jang masih ting- 
gal dikampung mereka dan be- 
lum mendapat perawatan dari 
rumah sakit. Perintjian  pem- 
bagian ini ialah: di Kapane- 
won Wonosari sebanjak 350 kg, 
di Kapanewon Nglipar sebanjak 
400 kg., dan di Kapanewon Pa- 
tuk sebanjak 100 kg. 
Pembagian ini berdasarkan 

djumlah fakir miskin penderita 
honger-oedeem didaerah2 tsb. 

  

BERITA? ORGANISASI 

Dalam sidang plenc kemarin 
jang dikundjungj ole'1 segenap 
anggota Plono dan Ranting2 
nja PERBEPBSI Tja pang Ban- 
tul telah memutuskan untuk 
mengadakan reorgan'sasi untuk 
periode 56 s/d 58. $ 
Adapun keputusan? antara 

lain sebagai berikut : 
1. Pleno terdirj darj sdr2. Amin, 

Kardjo,  Sudjano, Suradi, 
Nzadio, I mantoro, Endro- 
martojo, Lasinan,  Sastro- 
wiardjo, Langgeng, Supardi, 
Pontjosukarno, dan Martodi- 
hardjo (Tukimin). 
Pengurus Harian: Ketua 
sdr. Endro, wakil2 ketua sdr. 
Lasiman Sastrowijardjo, 
Lain? : tjeramah2 mengenai 
rentjana undangan2 Veteran. 
Kursus2 Organisasi dan Vak. 

x 
Senat Fak, Sastera & Kehu- 

dajaan jang karu telah terben- 
tuk dengan ketua sdr, Ibrahim 
Alfian, ' sekretaris sdr Harso 
Setiadi dan bendahara, sdr. Su- 
tjipto, Perwakilan dalam Dewan 
Mahasiswa telah ditundjuk sdr2 
Ibrahim Alfian, Sumpono Surjo   Tm (Kar) T 

  

Allah, Tuhan jang selalu menjiapkan pertolongan kepada kita : 
kaum muslimin, manakala kia bersungguh?2 menolong agama- | 

nja, demikian K.H. Ahmad Badawi memulai Chutbahnja dalam 

saha2 wakil N.V.2 Bekas Pes" 
djuang Bersendjata R.I. Dae- 

rah Jogjakarta dll. 

Pokok atjara konferensi tsb. 
'ialah pendjelasan2 tentang pe- 
| 

| 

| 

| doman 
dari kaum muslimin dan ' 

untuk  mengundjungi 
Konferensi Besar Ekonomi Pe- 
djuang Seluruh. Indonesia jad. 
Untuk dapat mengumpulkan 
pendapat2 serta bahan2 setjara 

| 'uas dan meliputi pikiran2 usa- 
hawan2 Pedjuang Indonesia di- 
daerah Jogjakarta, konferensi 
tsb. memutuskan utk dapat me- 
laksanakan keinginan2 seperti 

tsb. diatas, Panitia jg telah ada 
perlu diperluas dan  disempur- 

nakan. 
Pamtia Konferensi Ekonomi 

Pedjuang Daerah Istimewa Jo- 

gjakarta jang telah diperluas 
oleh konferensi tsb. diatas.: di- 

ketuai oleh sdr. R. Supardi, de- 

ngan wakil2nja sdr.2 Turmudzy, 
Suwandi: sekretaris sdr. Rong- 
go: bendahara sdr. Sumarjo. 

Utusan untuk menghadiri 
Koferensi Besar Ekonomi Pedju 

ang di Djakarta akan dipilih 
dalam konferensi jad. 
Adapun konferensinja di Jo- 

gjakarta akan ditentukan dike- 
mudian hari. 

PEKERDJAAN BULAK 
SUMUR BERHENTI 

Tgl. 11 Mei 1956. 
Sudah berulang-ulang pihak 

jang berkepentingan mendesak 
kepada jang berwadjib, dalam 
hal ini Kementerian Keuangan, 
S&Kementerian PP. & K. dan 

, Djaw. Gedung2 Pusat dari Kem. 
Pekerdjaan Umum & Tenaga di 
Djakarta agar supaja N.V. Biro 
Karpi jang menjelenggarakar 

pekerdjaan pembuatan Gedung 
Tata Usaha UNGM di Bulak 

Sumur Jogjakarta segera diberi 
kan angsuran djumlah2 jang di 
perlukan namun segala usaha 
hingga. sa'at ini tetap sia-sia 

belaka maka pada tgl. 11 Mei 
jbl. N. V. Biro Karpi terpaksa 
hentikan 'pekerdjaan  pemba- 
ngunannja di Bulak Sumur dan 
segala akibat dari pada peng- 
hentian pekerdjaan itu mendja- 

ii tanggungan Djaw. Gedung? 
Pusat. 

Selandjutnja didapat kabar 
kahwa dalam rapat di Djl. Tri- 
raargo hari Rabu tgl. 9 Mei jl. 
diantara: 1. Persiapan Tjab. 
SBPU. Bulak Sumur (hadir sdr. 
Suradjiman, dan sdr. Soetikno): 
2. Djawatan Gedung2 Bagian Pe 
njelenggaraan Gedung2 UNGM, 
(hadir sdr. Dirmin Widjojose- 
putro), dan 3. N.V. Biro Karpi 
Tjabang Jogjakarta, (hadir sdr. 
R. Sindutomo, R. Talogo, Ir. 
Soepardi dan R. Soemarno), se- 
dang dari Teknik Umum N.V. 
tidak hadir. 
Telah . diambil kesimpulan, 

bahwa apabila sampai tgl. 21   
| RAHAJU : 

Mei 1956 Pemerintah belum dju 
ga mengeluarkan tambahan be- 
aja guna pembangunan gedung? 
Tata - Usaha UNGM tsb., maka 
kesemuanja setudju untuk me- 
ngirim delegasi jang terdiri 
wakil2 dari SBPU, Djawatan 
dan “Pemborong (N.V. Biro 
Karpi dan Teknik Umum N. NN 
untuk  memperdjoangkan agar 
tambahan beaja tsb. segera 
dikeluarkan. 

  

Nonton mana ? 
JOGJAKARTA 

»Apache”, 
Lancaster. 

INDRA : ,,/The Man from Lara- 
mie” , James Stewart. 

LUXOR : ,,Puteri Dujung”, 
Fernando Royo. 

SOBOHARSONO: ',Nina-Dance 
Little Lady” Mai Zetterling. 

SENI SONO : 'vInvaders from 
Mars”, Edward L. Alperson. 

REK: Puteri Dujung”, Jaime 
Dela Roso, 

WETAN BETENG : 
Eagle”, 

NGESTI PANDAWA : »Surjo- 
dadari — Tiahjodadari”. 

LO 

Burt 

»Black 

S0 
STAR : Ring of Fear", 

mascope). 
INDRA : ,,Gambang Semarang”. 

(Cine-   KM Garden of Evil”, Gary 
Cooper. 

SRIKATON : ,,Ring of Fear”. 
BIOS SRIWBDARI : , Pesan 

Terachir”, Sri Mulat, 
KLAT EN. 

hardojo dan Hi. Benny rogo ROXY : »The Detective”, Saat 

 



      

     
     
      
       

      
      
      

      
     
       
    

     

  

    

    
   
       

     

    
    

      

   

       

     

  

    

  

      

  

  

    
1. permainan2 jang disukai. sekarang, 7 etiah, 9. gerombolan 
masih meradjalela disana, 11, makanan banj Israel ketika kem- 
bali dari Mesir-kenegeri asalnja, 12. kapal laut kepunjaan mas- 
kapai Belanda jang: menghubungkan Indonesia dengan Eropa, . 
14. orang tua atau guru jang dihormati, 15. sajuran jang disukai 
orang Tionghoa, 17. telepon, 1 penuh artja, 21. sesudah diperik- 
sa dan diperiksa lagi baru diteruskan kepada Parlemen, 24, luluh- 
lantak, 26. tahi penahan lajar, 27. nada, 28. sungai di Sumagra, 
29. tjahaja, 52  Penmbanna 3 emuda kepada tunangannja. 

MENURUN 
1. sesudah menerima sesuatu dari oran $ lain, 2. tidak ada, 3. me- 
wakili kepala negara dan negara, bukan roda besi: atau kaju, 

5. palsu, 6. ukuran, 8. tidak hitam aka bunga kesajanganku, 
13. lapangan terbang dipulau Djawa, "16. mata luku atau mata 
tenggala, 19. makan hati, 20. ia meskipun ketjil sudah di- 
suruh kepesantren, 22. adikku, K3 dia mendjatuhkan pemudi itu, 
25. kantong orang kaja itu dihabiskan pentjuri. 27. tempat buku- 
buku, 30.(baiklah, 31. kalau sakit: djangan diminum itu. 

DJAWABAN RESMI ,,ASAH PIKIRAN BER- 
HADIAH" JANG LALU : 
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“Initjajsia FIniSlaja 

NB uia hahaha eisju           
Ada 1194 djawahan jang masuk: jang betul 1g: Sesudah 

diundi, maka hadiah Rp. 190, —djatuh kepada sdr. E. Soekardi, 

Gj. Biliton 20, Madiun. Uang dikirim dengan poswesel. — 

MENJAMPATKAN SELAMAT HARI RAYA. Pt FITRI 
1 SIJAWALK 1887. 

. Kepada segenap langga nan dan handai taklan 
KELUARGA TOKO BESI : 

. TIK GWAN hk Go” 
PENSINAN 39.— TELP: No. 197-— JOGJAKARTA. 

Agent : Tjat Lindeteves Pieter Sehoen & Zoon 

N. V. Djakarta. 

Kania Ea Ka an aa aa Pena 
AM ANE TA 

: : DIREKSI & SEGENAP PEGAWAI Maskapai 

I-POETERA 1912”    
Kantorpusat Jogjakarta, mengutjap kan SELAMAT Hari Raya IDUL - FITRI 1887. 

DEA 
TI INSAN Aa SKEMA IS KARNA ag 

B0 
MAA AAL TAN LL IL Kas SARMNENN LN ne Pa 

g ank 

Menghaturkan : 

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 

Toko .DAI SIN" 
Dji. Masdjid P: A. 4. 

Sedia. : 

Bibit kembang dan sajuran (dari War AagaTA ga 
PER en Rp. 8, (BERIKUT RABUKNJA). 

172-5 # 

  

FLASH GORDON KEMBALI KE 

- MING 

9 | dimuat teka-teki 
'! hingga pembatja dan peminat 

il bisa mengirimkan lebih darj sa- 
tu djawahan jang memberi ke- 

  

SJARAT - SJARAT 
1, Gunting dan ah teka- 

teki'ini “dan aoi kepada 

Redaktur ,,Asah pikiran berha- 

1142 Tk jakarta 

  

rgan itu (hanja MEA ini 
jang sah), f 3 

3. Kiriman ajawaban (sudah 

harus ada ditangan 
paling lambat hari. Kamis ga 
gal 17/5, djam 6 sore. Segala ki 

  

tidak. akan diperhatikan. .Ke- 
jambatan kiriman dipos. atau di- 

ngan redaksi. 

resmj akan dimuat saban 

  

5, Djika ada beberapa” “teba- 
kan jang betul, akan diadakan 

sadja jang mensapak aa 

6. Keluarga (mereka jang be: 

7. Saban Kamis dan Sabtu 

jangs 

mungkinan lebih besar harapan 

ngenai 

Giah” itu tidak bisa diganggu 

gugat, dan tidak diadakan surat 

| menjurat. 

    

    

diah" Kedaulatan Raket Tugu, 

: 2. Setiap orang bisa mengirim 1 
Hiebinak suka hatinja gunti- 

triinan jang sampui sesudah itu | 

dijalan tidak mendam Seek 

4. Djawaban Maka eka yang ee, 
PI "hari: Pe 

Pe Djuwat dan “nama er ng 

ne 

undian hingga hanja seorang 1 

kerdja di) Kedaulitan “Rakjat | 
tidak diper kegunaan turut serta, 

sama, ' 

| dapat hadiah (kali ini Senin 

Gar Se'asa). Pe 

8. Keputusan redaksi me- 

Asahan pikiran berha- | 

  

MENGHATURKAN SELAMAT ,IDUT, FITRI 1 SJAWAL 1887” | 

Toko KWA 
Rana #1 — ML ANG, 
  

" PENGURUS pan SEGENAP ANGGAUTA P. KEK. P. 
Mengutjapkan Selamat dan Bahagia pada : 

HARI RAYA DUL. FITRI 1 SJAWAL 1887 
Kepada segenap Instansi2, Organisasi? dan Badan?2. Semoga 
Tuhan Jang Maha Esa memberikan ma'af segala kechilafan dan 

. memberikan djalan kearah pengan aan demi Masjarakat dan 
Negara. 

PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI 
Daerah Istimewa Jogjakarta 

GONDOLAJU 8 — TELP. 694 — JOGJAKARTA. 

BERTA Di 

  

& 

| SELAMAT HARI RAYA IDULFITRI 1887 

'GAN TJENG KOEI-TEK CHUN 

Dj. Magelang 11 — Telp. 830 - 803 — Jogjakarta 

  

Menghaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1887. 

.PEMBORONG BANGUN - BANGUNAN 

»SOENDJOJO" 
Djl. Wirobradjan 91 — Telp. 88. 

' JOGJA KARTA. 

Direksi 

"1735 

  

Toko ,,SALATIGA" 
— Selalu sedia matjam? 

kertas 
Alat-alat tulis 

Mendjilid buku 
Memotong kertas, dan 

Menisir buku?. 

Silahkan berhubungan Tilp. 
6717, Ketandan 27, 

Jogjakarta. 
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(SISWOPRANOTO) 
SNN AA ml IN AA NA ANA 

' 

t 

big 

3 
t 

1) 
/ 

' 
' 
' 
1 

' 

/ 
t 

! 
| 
( 
i 
e 
1 

/ 
' 
1 
t 
' 
L 
e 
' 

Asuransi 

LA HA LN 

| PEMERINTAH DAERAH 

j
a
e
 
M
A
 

U
N
A
 

$ 

MA 

Berke'ain dngan hari Riya 
SELAMAT HARI RAYA" 

,Minal “Aidin Wal Faizin” 

(DEWAN PERWAKILAN RAKJAT 
'' SEMENTARA KOTA BEJAR 

  
“DAERAH SEMENTARA “ 

Kota Besar Surakarta 

Ka ah LAN HA PAN PELAN SEN 

MENGUTJAPKAN SELAMAT & BAHAGIA PADA 

HARI RAYA IDUL FITRI 1 SJAWAL 1887 

«IMOC O” 
Indonesian Motors Company" 

Repair & Service station untuk segala matjam 

kendaraan bermotor. 

DJL. TUGU 20 —  TELP.449  —  JOGJAKARTA. 
217-L 

20. PENGUMUMAN 
, 

t 

Dokter. Moh. Saleh 
Gondo laju 20. : 

“Tt dari tg. 14/5- 56 /d tg. 21/5-56. 
1 

169-5 aa ma Ga BAR Sea aa 
Amma SA LL 

MAA Be ana aa MAA 
MAA LL 

H SEMENTARA DAN DEWAN ME AKAN Te 
Fak 14 

  

tahun 13875 H., dengan ini mengutjap'an 
Idul Fitri 

duduk Daerih Kota Besar Surakarta. 
kepada segenap per 

Surakarta, 11 Mei 1956. 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
SEMENTARA KOTA BESAR 

SURAKARTA. 

Ketua 3 

(MUHAMMAD SALEH) 
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P. f. 1 Sjawal 1887. 

| 215-L « 5   
  

   iT F APPROACHES 
ABOARD, POcror! 

WE SHALL 
EScORT you! 

   
   
     

  

  

  

TN Ma 
— Aku telih minta mobi! udara — Slahkan mik, Dr. Zarkov 

dergan perastaran rado, dan nona2. Kita akan me- batu CKORN, ALA“ tnlei ga waak Keradjaan 
Dr. Zarkov! ngartarkan ! Hutannja Barin! Ibukota 

— Uu dia sudah tiba, ara G3 -— Le ih tjepat, Isbih baik ! Ka- dari Pemerintah Merdeka di 
1 lau Flash telah d'tahan ratu Mongo Ini Li. diperintah 

Ne Azura, kita tidak tjepat2 da- oleh teman karib kita Pengeran 
f pat memberikan pertolongan! Barin, 

     

     
   

     

  

YOUR PARTY MAY GET 

HANDS, WE CAN'T GET 

Tae | FASTER THE "3 : 
BETTER! IF FLASH 

IS IN @UEEN AZURA'S    

  

   HELP TOO SOON! , 
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MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI RAYA 
IDUL FITRI 

Kepada segenap LANGGANAN dan HANDAI-TAULAN 
diseluruh INDONESIA. 

       

  

Beberapa djam k madian satu ka 

   PENERBIT & TOKO-BUKU 

ttm 
GANG. LOR PASAR 11 — DJOEDJA 

TRERE IT IS. THE $ 
“pp” FOKEST KINGDOM! | 

— CAPITAL OF THE FREE 
A/  COUNCIL OF MONGO.... 

Hsuk GOVERNED BY OUR 
S7  SOOD FRIEND | 

AN   

f 

Soendjojokoesoemo 

(4 

, BOEMI-POETERA 1912” 
ITA AAA Ap ALAN SLS HS AMA AA AA MAA AA MG MA AL MA MA 

  
BAK KUA (da BAN JASA ARA ANA Bei AU   
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jang terkenal diseluruh dunia 
Kemana sadja para pengemudi 
mobil mengembara, mereka akan 

.mengenal isjarat lampu lalu lintas jang me» 

ojatakan berhenti, berhati-hati atau djalan, 

  

   

    

Dan para pengemudi mobil diselunh 
dunia, mengenal tanda wadjid jang biru kuning 

ini sebagai tanda ban terbaik jang“bisa dibuar 
manusia atau dibeli dengan uang. Tidakkah ma- 
suk diakal tuan, bahwa ban jang memberikam 
kepuasan kepada kebanjakan orang adalah bam 
jang harus tuan pakai 2 

/Diseluruh dunia, lebih banjak orang 
berkendaraan memakai ban Good 
year dari pada lain merek, F 

Kantor? Tjabang, Pedagang-pedagang dan Distributir-distributir di-seluruh indonesia. 

  

  

MENGUTJAPKAN 
  

      
     

KEMEDJA dengan , KERAG KERAS 
MENURUT UKURAN 

(rrugeniseo | 

SELAMAT HARI RAYA: IDUL FITRI 

SJAWAL 1375/ 1887. 

DIREKSI : 

P. B. SOENDJOJO 
DJL. Pe 91 JOGJA. 

AHLI NUDJUM H. B. AZAD Kotakpos 132, BANDUNG. 

Menerangkan segala hal penghidupan “rumah tangga, per- 

tjintaan, perdjodohan, pekerdjaan. Kirim 4- pertanjaan be- 

rikut NAMA dan UMUR dalam satu envelop dengan pos- 

wesel Rp. 10,—. Tuan/Njonja akan dapat djawaban jang ' 

tjotjok dan berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh. ! 
AMA La LA Ta AL AA Sa TTL Ta Ta LL LN AL AAA LA AA TA 

PL AT AS MAA AA MAA AL EA Sa MAT an 1 Da 1 Aa AA AA AL AA TA TA AN 

DIREKSI 

MASKAPAI ASU RANSI DJIWA 

  

Kain Kapas TOYOBO Jang Tersohor Didunia 

Tiap? jang menjatakan Kepertjajaan dan kwalitet 

| MORI PUTIH 
UNTUK BATIK 

( Cambric for Batik ) 

NAGA TERBANG 

12000 9900. 9800 - --2 se 2...» Broadcloth 
9600. 9500 3000 YANFORIZED: 
9350 9360 Papi baka sin ka Pap lin 1 

8500 8040 Twill Bergahan 

6300 »- --- sm s.-0. Herringbone Twill 

YANPORITED” 

#ANFORIZEDs 

MANPORILED» 

Balah-Satu Perusahaan Pembikin Tekstil Jang 
' Terbesar Diseluruh Dunia 

N. V. PERUSAHAAN PEMINTALAN TOYOBO. 
: ( TOYO AN ap. G.C0., LTD. 

Meuka, Japan 
Kawat. TOYOBO Didirikan 1583 

WK Tjap' dagang N. V. Perusahaan Pemintalan Toyobo (” 
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“Begitu laporan seorang pem- | 

SENIN 14 MEI 1956 
& 
  

Pa : 

Kerega api Djakarta — Sura- 
baia p.p., Djakarta — Jogja p.P- 
Djakarta — Semarang p.p., Pe- 
nuhnja luar biasa dihari-hari | 
Lebaran. Semua gerbong, dari 
AL, ABL sampai CL penuh se- 
sak. Tidak tjuma tempat duduk- 
nja penuh. Djuga tempat berdi- 
rinja. Malah W.C.-nja penuh pe- 
mumpang. Sampai penumpang? | 
jang ada perlu genting tidak 
bisa menunaikan kewadjibannja. | 

    

batja kepada Berabe. 
Berabe tidak bisa tolong apa2. 

Tjuma bisa kasih nasehat : Itu | 

penumpang? jang punja perlu 
genting biar kuat? tahan napas! | 

  

   

Me : 4 . 

. | 

MALIOBORO 108-SOSROKUSUMAN 8. 

an, : JOGJAKARTA Telp: 921. 

Berabe dengar kedjadian lu- | 2 $ 

tju, begini : : 

  

    

  

  

Menjampaikan Hari Raya Idul- 
- fitri 1 Sjawal 1375 /1887 
Kepada para lan?ganan dan 

handai - taulan 

  

Guru berkata kepada murid : | 

Kalau sekolah djangan pakai 
tjelana Napoleon. Kurang so- 

pan ?” Murid menundukkan ke- 
pala, kemudian berkata: ,,Bapak 

direktur djuga pakai tjelana 
Napoleon ! Apa djuga tidak....?” | 

Sang guru berfacwa: ,Sssssttt”. | 

Berabe tjuma bisa tahan 

1 

Barisan penderek Bung Karno 

ke Amerika jang tadinja tjuma 

34 orang djumlahnja, naik djadi 

87. Berabe harap pembatja? ti- 

dak kasih komentar apa?. Tju- 

kup tahan napas sadja, tahan 

0 BERABE 
RALIO 

SENIN 14 MEI 1956 
JOGJAKARTA 

'07.40 Hiasan Pagi, 14.10 Hi- 

dangan Siang: 17.00 Rejog Pono 

rogo, 18.15 Ruangan Djapen Ko 

tapradja, 18.30 O.K. Penghibur 

Hati: 19.40 Njanjian Seriosa , 

20.30 Saju Meraju oleh ,Sarina”: 

21.10 Untuk Kesedjahteraan "Kel. 

  

Kita: 21.30 Langenmondrowa- 

noro. 
SURAKARTA 5 

107.30 Indonesia gembira : 

13.10 Klenengan dari Kraton 

Ska.: 17.00 Dunia anak2: 11.50 

Irama Indonesia: 19.30 Nusan- 

tara dalam 30 menit: 20.30 La- 
gu2 Minang modern: 21.30 

Riang gembira: 22.15 Aneka 

warna oleh R.O.S. 
SEMARANG 

(Siaran A. P. dj. 18.15 — 1900) 

07.30 Gending2  Surabaja : 

13.45 Empat Sekawan dbp. Jah- 

ja: 14.10 Orkes Melaju “Bukit 

Siguntang”, 17.00 Ujon-Ujon : 

19.30 Hidangan Dendang Re- 

madja: 20.30 Lagu2 Tionghoa , 

21.00 Siaran Penerangan: 21.15 

Dari Dan Untuk Pendengar. 
- 

jang 

(Perobah n2 bisa terdj”di) 
SELASA 15 MEI 1956 

JOGJAKARTA - 

07.30 Setengah djam dg. orkes 

Harry Gaarenstroom:, 13.10 Ga- 

don Siang: 17.00 Njanjian Ti- 

onghoa, 17.40 Dwi Suara, 18.15 

Siaran Utk Angkatan Perang : 2. 

19.15 Ichtisar Pers: 19.40 Rintis- 

an Sastera: 20.30 Malam Cuba- 

na: 21.15 Obrolan Pak Besut: 

21.30 Lagu2 Extra Sunda: 

22.10 Hidangan Malam, 22.45 

DEL. 1- 4O-B. 

SURAKARTA 

07.20 Urap sari: 13.10 Konser 

siang, 14.10 Penghantar makan 

siang: 17.00 Bu Nies dgn anak2 

nja: 18.15 -Dongengan anak2: 

19.30 Pilihan pendengar, 20.30 

Wajang Orang. 
: SEMARANG 

(Sisrin A P. dj. 18.15 — 1900) 
07.30 Irama Langgam dan 

Krontjong: 13.30 Njanjian Duet: 
14.20. Carry dan Kawan2nja : 

17.00 Taman Kanak2: 117.30 

Pak Jan dgn anak2nja: 19.30 
Mendjelang Malam, 20.30 Indo- 
nesia Meraju, 21.00 Dunia Olah 
Raga: 21.15 Ujon-Ujon Malam : 

» 

(Perobahan2 bisa terdj:di) 

  

PEMBERITAHUAN 
Berhubung kekurangan tempat 
maka sebagian iklan kami tahan 

TATA USAHA. 

|Stensil: SOEJADI 
Menerima pekerjjaan 

STENSIL 

    

   

    

5755 HALAMAN 4 
  

  

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1887 

Toko Buku ,, EKONOMI“ 
PUSAT : Tugu 2-P. — TJABANG : Tandjung 10 — JOGJA. 

  

    

sedemikian , 

  

  
ME EL AL AAN AAL LA MI NM ME LL 

PENGUMUMAN 
Akan terbit pada bulan September 1956 Buku Alamat dan 

Advertensi 

UNTUK  MENJONGSONG : 

, PERINGATAN 200 TH. KOTA JOGSJAKARTA" 
dan 1 

PERAJAAN- SEKATEN". 
(dari 7 Sept. s/d 18 Okt. '56) 

Ukuran : 15 X 22 cM — Teja': 200 Hal. — Opl. 40.000 Expl. 

Harga Iklan: 1 Pagina Ro. 400—, 14 Pagina Ro. 225, —. 

Ta ”. ” 20 Tg 7” ” (Oya 

Kulit (omslag) muka-luar tak d'djua', un 'uk iklan Gissdia- 

kan omslag muka - dalam / belakang luar dan dalam. Harga 

: tambah 100-dari harga iklan pag. biasa, Tinta dua warna. 

Pembajaran uang iklan diminta lebih dahulu. 
Tekst? iklan bisa diterma dari sekarang dan ditutup tgl. 
15-7-1956. : 
Isinja : Uraian? tentang Seijarah Kota Jogjakarta, — Ri- 

wajat Sekaten, — Sambutan dari pemimpin? terkemuka, — 

Alamat? penting dari organisasi2, — Instansi?, — Perusa- 

haan? dil.-nja. 
Satu kesempatan baik untuk para pengusaha, — Pedagang, 

— Importir, — Exportir dan ja'in-lainnja untuk memper- 

kena'kan usahanja dalam kalangan masjarakat rami. 

Lain - lain keterangan bisa diminta kepada : 

TJENG TIK KIE 

Bagian Iklan — Djl. Pangurakan No. 1 — Jogjakarta. : 

Harap jang berkepentingan mendapat periksa, 
An. SUB. PANITYA PENJIARAN / PENERANGAN 

»PERINGATAN 200 TAHUN KOTA JOGJAKARTA". 

a
U
 

Seksi Penerbitan Buku Peringatan / Programa Perajaan. ' 

Se
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an 

Mam 

Maka 
Djam: 190 — 17 — 19 — 21. 

Putri Dujung” 
(DYESEBEL) 

    
    

Djam : 17.30 — 19.30 — 
21.30. 

starring : 
—  JAIME DELA ROSA — 

f — FERNANDO ROYO — 

—  CAROL VARGA — 

Teks INDONESIA   $ (7 TH. 

  
Padi masak djagung mengupih 

Keuntungan jang berganda bagi para petani. 

Djuga Njonja akan memperoleh keuntungan 

djika selalu memakai 

Delfia, karena minjak goreng ini mendja- 

min kelezatan semua masakan, 

Delfia dapat dipakai ber-kali? 

dan tahan berpekan-pekan. 

DELFIA 
Tanggung halal! 

Djaminan rase asli semua masakan! 

  

Pakailah Erasmic Bril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 

Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut . 

— djadi lekat. 

PARA LN LA AN LL TA LL LA 

PEMBETULAN. , 
Adpertensi No, 148-5 muat tgi. 11 - 5 - 56, Film Boneka t 

»THE CRUEL DR GON” : ( 

betuinja / 
»THE CRUEL DRAGON” 5 

' R 7 TH. 
' - 

h ( / . 

, / 

' A BURT LANCASTER 
5 t / . 
: ( ' H JEAN PETERS 
j | 
/ 4 | A Sania ta ' 
/ « 

/ ( ri : 

J3 ,SAPACHE” / A ( 

' U 39 
| : Technicolor. 1 
h z ( 
Guk Kedjantaran pedjoang terachir ......... : , 

! GANAS severirse | BENGIS ....... / 
j7 Tak mengenal kehalusan Pribadi Wanita ! / 

ANGIN Keane Achirnja ia sa-ggup mentj moakkan sena- ( 
| pin pudjaarnja ........ dan menggantinja dengan ....... / 
( diagung! , 
! Han'a dise abiran oleh bisikan tangis 'baji jang diperoleh / 
/ dari hilbungannja dengan ......... Wanita ! | 
j Teks INDONESIA. / 

/ Perhatikan djam MAIN : / 
1 PAGI dj. 10 — SORE: dj. 17.(Tepat dengan DIESEL), / 
( PETANG dj. 19 — Milam dj?l. . ) 
MT AT TA TA TA AA TT TA TA MA 1 TA TA TT TA TA TI TA TT TA 

ata We Jan In Bi Mt bini 

KEDAULATAN RAKJAT 
  

BESI LGO SGG GOT GGGGOOLGI 

SAKSIKANLAH ......... I-! BUKTIKANLAH ........!!! UDJILAH KRITIK? SDR., SEBAB 

SOBOHARSONO apakah film ini mendapat pudjian dimana-MANA ....... ?    
   
    

   

ARTHUR RANK mempersembahkan dengan kendahan paduan warna : 

: NINA — Dance Little Lady: 
MAI ZETTERLING — TERENCE MORGAN dengan MANDY sebagai gadis tjilik jang ber- 

tjita - jitakan mendjadi seorang penari jang besar. 

Dj: 10 — 5.30 — 4.390 — 9.30 JJ. 

(7 IH. keatas. 

Pesan tempat djam : 11 — 12. 

Djangan kehabisan, hanja be- 
berapa HARI SADJA ' 
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4 

BANK RAKJAT INDONESIA 
JOGJAKARTA. 

Mengutjapkan Selamat Hari - Raya Iddul - Fitri 

Tadi | Sjawal 1887. 
SESELSSSSLSLSLSS SLS SSLLSPLLS RSS LSESSSL 

  

S SEE SI SESI 

MAA MA   

PERHATIAN: 4   

PURE SLTA MEN EN Ii DOSIS PEKAN EN SEA BN EA LA 

KELUARGA 

C.V. SUSILA Jogjakarta 
Tugu Kidul 58 — Telp. 987 

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI RAYA 

IDULFITRI 
Pada segenap para Langganan dan Handai-taulan. 

Para penggemar dan petjint. la'ar put'h kota Jogjakarta 

terpaksa mengeluh karena di ,I ND RA” pada djam 

10 pagi, djam 5 sore, djam 17.15 & 9.15 mal m kartjis 

.Ihe Man From Laramie” 
senantiasa HABIS. Maka pergunakanlah 
PESAN TEMPAT. 

Tinggal beberapa Hari/ Malam sadja. 
MAAN NN ML LL LL ML WA LL LL 

2 MENJAMPAIKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 

1 SJAWAL 1887 

kesempatan 

- 226-L 
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    Utjapan Terima Kasih 
Dengan ini kami utjapkan terima kasih jang tiada ter- 

hingga kepada Dokter N. Popp dan pembantunja di R. S. 
Panti-Rapih, Instantie2 /Pamong-Pradja didaerah Sleman, 

serta Bapak2 /Ibu2 /Saudara2 sekilian atas segala bantuan 

jang berupa moree! maupun materieel pada waktu sakit 

dan meninggalnja ajah kami jang tertjinta : 

Bapak SOEBROTO, 
pada hari Saptu tg. 5 - 5 - 56 djam 10.45, hingga pemaka- 

mannja pada tg. 6 - 5 - '56 djam 1 siang. 

Mudah2an Tuhan Jang Maha Esa membalas budi baik 

saudara2 sekalian. 3 

Turut berduka tjita : 

Capt. J. Susanto 

Sutadi 

Kepada segenap Langganan dan Handai-taulan. 

Toko ,,TJOEN TAY” 
212-L.  PETJINAN 57 — TELP. 6306 — JOGJAKARTA. 

  

SEGENAP KELUARGA 

Kami jang berduka tjita : 

AL. ODRUS dan adik2. 
Sleman, Jogja. 

  

  MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI RAYA 'IDUL FITRI 1375 
Kepadz semua langgana rr & pengundjung 

SA IM LL LL LL LL LL LL EL RL LL 

Sedia Lampu2 Neon, (T.L.) 
Komplit 15 Watt. Rp. 150,— 

20 Watt ,, 175,— Lampu sadja (Philips) Rp. 35,— 
25 Watt ,, 210,— Lampu sadja 1 Rp. 31,50 

. 40 Watt ,, 240,— Lampu sadja & Rp. 43,— 

Radio Batterij PHILIPS type 336 B dengan Mata Kutjing. 
Tape recorders : Merk Grundig /Philips mode! terbaru. 

Record changers GARRARD Rc. 90 model terbaru Rp. 3.250.-— 

Pesanan? dari luar kota dapat kami lajami djuga. 

RADIO SALES & SERVICE 

sSMERAPI? 
Djl. Djen. Urip Sumohardjo 

Buka djam 8 — 16 (4 sore), (Mesen) No. 81, SOLO 

ketjuali hari Minggu dan hari Besar. 

MENGHATURKAN : 

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 

PADA PARA LANGGANAN DAN HANDA! TAULAN. 

Fa. APOTHEEK RAKJAT 
PONTJOL No. 27 — TELP, 83 — MAGELANG. 

  1 
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Mengutjapkan Selamat : ,,HARI RAYA IDUL FITRI 1887” 

JONG TJIONG KWEE 
Ngarakan 9 — Telp. 222 — MAGELANG. 

171-5 
LN NAN DIN HI LL LL NA LE LL LL LL LL LL ULA 

BERITA MENJAMBUT HARI LEBARAN 
MENGHATURKAN 

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1887 

KEPADA SEMUA : 

HANDAI TAULAN - LANGGANAN DAN INSTANSI 
PEMERINTAH. 

Dengan rasa gembira kami 

PEMESAN : 

DODGE — Truck — Buschassis — Autolettechasis. 

THAMES — Autolette. 
AUSTIN — Delivery Van 
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PERUSAHAAN DAG ANG & ANGKUTAN 

« NOVA 
TUGU KIDUL 69 — JOGJAKARTA —— TELP. 884. 
Menghaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sjawal 1887, 

Apotheek ,, SOEMBING " 
Petjinan 83 — Telp. 121 

MAGELANG. 

  

beritahukan kepada PARA 

  

BROMFIETS — DUCATI LUXOR — DIBI — GARU- 
DA — CAVALIER — 
SCOOTER — Galetti 

bahwa semua dapat, TIDAK ADA JANG DITOLAK. 

Kami harap menunggu dengan sabar akan kedayangannja. 

Mulai sekarang dapat menerima pesanan lagi indent order 

barang-barang seperti tersebut diatas, dan dapat direserveer 

beberapa buah THAMES AUTOLETTE jang sedang dalam 
Perdjalanan kapal. 

Dalam persediaan : 

Condensor dan Platina untuk segala merk Mobil dan 
spedamogor maupun bromfiets. 
MICA dan Kabel Listrik & Kabel Coil — Lampu 

Sealdbeam. 
Pengambilan partij besar dapat korting jang pangas. 

Menunggu dengan hormat kedatangan. Tuan 

    

2 . . 

Utjapan terima kasih 
Dengan ini kami mengutjapkan banjak terima kasih 

atas kemurahan Bapsik2, Ibu2, Saudara2 dan anak2 sekalian 

jang telah menjatakan ikut berduka tjita, memberi sumba- 
ngan2 berupa apapun djuga, serta memberi penghormatan 

terachir kepada Ibu /Ejang ka mi jang tertjinta 

R. Aju Selososrobusono 
jang telah meninggal dunia dengan tenteram dalam 

90 tahun pada tanggal 29 Puasa 1887 atau 9 Mej 1956. 

usia 

Kami jang berduka tjita : 

Keluarga Wirokarjoso 

di SHOWROOM kami : & Maa 

N. V. »PRAWIRA bai MULJA” 3 Ae ot 

MALIOBORO 43     — TILP. 668 — JOGJA. Karangwaru 76, Jogjakarta.    

  

  Adiwidjono 

  

  

  

mendjadi lebih putih 

dalam Semunggu! ) 
FT 2 

25 saimsakih tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
— mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 
Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
dalam waktu 7 hari! 

  

   

       Pepsodent berbusa banjak ! 
Djuga bagian? gigi jang tersembunji 
dibersihkan oleh busa Pepsodent jang 

mengandung irium. 
Na RAN Sa Na NBA RB 

  Pepsodentsdengan Irium mendjadikan gigi istimewa putih. 
    
    

, Ng. B160/LLI/ A/102 — Tgi, 1 Februari 1956, 

| 

4 

an EN EN BA     AS Oh SIAK LA NY AN PATUNGAN 

SPEDAMOTOR — BMW 250cc — NORTON 500 cc. —— 

   

          

        
         
        

  
  

PER Ai STEN 

baku Se SAB 2 nan ANA   

T
T
 

pan 
sih

 
N
N
 
R
B
 
M
n
 
A
S
E
A
N
 

ON
 

2 
Aa

 S
e
a
n
 

tan 
S
g
 

RA 
“is

 
Me
at
 

1 
A
i
n
t
 

| 

  

ER
A 

O
s
 

M
a
 20 

ta
m 

00 
a
n
 

“e
ib

as
i 

ag
 

 d
ij

a 
5 

 


	Image00037
	Image00038
	Image00039
	Image00040

