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23 djak nan “Pia, Sukarno ke USA: Gen 3 

Indonesia Tak Dapat Dibeli 
Mahkamah Agung William O.| 

| Douglas dan banjak lagi lainnja. Anggota2 Kongres Amerika impressed" 
    Hati rakjat da 

ui 

  

    RESMI JA 

at direbut dimana2 Naa TM 

"ANTARA" JANG MENGIKUTI PERDJA- 
  

SERIKAT MENGAWAT- 
  

  

NG TERPENTING ME- 
NGENAI PERNJATAAN?2 PRESIDEN SUKARNO 1ALAH 
APA JANG DIKATAKAN OLEH PRESIDEN EISENHOWER 
DALAM PERTEMUAN WOMEN'S NATIONAL PRESSCLUB. 
EISENHOWER MEN -   

N APA JANG DIMUAT DALAM 
PERS DARI PIDATO PRESIDEN SEBAGAI "THE FINEST 
STORY OF THE WEEK”. 

Pidato Presiden didepan si- 
Gang gabungan Kongres Ameri- 
ka Serikat pada hari Kemis te- 
lah. dimuat selengkapnja oleh 
New York Times” dan banjak 
pula surat kabar jang memuat- 
nja dihalaman muka. : 

Akan tetapi sampai dengan 
hari Djum'at ini belum ada jai 
membuat komentar atas pidato 
itu. " 

Kira2 30 kali kongres berte- 
puk tangan ketika Sukarno me- 
ngutjapkan pidatonja jang ham- : 
pir 1 djam lamanja itu. Menurut 
keterangan belum pernah ' se- 
orang tamu negara me 6 
kan pidato selama itu dide 
Kongres Amerika Serikat, 
nja hanja 10 sampai 20 menit. 
Sebabnja ialah oleh karena cha- 
watir kalau2 anggota kongres 
akan ,,bosan” atau tidak mempu 
njaj waktu untuk mendengarkan 
nja. « : 

Apa jg kita dengar dari pem- 
bitjaraan2 banjak anggota kong 
res itu ialah bahwa mereka ,,im- 
pressed” oleh pidato dan tjara 
Sukarno berbitjara, TAAT 

Rakjat sendiri dimana2 terang 
Gapat ,.direbut hatinja” oleh 
Bung Karno. - 2 

     

  

Indonesia tidak dapat 
Sabah ea aa 

Jang menarik perhatian pula 
ialah, bahwa surat2 kabar pada 
umumnja memuat pidato Sukar- 
no dengan menggunakan sebagai 
»lead” keterangan, bahwa ,,No: 
amount of thinking, no torrent 
of words and ro Niagara of dot- | 
lars will produce 
bitterness .and : 
jang maksudnja 

  

     

landjutnja jang djuga menarik 
perhatian didalam pidato Presi- 
den itu ialah bahwa Presiden 
bukan hanja berbitjara untuk 
Indonesia. melainkan djuga utk 
Asia / Afrika, sedjalan dengan 
putusan Bandung.” - 
Tentang pernjataan Sukarno 

asa | 

ana : . 2 an 

ma an bahwa 
ndonesia tidak “dibeli. Se- | 

Apa Panam Sia 'ninggalkan Washington dalam ' tur dengan disertai 
-tjuatja terang dengan mengen- 

F 

dak menjebut Sukarno, Eisen- 
'hower mengatakan, bahwa ,,as 
a nation we can convince every 
other nation, but when they re- 
fer to us as a brother, they 
would not have to say .,perhaps”. 
They will see real democracy” 
(sebagai suatu bangsa kita da- 
pat mejakinkan setiap bangsa 
'lainnja, akan tetapi apabila me- 
reka memandang kita sebagai 
seorang saudara, mereka tidak 
usah mengatikan ,,barangkal!”. 
(Mereka akan melihat demokrasi 
jang sebenarnja). 

Pertemuan dari hati ke 
hati. : 

Djum'at siang Presiden meng- 
radakan pertemuan dari hati ke- 

|kemuka Amerika dari kalangan 
“bank, politisi, pemimpin2 harian 
dsb., dimana setjara terus re- 
rang dibitjarakan soal2 jang di- 
hadapi oleh Indonesia dan Ame- 
rika sebagai negara sehabat. 

: Dalam pertemuar ini diantara 
inja nampak beke»s Menteri Luar 
| Negeri Dean Acheson, Presiden 
"Asia Foundation Robert Blum, 
“Wakil Presiden Bank of Ameri- 
ca. Tom.B. Coughran, Hakim 

: « & 

  

HARIAN UnUmM 

      

DITERBITKAN OL EH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (| ANGGOTA S.P.S.. 

Sesudah itu diadakan - inter- 
view dengan wartiwan televisi 
dari American Broadcasting Coy, 

rat dalam rangka masalah pen- 
djadjahan. Kemudian Presiden 

ngadakan pertemuan atas 
dangan National Presscluh. 
Malam Djum'at Presiden mem 

beri wedjangan kepada masjara 
kat Indonesia dikedutaan. Pida- 
tonja hampir serupa dengan pi- 
datonja dalam pembukaan pai- 
lemen mengenai physical period, 
survival period dan investment 
period, 

Belum pernah terdjadi 
sedjak  kundjungan 
Churehill sebelum pe- 

rang.   Orang mengatakan, bahwa 

teri Inggeris, Winston Churchill, 
sebelum perang, belum pernah 
terdapat sambutan seperti jang 

terdjadi terhadap kundjungan 
Bung . Karno oleh pemerintah 
Arnerika Serikat. 
Disamping pertimbangan da- 

lam rangka politik luar negeri 
' Amerika, dalam konstelasi baru 

hati dengan kiri2 20 orang ter- ' 

internasional tampak benar pe- 
ngaruh pribadi Bung Karno. 

Pada malam Sabtu Presiden 

mengadakan perdjamuan negara 
untuk Presiden Eisenhower. Bia 
sapnja. Wakil Presiden Richard 
Nixon jang menghadiri perdja- 
mvan sematjam itu, akar tetapi 

kali ini Eisenhower sendiri jang 
datang. 

Pada hari Sabtu Presiden me- | 
ninggalkan Washington utk me- 
neruskan perdjalanan keliling 
Amerika. Demikian tulis warta- 
wan ,,Antara” dari Washington. 

  

“Serikat tersebut 
. lai mengadakan 

darai mobil meliwati park ,.Sky- 
line Drive” dan pemandangan 
alam -pegunungan- indah menu- 
.dju Virginia, 
harinja mengundjungi rumah ke ' 

.untuk keesokan 

diaman bekas Presiden Amerika     mengenai penerimaan rakjat | 
Amerika: ,,You accept me asa | 
human being and perhaps you ' 
accept me asa friend” dalam 
arti bukan hanja sebagai Pre- | 
siden tamu negara, Eisenhower , 
mengatakan dalam pertemuan 
para wartawan wanita itu, bah- 

. wa ,,the secret for success of the 
foreign policy of the United 
States is to convince other na- 
tions that wear thick moheirs 
under the skin” (rahasia untuk 

berhasilnja, politik luar negeri 
Amerika Serikat ialah mejakin- 
kan bangsa2 lain jang sukar di- 
jakinkan sekalipun). Dengan ti- 

patriot 

jang ke-3. seorang pemikir dan 
Thomas Jefferson, di 

Charlotte Ville. Sebagai dikabar 

kan, dalam sebuah pidatonja di 
, Washington Presiden Sukarno 
telah menjebut nama patriot Tho 
mas Jefferson itu sebagai se- 
orang pahlawan 
jang telah memberi inspirasi re- 

'Presiden dan rombongan me- | 

kundiungan? keberbagai.tempat. 

Sukarno mulai keliling ke Virginia 
|... disambut presiden Universitas 
E | PRESIDEN SUKARNO telah menniggalkan Washington 

— hari-Sabtu kemarin setelah tiga bari tinggal diibukota Amerika 
r sebagai tamu Presiden Eisenhower, dan memu- 

Presiden dan puteranja Gun- 
Dutabesar 

Hugh Cumming langsung menu- 
dju kekediaman Presiden Uni- 
versitas Virginia. Colgate Dar- 
den, jang mendjadi tuan rumah 
selama kundjungan Presiden Su 

karno dikota ini. Anggota2 rbm 
bongan lainnja bermalam di- 
hotel. Kedatangan Presiden ini 

disambut setjara ramah 
Coigate Darden ditangga rumah 
nja. 

Yari Sabtu malam Presiden 

| Sukarno bersantap ber-sama? de 

kemerdekaan | ngan profesor? Universitas be- 
serta isteri?nja dengan Colgate 

volusioner kepada Bung Karno. ' Darden dan isterinja sebayai tu 
Hari Sabtu sore djam 16.30 rom |an rumah. Ruangan bersantap 
bongan tamu agung Indonesia 

itu tiba di Virginia dengan atja- | 
ra akan mengadakan kundjung- | | jang direntjanakan 

ini adalah tempat jang disebut 
»Rotunda” jang bersedjarah itu, 

bentuknja 
'an di Universitas Virginia dan | oleh Thomas Jefferson, bekas 
rumah kediaman bekas Presiden | Presiden Amerika Serikat ke-3 
Thomas Jefferson jg tidak djauh 
dari situ. 

Wilajah Djawa-Tengah 
SURAKARTA 
KONGRES S.B. KEP 

BAAN DI SOLO 
Tanggal 10 s/d 14 Djuli jang 

akan datang di Solo akan di- 
langsungkan Kangres ke-VII | 
SB Kependjaraan Se'uruh Indo- | 
nesia, jang akan  dikundjungi 
oleh utusan2 dari Basis2, DPD2, 
SB Kependjaraan seluruh Indo- 
nesia, 5 
Berhubung dengan itu di Solo 

telah dibentuk Panitya Kongres, 
jang telah dilantik oleh Dewan 

Pimpinan Pusat SB Kependja- 
raan dari Djakarta. 
Panitya tersebut jang terdiri. 

selain dari SB Kependjaraan 
djuga dibantu oleh SB2 anggau 
ta maupun bukan - anggauta | 
SOBSI, tersusun sebagai beri- 
kut: Ketua Umum I: Abdu! Bas 
jir, Ketua Umum II: Nj. Rabi- 
jatun (keduanja dari DPD.SB. 
Kependjaraan Djawa Tengah), 
Ketua Umum III: Sadijono (Sob 
si). Sekretaris I: Sudjito SBIM 
Sobsi), Sekretaris II: Wirohar- 

djono (DPD, SB, Kependjaraan | 

Djawa Tengah), Keuangan I : 
Suradi dan Keuangan II: F. Dja 
kimin (keduanja dari SB. Ke-. 
pendjaraan Surakarta). : 

25.000 BIBIT IKAN UNTUK 
PENDERITA H.O. 

lah diterimakan bibit ikan 25.000 
ekor kepada ketjamatan Giri- 
marto, kebupaten Wonogiri, gu 
na usaha2 pemberantasan pe- 
njakit hongeroedeem, : 

Atas kebidjaksanaan jang ber 
wadjib di Girimarto, dari bibit 
ikan sebanjak itu jang 15,000 | 
ekor dipelihara dikolam perikan 
an kalurahan Girimarto, jang 

| nanti apabila sudah besar akan 
dibagi2kan kepada penderita2 

hongeroedeem, sedang jang 10. 

1000 ekor disediakan utk umum 
dengan harga a Rp. 0,03 dengan 
pengharapan agar bibit2 ikin 
nanti dapat meluas dikalangan 

'rakjat dan ditanam dikolam2 
atau sawah2nja masing2. 

KLATEN 
UNTUK MENENTUKAN 
DESA PERTJOBAAN 

Rombongan Bupati Kisten 
Mochtar telah masuk dan ke- 

“ 

|luar desa untuk memilih desa 
'mana jang pantas didjadikan 

desa pertjobaan. Menurut ren- 
.tjana maka desa2 di Ngunut, 

(Djatinom), Buluredjo, (Delang 
gu), Djogosetran, (Kota Kia- 

ten), Tjawas, (Pedan) dan Ta- 

dji, — (Gondangwinangun), di- 

djadikan desa2 pertjobaan. '— 

(Kor.). 

KUDUS 
MENERIMA PUTUSAN 

Dea HAKIM 

Didapat kabar dari pihak ke- 

luarganja, bahwa Tan Hoo Kiem, 

pengusaha rokok » Kedaulatan 

Rakjat” jang sebelum Lebaran 

jl. didjatuhi hukuman oleh Ha- 

| kim Mr Gunawan dari Pengadil- 

WONDOMP OK 'an Negeri Semarang, telah me- 

nerima keputusan Hakim tadi. 

Sebagaimana dikabarkan, ke- 

I putusan Hakim itu ialah 5 bulan 
Oleh pihak Tn berwadjib te | 

i 
114 hari pendjara dan denda Rp. 

100.000,— dan diwadjibkan mem 
'bajar lagi uang Rp. 180.000,— 
sebagai pentjabutan keuntung- 

|an. Permintaan grasi jang tadi- 

nja disarankan oleh pihak pem- 

belanja, tidak  disetudjui oleh   'Tan Hoo Kiem sendiri, 
| Ia disalahkan telah memindah 

ikan lisensi tjengkeh serta men- 

| djual tjengkeh kepada F, Suhar- 
'to, ketua PPRK dan direktur 
N.V. Kretek". — Ant. 

A 

  
  

dan pendiri dari Universtas Uni 
versitas Virginia itu. Gedung itu 
dibangunkan menurut model 

| Roma. 

Selesai bersantap, Presiden Su 
karno menjitakan sangat gem- 
bira dapat menjaksikan tempat 
Gan hasil2 tiipta patriot Thomas 

UP Bung Karno menerangkan, 

banwa waktu melihat patung 
Jeiferson di ,,Retunda” itu ia me 
rasa, bahwa korsepsi kemerdr- 
kaan dan kebebasan agama dari 

Bung Karno 

sn 

bangkan uang sebanjak 10.000 

kannja sebagai sebuah rumah 

Washington, 

Dalam pidatonja didepan sua- 

tu pertemuan tjampuran jang 
terdiri dari orang2 Amerika dan 
diplomat2 dari negara2 Islam, 
Presiden mengulangi apa jang 
telah diutjapkan didalam pida- 
tonja dideran sidang Kongres 
Amerika Serikat dan jang telah 
disitir oleh Presiden Eisenhc- 
wer pada malam Djum'at, jaitu 

bahwa semua manusia adalah 

saudara satu sama lain. Ia me- 
njambut para pendengarnja de- 

ngan kata2: ,,Brother and Sis- 
ters”. 

Ia hanja berbitjara singkat 
setelah dipersilahkan melihat- 
lihat disekitar gedung mesdjid 
jang sedang dibangun oleh misi2 
diplomatik di Washington dgn. 
bantuan hiasan2 jang perlu dari 
pemerintah masing2. Gedung 
ini memberikan tempat pula 
bagi sebuah Kantor Pusat Pene- 
rangan Islam. 

. Sukarno menjatakan, bahwa 
| meskipun ia adalah seoran L 

  
   

van 
2.      

dimana Presiden sekali lagi me- 
negaskan soal? sekitar Irian Ba- | 

bersembahjang Djum'at dan me- 
un- 

se- 
diak kundjungan Perdana Men, 

oleh | 

Jefferson itu. Kepada wartawan ' 

. bagi kaum Muslimin, maupun bagi 1 
orang lainnja, demikian dikabarkan oleh United Press dari 

   

(Kon Batavisarch Genootschap 

  

| SUKA FILM COWBOY 

Presiden Eisenhower pada 
Djum'at ma.im mener.ng- 4 
kan, bahwa ia dan Presiden 
Sukarno menaruh minat jg. $ 
sama pada satu h.l, jaitu 
bahwa mereka lebih suka 
melihat film cowboy de- 

ngan Randolph Scott se- 
bagai peran-utama daripa- 
da ,,nona2 jang mempunjai 
bentuk badan indah”. , 
Keterangan tersebut dibe 

rikan dalam suatu djamuan 
makan, jang diadakan oleh 
Presiden Sukarno untuk 
menghormat Presiden Eisen 
hower. 

Dalam pada itu, Moham- 

den, pada hari Djum'at ni 

.en) bersama Patricia dan 

Julie Nixon, anak2 wakil- 

presiden Nixon, jang men- 

djadi ,,njonja2 rumah di- 
sebwah taman hiburan. De- ' 

mikian dikabarkan UP dari 
Washington. 

  
' 
$     
  

AMANAT PRESIDEN / PANG- 
LIMA TERTINGGI 

| dudukannja sebagai 
Tertinggi Republik. Indonesia 

menjatakan harapannja semo- 

ga Divisi Siliwangi jang - lahir 
tanggal 20 Mei, tetap setia 

kepada makna harj jang kera- 

Sa itu jang mendjadi sumber 

| tempat timbulnja tekad hen- 

' dak berdjoang mati-matian me- 

  

matahkan belenggu pendjadjah 
an asing. 

: Harspan Presiden /Panglima 

| amanatnja pada peringat”n 10 

! satukan di Bandung oleh Divisi 

Siliwangi tanggal 20 Mei 1956 

jang lalu. : 

Sementara itu K.S.A.D., Djen 

deral Major A. H. Nasution, me 

negaskan, bahwa menjelesaikan 

kita. — Ant. 
  

Rp. 3.500-000,— 

bong Kesambi, Sumatera Selat- 

tangkap oleh pihak Kedjaksaan 

setempat, atas instruksi Kedjak 

saan Agung di Djakarta, karena 

dituduh tersangkut dalam korup 

si besar meliputi djumlah uang 

Rp. 3.500.000.—. Demikian Ke- 

| pala Djawatan Reserse Pusat, 

| Mr Senoadji. 
Uang jang dikorup oleh ke- 

' sembilan orang itu, ialah uang 

| pembajaran ganti-kerugiin ta- 

| nah oleh maskapai minjak BPM, 

| jang seharusnja dibajarkan ke- 

pada pemilik2 tanah ditempat 

      
Ba tetapi jang sebagian besar | 

ternjata telah dibagi2 setjara ti- | 

|dak sjah diantara 9 orang itu. | 

— Am. 

| Amerika itu mengandung mak- | 

ina apa jang manusia sekarang 

ini memperdjuangkannjia. 

Sebelum bersantap malam itu 

dan sesudah beristirahat sedjam 

lamanja setelah tiba dikediaman 

Presiden Universitas itu, Presi- 

den jang tampak segar bersama 

Colgate Darden berdjalan-djalan | 

melihat-lihat sekitar rumah dan 
kemudian djuga ber-tjakap2 dgn 

para profesor sebelum makan. 

| Hari Minggu ini Presiden me- 
ngundjungi rumah kediaman be 

kas Presiden Thomas Jefferson 
dan makan ber-sama2 dengan se 
rcmbongan ahli sedjarah setem- 

pat dan kemudian melihat2 Uni 
' versitas Virginia. 

sumbangkan 
10.000 dollar 

UNTUK PERTJEPAT PEMBANGUNAN MESDJID 
WASHINGTON a 

PRESIDEN SUKARNO pada hari Djum'at telah menjum- 
dollar untuk mempertjepat penje- 

lesaian pembangunan sebuah mesdjid setempat jang digambar- 
tempat menjembah Tuhan, baik 

kaum Kristen dan semua 

miskin, namun ia merasa gen- 

bira dapat memberikan sum- 
.bangan sebanjak -10.000 dollar 
atas nama pemerintahnja, Dika 

takan. bahwa gedung ini adalah 

suata tempat untuk menjembah 

Tuhan. Tuhannja semua manu- 

sia, Tuhannja ummat Islam, Tu- 

hannja ummat Kristen, Tuhan- 
nja kaum Jahudi, Tuhannja 

orang? Buddha, Tuhannja orang 
orang Hindhu, bahkan djuga 

Tuhannja angkasa, gunung2, 

rumput, bibit, Tuhannja semut2, 
lembu2, kuda2, pendeknja Tu- 
hannja alam semesta, Demikian 
Presiden, 

Duta besar Afghanistan, Mo- 

hammad Kabir Ludin, jang me- 
mimpin dewan direksi Pusat Pe 
nerangan Islam tersebut, mem- 
berikan copy2 dari @ur'an ke- 
pada Presiden Sukarno. Ia me- 

mudji Sukarno, sebagai pemberi 

lambang Jd merde- 

Kap Asik dan 'Adimiain        

       

  

  
Kunstan enWetenschanpan 
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sematjam korsel (draaimo- $' 

Tertinggi itu dinjatakan dalam : 

tahun Divisi Siliwangi jan? di- 

1 

| 
|| 

| 

mad Guntur, putera Presi-I'y Wakil Presiden Moh. Hatta dan Menteri Pertanian Eni Karim dengan 
P.P.N. Ir Saksono melihat2 keadaan didalam gedung tersebut.    

   

| dinjatakan 
! Pada peringatan 10 th. ! 

Divisi Siliwangi. £ 
Presiden Sukarno dalam ke-' 

Panglima 4 

| kepada 
KMAI menjusun 

| 
| 
| 

INDONESIA SIAP SELENG- 

GARAKAN KMAA TG. 

2 MEI 

3 

Konperensi Mahasiswa Antar 

| Indonesia di Djakarta telah me 

ngachiri sidangnja dengan ber- 

hasil baix 
Pada sidang terachir itu telah 

dengan suara bu- 
lat, bahwa mahaassswa Indone 

sia telah siap me'angsungkan 

KMAA tanggal 26 Mei jang 

akan datang, dan mengenai pe- 

laksanaan konperensi tersebut 

selandjutnja djserahkan — pada 

Panitia Persiapan Internasional. 

Dalam hubungan ini sidang 
terach:r tersebut . menugaskan 

pimpinan  konperensi 

suatu seruan 
jang. rokoknja menjatakan bah- 

wa mahasiswa Indonesia telah 

siap unt:k melangsungkan KM 
AA pada tangga! 26 Mej dari 

mengadjak seluruh mahasiswa 
Asia - Afrika untuk   konperensi Mahas:swa - Asia 

T Afrika jang akan datang itu. — 
Ant. 

wan Tertinggi URSS. 

Sebagai diketahui, fombongan 

Sartono terdiri dari Zainal! Abi- 

Gin Ahmad wakil ketua III Par- 

lemen, Abu Bakar Alwi Achsien 

ketua fraksi NU Parlemen, Sjah 

budin Latif, ketua Liga Musli- 

min Indonesia, dan Gunardi Sar 

tono jang bertindak sebagai se- 

kretaris rombongan. 

Dalam  kundjungannja ke 
Kremlin itu delegasi Sartono di   

menhadiri 
sertai Kuasa Usaha Indonesia 

Darmanto dan staf anggota? 
Dewan Tertinggi URSS. Kun- 

djungan Sartono ke Kremlin tex 

sebut dalam rangkaian kundju- 

  

semulihan keamanan adalah sja . 

rat mutlak untuk pembangun- | 

an negara dan pengisian revolusi 4 
f 

PEGAWAI P.t. KOKUPSI , | 
Ser 1 

9. Orang — 4 diantaranja Pe-./. 
gawai2 pamongpradja di,, Lem- 

an dan 5 makelaar2 — telah di- | 

ilham Kouperensi Bandung dam 

| 
| katanja. 

Mollet jang berbitjara setelah 

|muntjul pada televisi Sovjet Uni 

menga'akan bahwa seorangpun 

| tidak meminta Perantjis agar me 
| lepaskan daerah-daerah atau 
| tidakan2 iang dikehendaki oleh 

| Perantjisakan terus dita'ati. Dia 

| dan menteri luar negeri Fineau 
| datang ke Moskow adalah untuk 
lebih mengenal pemimpin2 So- 

| vjet, kata Mollet. Dan tudjuan 

|ini telah tertjapri, katanja. 
Mollet menolak idee bahwa 

ada kesui:tan2 dalam pembitja- 

raan?nja Cengan pemimpin2 So 

vjet. Uni. Perdana Menteri Pe- 

| rantjis itu menandaskan bebe- 
rapa kali bahwa dia mengang- 

| gap suasana perundingan sangat 

menakdjubkan. 

Perdamaian dunia. 

Perdana Menteri 
Guy Mollet dalam keterangan- 

nja pada televisi.Sovjet menga- 

takan bahwa dia meninggalkan 

Sovjet Uni dengan kejakinan 

untuk mengachiri pembagian2 

dan untuk mengorganisir perda- 
maian. Demikian menurut Radio 
Moskow jg ditangkap di Paris. 

Mollet mengatakan bahwa 

sjak-wasangka tidak dapat di- 

elakkan karena bangsa2 tidak 

dapat menjelamatkan dirinja da 

ri ketakutan dalam suasana ten 
"teram dan sunji dari tahiun2 jg. 
jampau. Sekarang, kata Mollet, 

penghalang jang ' memisahkan 
blok2 telah mulai menghilang 

Kita harus memandang kemu- 
ka dan menggunakan setiap ke 

sempatan jang ada. 

boa vjerinan Gan 
Aldjazairia. 

Selandjutnja dikatakan oleh 

Mollet bahwa didalam komunike 
terachir terdapat ketidak-sesuai 

an tentang tjara2 jang diguna- 

kan dalam menjelesaikan masa 

lah2 Eropa dan keamanan 
umum mengenai persatuan kem 
bali Djerman.  Dikatakannja, 

bahwa fihak Sovjet tidak memu 

suhi kepada prinsip persatuan 

kembali tetapi tidak  menjetu- 

Perantjis |: 

Pemimpin2 Sovjet ke Perantjis 
PERUNDINGAN MOLLET 

MEMUASKAN 

PERDANA Menteri Perantjis Guy Mollet mengatakan dalam 

konperensi pers hari Sabtu di Moskow bahwa dia telah mengun- 
dang pemimpin2 Sovjet Uni untuk berkundjung ke-Perantjis. 
Tanggal jang pasti bagi kundjungan ini belum ditentukan, tetapi 

hal ini selandjutnja akan dipeladjari melalui saluran? diplomatik, 

& PEMIMPIN RUSIA 

djui akan tjara2 guna mentja- 

painia. 
Moilet mengatakan bahwa ti- 

ada satu fihakpun (Soviet Uni 

dan Perantjis, Red.) bermaksud 
menjiggung persoalan Aildjazai- 
ria. telar: persosian ini setjara 

tidak resmi telah disinggung da- 
jam resepsi pada hari Djum'at 

malam dan bahwa kedua fihak 

telah menjetudjui untuk mema- 
sukkan soal ini dalam komunike 

bersama. Mollet mengachiri ke- 
terangannja dengan  mengata- 

kan kegembiraannja tentang 
misinja Ian tentang kenjataan 

jang telah dilakukannja dengan 

baik oleh misinja. 
  

RHEE TERPIL H LAGI 
D ali Presiden Korea 
Selatan, 

Dr. Synghm-n Rhee untk ke   
bahwa mulai sekarang mungkin | 

jang menjedihkan dari negara2 | 

  

Majat - Hidup 
Sumbangan untuk korban 

hongeroedeem, sukarela zonder 
diminta, titipan pembatja kepa- 
da redaksi ,,K.R.” : 

  

,Sedyo - Budoyo” 
Gandok : Rp. 25,— 
1PPI Tjabang Jogja 
Timur 1 90,05 
Panitya 1 Mei 1956 
R.K. Pingit Jogja- 
karta ” 42,50 

Djumlah Rp. 157,55 
Djumlah kemarin ,, 105.219,56 

  

Djumlah hari ini Rp.105.377,11 
(seratus lima ribu tiga ratus 
tudjuh . puluh tudjuh 11/100 
rupiah), .   

tiga kalinia telih diplih kem- 
| bali sebagai Pre.iden Korea Se 

|latan denzan perbandirgan 2 Ia 
.awa nja jang 
untuk perama 

| kalinja akan menghadapi suara 
oposisi jang berat. 

. Tjaon darj partai oposisi te- 

|lah memperoeh binjak suara 
terhadap angka-rata2 jang di- 
pero.eh Rhee da'am pemilihan 
presiden, — Rtr. 

| wan 1 terhadap 
| terdekat, tetapi 

latan Rakjat Magelang 

Selandjutnja dikatakan pak 

Sukardji, bahwa pembukaan to- 
ko buku ini menguntungkan se- 
kali buat daerah Kedu, teruta- 
ma buat murid2 sekolah. Sebab 
kehausan akan buku2 baik sa- 
ngat terasa sekali dimasarakat 

| kita sekarang ini. 
| 

  
Kalau dulunja jang meme- 

| gang pertjetakan dan gedung ini 
| bangsa asing, jaitu Marez, dan 
| sekarang digantikan oleh usaha 
nasional jaitu Badan Penerbit 
Kedaulatan Rakjat, itu menan- 
dakan madjunja usaha nasional 
kita setingkat demi setingkat. 

Achirnja residen — Sukardji 
mengharapkan, supaja toko bu- 
ku dan pertjetakan Ked. Rakjat 
jang baru dibuka ini membawa 
kemadjuan dilapangan pemba- 
ngunan moreel dan pendidikan 
bangsa kita. 

Bukan keuntungan 
materi, 

Direktur BP. Kedaulatan Rak 
jat sdr. Samawi dalam keterang 
annja mengatakan, bahwa mak- 
sud pembukaan toko buku dan 

  

   

  

  

  

MADJALAH 

— HIDANGAN 
B5KERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

BEKELUARGA 
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1 GEDUNG PUSAT PERKEBUNAN NEGARA DIBUKA RESMI. 
Telah, dilangsunghean upatjara pembukaan Gedung Pusat Perkebunan Negara. d! Djakarta jang 
dihadiri oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, menteri2 dan para undangan lainnja. Gambar Kanan : 

dihantar oleh Kepala 

Sartono diterima di Kremlin 
MENONTON BALLET ROMEO AND JULIET 

KETUA Parlemen Indonesia Mr Sartono dan rombongannja 

jang kini sedang mengadakan kundjungan di Sovjet Uni, 
Djumat pagi jl, — sehari sesudah tibanja di Moskow — telah di- 

terima di Kremlin oleh Lacis, ketua Dewan Bangsa? dari Dewan 

Tertinggi URSS, dan Lebedev, wakil ketua Dewan Uni dari De- 

hari 

ngan2 mengenal Moskow 
itu. 

Dalam  sambutannja Laci: 

mengharapkan tamu?nja . itu 

akan mempergunakan waktunj: 

di Sovjet Uni jang singkat itu 

dengan sebaik2nja. Dengan di 
antar Lacis dan Lebedev ror. 

bongan tamu2 Indonesia itu mc 

lihat2 keadaan dalam Kremli:: 

seperti ruangan sidang Dewa: 

Tertinggi URSS, ruangan2 Ge- 

orgievsky dan Granovitaya,. mu 

numen2 bersedjarah dan kolek 

si2 pakaian2 keperadjuritan. 

hu ru 

Rombongan selandjutnja aji 

ga mengadakan kundjungan ke 

pabrik mobil Stalin. Disini ta- 
mu2 Indonesia. itu disambut oleh 

direktur paberik, Karzov, dan 
Sara tehnisi serta kaum buruh 

paberik. 

Sambi melihat2 keadaan di- 

dalam paberik, dalam suatu per 
tjakapan para tamu ingin me- 
ngetahui apakah paberik terse- 

but bersedia menerima tehnisi2 
muda Indonesia untuk menda- 
pat latihan praktis disini, oleh 

pihak tuan rumah didjawab. 
bahwa Sovjet Uni selalu ber- 

gembira untuk memberikan pe- 
ngalaman2nja: dalam lapangan 

rroduksi kepada negeri2 saha-   

  

SARDJANA? HUKUM 
BARU 

Pada Fakultas Hukum . dan 

Pengetahuan Masjarakat- Uni- 
versitas Indonesia telah lulus 
untuk Udjian Sardjana Muda : 
nona Maria Christina Sri Wur- 

jani dan nona Rita Liem Pwee 
Kiet. Udjiin Ssrdjana I : Abdul 

Tramid Darpi, Talas Siantury, 

Soemhadi Wiriadinata, Abuba- 

kar. Udjian Sardjana Hukum : 

Lie Hoo Gwan, R. Sasmito Soe- 
mihadi, nona Oey Tiong Sin 

(Loes) dan nona Lim Tek Hoa 

Nio. 

SARDJANA? 5£RU 
EKONOMI 

Pada Fakultas Ekonomi Uni- 

versitas Indonesia telah lulus 

udjian sardjana ekonomi : Pa- 

moengkas Kartosudirdjo, E.J.E. 

Tan, Tjan Hok Biauw, Moham- 

mad Baga dan Lie Djun Lian. 

Lulus udjian sardjana muda 

ekonomi : Tan Dhiam Hien, Is- 

bodjorini Suwarno, Goei Bie 

Goan, Halimah Wiradarja, Kali- 

mah Sanusi, Boen Hiam Sen V., 

R. Soewarsoso Wiharto, Chairul 

Anwar, Bambang Soemarsono, 

Soepadi, Achmad Muehjiddin, 

Permadi Sofian, Tio Tik Hoen, 

Samsono, Moechamad  Herat 

Soerjowinoto, Djoko Santoso, Su 

darto Tirtosudarmo, R. Nuradi, 

Jatno, Roechjana Djaja, Liem 

Gie Liang, Kartomo dan Suli- 

mah Narianata. — Ant. 
  

bat, djuga dalam lapangan ilmu 

pengetahuan. 
Selandjutnja Mr Sartono dan 

ombongannja mengadakan kun 

djungan2 keberbagai objek pen- 

lidikan dan kebudajaar di Mps- 
Iow, dan malamnja melihat per 
tundjukan ballet "Romeo 'and 

Juliet” d:gedung kesenian Bol- 
shoi jang terkenal itu. Demiki- 

an dari berita Izvestia. 

5EKAS KEPALA DJAPENDI 
BERPAMITAN 

Malam Sabtu jl. dj Dalem Bin. 
taran, Rotowidjajan, diadakan 
malam chalal bi halal diantara 

kel S.B. Kempen seluruh Jogja- 
karta. Selain itu pada malam 

itu kesempatan “ dipergunakan 
pula oleh sdr. Darjono- bekas 

Kepala - Djapendi.-.uptuk.- berpa- 

mitan dengan keluarga Kem- 
pen. Seperti diketahui sdr. Dar- 

jono akan pindah ke Djakarta. 

Jang hadir pada malam itu 

selain keluarga Kempen djuga 

anggauta “P.W.I. Jogja, dan 

instansi2. 

  

Fkonomi & Keuangan : 
  

Sub Panitya Finec 
LAPORAN SELESAI DALAM 2 BULAN 

DALAM pertjakapannja dengan ,,Antara” semalam Menteri 

Perekonomian Burhanudin menjatakan, bahwa Sub Panitya Fi- 
nec dari Panitya Negara Penasehat Akibat Pembatalan KMB5 

akan dapat menjelesaikan tugasnja dengan memberikan laporan 
lengkap kurang lebih 2 bulan lagi. Menurut Menteri kini oleh Sub 
Panitya Finec itu sedang giat ditindjau hal2 jang berhubungan 
dengan pembatalan KMB dan akibat2nja. 

Telah pula dibentuk berbagai 
seksi jang bertudjuan chusus 

memperhatikan masalah demi 

masalah. 

Mr Burhanudain tidak mau 
| mendjawab ketika ditanja siapa 

siapa orang2nja jang duduk da' 

lam berbagai panitya itu, dan 
Lia hanja menjatakan bahwa so- 

al itu tidak dapat diumumkan 

sekarang ini. Hal ini adalah un- 

tuk mendjaga agar soal2 jang 
masih mendjadi persoalan ne- 

| gara tidak mendjadi botjor se- 

duh AA ANK MA 

Buku adalah peturu 
KATA RESIDEN SUKARDJI PADA PEMBUKAAN 
TOKO BUKU DAN PERTJET. K.R. MAGELANG 

»KALAU surat kabar dinamakan sendjata, niaka buku ada- 
lah peluru”, demikian Residen Kedu Sukardji Mangoenkoesoemo 
dalam peresmian pembukaan Toko Buku dan Pertjetakan Kedau- 

semalam, jang mendapat kundjungan 
darj para pembesar sipil, tentara dan kepolisian setempat. 

pertjetakan ini ialah untuk me- 
ngusahakan agar supaja anak2 
sekolah serta masarakat menda 
patkan buku2 jang berguna dgn 
harga jang murah menurut per- 
aturan pemerintah. 

Dikatakan, bahwa banjak pe- 
nerbitan2 jg hanja melulu mem- 
buru untung, seperti penerbitan 
komik dan madjallah jang ku- 
rang sopan, tapi jang merusak 
moreel anak2 dan masarakat. 

Diharapkannja, agar masara- 
kat Kedu turut membantu usaha 
ini, 

e Sambutan lain?. 
Sambutan2 Bupati Magelang 

Arwoko jang diutjapkan patih 
R. Suharso, Walikota R. Wibo- 
wo HeMy, Kepala Kepolisian Ke- 
du Pemb. Komisaris Besar Su- 
wardja dan Komandan KMK 
kapt. Sudjono, wakil Garnizoen 
Magelang menjatakan kegembi- 
raan mereka dengan dibukanja 
toko buku dan perfjetakan tsb, 

Pagi harinja sebelum pembu- 
kaan resmi, diadakan sekedar   slamatan untuk para pegawai,   

belum. waktunja 
demikian Menteri. 

diumumkan, 

Eijh Wajima dipanggil 

:pulang., 

Eiji Wajima Duta Istimewa 

Djepang untuk Indonesia jang 

sekarang berada di Djakarta se 
lekasnja akan dipanggil pulang 

oleh Pemerintahnja. untuk ada- 
kan konsultasi penting menge- 
nai soal ganti kerugian perang, 

demikian menurut Nihon Keizai. 
Koran jang teristimewa memuat 

berita2 keuangan ekonomi itu 
menjatakan bahwa pemerintah 
Djepang . menghendaki  diper- 

olehnja dari Wajima laporan 
dari tangan pertama mengenai 
sentimen jang masih ada pada 
bangsa Indonesia sekarang me- 

ngenai soal ganti kerugian pe- 
rang itu. 
Wajiman telah mengadakan 

pembitjaraan dengan fihak2 res 
mi di Djakarta, Dikatakan oleh 

Nihon Keizai, bahwa Indonesia 
menghendaki agar Djepang me- 
netapkan ganti kerugian perang 
itu dengan pasti. Kenjataan2 di 
Indonesia dikatakan sbb.: 1, 
Stabilisasi “politik ' sedikit ba- 
njaknja maki terasa setelah ter 
bentuknja kabinet Ali Sastro- 
amidjojo sebagai hasil perdju- 
angan dalam pemilihan umum. 
2. Rentjana pembangunan djangz 
'ka pandjang jang akan mulai 
dilaksanakan ditahun ini jang 
urituk itu dibutuhkan barang? 
modal. 3. Ditanda tanganinja per 
djandjian ganti kerugian perang 
antara Djepang dan Pilipina, 

Siniouk? Terdjadi 
Kk Kantor United Press ka- 

barkan dari Washington, bahwa 
Presiden Sukarno beberapa la- 
manja bermenung-menung di- 
depan makam Presiden pertama 
Amerika Serikat George Was- 
hington, padahal sebenarnja 
Bung Karno ketika itu sedang 
membatja doa jang biasa diba- 

'tja orang Islam kalau mengun- 

djungi makam, 
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bayang Bank: 5 

terima gadji dalam 5 

rima padi 

Uang rang 
. kolah, « 
gainja.. 

“Itu semua harus kita kerdja- 

5 'ESPRES JANG TANPA 

| t91. 18 — 14 tiap 

«. Ada 3 bulan. 

kapan Kepala Se- | Sela, 
an TAN , 11 ka $ “paling lambat saja terima di Jo- | 

kan, sampai beres. Pada bu- | 
lan Februari 1956 saja sam- 
pai EMPAT KALI mengurus 
ke Semarang. 5 
Ternjata semua telah beres. | 
Sekarang hal gadji bulan | 

April 1956, kalau pembatja | 
mengatakan tgl. 9-5-1956, 
Wilajah P.S. Klaten V BE- 
LUM GADJIAN, itu KP : 

  

RANG BENAR. Karena tgl.| 90 
9-5-1956 djam 10 pagi tepat, | 
sudah gadjian, jang meng- | 
ambil wilajah - Karangdawa | 
Sdr. Notohardjana — Kepala 
Sekolah: Ringimputih. Apa | 
sebabnja kelanibatan ? Ini 
karena t Lt 
marang. Sebabnja terlambat, | 

karena banjak kesalahan, ig |' 

mengenai SJARAT2  DAF- | 
TAR KELUARGA AWAL | 
TAHUN LOKET ' 

Meskipun begitu, Sdr. Kepala | 
Keuangan Prop: Djateng - dan |: 
Sdr. Pengawas Keuangan, serta | 
Sdr. Dwidjasubrata korektor ga 
dji di Pedan, djuga memperhati- 
kan benar nasib Guru2 di wila- | 
jah Pedan. Ternjata tgl. 8-5-'56 
djam 8 siang, rawuh di rumah 
saja dengan MEMBAWA MAN- 

DAT dan advieslijst, supaja 
Sdr2. Guru djangan terlambat 
untuk ,Hari Raja”. Kita betul2 
terima kasih. 353 £ , 2 

Kesimpulannja, kalau pemba- | 
tja menuduh P.S. kurang memi- 
kirkan nasibnja guru, itu djuga 
KURANG BETUL. 

Sekian djawab saja. 
Wk. P.S. Klaten V. 

erlambatnja dari Se- | 

PETA ta 

BAJI LAHIR DI SELAT 
SUNDA 

Pada tgl. 22 April 1956, . 

bersama-sama. .dengan . TOMO 

ngan tra Onion memumpaleg 
kapal KPM - ak Tana end 

Priuk menudju Lampung. Kkom- | 

(Surakarta) untuk daerah Me- 

tro (Lampung) dan terdiri dari 

40 kepala keluarga. 

Pee Penak hn aa 

20000 PIKIRAN PEMBATJA 

GADJI GURU DI PEDAN | peristiwa tsb. agar djangan 

Wa ag ag PAK ak 

sampai terulang kembali, dan 

bagaimana mestinja. . 
LL Ris, Tjiptosisworo 

T ya- | Pakualaman 3/ 164 pav. Jogja. 
f ik 

  pa 

  

2. GUNA 
Nana Baja adalah anggota A. P. | 

dgn | (non actief) jang setiap bulan 

. terima uang gadji dari 
dung. Biasanja uang tersebut 

5 — ? dan saja terima antara 
bulan... 

Berhubung tgl. 18 Mei jl. 
adalah hari Idul Fitri maka sa- 
ja minta kepada orang jang bia- 
sa mengambilkan ' gadji saja 
agar dikirim dengan espres, de- 

(ngan pengharapan sebelum tgl. 
12 Mei 1956 sudah dapat kami 

srima. Dalam. hati saja sudah 
ja hitung2, kalau 

“dikirim tgl. 7 /5-56, pasti 

   

  

      

   

  

   
    

gja pada tgl. 11/5-56. Begitu 
setiap-hari selalu-saja nanti2kan 
dengan penuh harapan. 

Tetapi apa latjur, kiranja 

perhitungan saja tidak meleset. 
Ternjata wissel jang dikirimkan 
dari Bandung pada tgl. ? /5-56 
mr. (5201) baru saja terima pa- 
da tgl. 14 /5-56 nagi hari djam 
11.00, berarti lebih lambat dari 
waktu2 biasa jang dikirim tidak 

gan espres. 
"Muka dengan ini sdja “ingin 

bertanja kepada “jang  berwa- 
djib, dimanakah letaknja kesa- 
lahan2 tsb. ? 

Diika sekiranja jang dipakai 
alasan ,,Hari Raja”, apakah ti- 
dak djustru karena hari raja 
itulah, maka pengiriman2 pos- 

wissel lebih diperhatikan ? 
R. Soegito Hadiprajitno 

- Bumidjo Lor 421. 

xx 

Pe RALN., 

Saja tidak akan memperka- 

  

takan tentang gedungnja jang 

masih nompang, pekarangannja 
jang kurang sedap dipandang 
'mata, uang ikatan dinas jang 

seret keluarnja, sementara pe- 
gawai jang tak berpuasa dalam 
bulan Ramadhan jang lali. Buw- 
bulan Ramadhan jg lalu dll. Bu- 
“kan itu, sekali lagi bukan itu. 
Kedjadian jang telah lama 

Ginanti-nantikan. Saja gembira 

isekali membatja sk. K.R. jang 

memuat berita akan dilantiknja 
8 (tiga) orang propesor P.T.A. 
IN. Semoga tgl. 

tersebut — 2? Mei 1956 jad. — 
pelantikan 

merupakan titik permulaan dari 
pelantikan2 guru2 besar P.T.A. 
LN. Tak berapa lama lagi mu- 
dah2an kita akan mendengar 
pula berita tentang pelantikan 
Guru2 Besar lainnja. 
Dengan ini saja berdoa : Kian 

6 araklih P.T.A.I.N. : meriah- 
Pi lustrumnja pada tgl. 26 No- 
pember “1956 jad. ini. Hidup 
P.TAIN.! Amien jaa Rabbal 
Alamien ?” 

5 Abdullah A. 
Simpatisan PTAIN. 

  Pada malam harinja kira2 
djam 2.30 diatas kapal tsb. ter- | : Pa 5 

dadi suatu peristiwa jang -8a- WONOSOBO 6 5 

ago eaan aan pebaa pagil 13 Mel 10 TAHUN 
segenap penumpang jang. Me- n 
njaksikammja: - Be 

Prapat "peristiwa tsb: adalah | 
demikian : 2 
Malam hari. kira2 djam 2.30, 

ketika kapal kurang lebih ber- 

ada di Selat Sunda, seorang ibu 

(termasuk: rombongan terans: 

migran) melahirkan ' baji tanpa 

mendapat perawatan. jang mer 

menuhi sjarat, karena kebetu- 

lan pula pada kapal tsb. tidak 

ada dokter manpun  djurura- 

wat.. Djadi lahirnja sang baji 

itu hanja mendapat pertolongan 

dari orang2 jang kebetulan ber- 
ada disekitar itu dengan diberi 

beberapa petundjuk oleh machi-' 

nist kapal tsb. Untung baginja, | 

hingga pagi harinja, sewaktu 

penumpang telah turun dipela- 

buhan, ibu dan baji tetap hidup. 
Jang mendjadi persoalan ba- 

gi kita sekarang, bukan pertolo- 
ngan jang kurang sempurna itu, 

tetapi mengapa peristiwa tsb. 
harus terdjadi, sedangkan me- 
nurut semestinja tak: mungkin 

Bukankah, djawatan  Trans- 
migratie telah mengadakan pe: 

faturan untuk memeriksa Kke- 
sehatam orang2 jang akan dibe- 

rangkatkan, dan lagi sepan- 

djang “pengetahuan “saja ada 
peraturan? jang” mengatur Un 
tuk naik: kapal bagi orang2 
jang sedang hamil (hamil 6 @ 7 
bin, “tidak diperkenankan naik 
kapal KPM ketjuali kalau ada 
surat keterangan dari dokter.) 

Apakah peraturan? itu ku- 
rang mendapat perhatian, se- 
hingga dapat "menimbulkan pe 
ristiwa jang” tidak diinginkan. 

Berdasarkan kenjataam jang.   kami lihat sendiri ini, maka pe- | diberikan kepada siapa . 
pan menawar itu paling tinggi. — muh » pengharapan kami: agar | 

jang berwadjib memperhatikan 

    

  

Bertempat di halaman rumah 

Kepala Polisi Wonosobo pada 
hari 'Minggu telah dilangsung- 
kan 'peringatan hari ,U 
Tahun P3 R.I. jang ke-10” de- 
ngan mendapat perhatian tju- 
kup dari para undangan. Peri- 
ngatan tersebut merupakan 
pula“ pertemuan  sillaturahmi 
bertepatan dengan Idulfitri. 

Dalam peringatan itu oleh P3 
R.I. telah dibentangkan setjara 
singkat perkembangan  organi- 

sasi. selama 10 tahun dan hasil2 

jang ditjapai untuk kepenting- Imerintah Pusat masih sangat 
an para anggauta. Suasana per 
temuan “dimeriahkan dengan 

pertundjukan kesenian. - (Kor). 

"SEMARANG 
.. PENGUMUMAN HASIL 

|. "KONSTITUANTE 
5 Tanggai 25 Mei. 

“Panitia Pemilihan Djawa Te- 

ngah ' mengumumkan, bahwa 
pada tg. 25 Mei jad. djam 20.00 
diruang sidang DPRDS Kota- 
besar Semarang akan diumum- 
kan hasil penghitungan suara 

antuk pemilihan Konstituante 
jang berlangsung pada tanggal 
15 Desember jang lalu. 

Lebih landjut diperoleh ka- 
bar, bahwa tidak lama iagi ker- 
tas2 bekas pemilihan umum se- 
perti surat2 suara, daftar suara 
tanda2 gambar dll. sebanjak Ik. 
20 ton akan didjual setjara le- 
lang dengan djalan tawaran 
tertulis dalam amplop” (aanbes-: 
ding). Penawaran itu disampai- 
'kan kepada PP. Djawa Tengah 

jang kelak “amplop " itu akan 
dibuka dalam suatu sidang dan 

siapa jang 

Ant. 

'mendjalankan kewadjibannja se | 

Ban- | 

kirim dari Bandung tiap tgl. | 

  

   

  

  

“TJILATJAP : 

KEPALA DESA” DAN »SER- 

SAN PERHUBUNGAN” 
DI TANGKAP | 

Achir? ini oleh alat2 negara 

di Sidaredja (Tjilatjap) . telah 

dapat ditangkap 

rombolan masing? bernama To- 

ngat dan Madsalam. Dalam pe- 

kuannja, 

Na Tayo -dari « Perhubungan 

TII" sedangkan Madsalam men- 

djadi ,,Kepala Desa Karang- 

anjar”. Dan mereka disitu Se- 

dang melakukan tugasnja Se 

'bagai ,aparait" Negara Islam 

katanja. — Ant Ez 

PURWOKERTO 

4 ORANG DIGIGIT ANDJING 

ini di Sumpiuh (Kao. 

Banjumas) telah terdjadi Ia 

orang digigit andjing al. $ TI: 

Tjamat Sumpiuh digigit andj - 

kepunjaatn Wedana Sumpiu 

waktu ia sedang bersilahturach- 

mi - di Keywedanan berhubung 

dengan hari raya iduHfitri, dan 

lagi seorang Polisi Pamong Pra 

dja djuga digigit oleh andjing 

kepunjaan salah seorang pen- 

duduk bangsa Tionghoa di SA 

piuh. Empat orang korban ter- 

sebut semuanja diangkut ke Jo- 

gja untuk diperiksa. — (Kor). 

Baru2 

PERESMIAN SETASIUN 

GTOBIS x 

Tgl. 17 Mei jl di Purwokerto 

telah dilangsungkan upatjaro 

peresmian pembukaan setasiun 

otobis jang dihadliri oleh pem- 

besar2 sipil, militer, wakil2 par- 

tai & organisasi, ibu2 serta para 

undangan lainnja, tampak dju- 

ga hadir. Bupati Bandjarnega: 

ra, wakil DPD Kah. Tjilatjap 

dan Provinsi Djateng. 

Pengguntingan pita dilaku- 

kan oleh Ibu Bupati Banjumas, 

penjerahan kuntji2 dari pihak 

pemborong kepada pihak. jang 

berwadjib, kemudian para ta- 

mu dipersilahkan melihat2 ba- 

ngunan setasiun otobis tsb. 

Dalam pidatonja Bupati Ba- 

njumas R. Boediman al. menja- 

"takan, bahwa pembuatan seta- 

siun otobis jang menelan beaja 

Rp.430.000,— itu dimulai per- 

letakan batu pertamanja 17 

Augustus 1955 djam: 24.00 (te 

ngah malam): Djum'at. Kliwon 

dan selesai 1 Mei 1956 jl. Ba- 

setasiun otobis tersebut 

akan dipergunakan oleh 22 

orang pengusaha jang mempu- 

njai 75 buah otobis, dan setiap 

harinja sedjumlah otobis itu 

akan keluar /masuk (parkeer) 

disetasiun tersebut k.l. 141 kali 

dan dipungut bea tiap kali ma- 

suk Rp.2— X 4 — rata2 

Rp. 280,- sehari atau Rp.200.800. 

setahun masuk penghasilan Pe- 

'merintah Daerah. Rentjana2 

pembangunan lainnja masih ba- 

banjak jang belum terlaksana 

“berhubung -dengan bantuan ke- 

uangan atau pindjaman dari Pe 

seret. Projek2. pembangunan 

tersebut telah direntjanakan se- 

djak tahun 1951 jl dan terlaksa 

nanja pembangunan  setasiun 

otobis ini terpaksa menjimpang 

dari saluran jang semestinja. 

Dalam peresmian pembukaan 

'setasiun otobis ini hati saja di- 

liputi oleh 2 perasaan. jaitu: pe- 

rasaan bangga. dan gembira ka- 
rena bangunan telah terwudjuc 

serta sudah dapat dipergunakan 

untuk umum, dan.perasaan pilu 
serta sedih karena merasakan, 
bahwa alat2 negara kita bertu- 

gas mengerdjakan administrasi 
masih saigat djelek dan belum 
lantjar, - sehingga menghambat 
pembangunan negara & masja- 

rakat umumnja, Demikian a.l. 

isi pidato Bupati Boediman. 
Kemudian disusul oleh pidato2 

Ketua DPRDS Kab. Banjumas 
serta sambutan2 dari wakil Re- 
siden Banjumas, wk. DPD Pro- 

'pinsi Djawa Tengah, wk. Kepa- 
la Polisi Karesisenan dan  pe- 
ngawas lalu-lintas Karesidenan 
Banjumas serta wk, dari para 
pengusaha  otobis. Dan. malam 
harinja diadakan pertundjukan   

hoa, rombongan 
Jasional P:5:8. Daerah Jogja dalam menjeleng 

Beskalan, Jogju menttapat perhatian dan sam- 

wajang-kulit untuk umum. — 
(Kor). j 

Djadi dkik. dari Krido Mardi, 

ARKhomw) 

    

Wilajah Djateng | Gedung - Wanita di Demangan, 

    
   

  

KEDAULATAN RAKJAT 

GEDUNG WANITA DI . DEMANGAN. 

|... Jogja, dibuka resmi 
INDUK GEDUNG AKAN BERONGKOS 

RP. 6,— DJUTA 

  
lagi 2 orang ge 

Tongat adalah Ser: 

Sekretaris Kongres Wanita 

Indonesia Mr Maria Ulfah San- 

tosa dari Djakarta mendjelas- 

kan sekitar pembangunan ge- 

dung2 Wanita di Indonesia. Ge- 

dung Wanita akan didjadikan 
'tempat untuk tempat latihan 

|wanita2 (kota dan desa) agar 
mereka mendjadi kader2 wa- 
nita jang berarti bagi masjara- 

kat. Mereka itu hendaknja supa- 

ja dikemudian djangan terlalu 
memberatkan behan sang suami 
dalam rinah tangga, malahan 

sebaiknja bersama memikul ke- 
pentingan rumah tangga dan 

djika perlu kaum wanita dapat 

berdiri sendiri tidak selalu ter- 
gantung kepada kaum prija. 

Nj.Sukartini dari Panitya Pe 
rentjana Pendidikan Kader Wa- 

nita desa mendjelaskan, bahwa 
panitya itu sudah menjusun pel- 
bagai matjam rentjana pendidik 
an untuk kaum wanita desa, me 

ngusahakan agar wanita madju 

dan sama tingkatannja dengan 
wanita ksta. Dengan Djawatan 
Pendidikan Masjarakat, Djawa- 

tan Bimbingan Sosial dan lain2- 

instansi telah diadakan pembi- 

tjaraan mengenai rentjana dari 

Panitya-dan umumnja mendapat 

perhatian dan sedia beri bantu- 

an. Wanita desa akan diberi pen 
didikan tentang kerumah tang- 

gaan, administrasi ringan, orga- 
nisasi, perusahaan dan lain2 se- 

perti peladjaran2 membuat ba- 

han2 makanan murah. 
Dapat didjelaskan lebih lan- 

Gjut, bahwa: gedung Persatuan" 
Wanita di Demangan itu adalah 
hasil daripada Kongres Wanita 

Indonesia untuk membuat ba- 
ngunan guna peringati seperem 
pat abad pergerakan kaum Wa- 
nita Indonesia. Peletakkan batu 
pertama dari gedung ini dilaku- 
kan pada hari Ibu tanggal 22 De 
sember 1953 oleh PM Alisastro- 
amidjojo dalam Kabinet A-A, te 

tapi karena rendetnja bantuan? 
jang masuk maka baru seka- 
rang ini gedung itu terwudjud 
Lag masih berupa sebagian sa- 

ja: 
Beaja jang telah diperguna- 

kan seluruhnja hingga selesai- 

nja bangunam paviljun ini Rp. 
482.568,—, termasuk. beaja utk 
pemasangan aliran listrik dari 
kota. 
Dapat ditjatat, bahwa bantu 

an jang besar ialah dari : pihak 

Angkatan Perang, Polisi, Pemu- 
da dan Pemudi serta organisasi 
wanita Jogjakarta jang dalam 

tahun jang lalu dengan gotong 
rojong mengumpulkan pasir da 

Iri Kali Pasir. 
Bangunan jang pokok diren- 

tjanakan akan merupakan ge- 

dung bertingkat, dengan beaja 

Rp. 3 djuta, tetapi karena keada 
an harga bahan sekarang ini ma" 
|ka rentjana itu mendjadi Rp. 6 
djuta. Y 
Pembukaan pintu gedung ba- 

ru di Demangan itu dilakukan 
oleh Mr Maria Ulfah dan setelah 
dilakukan pembukaan resminja 
menurut rentjana sebagai lang- 
kah pertama akan digunakan un 
tuk Taman Kanak2. 1 

  

ADIK KAHAR MUZAKKAR 
DITANGKAP. 

Dalam gerakan operasi jang 
dilantjarkan oleh alat2 negara 
didaerah Kolonedale, bagian Ti- 
mur-Tengah kabupaten Poso, te 
lah tertangkap 10 gerombolan | 
dan 2 orang lainnja tertembak. 

Diantara orang2-jang tertang 
Kap itu terdapat seorang koman 
dan gerombolan bernama Marta 
midjaja. Kabarnja Martamidjaja 

adalah adik dari Kahar Muzak- 
kar, pemimpin terti i DI/TII 
di Sulawesi abban an 
Sendjata2 jang dirampas, ia- 

lah 3 karabijn, sebuah Lee & 
Field, sebuah. stengun, sedjum- 

lah peluru dari berbagai kaliber 
dan barang? lainnja seharga Rp. 
100.000,—. Kerugian alat2 ne- 
gara tidak ada. — Ant, 

  

KAPAT SYNODE DJAWA 
TENGAH 

Tanggal 22”8/d.25 Mei 1956 
akan dilangsungkan Rapat Sy- 
node Djawa Tengah bertempat 
di Gredja Kristen Djawa Gondo- 
kusuman. " 
Dalam rapat itu akan dibitja- 

rakan masaalah2 kegredjaan di 
Djawa Tengah dan menjusun 
rentjana kerdja. untuk. tahun? 
jang akan datang, 

Rapat Synode. akan  dikun- 
djungi utusan2 dari 11 klassis   

BERTEPATAN dengan peringatan hari Kebangunan Nasi- 

onal tanggal 20 Mei jang lalu sebagian dari gedung Persatuan 

Wanita di Demangan, timur kota Jogjakarta, jang merupakan 

bangunan paviljun, telah dibuka dengan resmi dengan dihadliri 

oleh Kepala Daerah Sultan Hamengku Buwono, Walikota Mr 
Purwokusumo, Komandan Regimen RI 13 Overste Selo Ali dan 

pembesar? lainnja serta kaum wanita. 

|landa mengenai Irian Barat ti- 

ae . - 

  

8 PELADJAR SPURA TAK 
DIBERI IZIN KE KMAA 

Djurubitjara Djawatan 'Pe- 
ngadjaran di Singapura bersedia 
memberi komentar tentang su- 
atu berita jang menjatakan bah 
wa kepada 8 peladjar sekolah 
guru tidak diberikan perlop un- 
tuk menghadiri Konperensi Ma- 
hasiswa Asia-Afrika di Bandung. 
Djurubitjara tsb. menerangkan, 
bahwa peladjar2 itu minta izin 
untuk mengadakan perdjalanan 
studi di Indonesia, tetapi per- 
mintaan itu ditolak karena pe- 

  

,Saja tidak tahu, apakah mere- 
ka bermaksud hendak mengha- 
diri Konperensi Mahasiswa A- 
A4”, kata djurubitjara tsb. —Ant. 

  

ORGANISASI DAERAH 
Untuk memupuk tenaga 
pembangunan. 4 Sabtu malam Ahad 19 Mei 

1956 jang lalu bertempat di 
Rumah Makan ,,Centraal” Dil. 
Ngabean Jogjakarta Keluarga 
Peladjar dan Mahasiswa Sula- 

. wesi Tengah (KPMST) telah 
mengadakan peringatan Ulang 
tahunnja jang ke I sambil halal 
bi halaj. 

“Dalam pertemuan tsb. telah 
disahkan Anggaran Dasar dan 
Rumah Tangga, jang dasar dan 
tudjuannja ialah kekeluargaan 

(dan persaudaraan: s3 iba 
“ Telah! dipilih" djuga susunan 
pengurus untuk periode - 1956 / 
1957 dengan sdr. Rusdy Toana 
selaku Ketua Umum dan sdr. 
Achmad B.: Lawira sebagai Se- 
kretaris Umum. 
KPMST in beranggauta —&- 

100 mahasiswa dan peladjar ber 
asal dari Sulawesi Tengah (Ka 
bupaten Poso dan Donggala). 

Menurut pedato sdr. Rusdy 
Toana adanja organisasi jang 
bersifat daerah ini bukanlah 
berarti bahwa kita hendak me- 
mupuk kembali rasa kedaerahan 
(propinsialisme), melainkan se- 

mata2 hendak memupuk ka- 
der2 untuk membangun daerah 
Sulawesi Terigah dimasa  da- 

tang sebagai bagian dari Indo- 
nesia. 

ladjaran mereka akan terhalang. | 

| 
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Peapeerta. 
Subramaniam : 

  

ag 

Theosopi bermaksud wudjudkan. ke- 

satuan, persaudaraan & perdamaian 
KUNDJUANGAN saja ke Indonesia dewasa. ini terutama 

untuk mengadakan pertemuan? dengam anggau ita? Theosofi, me- 
nindjau lodji2 Theosofi dan djika diperlukan djuga bersedia mem 

beri bantuan? kepada mereka sekitar hal2 jang berhubungan 

dengan prinsip? Theosofi. Demjkian diterangkan oleh anggauta 

Pengurus Besar Perkumpulan Theosofi Sedunia seksi Hindu Su- 

bramaniam kepada para wartawan 
di Pressroom. 

SUBRAMANIAM 

... Theosofi bertudjuan 

perdamaian dumia 
.. 

Lebih dulu diterangkan, bah- 

wa perkumpulan Theosofi itu 

bermaksud  mewudjudkan ada- 

nja kesatuan dan persaudaraan 

ummat manusja didunia setjara 

' universil. Dan ini akan merupa- 

kan pokok pangkal bagi persa- 

tuan lahir dan bathin ummat 

manusia seluruhnja, sehingga 

akan memudahkan terwudjud- 

nja perdamaian dunia. Theosofi 

dikatakan suatu pengetahuan 

jang hidup. 

Subramaniam. telah datang 

beberapa hari jl di Indonesia dan 

telah  mengundjungi Djakarta, 

Bogor, Bandung, Jogjakarta 

dan beberapa tempat lagi. Di 

Indonesia terdapat 22 tjabang 

perkumpulan Theosofi, tapi be- 

sar kemungkinannja tidak se- 

mua tjabang akan dikundjungi- 

nja. 

Atas yertanjaan dikatakan, 

bahwa ketjuali di Sovjet Uni 

Can Tiongkok, dilain2 negeri di- 

muka bumi ini ada anggauta2 

Theosofi.  Sebab2nja di Sovjet 

Uni dan Tiongkok tidak ada, ka 

rena negeri? itu melarang. The- 

osofi menghendaki dan mem- 

kLerikan kebebasan perseorang- 

an sehingga tidak mungkin ma- 

suk dikedua negeri tersebut, 

Tentang bantuan Theosofi un- 

tuk perdamaian dunia dikata- 

kan, bahwa sedjak 30 tahun 
Theosofi mengadakan gerakan 
itu tanpa banjak bersuara. PBB 
jang telah diwudjudkan dengan 
tudjuan adanja dunia jang da- 

mai, tidak sedikit dibantu pem- j 

bentukannja oleh orang2 Theo- 
sofi. 
Pergojakan2 didunia sekarang 

ini dikatakan peristiwa2 jang 

sewadjarnja harus terdjadi, di- 
ibaratkan  sematjam gambar2 

  

kesan 

birakan pembesar? Amerika. 

Hingga kini sedikit atau tiada 

ditjapai, Meskipun Menteri Luar 
Negeri Indonesia Ruslan Abdul- 
gani mengadakan pembitjaraan 
dengan Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat Dulles, kalang 

an jang mengetahui di Washing 
ton berpendapat” bahwa sikap 
netral Amerika Serikat terhadap 
soal sengketa Indonesia — Be- 

dak akan berobah. Demikian pu- 
la, sedikit kemungkinannja bah 
wa, tidak lama lagi bantuan dol- 
lar akan bertambah bagi Repu- 
blik jang berpenduduk 80 djuta 
orang itu dan jang tidak lama 
lagi akan melantjarkan rentja- 
na 5 tahun pembangunan, 

Dengan beberapa pembesar pe 
merintah jang mengikuti Presi- 
den Sukarno telah diadakan pem 
bitjaraan mengenai soal2. ke- 
uangan dan ekonomi, akan teta- 
pi tiada “sesuatu perdjandjian 
atau persetudjuan diadakan. 

“Sungguhpun demikian, tidak 
dapat disangsikan lagi, bahwa 
pemimpin nasionalis itu telah 
.meninggalkan kesan jang sangat 
mendaiam. Sedangkan tamu2 ne 
gara lainnja datang di A.S. dgn 
tidak mendapat banjak perhati- 
an, Presiden Sukarno dengan 
pidato?2nja jang tegas dan ber- 
semangat itu telah mendapat 
tempat jang menjolok-mata da- 
lam kolom2 surat2 kabar nasi- 
onal. Sikapnja jang ramah-ta- 
mah, dengan meninggalkan rom 
bongan resmi untuk berkenalan 
dengan orang2 dipinggir djalan 
serta mentjium beberapa orang 
wanita, telah memikat hati rak- 
jat jang mungkin sekali belum 
pernah atau sedikit mengetahui   antara lain dari Palembang, Dja 

karta dan Sutra, "000 ba 

sesuatu hal penting jang telah | 

  

  tentang negeri. jang djauh. itu. 

Sukarno meninggalkan 
mendalam 

REUTER mengabarkan dari Washington, Presiden Sukarno 

meninggalkan ibukota Amerika Serikat setelah mengadakan kun 
djungan selama 3 hari jang mendapat sukses. Kundjengan tsb. 

mendapat publisitet jang baik dan memuaskan serta inenggem- 

  

HALAL-BIHALAL ARTIS 
FILM 

Dihadirj Ibu Fatmawati, 
Minggu malam bertempat di- 

Studio sbersari" Polonia, telah 
dilangsungkan malam ,,halal- 
bihalal” dan silaturachmj dika- 
Ingan/parg artis film Indonesia. 
Malam. »halal-bihalal” artis film 
itu, dihadiri pula oleh Ibu Fat- 
mawati Sukarno, Dr. A.K. Gani 
sebagai seorang hekas pemain 
film, wakil2 Kementerian P.P.K, 
Badan Musjawarat Kebudajaan 
Nasional dan sebagainja, jang 
semuanja masing2 telah turut 
An memberikan kata2 samibu- 
an. 
Malam ,,/halai-bihala1” dan 

silaturachmi itu, berlangsung 
dengan meriah sampai djauh 
malam hari, diseling oleh ber- 
bagai pertundjukan dan hibu- 
Tan, — Arit: 

  

BUS DARMAWISATA 
TUBRUKAN 

Dalam perdjalanan kembali 
ke Purwokerto "pada hari Se- 

lasa bus Jahmi jang memuat 
rombongan darmawisata, sewak 
tu menjalip mobil sedan jang 
sedang mogok di Kuwadungan 

10 km darj Parakan telah diter- 
djang oleh sebuah opelet jang" 
datang dari Wonosobo dengan 
mesin dimatikan. 

Ketiga kendaraan mendapat 

kerusakan2 dibagian muka. 
Jarig terberat adalah opelet ka- 
rena larinja kentjang dalam ke' 
adaan menurun. Beberapa pe- 
numpang bus dan opelet men- 
derita luka2 ringan. Untuk 14 
djam lalulintas Parakan — Wa- 
nosobo terhenti, — (Kor), 

dalam suatu pers-konperensi 

film jang belum berputar, tapi 
karena ada sinarnja, maka se- 
telah mesin projektornja berpu- 
tar, gambar2 itu satu persatu 
nampak diatas lajar putih, ka- 
rena didunia ini peristiwa2nja 
sudah ada jang mengatur dju- 
ga. 

  

BEKAS P.M. BURHANUD. 

Djum'at malam 18 Mei 1956 

jl. bertempat di rumah Ketua 
DPR Daerah Istimewa Jogja- 
karta. Wiwoho, Pimpinan' Masju 
mi Wilajah Jogjakarta telah 
mengadakan pertemuan silatu- 
rahmi dan halal -bihalal : jang 

dihadiri djuga bekas Perdana 
Menteri Mr Burhanuddin Ha- 

rahap, jang menguraikan 'situ- 
sai politik luar dan dalam ne- 
geri terutama sekitar keuangan, 
ekonomi dan soal otonomi dae- 
"rah dil, 

Setelah berlebaran di Jogja 

tgl. 20 Mei Mr Burhanuddin 
sembali ke Djakarta. 

MALAM PERPISAHAN DNG. 
SDR. DARJONO 

Bertempat dirumah Pangeran 

Bintoro, telah dilangsungkan 
malam silaturachmi lebaran jg. 
diselenggarakan oleh keluarga 
SB Kempen seluruh Jogjakarta 

dihadlirj djuga oleh wakil2 Dja- 
pen darj Kotapradja, kabupa- 
ten2, Kespenmob “dll. 
Malam itu dipergunakan dju- 

ga sebagai malam perpisahan 

antara keluarga SB Kempen de 
ngan sdr, Darjono Kepala Dja- 

pendi, jang seperti diketahui, 

mulai bulan ini dipindahkan: ke 
Kementerian Penerangan untuk 
mendjabat Kepala Pendagri. 

Pidato2 perpisahan diberikan 
oleh sdr, Darjono, pihak DPD 

SB Kempen daerah Jogjakarta, 
Kepala Studio RRI Jogjakarta, 

Ketua PWI, Kepala Lembaga 
Pers dan Pendapat Umum. dan 
acting Kepala Djapendi. 

Sebagai hiburan diadakan da 
gelan oleh keluarga ' Djapendi 
jakni Siwi dkk. 

sg. 

Sementara itu dibangsal Ke- 
patihan Jogjakarta telah dilang 
sungkan pertemuan lebaran an- 
tara pegawai2 Pemerintah dae- 
rah dengan Kepala Daerah Sul- 
tan Hamengku Buwono dan 
Wakil Kepala daerah Paku 
Alam. 1 

Jang datang tidak hanja pega 
wai2 jang ada dikota Jogjakar 
ta sadja, tetapi djuga dari ka- 
bupaten2 dan kapanewon2. 

PRANGKO, POSTSTEMPEL 
AMPLOP 

Untuk peringatan 200 
tahun Jogja. 

PTT Pusat di Bandung: me- 
mutuskan akan membuat stem 
pel2 pos untuk dikirimkan ke 
Kantor2 Pos diseluruh Indone- 
sia jang akan berisi tulisan “jg: 
pokoknja berisi andjuran meng 

upatjara peringatan 200 tahun 
kota itu dim bulan September 
sampai Oktober jad.  Stem- 
pel2 itu djika sudah selesai 
akan dipergunakan segera. di- 

samping mempergunakan stem 
pel2 biasa dari tiap2 kantor pos 
bagi surat2 jang masuk dan 

keluar. 

Dalam pada tu, diputuskan 

djuga akan dibuat prangko2 se- 
kitar peringatan 200 tahun kota 
Jogja dan pendjualan amplop2 
jg disebut ,,first-day” amplok. 
Dalam pada itu, dalam Pe- 

kan Raya 200 tahun kota Jogja 
jang akan datang pihak PTT 
djuga akan membuka kantor 

pos pembantu sehingga memu- 

dahkan mereka jang mempunjai 
kepentingan dengan melalui pos 
selama Pekan Raya itu. 

MUHAMMADIJAH MOJU- 
DAN MADJU : 

Diantara Tjabang2 Muham- 
madijah diluar kota, Jogjakarta 
dalam daerah Istimewa Jogja- 

karta, Muhammadijah Tjabang 
Mojudan — Jogja barat (Kabu- 
paten Sieman) jang paling ma- 
dju dan. banjak sekali usaha2- 
nja, terutama dalam lapangar: 
pendidikan, 
Sampai sekarang ini Muham- 

madijah Tjabang Mojudan telah: 
punja 1 SMP,1 PGA Pertama, 3: 
SR VI jang telah mendapat sub 
sidi dari Pemerintah, dan bebe- 
rapa buah madrasah: Ibtidaijah: 
dari Wustha jang diselenggara- 
kan pada malam hari. 

Sekarang telah:  direntjana- 
kan untuk membangun dalam 
tahun ini sebuah: Masdjid ' dan 
sebuah Gedung Sekolah Muham 
madijah bertempat dimuka Mas 
djid Kedung Banteng jang te- 
lah ada dengan besja seridirj da 
ri keluarga Muhammadijah Tja-   bang Mojudan|" serta gotong 

. rojong rakjat setempat. 

  

undjungi “Jogjakarta . melihat” 

    

HALAMAN 2 
TRAH SURJOMATARAN 
ADAKAN SILATURACEMI 
Tanggal 15 Mej jang lalu oleh 

Pagujuban Trah Surjomataram 
telah diadakan pertemuan ra- 
mah tamah antara para anggau 
tanja dirumah  Rotowidjajan 
No. 22 Jogjakarta. Pertemuan 
tersebut dipimpin o'eh sdr, RL, 
Judodipuro sebagai wakil dari 

pengurus Pagujuban itu. Selain 
ramah tamah itu maka djuga 
dilaporkan tentang 2 buah ba- 
dan jang dibentuk oleh Paguju- 

ban itu, jang kedua-duanja su 

dah berhasil dibentuk hanja sa- 
dja' belum lantjar berdjalannja. 
Adipun badan jang dibentuk 
itu ialah sebuah Jajasan jang 
bernama Jajasan Bimasutji dan 
sebuah Koperasi Simpan  Pin- 
ijam jang bernama Koperasi 
Simpan Pindjam  Pagujuban 
Trah Surjomataram. Pengu- 
rusnja ' 'Jajasan itu ketua 

RM. Saleh Subono  pani- 
tera R.M. Swajitno dan benda- 

haranja RM' Sulistyo pelindung 
Mr Djody Gondokusumo pena- 

sehat Ki Ageng Surjomataram 

GPH Hadikusumo BRA Tjokro 

diningrat. 
Pengurus Koperasi diketuai 

BM. Saleh Subono, Wakil Ke- 

tua: RP Prodjokuntjoro panite 

ra RM Triwoko, bendahara RM 

Sulistyo. Selain itu rapat telah 

putuskan bentuk bagian Pemu- 

da ketuanja dipilih sdr RM 

Grangsang: 

HELL - DRIVERS UNTUK 

AMAL 

Berkenaan dgn mendjelangnja 

Konferensi Mahasiswa Asia - 

Afrika, maka oleh Departemen 

Sosial 'C.M.J. diusahakan akan 

mengadakan  H ELL- DRIVERS 

jang diselenggarakan pada tgl. 

97 Mei (hari Minggu) bertem- 

pat di Alun2 Utara sebelah ba- 

rat, : 

Adapun demonstrasi Hell-Dri- 

vers (sepeda .motor - maut) ini 

ialah berupa : kunstrijden : agn 

matjam2. permainan akrobatik, 

sepeda .motor berdjalan diatas 

rel kereta api, sepeda motor me 

lontjat dari atas tong berdiri, 

sepeda . motor berdjalan diatas 

tangga dari besi, sepeda motor 

melontjat 5m diatas tanah dgn 

memakai timbangan, sepeda mo 

tor masuk dalam rumah diba-' 

kar, disb: 

Hasil bersih dari usaha ini ia- 

lah disumbangkan pada : Pani- 

tya setempat Konferensi Maha- 

siswa Asia-Afrika /L.P.C. Jogja 

karta, Penderita H.O. liwat P.- 

MI, tjabang Jogjakarta, Jaja- 

san kepolisian Sanatorium ,,Ku- 

suma-Bhakti”, Konferensi fusi 

CM.J. - CMB. - G.M.I. Bogor - 

G.M.S. Surabaja. 

Beaja masuk dan undangan 

dikenakan Ro. 2,- untuk umum 

dan untuk peladjar atau maha- 

siswa: Rp. 1,—. 

  

2 

HALAL BILHALAL SEGENAP 
ALIRAN: 
Dikampung Terban. 

Untuk . pertama kali dikam- 
pung Terban meliputi Terban 
Taman dan Gondokusuman. Se- 
lasa malam. telah diadakan per- 
temuan silaturrahmi halal bil- 
halal Lebaran dihadiri oleh se- 
genap aliran dan agama Islam, 
Katholik atau Protestan. 

Panitia penjelenggara. jang 
terdiri dari Prodjosoegito,  Su- 

kandar dan H. Bakry (mahasis- 
wa PTAIN) disokong moril dan 
materiil oleh tokoh2 penting di- 
kampung Terhan terdiri dari go 
longan penduduk asli, perantau2 
dan golongan Tionghoa. 
Pertemuan sampai djauh ma- 

lam dan” mendapat sambutan 
meriah dari hadirin jang terdiri 
dari kira2 seratus pengundjung, 
suami-isteri. 

Diharapkan pertemuan lebar- 
an ini akan didjadikan tradisi 
bagi kampung Terban untuk ta- 
hun2 jang akan datang. 

BARANG TEMUAN 
Kantor Polisi Seksi II di Ba- 

lapan telah menerima penjerah- 

an dari beberapa orang pelapor, 
barang2 temuan sbb.: 1 dompet 

kulit. warna 'tjoklat berisi uang 

Ro». 40,25, diketemukan di Seta- 
sSiun Tugu Jogjakarta: 

29 Buku dari Kursus Pendi- 
dikan Guru, 2 buku Bahasa In- 
donesia sepandjang masa. 2 
kuku Sedjarah Nasional, dan be 
berapa Surat kabar Suara 
Ummat dan Nasiona?”, dikete- 
mukan diparit Djl. Pengok Jk. 

1 Rebewis BI. No. 187/55 
dari Kantor Pol. Kar. Kedu Ba- 
gian Lalu-Lintas di Magelang, 
milik: Kario' Oetomo,  Gunung- 
pring Muntilan. 

Jang kehilangan barang tsb. 
dapat  mengambilnja dikantor 
Polisi Seksi II Bagian Umum, 

dengan- menundjukkan . surat2 
bukti dan surat keterangan dari 

Pamong Pradja setempat. 
  

Nonton mana! 
JOGJAKARTA 

INDRA: ,Jupiters Darling”, 
Esther Williams. 

LUXOR: Thunder over the 
Plairs”, Randolph Scott, 

SENI SONO : ,,Escape Route”, 
: George Raft, 
SOBOHARSONO : Rose Marie”, 

Ann Blyth. 
REX : ,,/The Far Horizons”, Fred 

Mac Murray. 
RAHJU : ,The Looters”, Rory 

Calhoun. 
WETAN BETENG : ,, Dangerous 

when wet”, Esther Williams, 
NGESTI PANDAWA. : ,,Musta- 

ka, Weni”, 
SOLO 

STAR : ,/Bud Abbot & Lou Cos- 
tello meet the Mummy”, 

U.P,: The Racers”, Kirk Dou- 
. 'glas, 

INDRA. : ,,Nebraskan”, Phil 

Carey. 
SRIKATON : Dunia Gila”, 

Titien Sumarni. 
SRIWEDARI : ,, Slaves of Bahy- 

lon”, Richard Conte, 
KLATEN, 

ROXTY : Kiying Dix Man”, ka'T 
dan ko II,   
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MADIUN 
TANAMAN PERDAGANGAN | 
DALAM KARESIDENAN 

MADIUN 
Tanaman perdagangan dida- || 

lam karesidenan Madiun jang |$ | 
jang” | diusahakan oleh petani 

mempunjai pasaran sampai 
achir tahun 1955 telah ditjatat      

  
sebagai berikut: tanaman ran- 
du 703.112 pohon: azave 1.868: 
tebu rakjat 6.560: tembakau. 
185: kelapa 2.121.156: kopi 
537.398: tjengkeh 1.742, asem 
95.819, lada 47.804 dan 

HASIL PERLOMB: 

   

   

  

         

Kabupaten Madiun di Peman- 
dian Umbul ' diadakan pertun- djukan2 a.l. ketoprak dan mu- 
ziek. Disamping itu “diadakan 
perlombaan menggambar menu 
rut pilihan pengikut sendiri. 
Perlombaan diikuti 411 anak 
sekolah jang terdiri dari 230 
anak SR VI, SMP 142 anak dan 
39 anak dari SMA /SGB. Para 
pemenang mendapat - hadiah 
berupa alat2 sekolah jakni se- 
bagai berikut: dari SR VI No. 1 
Soegito dari SR VI Dolopo men 
dapat. hadiah seharga Rp. 20,—-: No. 2 Sudji SR VI Dolopo ha: 
diah seharga Rp. 10— dan No. 
3 Rahardjo SR VI Panggung A 
Madiun hadiah AK ang 
Pemenang dari SMP No. 1 'S. 
Harmadji SMP I Negerj hadi- 

    

ah seharga Rp. 40—: No. 2 Su- | 
giri SMP I Negeri hadiah se- 

a Rp. 20,— dan No. 3 Su- 
SGB Negeri II hadiah se 

Pp. 15—, Pemenang 
“1 Sutojo dari SGAK 
engan hadiah seha: 

egeri dengan hadiah seharga 

. 30—ndan No. 3 Soetrisno: 
adiun dengan hadiah 

Rp. 20,— (Kor). 

    

THE LOOTERS 
@Rahaju) 

Jesse (Rory Calhoun) seorang 

pemuda bekas serdadu jang 

diam sendirian didaerah pegu- 
nungan karang, dengan tamu- 
nja Pete, teman seperdjuangan 
dulu, suatu hari telah menolong 
ketjelakaan kapal terbang jang 

Gjatuh karena ada kerusakan 

diudara. Empat orang penum-- 

pangnja masih selamat: terma- |: 

suk seorang gadis model, nona 
Sherry (Jill Adams), tapi co-pi- 
lotnja dim keadaan pajah jg per 

Tu ditandu kemana2. Dim. keada 
an terdjepit ditengah2 batu ka- 
rang djauh dari pertolongan itu 
tiba2 terbitlah suatu ketegang- 
an karena salah seorang penum 

pangnja telah menemukan se- 
Gjumlah uang dalam -peti-di- 
plane itu, Karena uang inilah 

maka terbentuk 2 blok manusia 
dalam kelompok itu, Jesse cs. 
jang tak mau apa2 disatu fihak 
dan penemu uang dengan Pete 
temannja dilain fihak jang haus 
kertas2 berharga, Jesse dipaksa 

menundjukkan djalan keluar 
dari daerah terpentjil itu wa- 
laupun tjuatja buruknja bukan 

main. Jesse cs. terpaksa berang 
kat djuga karena antjaman sen- 
djata walaupun didepan dju- 
rang2 menganga. 

Betapa duka dan 'beratnja 

perdjalanan keluar itu dilukis- 
kan dengan tegangnja oleh Uni 

versal Internasional. Dan achir- 

nja siapa jang murka akan 

mendapat gandjaran jang se- 

timpal, Bagi sir.2 jang kadang2 

merasa sebal hidup dalam kete- 

nangan jang mendatar itu ma- 

75,— No. 2 Ruslani SGA 
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| Oleh Presiten Sukarno ditegas 
——0 Ikan, bahwa pemberitaan bebe- 

rapa surat kabar mengenai soal 
tahanan Belanda di Indonesia, 
telah memutar-balikkan fakta2 
jang sesungguhnja dalam perka- 
ra Leon Jungschlaeger. Belanda 
telah menuduh Indonesia mem- 
perlakukan Jungschlaes 
tjara tidak baik d 

dan bahwa pemeriksaan perka- 
ranja dimuka pengadilan berdja 
lan tidak adil dan hanja merupa 
kan satu formaliteit. Tuduhan 

|itu telah ditolak oleh pihak Indo 
| nesia, demiki an UP 

  

an UP : 

Ketika diadakan kesempatan 

bertanja, kepada Presiden Su- 
karno diadjukan pertanjaan : 
“Apakah perlakuan Indonesia 
kepada kaum tahanan' Belanda 
itu tidak bertentangan dengan 
tjita2 demokrasi dan human 
rights ?” Sukarno mendjawab : 
,Saja hendak djawab' pertanja- 
an itu dengan bertanja demiki- 
an: ,,Apakah tuan jang menga- 
diukan pertanjaan itu pernah ke 
Indonesia ? Apakah ia telah me 
njaksikan sendiri hal2 jang ter- 
simpul didalam  pertanjaannja 
itu ?” Saja rasa tidak. Saja rasa, 
ia membatja dlm surat-kabar2, 
bahwa Jungschlaeger telah di- 
perlakukan tidak baik. Ketua 
Mahkamah Agung Indonesia ke 
betulan ada bersama dengan"sa- 

  

|Ija disini dan akan dapat men- 
| tjeriterakan, bahwa segala se- 
suatunja dalam perkara Jung- 
schlseger telah dilakukan menu- 
rut hukum, kata Bung Karno. 
Ditambahkannja, bahwa berita2 
mengenai soal itu sering sekali 
berat sebelah. Apabila tuan me- 
ngira, bahwa ada hal2 jang sa- 

lah. silahkan datang ke Indone- 

nja jang mengenai masalah ini 
Negara kami dibangunkan atas 
dasar ,,/Pantja Sila” dan sila jg 
ketiga ialah peri kemanusiaan. 

Tak ada perasaan 
anti Barat. 

Dinegeri kami tidak ada pe- 

rasaan anti bangsa 'kulit putih. 
Jungschlaeger, menurut penun- 

Itot umim  Djaksa- Tinggi Su- 
narjo, Jungschlaeger adalah 
orang jang bersalah dan hakim 
belum sampai mendjatuhkan hu 
kumannja, sebelum ia mening- 
gal. Banjak hal jang diumum- 
kan mengenai perkara Jung- 
schlaeger ini tidak benar sama 
“sekali, - demikian Presiden Su-' 
karno. 

Atas pertanjaan, apakah jg. 

dapat diperbuat untuk menjele- 
saikan pertikaian diantara Indo 
nesia dan Nederland, Presiden 

Sukarno menerangkan, bahwa 
situ tergantung kepada Belan- 
da”. Menurut Presiden Sukarno, 
bilamana sudak tidak ada lagi 

( pertikaian mengenai Irian Barat 
dengan Belanda jang merupa- 
kan penghalang bagi tertjipta- 
nja perhubungan jang baik de- 
ngan Nederland, maka ,,saja- 

pertama-tama akan berdjabatan 
tangan dengan Belanda”. 

Atas pertanjaan, bagaimana 
pendapat Presiden Sukarno ten 

tang pengumuman Sovjet Uni 
baru2 ini, bahwa negara tsb. 
jakan mengurangkan angkatan 
perangnja, Sukarno mendjawab:   ka film ini sungguh mendjamin ,Saja harap seluruh dunia akan 

untuk mendebarkan jantung | mengurangkan angkatan per- 

sdr. - 

Saran Sukarno dipertimbangkan Kongres AS 

rangnja, sehingga ummat manu- 

sia Gan selidiki segala sesuatu- | 

an pers jg terbesar 
|. DALAM djamuan makan siang jang diakan di Washington 

eh National Press Club untuk Presiden Sukarno pada tgl. 185, 
residen Sukarno telah membantah, bahwa Indonesia telah mem- 
erlakukan tahanan? Belanda setjara tidak baik. Demikian lebih 
ndjut berita UP dari Washington tentang pertemuan tersebut. 

sia akan dapat mentjiptakan se- 

lekas mungkin perdamaian. du- 
nia dan persaudaraan diantara 
sesama ummat Tuhan. 

Ketika kepada residen Su- | 
karno diadjukan pertanjaan, apa : 

! kah Amerika Serikat sedang me . 
ngalami kekalahan dalam  pe- 
rang dingin di Asia, Presiden 
Sukarno mengusap2 keningnja 
sambil berfikir setjara sungguh2 
dan achirnja mendjawab : ,,Saja 

piun demokrasi. Bukan saja jg 
harus memberi djawaban atas 

rus mendjawabnja”. 
Atas pertanjaan, apakah kira- 

kiranja ia suka, apabila Ameri- 
ka Serikat mengeluarkan satu 
pernjataan jang” menjokong tun 
tutan Indonesia atas Irian Ba- 
rat, didjawab oleh Presiden Su- 
karno: ,Saja akan gila, apabila 
saja menolaknja”. 

Presiden Sukarno telah disam 
but dengan tepuk-tangan jang 
hangat sambil berdiri oleh kira? 
500 wartawan Amerika Serikat 
jang menghadiri pertemuan itu, 
ketika ia memasuki ruangan per 
temuan. Sambutan jang sama 
hangatnja telah diperolehnja, ke 
tika ia mengachiri pidatonja. 

Berkali-kali Presiden Sukarno 
disela. waktu ia mengutjapkan 
pidatonja terutama pada bagi- 
an2 dimana ia mengatakan. bah 
wa Indonesia tidaklah anti-Ba- 
rat dan baswa Indonesia tidak- 
lah netral, oleh karena ja me- 
nentang kolonialisme.  Tepuk- 

Presiden Sukarno menerangkan, 
bahwa Indonesia tidak akan me- 

| nerima sesuatu bantuan jg akan 
| membahajakan kemerdekaan Re 

publik Indonesia. " 
Kami lebih suka bekerdja di 

ladang dan hutan2 kami dengan 
tangan daripada menukarkan se 
bagian dari kemerdekaan kami 
dengan sesuatu bantuan”, kata 
Presiden Sukarno. 

Djamuan pers jang 
terbesar. 

Djamuan makan siang dgn   
sendiri akan mendjadi orang jg. 

Presiden Sukarno itu merupakan 
salah satu djamuan makan jang 
terbesar jang sampai sekarang 
telah diadakan oleh National 
Press Club. 505 Orang wartawan 

Bagian balkon ruangan itu dju- 
ga penuh sesak, sedang warta- 
wan2 jang berdiri disekitar ru- 
angan pertemuan itu 'banjak 
pula, t : 

Frank Holeman, Ketua Natio- 
nal Press.Club, . memperkenal- 
kan Presiden Sukarno. Dalam 
mengutjapkan kata2 selamat da 
tang kepada Presiden Sukarno, 
Holeman, berbitjara pula ten- 

tang perdjuangan ideologi di-. 
antara Sovjet Uni dan Amerika 
Serikat untuk mendapatkan so- 
kongan dari. Asia. Menurut Ho: 
leman, Presiden Sukarno ,,ada- 
lah orang jang nomor satu jang 
dikehendaki dalam daftar State 
Department Amerika Serikat” 
Gan djuga ,,mendjadi orang no- 

mor satu jang dikehendaki di 
Asia”. : 

Selain oleh anggota2 rombong 
an resmi Presiden Sukarno, dja- 

oleh pembesar2 Amerika Seri-   
BANTUAN TEH NIK DIPERLUNAK 

SARAN Presiden Sukarno kepada Kongres Amerika, supaja 
rentjana bantuan Amerika dilaksanakan atas dasar jang lebih 
lunak (flexible) dan disesuaikan dengan perbedaan keadaan di- 
berbagai? negeri, hari Djumat jang lalu telah diperbintjangkan 

didalam Panitia Urusan2 Luar Negeri Senat Amerika. Demikian 
diberikan oleh Kantor Penerangan Amerjka Serikat dari Was- 

hington. : 

Panitya ini sedang memper- 

bintjangkan rentjana bantuan 

Amerika untuk tahun 1957. Ke- 

tuanja Walter F. George telah 

mengemukakan saran2 Presiden 

Sukarno, dan meminta pendapat 

seorang saksi anggota panitya 

apakah ia setudju dengan saran 

itu. Saksi tadi, Robert R.Nathan | 
jang mewakili organisasi ,,Ame- 
ricans for Democratic Action”, 

dan seorang penasehat ekonomi 
bagi Pemerintah2 Birma dan 
Israel, mengatakan ia setudju 
atas saran tadi. 2 

Nathan menundjukkan bahwa 
keadaan2 jang dihadapi oleh ne- 
gara2 Asia terutama berbeda, 
tidak hanja didalam masalah2 
ekonomi, tetapi djuga didalam 
persediaan devisen mereka dan 
didalam kesanggupan mereka 
untuk menggunakan. bantuan 
ekonomi dan tehnik jang dita- 
warkan oleh Amerika. 
Adalah penting sekali”, Na- 

than menambahkan, ,,bahwa ren 

tjana bantuan itu tjukup Junak 
untuk dapat menjesuaikan diri- 
nja kepaua keadaan jang ber- 
beda2”. : 

Ia menjarankan terutama su- 

paja titik berat diletakkan pada 

pemberian pindjaman?, untuk 
membedakan ini dari bantuan 
tjuma2, tetapi menambahkan 
bahwa sebagai tambahan dari 
apa jang dinamakan pindjaman- 
pindjaman bank jang diberikan 
melalui Bank Export-Import, 
Amerika harus mempertimbang 

kan untuk memberi bantuan 
atas dasar sjarat? jang ,/lunak” 
jang tidak begitu mempunjai ke 
pastian tentang pembajarannja 
kembali, dan bahwa beberapa ' 
persekot?2 kepada lain? negeri 
harus diberikan untuk pemba-: 

| ngunan? umum dan tidak dimes 
tikan untuk menggunakan bagi 

| projek2 tertentu, 
Ketika memperbintjangkan 

masuknja Rusia kedalam lapa- 
ngan bantuan ekonomi, dengan 
menawarkan “bantuan kepada 
bangsa2 Asia, Nathan mengata 
kan: ,,Kesangupan kita” jang 
langsung untuk . memprodusir 
barang2 industri adalah djauh 
lebih besar dari bangsa mana- 
pun, dan lebih besar dari seluruh 
negara2. komunis digabungkan 

'mendjadi satu. Oleh karena itu 
kita seharusnja siap sedia un- 
tuk bersidang dilapangan di- 

| mana kita berada didalam ke- 
dudukan paling kuat ini — di- 
lapangan ekonomi”. 

ted Auto Workers” (AUW) dan 
wakil presiden dari ,,American 

gras of Industrial Organization” 
(AFL-CIO) mengatakan kepada 
panitya bahwa ia setudju dgn. 
pendapat Nathan didalam soal 
ini, dan begitu djuga didalam 
alasannja jang umum untuk me 
letakkan titik berat jang lebih 
besar atas bantuan ekonomi, ter 
masuk bantuan2 djangka pan-   

Walter P, Reuter dari ,,Uni- 

.Federation of Labor” dan ',,Cong 

jang didalam rentjana itu seha. 

4 
gai jang diusulkan oleh Presi- 
den Eisenhower. 

Reuter mengatakan “ia djuga 
menjokong rentjana bantuan se 
perti jang diusulkan oleh Peme- 
rintah dan sekarang sedang di- 
pertimbangkan oleh Kongres, 
sebagai sesuatu jang , mungkin 
merupakan hal jang paling baik 
dapat kita lakukan didalam ke- 
adaan politik seperti sekarang”. 
— Ant, 

ai 

  

harap, saja harap, bahwa Ame- | 
rika Serikat akan mendjadi kam 

pertanjaan itu. Tuanlah jang ha 

tngan jang riuh terdjadi, ketika | 

duduk dikursi dan turit makar: |" 

mvan makan itu dihadiri pula f 

kat, diantaranja Walter S. Ro- 

Ng .. 

»sk.2 tg tahanan Bid diputarbalik 
di Washington 
bertson, pembantu Menteri Luar 
Negeri untuk urusan Timur 

Djauh, Djenderal Major Gordon 
Rogers, jang diperbantukan ke- 
pada Presiden Sukarno selama 

i kundjungannja di Amerika Se- 
rikat, dan Hugh S. Cumming Jr., 
Dutabesar Amerika Serikat di: 

  

« 

     

  

   
   

| 
PSSI -— MAHASISWA: | : DJAKARTA 8 — 0. 

Pertandingan pertjobaan an- 
rara pemain2 dari latihan pu- 
sat PSSI Djakarta - dengan XI 
Mahasiswa Djakarta tgl. ' 21 
Mei berkesudahan - dengan” 8—0 

. untuk kemenangan PSSI, sam- 
pai mengaso 3—0. Pertandingan 
Iagipan Na akan ber- 
angsun di Surabaja 
PSSI Djati. Tn 

SEGI TIGA DI KLATEN 
Pertandingan sepakbola di" 

Klaten antara Krisna Solo — 
Gasebka Klijaten berkesudahan 
dengan 3 — 1. Krisna — Bekas 
Bond Jogja 2 — 2 dan Bekas 
Bond Jogja — Gasebka dihenti 
kan karena hudjan lebat. — 

(Kor.). 

  

UGANDA KE OLYMPIADE-. 
. Menurut AFP, Uganda" akan 
mengirim regu atletik ke Olym- 

piade 1956 j.a.d. di Melbourne. 
Menurut keterangan Komite 

Olympiade Uganda, ini adalah 

untuk pertama kalinja Uganda 

muntjul dalam pertemuan Olym 

piade. 

DJERMAN BARAT — PE- 
RANTJIS — 3 —3 

Dalam suatu pertardingan-in- 

ternasional antara kesehelasan2 
sepakbola amatir Djerman Ba- 

rat — kesebelasan Perantjis jg. 

berlangsung di Freiburg pada 

tanggal 19 Mei jbl. kedua -ke- 

sebelasan itu bermain seri 3 - 3. 

    

      

DELEGASI VETERAN KE 
BRUSSEL 

. Hari Senin pagi pukul 6.30 
berangkat ke Brussel delegasi 
4 orang dari Ikatan Tjatjat Ve- 
teran Indonesia, Dr. Suharso, 
Hasan Bisri, Djenderal Major 
Bambang  Utojo dan Muljono 
untuk menghadiri kongres ke- 
II World Veterans Federation 
(Gabungan Bekas Pedjuang Ber 

dilangsungkan dari tangga) 27 
Mei sampai dengan:1 Djuni.1956 
disana, 

Utusan dari Indonesia ' itu 
membawa beberapa usul jang 
“akan dikemukakan dalam kong 
res ke-III World Veterans Fe- 
“deration tersebut, antara lain 
mengenai pentjegahan dipergu- 

He semena |. Dakannja bom atom dam andjur 

aa 11 MO) kan penggunaan tenaga atom itu: 
3 TN Pa /1 ip « kt ihanja untuk maksud2- damai, 
AN 6 meki | mengadakan konperensi Asia- 

Afrika bekas pedjuang, sesuai 
dengan putusan pleno Badan 
Kongres... Nasional Bekas: Pe- 
djuang Bersendjata Seluruh In- 
donesia jang“baru lalu, rehabili- 
tasi penderita tjatjat dan penje- 

bekas pedjuang umumnja. — 

NG : $ 
  

67 DESA HABIS BUTAHURUF 
Sampai waktu" ini, Inspeksi 

Pendidikan Masjarakat aan 
Tengah telah dapat menjelesai- 
kan Pemberantasan Buta Huruf 
dalam daerahnja sebanjak 67 
desa, dimana telah habis Buta- 
hurufnja. Darj 67 desa tersebut 
termasuk : 
Insp. Penmas. Kab. Purbolinggo 

17 desa 
», Bandjarnega 

ra 9 desa 
» Temanggung 

10 desa 
, Sragen 

5 desa 
Karanganjar 

(Solo) 1 desa 

, Wonogiri 
9 desa 

» Wonosobo 

3 desa 
Grobogan. 

1 desa 
» Purworedjo 

12 desa 

1 7 

» ». » 

» » 2 

  

P.S.P. BANGIREDJA 5 — 3 

Tanggal: 21-5-1956,- dilapang- 

an Karangwaru Jogjakarta - te- 

lah diadakan pertandingan- se- 

semdjata Sedunia) jang "akan 

lesaian setjara integral masalah | 

“Semua tanah pekarangan/ 

  

  

ai 45 

REAKTOR ATOM INDIA | 
JANG PERTAMA 

5 

Mulai bekerdja dalam 
waktu 6 minggu 'lagi. 

PM India Jawaharlal Nehru 
mengumumkan dalam sidang 

madjelis rendah India di New 
Delhi, bahwa dalam waktu 6 
minggu lagi reaktor atom India, | 
jang pertama, akan mulai be- | 
kerdja. : 

Selandjutnja ia mengumum- 
kan bahwa reaktor atom India 

jang kedua dan jang disedia- 
kan oleh Kanada diharapkan da 
pat mulai bekerdja dalam wak- 
tu satu atau dua tahun lagi. 
India kini djuga sedang menje- 
lidiki segi2 ekonomi dari pendi- 
rian setasiun2 pembangkit te- | 
naga atom, demikian Nehru. — | 

Rtr. : 

KURSUS? TERTULIS 
Seni Potret, Ilmu Sihir, Bahasa 
Inggeris, Mesin Tulis, Gerak 

Badan, Papan Hitung. 
Keterangan dikirim pertjuma. 
Prospektus lengkap Rp. 1,-—-. 

HERMES INSTITUTE 

KJF/210 — Bandung: 
SA NN NT LL EN LL 

DIDJUAL :   perumahan milik waris Al- 
marhum MAS KARTODI: | 
WIRJO di KUTOWINA- 
NGUN (Kebumen). 
Keterangan lebih djauh harap | 
berhubungan langsung” dengan : 

Mrm, KARTOSENTONO 
DjL Pasar 13 — Purworedjo. 
RL LL LL TEE AN 

Toko::,, SALATIGA" 
— Selalu sedia matjam? 

kertas 
— Alat-alat: tulis 
— Mendjilid. buku. 
— Memotong: kertas, dan 

— Menisir buku?. 

Silahkan berhubungan Tip. 
77, Ketandan 27, 

Jogjakarta. 

  

  2GOEI KIEM 
X2  ACALI BIKIN GIGI 

Tanggung baik: dan kuat. $ 
Memakai bahan? dari Hropa x 
jang sudah terkenal Dengan & 

  

        
dilakukan transfer dan apa 
jang diterimanja tiap bulan 
adalah sebanjak 2 kali lipat 
gadji seorang kapten dim 
ketentaraan Turki. 

2 Selandjutnja harga kar- 

tjis untuk pertandingan ada 
lah F. 7,— dan perkumpul- 
an2 jang ternama setahun 
dapat mengumpulkan recet- 

II te sedjumlah F. 300.000. 

ae
 

  
mentjetak gol djika ber- 

main di Istambul dari pada 
djika mereka harus bermain 
diluar negeri, demikian! 
,Sportief”.   

  
| Achirnja, sebagai kebia- | 

saan kes. nasional Turki 
kerap-kali lebih kuat dim 

/ 

PENTING ! 

Maison 

Gadjah Mada”, 

    ! 
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TM JANG TULEM 
Didalam toko penuh 

sesak dengan berma- 

tjam-matjam botol jang 

hampir atau serupa bentuknja .oo 
tetapi sinilah pomade Erasmic 
jang tulen! Djagalah, djangan 

sampai membeli barang 
tiruan! 

| Bagi siapa jang dapat menjerahkan guntingan dari 
sjair jang dikeluarkan oleh Maison ,,Gadjah Mada” kom- 
plit (terdiri dari 4 teks dikeluarkan bulan Puasa). 

Penjerahan teks tersebut kami 

tanggal 25 Mei 1956 djam 19.00 (7 sore). 
Apabila ternjata penjerahan teks lebih dari banjaknja 

hadiah jang kami sediakan, maka penerimaan akan kami 
undi, 

Hormat kami 
DIREKSI. 

AN $$ MA “LM Ma “aa Ta | 7 A5 SAI LAN LN ML LL 

“SIA IL LL AL MM 

PENGUMUMAN 
»Gadjah Mada" 

MAIJOBORO 87 — JOGJA. 

Kami sediakan hadiah 5 buah kemedja batik model 

PENTING ! 

beri tempo sampai 
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HALAMAN 3 
PEN BR EKA RE DUREN NGANTAR BENER NN 

INNA LILLAHI- WAINNA ILAIHI RODJ'UN 
Telah: pulang ke Rochmattolah dengan tenang pada hari 

| Djum'at / Sabtu tgl. 18/19-5-”56 di R.SU.P. Semarang. 
Kepada Jth, Bapak?2, 1bu?, Shudara?, hsndai-tolan, teru- 
tama Tuan D:, Binhyder dan perawat-rawatnja jang telah 
memberi bantuan moril /matesil untuk menjatakan berduka- 
tjita atas meninggalnja anak kami : 

Hs. WADJIIJO 
kami makamkan di Psr. Kuwsron tgl. 20-5-56'dj. 10 pagi. 
Saja mengutjapkan beribu-rjbu' banjak terima kasih atas 
kesadaran sdr.? sekalijan jang turut serta berduka tjita 
atas meninggalnja anak kami. 4 

: “Kel, Berdukatrjita : 
Ibunja HARDJOSEKARTO. 

nL. » 
JI 

Pontjokusu man Md 1/66 — Djogjakarta. 

SA Pe 

SPOED: DIDJUAL “DENGAN : 

BUTUH-UANG. 
1 ms. Hitung NFI made ip Germani 1007, baru kapasitet 

ROA OA Na an an Rp. 5:500,— 
1 ms. Standard Remington S yerwritter 

48 toetsen pesegi hidjati laatste model ,, 5.150,— 

1 ms. Langewagen Olivettie 45 cM. (18) 
BOGA DAEU Ainan an abapaata SUN Pata Uh 0 Na Nak ». 5.850,— 

Barang tersebut masih keadran sangat memuaskan, 
DI BALAPAN 20. BLOK KEMAKMURAN. 

1. Adik Nj. Sutidjah' Anak : 
IT. ,  Hs. Hirman 1. Patri Tw. Marjadi 5 

Hs, Katinah. IL... Kk. Sri Rohmanil. 8 

   

                      

   

    

: JOGJAKARTA 
| DJAM": 9 sjd 1). 

SORE 16 s/d 17. 
  it en n 

SUDAH TERBIT ! 

MADJALAH KELUARGA" 
MEl-— 1956 

Antara lain memuat karang an2 : 

UNTUK UMUM -: 

Pedoman untuk menju sun “bunga 
Masalah perkawinan : Bolehkah 
suami orang lain ? 

1 Pendidikan : Ibu dan gadis didalam rumah tangga 
1 Sopan - santun Lan 
: Horoscoop : Untuk mereka jg. lahir bulan Agustus 

..
..
. 

saja mengambil 

HALAMAN CHUSUS : 

Mode: Pakaian Iwdo nesia 'asli 
Resep? Keluarga : Menu Lebaran 
Wanita di Swedia 

UNTUK PARA MUDA : 

Pemudi Indonesia mengundjungi. negeri Pampa? 
Dan lain2'karangan jang bernilai. 

Masih ada persediaan : 

Djanuari - '56, Pebruari - '56, Maret - "56, April - '56. 

Harga Rp. 450 per exemplaar. Ditjetak diatas kertas 
jang bagus. Tebal 40 halaman. 

Madjalah Keluarga dapat dibeli di Toko2 Buku dimana 
tuan berada atau berhubunganlah langsung kepada : 

Tata- Usaha 

n KELUARGA" 
Petodjo Udik 11 — Djakarta.     

  

  

Pertandingan sepakbola inter | pak-bola antara: Ps. P/S.P, — 5 

nasional jang berlangsung di | Ps. Bangiredja dengan berke- 2 Alamat : x 
Praha antara kesebelasan Ho- | sudahan 5 — 3 untuk Ps. PSP. ND Ni 5 & 

ngaria ,,B” — Tjekoslowakia Keadaan istirahat 3 — 1 utk. | $ TN aa No. 2 » 
.B”, berachir 3 — 1 untuk ke-| Ps P.SP (Penumping). : 5 

menangan Hongaria ,,B”. 

Regu hockey Djerman . pon 

Barat menang atas 4 READY STOCK 
regu Perantjis, 1 — 0. $ 

Sesudah dalam babak perta-:|: pa : : 5 15 

ma berachir dengan masing2 KEKTAS H.V.S. 

regu tidak ada jang dapat men- 

tjetak goal, regu hockey Djer- 60 GRAM UKURAN 56 Xx 100 CM. 

man Barat dibabak kedua ber- 

Ba nan aa PERSEDIAAN 200 - 300 TON. EX : AUSTRIA. : 
regu Perantjs, hingga achirnja. 6 

menang. dengan 1 — 0. PENAWARAN : 1 Sa 

Pertandingan hockey interna- DR A mM A 6 A ONGBI. NV 

sional ini berlangsung 2 Hanno- -K 3 IN ar 

ada tanggal 19 Mei jang 

Naam pad ag GUNUNG SAHARI 84, DJAKARTA. 
265-5. 

BERAPA SEORANG PE- Ke Ain SEN ENAK AI 

MAIN SEPAKBOLA | | 2 “. ,. 

»Prof” Turki terima 5 CURSUS MENGETIK ! 

uang ? j , ag : 

Pangan If SUCCES: | Turki dengan kemenangan- 1 23 

nja 3-1 atas kes. Hongaria 1 ai ) 

baru2 ini telah menarik per | | / Tempat: KUNTJEN RUMAH”No. 19 Dk. ! 
hatian dunia. 3 i r . . . » 

Ternjata kini, bahwa se- || $ CURSUS dimulai djam : 8 — 21.00, 
torang “pemain bajaran Ea $' Pendaftaran : dimulai sedjak DIUMUMKAN. t 

. Turki menerima upah seba- 4, Ti . 5 2 , 

njak Rp. 150,— (uang Ne- / ap2 hari kerdja 8 12. ' 

BN MN OA AS AAA Da MANA 

  

SA LE EA MA AL ML TM 

PERGI KE TANAH SUTJI NAIK HADJI 
“Bagi jang belum kenal perlu didjelaskan bahwa : 

' »Minjak MANDJOER” 
(jang asli daftar no. 36092). 

bau-nja seger dan: menjembuhkan segala penjakit dari 
angin dalam tempo 5 menit. Terkenal sedari tahun 1917 
dianggap perlu" untuk mendj aga Kesehatan selama dalam: 

Berpergian (picnic) dan Rumah Tangga karena ke- 
mandjurannja terhadap :x Perasa'an Mabuk 

Kepala pusing 

Nak, hendak tumpah 
(muntah) 

Pilek - Batuk 

Napas sesak 

Pinggang Pegal 

Sakit Gigi 

Gatal - gatal 

Kaki pegal 3 

Mata, berkonang-konang 

Perut kembung, mules 

Badan greges masuk 
angin 

Kurang tidur 

xx d.LIL penjakit. 

DJANGAN KELIRU PAKAI LAIN MEREK! 
Doos Besar isi '30cc. Doos Ketjil isi 10cc.  Djuga sedia 
Mandjoer' botol Lux besar. 
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Bisa dapat beli di Tokv2 dan Rumah Obat diseluruh 
Indonesia, 

Chemicad & Perfume Works 

"MANDJOER” 
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Rp. 500, —- 
ae . 250,—- 
Sea "100, -— 
“4 1. 50,— 

" 5 — 2 ROLFILM MERK FERRANIA 
" 6 rn ! " " " 

1) Foto harus diopname dergan rolfilm ,,Ferrania” 
2) Pengiriman foto tertjatat harus diberikuti dengan doos kosong dan negatiefnja, ne- 

gatief itu kemudian mendjadi milik kami. 
3) Ukuran foto menurut toestelnja masing2, ketjuali jang ukuran 4 X 6 dan Leica harus 

diperbesar 6 X 9 cm. 
4) Berlaku sampai 20 Djuli 1956 dan keputusan Jury tgl, 5 Agustus '56, Hatsil2 lengkap 

dapat diminta dari kami atau foto - Studio2 setempat. 
5) Untuk ini tidak diadakan surat - menjurag dan putusan Jury dianggap sjah dan tidak 

dapat dibantah lagi. 
8) Pa 1 toestel apa jang dipakai, tempat pemotretan diafragma dan ke- 

1) Hal kertas afdruk, boleh pakaj dari lain? merk, tapi seboleh - boleh harap dipakai 
dari merk ,/Ferrania” djuga, 

Hormat kami, 

TA HUA FOTO 
Petjinan 
PEG et 

Kulon 81 . Surabaja. 
3      s
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FBS SELASA LS LOSS SSS 

PERLOMBAHAN FOTO BESAR ke 1: 
| Pemandangan Landschap di Indonesia 

| HADIAH KE | 
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la/datang kesini. 

Hn 

    NN Pa Dana PE TT 

  

: 

     
OH san 

Berabe dengar ada kembar | 
empat wanita lahir di Sulawesi. 
Berabe apa engan NN apa 

sjarakat Indonesia — terma | 

an. si & mungil itu. Untuk | 
min keseha pendi- 

  

    

      

  

Ta 7  aeuasba 
Tisu aa an aikata esok lusa 

  
     

pa2 sama bangsa 

BERABE | 
  

“1 m— Baru datang — 
(| Radja bromfiets 1956 : 

DUCATI LUXOR 
Persediaan terbatas. Para pe- 
mesan sudah dapat mengambil 

- pesanannja. . 

MOBXYLETTE 1956 
Bromfiets jang amat tjotjok 
“untuk prija dan wanita. 
' 

x 

      
        
    
       

   
Amerika. 

  

    
    
    

da Lillahi Wa Ikan Ilaihi Rodii'un 

Telah pulang ke rochmatullah dengan tenang pada hari 

        
     

SENIN 21 MEI 1956, djam 8.30 pagi, ajahanda jang 

'tertjinta : 

B.P.H. PAKOENINGRAT   
$ djenazah akan dimakamkan pada hari ini Selasa 22 Mei '56, 

ke pasarean Imogiri dan berangkat dari Dalem Pakdenine: 

ratan (Sompilan) djam 10.00 pagi. 

Turut berduka tjita : Para putra / putri almarhum : 

  

R.M. Noordijattiroe 

R.M. Ebenoechaeri 

R. Adj. Siti Kironolesmi 

R.M. Bahnasdito: 

Keluarga almarhum 

K.G.P. Hadipati Hanom. 

      NO RTON 350cc/1956. 
Baru 10076. 

hm Fbta Gede 
3 

2! PATJINAN 7-T ELP. 750 JOGJA 

  

ay , I7 TH. keatas. 
ENISONO 4 X MAIN. 
WI. OS D -—    

  

EROS FILMS LTD 

RECINALD TATE- PATRICIA LAFFAN 
Name» SEYMOUR PIEOMAN & PETERGRAHAN ITN | 
ea KINNDCH 

RELEASE: FRIEDER FILMS INDONESIA,LTD, 

LENJAPNJA AHLI2 KIMIA MENGEDJUTKAN TENTA- 

RA2 DARI BELAKANG TIRAI BESI Polisi Rahasia di 

kirim tapj Photo's mereka te muat dalam surat? - kabar, 

sebagai orang? jang diburu Pemerintah. 

  

   

  

     

  

   

     

  

   

mete 
kU MULAI 
IN MALAM INI 

Untuk 17 TH. 

KK 5 keatas 

ht Teks 
tra 01 INDONESIA 

from Djam Pertun- 

djukan : 
WARNER 

    
ix BARKER - PHYULIS KIRK .X..ausseu MUGNES » .... ANDRE “5 

(PEMBELA HAK RAKYAT) Tg 

| 
  

W.O. ,,Ngesti Pandawa” 
MENGHIDANGKAN  ATJARA PENGHABISAN : 

22-5-1956: MUSTAKA WENI. 
23-5-1956: BABAD ALAS. 
24-5-1956: SRIKANDI NGEDAN (Istimewa) 
25-5-1956: SEMAR BOJONG.     1 Panitya Pekan Amal PASI — KBI. 
  

RAI | ontak Seni aa Sr! 
     

    
      

  

    

        
   

    

Putera2 Pulau Harapan..... 
terkenal ulet didalam usaha? per-ekonomian. Tampak di- 

mana? njata offenciefnja. Tetapi vacuuni usaha - photo- 

grafie djangan dilupakan, jang merupakan: sumber usaha 

pula. 

Cursus - Foto - Kilat tepat untuk itu, satu bulan tammat, 

seminggu 4 kali. BAGIAN PAGI djam 17.30 — 9.30, dan 

SORE 15.090 — 1700. 

Rombongan baru dimulai 4 DJUNI 1956.     Detective partikelir ............ hanja menemukan maiat?   

  

korban keganaran SIAPA ITU ............ 2171-5. 

PERTJETAKAN 

—— Melajani tjetak - mentjetak untuk seluruh Kare- 

-sidenan KEDU dan BANJUMAS 

— Mentjetak segala matjam tjetakan, dari jang besar 

sampai jang seketjil-ketjilnja, seperti : 
uku 

segala matjam staat 
kartjis pasar 

kartjis bioskop 
kartjis. bis 
ban tjerutu 
etiket kantong klembak 
segala matjam etiket (rokok, ketjap, 
sabun, dll.) 

Pemesan biasanja bersembojan . 

tjepat - murah - bagus 
Inilah pula jang mendjadi sembojan kami. 

A t 

BANJUMAS. 

SLEMAN SSALLAS 

tjetakan dan Toko Buku "KEDAULATAN RAKJ AT” di JOGJAK | 

SAHAAN KAMI di MAGELANG. Dengan begitu segala pesanan dapat dilajani dengan (jepat ! 

Cursus - Foto ,,BROTHO" 
Menduran 19 — Jogja. 

  

      

ana at dik aa £ 4 LA LA SS : 2 TA Tg. aa , SE , : 2 

GIS YO SPP PPL BBS SSL 
AAA SOLO SSOGSGO POLA BLESS FPS AA PA SISOLSISISSGOSSSGGSOLSSOGGL SBSSGSSSBSLS PP PPP PP PL 

: 
? 

  

       

  
    

  

BRIS dengan ACTAMER “ 

Anak' jang sehat dan gembira adalah kebahagiaan 

keluarga ! Setiap ibu senantiasa berusaha untuk 

memelihara hal ini. Karena 

| itu ia sangat menghargai 

| Bris: bahkan djuga untuk 

kepentingan dirinja sendiri.   | Picnik ke Borob ' |. Picnik ke Borobudur. |: 
1 Djangan lupa membawa min jak Mandjoer. ! 

( Peringatan 2500 tahun:ja Buddha di Borobudur. , 
| Kalau "pergi musti hati jang djudjur. / 

( / 

/ Minjak Mandjoer jang asli daftar No. 36092. 5 

| Chemical & Perfume Works , MAND JOER" 
Pp 269-5 Emb. Kenongo 12 - Sourabaya. ( Setiap hari memakai sabut: 

wangi Bris, berarti pemeli- 

haraan kulit jang sebaik-ba- 

iknja dan harumnja jang ha- 

lus mewangi adalah suatu ke- 

nikmatan pula. 

Sabun wangi istimewa untuk   
  

:  Pertjetakan & Toko Buku 

KEDAULATAN 
“ (TJABANG MAGELANG) 

RAKJAT” 

Djl. Pontjol No. 9 — Telp. III 

    
— Pertjetakan dan Toko, Buku "KEDAULATAN RA KJAT” Magelang menjediakan segala keperluan umum, kantor, sekolah, terutama untuk daerah KEDU 

LESSON SSS 

: “Dibuka dengan resmi tanggal 22 Mei 1956 

TOKO BUKU 

— Mendjual segala matjam buku peladjaran sekolah 

dari S.R. sampai S.M.A. dan buku2 sekolah lain-lair 

jang sederadjat. 

— Mendjual matjam2 bukw batjaan dan buku2 ilmu 

pengetahuan. 

— Mendjual matjam2 madjalah. 

— Mendjual segala matjam alat tulis-menulis untuk 

keperluan sekolah, kantor dan ketenteraan maupun 

pamong-pradja, 

Harga resmi 
  

dan 

— Para Langganan Pertjetakan & Toko Buku dari dae rah KEDU dan BANJUMAS jang biasanja mentjetak kan dan memesan buku2 serta alat2 kantor pada Per- 

ARTA, mulai hari ini hendaknja meng adakan hubungan langsung dengan TJABANG PERU- 

  

Ba an 

bibih itimewa. dahi 
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