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SENIN TI BOUK Tae” 

PelepasanEmbargo Karet Do- 
rong Export Karet Kemanaz2 

Terlaksananja pembangunan bukan 
tergantung dari luaran 

Pengurangan pegawai negeri disetudjui 
INDONESIA DALAM SOAL EXPORT KARET TIDAK LA- 

GI TERIKAT KEPADA PEMBATASAN? JANG DITENTUKAN 
DALAM RESOLUSI EMBARGO PBB. DJADI TERANGLAH, « 
BAHWA HAL ITU HANJA MENGENAI BAHAN KARET ' 
ALAM SADJA DAN BUKANLAH BERARTI PENGHAPUSAN, 
RESOLUSI PBB SELURUHNJA. PERISTIWA PELEPASANY, 
DIRI DARI IKATAN EMBARGO KARET ITU DIHARAPKAN, 
AGAR MENDJADI DORONGAN DALAM LAPANGAN EX- 
PORT KARET KEMANA SADJA, DEMIKIAN KETERANGA 
PM ALI SASTROAMIDJOJO DI PALEMBANG. 3 

Sebelum tiba di Palembang 
PM telah mengundjungi Metro, 
sebagai pusat transmigrasi Su- 
matera Selatan. Tempat terse- 

but mendapat perhatian isti- 

mewa, . 5 
Ditambahkannja, bahwa jang 

penting, bukanlah kemungkinan 
besar-ketjil volumenja, melain- 

kan kemungkinan perluasan pa- 

saran. 
Masalah kopra. 

Penjelesaian soal Kopra di Su- 

lawesi, dikatakan oleh Perdana 

Menteri, akan dilakukan setjara 

integral. L 
dibitjarakan - oleh Dewan Kea- 

manan Nasional dari Segi Ke- 

amanannja. $ 3 
Mengenai berita jang menga- 

takan seakan? Pemerintah akan 

menutup pelabuhan Bitung, un- 

tuk mengatasi kesulitan2 jang 

dihadapi dalam rangka soal. 

Kopra itu, PM dengan tegas me 

njatakan, bahwa tidak benar 

pemerintah akan menutup pela- 

buhan Bitung. Soalnja hanjalah 

mengenai procedure dari pada 

pembukaan pelabuhan Bitung 

itu sendiri, jang tadinja dibuka 

hanja dengan peraturan menteri 

sadja akan tetapi seharusnja de 

ngan peraturan Pemerintah. Da- 

Jam. hal ini -p:enurut Perdana 
Menteri sudah 

schingga tidaklah perlu dilaku- 
kan penutupan. 

Terlaksananja  pem- 

'- bangunan tergantung 
kita. : 

Mendjawab pertanjaan sekitar 

penjelesaian tambang minjak 

Sumatera - Utara, dikatakan, 

bahwa soal ini sedang dalam pe- 

njelesaian. 4 

Soai2 disekitar rentjana pem- 

bangunan lima tahun, dikatakan 

PM, bahwa hal itu harus Tebih 

dulu diatur oleh satu undang2 

baik mengenai — tjara dan hal2 

tehnis penjelenggaraannja, be- 

gitupun soal biajanja. Terlaksa- 

na atau tidaknja - rentjana itu 

kemudian, terletak terutama ke 

pada kesanggupan kita sendiri, 

Soal ini, djuga telah- 

sedangkan .bantuan2 dari luar 
negeri, hanja merupakan tam- 
bahan sadja. 
Dalam hubungan rentjana li- 

ma tahun itu, PM mengemuka- 
kan pula tiga rentjana pokok 
sebagai dasar, jaitu: rentjana 
pembangkit tenaga listrik, ren- 
tjana pembangunan pabrik ra- 
buk dan ketiga ialah gerakan 
pembangunan masjarakat desa. 
jang sekarang telah dimulai 
usahanja. £ 

Bila rentjana2 dasar ini, su- 
|dah terlaksana, maka sudah 
tentu, kita akan menudju pem- 

bangunan industri berat. 

Pembangunan diluar 
Djawa, 

Selandjutnja PM menerang- 

kan, bahwa, Pemerintah telah 

prioriteit pada pemeliharaan 
dan perbaikan djalan2 . diluar 

menundjuk pada kundjungan 

chusus jang telah dilakukan 

oleh menteri Pekerdjaan Umum 

dan Tenaga Ir Pangeran Moham 
mat Noor ke Kalimantan. 
Tentang pengurangan tenaga2 

pegawai negeri, PM menjatakan 
dapat menjetudjuinja setjara 

prinsip, guna memetjahkan ma- 

salah ketekoran anggaran 
landja, akan tetapi hendakla 

hal itu dilakukan dengan sjarat- 
sjarat jang tertentu. — R.D. 

  

SUDIRO DIDJAMU WALI- 
KOTA PEKING 

Walikota Peking, Peng Chen 
dan isteri, telah mengadakan re 
sepsi bertempat dirumahnja se- 
bagai penghormatan bagi Wali- 
kota .Djakarta Raya Sudiro 

dan isteri serta Wakilnja. Danu- 
broto dan isteri. 

Resepsi tersebut dihadiri dju- 

ga oleh Kuasa Usaha a.i. An- 
war Sani dan isteri. Pada kesem 
patan itu Walikota Peng Chen 
dap isteri beramah-tamah dgn. 

para. tamunja dari Indonesia itu. 
Kemudian mereka makan ber 

sama, jang chusus diadakan un 
tuk menghormat tamu2 terse- 
but. Pada djamuan ini hadir dju 

ga Wakil Walikota Peking. —   Ant. : 

  

Mr ISKA9G TJOKROADISUR. 
JO, bekas Menteri Perekono- 
mian dalam kabinet Ali-Arifin. 
telah mendjadi saksi dalam per- 
kara Goei Poo Aan dari harian 
,Trompet Masjarakat” 
tuduh telah: menghina |   ada ketentuan | ngan tulisan dalam ' 
dalam bulan Nopember 1954 di- 

5 

| 

jang di- 

Ag 0011. 
jannja 

| 
mana dinjatakan, bahwa Iskag | 

| telah membeli perusahaan per- 
tjetakan Van Dorp dan rumah 
obat Van Gorkom dengan harga 
F. 300 djuta. : 

Atas pertanjaan Hakim Su- 
warso, Goei Poo Aan menjata- 
kan tetap pada keterangannja 
dalam sidang jang terdahulu. 
dan kemudian sesudah disum- 
sah. maka Mr Iskag didengar 

selaku saksi utama. Atas perta- 
njaan « Mr Iskag menjatakan, 
bahwa tulisan itu tidak benax 
dan ia merasa namanja ditje- 

markan. Goei Poo Aan atas per- 
injaan Hakim lagi menjatakan 

tetap pada pernjataannja dalam 

sidang terdahuiu, dan kemudiar   ia djuga membatjakan tulisan? 

.iang dimuat oleh ,,Pertjaturan” 

  

“Wilajah Djawa-Tengah 
MAGELANG 
KEPALA DJAWATAN PEN- 

MAS MENINDJAU 
Setelah kundjungi daerah Jo- 

gja, Minggu 10 /6 pagi kemarin, 
telah tiba di Magelang Kepala 
Djawatan Penmas “Sutarman 
dan Inspektur Umum Penmas 
Tartib, disertai Kep. Inspektur 
SR daerah Jogja — Solo Suha- 
Gji. Dalam pertemuan penjam- 
'butan digedung Kantor kabupa- 
ten, dihadlirj Bupati Arwoko, be 
serta Secretarisnja, Kepala Uru- 
san Wanita Penmas setempat 
Nj. Kusumohadi serta fihak 
pers”. Kepala Penmas kabupa- 
ten Magelang R. Brotosudjono 
dim garis besarnja memberikan 
laporan lisan mengenai pereko- 
nomian Penmas didaerahnja. Da 
lam melaksanakan tugas itu te 
rasa kesulitan akan kendaraan 
bermotor mengingat djauhnja 
tempat2 jang selalu harus dikun 
diungi, Bupati Magelang ba- 
njak memberikan bantuan fikir 
an, tenaga . maupun materieel. 
Diharapkan, kesulitan menge- 

.nai kendaraan mendapat perha- 
“ tian seperlunja, demikian R. 
Brotosudjono, 

Bupati Arwoko pun mengha- 
rapkan, agar Pusat Penmas 
mentjurahkan perhatiannja akan 
kesukaran2 Penmas -daerah. 
Kepala Djawatan Penmas Su- 

tarman menjatakan, Pamong 
Pradja memang ta' sedikit ban- | 
tuannja pada Penmas, Mengi- 
ngat Penmas harus  mendahu- 
lui /memelopori usaha2 pemba- 
ngunan didesa2 maka bantuan 
umum /instansi2 sangat diha- 
rapkan, karena tjara satu2nja 
jang bwk untuk membangun 
bangsa dan negarg kita adalah 
gotong-rojong. 
Sehabis itu, rombongan me- 

ngadakan penindjauan kebebera 
pa tempat dalam kabupaten Ma 
gelang, terutama, mengenai per- 
kembangan pendidikan masjara 
kat, usaha2 gotong .rojong dll. 

Sehabis Magelang, rombong- 
an melandjutkan ke Purworedjo 

dan Kebumen untuk bermalam 

'dan tanggal 1176 “ini kedaerah 

Banjumas.     

  

KEBUMEN : 
(0 PASAR MALAM 
“Kemarin telah dibuka pasar 

malam bertempat di Alun2 Ke- 
bumen jang dihadliri para pem- 
besar setempat. Pasar malam 

itu didukung oleh Ik. 13 organi- 

sasi jang ada di Kebumen a.l. 

Pemuda Rakjat dan Pemuda De 
mokrat. Diantara pertundjukan 
al. tong setan, wajang orang di- 

bawah pimpinan R.M. Isbag, ke 

toprak Sri Wanita dari Sema- 

rang. Lamanja pasar malam me 

nurut surat idzin sebulan. — 

(Kor). : 

KARANGANJAR 
PERKEMBANGAN BER- 

KOPERASI 
Menurut Kepala Kantor Tjab. 

Inspeksi Koperasi Kab. Karang 

anjar Suharso, keadaan kope- 
rasi dalam wilajaah Kab. Ka- 

ranganjar jang telah mendapai 

pengawasan Djawatan Koperasi 

sampai tutup tahun 1955 tertja- 

15 koperasi desa dan 8 koperasi 

simpan-pindjam dengan anggau 

' ta seluruhnja 3743 orang, besar 

nja-modal Rp. 134.198,82 dan 

simpanan lain? Rp. 44.821,85. — 

(Kor.), 

UDJIAN PENGHABISAN 
S.M.A. NEGERI 

Dalam minggu jl. dan dalam 

djuga, berlangsung udjian peng- 

habisan S.M.A. Negeri ber- 

tempat di S.M.A. Negeri Pur- 

woredjo. Udjian penghabi- 

san S.M.LA. diikuti 115 orang 

dari daerah Kedu Selatan jang 

meliputi Purworedjo, Kebumen, 

Karanganjar, Gombong Yan Tji- 

latjap, 
Penjelenggaraannja 

Sdr. R, Soedarmo Direktur SMA 
Negeri Purworedjo. 

Perlu diketahui bahwa udjian 
penghabisan SMA Negeri tsb. 

baru untuk jang pertama kali 

diadakan di Purworedjo. Dan 

Purworedjo | “adalah - satu2nja 
"kota kabupaten jg mempunjai 
LBMA Negeri. “:   
tat baru ada 23 koperasi, terdiri | 

PURWOREDJO EU 

minggu ketiga dalam bulan ini | 

diketuai | 

  

Mr Isgak, van Gorkom & TM 
dimuka pengadilan 

“anggal-19 Nopember dan 23 
ember dimana antaranja di- 

njatakan, bahwa Mr Iskag telah 
memindahkan - uangnja dari 
bank, ketika Djaksa Agung” 

hendak melakukan tindakan 
memblokir . rekening2...orang2 
jang disinjalir. “Djuga tulisan 
tanggal 26 Nopember 1954 jang 
menjatakan, bahwa ketika Bank 
Rekening Mr, Iskag diperiksa 
kenjataannja 1g - mempunjai 

uang Rp. 10.000.000,—. Goei 
Poo Aan djuga membatjakan 
tulisan Surabaja Post jang di- 
kutip dari Kedaulatan. Rakjat 
tanggal 29 Nopember 1954 di- 
mana dinjatakan, bahwa Roos- 
seno telah membatalkan lisen- 

si istimewa sebesar Rp. 
70.000.000,—. Dalam hubungan 
berita2 ini Mr Iskag menjata- 
kan tidak mengetahui, dan um- 
pamanja sekarang hendak di: 
perkarakannja soalnja sudan 
verjaard. . 

Mr Iskag atas pertanjaan Ha- 
kim menjatakan, bahwa selaku 

Menteri gadjihnja Rp. 3.600,— 
lebih dan penghasilan lainnja 
diantaranja adalah dari Kantor 
Pengatjara di Surabaja dan ru- 
mahnja jang disewakannja dju 
ga di Surabaja. Dan berhubung 
Ggn penghasilannja.itu ja djawab 
tidak mungkin dapdt membeli 
perusahan2 itu, Mr Iskag djuga 
mengutarakan, bahwa waktu ia 
nasih mendjadi Menteri djuga 

ada apa jang disebut mosi Tji- 
kwan ecs., tetapi Parlemen telah 
meno:ak mosi itu. 

Sidang ditunda dan akan di 
teruskan pada tanggal 3 Djuli 
1956. F 
Dalam sidang jang terdahulu 

tanggal 3 Mei. 1956 telah dide- 
ngar Direktur Van Gorkom J. 
de Vries selaku saksi jang me- 
njatakan, bahwa benar ada di- 
antara pemegang saham jang 
hendak mendjual Van Gorkom, 
tetapi diantara peminat jang 
ingin beli tidak didapat nama 
Mr Iskag. Diantara penawar 
ada nama Dr-Suharto dari Bank 
Umum Nasional di. Djakarta 
Dari keterangan2 saksi itu Goei 
Poo Aan ketika itu menjatakan, 
“ahwa sangkaan bahwa Van 
Gorkom dibeli oleh Iskag adalah 

mendjadi tambah kuat, karena 
Bank Umum Nasional itu berarti 
Iskag cs., jaitu Iskag, Suwirjo 
dan Ong Eng Die. — Ant. 

memutuskan untuk memberikan | 

Djawa, Dalam hubungan ini PM | 

BARTA 

  

N UMUM 

  

PESAWAT JET PERANTJIS JANG TERBARU. 

Perantjis telah membuat pesapat terbang model terbaru jang 

mempunjui ketjepatan lebih dari suara. Pesawat tersebut “dina- 

makan ,,Mystere XXIV”. f 
  

bitjaraan masjarakat, Suroso, 

dan Menteri Urusan Pegawai, 

patnja sebagai berikut :- 

Berapa djumlah pegawai ne- 

geri pada waktu sekarang ini, 

masih sulit akan diketahui de- 
ngan benar. Pada Waktu tahun 

1952 djumlah itu lebih kurang 
560.000 orang (termasuk polisi). 

Mungkin sekarang bertambah 

mendjadi lebih kurang 700.000 

orang (termasuk polisi). Djika 

formasi pegawai jang diharap- 
kan oleh masing2 Kementerian 

dikumpulkan, maka diperlukan 

lebih dari satu djuta pegawai 

negeri (termasuk polisi). Djadi 

pada sekarang ini djumlah 
pegawai negeri masih kurang 

watan2 baru dan berkembangnja   djawatan2. jang lama, mak: 

berlekih-lebihan. Di Djepang . 

barnja dengan penduduk - le 
kurang 85 djuta, djumlah pega- 

wainja lebih kurang 1.500.000 

orang, 

Perlu latihan dalam 

vaknja masing2. 

Ditiap2 djawatan atau bagian 

bagian Kementerian terasa ku- 
rangnja formasi pegawai, teru- 

tama pegawai jang tjakap, jang 

dapat mengerdjakan kewadjiban 

nja dengan baik, -terangnja: ba- 
njak pegawai, tetapi jang tja- 

kap sedikit, sehingga pekerdja-   

  

an tidak lantjar, 

Keadaan ini dapat dilenjapkan 
apabila pegawai2 jang tidak 

tjakap itu dididik setjukupnja 
luntuk kepentingan pekerdjaan- 

Inja. Djika usaha ini berhasil 
baik, maka dapat diharapkan 
bahwa pemimpin2 djawatan2 

atau bagian2 Kementerian tidak 
akan merasa kekurangan pega- 
wai.  Dikantor2 lalu kelihatan 
para pegawai sama bekerdja 

baik, karena sama mengerti pa- 

da vaknja masing2, tidak akan 

terdjadi segolongan ketjil jang 
tjakap sadja jang bekerdja te- 

rus-menerus, sedang jang tidak 
tjakap tidak diberi pekerdjaan 

semestinja, sehingga banjak jg 

kelihatan tidak bekerdja. Maka 

karena itu didiklah para pega- 
wai jang perlu mengerti vaknja 

itu setjukupnja. . 
Kalau tidak keliru, djumlah 

gadji pegawai negeri — terma- 
suk tentara dan polisi — ada 
lebih kurang 5.3 miljard ditam-s 
bah 1.6 miljard akibat pelaksa- 
naan PGPN 1956, djadi djumlah 
semua 6.9 miljard dari pengelu- 
aran 19 miljard rupiah. — Ant. 

  

MALAM PERPISAHAN DlI:- 
LEGASI? KMAA 

Malam perpisahan / ramah ta- 
mah dengan delegasi2 mahasis- 
wa ke KMAA akan diselengara- 

kan dihalaman Gedung Prokla- 
masi, Pegangsaan Timur 56, 
Djakarta tgl. 12 Djuni 1956 pu- 
kul 19.00. — Ant.   

  

  

  

DEMONST 
Dipelbagai tempat di Athena 
gai protes atas kekedjaman Kk   nampak pada gambar mi, 

        

Suroso menerangkan penda- | 

| 
dari pada jang diperlukan. Djika, 

kita melihat bertambahnja dja-. 

djumiah 760.000 orang itu tidak ' 

D jumlah pegawai negeri 
masih 'kurang 

SOALNJA : JANG KURANG TJAKAP HARUS 
MENDAPAT LATIHAN, KATA SUROSO 

Mengenai rentjana Menteri Keuangan Jusuf Wibisono untuk 

mengurangi pegawai negeri jang kini mulai hangat dalam pem- 
bekas Menteri Pekerdjaan Umum 
smenjatakan, bahwa djumlah pe- 

gawai negeri masih kurang dari pada jang diperlukan. 

  
  

BP 

MEMPERHEBAT MEMBE- 
RANTAS PENERBITAN? 

Jang melanggar 
kesusilaan, 

  

" Konggres Serikat ! Perusaha- 
jan2 Persuratkabaran jang di- 
adakan hari Djum'at dan Saptu 

jang lalu di Surabaja al. telah 
( memutuskan akan memperhe- 

| bat pembrantasan penerbitan2 jg 
| melanggar kesusilaan. Selandjut 
nja diputuskan akan diadakan 
peraturan chusus utk para ang- 

' gotaZnja jang menerDditKan Ola- 

jalan mengenai kesusilaan dan ! 

uraian2 jang melanggar kesusi- 

aan. 
Daiam pidatonja Menteri Pe- 

nerangan, Sudibjo, jang dibatja 
kan oieh Sutomo Ljauhar Hari- 

! fin, Menteri al mengatakan se- 

    

   
      "gala sesuatu jg menundjukkan 

| dewasa ini ada gedjala2 jang ti 
dak baik jang pernah ditimbul- 
kan dalam pers kita. Djuga 

akan ditjegah pengaruh2 iklan 
jang melanggar kesusilaan, — 

R.D. 

  

15.000 BURUH TEKSTIL BAN- 
DUNG AKAN MOGOK 

4 Organisasi Buruh Tekstil di 
Bandung, jakni Perbuti, S.B. 
Tekstil Pakaian, SBII dan Ser- 
butsi, semuanja mempunjai ang 
gota Ik. 15.000 orang, akan se- 
gera melantjarkan pemogokan, 
bila sampai tgl. 15 Djuni jad. 

pemerintah, belum  mengeluar- 
kan sesuatu putusan mengenai 
sengketa antara buruh tekstil 
dari madjikan2nja tentang ke- 

naikan upah. 
Kini telah terbentuk sebuah 

Panitia Aksi jang terdiri atas 
wakil2 dari ke-4 organisasi bu- 

ruh tekstil tersebut. — Ant. 
  

Kursi Konstituante : 

PEMBAGIAN DI SULAWESI 
$ SEL. & TENGG. 

Hasil pertama pembagian kur 

si kursi Konstituante di Sula- 

wesi selatan dan tenggara te- 
lah diumumkan resmi sbb : 

Masjumi mendapat 12 kursi, 
N.U, 4 kursi, PSII 3 kursi, Par- 
kindo dan PNI masing2 2 kursi. 
Dengan demikian maka untuk 

pembagian kursi jang pertama 

ini ada 23 kursi. Sedianja untuk 

daerah Sulawesi selatan dan 

tenggara disediakan 29 kursi. — 

R.D. 

  

  
  

Na AA PUT ye NTP AN AR Pn Toga 

   
Wetan aa i DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S). 

. PM Ali Sastroamidjojo di /'alembang: : 

  

K
N
 

  Ba 

Isi pesan Bulganin kpd Ike: 
  

3 Besar supaja kurangi per- 
sendjataan setjara  unilateral 

SEGALA PASUKAN ASING KELUAR ' 
DARI D JERMAN 

PERDANA Menteri URSS Nikolai Buiganin telah mengusul- 

kan kepada ketiga negara Besar Barat supaja mereka melaku- 

kan tindakan? sendiri untuk mengurangi persendjataan mereka 

masing2, tanpa menantikan sampai sudah ditandatangani sebuah 

persetudjuan internasional mengenai perlutjutan sendjata. Di- 

usulkan supaja pasukan? Barat di Djerman dikurangi. Bulganin 

mengadjukan usulnja tadi dalam suratnja jang disampaikan ke- 

pada Presiden Eisenhower Kamis j.l. dan tertanggal 6 Djuni '56. 

Seterusnja  Bulganin .mengu- 
mumkan bahwa URSS telah 
ambil keputusan untuk mengam 

bil inisiatif, berupa pengurang- 

an anggota angkatan perangnja 

dengan 1.200.000. orang dan pe- 

ngurangan pengeluarannja un- 

tuk keperluan2 militer — baik 
proporsinja maupun setjara pa- 
rallel. 

Bulganin menjatakan bahwa 
langkah2 unilateral ini merupa- 

kan usaha untuk mentjiptakan 

suasana baru jang akan me- 

mungkinkan pelaksanaan sebu- 

ah rentjana perlutjutan sendja- 

ta umum dimasa jang akan 

datang. 

Seterusnja ia minta supaja 

pasukan2 asing jang menduduki 
Djerman dikurangi pula. 

? Karena rundingan PBB 

tak ada hasilnja. 

Bulganin menjatakan bahwa 

sedjak achir Perang Dunia II 

negara2 Besar telah melakukan 

perundingan2 untuk mengu- 

rangi persendjataan mereka dan 

untuk melarang alat2 sendjata 

atom. ,,Sajang sekali perunding- 

an-perundingan ini belum lagi 
membawa hasil2 jang positif”. 

Dikemukakannja bahwa de- 

ngan .timbulnja alat2 sendjata 

baru jang dapat melakukan 

penghantjuran setjara besar2an 

misalnja sendjata2 atom dan 

zat air, masalah perlutjutan sen 

djata mendjadi ,,sangat men- 

desak”. 

Achirnja segala pasu- 
kan asing keluar dari 
Djerman. 

Bulganin mengatakan bahwa 

URSS telah memutuskan untuk 

menarik kembali lebih dari 30. 

000 anggota angkatan perang- 
nja jang ditempatkan di Djer- 

man. Apabila pemerintah2 AS, 

Inggris dan Perantjis, jang dju- 

ga punja pasukan2 diwilajah 

Djerman itu, djuga ambil tin- 
dakan2 untuk mengurangi ang- 

katan perangnja di Djerman, 
| maka tindakan2 ini akan mem- 

persiapkan dasar bagi langkah2 
jang lebih menentukan menge- 

nai soal ini. 

»Panitya-ketjil PBB 

malahan menghambat. 
Dalam suratnja kepada Eisen 

hower, Bulganin minta perhati- 

an istimewa terhadap kemung- 
kinan betapa perundingan me- 

ngenai perlutjutan sendjata 
akan dapat mengatasi djalan 
buntu jang dewasa ini dialami 

oleh negara2 Besar. 

,Kenjataan2 “ menundjukkan 

bahwa perundingan2 mengenai 

masalah perlutjutan sendjata jg 
dilakukan dalam panitya ketjil 

PBB, tidak ' membawa hasil2 

positif. Achir2 ini perundingan 
mendjadi sangat berbelit-belit. 

Sesungguhnja, kegiatan2 pani- 

tya ketjil mengenai perlutjutan 

sendjata ini menghambat kema 
djuan dalam hal ini”, kata Bul- 

ganin. 

Seterusnja ia mengatakan 

bahwa dalam keadaan seperti 

ini amat sulitlah untuk mengha 
rapkan bahwa perundingan2 

PBB itu akan mendatangkan 

  

"DIDESA. Pantjot, 
Kalisoro, ketjamatan Tawang- 
mangu, Surakarta pada hari Ra- 

bu jang lalu telah berlangsung 

suatu upatjara perkawinan” 

anak2, sesuai dengan adat dide- 

sa tersebut. Sepasang pengan- 

ten-ketjil jang ,,dikawinkan” ha 
ri itu adalah Suwardi, anak So- 

.wiredjo jang berumur 9 tahun 

“dan duduk dikelas III S.R., dgn 

Rikem, anak Martosentono jang 
berumur 8 tahun dan duduk pu- 
la dikelas III S.R. ,,Perkawinan” 

tersebut dilangsungkan menurut 
adat, dengan berpakaian pengan 
ten Djawa, dan diramaikan dgn 
tari2an rejog serta ,,tajuban'”. 

| Diantara para tamu-undangan 
terdapat S.P. Mangkunegoro de 
ngan isteri. 

Berhubung dengan ,,perkawin 
an anak2” tersebut dalam nega- 
ra Republik Indonesia dilarang 
oleh undang2, maka resminja 
perkawinan” itu dinamakan 

pertunangan” atau dalam baha 
sa Djawa ,,patjangan” dan tidak 
ditjatat didalam buku Kantor 
Urusan Agama, tetapi oleh pen- 
duduk hal itu sudah dianggap 
sebagai suatu perkawinan jang 
sungguh2, sekalipun kedua pe- 
nganten itu selandjutnja tidak 
hidup berkumpul, dan masing2 
masih mengikuti orang tuanja.     

Perkawinan anak-anak di 

Tawangmangu 
kelurahan | Hanja apabila keduanja sudah 

dewasa, tinggallah mereka 'itu 
,di-idjabkan”, dan dengan itu 
mereka telah dianggap kawin 
dengan sah, baik menurut aga- 
ma maupun menurut undang2. 

Menurut keterangan, ,,perka- 
winan anak2” itu pada djaman 
Belanda dulu sudah dianggap 
sah baik menurut agama mau- 
pun menurut undang2, sehingga 
apabila kedua penganten itu su- 
dah dewasa tidak perlu lagi ,,di- 

idjabkan”. 
Adat jang demikian itu kini 

masih berlaku selain didesa Pan 
tjot, djuga didesa Blumbang dan 
Gondosuli, ketiganja termasuk 
wilajah kalurahan Kalisoro, ke- 
tjamatan Tawangmangu. 

Kini ,,perkawinan anak2” itu 
umumnja. hanja berlaku bagi 
orang2 jang tergolong kaja, dan 
sedikit sekali diantara pengan- 
ten2 ketjil itu, jang tetap men- 
djadi suami-isteri pada waktu 
mereka mendjadi dewasa, apa- 

lagi sampai tua. 
Mengenai soal tersebut selan- 

djutnja didapat keterangan, bah 
wa Kementerian Agama telah 
menaruh perhatian terhadap 
sperkawinan anak2” itu dan te- 
lah mengadakan penjelidikan2 
pula mengenai soal tersebut, — 
Ant, AS mn Ma mn ENAM 2. han 

  

hasil2 jang kongkrit dilapangan 
'perlutjutan sendjata dimasa de- 

pan jang sudah dekat. 
Berdasarkan  pertimbangan2 

ini, maka Bulganin mengusul- 

kan supaja negara2 Besar ambil 

tindakan2 unilateral untuk me- 
ngurangi persendjataan mereka, 
dan dalam hal ini ia mengemu- 
kakan bahwa URSS telah ambil 
keputusan kearah ini. 

Reaksi? pertama Wa- 

Shington: skeptis. 

Berita UP dari Washington 
mengatakan bahwa reaksi2 per- 
tama dari kalangan? jang ber- 

tanggung djawab disana terha- 
Gap usul Bulganin itu, ialah bhw 
nota dari PM URSS itu ,,pada 
hakekatnja tidak mengandung se 
suatu hal jang baru, dan teruta- 
ma hanja untuk keperluan pro- 

paganda belaka. 

Pembesar2 jang bertanggung 

djawab mengatakan bahwa me- 

reka masih tetap berpegang te- 
guh kepada analysa menteri lu- 

ar negeri Dulles jang diumum- 
kan dalam konperensi pers tgl. 
15 Meiji... 

Singkatnja, analysa Dulles 

ini mengatakan bahwa tidak 

mengherankan bahwa URSS 
mengurangi djumlah anggota 

angkatan  perangnja, karena 

membutuhkan tenaga untuk in- 

dustri dan pertanian. 

Bulganin kirim pesan? 
pula untuk Eden, Mol- 

let dan Adenauer. 

Berita2 jang dikumpulkan 

AFP dari London dan Paris me- 
nerangkan, bahwa: Bulganin: te- 

lah mengirimkan pula surat ber 

isi pesanan jang serupa dengan 

apa jang telah dikirimkan kepa 
da presiden AS Eisenhower ke- 
pada Inggris dan Prantjis. 

Surat2 tersebut dialamatkan 
kepada PM Inggris Anthony 
Eden dan PM Prantjis Mollet, 

jang masing2 disampaikan oleh 
dutabesar2 untuk Inggris dan 
Prantjis dari Sovjet Uni. Ke- 
mudian didapat berita pula dari 

| paikan 

      

MADJALAH 

HIDANGAN 
BERALIBAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

BEKELUARGA 

TH. KE - XI — No. 205/470 

  

Gama, 
Lulus udjiin — Propaedeuse 

Technologi Rubahman, 
Lulus udjian Propaedeuse 

Civil Sumiodo, 
Doktoral I Technologi Soe- 

pranjoto. 
Propaedeuse Technologi Soer- 

jono Soeroso. 
Lulus Fakultas Sastera dan 

Kebudajaan: Supomo Surjohu- 
dojo dan I. Gusti Ngurah Bagus 
Bacc. Sastera Timur. 

Tukinun Sukartojo, Prop. Kan 
didat Sastera Barat, 
Airlangga. 

Fakultas Kedokteran tingkat 
sardjana tingkat pertama (D-1l) 
N.E. Kwee Swan Hwa, N. Lie 
Khing Tjie, N. Liem Hok Hwa 
Nio, N, Lie Siok Lan, N. Karti- 
ni Binol, N. Sarojini Sutamit. 
N. Oen Hwa Gwat, Sie Ting 
Hway, Tjioe Kian Hong, Ang 
To Han, Sabdoadi, Tan Tjhieng 

Hok, Liem Swi Wan, Lie Kok 
Hian, Liem Sik Lok, Yap Tjien 
Tjhiang, Henry Pardoko, Jie 

Tik Hong, Oepangat, Kwes 

King Gwan, I Gusti Ngurah Pu- 

tu Adnjana, Yap Ing Hong, Tjan 

Boen Liang, Go Liong Hien, Tan 

Poo Liat, Han Sik Liang, Liem 

Tiong Hoo, Sardi Sastrowardojo, 

dan N. Liem Gin Tiap. 

Van Heycopten Ham en Cedric 

Dokter (A-II). 

Bonn bahwa surat serupa telah 

dikirimkan pula oleh N. Bulga- 

nin kepada PM Djerman Barat 

Konrad Adenauer, jang disam- 

oleh dutabesar Sovjet 

Uni. — AFP. 

Majat - Hidup 
Sumbangan untuk korban 

honger-oedeem, sukarela zonder 

diminta titipan pembatja kepa- 

da redaksi ,K.R.”: . 

— Sekolah Rakjat VI (1 & 2) 

  

Mlati Jogja Rp. 103,70 

— Panitya Ikatan 

Siswa Tegal, 
Judonegaran 37 ,, 30,— 

— Sekolah Rakjat 

Latihan Kota- 
gede II 3 52. — 

3 Djunlah Rp” 185,79 
Djumlah kemarin ,, 111,254,93 

  

Djumlah Rp. 111.440,63 
Pembetulan ,,K.R. 

tgl. 8-6-56, djum 
lah ditambah dgn ,, 45,-—- 

Djadi djumlah 
hari ini » 111.485,63 
(seratus sebelas ribu empat ra- 
tus delapan puluh lima 63/100 
rupiah). 

  

Ekonomi & Dagang: 
  

UU Industrialisasi perlu 
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN 5 TAHUN 

DIDEPAN konperensi SB Djawatan Perindustrian Mr Dr 

Prajudi Atnfosudirdjo dari Djawatan Perindusterian Pusat dalam 

tjer menjatakan, bahwa hanja dengan revolusi industeri 

seperti terdjadi di Inggeris, “Amerika, Djepang, Indonesia akan 
mendjadi kuat, djaja dan makmur dalam waktu jang singkat. 

Revolusi  industeri menurut 
Mr Dr Prajudi berarti merobah 
tjara2.bekerdja dan berusaha 
bangsa kita setjara radikal ia- 
lam waktu jang sangan singkat 
dengan systim organisasi, tena- 

ga penggerak, alat2 mesin jang 

modern dan jang sesuai dengan 
sifat2 bangsa Indonesia. . Kon- 

perensi SB Djawatan Perindus- 

terian itu dilangsungkan di Sa- 
rangan (Madiun) dan dimulai 
pada tgl. 6-6 il. : 

Mr Dr Prajudi mendasarkan 

tjeramahnja mengenai industeri 

alisasi itu atas fikiran jang 

menjatakaan bahwa industri- 

alisasi adalah soal ekonomis dan 

bukan soal teknis. Teknik hanja 

lah salah satu faktor disamping 

faktor2 lainnja seperti keahlian 

memimpin” perusahaan, buruh, 

modal, sumber alam dan peme- 

rintah. 
Industerialisasi, mempunjal 

dua arti jang sempit dan jang 
luas. Dalam pertjakapan sehariZ 
industerialisasi diartikan sempit 
ialah perluasan atau perkem- 

bangan  industeri atau usaha 

perluasan industri dibawah Lim 
pinan pemerintah. Industrialisa- 

si dim arti luas ialah menanam 
djiwa industrialisme atau re- 
ngembangkan djiwa atau sifat 

industerious atau menanam dan 
mengembangkan djiwa jang pro 
duktip supaja setiap orang 
menghasilkan djasa atau ba- 
rang2 jang dibutuhkan oleh du- 
nia sebanjak2nja dan semurah- 
murahnja, : 
Dalam  hubungannja dengan 

rentjana 5 tahun pemerintah, 

soal industerialisasi itu dapat 
dimasukkan dalam undang2, ka 

rena dengan melalui undang2 
dapat ditentukan dengan tegas 

perkembangan perindusterian jg 
bagaimana dan kemana jang di 
kehendaki. : 

Pembangunan ekonomi. 
Usaha pembangunan ekonomi 

adalah usaha untuk meninggi- 
kan penghasilan nasional jang 
berarti meninggikan penghasi- 
lan nasional per djiwa, mening- 

  

  

  

gikan taraf hidup atau mening- 
gikan konsumsi per djiwa seta- 

hun atau hasil nasional /hasil 
kerdja setahun. Djuga olehnja 
pembangunan ekonomi ini diru- 
muskan sebagai usaha memper- 

besar persentase penduduk jang 

bekerdja dilapangan perinduste- 

rian dan perniagaan dengan me 

ngurangi persentase jang be- 
kerdja dilapangan pertanian. 
Menarik kesimpulan daripada 
jang dikatakan tadi Mr Dr Pra- 
judi berpendapat, bahwa satu- 
satunja djalan untuk memba- 
ngun perekonomian Indonesia 
ialah industerialisasi, baik da- 
lam arti jang sempit maupun 
jang luas. — (Ant). 

BANTUAN ICA UNTUK 
INDONESIA 

Oleh ICA. (International Coo-. 
peration Administration) — ba- 
dan PBB — di Washington Rabu 
6-6-'56,tlh membagi-bagikan ban 
tuan berdjumlah djutaan dollar 
untuk 6 negara Timur Djauh 
guna pembelian pupuk,  ha- 
rang2 dari badja dan. "mesing 
diantaranja kepada : Indonesia 
$ 200.000 untuk pupuk dan 
$. 90.600 untuk alat2 perhubu: 
ngan, 

Dari kalangan jang mengeta- 
hui di Djakarta digadion Baba. 
bahwa tentjana bantuan ICA 
untuk Indonesia tahun 1956 “ini 
berdjumlah 11,1. djuta dolla: 
ialah 7,1 djuta dollar digunakan 
untuk bantuan2 teknik dan. 4 
djuta dollar lainnja untuk ban- 
tuan perkembangan ekonomi 
(economic development), Ant. 

  

Sungguh2 Terdjadi 
Pada suatu tajuban didae- 

trah Sragen baru? ini, seorang 

orang Belanda berbadan tinggi, 
jang setiap kali menari - harus 
membungkuk agar dapat ,,ber- 
hadapan muka” dengan sinden- 
nja, achirnja menemukan dja- 
lan praktis : supaja tidak usah 
membungkuk, sinden diangkat- 
NjA sesosaranaa, Mjortg $ 

  

Bak ata 
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MENTpRI Keuangan Jusuf Wibisono menjarankan supaja. 
pegawai negeri dikurangi 3075, agar anggaran belandja bisa ti- 
dak. terlalu banjak mengalami ketekoran. Maksud ini dapat di- 
setudjui PM Ali Sa: 
datonja di Palem 

  

| ojo, seperti Mkatakagnja. dalam pi- 

Memang ini sate lama. mendjadi persoalan. Sedjak bebe- 
rapa kabinet sebelum. pemerintah: “sekarang ini telah merasa- 

    

          

    
, Dalam prinsipnja dapat 

aja tertjapai Snufonet Apk 

nja, pegawai negeri, jang djauh 1 lebih besar dari pada 
sebelum perang. Kita tidak punja angka jang sebetulnja, tapi 

4 ini ada Ik. 800.000 orang. Sebe- 
mereka golongan rendah dan 

maksud. Baoeiakah ini. 
a terdapat: keseimbangan dalam 

. Sjarat utama ialah harus 

ah lebih sedikit dari jang di- 

& 

    

Ea See Ata tani 12m Mail 

mendjaga. ketekoran anggaran ini. Sedjamlah pegawai: tinggi 
dewasa ini tinggal dihotek dan mess, karena rumah untuk me- 
reka belum ada. Berapa jang harus dikeluarkan untuk mereka 
setiap. tahun ? Seorang:letnan kolonel dengan keluarga 5 orang, 

'rumah, terpaksa 

  

di Hotel des Indes 
uang Rp. 16.000,— (enam 

“Date 1IbO. upiamy ucok Gyarda Ibu, Satu tahun mendjadi Rp. 

192 

  

a, sudah tjukup 

  

—. Kalau didirikan ramah dengan uang hotel satu tahun 

"Berapa orang apstr jang tinggal dihotel demiklan itu ? Re- 

rapa pegawai tinggi ? 
Perlu pula dipikirkar 

ngmpungan para 
Rentjana pem 

naan jang luar pian 5 

PIKII A 
DJALAN SEMPIT 

Sering kami lihat sendiri, be- 

tapa ramainja.. Dijalan. ' Raja 
MonP eni jang tak hentinja di- 

oleh. kendaraan2 jang me- 
ma Mena @jurusan. 

Kalau mengingat waktu jang. 
sudah- mendjadi kebiasaan bagi 
penduduk disekitar Kota, jaitu 

   
   

    

hari Pon & Kliwon sebagai hari 
pasaran. Maka Sa Te- 
barnja . jang & 

rapa meta sadja, Bag pula ne 
lau hari tersebut diatas Konga”: 
raan. penuh sesak. AA 

Lagi pula adanja dijalan Ke 
reta api jang berdampingan de- 
ngan, djalan Raja. jang sempit, 
mudah mp na ketjela- 
kaan2. — menghindarkan 
hal2 jang ' kami harapkan 
bagi-umum, Na pendapat “ka- 
mi alangkah baiknja djika jang 
berwadjib dapat. mengusahakan 
pelebaran dialan dengan usaha: 

Meninggikan . tanah . Dijalan 
Kereta “Api OA A4 
jang sama tinggi dengan Djalan 
Rcja. 
Ke simpulan: 

1. Kendaraan ketjit dapat | 
berdjalan diatas 
Api pada un Kereta Ami 
sedang tidak ada jang lalu, 

2. Dijalan - bertambah lebar, 
kendaraan ketjil dapat lelnasa," 
- Ketjelakaan. dapat: terhina 

P. 
(Sebagai tjontoh Dijalan Ker 

reta- Api didalam. Kota- Pradja 
Magelang). 

. Sekian Pe aa. harag 

  

4 

  

MEMBATIA 3 
&. berita KR. tg. 61- tu ka 

halaman 2 berkepala. In sHARGA 
PR MAGELANG 1TE 1 Pa. 

    

   

    
TINGGI”, jang Ti. 
ngan. bahwa ,HAR YA P . M 
GELANG TERLALU. TING: 
DARIPADA LAIN2 TEMPAT”. 

  

b. perbandingan. harga PR ai- | F 
pelbagai. tempat. : 

1. di Surabaya Rp. 20.000-— 
dengan tanahnja : 8. di Malang | 
Rp. 18.:500.—, S$ di Kab. Ma- 
tang, di Blitar Rp. 19.0900.— aa 
di Klaten Rp. 18.000— : 5. 
Magelang, antara Rp. 21. sob. 
aa Rp. 22500:— tanpa tanah: 

MN TEMBANDINGKAN : 
1. harga PR- dipelbagai tem- 

pat itu dengan harga PR Kota- 
pradjo jang pada waktu undian 
6 bulan fl: (sekarang belum se- 
lesai), sudah (bari ?) mentjas 

  

pai harga Rp: 25,900-— tanpa | 
tanahnja. 

2, bahwa (menurut jang su: 
dah2), harga PR itu tiap2 kali 
undian akan naik dengan Rp. 
2.500.— lagi. 
BERKESIMPULAN N. : 
bahwa harga PR kotepriiaja 

Jogjakarta. MASIH PEGANG 
RECORD diantara tempat2 itu, 
karena ternjata bahwa diantara 
kota2 tsb. tidak ada ,.harga 19. 
melawan” harga PR Kotapradja 

. Sekian fikiran 

5, ea 

Ta Ke 

MINTA DIADAKAN: SMP | 

3 Bani Penak PP, & K. 
Propinsi Djawa Denga 

me- 

padaku Suatu — permohonam, | 
ag Aa Sa PP: & 

  

“dapat saja. ketahui 

  

     

duri sadja 

 Vutus, 
. Ta 1! Sekali 

|jang dihadapi 
| Asia-Afrika pada tahun lampau. 
“Tetapi adanja persamaan kepen- 

n pendirian pabrik, industri tempat pe- 
| Bae akan dikurangi itu. . 
ini pelaksanaannja minta kebidjaksa- 

PEMBATIA 
Tolak temu2 dari p. Djawa dan 
'sekitarnja jang ada di Indonesia: 
iniy bahkan. ada tamu& jang da-: 
tang dari negara2 lain, Halini 
mempengaruhi. djuga. kepada 
djiwa orang2: Borobudur dan 
sekitarnja dalam “segala  lapa- 

ngan, terutama dalam soat pen- 

didikan. dan pengadjaran, Ini 
perkemba- 

ngan dikalangan: peladjar jang 
cin” tahun makin. banjak 

djumlahnja, Saja merasa. kasi- 

han. kalau melihat mereka jang 

telah “lulus udjian tingkat S.R. 
  

tetapi tak dapat melandjutkan 

peladjarannja. Banjak. dari me- 

Taka jang tak dapat melandjut- 

'kan, karena mereka itu adalah 

jang | 
-hanja mengerdjakan tanah. ke- 

'punjaan orang lain dengan men- | 

"dapat sebahagian kasilnja atam 

orang. tua mereka itu hanja se- 

putera dari bapak2 tani 

bagai buruh. -mentjangkul. Dja- 

“di dengan sendirinja mereka tak 

AMP membeajai. anaknja. un- 

tuk-beladiar dikota... 

W Alangkah: baiknya dika - #2! 

  

| duh melakukan pelanggaran da 

'djo & hari, CPM-Solo 4 hari dan | 
“sehari. ditangsi Kertosuro dan 
terachir 10 hari dipendjara Su- 
gakegta. -— Ra, 

  

SURAKARTA 
BRBAS DARI TUDUHAN PE- 

ANGGARAN PEM. 
UMUM, 

Pengadaan Negeri Surakarta 
dalam sidangnja tanggal 9/6 jl. 
telah membebaskan Dwidjoat- 
modjo, Ketua Umum Masjumi 
tjabang Sukohardjo jang ditu- 

    

lam kampagne pemilihan umum 
waktu jang lalu didaerah Suko- 

“rdja, : 
Terdakwa ditahan mulaj tgl. 

14 Desember 1955 sampai 5 Dja 
nuari 1956 masing2 di Sukohar- 

Wilajah 

KEDAULATAN RAKJAT 

  

  

   

  

Sumberredjo, ketj. Kebonarum, 
| Klaten, dibawah. pinpiyaa, 2 sdr, 
Partosuparno. — (Kor) 

| SEMARANG 
USAHA MEMBERANTAS H.O. 
"DI DJAWA TENGAH 

Pihak Gubernuran Djawa Te- 
ngah telah menerima uang se- 

besar Rp. 1.600.000,—. sebagai 
biaja untuk usaha2 memberan- 
tas penjakit hongeroedeem, Me- 

| nurut keterangan, untuk keper- 
luan tersebut tadinja pihak Gu- 

  

   

  

  
DJAMBORE | SIAP" YJAWA 

: TENGAH 
Tanggal 20 sampai 28,1 jad. 

Siap” (Sjarikat Islam Angkat- 

  
bernuran Dang na, rentjana. 

sebesar Rp. 3. djuta, Ternjata 
dari rentjan3: tersebut ditawar. 
oleh pemerintah pusat, sehing- 
ga hanja dikeluarkan. Rp. 1.600.. 

| 900,—. Dengan. : dikuranginja 
| djumlah biaja tersebut, maka 
kini pihak Gubernuran. sedang. 

ydakan- perobahan2. pada      an Pandu) se Djawa Tengah 
akan melangsungkan djambore 
dan konperensi di Solo jg akan ' 
diikuti oleh Lk. 1.000 pandu2. 

Dalam djambore ke-II akan | 

baan, misalnja keachlian me- 
mandu, atletik /gymnastik dan 
pembatjaan Al Gur'an. (Kor). 

PEMUKA2 PARTAI: BURUH. 
DI SOLO 

Asrarudin dan I. Sutardjo da. 
ri Dewan Partai Buruh Djakar- , 

Ita kini berada di Solo dan meng: 
hadiri malam, alal-bichalal Front 
Buruh (Pemuda. Banteng, Isteri | 
Buruh, Hissbi dan Partai Bu- 
ruh) digedun wajang. Ol 
'Sriwedarj m3 am Achad jl. 
| (Dalam malam pertemuan ter 
'sebut diuraikan . tentang situasi 
'politik dewasa ini oleh utusan. 
Dewan Partai tersebut. (Kor). 

DJUARA UMUM Pok Di- 
DJAMU KEPALA POLISI 

SURAKARTA : 
Bertempat di restouran Pak 

Amat Sriwedari Sabtu jang Ia- 

an Surakarta, Komisaris Besar 
Sumarno, telah diadakan djamu 

lan peserta2: Pekan Olah "Raga 
'Kepolisian dari Surakarta. 1 

sian Karesidenan Surakarta ber 

hasil merebut kedjuaraan umum 

POK Djawa Tengah, jang diwa 
kili oleh: 87 peserta. — (Kor). 

KLATEN 
PENTJURI TERNAK PAGAN- 

“DJAR 15 BULAN PEN- 

DJARA 

dibawah pimpinan hakim Mr 

Bambang Subekti, penuntut 

umum djaksa Sahid Dirdjokusu- 

mo dan panitera pengganti Su- 

karno telah mendjatuhkan hu- 

kuman 15 bulan pendjara dipo-   
Ketj. Borobudur adu S.M-P. ne- | 

Geri, Funk MENAMPUNG "mereka 

jang telah lulus. Atau kalau ti 

dak, " hendaknja pemerintah 

memberi: bantuan jang setju- 

kupnja “kepada: sekolah. mene- | 

nyah jang-telah ada. ditempat 

aa Baja berani mengadu | 

kim permohonan ini jalah.: Kas 
rena satu. ketjamatan 

sudah terdapat & 
(enamb) buah. SB. VI jang ter- 

sekolah pemerintah 

dan partikelir. Baik Na 
rakjat: negeri MLUPUN partike- 

Jr, masing2 mempunjai 

pauii batas : Kls. jang -tertinggi 
.| sadia djumlake  muridnja tebih 

dari 30 orang anak, Sedang 

tiap2 pemerintah mengadakan 

udjian tingkat S.R., pun dari 

| Keti. Borobudur banjak Jang 

lagi kesan 

Borobudur tg. 4 Djuni 1956. 
“.e Dari saja - 

Kp ota HPPI Borobudur. 
aa @ uh, SULTHON). 

Borobu- 8 

ahen- | 

Yah murid jang sampai melam- 

tong. wkt. tahanan terhadap ter- 

dakwa. Hard, ono dl. Sami- 
kun dari desa dan kelurahan 

Sinduwarno, ketj. Wonosari, De- 

langgu, karena tertuduh mentju- 

ri ternak milik sdr. Kartodime- 
ajo dari. Tadji, ketj. Djuwiring. 
tgl. T/ 8-53 — “(Kor).. 

“Terhadap terdakwa2 Widji 

dari Djebugan, ketj. Tjeper, dan 

'Padmosuparto dari Tegalduwur, 

ketj. Wonosari, dihukum denda 

masing2 Rp. 10.— atau subs. 2 

hari karena mengendarai sepeda 

dimalam hari tiada lentera. 

Sementara itu terhadap. mbok 

Josopawiro jang tertuduh men- 
tjuri tebu dihukum 3: hari ku- 
rungan. —, (Kor). 

PELANGGARAN LALU LIN- 
TAS- DIHUKUM: 

«Pelah didjatuhkan - hukuman 

denda Rp. 85.— atau subsidair 

15-hari terhadap terdakwa Hiem 

| Hway Koen dari. PT Tjindra- 

| wasih: Purwokerto, karena. me- 

ngendarai truck melalui djalan 

kk II dan memuat barang diluar   hasan ketentuan, — Pee 

Suara Pers tg KMAA: 
  

Kemkanangd 
Aa djiw 

,SULUH INDONESIA” me- 

nulis: Jang sangat menarik per- 
“hatian ialah bahwa kesulitan2. 

“jang dihadapi oleh KMAA untuk, 

| dapat mentjapai hasil sebaik- 

baiknja, tidak kurang daripada 

oleh. diplomat2 | 

tingan dan rasib sefta diikuti 
oleh djiwa toleransi jang besar, 

maka kebesaran Kesulitan?” itu 

kabur dan lenjap. 
“Suksesnja konferensi ini me- 

| rupakan kemenangan djiwa, be- 

sar dari djiwa- kerdil: Hanja jg 

patut kita sesalkan, ialah: tidak. 

ikutnja wakil! dari: Filipina me- 

| njetuajati hasil2 KMAA tersebut: 
karena rupanja. wakil Filipina. 

prasangka, sehingga djiwa, AA 
— jaitu djiwa toleransi — se- 

ngadja “disingkirkannja utuk 
| kepentingan2 jang terlalu ketjil 
|untuk disebutkan. Demikian 

es 

"BINTANG TIMUR? menga- 
takan: Apa jang ditjapai Kon- 

perensi Mahasiswa A-A di Ban- 
dung besar -artinja bagi bangsa2 

| dinegara2 A-A chususnja dan 
ummat manusia umumnja, Ia 

an tenaga jang kukuh | 
melawari. imperialisme dan ko- 
lonialisme, 

pertahanan jg gigih untuk me-. 
ngelakkan 'bentjana keruntuh- 
an..ummat. manusia. Pan 
Bintang, Titour,:   A. ini merupakan p eng 
Ki dan. perintis dari K: 

-kedjadian jang akan. terdjadi 

masih terlalu terpengaruh. oleh 

fa “adalah benteng | 

.Asia Afrika pasti terdjadi 

  

an djiwa dari 
a kerdil 

Ahsasona Kar dalam: 'sedjarah 
selandjutnja.. KMAA bulat. rne- 
 mutuskan menentang koloniaiis 
me. dan- dan. di 

per- 
lawanan jang menentukan.achir, 
nja kolonialisme dan imperialis-. 
me. KMAA memutuskan perda- 

imperialisme: 

| maian, dan di Asia-Afrika: pasti 
tertjipta perdamaian. Tegasnja 
siapa. jang, tidak 'mempertjajai 
tenaga, dan. (kesanggupan maha- 
siswanja,.ia tidak mempertjajai 
kesanggupan. dan. “kekuatan 
bangsanja. Dan mereka.ini achir 
nja: ketinggalan dari 'gerakan2. 
sedarah masjarakat manusia. 

HARIAN, RAKJAT? berkata 
Dan: menggembirakan. selu- 
ruh dunia, - dan dengan. hanja 
mengetjewakan “kaiim pesimis, 
KMAA telah mengachiri peke- 
djaaannja dengan sukses jang 
luar biasa, 

Bukan hanja' kaum mahasis- 
wa, dan bukan. hanja Asia-Afri- 

ka, diuntungkan oleh keputusan 

keputusan Bandung kedua. ini. 
Hubungan. antara, kepentingan? 
mahasiswa, Maka masalah. ra i 

elas. sekali. Aina, dunia. dj 
tjerminkan. didalam, keputusan2 
tersebut, Bukankah Australia, 
Eropa dan Amerika. diuntung- 
kan djika perdamaian terdja- 
min? Disini letak, keuniversilan 
keputusan2 KMAA, 

| Dengan berachirnja KMAA, 
untuk kesekian kalinja terbukti, : 

I bahwa, berunding adalah djalan 
jang paling, bidjaksana, untuk .bersangkutan, b keadaan 
menjelesaikan persoalan.apapun penghidupan, C. tasiitoit2, jang 

diadakan djuga pelbagai perlom | 

lu oleh Kepala Polisi Karesiden | 

Sebagai diketahni regu Kepoli | 

Pengasilan negeri di Klaten | 

TANPA. LENTERA bIHUKUM 

  

rentjana2nja. 5 
Uang Sebesar itu. sebagian be 

sar akan disalurkan kedaerah2 
jang terdjangkit penjakit no- 

: ngeroedeem dengan .djalan mem 
buka lapangan kerdja. 
Usaha2 terutama akan dilaku 

kan didaerah Pekalongan, Ba- 

njumas, Surakarta. dan. Kedu. 
Dan-darj daerah2 itu jang sa- 
ngat memerlukan adalah daerah. 
keresidenan Banjumas, teruta- 

tama. disekitar Tjilatjap, dan di- 

' daerah Brebes, wilajah karesi- 
| denah Penogaan 2erh 

| SELAIN tentang Masalah 
Umum, Kolonialisme dan Pem- 

bangunan Nasional, tentang 
Kerdjasama Praktis Mahasiswa 
'Asia - Afrika, Sumbangan bagi 
"Perdamaian Dunia dan rentang 
soal Diskiriminasi - Ras jang 

'Mahasiswa Asia - Afika dalam 

sidang pleno jang terachir telah: 

menerima baik keputusan2 jang 

berikut : 

Bs Masalahz  Pendidi 

kan dan Kerdjasama 
berbagai Fakultas: 

Sebagai dasar untuk kerdja- 
.sama diantara  Universitas2 
hendaknja dipahami, bahwa 
Universitas itu adalah satu pu- 
sat kebudajaan, pusar penjelidi- 
kan, pusat untuk memupuk: 
kaum intelektuj 
mendjadikan tiap2 anggota ma- 
sjarakat djadi patriot. 'KMAA 
berpendapat, bahwa tiap2 indi- 
vidu harus mempunjai hak men- 
dapatkan pendidikan jang sela. 
ras dengan kehendak dan ketja- 
kapannja, dengan tidak meman- 
dang djenis, agama, kedudukan 
sosial dan ekonomi, kebang- 

, Warna 'dan 'kejakinan” poli 
tik dan tiap2 orang harus mem- 
punjai hak untuk memperkem- 
bangkan pengetahuannja seba- 
gaimana diperlukan bagi kese- 
G@jahteraan ummat manusia Ke: 
budajaan nasional dan bahasa 
adalah sangat penting bagi ke- 
madjuan- semua negeri Asia- 
Afrika. “Petapi Konperensi tak 
"dapat. lain dari. pada ' mentjatat 
dengan menjesal keadaan jang 
menjedihkan dinegeri-negeri. di: 
mana kekuasaan asing masih 
meradjalela. Kebudajaan nasio-. 
nal, bahasa dan ari di- 
tindas oleh kekuasaan “asing, 

perbanjak, bahasa nasional ha- 
rus digunakan sebagai bahasa 
pengantar jg se-tepat2nja kesem 
patan pendidikan tehnik, dan 
pendidikan tinggi harus diada- 
kan, KMAA.merasa, bhw. harus 
ada. kerdjasama, jang - rapat, di- 
antara Universitas2 dan Fakul- 
tas-Fakultas dj. Asia dan 
Afrika dan mengandjurkan pa- 
sal2 jang berikut. dibawah. ini 
gang kerdjasama iang “ifektif. 

Ik Pertukaran Yengeta- 
: huan Akademi :: 

ngenai soal2'ilmu pengetahuan 
dan soal2 lain dibagian-bagian 
lain di Asia dan Afrika pada 
waktu? jang tertentu. 2, Tukar- 
menukar pengalaman, pendapat 

| dan hasil2 penjelidikan-ilmu de- 
aa djalan mengadakan perte- 

  
muan2, konperensi dan. seminar: 
3. Tukar-menukar professor, 
mahasiswa dan ahli2 untuk rne- 
ngadakan penjelidikan2 tentang 
masalah? tertentu dengan ban- 
tuan Pemerintah. 4. Tukar- 
merukar madjallah ilmu. dan” 
madjallah2 akademis lain dian- 

ptara Universitas dan Kollega2. 

1. Kerdjasama Lan 
tis :: 

ts Tukar-menukar: mana 
buku,. buah2, kesenian, kesusas- 

berikan tasiliteit2 kepada, maha- 
|siswa. terutama. dalam lapa- 

ngan2. jg. beberapa negeri dji- 
ka dibandingkan dengam negeri 
lainnja, adalah: lebih. madju. 3. 
Melakukan 'setiap usaha, untuk 
mendirikan Biro Dana, Penuka- 

ran. Mahasiswa. guna. mengum- 
pulkan dana2 buat penukaran. 

mahasiswa, diantara negsri2 pe- 
serta Hong rank 4, Mendesak 

Pemerintah2 dan: badan2, parti- 
kelir dinegeri2 jang bersangku- 
tan untuk mengeluarkan. terus- 

menerus beasiswa, kepada, ber- 
bagai negeri Asia - Afrika, 5: 
Mendesak kepada Pemerintah2 

jang, bersangkutan untuk. mem- 
berikan fasiliteit2 kemerdekaan 
pendidikan kepada mahasiswa? 
negeri2 djadjahan. 

0. Tukar- .menukar Pe 

nerangan tentang Peng- 
hidupan Pendidikan : 

Selandjutnja. Konperensi "me- 
ngandjurkan. pertukaran ..peme- 
rangan tentang : a, .system. pen- 
Gidikan . an jang   

  

| menghinc 

dan 

wtus Kursus TANI M ADIUN 
Telah lulus dari kursus tani ' 

landjutan angkatan ke II 29 KONPERENSI MAU 
dari 40 pengikut kursus: Upa- TJAB. MADI 

| tjara. Lean di kelurahan Baru2 ini di Madiun telah di, 
adakan konperensi. gabungan 
Masjumi Tjah, Kabupaten dan 
Kota Madiun dgn dikundjungi 
oleh segenap ranting2-nja. Kon- 

perensi al. mengadjukan  reso- 
lusi mengenai DPRDS? jang di 
bentuk menurut P.P. 39 / tahun 
1950 jan: isinja sbb.: “Untux 

ri vacum pemerintah 
daerah, minta kepada Pemerin- 
tah Pusat 'supaja tetap beker- 
Aha terus sampai - terbenuknja 

barw menurut pemilihan 
umum, Mendesak. kepada Pe- 

merintah Pusat dan Parlemen 
'supaja mewudjutkan U.U. per- 
luaasan kota besar Madiun de- 
ngan 8 desa. jg telah mendapat 
persetudjuan DPRDS Kabupa- 

ten Madiun dan DPRDS Kota- 
(besar Madiun, — (Kor). 

PEMBUBARAN P3 KOBES. 

Kok MADIUN. 
?4I0n gedung SEBDA Madiun 
baru2 ini PPK Kotabesar Ma-   diun telah mengumumkan pem- 
bubaran Panitya Penjelenggara 
Pemilihan Umum .. Kotabesar 
Madiun disaksikan oleh wakil2 
Instansi Militer, Polisi, Dja- 
watan2, segenap anggauta PPK 
Kotabesar Madiun, PPS, P3S, 
Pembantu keamanan .dan para 

undangan lainnja.., 
Kemudian. selesai . upatjara 

resmi disadjikan Wajang Orang 
jang dimainkan rombongan Se- 
tijo Darmo dengan tjerita Wah   

'telah kita umumkan Konperensi 

dan untuk | 

Fakultas pendidikan harus di- 

1: Mengadakan seminar2 me- 

teraan, dan sebagainja, 2, Mera- | 

Liu Dodot Teman Kinanti”. (Kor) 

| Keputusan2 KMAA 
terdapat di Universitas2, d. ba- 
'hasa2 jang dipakai sebagai ba- 
hasa pengantar, c. melakukan 
pekerdjazn2 penjelidikan. 

3 IV. Penjebaran Penge- 
tahuan tentang Peng- 
hidupan,  Kebudajaan 
dan Sedjarah negeri? 

Asia-Afrika : 

1, Sedjarah Asia dan Afrika 
harus ditulis dan- diterbitkan di- 
kalangan bangsa Asia - Afrika. 
Sedjarah itu. harus berdasarkan 
fakta2 jang sebenarnja dan ke- 
madjuan bangsa2 itu. 2 Maha- 
siswa2 harus diandjurkan untuk 
kenal-mengenal penghidupan di- 
negeri-negeri djadjahan di Asia 
dan Afrika, 3. Mendesak kepada 
Pemerintah2 Asia - Afrika un- 

tuk menjelidiki kemungkinan? 
mendirikan lembaga2 interna- 

pasar untuk mempeladjari ke- 
-budajaan dan bahasa-bahasa 
“Asia - Afrika. 

V. Hak2 ALademi : 

“1, Universitas2 harus mempu- 
Tengai kedudukan otonomi dalam 
'masalah2 akademis. 2. Majasis- 
wa2. harus mempunjai kemer- 

  
     

si, 3. Mahasiswa2. bersama- 
sama dengan staf Universitas, 
harus didengar pendapatnja da- 
“lam merantjangkan peladjaran 
dan program2. peladjaran. - 

(Bersambung). 
  

KAGANOVICH MINTA 
BERHENTI 
Sebagai ketua dewan 
urusan. soal2 peker- 
djaan & gadji URSs. 

Kantor- berita. Sovjet ,,Tass” 
mengabarkan bahwa Lazar Ka- 
ganovich, salah seorang dari 5 
wakil perdana menteri I Uni 
Sovjet, telah mengundurkan diri 

.dari kedudukannja. sebagai ke- 
tua. dewan negara urusan soal2 

pekerdjaan & gadji. 
Menurut berita UP dari Lon- 

Gon, dewan negara tsb. tadi ter- 
bentuk dalam tahun jl. dan di- 
ketuai oleh Kaganovich, dan tu- 
gasnja ialah mempeladjari. dgn 

"perindustrian URSS. — AFP. 
  

3 KALI BUNG KARNO DAPAT 
GELAR KEHORMATAN. 

Presiden Sukarno dalam sua- 
tu upatjara chusus di Universi- 

tas Mc Gill di Montreol, telah 
mendapat gelar Doktor Kehor- 

matan dalam-ilmu hukum. Uni- 
versitas Mc Gill ini, ialah Uni- 

da dengan kira2 7.000 mahasis- 
wa, Giantaranja  banjak dari 

Asia. 
| Dengan pemberian gelar ke- 
hormatan ini, selama dalam per- 
@jalanan keluar negeri, Presiden 
Sukarno telah tiga, kali menda- 
pat kehormatan seperti itu dari 
"Universitas Colombo dan Univer 
sitas Michigan. 

  

OTOBIS TERBALIK 
10- Luka-luka berat, 
13 luka-luka ringan. 

Otobis Tan Lux jang datang 
dari Sukabumi dan hendak - me- 
nudju Ke Djakarta, di Tadjur 

! (dekat Tjianvi Bogor) telah ter- 
balik karena menubruk pal tele- 
pon karena stirnja ',los”. 

Akibatnja 10 orang penum- 
pang (4 laki? dan 6 wanita) 
Juka2. berat: dan. 13. orang pe- 
numpang luka2 ringan. 

  

lan menurun. — Ant. 

OPELET DIBAKAR GEROM- 
BOLAN. 
10. Penumpangnja 
dibawa lari, 

Baru2 ini dikampung Lem- 
bang-Labepasid (Sulawesi Sela- 

terdjadi pembakaran sebuah 

€ terbakar, habis) jang dilaku- 
kan. oleh. pihak gerombolan. . 

Opelet. itu, memuat penum- 
pang 10.or' gag aw supir- 
nja, emudikan. oleh 
orang at bernama. Osman, 

Semua... penumpang. dihawa 

timur dan belum diketahui ba- 
gaimana, nasib mereka. Kerugi-   kan Maan Rp. 100.000.—, 

“berbitjara,. menjatakar- 
“pendapat dan hak berorganisa- 

saksama. kekurangan2 . djala2: 

versitas jang terbesar di Cana- | 

Ditempat. ketjelakaan itu dja, 

tan) diantara km. S1 / 62, telah: 

opelet: merk. Atom DD - 5977 

lari oleh. gerombolan kedjurusan. 

Re, Hk Pe PA KSP KT LAS 

  

  

  

OLEH Pemerintah Daerah 

Daerah Godean tanahnja baik. 

untuk.. pembuatan genting dan 
batu merah. Dan banjak pendu- 
duk memang sedjak lama meng 
usahakan pembuatan genting 
dan batu merah itu. Maka itu 

| merupakan mata pentjarian jg 

walk, Untuk paberik genteng it. 
diperlukan modal Rp.2.000.000. 

  
  

LATIPAH SUDAH KEMBALI 

Perihal analxz bernama Lati- 

pah umur. 14 tahun jang hilang, 
dapat dikabarkan bahwa anak 
tersebut telah kembali pada 
tanggal 6 Juni 1956. dalam ke- 
daan baik, 

(PUTA BESAR PAKISTAN 
TIDAK DJADI DATANG 
Duta Besar Republik Islam 

Pakistan di Indonesia Choudry 
Khaliguzzan jang sedianja akan 
tiba Ahad kemarin dengan K.A. 
expres dari Djakarta karena se 
suatu hal tidak djadi datang So 
renja didjemput lagi sebab 
mungkin perginja dengan KLA. 
tjepat, tapi djuga tidak datang. 

Seperti diketahui Duta Besar 
Republik Islam Pakistan ditung 
gu kedatangannja di Jogjakar- 
ta untuk menjerahkan buku? 
sumbangan Negaranja kepada 
Perpustakaan University Islam 

' Indonesia Jogjakarta, Nampak 

(mendjemput di stasion selain 
Presiden UII Prof, K.H.A. Ka- 
har Muzakkir, djuga nampak 
hadir antara Jain Ketua Dewan 
Kurator UII R. Wiwoho Purbo- 
hadidjojo dan Mr H.R. Ahmad 
Kasmat darj Dewan Senat UII. 

ITU GADIS JANG HILANG 
Disembunjikan guru ! 

"Baru2 ini seorang peladjar se- 

kolah guru di Jogjakarta jang 
masih gadis remadja, telah hi- 

lang. Orang tua gadis itu jang 
tinggal di Gn. Kidul telah bi- 
ngung mentjarinja. Hingga se- 
lama 25 hari gadis remadja be- 
lum djuga ada kabarnja. Baru 
sesudah hampir satu bulan, ada 
orang jang menjampaika» lapor- 

an kepada jang berwadjib bah- 
wa. seorang guru Gn. Kidul me- 

tjurigai. Dan setelah diteliti oleh 

pihak jang berwadjib, gadis tsb. 

ternjata gadis jang hilang se- 
perti jang diterangkan - diatas. 
Dan segera. orang tuanja diberi- 
tahukan, jang achirnja datang 

' djuga. mengambil anaknja tsb. 
. Menurut keterangan, guru mu- 
da jang ,,menjimpan” gadis tsb. 
adalah tunangannja sendiri. — 
(Kor). 

  

  

»BATU ADIL” DKK DI- 
DEPAN POLISI 

Didaerah distrik Soreang 
(kabupaten Bandung) telah 
muntjul seorang jang me- 
ngaku dirinja ,,Ratu Adil”, 

tapi jang kini harus berhu- 

bungan dengan. Polisi. Ne- 
gara. karena telah melaku- 
kan suatu perbuatan jang 
diansgap tidak adil, 

Sedjak berachirnja pemi- 
lihan umum maka muntjul- 
iah orang bernama. Sunar- 
ja, penduduk. Pasirkihiang, 

desa. Tjikoneng. (distrik So- 
reang) jang mengaku diti- 

nja mendjadi ,,Ratu Adil” 
aan telah mempunjaj suatu 
susunan keadaan. acherat 
iengkap dengan  pemerin- 
tahannja,  funksionaris2nja 
seperti bupati, wedana, Je- 

. bai etc. 
Sang Ratu Adil ternjata 

mendapat penganut pula, 
walaupun, belum. banjak. 
.Barang-siapa mendjadi pe- 
ngikutnja dapat. membeli 
azimat jang berchasiat. Ru- 
pa2nja aliran Ratu Adil itu 

tidak begitu tolerant ter- 
hadap orang2 jang tidak se- 
ichwan dengan mereka, bah 

ken bertindak serba-paksa 
terhadap penduduk sekam- 
pungnja pun. Achirnja di- 
antara para penganut aliran 
Ratu Adil itu ada jang sam 
pai merusak dan menusuk2 
bedug (tabuhy disaiah. se- 
buah langgar disitu. 
Perbuatan itu dianggap 

kurang adil oleh penduduk 
disitu. — Ant,     
  

njimpan seorang: gadis,jang. di-: 

  

Paberik genting di Godean akan dibuka 
AKAN DIGUNAKA N TENAGA MESIN 

MODAL Rp. 2. DJUTA 

Istimewa Jogjakarta, sedang di- 
usahakan berdirinja sebuah paberik genting di Godean, 6 Km. 
sebelah barat kota Jogja. Paberik itu 
mesin dan. menurut rentjana ak an menghasilkan genting? pe- 
segi, batu merah dan lain sebagainja. 

menggunakan tenaga 

  

1 
s : 

Sean PANEAN 305 
Dalhar Maksum ke 
Djakarta. 

Djum!'at jang Jalu telah pergi 
ke Djakarta Ketua Panit,,a Pe 
ringatan 200 tahun Jogjakarta 
Dalhar Maksum, untuk menjele 

| saikan pembitjaraan2 dengan 

Kementerian Luar Negeri dan 
kedutaan2 asing jg akan mem- 
buka stand di Pekan Raya 200 
tahun jang akan datans, 

Paling sedikit 10 kedutaan 
asing akan membuka stand di 
Pekan 'raya itu tapi waktunja 
sudah mendesak. 

HANJA HADIR Wei, 
MALAYA 

Ahad sore.kemarin “bertem- 

pat di Ruang Kulliah Sjuhada' 
telah diadakan pertemuan sila- 

tulrachmi Himpunan Mahasis- 
W3. Islam dan Peladjar Islam 
Indonesia tjabang Jogjakarta 

dengan delegasi mahasiswa Kon 
perensi Mahasiswa Asia Afrika. 

Menurut rentjana pertemuan 
ini akan dikundjungi oleh, dele- 
gasi KMAA jang beragama Is- 
lam, tapi karena satu dan lain 
hal, hanja nampak hadir wakil 
delegasi dari Malaya sadja. 

PERINGATAN 17 AGUSTUS 
JANG AKAN DATANG 

Diserahkan PPN daerah. 
DPD Kotapradja Jogjakarta 

dalam sidangnja belum lama ini 
telah memutuskan, bahwa pe- 
ringatan ulang tahun kemerde- 
kaan jang Ke-12 tanggal 17 
Agustus jang akan datang pe- 
laksanaannja akan diserahkan 
kepada Panitya Persatuan Na-. 
sional daerah, DPD djuga me- 
mutuskan, bahwa sebagai . mo- 
dal bantuan kepada PPN untuk 
menjelenggaraikan “peringatan 
itu memberi uang Rp. 5.000,—. 
Kapan PPN akan membentuk 

panitya, peringatan itu belum di 
ketahui. Tetapi besar kemung- 
kinannja, bahwa, peringatan. 17 
Agustus tahun ini akan diseleng 
garakan dengan tjara jang .se- 

tahun kota Jogjakarta, jang 

akan dimulai bulan September 
jang akan datang. 

DELEGASI KMAA.- SELAMA. 
DI JOGJA. 

Sebagian delegasi KMAA ke 

marin pagi telah meneruskan 

perdjalanannja ke-Surahaja. Se- 
bagian lainnja telah memenuhi 
atjara program seperti jang te 
lah diwartakan ialah  mengun- 
djungi berbagai2 objek, Delega- 
si RRT pun telah datang, .di- 

susu) delegasi Malaya, Kemarin 
malam semua. 'hadliri pertun- 
djukan kesenian. 

i BIDAN BARU 
Baru2 ini oleh R.S. Gadjah 

Mada telah diadakan udjian bi- 

dan jang diketuai oleh Dr Mar- 

tohusodo. 

Para pengikut udjian ada 6 

orang dan jang lulus 5 orang: 

1, Siti Soejatoen 2. Kartini 3. 

jati. 

KE SIDANG DEWAN PIMPIN 
AN PARTY MASJUMI 

DJAKARTA 

Tanggal 7 Mei 1956 telah be- 

rangkat ke Djakarta Ketua dan 

Wakil Ketua Dewan Pimpinan 

Masjumi Wilajah Jogjakarta 

sdr2. R, Sunarjo Mangunpuspi- 

to dan Muhammad Dalhar Ma' 

sum untuk. menghadiri, sidang 

Dewan Pimpinar' Party Masju- 

mi dikota tersebut. 

Bersama2 dengan mereka be- 

rangkat djuga sdr2. Hamam Ha 

sjim, Sastrowardojo dan Nj. St. 

Aisjah Hilal, sebagai anggauta 

Dewan Pimpinan Party Masju- 

mj dari wilajah. Jogjakarta, 

Untuk maksud jang sama te- 

lah berangkat djuga ke Djakar- 

ta 2 wakil Pusat Pimpinan Mu- 

hammadijah sdr2, Muhammad 

Mawardi dan Hadji Hasjim, se- 

bagai wakil PP Muhammadijah 

dalam sidang tersebut. 

Sidang Dewan Pimpinan Par- 

ty. Masjumi diadakan di Djakar 

ta selama 4 hari mulaj tanggal 

8 Mei jang lalu dan baru ber- 

achir tanggal 11 Mei ini,   
    
  

DELEGASI TIBET: DI PEKING. 

Baru2 imi telah tiba di Peking suatu. delegasi Tibet seperti nam 

pak pada gambar ini, jang sangat menarik. perhatian “umum. 

  

debanan Umumnja perhatian 

9x 1g, Gitjurahkan ,..un- |, 
tuk” “s pan2 peringatan 200 

Soedarmi 4. Soedjijah 5 Soer- 

—.—.HMAMAN 2 
KESUDAHAN SELEKSI 

TAHUNAN 

Orkes krontjong pem- 
bantu RRI Jogja. 

iKesudahan -seleksi- tahunan 
orkes: krontjong studio RRI Jo- 
sjakarta jang diadakan bebera- 

»a hari jang lalu sbb : 

OK: Peni, Tjahaja Muda, 

Mustika Warna, Djakat, Me- 

kas Sari, Persogam, Tjandra 

Purnama, Tjempaka Baru. Peng 

hibur Hati, Tjendarawasih, Se- 

tia. Hati, Tunas: Irama, Arum 

Dalu. Wirama dan Serodja, se- 

'muanja 15 orkes kerontjong, 

Jang turut dalam seleksi itu 

26 orkes, tetapi jang datang 24 

orkes sedangkan jang mempu- 

njai nilai tjukup hanja 15 orkes. 

9 orkes lainnja dinjatakan se- 

bagai tjadangan, jaitu OK Luki 

'san Irama dan Sinar Malam. 

WAJANG ORANG | ,NGESTI 

PANDOWO" 

memuaskan, 

Pertundjukan Wajang Orang 

. Ngesti -Pandowo" . jang “dise- 

lenggarakan oleh D.P.P, Maha- 

siswa. Rakjat dengan. Panitya . 

Pekan Amal Mahasiswa Se- 

hagai badan pelaksanaan telah 

berikan hasil jang sangat me- 

muaskan. 

Sebagaimana diketahui guna 

'kepentingan Panitya Pekan. 

Amal Mahasiswa, Wajang Orang 

|Ngesti-Pandowo” telah main 

di: Jogjakarta selama. 40 hari. 

Keuntungan kotor adalah Rp. 

26:000,—. 

Setelah dipotong biaja2 Pani- 

tya dsb. maka keuntungan ber- 

isih ada Rp. 9.500,—. 

Keuntungan tersebut akan di 

berikan kepada: 

Panitya K.M.A.A. Rp. 1.900,— 

Panitya. Konperensi Mahasiswa 

Rakjat Rp. 1.900,—, Jajasan 

Kesedjahteraan Mahasiswa Rp. 

1.900:—, Pendidikan Pantja Sa- 

tia Rp. 1.900,—, Honger-Oedeem 

(PMI) Rp. 950,— dan Balai 

Istirahat Gama Rp. 950,—. 

AIME BELUM DAPAT YIN 

EXPLOITASI & EXPLORASI 
DI DJAWA TENGAH 

N. V, Algemeene Industrieele 

Mijnbouw en. Exploitatie Maat- 

schappij (AIME) telah memban 

tah berita ,,Antara”. tanggal 
18 Mei jang lalu bahwa maska- 

pai itu tidak lagi sanggup meng 
eksploitir tambang2 mangaan d 
tanah2 konsesinja di Djawa 

Tengah. 
Dinjatakan oleh direksi AIME 

di Djakarta bahwa maskapai 
itu sungguh sanggup dan ber- 

sedia. .mengerdjakan .tanah2 

konsesinja, itu, tetapi hal.ini be- 
lum, dapat. didjalankannja ka- 
rena, sebuah permohonan . untuk 

melandjutkan eksploitasi dan 

eksplorasi dari maskapai itu 

kepada. Dewan Pemerintah Dae- 

kini belum “didjawab. Demiki- 

an menurut direksi AIME Dia- 

karta, demikian Ant Djakarta. 
# Noot Red. Seperti diketahui 

,sAIME" masih mempunjai kon- 

sesi atas tambang mangaan di 
Kliripan (Kulonprogo) jg hing- 

ga sekarang terkatung-katung 
karena, pembitjaraan mengenai 

kelandjutan exploitasi tambang 
tersebut dengan Instansi jg ber- 
wadjib hadapi djalan buntu. - 

PANITYA GEDUNG KESE- ' 
NIAN 

Supaja membangun ge- 

dung M.P.P, Djetis. 

Dari pihak DPD Kotapradja 
Jogjakarta diperoleh keterang- 
an bahwa suatu panitya pendiri 
gedung kesenian dikota Jogja- 
karta telah mengadjukan per- 
mintaan kepada Pemerintah Ko 

tapradja untuk menggunakan 
gedung Kemantren pamong pra- 
dja Djetis di Tugu Kulon, seba- 

mengingat dikota. ini: perlu se- 
kali segera adanja gedung se- 
matjam. itu, 

Pihak Kotapradja sendiri da- 

tetapi. dimadjukan sjarat,. jaitu 
mengidjinkan. menggunakan ge- 
dung-itu asalkan pihak. panitya 

bersedia  djuga menjediakan 

atau. membangun gedung. lain 

tren, Pamong. Pradja itu. 
Pihak Kotapradja sendiri me- , 

ras akan pentingnja gedung ke 
senian jang tetap itu tetapi utk 
memberi bantuan pelaksanaan 
turut, mewudjudkan , gedung itu 
dengan bantuan keuangan ma- 
sih. belum mungkin, Kotapradja 
dalam usaha ini mulai dengan 
pembangunan gedung pertemu- 
an dan pertundjukan di Sitinggil 
Alun2 Selatan. 

  

Nonton mana? 
JOGJAKARTA 

REX: ,,Yowre never too Young” 
Dean Martin, Jerry Lewis, 

RAHAJU : ,,Beachhead”, Tony 
Curtis. 

INDRA: Woman of the River”, 

Sophia lioren, 
LUXOR : Dharma Bakti”, 

Nursiah. 4 
SENI SONO: ,,/The Atomic Kid” 

Mickey Rooney. 

SOBOHARSONO : ,,The Adven- 
tures of Luigi Mandrin”, 
Silvana Pampanini, 

WETAN BETENG : ,,Misterious 
Island”, ke I. 

8010 
INDRA. : ,,Bayu Bawra”, film 

India, 4 
SRIKATON :- ,,Raag Ra: 

Ashok Kumar, 
How to marry a “Wil 

lionaire”, Rory. Calhoun, 
BIOS SRIWEDARI "The Weak 

and the. Wicked”, Bi 
W.O. SRIWHDARI: ,Pendawa 

Gubah?. 

KL AT EN, 
ROXY : Susan Slept Hore", 

Siti 

GE   
    

Berikan hasil amal . 

rah Istimewa Jogjakarta hingga. , 

gai gedung kesenian jang tetap 

lam prinsipnja tidak keberatan, , 

untuk keperluan kantor Keman-



    

| 
| 

  

KEDAULATAN RAKJAT:. 
  

SEPAKBOLA : R 

TIDAK ADA REAKSI PSSI 

Terhadap protes Taiwan 
kepada FIFA. 

Tentang tersiarnja kabar2, 
bahwa pihak Taiwan telah me- 
njampsikan protes. kepada FI 
FA mengenai tidak ana 
kannja pengibaran: “beri a 
bangsaan dan dimainkann 
gu2 kebangsaan . : pena 

  

nesia dengan Taiwan, 
mula direntjanakan a 

in Kal 

kabar jang. Pe v 
Olympiade. Taiwan telah menga 

  

takan, bahwa putusan FIFA itu | 
melanggar peraturan? internasi- |     

  

Di Stadion batin” Ma. 
diun telah dilangsungkan 
tandingan “sepak bola Na Pata 
kesebelasan PERSIS Makassar, 
P.S.M. Madiun dan P.O.P. (Kom 
binasi Polisi Madiun dan Kedi- 
ri). Pertandingan2  berachir 
Sbb.: PERSIS. Makassar  mela- ! 
wan POP: (Polisi. Madiun / Ke- 
Giri) 3 — 2? untuk kemenangan 
PERSIS, P.SM. Madiun mela-j - 
wan PERSIS 2 — 5, untuk ke- 
menangan PERSIS. — (Kor.). 

  

ATLETIEK: 

PERSATUAN. ATHLETIEK 
GARNIZOEN JOGJAKARTA 
2 BERDIRI 

Tanggal 5 Djuni 1956 di Aula 
KMK Jogjakarta telah diada- 
kan rapat untuk mengesatken 
berdirinja Persatuan Athletiek 
Garnizoen Jogjakarta jang diha 
dliri oleh wakil2  darj Dinas2 | 

Djawatan2, Kesatuan? jang ber 
ada di Daerah Garnizoen den 
karta. s 

Tampak hadlir pula Koman- 
dan Res. Inf. Ig Overste Selo 
Ali dan Kepala DKT Res. Inf. 
13 Overste Dokter Sutarto. : 
Keputusan rapat: telah menge- 

sahkan  berdirinja Persatuan ' 
Athletiek Anggauta Angkatan 
Perang Daerah Garnizoen Jogja 

    
     

    

    
   
   

  

   
   

   

BAR 
Banjumas terdiri 7 kendaraan 
Jeep dan sebuah mobil Unit Pe- 

   Pai » mengadakan penindjau 
an did aerah2 jang masih dika- 
tjau gerombolan DI/TII dan 
PI. Bupati dengan La 

  

lan DI. Kendaraan? jang 
| membawa rombongan hanja sam 
| pai didesa Tjikawung, Ketjamat 

AK an 
1 | rang, didjalanan jang menudju 

—.. antara Purwokerto — Bumiaju 
lia |.— Tegal, Kemudian dengan ber- 

1 | djalan kaki rombongan mendaki 

jen, - distrik Adjiba- 

dan menurun tanah pegunungan 
'Isedjauh & 25 km. p.p. Desa2 
Serta dukuh2 jang ditindjau a.l. 
Semedo, Kalimar ggs, Petaunan, 
Semingkkir dan gdelima. 
Dukuh jang terachir ini sudah 
“lama HM ditinggalkan pen- 
duduk “akibat gangguan ke- 
JamRnAN 

4 Rumah digarong, se- 
orang peronda ditem- 

. hak. 
Sesampainja didesa Samoab 

rombongan Bupati mengaso di 

Balai Desa. Bupati menerima 
laporan. bahwa malam djam: 
20.15 sebelum rombongan tiba 
digrumbul Karangputjung desa 
Semedo 5 orang pengatjau ber- 
sendjata 2 putjuk senapan meng 

garong 4 rumah penduduk dan 
menembak seorang peronda ma- 
lam bernama Talibh umur 24 ta- 
hun tetapi hanja mengenai kaki 
kirinja. dan pagi harinja korban 
tersebut: diangkut ke RSU. 
Purwokerto. 

Bantuan dari Pemerin- 
tah Daerah dan Kanso. 

Rakjat jang menderita, seper- 
| ti rumahnja dibakar gerombol- 
.axx menerima. bantuan dari Pe- 
merintah Daerah. Tiap rumah 
(rumah pokok): dapat Rp: 40,— 
sedang rumah pengikut (dapur, 
lumbung: dls.) mendapat sokong 
an, masing2” Rp, 10—- sebagai 
tambahan. Dari: .Kanso Kab. Ba- 
njumas jang ikut serta dalam 
rombongan - tersebut diberikan 
beras tiap djiwa 1ig kg. dan 
“uang lauk-pauk Rp, 1,50 per 
djiwa. . Digrumbul Kalimanggis 
desa. Semedo, Ketjamatan Pe- 
kuntjen, ada 10 rumah pokok 
dan 1 rumah pengikut jang di- 
bakar habis gerombolan. 

. Didesa Petaunan. 
Didesa Petaunan penduduk 

datang berkumpul dimuka kelu- 
dengan tidak dipanggil. 

Bupati Boediman memberikan 

  

  karta dengan nama: ,.persatu-. 
an Athletiek Garnizoen Jogja- 
karta” atau anna singkatan 
(BA GA JON - 

Azas dan tudjuan PA GA 30 
ialah menjelenggarakan latihan 
bersama, jang diurus oleh ang- | 
gauta sendiri dengan djalan ber 
organisasi dan mengimbangi 
perkembangan - Olah Raga di- 
luar, mengembangkan /memadju 
kan Olah Raga Tnaektat dika- 
langan Anggauta Tentara dan 
sa dalam Garnizoen Jogjakar- 

a chususnja dan an 
katan Perang pa mnija 
Susunan Penanganan sbb : 

      

Pelindung : Let. Ko 
Penasehat: Let. : 

  

  

  

'Kol, Dr Su- 
tarto dan Maj. Sardjono.  . 

Ketua kehormatan: Kap #2   pt. 
Soejono — RI: 13, Ketua: Lts. 
Soemidjo — Cie B. RI 13, Wk. 
Ketua: Lts. Moechalip —— Bn. 
438, Penulis IL: pit Diumadi — 
Cie. B. RI 13, Penulis Smj. 
Soeharto — P.P. 405, Bendaha” 
ra I: Ltd. Joeram — Cie B RI, 
13, Bendahara. L.: Smj. Soewar | 
s0 — RI 13, Bg, Techniek : Lt 
Umbaran — DP.D.AD. RI 1 
Bg. Alat2/lap: Ltd. Moeljono | 
4 Sers. Poniman — D.P.D.A.D. 
RI 13, Bg. Usaha: Plt. Djum'- 
di dan Pit. Bandijo — Cie B RI 
13, Publicatie -/) Documentatie : 
Ltd. Soeroso — Penad RI 13, 
dan Sers: - Waloejo — Cie IRI |sa 
13, 

Anggauta Tentara maupun sej 
pil jang berada di Daerah Gar- 
nizoen Jogjakarta dapat turut 

mendjadj anggauta. 

  

ATLIT2 JOGJA KE 
DJAKARTA 

Seleksi pertama untuk 
Melbourne, 

Atlit2 Jogjakarta jang diun- 
dang untuk mengikuti perlom- 
baan Atletiek Invitasi jang. di- 

adakan oleh PASI Pusat di Dja- 
karta besok. tgl. 17 Djuni 1956 
dan jang akan merupakan se- 
leksi pertama untuk pengirim- 

   

  

   

  

Ol, Selo Ali. |, 

(H. | bioskop dari P 

   

   
    

    

petundjuk jang maksudnja a.l. 
memberi semangat dan keper- 

jaan serta -keteguhan hati-pen 
dada dalam menghadapi segala 
mara-bahaja. Ditegaskan, untuk 
mengatasi segala kesulitan ter- 
utama dalam menghadapi gang- 
guan keamanan dari pihak pe- 
ngatjau, rakjat harus bersatu 
Gan berichtiar untuk mengatasi- 

nja ber-sama2 dengan alat? ne- 
gara jang ada Djuga pihak ke- 
tertaraan, olisian dan pene- 

yangan masing2 memberikan na. 
sebat2 jang serupa. Dur : 

23 nas: dihi dengan 

Panai Se- pati menginap 
| medo, Malam itu .rakjat diseki- 

“diberi hiburan 
nerangan. Walau 

pun hudjan turun rintik2 na: 
mun pertundjukan tsb. menda- 

tar daerah 

1 pat kundjungan &.2000 orang. 
Penindjauan setandjutnja. 

galkan desa  Semedo. 
Perdjalanan diteruskan menudju 
"kedesa Samodra,  Ketjamatan 
| Gumelar, melalui Paguiangan. 
-Sesampainja. di Karetan (Samo- 
dra) rombongan berdjalan kaki 

  

t |dan mendaki pegunungan. menu 
aju kedukuh Bulakainba ' jang 

Fupgkan desa baru, kareni 
1 nja adalah terdiri dari 

girngsi bsrasal dari de- 

  

be- 
oleh 

ali karena sediak 
kerap lama ditir ggalkan 
penduduknja 
dari gerombolan pengatjau. Di- 
Sinipun bantuan kepada pendu- 
duk diberikan seperti tsb. 'dintas. 
'Sokongan diberikin pada des42 

  

(Bulakamba dan Midjahan. Ru- 
"mah ja : dibakar gerombolan 
ada 37 buah (36 rumah pokok 
dan 1 1 pengikut) terdiri 
dari 36 kepala Somah atau 189 
djiwa. 3 

Te. anggauta. ge- 
1 menjerah. 

“Di Biitkkamba Bap meneri- 
ma laporan, bah: wa pada hari 

anggot ggota gerombolan 

  

  an ke Olympic Melbourne nanti, 
adalah sebagai berikut : 

1. Siti Jukasanu mengikuti: | 
100 m dan Lompat Tinggi: 2. Is- | 
tidijati mengikuti: Lompat! 
Tinggi, 3. K. Maan en me- 
Na , 

    

   mana telah maklum bahwa 
'kedjuaraan PASI 

pad 
tember 19 

mendjadi Bata 
terachir bagi m 
ke Olympiade 
ng nanti, 

    
atlit2 

1956 Ai Metbotir-” 

Pernapka" asiman umur 19 ta- 
. hun mengaku mendjabat Kepaia 
' P.H.B. dari kesatuan tjamat DI 
jang bernama Soleh. Ia menje- 
rah tidak Na Ka, 

— Kau “ngapni segar “erie, 
, mlash! Kalan begitu kan ten 

, tu telah siap2 

. Pisoknja rombongan Bupati 

an F Menndiau- aa” 
— dikatjau grombolan 

ae 5 (Oleh : Wartawan ,.K.R. "), 

'U2 ini Femmborran Bupati | 

      

  

jang sering, 

Malam harinja Bupati serta 
rombongannja menginap didu- 
kuh Bulakamba, Disinipun rak- 
jat dihibur dengan bioskop Pe- 
nerangan. Pagi harinja rembong 
an Bupati melandjutkan penin- 
Gjauannja kemudian pulang kem 
bali,ke Purwokerto, — (Kor). 

  

PEDAGANG? MENENGAH 
NASIONAL AKAN DIRI- 

—. BAN BANK 

Kongres Pedagang Menengah 
Nasional Seluruh Indonesia. di 
Bandung telah menerima. -baik 
dalam prinsipnja untuk mendin 

kan Bank Pedagang Menengah. 
Dapat dikabarkan, bahwa 

kongres telah membentuk pre- 
sidium jang terdiri atas Sukar- 
di (Djakarta), Makawaru (Ma- 
kasar), Jusuf Panigoro (Ban- 
dung), nionja Sjarkawi (Palem- 
bang) dan Montu (Surabaya). 
Mereka ini bergiliran memimpin 
sidang2. — Ant. 

  

KEM. PEREK. AKAN MEM- 
BERHENTIKAN 132 PE 

GAWAINJA ? 

Serikat. Buruh Kantor Pusat 
Urusan Import telah memadju 
kan surat kepada Menteri Pere 
konomjian jang pada pokoknja 
minta supaja maksud Kemente 
rian Perekonomian memberhen- 
tikan 132 orang pegawainja, be 
kas pegawai KIPUI mulai bulan 
ini, ditjabut kembali dan sela 
ma. mereka itu belum ditam- 
pung supaja diberi gadji penuh 
seperti biasanja. — Sa 

Na engelitingi 

  
SVOILIER”: 

Di Paris pakaian untuk berlajar 
ini Bea tjiptaan jang pa- 
ling baru. Jagues Heim adalah 
pentjipta dari model pakaian ini, 
jang dinamakan ,,Voilier”, dan 

jang paling menarik dari pakai- 
an imi jaitu tjelananja jang. di- 
buat dari linen hitam dengan di- 
hiasi bahan wol putih bergaris 
jang dipintal. Sedang. bagian 
atas dari pakaian ini dibuat dari 
kain pigue putih, 

Kalimantan : 
    

TPekendiaan polder dengan pompa 

| 

| 

KURANG EFSIC!ENT 
(Oleh: Wartawan "KR” MARTOMO). 

te) 
MENJIMPANG dari rombongan Kesenian Djateng, pada 

hari ke-6 Senin tgl. 4-6 jl para wartawan Djateng mengundjungi 

pekerdjaan pompa Alabio atau 

Amungtai. 

Amungtaj daerah ban- 
djir. . 

Kalau kita melalui djalan 

Kandangan — Amunztsi, maka 
dikanan kirj kita akan melihat 
tanah2 kosong hutan2 karet dan 
makin mendekati Amungtai, ki- 

ta akan melihat rawa? jg ratus 
ran ribu'h.a "hiaSfijas Rawa? nu 
lah jang menjebabhkan daerah 
Amungtai mendjadi daerah ban- 

djir. Keadaan ini sangat terasa 

se-ama 3 tahun jang belakangan 
ini. Salah satu djalan untuk me- 
ngurangi bahaja . bandjir itu, 
jalah mengeringkan rawa2 jang 

| sangat luas itu. Menurut ketera- 
.ngan “sebetulnja pembikinan 

polder. itu telah dipikirkan 20 
tahun jang lampau, tetapi ka- 
rena satu dan lain hal, rentja- 

na itu oleh Pemerintah Hindia 
Belanda dahulu, tidak dapat di- 
Yaksanakan. 

8 polder di Amungtai. 

Di Kabupaten Amungtai ter: 
dapat 8 buah polder jaitu polder 
Kludan, Pakatjangan, Bakar 
Padang Gusti:  Wurungtajur, 
Simpangampat, Palembsngan, 
Alabio seluruhnja seluas 16.175 
ha. Tetapi pekeriyaan membikin 
pompa itu baru dilaksanakan 
di Alabio, Rawa jang akan di- 
keringkan itu seluas 61Sf ha. 
Untuk pelaksanaan polder Ala- 
bio Mini, kini telah diadakan 
tanggul sekeliling rawa, jang 
pandjangnja 50 km, dan pbur 
aja.10 sampai 15 meter. Jang 
belakangan inilah kini dipergu.   

nggong jang kini kosong |? 

akibat gangguan : 

| nakan sebagai djalan. Pada ba- 
| gian2 jang tertentu. ditanggul 

Lian diadakan vintu “air untuk 
| nemasukkan dan mengeluarkan 

' membikin sawah,  diperiukan 
tinggi air jang tertentu, Djadi 
dengan adanji pintu2 air itu 

Kita dapat mengendalikan ting- 
gi air jang kita" perlukan itu. 
Padi musim seperti sekirang 
ini, dimasa banjak hudjar tu- 
run, rawa2 jang kita .lihat 'itu 

betul2 merupakan muara? luas 

dan dalam, jang tidak mungkin 
ditanami padi dll. Dengan ada- 

inja tanggul jang mengelilingi 
rawa Alabio itu, maka jang di. 

:tampung oleh rawa itu hanjalah 
air hudjan, sedang air dari kal 
Negara jang dulunja mengalirt 
rawa tsb. sekarang tidak masuk 

“legi, tetapi bisa dibatasi oleh 
pintu? air jang dibuat itu. Me- 
nurut rentjana.. Kaiau ncider   

ir dirawa tsb. Sebab untuk 

kabupaten Amungtai di Hulu Sungai Utara, untuk menjaksikan 
lebih terkenal lagi dgn nama 

»polder Alabio”, Amungtai terletak 195 km disebelah utara Ban- 
djarmasia, sedang Alabio sendiri letaknja kira2 27 kra dari 

Alabio itu sudah kering maka 
dengan sendirinja akan diada- 
kan stelsel irrigasi jang sem: 
purna. 

pa untuk polder Alabio ini Jiha- 
skrapkan akan, selesai .dalam.ta-.| 

hun ing dju :ga. Sebetinnja pekerti 
diaan ini adalah pekerdjaan 
jang kedua kalinja, Pekerdjaan 

bikinan waduk (dam) tapi kira? 

dalam pertengahan tahun 1954, 
dam ini djebol karena banjak- 
nja hudjan. Untuk pekerdjaan 

ini telah dikeluarkan beaja Kp. 
1.860.000.— Mesin. pompa jang 
akan dipergunakan 5 buah, se- 
muanja kini sudah “ada digu- 
Gang, tinggal tunggu selesainja 

gedung jang kini sedang Jiker- 
djakan itu, Mesin itu memp - 

njai kapasitet 150 M3 dalam se- 
menitnja, 

Lebih baik waduk. 
Kalau polder Alabio itu sudah 

kering dan mendjadi sawah. 
maka diharapkan produksi be- 
ras akan dapat mentjapai ang- 

ka 6000 ton tiap tahun. Tetapi 
meskipun demikian, menurut 
keterangan, Menteri P.U.T. se. 

itelah melihat  pekerdjaan di 
Alabio.baru2 sadja ini, menjata- 
kan tidak menjetudjuinja, Arti- 
nja untuk mengeringkan rawa2 
di Kalimantan menurut penda- 
pat Menteri Ir Pengeran Noor 
itu, pekerdjaan polder itu tidak 
tjukup efficien, tetapi ia lebih 
mengjala system waduk seper- 

di Bati2 dan- Takisung itu. 
Tetapi karena pekerdjaan pol- 

der Alabio itu sudah terlandjur, 
maka tidak ada djeleknja kalau 
pekerdjaan dilandjutkan. Djadi 
menurut rentjana Menteri, ma- 
ka sesudah pekerdjaan polder 
Alabio nanti selesai, akan diada 

kan 2 waduk, jaitu di Tabalung 
dan Balangan, kira2 100 km. di 
sebelah utara Amungtai. : 

Bandjarmasin. 5/6-” 

  

NAUFAL 
AHLI KATJA MATA 

Trima recep dari dokter mata 

untuk semua ukuran,     Meluwan harga, 2 

Kauman. 294 belakang masdjid 
Tn 

  

FLASH GORDON: KEMBALI KE MONGO 33) 

TAN 

| mumkan bermaksud mengeluar- 

Tatrun ini selesai 1 
Pekerdjaan mendirikan pom- Jat 

pertama jaiah merupakan pem- | 

  

terisasi Korea. 

Seperti diketahui pada tang- 
gal 31, Mei jl. komando pasuk- ' 
an2 PBB di Korea telah mengu- 

kan dari Korea Selatan opsir2 
Swis, Sweden, Polandia dan Tie- 
koslowakia anggota komisi ne- 
gara2 netral dengan alasan sis- 
-tim pengawas ternjata tidak la- 

ngingat bahwa pelanggaran2 
gentjatan sendjata jang dilaku- 
kan oleh Kore: Utara dan RRT 
"dibiarkan sadja,. 

Diperoleh keterangar bahwa 

dari Pusan, 5 orang. Tiekoslo- 

wakia dan 3 orang Swis dari 

wakia dan 2 orang Swis dari 
Inckon. Menurut pembesar? AS 
opsir2Z pengawas tsb. sudah di- 
beri tahu sebelumnja tentang 
pemindahan ' mereka. Mereka 
diangkut dengan pesawat2 ter- 
bang ke Panmunjom, markas 
besar komisi negara? netral. 

Didapat. kabar bahwa opsir2 
tsb. Anung akan sikap tenang 
dan tak. 
tika mereka dipindah. 
Komando pihak Utara kemu- 

dian . menjatakan . menjetudjui 
saran komisi itu tetapi dengan 
dua sarat jaitu bahwa status ko 
- tidak akan berobah dan 

“pengawas. dapa. 
TI waktu ada. pengaduan ten 

tak sah. 
Sarat2 ini ditolak oleh koman- 

wa anggota2 komisi netral 
rus pergi dan tetap ada di luar 
Korea Selatan sampai pihak 
Utara mentaati lagi ketentuan? 
gentjatatn sendjata dan meng- 
hilangkan pesawat2 pantjar-gas 
dan perlengkapan modern lain- 

inja jang telah mereka selundup- 
kan masuk Korea Utara”. 

Penjesalan komando 
tentara ke-8 A.S, 

Pengumuman resmi selandjut 

Fi dilaksanakan sungguh2 me- |. 

“jang dipindah itu ialah 5 orang j: 
(Polandia dan 3 orang Sweden 

Kunsan, dan 3 orang Tjsekoslo- | 

memberi perlawanan ke | 

t kembali | 

tang pemasukan sendjata setjara | 

do PBB dengan pernjataan bah- Iss 
,ha- |   nja dari komando tentara ke-8 

AS mengatakan bahwa. jang ' 
dipindah pada hari Sabtu bukan 
lah 21 orang tetapi 16 or ang 
anggota komisi netral. Diterang   di Korea Selatan, sudah pergi | 
ke Panmunjom pada hari Djum- | 
: yo. dan seorang lainnja su- 
dah .pada permulaan minggu ini 

adam, PASANG tine dengan. 

  

     

RENTJANA INDUSTRIALI- 
SASI MUANG THAI 

Menteri perekonomian Muang 
Thai, mengatakan di Paris, bah- 
wa ia bermaksud mempeladjari 
kemungkinan memperkembang- 
kan “industrialisasi negerinja, 
Gan terutama- akan. mempertim- 
ar pendirian industri2 ker 

tekstil dan gula jang baru. 
5 menerangkan bahwa peme 

rintahnja akan memberikan utk 
rentjana itu djaminan2 tertentu 
bagi penanaman modal asing di 
Muang Thai. — Rtr. 

  

KERDJA - SAMA DILAPANG- 
AN ATOM 

Antara A.S. dan 
Austria. 

AS, dan Austria telah menan | 
dabangani di Washington perse- 
tudjuan en anna dalam pe- 

njelidikan. akaian tenaga 
atom “untuk m 42 damai. 

Berdasarkan persetudjuan ini, 
jang harus disetudjui oleh Kong 
res AS — Austria akan menda- 
pat dari AS bahan keterangan 
mengenai model, konstruksi dan 
tjara mendjalankan reaktor? un 
tuk penjelidikan. — Rtr. 

  

KABINET Ar “YAFI LIBANON 
BUBAR 

Perdana menteri Libanon Ab- 
dullah al-Yafi telah mengundur- 
kan diri Rabu jl. sesudah timbul 
persengketaan didalam kabinet- 
nja, mengenai masalah pemba- 

ngunan kembali sesudah terdja- 

di gempabumi besar pada per- 
mulaan tahun ini. 

Selasa jl. menteri. luar negeri 
Salim Lahud dan menteri per- 
tahanan Madjid Arslan mengun 
durkan diri. Mereka memprotes 
tiara2 pemerintah mengurus 
'masalah pembingunan kembali 
desa2 tersebu. tadi. Kalangan 
jang patut. dipertjaja mengata- 
kan bahwa terdengar tuduhan2 
bahwa. dana gempabumi telah 
dipergunakan untuk. membiajai   Lan Habakaha — YP, 

  

    
senkan Meernaan tafhekannaen 
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— Aku siap, Ming ! 
bagaimana ? 

  READY, MING! 
ABOUT you F 

  
Dan kau   

kan bahwa 4 orang anggota Iko- Li 
misi tersebut jang ditempatkan | | 

  

Angg. Komisi I Negara. Netra! 
di Korea 

DIKELUARKAN OLEH KOMANDO P.B.B. 

DJENDERAL White, komandan tentara ke-8 AS, mengu- 
murnikan, bahwa 21 orang anggota, Komisi Negara? Netral pe- 
ngawas, perletakan sendjata Korea pada, hari Sabtu pagi jk dis 
pindah dengan pesawat? terbang 

| Kunsan dan Inehon jaitu kota? di Korea Selatan ke zone demili- 
dari kedudukan2nja. di Pusan, 

tidak diganti, 
Diumumkan djuga bahwa, pe- 

mindahan opsir2 komisi tsb. se- 
lesai dilakukan pada hari Sabtu 
siang dengan tanpa insiden. — 
UP: 

LAM ML AN NT LL 

Sedia Pondokan: 
| Gedung terdiri 4 kamar 

bagi WANITA. TIONGHOA 
jang bersekolah. 

Keterangan hubungan : 

NGUPASAN 50A, Jogja. 
ALA LN AA 

  

PEMBETULAN: 
Adpertensi Toko ,/TJOEN.- TAY” 
hari Sabtu tgl: 9-6-1956 : 
Harga. 100(c. England Wool 
Rp. 160,— per meter. 

'Seharusnja Rp.149,— per. meter, 
  

  

» ACHLI BIKIN GIGI 

9 Tanggung: baik dan kuai. 
Memakai bahan? dari Eropa 

' jang sudah terkenal. Dengan: 
& harga pantas. # 

Alamat : 
GANDEKAN No. 2 

JOGJA. 
SELESAI 
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Aa Sa TT TM LL TA LL LA PEN TA TEA Ta TA TA LA TU TR Tag at Tt Tani Tana Tai Tah UN Tai Maa Tai Tana TALI TA LA La Tt 

DENGAN PERSETUDJUAN ORANG TUA 

TELAH MENIKAH : 

Soedarmi D D jeiodihardio 

Satrisd Su modidjojo 

—— 1 Temon JOGJA. 
Djanten 

10- 6 - 19564 

3 DAPAT PESAN: 

  

146-6 

Ban Truck ( Mobiel ) Scooter 

dari Ijuar Negeri, merk : » FULDA " 
segala Ukuran, dengan Ka H.Z., jang. akan datang pada 
bulan JULI /AGUSTUS 1956. 

| u 

Pesanan langsung pada: N. V. .,ADIEN 
| Dji. Dr. Sutomo 45 — Telp. 565 — JOGJA. 
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SOAL 
BEDAH MAJAT 

Oleh : Madjelis Pertimbanyan Kesehatan dan 

“Kementerian Kesehatan Republik Indon 

Buku ini amat penting diketahui oleh UMUM, 

Harga. Rp. 19,50 — Ongkos kirim 15”, 

Sjara' 

esia. 

Jogja.   
  

  

Toko Buku ,«.R.” Tugu 49 

 Botik Asli: Betul 
TAPI MODERN 

EAIN HALUS, TIDAK PANAS, TIDAK LUNTUR 

SSS SETEL 

TJORAK TJANTIK, KLEUR INDAH. 8 
BAIK «SEKALI: UNTUK KEMEDJA, PIJAMA DAN g 

“ 

DAPAT BELI DI TOKO : 3 
Maison 2 

" . , »Gadjah Mada $ 
MALIOBORO 87 — JOGJA 2 

SEL SSLLLLSLLS SN 

(25 At 
Memperkuatkan gegindjel. “Tug dan muda memakan obat kuat: 
GOLES, MERASA Pan bertambah lipat-ganda. mapein ENGLAND 

    

x     

F RADJA. OBAT: KUAT: UNTUK LELAKI 
Kaum pria jang ingin tetap tinggal sehat dan kuat: tubuhnya. 

Haruslah selamanja memakan : 

aa KIDNEYING TABLETS. 

mah dan malas kerdjanja, 
lupa, punggung pegal, kerdj 
kurang: dil: 
GOLES KIDNEYING TABLETS, 

1 sehat adalah lebih utama dari pada mengobati penjakit. Wa- 
NEYING. TABLETS, untuk menjembuhkan sakit lama dan 

jian obat GOLES akan menjegah penjakit buah pinggang, me- 
Ngkitkan nafsu makan. Terutama bagi orang jang selalu le- 
sudah lama penjakit lemah itu, seperti : pusing Kepala, Suka 
a lekas. tjapai, Pikiran. kurang terang, suka marah, darah 

dapat menolongi menghilangkan enjakit2 tersebut hingga echirnja berbaiki mendjadi orang jang" selalu sehat: dan kuat Eee 
(Made in London). 

SOLES SISTERINS TABLETS UNTUK WANITA. 
Untuk wanita, menjotjok kedatangan bulan, Hilangkan kepegalan pinggang, Kepala pu- sing,kurang darah, 

  

Goles Brainer Pills 
(OBAT MENGUA TKAN OTAK) 

Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, 
dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran 
itu sangat bersangkutan dengan otaknja. 
sana ia mendjadi dan kian tadjam pikirannja. 
»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan? obat jang paling baik 
untuk menjehatkan otak, menambahkan 
menguatkan ingatan. Djika dibiasakan memakai obat ini otak senantiasa sehat, dan segala penjakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak 
timbul lagi. 

tsb 

  

TEK AN TONG, 

  

mules perut, Kurus lemah. Obat ini 
Galam anggautanja jang kurang sehat. 
  

dering membeser karena mimpi 
bagi kedua belah pihak. 
Karena. penjaki demikian bisa mengurangkan darah dan melemahkan ba 
dan serta menggampangkan kedatangan penjakit2 lain. 
NER: TABLET dengan sekedjab mata dapat menghilangk 

(OBAT BESER) 

  

ialah penerbit segala pikiran 
atau kebodohan sesuatu orang 
Kian sehat otaknja kian bidjak- 

kepintaran dan pikiran, serta 

akan 
  

Love Friend 
(OBAT LUAR). 

Untuk member kesentosaan dalam rumah tangga, 
Pertengkaran dan perkelahian diantara Suami 
kedjadian jang sangat menjedihkan hati keduanja, 

itu datangnja dari lantaran kurang kuat. 
Kedjadian demikian itu kini bisa dihindarkan atau did 
biasakan memakai ,,LOVE FRIEND” Obat janj 
kelamin hinggadapat mereka hidup jang sentosa dan 

jauhkan denga 

Patjinan 81 — Jogjakarta. 
ENG NJAN HO, Pafjinan 75. — Jogjakarta. 

Bisa dapat beli di TOKO OB AT seluruh INDONESIA. 

kerdja dengan otomatis berdjalan . 

 Goles Lupuliner Tablets 
i adalah penjakit jang  membahajakan 

GOLES LUPULI- 
an kebiasaan itu, 

  

dan Isteri, sehingga adalah 
Kebanjakan kedjadian 

n mem- 
8 telah menolong beribu-ribu 

berbahagia, 

     



   

      

ngasah otak ? 
Perkara botak apa tidak itu | 

as Purwokusu- 

mo, walikota Jogja, adalah prio- 
riteit bangsa lain jan 

menurut Kangm 

bangsa Indonesia. 
otak kaja apa orang Indonesi? 
biasanja tidak botak, lihat sadja 
Prof. Supomo, Mr Maria Ul | 

Djojodiguno, Prof. Sar- | 
@jito, K. H.Dewantoro. 
Prof. 

Kalau Berabe 
karena kebanjakan uang . 
Peran 

B3 

Bai 3 Merapi 
gelang) bilang : Presiden, 
Sa bepergian. Lain hari 

djuga pergi. Bung To- 
mo sudah pergi, Maka diharap, | 
p.m. Ali 

kalau toch pergi 
Berabe diharap pergi keplosok: 
plosok lihat penderitaan rakjat. 
Sebenarnja Berabe tidak usah 

pergi sendiri buat lihat. Sebab : 
laporan jang masuk sudah ba- 
njak. Tapi kalau 
pandang perlu bolehlah 
tempo masuk keluar kampung | 
biarpun tidak ada jang suka 

BERABE 
nampung ! 

ea Bh. Djaswadi Tenis 
laporkan : Setelah K. R. punja 
rubriek Asah Fikiran Berha- 
diah, sanak saudaranja tiap ma- 
lam putar otak, padahal belum 
tentu dapat hadiah Rp. 100. 
Dan kok berbarengan dengan 

Asah Fikiran Pembatja, K. R. 
banjak muat advertensi penum- 
buh rambut dari tabib Fachrud- 
din, tabib Mawn, 
Pharma. Apa Berabe sekonkel 
sama pabrik? obat penumbuh 
rambut, dan mendoakan banjak | 
pembatjanja gundul akibat me- 

Atas WAFATNJA : 2    

| dan sangat djudjur. 

dari DC. 

g bukan | 

Biar putar | »LUXOR” - 
«Film INDONESIA 

Dengansi 

SITI NURSIAH (Nurhassanah) 
sih Katana 1 

Dibantu oleh : 
(Grogol, Ma- S. EFFENDI Bintang 

wk. 

4 
KOMENTAR 

djuga Bung 
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TURUT BER DUKATJITA 
1x 

Sdr. M. MANGUNDIWIRJO 
Anggauta Dewan Pimpinan / Keuangan N.V, Bank Masja- 
rakat Jogjakarta, pada hari Kemis malam tgl. 7 Djuni '56. 
Dari permulaan berdirinja hingga dapat Pengabsahan, dari 
Pemerintah Pusat, Almarhum adalah sangat besar djasanja ' 

Pt 

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI RODJTUN. ' 

a.n. Kel. #N. V. Bank Masjarakat. 

KR. T. Prakosodiningrat 

17 TH. keatas. 

MARDIANA — 
BUS BUSTAMI — MANSUR SALEH — A. MARWAN. 

R.R.I. Ejakarta. 
SAMSIDI — SUGINAH (Biduan & Biduanita R.R.I. 

DHARMA BAKTI!” 

Surakarta. 

TIDAK PERLU. 

Seperti biasa, persembahan Bintang Surabaja Film tidak 
akan mengetjewakan. Hanja puas dan... ... puas. 
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memang di- 
sekali RAHAJU 

  

  

RADIO 
SENIN 11 DJUNI 1956 

JOGJAKARTA 

183.45 Gending2 Bali: 14.10 Hida- 

agan Siang, . 11:00 Dongengan Tapi lain Kabija 'djika kita bersama si TONY disana, ..... 

Unjsak Kanak, Tn Ma begitu tenteram, dan ......... selalu terkenang. Lebih? bagi 

area Aan ana 18. ra Na. Wanita jang sedang terbakar ...... oleh Api Asmara ......! 

njian Tionghoa, 19.15 Tindjau- ' 

an “Luar Negeri, 19.40 ,,Puspa 

Remadja” 

.taram. 
SURAKARTA 

13.10 Klenengan 
Surakarta: 17.00 
17.50 Ruangan pemuda pemudi, 
18.15 Olahraga kita, 
ma Indonesia, 20.45 Kebudajaan 
Indonesia: 21.15 Lagu? Sumatra: 
22.15 Gema malam oleh R.O.S. 

SEMARANG 
(Siaran A.P. dj. 18.15 — 19.00) 
13.15.Orkes Hawaiian Pemuda 
Maluku: 14.10 Krontjong Aseli: 
17.00 Ujon?: 18.15 Piano Tung- 

19.30 Mendjelang Malam, gal: 
20.30 Lagu? Tionghoa: 
Siaran Penerangan, 

dan Untuk Pendengar. 
SELASA 12 DJUNI 1956 

JOGJAKARTA 
13.10 Gadon Siang: 

17.40 Didi Karjadi 
dengan Kawannja, 18.15 Siaran 
njian Sore, 

Untuk Angkatan 
Ichtisar Pers, 

wa: 
19.30 ,,Djenaka 
Krontjong Manasuka. 

SURAKARTA £ 
13.40 Dari lajar putih, 14.10 Se 
kedar penawar lelah: 17.00 Bu 
Nies dengan anak?nja, 
Ruangan pemuda 
Dongengan anak? 
an pendengar, 

Tjer.: Mohoresi I. 
SEMARANG 

(Siaran A.P. dj. 18.15 — 19.00) 
14.10 Carry Dengan Kawannja, 
17.00 Taman anak? 

19.30 .Krontjong 
Merdu: 20.30 Indonesia Meraju, 
ang Peladjar: 

21.00 Duni: Olah 
Klenengan Sari, Raras. 

(Perobahan2 bisa terajadi) 

  

3 

SI 

  

20.15 Irama Malam, 
21:00 - ,,Untuk Kesedjahteraan 
Kel. Kita” 5 ::21.30 Dagelan Ma- 

19.40 Rintisan 

Sastera: 20.30 Seni Suara Dja-. 

21.15 Obrolan Pak Besut: 

20.30 Wajang 
Orang oleh Karawitan Studio 

Spsciaal untuk LAKI - LAKI 

aseakt Git WANITA 

Bpeclaal untuk BERANAK 

' Bpootaal untuk LARI - PEREMPUAN 

dalam: 

Teks INDONESIA, 

suasana Rimba lebat, 

Api Perang 2 

Kita dapat bajangkan, 

  
betapa ngeri 

Tm 

TONY CURTIS 
FRANK LOVEJOY — MARY MURPHY. 

BEACHHEAD! 
MD.: 10 — 17 — 19 —21. 

BERWARNA. 

dan seramnja 

lebih - lebih kalau sa'at itu berkobar 

Na
n,

 

  
  

dari Kraton 
Dunia anak?, 

19.30 Ira- 

SUMATERA TENGAH 

21.00 

21.15 Dari 

Jang dikehendaki orang2 

17.00 Njd- 

Perang, 19.15 Scrapers, Graders dan sebagainja. 

Sunda”: 22.10 djalan dihutan. 

Surat2 lamaran beserta   17.50 
pemudi: 18.15 

19.30 Pilih- 

17.30 Ru- 

Raga, 21.15 

177-6 
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Sai 

“DJANGAN BIMBANG 

kemandjurannja ' 

maka djangan lapa: 

Telah Sedia 5 matjam Anggur Obat Kolesom No. 
Tiap . GELAS MAS" jang terpenting ialah : 

njakit dan lain-lain, 

(0. hamil dan lain - lain, 

: keterangan, 

dan pengalaman ditudjukan kepada : - 

CALTEX PACIFIC 

| Pakanbaru, Sumatera 

Pelamar2 harus Warga Negara Indonesia. 

5— 10 tahun dalam mempergunakan dan pemeliha- 

raan mesin2 pendorong tanah seperti Bull-Dozers, 

Dikehendaki orang jang berpengalaman pembuatan 

pendidikan 

kupi kehendak dan memuaskan kedua pihak 

RESTORAN - RESTORAN. . 
Cu BISA DAPAT BELI DI TOKO - TOKO DAN WARUNG - WARUNG DAN 

BADAN LEMAH ! PEGAL-PEGAL ! LINU - LINU ! ! HAMIL DAN BERANAK! 

Anggur Obat Kolesom No. | Tjap GELAS MAS". 
Adalah sahabat sena jang kenak dipertjaja pembelaannja jang pasti berhasil 

  

BEBERAPA AHLI PEM- 
BANGUNAN DJALAN” 

jang berpengalaman 

Badan lemah tenaga kurang kuat, kurang darah 
G tidak nafsu makan, pinggang pegal dan lain-lain, 

Datang bulan kurang tjotjok, lama tidak mengan- 
. dung (Hamil) badan sering-sering terganggu pe- 

Badan lemah muka putjat tumpah-tumpah kurang 
darah dan dapat menolak segala gangguan dalam 

Mengeluarkan darah terlalu banjak perut sakit da- 
rah kurang bersih, air tetek kurang tjukup dan da- 
pat mentjegah gangguan diwaktu baru-baru ber- 
salin 

Menambah kuatnja Nler dan tenaga “baru, mentju- 

  
  

AAL LL EL LL LL LL LL LL RL LL LL LL LL AL LL AL 

DITJARI 
UNTUK SEGERA DIPEKERDJAKAN DI 
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sendiri.   Dita, 

MENGHATURKAN. 

SUAMI / AJAH KAMI: 

'MANGUNDIWIRJO 
(Pengusaha Toko ,,SEMERU") 

PADA HARI DJUM'AT WAGE TGL. 8 DJULI 1956. 
' SEMOGA BANTUAN SAUDARA2 JANG TAK TERHINGGA 
ITU MENDAPAT ANUGERAH DARI ALLAH SWT. 

Anak? dan Tjutiu : 

JUSMAN 'MADISUNARJO, 
SUMARSONO. 

-SRI SULANDARI, 
SURJANTO. 
MURDIJANTO. 
SRI MURSIWIJATI, 
TAN PAN ULADSIH, a

n
n
a
 

AHLI GAMB AR BESTEK 
untuk es. hana jang berpengalaman dan dapat bekerdja 

Jang berduka tjita : 

NJ. MANGURDIWIRIN 

  

    

   

    

Surat2 lamaran dibawah No. B/1751 Giaa ikan kepada . 

CONTACT-LIMAS-STUDIO'S 
Kotakpos 183 — BANDUNG. 

. BANJAK-BANJAK TERIMA KASIH 
“ATAS. SEGALA" BANTUAN JANG DIBERIKAN, PADA 
WAKTU SAKIT SAMPAI WAFAT DAN PEMAKAMANNJA, 

| 
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| DinjuaL : 

| Sepeda-motor BSA 
Ba250.ee 

Model CIOL — 100”, baru. 

| Istimewa: 

bisa delco - bisa mangneet. 

Boleh lihat di : 

» MOERWITO -RADIO" 
59A Tukangan Jogjakarta. 
  

  

  

| Hadiah ke | 
| Hadiah ke 2 
| Hadiah ke 3 
3 Hadiah ke 4 

50 

50 

aju sa. : 

  

" 

Hp anas » Hormat,.kami, 5 

atas nama "INDONESIAN Lir” 
Importir Ferrania Product 

TA HUA FOTO 
Distributor 

Petjinan Kulon 81 
— SURABAJA. — 

Perlombahan Foto Besar ke 1 
Pe SN LAN LA 

| FEMANDANGAN LANDSCHAP DI INDONESIA ' 
MA SA SN ALAN AIM LL LL LL LL LL LL L LL LL Le 

Rp. 500,— 

Hadiah ke 5-2 ro! film merk FERRANIA 
Hadiah ke 6-1 roifilm merk FERRANIA 

. Foto parua di-opname dengan rolfiim "FERRANIA”. 

. Pengiriman foto tertjazat harus diberikuti dengan doos kosong 
negatief itu kemudian mendjadi milik kami. 

Ukuran foto menurut toestelnja masing2, Ketjuati jang ukuran 4 X 6 dan Pe ANA 
diperbesar 6 X. 9 cM., 

. Berlaku sampai 20 Djuli 1f56 dan keputusan Jurw tp: 5 

kap dapat diminta dari kami atau Foto-Studio2 setempat. 

. Untuk ini tidak diadakan surat-menjurat dan putusan Jury dianggap 
dapat dibantah lagi. 

5 Terangkanlah : 
annja. 

. Hal kertas afdruk, boleh pakai dari lain2 merk, tapi seboleh-boleh harap dipakai dari 
merk "FERRANIA” 

toestel apa jang dipakai tempat pemotretan, diafragma dan ketjepat- 

LL AL AN LN 

MA 

250,— 
100,— 
50,— . 

dan negatiefnja, 

Agustus 1956. “atsiis Lan 

sjah dan tidak 

  
  

  
memakai 

bintang pilem Inggris 

»Saja 

selalu 

LUX 
kata 

JOAN RICE 

jang terkenal. 

" 

putih sekali, djadi ... murni : 
dan halus bagi kulit 

Njonja. 

  

     

   

    

LUX, dipakai oleh 9 dari 10 vi pilem. 
brz.9 “103.8 
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6x2 
S5X2 

HALAMAN 4 

Dengan resmi BERTUNANGAN pada tgl. 10 Djuni 1956 

s di Pekalongan Anak kami : 

ANWAR GOsBO 

SOEJA'I Suk "RAN 
Orang-Tua mereka 

GOMBO, Dj. Merduati 35 Kutaraaja saman 

SOEPIRIN, Gg. Panyal IA /21, Dekan, 

HARGA BAN TURUN!!! 
Merk STANDARD HOLLAND L. D. ... Rp. 65,— 
Mer SUMBERS DJERMAN L. Di... Rp. 12,50 

26 X 250 Merk CONTINENTAL DJERMAN L. D. 

UNTUK DJUAL LAGI KORTING ISTIMEWA. 

180-6, »KING” Gondomanan 6? — Jogja. 

Sa NN TN LL LL LL AT AN 

'' ADUARIUM dan IKAN? HIASAN : 
DIANTARANJA TERSEDIA 
BARU, SEPASANG : 

Ikan Rainbow (Ikan Pelangi) Rp. 10,— 
Ikan Neontetra Rp. 35,— 

IKAN2 JG. TELAH TERKENAI, AL.: 

IKAN2 

Schaarvis Zebra Barbeel 
Maanvis Zebra Hongkong 

Moenkhausia Sumatraantjes 

Du. berdjumlah kurang lebih 25 matjam. 

A@GUARIUM ukuran 28 X 28 X 43 cm. 

SILAHKAN BERKENALAN DAN ME- 
LIHAT DENGAN/DI : 

YAP JRs 
A@GUARIUM - SIERVISSEN - ADVIES 

Tugu Kidul 32. — Jogjakarta. 

178-6 
SL EL L AL LL LL LL LL LL LL LL LX 

UDJIAN MASUK S. L.P. MUHAMMADIJAH 
JOGJAKARTA 

Tahun adjaran 1956/ 1957. 
Pendaftaran : Mulai diumumkan, bertempat di : 

a). Bg. Putra di SMP Muhammadijah Purwadiningratan 
b). Bg. Putri di SMP Muhammadijah Bintaran Lor 14. 

Sjarat - sjarat : 
a. Tamat /akan tamat SR. VI th” '55/'56 (dengan 

surat keterangan kepala sekolah) 
b. Uang pendaftaran Rp. 5,— (Lima rupiah). 

Waktu udjian : 'Tgl 20 dan 21 DJUNI 1956, 
Tempat udjian : 

a) Putra di SMP Muhammadijah Purwodiningratan, 
b) Putri di SMP Muhammadijah Bintaran Lor 14. 

Jang diudjikan : 
1. Bahasa Indonesia, 

2. Berhitung. 3 
3. Pengetahuan Umum. 

Jogjakarta, 1 Djuni 1956. 

MUHAMMADIJAH BHG. PENGADJARAN 
TJABANG JOGJAKARTA. 
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  “akar? rambut, sehingga tumbuhkan 

POMADE MERK ,, GARUDA" 
Satu?nja POMADE jang terkenal di Pakistan dan di Indo- 
nesia. Terutama baik sekali untuk Pemuda & Pemudi pega- 
,wai? kantor atau anak? sekolah jang suka memfikirkam so- 
“al? dalam, belum umur rambut sudah mehdjadi putih, Men- 

tjegah dan membasmi tumbuhnja rambut putih, memperkuat 
rambut asli (hitam). 

menghilangkan rasa posing, gatal di kepala. Pakainja mudah 
seperti Pomade biasa .......... Rp. 25— 

Agen : Pusat Pendjual 

Toko Obat ENG NJAN HO Tabib BARIAH 
Patjinan 15 — Jogja. Tambak Segaran 6 — SOLO. 

| 

  

    

    
  

Cz PHARMA "Ia 

Batu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 
Gjantung dan buah pinggang Paling Mandjur untuk lemah 
perut, makanan tidak hantjur betul, perut kembung, masuk. 
angin, djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, 
sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan 
kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per doos ......... Sesetan kek aana SA ... Rp. 20,— 

POTENSOL 
Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih 
djelas dalam doos atau boleh minta dari pendjual). 

SIANG POT MODE" L-etetan ek okusen an oa she Maag enaa Rp. 30,— 
SEXALIN utk wanita jg sakit buianan (Haidz) & ,, 20,— 
PIRBMENNNIA "enam Ikan ah an oee ha Teng akaNn Sedotan sia sauna Dug Lp 
APHBRODIN @KtermAl .......ooooo oo o#oo#o.m#c##co.o.. » 10,— 

An DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da? hitam, djerawat, kukul dan 

panu. Beri tjahaja dan membi- 
kin tjantik paras mukanja, 

Per doos Rp, 15,— 

NO.HAIR ORKKAM 
Tjepat menghilangkan rambut 
dan tidak berbahaja dan gams 
pang dipake 

Per doos 

so..ocoma 

Rp. 10,-— cc. 

ATOM HAIRDYE 
Untuk menghilangkan rambut 

putih. Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja istimews. 

Rp. 10.— 
—$ Rp. 25,— 

Per doos 

  

DC POMADE 

Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE hiasa £ Rp. 30,—. 

GONOOIDAL membersihkan sa- 

luran kentjing, membasmikan 

kutu- kutu penjakit Rp. 25,—. 

Dapat dibek ditiap Toko Obat 

TIONGHOA dimana - mana. 

DC ,PHARMA" Ltd, 
Djl. Ternate No. 12, Bandung. 

DJI. Pinta Alr No. 24, Djakarta.     Tude | 

/ 

Toko Obat Tek An 
Hoo, Petjinan: R. O, 
Toko Obat Hok An, 
Junen, Dj, Slamet 

AGEN? di DJAWA TENGAH : 

Toko Pakistan, Tugu Kulon 46R:, 
Tong, Eng Tay Ho dan Eng Njan 
Karuhun, Malioboro Jogjakarta: 

Dil. An Kenang: Toko Obat 
Ryad Imuran, Sport & Watch Store, muka pasa Slompretan Solo: Toko Obat Hng Tay Ho, Eng Ditan 
Hoo dan Tak 1 Tong, Pekodjan Semarang. 

pn 

No, 8150 / LUNA / 120 —— Tgl. 1 Februari 1956, 

    
"2eAanyOang 

 


	Image00033
	Image00034
	Image00035
	Image00036

