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Presiden S ukarno : 

HARIAN: 

2 

UMUM 
DITERBITKAN aa BADAN PENERSE SATA RAKJAT (ANGGOTA Nat 

PAR 

  

  

Tentara Beli 
Sedjak lahirnj ja sampe 
ada partai2 ingin me 

Perlu partai-partai jg sekarang 
dibubarkan sebagai koreksi 

KEADAAN NEGARA 

   
      

MENEM Ul KESULITAN? 

  

TUGASNJA BERDASARKAN DJIWA 17-8- 1945, 0 
PRESIDEN /PANGLIMA TERTINGGI SUKARNO DIMUKA 
PARA PERWIRA? JG, IKUTI PENDIDIKAN LANDJUTAN 
DI BOGOR. 

Tengah bagian seksi Pekerdjaan 

. SRAGEN 

“ 

».Pikatakannja, proklamasi ada 
1 katy sekedar sebagai pernjataan | 

dan kehendak dari bangsa Indo- 
nesia untuk mendirikan negara 

amimpinnja dengan pedo- 
man Pantjasila. Dan bentuknja 
Republik Kesatuan Indonesia. 

Atas dasar itu, kata Presiden, 
maka rakjat seluruhnja menjam 
but dengan gembira. Karena in- 
sjaf akan bersama2 untuk diri- 
kan perumahan besar, Untuk ki 
ta semua, untuk bangsa Indone- 
sis seluruhnja, 
suku dan golongan. 

Harus ada koreksi. 

Selandjutnja diterangkan, sis- 

tim ketatanegaraan . kita tetap | 
berdiri diatas dasar demokrasi. 
Sebagai negara muda maka per 
tumbuhannja itu djuga mene- 
mui hal? jang kurang menyje- 
nangkan. Akibatnja djuga tim- . 
bul gedjala2 jang kurang menyje | 

| mestinja, Karena, kata Bung nangkan pula Dan ini perlu ada 

perubahan. Perubahan2 itu ha- 

tidak pandang | 

rus tetap berdjalan diatas rel 
demokrasi. Untuk merobah atau 
lebih tegas untuk koreksi kea- 

daan itu, kata Bung Karno, ti- 
dak boleh membahajakan keada | | Ini untuk kcreksi. 

Dalam hubungan 
Karno membanding2kan keada- | 
an demokrasi di Indonesia dan | 
Mesir, Diterangkannja pertum- | 
buhannja sedjak djaman sebe- | 
lm Faruk dan sampai zaman 

| Nasser sekarang. Djuga pertum 
! bthannja di Indonesia diterang- 
| kan sedjak lahirnja organisasi2 
| nulai BU hingga sekarang. 

Lahirnja peadjurit2 
Lalu diterangkan tentang !a- 

ihirnja Angkatan Perang kita 
: terutama AD. Dikatakannja AP 
| kita lahir dalam kantjah revo- 

| lusi dan mereka itu sedjak lahir | 

nja hingga sekarang belum ter- 
Gapat kekompakan sebagaimana | 

| 
| 

| an jang sudah buruk ini. 

| 

| 

| Karno, ada partai2 jang ingin 
  

Wilajah Djawa-Tengah 
  

PURWODADI 
PERBAIKAN INDUK SALUR- 

AN KELAMBATAN 

Oleh DPDP Propinsi Djawa 

Umum dilangsungkan rapat chu 
ta Ie .sop19 kelam- 
batan pekerdj in- 
Guk saluran (saluran B/I) jang 
terletak diantara daerah kabu- 
paten Purwodadi Grobogan dan 
Demak. 
Menurut keterangan, perbaik- 

an induk saluran tsb dimulai ta- 
hun 1956, diserahkan kepada su- 

atu badan pemborong dengan 
beaja Rp. 1.700.000,—. Dari dju- 
mlah itu telah dibajar Rp. 500. 
000,—, Tapi hasil pekerdjaannja 
tidak sesuai hingga saat ini. 

Pekerdjaan memperbaiki in- 
duk saluran itu berkisar pada 
pekerdjaan penggalian. — Ant. | 

ANAK MENINGGAL KARENA 
POHONG 

Baru2 ini didukuh Prampalan 
KI, Krikilan, Ketj. Masaran, te- 
lah meninggal setelah makan po 
hong dua anak katak beradik ma 
sing2: bernama Timbrung dan 
Trinem, sedang ibunja B. Karijo 
semito dapat tertolong djiwanja. 

Duduk perkara sbb. : 
B. Karijosemito pulang dari 

pasar Djambangan membawa 
pohong jang dibelinja. Pohong 
direbus dan selandjutnja didja- 
dikan hidangan untuk sekeluar- 
ga. Setelah dua anak, Timbrung 
dan Trinem, beserta ibunja se- 
lesai makan pohung masing2 
merasa kepalanja posing dan pe 
rutnja sakit. Tidak berapa lama 
disusul dengan wmuntah2 dan 
achirnja dua anak tsb. me- 
ninggal sedang ibunja setelah 
dibawa ke Rumah-Sakit Sragen, 
dapat tertolong djiwanja. 

Pohung itu, setelah diperiksa 

Mantri Kesehatan, ternjata me- 
ngandung ratjun, — (Kor.) 

BANDJARNEGARA 
RAKJAT BELUM MEMBA- 

NGUN BENDUNGAN 
Rakjat desa Balun, ketj. Wo- 

nojoso, B'negara, telah memba- 
ngun sebuah bendungan jang 
mendapat bantuan dari jang 
berwadjib (DPU), berupa bron- 
djong kawat 5 rol dan untuk ini 
rakjat membajar Rp. 500,— dan 
angkutan Rp. 100,—. Sawah se- 
luas 90 ha. akan mendapat 'air 
tjukup. 
Disamping itu direntjanakan 

pula akan dibuat ! . Gary 
kal: Batur. Sasah 150 ha akan 

Gapat air. 1 
Dalam pada itu rakjat Ba- 

niara, ketj. Wonojoso pula, telah 
membangun ruang S.R, jang se- 
karang mendekati penjelesaian- 
nja. Ongkosnja Rp. 40.000,— 
didapat dari pemerintah daerah 
Rp. 10.000,— dan lainnja dari 
tiap2 kepala somah Rp. 100,— 
(Kor.), 

KEBUMEN 
TJALON2 HADJI 

Menurut pihak jang bersang- 
kutan, djumlah pelamar tjalon 
hadji di Kebumen musim 1957 
adalah sbb. : pegawai negeri 
ama) 33 ditambah (baru) 3 
orarig. Dari umum jang lama 

Pernah 
i sekarang, karena 
pergunakannja 

mempergunakannja atau bayi- 
an2nja untuk mendapatkan 

| macht-nja guna mentjapai tudju 
annja, Inilah sebabnja- maka AD 
terutama selalu terdapat keti- 
dak-kompakan. 
Dalam hubungan ini Bung 

Karno memperingatkan djangan 
lah anggauta AP terutama AD 
mau diombang-ambingkan oleh 
sesuatu golongan, Kamulah, ka- 
ta Bung Karno, perwira2 rendah 
an dan bintara jang paling tetap 
taat dan setia, sedjak dulu hing 
ga sekarang. 

Maka perlu partai? di- 
bubarkan. 

Berhubung dengan itu semu, 
kata Bung Karno. partai? jang 
sekarang ini perlu dibubarkan. 

Dan untuk 
  
itu semua, saja mempunjai kon- | 

ini - Bung | 2 gan sepsi iang tidak akan berten- 

tangan dengan UUD. Lalu tegas ' 
| kan adanja UUD kita jang su- 
dah berubah sampai 3 kali Ta- 

| pi 
dak meninggalkan dasarnja se 

| mula, jakni Pantjasila. 
Dalam hubungan ini ditegas- | 

kan, bahwa perwira2 rendahan ' 
| dar bintara itulah jang paling | 
| setia terhadap UUD, setia pala 
| sumpahnja, Dari itu teguhkan 
pendirianmu. djangan mau dise- 
re oleh golongan2 jang mau me 

| rusak 

| berwatak, demikian a.l amanat 

| 

| ikuti pendidikan landjutan | 

| Goron G-ROJONG MEMBUAT | 
GEDUNG SM.P. /NEGERI 

Di Kebumen telah dibuka de- 
ngan resmi tambahan gedung 
S.M.P. Negeri, dibangun setjara 
gotong-rojong oleh para wali mu 
rid, 'Sokoagan tiap seorang 
Rp. 350,—. Pembangunan dimu 
lai sedjak Oktober 56 dengan 

biaja Rp. .26.237,10 untuk 5 rua 

ngan lengkap dengan aiat2nja 
dil. Dengan demikian, maka da 
ri Lk. 1000 murid jang lulus 
udjian dapat diterima 324 mu 
rid, tadinja hanja 90 murid. 
Tambahan guru, jang semula 13 
orang sekarang mendjadi 22 
orang, untuk 15 kelas. Gedung 
tsb, telah diserahkan "kepada 
Pemerintah. 

MAGELANG 
DUA RESSORT COMITE PKI 

Didua tempat dj Salaman, 

jakni Sriwedari dan Kalisalah, 
sedjak permulaan bulan 2 ini, 
telah diresmikan berdirinja Res- 
sort2 Komite PKI. Kedua res- 
sort itu, masing2 diketuai Pring 
godihardjo dan Hardjowasito, - 
Kor. 

PEMILIHAN DI MAGELANG 

Setelah menjelesaikan daftar 
pemilih sementara tgl. 1/2 jl. 
maka rangkaian pekerdjaan2 da 
lam hadapi pemilihan DPRD di 
kopra Magelang dilandjutkan 
sebagai berikut : 

Tgl. 1/2 ketua PPP mengirim 
sehelai daftar tsb pada PPS. 

Tgl. 2/2 — 3/3 pengumuman 
daftar pemilih sementara di Kan 

tor kepala desa /diruangan jang 
ditundjuk oleh ketua PPP. Da- 
lam waktu 30 hari dapat menga- 
Gjukan usul2 perobahan pemilih 
sementara dan meneruskan pe- 

ngaduan2 berangsur2 pada PPS. 
Tgl. 2/2 — 22/2 parta? /orga 

nisasi2 dan perseorangan diberi 
kesempatan memadjukan nama 

dan tanda gambar pada PPD. 
Tgl. 23/2 — 8/3 PPD meme- 

riksa nama dan tanda gambar 
jang telah diterima, memberita- 
hukan penolakan tanda gambar 
pada jang berkepentingan dgn 
memberi kesempatan selama itu 
untuk merobah nama dan tanda 
gambar jang salah. 

Tgl. 16/2 PPD rarus sudah 
menerima daftar hasil perhitung 
an djumlah penduduk warga ne 
gara Indonesia dari PPS2. 

— (Kor). 

KLATEN 
ANGG. DPRDP HADISOESENO 

MENGUNDURKAN DIRI 

Dalam sidang DrKDP Kab. 
Klaten tg, 4-5-Febr, dikundjungi 

'26 anggotanja, nampak djuga 
hadir Patih Kisworo selaku Wa- 
kil Bupati Mochtar, dibitjarakan ' 
soal RPD tentang pemakaian ta 
pah2 dan mengesjahkan pengun 

| duran diri anggota DPRDP Ha- 
disoeseno (PNI). 
Untuk gantinja fraksi PN1 

mengadjukan 2 tjalon, jaitu sdr2 
Askandar dan Soerahman. Si- 
dang memilih sdr, Askandar se- 
telah diadakan pemungutan sua 
ra, dan pengesjahannja kepada 
Prop, Djateng, Sidang dilandjut 
kan hari ini,   852 dan jang baru 224. Djumlah 

semua 1118 orang,   Sidang dipimpin Ketua DPRD 
P Sdr, Sajid Soemarto, — (Kor) 

Beng Karno selaku Panglima 
Tertinggi kepada perwira2 jang 

| Rogor. 
  

DUA ..DJENDERAL MAJOR” | 
D.I. DITANGKAP 

2 Orang dituduh sebagai ang- 
gota2 gerombolan ,,Darul Islam” 
telah ditangkap pihak Komando 
Militer Kotabesar Djakarta Ra- | 

ya didjalan Tjipote, Blok »A" | 
Kebaioran-baru, dalam razzia- | 
keamanan jang d'idjalankan di- | 
daerah itu. 

hadap diri kedua orang itu dila- | | 
kukan, telah disita dari padanis : 
sendjata pistol gelap dan bebe- | | 
rapa surat keterangan. Djuga | 

didalam rumah tempat orang? | 
dituduh sebagai anggota2 D.1. | 
pihak alat2 negara ketemukar | 
dan sita tanda- pangk:: ,,djen- | 

deral-major” D.I. — Ant. ' 

“7 

katanja. kesemuannja itu ti- | 

keutuhanmu. Kamu harus | 
tetap mendjadi pradjurit jang | 

| sultan? 

Kompa 

  

PANGLIMA TERTINGGI 
SUKARNO 

djangan mau diombang- 
ambingkan 

    
| HARI INI PERTEMUAN PAR- | 
| TAI2 PEMERINTAH 

| pemerintah. Dalam rapat itu 
| akan diadakan penindjauan ber 

sama dalam menghadapi peker- | 
| djaan2 jad. dan menindjau per- 
| kembangan terachir setelah pe- 
| merintah memberi 

pertima parlemen. — RD. 

  

Rabu. ini mulai djam 11.00 di | 
rumah Suwirjo akan diadakan | 
rapat bersama lagi oleh partai2 | : 

KONP, PENGLIMA TT 
A MINGGU INI 

Atau hari? pertama | 

St minggu depan. 

Ka Umum Angkatan Darat 

harj berturut2 teaah adakan 

ke rapat dinas dimarkas besar AD 

dj vjakarta, dihadiiri perwira2 
FaD jang 

aa aan Komp. Palembang. 

Menurut keterangan selain di- 
bitjarakan masalah jang sang- 
kut paut dengan perdjaianan K 
SAD tsb djuga 
una rumuskan husil2 jang di- 

“tjapai dalam Konp. Parembang. 
Dalam hubungan ini didapat 

kabar, selain soal tsb diatas ra 

pat tsb berhubungan dengan 
akan dilangsunzkannja konpe- 

rensi Panglima TT se Indonesia 
dalam minggu ini atau hari2 

rtama minggu depan. 

. Dalam konperensi Panglima2 
itu nanti selain keamanan dan 
masalah2 routine lainnja, tidak 
mustahil KSAD akan berikan   

baru2 ini turut serta | 

SAbD udakan perdjalaman Ke | 

dimaksudkan | 

MENTESRI LN D epaxg, 
bahw: persesarah bjep ing 
posisf$ antuk meajo.esy kau 
nosia dan Vietnam So.a': 

    

  

Dalam pidatonja tentang po- 

kannja bahwa pemerintah niat 
segera mengambil tindakan2 po 

ritif untuk melaksanakan perse 

tudjuan pampasan jang sudah 

tertjapai dengan Filipina dan 
Birma dan untuk menjelesaikan 

masalah itu jang masih belum 
mentjapai persetudjuan dengan 

Indonesia dan Vietnam Selatan. 
Tetapi Kishi tidak mendielas 

kan apa adanja tindikan2 posi 
tif itu, Menurut Kishi, politik   LN. Dienang aron beryusat di 

PBB menjokong perdamaian du 
| nia dan kemakmuran. Politik na 

h aula laporan atau pendjelasan2 | 
| sekitar masalah AD di Suma- 

| tera dan Konperensi Palembang, 

dalam rangka usaha selesaikan 
: masalah2 militer setjana inte- 
graal. 

di Sumatera dari segi militer. 
Menurut Penad 

(dalam waktu singkat salah se- 
orang deputy KSAD akan be- 

atas pemandangan umum babak | an SuSun ,Staf Penghubun?2” 

isana. — Ant, 

  

  

Bersama partai? kabinat ARI mem- 

KEINGINAN PARTAI KATOLIK : 

| bentuk kabinet baru 
ai | 

Dewan Partai Partai Kato- | 

|lik dalam ra-atnja tanggal 3| 
| Pebruari sesudah membahas ke 
ladaan nega» pada umumnja 

| dan situasi politik dewasa ini 
(pada chususnja, dengan mengi- 
Ingat pernjatain Dewan Pimpin 
an Partai pada tanggal 29 De- 
semher 1956 dan 12 Djanuari 

na be ikut: 
1957, menetapkan pendin 2 

Pada saat penangkapan "ter | Djalan jong diprndangnja pa” 
ling terat untuk mengotasi Kke- 

dalam negar: dewasa 
ini, ia'ah bersama-sama dengan 
partai? jang duduk didalam ka 
binet koalisi A-R-1 (Al Sastro 

|amidjojo — Roem — Idham) 
| mengusahakan terbentuknja su 
atu kabinet jang pada hakekat- 
nja adalah kabinet baru, jang 

  

Gintings: Saja 

PANGLIMA TT-I Letnan Ko- 
lonel Djamin Sintings telah tiba 
kembali di Medan dari Konpe- 

rensi Palembang ber-sama2 dgn 
perwira2 TT-I lainnja, “Dalam 
pertjakapan dengan pers, me- 
nundjukkan kepada statement 
jang dikeluarkan KSAD di Pa- 
lembang selesai konperensi. 

Sementara itu dikatakannja, 

'konperensi berdjalan dengan lan | 
tjar dan Gintings sendiri, Ko- 
mandan RI-2, Komandan RI-3, 
Komandan RI-1 telah memadju- 

kan pendapat2 dalam konperensi 

tsb. Pangiima Djamin Gintings 
ketika ditanjakan apa bunji pen 
dapat2 tersebut tidak bersedia 
memberikan keterangannja. 

Apakah Djamin Gintings opti- 
mis tentang Konperensi Palem- 
bang itu, dengan tegas dikata- 
kannja ,,saja tetap optimis”. Ti- 
dak ada sesuutu soal jang tidak 
dapat diselesaikan asalkan kita 
mau mengorbankan perasaan un 
tuk kepentingan negara dan 
bangsa. Demikian Panglima TT- 
I itu menambahkan lagi. 

Ditanjakan tentang Kolonel 

SEKITAR KONP. PALEMBANG : 

tetap optimistis 
MENURUT HUSEIN, K.S.A.D. SETUDJUI IDEE 

4 DESEMBER 
dalam konperensi tsb”, 

njelesaian Angkatan Darat di 

TT-I, Letnan Kolonel Djamin 
Gintings terangkan, penjelesai- 
annja akan dilandaskan berda- 
barkan TT-I jang lama jaitu jg 
terdiri dari Resimen 1, 2, 3 dan 
4. Dalam waktu jang dekat di 
Medan akan sudah terbentuk sa 
tu Staf Penghubung jang dike- 
tuai oleh Wakil KSAD jaitu Ko 
lonel Dahlan Djambek. 

Husein : KSAD benar- 
kan idee 4 Desember. 

Kmd. KDMST Kolonel A. Hu- 

sein sekembalinja dari mengha- 

diri pertemuan komandan2 ten- 
tara di Palembang menerangkan 
kepada pers di Padang, setjara 
tidak resmi oleh KSAD telah 
diadakan pula pertemuan dgn 
Kolonel Simbolon. Menurut ke- 
terangan Let. Kolonel A. Husein, 
Kol. Simbolon telah mengadju- 
kan pada KSAD, agar djangan 
ada tuduhan pengchianat terha- 
dap satu golongan dan mengang   Simbolon jang selama konperen 

si itu sedang berlangsung ber- 
ada di Palembang, Djamin Gin- 

tings katakan, ,, saja tidak pernah 
djumpa dengan Simbolon sela- 
ma di Palembang dan soal Sim- 
bolon tidak pernah disebut-sebut 

  

OVERSTE DJ. GINTINGS. 
Saja tetap Optimistis srecor       

an terhadap perwira2 jang ter- 
. sangkut dalam peristiwa Suma- 

dalam ,,Ikrar Bersama” itu di- 

selidiki semuanja. Hal itu djuga 
telah Taendjadi pembitjaraan da 

lam pertemuan di Palembang dan 
mendapat sokongan dari sebagi- 

ta dalam pertemuan, 

KSAD sendiri daiam hubung- 

sein, telah menjatakan akan 
memperhatikannja dan penjele- 
saian peristiwa AD di Sumatera 
tidak dapat dilepaskan dari per 
soalan masjarakat. KSAD dim 
hubungan itu telah membenar- 
kan adanja idee 4 Desember 
atau jang dikenal dengan ,,Ikrar 
Bersama" dari 48 orang perwira 

i TT-I di Medan, Selandjutnja 
sda dikandung maksud untuk 
mempertemukan . kembali 48 
orang perwira jang ikut serta 

| dalam ,,Ikrar Bersama” itu utk 

membitjarakan penjelesaian dan 
pelaksanaan idee itu selandjut- 
nja, KSAD dalam hubungan ini 
akan menjalurkan idee itu dim 
saluran2 jang seharusnja, agar 

   
   

  

  visasgine 
   

  

gap pahlawan golongan jg lain. | 
Dan djika akan diambil tindak- | 

an bear perwira2 jang ikut ser | 

an itu, menurut Let. Kol. A. Hu | 

| djernihk:n kekeruhan, 

' keruntuhan, maka Parkindo ti- | 

: | kan diri dari kabinet. 
Dalam pada itu mengenai pe- | aa 

| SAILAN MERDEKA 9 TAHUN | 
Oleh duta Sailan di Djakarta : 

  

' tera, agar ke-48 perwira jg ikut | »lari dari kewadjiban” 1 
': PB NU undurkan dari kabinet 

    

Skip serta 
| kuat. 

Dewan Pimpinan Partai ditu- 

gaskan berusaha kearah jan: te 
sebut diatas dalam  djangka 
waktu terbatas. Pada achir 
djangka waktu termaksud Pa.- 

tai Katolik akan menarik kon- 
'sekwensinja berdasarkin per- 

epmbangan te.achir saat itu. 

tang: tidak bidjak- 
-tang- 

berkewibawaan 

  

    

   
: 

Aa     
gung- -ajawab. 

sa ini, Parkindo seluruh Djawa | 
Timur dalam konperensinja di 
Djember baru2 ini telah me- 
ngambil keputusan sbb.: 
Parkindo berpendirian, 

bidjaksana untuk meninggalkan | 
tanggung-djawab selama nega- 

ra dalam bahaja : 

tidak | 
1 
! 

| 

| 
' 
| 

siona!  mengherdaki Diepang 

berkembang sebagai suatu ne- 

gara demokrasi Karenanja po- 
litik luar negeri Djepang bertu- 

| djuan melaksanakan kerdjasama. 

| iang positif dengan berbagai ne 

| 
selandjutnja | 

| 

djawaban | rangkat ke Medan untuk ketuai | 

| sahabatan Djepang 

' KSAD menjatakan bahwa kon | gara demokrasi, demikian Kizhi. 

erensi Palembang itu berhasil | 

| Jetakkan dasar2 penjelesaian AD | 
Persahabatan dergan 

AS dan negara? Asia. 

Selandjutnja dikatakan oleh 
Kishi bahwa 
pang dewasa ini hendak berusa- 
ha guna lebih mempererat per- 

— Amerika 

Serikat dan berharap memper- 
erat djuga persahabatannja dgn | 

negara2 Asia. Menurut Kishi. | 
| hal ini dapat dilaksanakan dgn | 
Gjalan menjelesaikan masalah 

| pampasan dan masalah2 lainnja, 
dan memadjukan kerdjasama da | 

lam lapangan perekonomian dan | 

kebudajaan, 

Menurut Kishi, Djepang telah | 
| memperoleh kedudukan interna | 
sional jang penting dan sangat 

| bertanggung djawab dengan di- 

| pulihkannja hubungan diploma- | 
| tik dengan Uni Sovjet dan ma- | 

Kalau dengan tetap duduk da | 
lam kabinet Parkindo dapat men 

maka 

Parkindo akan teta» duduk: se 

baliknja kalau dengan keluarnja 
| Parkindo dari kabinet akan da- 
| pat pula menolong negara dari 

| 

dak segan2 untuk mengundur- 

telah diadakan resepsi peringat 

in ulang tahun ke 9 kemerdeka 
an Sailan. Hadlir a.l. pembesar2 

militer dan cipiel, Dr Subandiro 

dari Kementerian LN dan para 
anggauta corps diplomatik di- 

ibukota. — RD. 

IKABEPI : 

DJANGAN SAMPAI LARI 
Dalam hadapi tugas 
negara. 

Ikatan Bekas Pedjuang Islam 
di Djakarta dalam pernjataan- 

nja menjatakan kepertjajaan- 

nja terhadap peristiwa apa jang 
disebut tg. 22 Desember dan 27 
Desember ataupun persoalan 

daerah Sumatera  umumnja 

akan dapat diselesaikan dengan 
penuh kebidjaksanaan dan ke- 
sungguhan kerdja serta niat 
baik untuk pertahankan keutuh 
an negara. 

Djuga sokong sepenuhnja po- 
litik PB NU untuk reshuffle ka 

binet Ali serta akan dakwakan 

apabila 

dalam hadapi tugas negara jg. 

| diadakan rapat persiapan di Ke 

  maha penting sekarang. — Ant. 

| Kementerian LN di Kementeri- 

| tjara penjerahan 

Sementara itu mengenai Ma | 20 ribu rupiah dari kuasa usaha 
salah situasi kenegaraan dewa- | Tjekoslowakia 

| tuan Tjekosiowakia untuk usa- 

| ha perkembangan PMI. — RD. 

| hari. 
— Ant. | 

suknja Djepang dalam PBB. | 
—. UP: 

  

TJEKO SUMBANG P.M.. 

Dengan dihadiri pembesar2 

Zn tersebut telah diadakan upa- 
tjek sebesar 

kepada PMI. 
| Uang tersebut merupakan ban- 

  

PANITYA KONPERENSI 
KARET INTERNASIONAL 

TERBENTUK 
Kemarin pagi mulai djam 9 

patihan untuk membuat rentja 
na susuhap Panitya Konperensi 

| Karet Internasional jang akan 
| dilangsungkan di Jogja mulai 
tg. 24 Djuni 1957 jad selama 10 

Dalam rapat itu telah disetu- 
| djuj rantjangan susunan pani- 

tya jang terdiri dari: ketua S.P. 

Kepala Daerah, Wakil ketua SP 
Wakil Kepala Daerah, dibantu 
oleh bagan? Sekretariat, pengi- 
napan / perlengkajan pendjem- 
putan, resepsi/ pertundjukan / 
eksposisi, perhubungan / pene- 
rangan listrik, konsumsi, ke- 

amanan, eskursi/ penindjauan / 
olah raga / rekreasi dan bagian 
keuangan. 

Direntjanakan, bahwa tg. 23 
Djuni malam akan dilangsung- 

kan resepsi pembukaan, dan 

setiap malam akan ada resepsi 
jang akan diselenggarakan ma- 
sing2 negara peserta, 

Sedjumiah 20 negara diha- 
rapkan menghadiri konperensi 
karet Internasional ini, terma- 

suk Indonesia. Sekdjen konpe- 
rensi akan menginap di Gedung 
Negara, dimana djuga akan ber 
langsung sidang2. Para utusan 
ditempatkan  dikompleks Ga- 
djam Mada Bulaksumur dan di- 
hotel Garuda. Untuk para men- 
teri dan korps diplomatik dise- 

diakan tempat menginap di Ka- 
urang. 

Ketua dan wakil ketua pani- 
tya akan mendapat surat keteta 
pan dari menteri pertanian. 
  

         
    

     

     

Ka Kur ten anWetenschappan 
pertukaran nota, 

   

  

» 
PEM, GEROMBOLAN PPK GOAN TERIMA WARTAWAN2. 
Pemimpin gerombolan PPK Goar jg tjuriga terhadap kemung- 
kinan2 atas dirinja, tidak bersedia menghadap langsung kepada 
Kepala Daerah Minahasa jang mendatangi 
tinggal didjarak kira2 2 km, Ia hanja menerima wartawang se- 
udah digeledahnja jang tampak pada gambar Goan sedang mem 
erikan keterangam2, Dengan Kepala Daerah hanja diadakan 

daerahnja, tetapi   
    

Dakoana ambil tindakan positip 
DALAM PENJELESAIAN MASALAH PAMPASAN 

DENGAN INDONESIA & VIETNAM MATA 

Kishi 
hat segera meta ibi 

«.n 

  

menyataln   

  

drkar2 

an Indo pampa -an jeng 

  

  

litik luar negeri Djepang dikata | 
KABINET IRLANDIA 5BUBAR 

Pemilihan umum Maret. 

PM Irlandia John A. Costello 
telah membubarkan kabinet - 

koalisinja setelah dihudjani mo 

si2 tidak pertjaja, dan diumum- 
kannja bahwa pada tgl. 5 Ma- 
ret jad. akan dilangsungkan pe- 

milihan umum. 

,Dail Eireann” (parlemen) 

akan dibubarkan Selasa kemarin. 
Pengumuman mengenai pembu- 

baran kabinet ini dilakukannja 
sesudah me- 

ngundjungi presiden Sean To- 
mas O Ceallaigh (Soan T, O' 

Kelly). — UP. 

taoiseach” (PM) 

  

KONPERENSI 4 BESAR 
LAGI ?   

pemerintah Dje- | 

|.mur lainnja. — Rtr. 

Harian Ing3ris 

mengabarkan bahwa dewasa ini 

3 Besar Barat sedang merunding 
kan kemungkinan utk mengada- 

  
,»Daily Mail” 

kan konperensi 4 Besar lagi, di- 
masa depan jang sudah dekat. 

Pembitjaraan antara 3 Besar 

ini dimaksudkan untuk menen- 

akan dilakukan 

| pabrik 

' versitas 

          

    

    

SARDJANA MUDA EKONOMI 

Pada Fakultas Ekonomi Uni- 

Indonesia telah lulus 

udiian sardjana muda: Hananto 

wirjo Wreksoatmodjo (Ekonomi 

Perusahaan), Tan Sing Djiang 

(Ekonomi Perusahaan), Soetar- 

sih (Ekonomi Umum) dan Moh. 

Arif Djanin (Ekonomi Umum). 

— Ant. 
  

AKIBAT ,, SUMATERA" 
EXPORT TURUN 200 

DJUTA RUPIAH 
Menteri muda perekonomian 

U'mbas menerangkan, akibat ke 
djadian di Sumatera baru2 ini 

hatsil pendapatan export Indone 
sia dalam bulan Djanuari jang 

lalu hanja meliputi kl. 400 djuta 
rupiah. Export kita biasanja se- 

tiap bulan berdjumlah 600 djuta 
rupiah. djadi menurun dgn 200 
djuta rupiah, — xx, 

  

PEMASANGAN BETON PA- 
BRIK KERTAS DI BLABAG 
Di Blabag, Magelang, telah di 

mulai pemasangan dasar beton 
pendirian paprix kertas modern 
jang ke 3 di Indonesia, Permvz- 

ngunann pabrik tsb seluruhnja 
menelan biaja 51 djuta rupiah 
dan diharapkan selesai dibangun 

th, 1958. Mesin2 untuk pabrix 
itu didatangkan dari Italia dan 

itu kelak akan dapat 

menghasilkan 5 ton kertas se- 
| tukan tanggal dan politik jang ' 

Barat dalam ' 

konperensi itu. Menurut harian : 
ini, Barat ingin supaja konpe- | 

al2 persatuan kembali Djerman, 

dan masa depan Hongaria, 

landia dan negara2 Eropa Ti- 

TEMBAK-MENEMBAK ANTA- 
RA UNEF — ISRAEL 

PBB melaporkan malam Szh- 

tu jl bahwa sebuah patroh Kepo 
lisan PBB (UNEF) jang terdi- 
ri dari satuan. Swe da 

ini temrtak-menembak la 
dadu-serde.du tergel jang sed: 

mengedjar-ngedjar sekelamn 

    

    

  

| rensi 4 Besar membitjarakan so | 

hari, Pabrik tsb akan menghat- 
silkan kertas jg tidak mengan- 

dung kaju diantaranja kertas2 
berharga. kertas tjek, kertas ko 
ran dsb. Pabrik kertas itu akan 

| lebih modern dari pabrik2 ker- 

Po- ! 
' dramaju (Bandung). 

pengungsi Arab dari daerah | 
Ghaszah. : 
Laporan jang iterima dari. 

markaspesa” UNEE dial BaNah | 
(Mesir) tadi meniarakan bahva | 
al-m tembak-menembak 1m ti | 

dak ada korban manusia. 
Insiden imi te” djadi 1 

patan cj lan sebela 
Rafak - 
Ghazzah. — “Up 

   
   

tas di Letjes (Malang) dan In- 
Kedua pa- 

brik tsb hanja menghatsilkan $ 
setengah ribu ton kertas untuk 

kebutuhan seluruh Indonesia. 
Hingga kini.setiap tahunnja In- 
donesia masih harus mendatang 

kan kertas dari luar sebanjak 

100 ribu ton. — RD. 

ELIZABETH TAYLOR 
MENIKAH 

Bintang film Amerika 

Elizabeth Taylor dan produ- 

cer film Michael. Todd telah 

din kahkan di Acapu!co, Me- 

xico, malam Minggu jl. 

Seperti diketahui, Eliza- 

beth Taylor sebelum itu su- 

dah pernih bersuami, de- 
ngan Michael! Wilding. Rtr.     
  

  

-. umum di Aldja- 
zair berhasil baik 

WALAUPUN TENTARA PERANTJIS MEMAKAI 
PAKSAAN 

PEMOGOKAN umum dj Aidjazair jang dilangsungkan atas 
seruzn Front Pembebas Nasional Senin jang lalu jakni hari 

pertama daripada perdebatan mengenai masalah Aldjazair dim. 
PBB — berhasil hampir 10075 diseluruh Aldjazair. Ini adalah 

hari penghabisan, hari ke-8, daripada pemogokan buruh dan 
pemilik2 toko dan kedai bangsa Aldiazair, 

Hari2 belakangan ini, menurut 

keterangan wartawan2 Barat 

ibanjak jang tampak membuka 

kembali toko mereka — setelah 

dibongkar pintunja oleh serda- 
du2 Perantjis dan kemudian di- 
rampok oleh penduduk sipil Pe- 
ranjtis. 

Di Boufarik, 20 mil seberah 

barat Aldjazair, jang terkenal 

sebagai pusat pasar besar jang 

tiap harj Senin dikundjunjsi ber 
Pun ribu orang, haru Senin 
tutup sama sekali, Menurut war 

tawan UP, pemogokan umum 

ini berhasil 504 — 100” dikota 

kota besar lain: Bone, Constan- 

tine, Tizi Ouzou, Setif, Medea, 

Miliana, Blida, Orieanville, 
Tiemcen dan pusat Legium 
Asing Perantjis Sidi bel Abbes. 

Berita Reuter mengatakan 

bahwa dikota Aldjazdir patroli2 
tentara Perantjis Senin pagi2 

benar memasuki 

an2 bangsa Aidjazair, 
ngunkan penghuni2nja lalu me- 

maksa mereka bekerdja ketem- 

pat pekerdjaan masing2. Mere- 
ka  diangkuti dengan truck 
tentara, 
Sebagai tindakan hukuman 

terhadap toko2 & kedai2 kepu- 
njaan orang2 Aldjazair jang se 
djak seminggu jang lalu berani 

mogok, walaupun pemerintahan 
Perantjis melarangnja, djenda- 
ral Perantjis jang bertugas me- 

melihara ketertiban”  memerin- 
tahkan supaja menjegel toko2 
tadi, dibubuhi dengan tulisan: 
»Tutup, sampai ada perintah se 
An (dari pihak Peran- 

jis). 
: Pembunuhan2 terus 

berdjalan, 
Sementara itu pihak Perantjis 

menerangkan bahwa selama 
achir minggu jang lalu tentara 
Perantjis telah menewaskan ki- 
ra2 124 orang Aldjazair ditem- 
pat-tempat jang tersebar di 
Aldjazair, 

Djuga di Paris buruh 
Aldjazair mogok, 

Sementara itu diwartakan 

  

perkampung- : 

memba- , 

| Reuter dari Pajris, bhw hari 

  
  

Se- 
nin jl kira2 8576 dari buruh 
bangsa Aldjazair diibukota Pe- 

rantjis mogok, mentaati seruari 

Front Pembehbas Nasional dita- 
nah-air mereka. — UP 

  
HARGA EMAS 

(Tg. 5-2) 
Jogja: 22 kr. no. 1 djual Rp. 

45,—, beli Rs. 43—. 22 kr. ne, 2 
djual Rp. 44,— dan beli Rp. 42. 

Semarang: 24 kr. djual Rp. 

48,—, beli Rp. 41,—: 22 kr, djual 

Rp. 45,— dan beli Rp. 43,— 
Djakarta: 24 kr. djual Rp. 

47.75 dan beli Rp. 46.75. 
Surabaja: 24 kr. djual Rp. 

47.80, dan beli Rp. 46.80. 
Solo: 22 kr. djual Rp. 45, —, 

Gan beli Rp. 43,—. 
Medan: ta' ada kabar, 
Keadaan pasar agak ramai. 
Toko Emas HOK SING Jogja. 

2 (3 & 

Majat Hidup 
Sumi.angan hongeroe teen su- 

karela tanpa diminta, titipan 
pembatja kepada redaksi K.R. 
— Sdr. Sudarmojo 

Kumetiran Kidul Jo- 
SIA en Rp, 5,— 
—Persatuan Sera- 

sean Monosuko Da- 

nurdjan Tegailkemu- 

  
ning Mae NAN MEP AT KP Rp. 25, — 

Djumlah ........ Rp, 30,— 
Djumlah tg. 30-1- 

"5 bea es, Rp. 119.750.606 

Djum!'an hari mn: Rp. 119 2.780. 66 
(seracus Bambtenbetua ribu 

tud'uh ratus delapan puluh 66/ 
100 rupiah). 
  

Sungguh2 terdjadi 
e Setelah ada Sajembara 

Gadjah, redaksi harian ini ke- 
marin terima surat jg alamat- 
nja berbunji : Kepada jang ter- 
hormat Redaksi Gadjah, Tugu 

42, Jogjakarta ! 

  

   



     
   

          

  

- 

M SIARAN BAHASA 
. DJAWA 

Setelan saja membatja berita 
daerah Jogja jg. termuat di KR | 

gl. "uari mengenai Siaran | 
Pe 'ogjakarta liwat R.R.I. 

5 jang akan dimulai 

  

   

  

   

    

Kie mah seorang pendengar | 
Bang warta berita Bhs. Djawa | 

  

aja tara Lip Sinai Sapa am 9 
ik siaran daerah itu di- 

1 Jen medan 

    

OBSI | KLATEN 
Ber un an dengan s.k. K.R. 

2-21 pada halaman 8 ru- 
Ti BT RA DJATENG”, 

  

   

  

meskipun sangat ket ketjil artimja, 
namun disini perlu. Pn 
ngahkan r mendapat 
taan. aa Batan tnya. Jalah ka 
mi disebut Kepala Djawa- 

akun dan Soda Negeri di 
tidak membenarkan pa 

imat dalam berita itu jg 

  

tan »Hatsimja Kepa- 
Ph Djawatan tsb. 

en Tebpan Hatur mi ter 

“PEMBATJA 

l 15 Pebruari jad, maka saja | 

Itu dari P.SN., dan pula metak 

— | jang telah diberikan. 

   
   

berikan pendapat atau suara 
“jang menjatakan pro atau kon- 
tra, 

iri surat pernjataan membenur- 
kan tuntutammja itu bukanlah 
Kepala Djawatan atau pun Ke- 
pala Daerah Penguasaan, 

Demikian pula pada waktu 
itu, Saudara2 dari Sobsi telah 

diberi pendjelasan, bahwa di | 
Klaten tidak ada Kepala Dja- | 
watan, di Djakarta-lah Kepala 
P.G.S.N. Di Klaten homja Ke 
pala Daerah Penguasaan jang 
tugasnja menguasai daerahnja 
dan mendjalankan  pekerdijaan 

| menurut peraturan? jang terten 

sanakan peraturan2 Pemerintah 

Kep. Daerah Penguasaan 

P.GS.N. di Klaten 

Dj. Raja 96 

R 

KALI - URANG MINTA 
LISTRIK 

| Untuk menambah bangunan 
baru dan keindahan tempat ber- 

| istirahat Kaliura hendaknja 
Pak Kresnonadi, Kepala Perusa 
haan Listrik Neyara dan Kota- 
Pradja mau memikirkan tempat 
beristirahat tsb. untuk memberi 
penerangan listrik seperti da-. 
hulu. 

Djalan baru dekat bekas ho- 
tel Lameyer telah selesai. Sa- 
jang ditepi djalan baru imi ha- 
nja baru ada dua rumah, Dika 
telah ada listriknja tentu ba- 

njak orang membuat rumah2 di 
tepi djalan baru itu seperti di | 
Tawangmangu, Sarangan,  Tji- 
pajung, Puntjak dilnja telah ada 
penerangan listrik jang memba 
wa rasa gembira & senang. 

Tak lain kami ikut. mendoa 
Supaja tertjapai maksud jang 
kelak akan menggembirakan pa 
ra pemilik rumah dan para pe 

an tempat dingin “an 

indah itu. 

Nj. O. Prawironegoro 
Djl. P. Diponegoro 107   maksud diatas, kami tidak mem Jogjakarta 

  

  

-HEBOH DIKALANGAN 

RAPAT dari Dewan Pengge- 
Mar. Atletik Inggeris bulan de- 
pan, mungkin akan merupakan 
satu rapat jang sangat pelik 
dan bergelora didalam sedjarah 

“Meskipun agendanja belum di 
ketahui pers, tapi menurut du- 

gaan, djabatan pemimpin regu 
dan sekretaris jang keduanja di 

oleh Mr Jack Crump 
akan ditindjau kembali, Selain 
itu mungkin akan dikemukakan 
uatu usul jang melarang semua 
ec ana dari Dewan itu menu- 

uk pers, | 

  

    Us rdja untuk 
no atau muntjulnja Pein 
televisi. 2 

- Djika usul ini diterima, mung 
kin akan tersingkir Mr Crump 
dan Mr Harold Abrahams. se- 
orang pelari Inggeris jang men 
dapat medali emas pada Olym- 
piadde 1924 di Paris. 

“Selandjutnja akan dipersoal- 
kan bajaran ke pedjabat2 | 
dan pelomba dari kas dewan, 
dan akan ditindjau kembali, 
Meskipun  kelihatannja ada 

kerukunan didalam kalangan re 
gu Olympiade Inggeris di Mel- 
bourne, dan banjak kemenangan | 
jang diperoleh pelari2 Inggeris | | 
semendjak Perang Dunia kedua 
berachir, tapi diantara pelom- 
ba2 itu ada perasaan tidak pu- 
as, dan tidak semua beres di- 
dalam kalangan pedjabat. 

Mr Ctump mungkin akan di- 
minta akan melesaskan djaba- 
tannja sebagai pemimpin regu 
honorair, meskipun menurut du- 
.gaan orang, ia sendiri ingin me 

: megang terus Nan se- 
sekretaris. 

| Siapakah jang akan menggan 
cannja sebagai pemimpin re- 

gu? Ada kemungkinan, bahwa 
djika djaba 1 itu tetap tidak 

bergadji, tidak seorang pun mau 
memegangnja. Dan mungkin 
akan dibagi begitu rupa, hingga 

bagi tiap permainan ada se- 

orang pemimpin regunja, jang 
akan memimpin regu jang diki- 
rim keluar negeri oleh Dewan 
Penggemar Atletik Inggeris. - 

Atau dibuka djalan lain, jaitu 
pemimpin regu Gidjadikan se- 
orang pedjabat jang bergadji, 

dan ia dibolehkan memegang 
djabatannja selama satu musim 
penuh. 

Djika ada b pe- 
. mimpin regu itu, Titkoha hen- 
daklah orang2 muda, baik jang 
masih turut dalam perlombaan 

atau orang. jang telah menarik 
diri dari | ggang olahraga: 
orang2 seperti Chris Brasher, | 
Chris. Chataway, Roger Bannis- 
ter, John Disley atau Peter Hild. 

   

  

roth, djika mereka mempunjai | 
tjukup waktu, 

Si sangat sukar bagi 

djabat jang mau tidak dibajar, 
jang dapat menjediakan sekuruh | 
waktunja kepada pekerdjaan 
itu. Mungkin mereka akan ter- 
paksa mengambil seorang pes 

djabat jang digadji. 

Djika Mr Crump diperhenti- 
kan, mungkin Mr Harold Abra- 

.hams jang akan dirilih untuk | 
' memimpin satu atau lebih per- | 
tandingan, sebagai pemimpin e| 
gu jang tak bergadji. Tapi dji | 
ka peraturan-peraturan diubah, 
jang melarang menulis untuk 
pers satau muntjul didepan tjo- j 

radio atau televisi tidak 
diubah, maka tidak akan ada 
orang jang mau mendjadi pedja | 
bat, dengan meninggalkan pe- 

kerajaan sambilan itu. 
Kalau Crump, Abrahams dan 

1 — WTN dari Dewan 

ikah pedjabat menulis ? 

ungguh 
mereka untuk mendapatkan pe- 

PENGGEMAR ATLETIK 
Penggemar Atletik Inggeris di 

beritahu, bahwa mereka tidak 
-boleh menulis atau berbitjara, 

ini akan merupakan satu pukul- 

muka-pemukanja, dan akan tei- 
djadilah kekosongan. 

Mengenai soal biaja, ada tim 
bul perasaan, bahwa pedjabat ti 
dak akan mendapat bajaran un- 
tuk djasa-djasanja bagi atletik 
penggemar, tapi semua ongkos 

bagi pelomba-pelomba,  terma- 

suk ongkos tjutju, perangko dan. 
lain-lain keperluan janz ber- 

"KEDAULATAN RAKJAT ” 

  

HALAMAN 2 
  

  

Bahkan jang menanda tanga- | 

an besar bagi dewan tersebut. : 

Dewan inj akan kehilangan pe- 

SURAKARTA 
MEREBUT » PIALA MALADI” 

Dimulai tg. 4 /2 jl selama 114 
bulan di Solo diadakan pena 
dingan sepakbola Junior untuk 
merebut ,/Piala Maladi" Dalam 
pertandir itu turut serta 41 
perkumpulan sepakbola, . pe- 
main2nja terdiri ,tenaga2” mu- 
da umur antara 16 sampai 22 
tahun. 

kan Panitya Kompetisi PERSIS 
JUNIOR diketuaj sdr. Siswanto. 
— (Kor). 

WARTAWAN NASIONAL" 
BEBAS DARI TUNTUTAN 

3 Pengadilan Negeri Surakarta 

Senin 2/2 jl. memeriksa perka- 
ra pengaduan Njonja Mathori 

| (Nur Djannah) jang merasa di- 
rinja dihina dengan berita me- 
ngenai upatjara perkawinannja 
jang dimuat dalam ,,Nasional?” 

tgl. 28/2 tahun j1 dengan ke- 
pala: Diiringi CPM tapi tidak 
sebagai pengawal . kehormatan. 
Mathori ditangkap didalam pe- 
ralatan, Penggugat menjatakan 
berita tentang tertangkapnja 
suaminja adalah bohong dan me 
rupakan penghinaan baginja. Se 
baliknja wartawan ,,Nasiona?” 
di Solo, sdr. Sutardi jang tlah 
oper tanggung djawab perkara 
ini dari Redaksi sk. tsb sebagai 
terdakwa menjatakan berita ter 
tangkapnja Mathori itu adalah 
benar, hanja ada kekeliruan tang 

gal tertangkapnja dan sedikit 
mengenai kissah, Menurut Sutar 
di, itu tidak dapat dianggap se- 
hagai kebohongan tapi suatu ke 
keliruan jang tidak disengadja. 
Dimuka' Hakim Njonja Nur 

Djannah akui, suaminja Mathori 
telah ditangkap oleh CPM dan 
sampai sekarang masih dalam 
tahanan SOB di Ambarawa. 

Setelah dipertimbangkan Ha- 
kim menjatakan, terdakwa jang 
membuat berita itu bebas dari 
tuntutan karena tuduhannja ti- 

dak kuat dan anggap perkara 
itu sudah selesai. — (Kor). 

PURWOREDJO 
PAK TJOKROPRABOWO DI 

BAGELEN MENINGGAL 
R. Islam Tjokroprabowo hari 

Achad jl. telah meninggal di Ba 
gelen dalam usia 89 tahun, Ha- 
dlir melajat a.l. Overste Pranoto 
dari Solo, Overste Kamdani dan 
beberapa perwira Magelang dan 
Jogja. Praktek Ir Djojosugard» 
(ketua nmum Pernadab) beser- 
ta anroote PB-nja, serta pem- 
hossr2 setempat lainnja. 

Dapat ditambahkan  almar- 
hum tsb oleh sdrz jang berasal 
darj Bagelen dianggapnja seba- 
gai salah seorang leluhurnja. 

TJILATJAP 
BEKAS WEDANA SIDARE- 

DJA DIHUKUM 109 BL. 
NOORWAARDELIJK.   sangkutan dengan perdjalanan, 

automatis ukan dibajar dari 

kas dewan. — (Reuter), 

  

6 PEGAWAI KA BELADJAR 
DI PAKISTAN 

Enam pegawai DKA akan me 
ngikuti kursus di Pakistan me 
ngenai t'ava2. bekerdja dan si- 

Injal kereta ani pada Pusat Pen 
didikan Kereta Api di PBB di 
Lahore. Mereka itu ialah: Soe- 
diro Basoeki, Saetrasno Tjokro- 

| amidjojo, Soemargono, Soekar- 
di, Kadaroesman dan Hendriks. 
— Ant. 

  

  

PUSAT SAWERIGADING 
Pindah ke Djakarta. 

Menurut keputusan Perkum- 

pulan Pergu uan Sawerigading 
(P.P:S.) dan Universitas Sawe- 
rigading (UNSA) jang berpusat 
di Makasar, terhitung 1 Maet 
1957 Pusat Universitas Saweri- 
gading dipindahkan dari Maka- 
sar kKe-ibukota Djakarta 

Adabun Pusat Perkumpulan 

Perguruan Sawerigading tetap 
berkedudukan di Makasas, - Ant. 

  

LOMBA BINTANG PELADJAR 
5 Ke KODa 

Baru-baru 'ini berlangsung 
|lomba ,,bintang peladjar” 1957 
Semarang. Kesudahannja sbb : 

Seriosa Putri : Djuara I -— 
Wien Hadisubroto (SMA /B Ne 
geri), IT — Hermien (SMP /II 
Negeri), HI — F. Erjanawati 
(SMA /C Negeri). 
Hiburan Puiri : Djuara I 2 

Titiek Puspa (SGTK Kartini), 
UH — Tutie (SMA/A Negeri), 
III — Aromah (SMP /IV Nege- 

ri). 
Hiburan Putra : Djuara I — 

Abdulhamid (SMP /IV Negeri). 

U — Sugito (SMP/IV Negeri) 
dan III — Rakimin SMP /IV Ne 
geri). ' 

Dapat ditambahkan, kedjuara 
an Seriosa bagian Putra karena 
tidak mentjapai nilai mimmum, 
ditiadakan. — Ant. 

  

PENJELIDIKAN SOAL 
KENTANG 

Menurut Kementerian Pertani 
an, tgl. 9 Pebruari jad. akan ti- 
ba di Bandunz Ir J.A, Hogen- 
Esch, dari Wageningen (Neder- 

|lan) untuk mengadakan penje- 
lidikan tentang soal kentang. 

“Ir Hogen- Esch itu selama 3 
hari di Bandung akan mengun- 
.djungi Balai Penjelidikan Teh- 
nik Pertanian Margahaju dan 

| Tjibodas distrik Lembang), Dir- 
kshoeve (Tj!sarua), kebun Bibit 
Kentang Maroko (Tjisarua) dan 
beberapa tempat penanaman 
kentang di Pangalengan. Jang 
akan dipeladjarinja ialah keada- 

'an pananaman Kentang, panja- 

'kit2nja, hasil2 tjampuran benih 
| dan lain2. 

Dari Bandung Ir Hogen-Esch 
|akan meneruskan perdjalanan- 
nja ke Djawa Tengah dan Dja- 

: Pengadilan Negeri Tjilatjap 
|tgl. 31/1 jl, melandjutkan peme 
|riksaan perkara terdakwa S. 
i hekas Wedana Sidaredja /Ban- 
| diarnegara jang dituduh telah 
| menggunakan uang Pemerintah 
| imntuk kepentingan diri sendiri. 
| Sidang telah memutuskan hu- 
kuman 10-bulan voorwaardelijk. 

Menurut keterangan, terhadap 
S. masih akan dilakukan penun 

tutan mengenai perkara jang sa: 
ma waktu ia mendjabat Wedana 
di Bandjarnegara. Sebagai dika 
barkan S. terlibat dalam dakwa 
an soal pemakaian uang jang 
djumlahnja Ik. Rp. 100.000,—. 

— (Ant), 

KARANGANJAR 
3113 MURID S.R. MENEMPUH 

UDJIAN S.L. 
Menurut Inspeksi SR Kab. 

Karanganjar, banjaknja murid 
SR jang akan turut serta me- 
nempuh udjian Sekolah Landjut 
an dalam tahun ini dari murid 
SR Negeri termasuk SR Subsidi 
dan Extrane tertjatat 3113 dan 
17 murid dari Madrasah tingkat 
rendah. Banjaknja murid klas 6 
tahun ini ada 3351 dari 131 SR 
Negeri, 2 SR Kanisius (subsidi) 

dan 5 Madrasah — (Kor). 

BEBERAPA KEPUTUSAN Si- 
DANG PLENO D.P.R.D.P. 

Sidang pleno  DPRDP Kab. 
Karanganjar tg. 29 dan 30 Dja- 
nuari '57 telah mengambil kepu 
tusan2 a.l. sbb. : 
Mengatur kekuasaan dan ke- 

wadjiban dinas PUK dan tata- 
usahanja, Mengesjahkan peratur 
an daerah tentang padjak ton- 
tonan besarnja ditentukan sbb. : 

bioskup 25”, tontonan lain2nja 
20”c, pertandingan olah-raga ter 
masuk pemandian 1076, pertun- 
djukan amal dapat dibebaskan 
darj padjak sebanjak2nja 8076. 

Minta, kepada Gubernur Djawa 
Tengah supaja Pemerintah Da- 
erah Swatantra Kab, Karang- 
anjar diberi hak menguasai (be- 
heer) atas tanah negeri bebas 
(DMN) seluas 21428 M2 terle- 

tak dalam kota Karanganjar 
dan dipergunakan untuk  lapa- 
ngan olah-raga agar supaja Pe- 
merintah Daerah dapat leluasa 
memperbaikinja. Mengesjahkan 
lowongan anggauta Sutarjo 

(PNI) jang mengundurkan diri 
diganti Padmosukarno (PNI). 

Selandjutnja mengadjukan re 
solusi supaja segera menjelesai- 
kan pembangunan waduk Lalung | 
resuai dengan projeksi jang ada | 

sekarang ini. Memperbaiki wa- | 
duk Delingan jang banjak wa- : 

“lednja. Pembangunan waduk2 di | 
daerah Kab. Karanganjar, ter- | 
utama di Gondangredjo dan Dju 
mapolo, 

Delegasi SBG Tasikmadu, 
Perlu ditambahkan, sebelum 

sidang DPRDP dimulai, DPRDP 
menerima, delegasi dari SBG Ta 
sikmadu untuk menjatakan peng 

hari Papa atas keputusan DP 
Kab. Pn ena sekitar     wa Timur, — Ant, persoalan PPRI, Dalam pertemu 

Pertandingan? @iselenggara- . 

INILAH DpRDP SOLO : 
  

DPRDP Kota Besa: Surakarta 
mulai Senen 4-2 membuka si- 
dang2nja lagi dengan beberapa 
atjara, 2 diantaranja usul2 Su 
tono dkk (PNI) dan Suparto 
dkk (PKI), masing 2 usul ita 
disokong Suroto (Parkindo). 

Sebelum membitjarakan atja- 
ra pertama, fraksi PKI mengu- 
sulkan supaja atjara no. 1 diga 
bungkan dengan atjara no. 2, 
karena kedua usul tsb. mempu 
njai beberapa segi2 persamaan- 

nja. Tetapi fraksi PNI tidak me | 
njetudjui 2 usul itu dibitjarakan 
sekali-gus Mengenai persoalan 

itu sidang Senen 4-2 adakan pe 
mandangan umum sampai 2 ba 
bak, tetapi belum dapat meng- 
hasilkan sesuatu perumusan jg 
dapat diterima kedua belah 
fihak. 

  

Bunji usul pertama & 
kedua. 

Usul jang diadjukan sebagai 
atjara pertama, jalah usul Su- 
tono dkk (PNI), disokong Wig- 
njosumarsono (Katolik) dan Su 
roto (Parkindo), diktumnja ber 
bunji: Mengusulkan DPRDP su- 

paja: 
1. Menundjuk tempat dalam 

kota Surakarta (rayonering) di 
mana boleh dan tiada boleh di- 
dirikan 'Perusahaan2 menurut 
djenisnja masing2 sesuai dengan 

bunji Peraturan Perindu (Hinder 
Ordonantie) th. 1926): 

2. Menundjuk tempat2 perkam 
pungan baru untuk menampung 

kekurangan tanah perumahan da 
lam kota Surakarta, mendahului 
atau sambil menunggu diadakan 
nja ,/Stadsplan” seluruhnja oleh 
Dewan dan disjahkan oleh jang 
berwadjib. 

Usul diadjukan sebagai atjara 
kedua, ialah usul Supbarto dkk 

  

an itu ketua Delegasi DPRDP 
(telah menemui Pemerintah Pu- 
sat) menguraikan hasilnja. Se- 
landjutnja pihak SBG mengha- 
rapkan bantuannja dalam meng- 
goal-kan tuntutannja. Rombong 

an delegasi diikuti ratusan bu- 
ruh Tasikmadu jang sedjak tg. 
17 /1-57 jl dihentikan. — (Kor). 

MADIUN 
BAMBUNGAN MADIUN DIKI- 

RIM KE TUBAN 

Polisi Kora madiim telah me- 
nangkap 103 bambungan dianta 
ranja 35 wanita jang bergelan- 
dangan dalam kota. 75 Diantara 
nja telah dikirim ke Tuban un- 
tuk dirawat disana. Perawatan- 

nja diusahakan pihak sosial Bo- 
djonagoro. — (Kor). 4 

GERAKAN MENGHIDJAU- 
KAN DAERAH 

lik desa dan an sekolah 
di Patjitan « “dimulai ma-' 
sing-masing dipelopori pamong2. 
desa dan guru2. Matjam tana- 
man 'itu disesuaikan dengan 
iklim dan sifat tanah2 setem- 
pat. Untuk menggiatkan usaha 
tsb Djapen telah adakan penera 
ngan tentang betapa pentingnja 

menanami tanah2 kosong itu. 
— (Kor). 

PERLOMBAAN MENANAM 
POHUNG DI NGAWI 

Salah satu usaha .untuk mem- 
perlipat hasil bumi di Ngawi te- 
lah terbentuk panitya perlomba- 

an penanaman puhung diketuai 

Bupati Kepala Daerah. Diketja- 

matan2 dibentuk panitya pem- 

bantu. Semua penduduk dapat 

ikut serta berlomba sedikitnja 
menanam 10 pohon. Menanam- 
nja bersistim ,,lobangan”, dgn. 
dirabuk pupuk kandang dil — 
(Kor.). 

MEREKA JG. DIBERANGKAT. 
KAN KELUAR DJAWA 
Djumlah penduduk keresiden- 

an Madiun dalam th. 1956 jang 
dipindahkan keluar Djawa selu- 
ruhnja ada 331 kepala keluarga 
atau 1351 djiwa. Dari djumlah 
itu jang 316 kepala keluarga 
atau 1290 djiwa berupa transmi- 
grasi umum sisanja transmigra- 
si keluarga. — Kor. 

BAJI SIAPA ? 
Angg. PKD didesa Bandjar- 

redjo, ketj. Panekan, Madiun, 

telah menemukan baji jang ma- 
sih bersatu dengan ,,ari2” dise- 
lokan antara Tempel dan Gen- 
djong dalam keadaan tak ber- 
njawa lagi. 
Dalam penjelidikan selandjut- 

nja, jang berwadjib telah me- 
nangkap seorang perempuan ber 
nama M. umur Ik. 30 th. dari 
dukuh Ngasem  (Bandjarredjo) 

jang tersangka tersangkut da- 

lam soal itu, terbukti adanja 
tanda2 ia habis melahirkan anak 
sedang ia adalah seorang djan- 
da. — Kor. 

(PKI), 

Usut2 jalsudahi2 hari, di- 
perdebatkan, gugurkan 

Gisokong Suradji (PKI) 

dan, Suroto (Parkindo) berdbu- 
nji: Mengusulkan supaja DPR- 
Dp 

1. Membahas masalah wilde 
occupatie dan menentukan ren 
tjana jang konkreet kearah pe 
njelesaiannja dengan mendjauh- 
kan dari sifat2 kekerasan, 

2. Dalam penjelesaian tsb. 
supaja ditempuh djalan penjalur 

an dengan menentukan daerah2 
Menahan /perkampungan ba 

diatas tanah2 kosong dalam 
'@serah2 lama maupun daerah2 
baru: 

3. Mulai menjusun  ”stad- 
splan” jang sempurna dengan 
tjara2 jang praktis. 

mna djadi makin 
as”. 

Dengan” ”gagalnja” usaha2 
penggabungan kedua usul itu 
maka pembitjaraan2 dalam si- 
dang diliputi suasana agak ,,pa- 
nas”: apa jang diingini 
PKI supaja dalam membitjara- 

ikan usul pertama soal perkam- 
pungan dipertangguhkan pembi 
fjaraannja dan menunggu dibi- 
tjarakannja atjara no. 2, kalau 
toh kedua "usul itu tidak bisa 
dibitjarakan setjara sekali-gus 
(digabungkan). : 

Oleh anggauta Sutarno (PKI) 
a.l, dinjatakan fraksinja sudah 
banjak ambil langkah2 mundur 

untuk dapatkan titik persama- 
an dan mempermudah prosedur 
pembitjaraan, tapi tidak akan 
membela ,,mati2an” supaja ke 
Gua usul itu dibitjarakan bersa 
ma-sama, 

Kedua usul gugur. 
Sementara itu ,,dalam suasa- 

na hangat” antara fraksi PKI 
dan PNI itu menempatkan ang- 
gauta Suroto (Parkindo), jang 
menjokong kedua usul tersebut, 

pada situasi jang sulit. Dalam 
usahanja jang terachir untuk 

mendamaikan” anta'a dua pe 
ngusul tidak berhasil, karena me 
nurut Suroto dikatakan satu sa 
ma lain ingin ,,mendirikan ben 
dera sendiri2”. ia mengambil 
“djalan tengah dengan menarik 
Giri sebagai penjokong dari 
kedua usul tsb. Hal ini, katanja, 
dengan maksud agar suasana pa 

nas, dan saling menggali lobang 
dibelakang lawan masing2 dapat 
dihidarkan, se'tta 

baik” bisa tertjapai lagi. 

Dengan begitu maka gugur 
lah kedua usul tsb. oleh si- 
kap Parkindo, jang telah me- 
makan tenaga fikiran dan be- 
aja selama 2 hari sidang. De- 
ngan gugurnja 2 usul itu DPR- 
DP Kotabesar Solo Rebo 6-2 ini 
akan melandjutkan pembitjara- 
annja mengenai PENUTUPAN | 

(Kor.) 

  

   

  

K.K.M. KAB. SLEMAN 
Dari Djawatan Pendidikan Ma 

sjarakat Kab. Sleman didapat 
keterangan bahwa didalam ta- 
hun 1956 hasil usahanja menge- 
nai KKM (Kursus Kader Masja- 
rakat) sbb.: Telah dibuka 6 
KKM /A dan 1 KKM/B. KKM/ 
A bertempat di Kapanewon Go- 

| dejan, Mlati, Ngemplak, Pakem 
| dan Tjangkringar, sedang KKM 
/B di Ambarukmo. 
Selama 6 bulan itu djumlah 

pengikut kursus 311 orang dan 
pada achir kursus tinggal 184 
orang. Jang menempuh udjian 
158 orang dan jang lulus 149 
orang. 

Jang mengikuti KKM /B 46. 
orang dan pada achir kursus 
tinggal 39 orang dan lulus 34 
orang, 
Dalam 1957 telah disiapkan 

KKM/A 6 tempat dan KKM /B 
1 tempat. 

fraksi |. 

»hubungan 

KUBURAN LAMA & Pa | 
IKAAN KUBURAN BARU”. 

Gerakan menanamj tanah2 ni 

aXarta 
     

  

MENINDIAU DAERAH KAIA LENDAH Ml): 
  

karena @jembatan Nanggulan 

Menurut sir. Hadisukotjo tsb. 
selokan Bumiredjo itu mulai di 
kerdjakan sedjak tg. 28 Desem 
ber 1953 setja'a gotong-rojong 
oleh rakjat, tidak sadja dari Len 
dah, tetapi djuga orang2 dari 
Demang: edjo (Sentolo), . Krem- 

bangan, Tjerme dan Gotakan 
(Pandj: tan). Pada waktu ini, 
karena orang2 jang mengerdja- 
kan itu memrunjai pekerdjaan 
didaerah masing2, maks peker- 
Gjaan selokan itu terhenti. 

Menurut rentjana pandjang 
selokan jang akan digali itu 3 
km. 'terletak antara selokan 
Sapon dan sungai Sen Selokan 
Bumiredjo ini merupakan tja- 
bang dari selokan Sapon jang 

djaan jang sudah dapat dikats 
|kan selesai, meskipun belum 
sempu:na, baru 654. Sebetul- 
nja jang 
hanja tinggal 154, tetapi se- 
bagian jaitu 204 belum lama 
ini longsor, untuk  menjingkir- 
kan sebagian jarig longsor itu, 

|tidak mudah dan akan makan 
waktu jang tidak sedikit pula. 

Mengingat keauaan tanahnja 
jang sebagian terdiri dari tanah 
batu, sedang pekerdjaan hanja 
dilakukan setjara gotong -0JOng 
dan sukarela, maka menurut per 
hitungan pekerdjaan selokan 
Bumi-edjo itu dalam tahun ini 
djuga tidak akan dapat seiesai. 
Batu keras jang sudah dike- dja 
kan menurut tjatatan sampai 
sekarang ini sudah mentjapai 

| djumlah 4.357 meter kibik, se 
. dang djumlah tanah 16.617 me 
te' kibik. Semula  pekerdjaan 
selokan Bumiredjo itu sekali? , 
tidak mengharap akan bantuan 
Pemerintah, melainkapr semata2 

(kehendak rakjat sendiri. Tetapi 
serenta rakjat kelihatan giat me 
ngerdjakan, maka dari ' Peme- 
rintah nampak ada perhatian. 

  
" sampai sekarang ini sudah men 
tjapai djumlah Rp. 63,200,— 
Rentjana beaja seluruhnja Rp. 
365.000,—, sedang jang sudah 
dikeluarkan sampai sekarang 
Rp. 73.000,—. 

Achirnja dapat ditambahkan, 
bahwa kalau slokan Bumiredio 
itu.nanti sudah dapat diperguna 
kan, maka dalam djangka pen 
dek akan dapat mengontjori 
(memberi air) 161 ha. sawah, 
sedang dalam djangka vadjang 
300 ha., suatu keuntungan besar 
bagi daerah Kapanewon Lendah 
0 termasuk daerah minus 
th: 

(Bersambung). 
  

PERKARA MADJALAH 
BIKINI 
Diperiksa hari ini. 

Pengadilan Negeri di Jogja- 
karta hari ini Rabu 6 Pebruari 
akan melandjutkan pemeriksa- 
an perkara madjalah BIKINI   

  

DARI kalangan jang bersang- 

kau /Koperasi ,,Urat” (Usaha 

Rakjat Tani) di Sumberhardjo, 
Prambanan, sekarang terhenti 

karena menemui kesulitan2 jg. 
tidak terduga semula, umpama- 

nja mempunjai tunggakan hu- 

tang dan terhentinja perkredit- 
an dari Jakti dll lagi. Padahal 

waktu - sekarang ini mestinja 
sudah bisa dimulai dengan pem 
bibitan. 
Untuk mengatasinja maka pa 

ra anggauta telah membaharui 
susunan pengurusnja jang  di- 
ketuai sdr Hadisutjipto, dan ke- 

tua lama sdr Hardjosudarmo se | 
karang terpilih sebagai 

ketuanja. 

Mengenai dihentikannja kre-   dit itu dikatakan, menurut jg. 

  

2 

TANGGAL 31-1 jl. Rewel,   
rena makan kuwe randjang, 
wasnja sikorban tsb., karena 

selang dinikmati tsb. 

v 
kan, bahwa anak laki2 dari 

  

Kuwe randjang dan aspro matjet 
ditenggorokan 

ana Wetan (Pekalongan) telah menemui adjalnja ka- 

sesam' 
an mendjadi matjet, tak dapat terus masuk atau kembali 
keluar, sehingga menutup. djalannja nafas. 
longan da i tetangganja dengan tjara memberikan minum 
dll tak berhasil, sehingga menjebabkan kematiannja. 

Berita lain jang diperolea dari Tjilatjap 
Tukiman 

pung Kandangmatjan Tjilatjap jang berumur Ik. 4 tahun 
telah pula tewas akibat diberi sebutir pil aspro untuk dite- 
lannja. Ternjata pil aspro tersebut sesampainja 

tenggorokan tidak dapat terus berdjalan dan terus matjet, 
jang menjebabkan anak tsb. an untuk mengambil nafas, 
dan achirnja tewas karenanja, 

' , 
aa ana aa aa naa Do aan 

reo ang penduduk dari desa 

Jang mendjadi sebab2 te- 
sepotong kuwe andjang jg 
ainja ditengah2 tenggorok- 

Usaha perto- 

mengabar-: 
penduduk  dikam- 

ditengah2 

- “Arit,   

Usaha ,,Urat” matjet 
KARENA KREDITNJA TERHENTI ? 

kutan didapat keterangan, bah | 
wa usaha2 Perusahaan Temba- | 

wakil | 

|rahkan kepada kelurahan, 

| berwadjib, tidak memenuhi sja- 
rat lagi (?) Dapat ditambahkan 
anggauta2 koperasi terdiri pen- 

duduk umum dengan putusan 

Jewan kelurahan. 
Dapat ditambahkan, Urat te- 

lah membajar hutangnja Ik. 
Rp. 200.000,— dan hutang jang 
lain djuga telah dibajarnja. 

Pamtya pertembakauan, 
Sementara itu didapat kete- 

ranzan dikelurahan tersebut se 

'karang telah diadakan Panitya 
Usaha Pertembakauan dengan 

Sudjak (ketua dewan) sebagai 

iketuanja. Sdr, ini dulu mendja- 
di anggauta pengurus ,,Urat” 

| tersebut diatas. Anggauta pani- 
tya terdiri dari anggauta pa- 

  

Selokan Bumiredjo belum 
dapat dipergunakan 
20”, LONGSOR DAN 

DIKERDJAKAN 
KEMARIN atas usaha Djapendi para wirtawan Jogjakar- 

ta telah mengundjungi Kulon Progo dengan maksud meniu- 
djau pekerdjaan selokan Kalibawang jang terkenal itu. 

mendapat kerusakan berat aki- 
bat hudjan jang turun agak lebat belakangan ini, maka perdja 
lanan para wartawan ke Kalibawang itu terpaksa diurungkan. 
Kesempatan selandjutnja dipergunakan untuk menindjau selo- 
kan Bumiredjo dikapanewon Lendah. Maksud inipun tidak ter 
kabul, karena menurut keterangan Kepala Djapen Kapanewon 
disana, sdr, Hadisukotjo selokan itu selain pekerdjaannja ter- 
henti, djuga belum selesai semuadan djuga belum sempurna, se- 

hingga tidak perlu didatangi para wartawan. : 

mendapat air dari Progo. Peker ' 

belum. dikerdjakan | 

5 dan memberi bantuan | Yang jang 

159, BELUM 

Tetapi 

  

jang telah dimulai tgl. 9 Djanu- 

jari jl. Dalam sidang jang dahu 
lu terdakwa Jussac MR (Margo 
Rahardjo) menjatakan pendiri- 
annja bahwa pertanggungan dja 

wab hamusnja dtpikulkan kpd. 
Redaksi madjalah BIKINI. Bu- 
kan dia jang harus dituntut. Ke 
tika itu terdakwa minta tempo 
untuk mengadakan tangkisan- 
nja tertulis mengenai persoalan 
Siapakah jang bertanggungdja- 

wab, terdakwa ataukah Redak- 
si? Dalam sidang harj ini, ter- 
dakwa, akan memadjukan tang- 
kisannja tertulis itu. j 

Seperti telah @iwartakan da- 

hulu, terdakwa Jussac MR ditu 
duh melanggar fatsal 282 ajat 
1 KUHP mengenai karangan 
berkepala ,,Dan achirnja djatuh 
lah Amimah” (BIKINI I) dan 
"Bulan madu, temantan baru” 

(BIKINI INI). Tentang kara- 

ngan pertama (Dan achirnja aja | 

tuhlah Aminah) Redaksi beser- 

| ta pelukisnja telah dituntut dan 
Gihukum chusus mengenai per- 

tanggungan jawab 

gambar jg serem (tjabul). Se- 
karang tuntutan dilakukan ter 
hadap pengarangnja (Jussac 
M: 

Terdakwa jang lain Nasif Ba 

terhadap | 

Apa & dimana? 
'&@ sidang DPKD Peralihan di 
Malioboro 16, djam 10.00. 
&  Djam 08.00 — 18.00 exposisi 
Pelukis Rakjat di Wirogunan 
Mg 2/61 sebelah Utara lapang- 
an Taman Siswa. 
@& Djam 08.00 — 14.00 Pamer- 

lan hasil kerdjaan sdr. Waluja 
Djati siswa A.S.R.I, di Bintaran 
lor 12 b, 
  

BELADJAR KELUAR NEGERI 
Pada tanggal 2 Pebruari 1957 

jang lalu sdri. Louise Hutabarat 

dari Sekolah Musik Indonesia 

Jogjakarta dengan diantarkan 
beberapa orang temannja telah 

berangkat ke Amerika Serikat 
untuk meneruskan peladjaran- 

|nja dalam mata-peladjaran vo- 
kal dan piano. Dia beladjar . di 
Amerika Serikat “atas beaja 

| Amerikansche Zending. 

|PPD KOTAPRADJA BITJARA 
|. KAN DJANGKA WAKTU 

. Sabtu jl PPD Kotapradja Jo- 
gjakarta mengadakan rapatnja 
antara lain  merentjanakan 
djangka waktu mendjelang dila- 
kukamnja pemilihan DPRD jad. 
Djuga PPD mulai menjiapkan 
rentjana anggaran belandjanja. 

Sampai sekarang, PPD Kota- 
pradja memindjam uang dulu 
kepada Pemerintah daerah Ist. 

Jogjakarta melaluj Pemerintah 

Kotapradja, karena PPD belum 

mendapat anggaran belandja, 

Sebab2nja karena PPD Jogja 
karta sendiri belum dilantik se- 
hingga segala sesuatu untuk ke 
perluan PPD Kotapradja ma- 

sih sementara, mitsalnja menen 

tukan anggaran belandja dll. 

DJANGAN TERBAWA OLEH 
PERPETJAHAN 

Redaksi madjalah-mahasiswa 

.GADJAH MADA” Jogja menja 
takan, bahwa perlu dengan se- 
gera diselenggarakan pelaksana 

an dari Undang-undang Otono- 
mi dan Undang-undang Perim- 

bangan Keuangan antara Pusat 
dan Daerah jang benar-benar 

dapat memenuhi kebutuhan pem 
bangunan dalam segala lapa- 

Ingan, harus dengan segera di- 
bentuk suatu Panitia Negara jg 

chusus  berkewadjiban untuk 

mempermudah . seluruh sistim 
administrasi jg berlaku dalam 
negara kita, baik di Pusat mau 

pun di Daerah, sehingga unsur- 
unsur birokrasi jang berliku-li- 
ku dan sentralisatis dapat dile- 
njapkan dan dengan demikian   Sir jang dituntut mengenai kara 

ngannja jang berkepala ,,Keba 

wah sedikit” (BIKINI II) dalam | 
| sidang pertama tidak hadlir per 
| | hubung bepergian ke Bukitting- | 

gi. 

RAPAT PANIT A KERDJA 
KONPERENSI KARET 
INTERNASIONAL 

Dalam menghadapi konperen- 

si Karet Internasional jg akan 

diadakan, di, Jogjakarta tg. 24 
Djuni jad. maka hari ini di Ke- 
patihan akan diadakan rapat 
oleh Panitya Kerdja, untuk mem 

bitjarakan beberaps3. rentjana jz 
berhubungan dengan konperensi 
tsb, 

  
DPRD PERALIHAN DAERAH 

IST. JOGJAKARTA 
SETUDJUI PPD 

DPRD Peralihan Daerah Isti- 

nama2 tjalon2 anggota PPD jg. 

diadjukan oleh party2 jang ber 

kepentingan, jaitu mereka jang 

diadjukan sebagai tjalon2 uta- 

ma. Dengan disetudjuinja tja- 

lon2 utama itu, maka PPD Dae 

rah Istimewa Jogjakarta ter- 

susun sebagaj berikut : 

1. Basuki Suparto Tjondro- 
| kusumo (PKI), 2. Prodjogardjito 
(PNI), 3. U.J. Katidjo Wiropra- ! 

mudjo (Gerinda), 4. H. Abd. Ha j 
mid BKN (Masjumi), 5. Arsjrof 

Wibisono (NU), 6. KRT Dirdjo- 

ningrat (PIR), 7. RCO Tjiptosu 
marto dan 8. R. Sumoharjono 
(IPKI). 

Sesuaj dengan Peraturan Men 
teri D.N. Panitya Pemilihan Da 
erah jang telah disetudjui oleh 
DP.R.D. Peralihan itu ha- 
rus mengangkat wakil ketuanja 
sendiri. Oleh sidang kemarin itu 
telah diputuskan bahwa PPD 
paling lambat 1 minggu harus 
sudah mengadjukan tjalon2 wa- 

| KiI ketuanja, 

DOSEN ASING BANTUAN 
FORD FOUNDATION 

Fak. Sosial Politik Universi- 

tas Gadjah Mada masih 'keku- 
rangan tenaga2 dosen. Menurut 
Prof. Hardjono dalam mengata- 
Si kekurangan tenaga tsb pihak | 
Kem. P.P. & K. kurang membe | 
rikan perhatian jang sejajaknja. | 
Akibatnja baru2 ini Fak. Ekono ' 

! 

| !   ..mong dan dewan, usahanja, ka-| 

tanja bergerak dalam lapangan | 

| pertembakauan. 

|. Panitya ini tanggal 23 Djanu- | 
ari jang lalu telah adakan ra- 

| pat, maksudnja untuk membi- 
|tjarakan soal - pertembakauan. 
| Hadlir “wakil koperasi pusat 
. daerah idan “panitya pertem- 
bakawan daerah. Selain soal 
pertembakauan (?) rapat itu 
kebawrnja menghendaki supa- 

|ja ,.Urat” tersebut diatas dise- 
ka- 

rena katanja, pengurus jang se- 

| ras Senat Universitas minta ban | 
| tuan Ford Foundation (USA). 

| mi dengan persetudjuan pengu- | 

| 

Pihak jang diminta mengabul | 
kan pemintaan tsb diatas dan | 
akan memberi djaminan jang 
tjukup bagi dosen2 asing jang | 
akan memberi kuliah difakultas | 
Ekonomi. 
Langkah? Fak. Ekonomi itu | 

dapat dipahami, demikian Prof. 
Hardjono tapi dapat pula beraki 
bat menjulitkan usaha? Fak. 

Sosial Politik untuk mentjari 
dosen asing, bila Fak. Sospol 

!   karang tidak memenuhi sjarat. 
»Urat' ketjurian. 

Dalam pada itu ,,Urat” telah 
| ketjurian mesin tulis dan me- 
|sin hitung jang ditempatkan di 
gudang. Dalam hubungan pihak 
kepolisian telah menangkap 4 

orang jang tersangka mempu- 
njai hubungan itu. Sampai di- 
mana kebenarannja masih da- 
lam pengusutan. 

Dapat ditambahkan  panitya 
pertembakauan tersebut status 

nja bukan merupakan suatu ko- 
perasi. Mungkin akan dibentuk 

|tjukup seperti jang diberikan 
| Ford Foundation 

tidak mampu memberi djaminan 

bagi dosen2 
asing Fak. Ekonomi. Untuk 

mengatasi kesulitan2 Fak. Sos- 
pol ini Prof. Hardjono sangat 

mengharapkan perhatian Kem. 
PP. & K. 

BERITA ORGANISASI 

k Pengurus baru PI Tja- 
bang Kota Jogja terdiri dari ke 
tua umum sdr, Andy Lolo To- 

mewa Jogjakarta dalam sidang- | 
nja kemarin telah menjetudjui | 

| SENI SONO: 

|RAHAJU : 

usaha2 pembangunan . dapat ii- 

laksaakan dalam waktu jang se 

singkat-singkatnja- dan untuk 

| mengembalikan kepertjajaan Da 
Lerah ke Pusat perlu diusahakan 
| kerdjasama Soekarno-Hatta, 

Berdasarkan itu semua madia 

|lah tsb mengandjurkan, supaja 
' semua pihak dengan kesadaran 

dan kedjudjuran djangan me- 
lamriaskan rara ketidaxyuasan 

kepaca daerah dan suka 
lain dan menjampaikan harapan 

jang tulus ichlas kepada. selu- 

ruh rakjat Indonesia, terutama 

para pemimpin, tjerdik tjende- 
kia, terpeladjar dan mahasiswa 

nja, supaja dengan pengertian, 

kedjudjuran dan keinsjafan ber 
negara jang sebesar2nja dja- 
ngan terbawa oleh perpetjahan. 

SDR. SUNOTO KEMBALI 
DARI TOUR 5 

Ke Djepang, 

dan lain?. 
Sdr. Sunoto GPII Wilajah Jo- 

gjakarta jang ikut dalam rom- 

bongan Study Tour ke Djepang, 

Pilipina, Hongkong, Siam, Si- 

ngapura dan Malaja selama tiga 

setengah bulan sedjak perte- 

ngahan bulan September 1956 

jang lalu bersama2 anggauta2 

GPII dan PII, telah kembali de- 

ngan selamat di Jogjakarta. 

Rombongan Study Tour pe- 
muda Islam Indonesia jang di- 

wakili oleh anggauta2 GPII dan 

iPeladjar Islam Indonesia (PII) 
ini atas beaja negara2 jang 

bersangkutan dan bermaksud 
untuk menindjau soal2 jang 

berhubungan dengan kegiatan 
dan perkembangan peladjar, 
mahasiswa dan pemuda di Ne- 
gara2 tsb. dalam lapangan pen- 

didikan dan kemasjarakatan. 

Untuk tudjuan jang sama da- 

lam waktu jang pendek GPIH 

dan PII akan mengirim lagi 

rombongan Study Tour ke be- 
berapa negara2 tetangga di Asia 

dan Afrika untuk menumbuhkan 
persaudaraan dan persatuan di- 
kalangan pemuda dan peladjar. 

Dalam waktu jang singkat 
sdr. Sunoto akan mengundjungi 
tiap Tjabang GPII dalam wila-. 
jah Jogjakarta sesuai dengan 

rentjana Pimpinan GPII wilajah 
untuk memberikan oleh2 dari 
luar negeri kepada keluarga 
GPII setempat. 

Pilipina 

  

  
  

Nonton mana? 
SOBOHARSONO : ,,Glory”, 

Margaret O'Brien. 
Inside Straight” 

David Brain. : 
REX : ,,/The Rose Tattoo”, Burt 

Lancaster. 
INDRA. : Rock around the 

cloc » 
| LUXOR : Border River”, 

Yvonne de Carlo. 
»Lieutenant Wore 

Skirts” 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

,Prabu Firlangga”. 

or 
SRIKATON : ',,Seminole Ulpri- 

sing”, 
,Uranium Boom”, 

“Morgan. 
INDRA : ,,/The Eddy Dachin 

Story”. 
Human Comedy”, 

Mickey Rooney, 
DHADY : ,,/The Birds and the 

Bees”, Mitzi Gaynor, 
BIOS SRIWEDARI : ,Helis 

Horizon” Marla English. 
KLATEN, 

Maa Dennis 

  nang, sekr, umum sdr. Husnul     sebagai koperasi, Jagien, bendh sdr Abd. Wahab B, 
ROXY : ,,/8even san Men", 
RIO : ,,Rogue's Mar , 

  

jang.



   
   

    

. Pameran Sketsa Pelukis Rakjat 
Ot 

$ 5 RK kamevty 36 

. (Oleh Dan - J. 

“ 

Pada Affandi” dapat ditemu- 
kan persamaan dengan objek pe 
Iukisam, meskipun pentjapaian 

.Sjah dan "Entok-entok”, 

  
KUDA2 SKETSA DARI Dapa LATTUPUTTI, 

SEBAGAI salah satu unsur plastis dalam senitu u 
garis dalam pengertian estetis djauh berbeda dengan 
harus diselesaikan dalam pengertian ilmu pasti. san 
sebagai faktor jang dapat memberikan perwatakan, dinamik 

    

    

dan gerak liniair, garis djuga bisa melahirkan kesan kehadiran 
suatu massa jang bersifat tiga demensignal. Sebagai daja estetis 
garis dapat memperlihatkan persifatan dinamis expresif, , puitis 
atau impresionistis, Tenganan dari keseluruhan naga jang di- 
lahirkan. 

Pada Affandi gerak kegaris- 
an lebih tjenderung kesifat ex- 
p:esif, pada Kusnadi banjak di- 
temukan kehaluan gerak puitis, 
sedangkan sebagian besar kar- 
ja Rusli dapat digunakan tjon- 
toh gerak garis berwatak im- 
presionistis. Disamping itu ge- 
rak dan sifat garis dapat menge 
sankan perseimbangan irama 
jang statis atau dinamis Per- 

tjontoan dalam soal ini dapat 
kita kemukakan karja Henira 
dimasa revolusi jang penuh di- 

namik dan hasil2nja kini lebih 
memperlihatkan sifat garisnja 
jang tenang. k 
Dan kekuatan atau kelemah- 

an Suatu sketsa dapat banjak di 
lihat dari sudut kegarisan ini. 
Dari segi. ,,purely gualities of 
line” sebuah sketsa dapat mengel 
sankan kehadiian unsur kepas- 
tian, .selaras dengan goresan 
atau tarikan garisnja jang tak 
terhalang karena kebimbangan. 

Disamping itu kekuatan sketsa 
djuga banjak bergantung pada 

  

UNDIAN UANG BESAR 
DJAKARTA 
Rp. 250,— 

290640 301755 
109625 53675 

- 243876 48300 
158247- 133414 
213662 434077 
368362 1459600 
371559: 47002 
153294 427255 
108493 426815 35711 
332230: 250879 133869 
1100505 410472 188284 
196016 51876. 350897 
436234 126192 208232 
1299483 353561 123900 
346333 24498 330063 
324965 57552 160545 
61255 114247 329605 

1 114490 127628 159914 

18774 
350585 
310947 
-292977 

55225 
261075 
400115 
218863 

hasil pemilihan intuttif garis2 
esensiil jang sangat diperlukan 
untuk menambah plastisitet per 

 wudjudannja. Sebagai unsur ke- 
tiga dapat kita ketengahkan ter 
gantungnja suatu sketsa pada 
irama atau ritma dan tidak pa- 
da strukturnja. Dilihat da i su- 
Gut ini sketsa sangat berbeda 
dengan menggambar (drawing), 
'baik dilihat dari segi .tudjuan 
| ataupun djenisnja. 

Kepastian tarikan garis jang 
dengan sendiri djuga memperli- 
hatkan karakter dapat kita 
lihat dalam » Komposisi kerekan 

kerekan burung” Ali Basjah. Se 
kali lihat sadja dapat orang me- 
ngetahui sifat pasti sapuan pen- 
sil jang hanja sekali gores su- 
dah tjukup bisa melukiskan ke- 
rekan2 burung. Tanpa ketjuali 
semua kerekan tersebut meru- 

pakan hasil sapuan jang satu 
kali hanja berlaku, perulang2an 
'tak bisa kita temukan disini. 
Dari sifat garisan tersebut da- 

(pat orang merasakan kekuatan 
sapuannja. ,,Komposisi ke-ekan2 
burung” mengingatkan kita pa- 
da lukisan2 Tiongkok jang ba- 
njak menggunakan komposisi 

-liniair, -Disamping itu brush 
Strokes Ali Basjah-banjak mene 
mukan persamaan dengan sa- 
puan Rusli, biarpun harus dju- 
ga dikatakan Rusli lebih kuat 
dan padat dalam karjanja: 
lain itu Rusli djauh lebih ,vast” 
dalam tarikan hingga kenjata- 
an itu merupakan suatu gaja 
chas Rusli, sedangkan pada Ali 
Basjah persoalannja masih me- 

rupakan proses pertumbuhan. 

Kenjataan ini dapat kita buk- 
tikan dengan "Gadis Bali” jang 
memperlihatkan ketiadaan ka- 
rakter tetap dalam garisnja. Se 
lain lepas dari menangkap per- 
watakan chas Bali, karja ini 
memperlihatkan segi kelemahan 
Ali Basjah dalam memberikan 

  

  1150972 27528 58811 
66713 71970 169670 

384514 212928 458852 
196606 212136 416089 
315303 178766 177200 | 
11899 85556 380646 

efek plastis perupaannja. Kele- 
mahan demikian djuga kentara 
dalam ”Dua kerekan burung” 
jang belum bisa menguasai ru- 
ang kosong dikitarnja. Ia ku- 

rang ' memperhitungkan keko- 
songan ruang sekitar hingga pe   251332 165673. 329533 

433969 90535 145672 
267125 33799 421964 | 
258986 123295 172032 ' 
36108 119599 237264 | 

218191 187144 450304 | 
301623 431283 159112 
289421 246668 374789 
398730 158062 250152 
247364 329412 84701 
384819 263544 275137 
376884 242731 161565 
187875 130235 310989 
268410 260713 304734 
250657 388629 152112 
180848 255279 361400 
377312: 140896 130297 
30229 303880 40367 

387787 331033 116851 
1385565 186721 222973 
143790 96014 356139 

“ Dris66 448942 305188 
248416 106297 44414 
299794 323016 190685 
382864 284073 42567 

| 108520 184070 341752 
245233 55499 248662 

264959 336254 60062 
256018 203513 399579 
326703. 233396 400134 

rupaan kedua garis dengan ben- 
tuk sangkar kehilangan  daja 

| ditelan keadaan kitarannja. Ke- 
njataan ini berbeda dengan kom 

posisi Iiniair ,,Komposisi kere- 
kan2 burung” jang dapat me- 
nguasai seluruh bidang dengan 
kekuatan sapuannja jang de- 

5 sendiri telah berhasil 
melahirkan suatu pengutjapan 
bernada seni. Kehadiran garis 
berdjedjer tak menjebabkan ke 
katjauan jang ribut, bahkan se- 
baliknja memperlihatkan dina- 
mik liniair jang menimbulkan 
ketenangan. Dari tiga sketsa 
Ali Basjah hanja satu jang be:- 
hasil, sedangkan kedua lainnja 
“baik disimpan sebagai koleksi 
pribadi. 
Berbeda dengan komposisi ver 

tikal kerekan burung Ali Ba- 
sjah, ,,Entok-entok” Batara Lu- 
bis memperlihatkan gerak garis 
jang bersifat horisontal. Dina- 
mik kegarisan ini tak terhenti 

berhasil mengesankan perben- 
tukannja. Antara bentuk, garis 
dan dinamik telah ditemukan 
perseimbangan dengan keselu- 
|ruhan bidang kosong, hingga   100774. 14215. 226939 

na 24123 170437 
290960 192989 396000 
32442 433718 418229 | 
31487. 261862: 277452 

1200208 423985 394745 
17614 

104760 
. 855002 
129625 

264404 

271770 

49500 

1362743 
395348 

23407 

82705 

388242 

246639 

355915 

249103 
“54682 

385609 

423368 

2 267959 
“ 405750 
248013 

| 388291 

' 293695 
849132 

349041 162113 
311443 308185 
17656 459719 

198381 313308 
405813 185048” 
363033 299055 
T65TL 327489 | 
36678 328741 

212062 397648 
323865 187650 
100590 

1149428 27689 | 
258399 222793 | 
383072 271562 | 
138301 289256 | 
132196 Song 

336322 316230 
223053 403154 
30587 336015 

138525 429180 
! 

365181 279593 ! 

54953 | 
226015 433840 | 

tak hilang begitu sadja ditelan 
ketiadaan. Gerak kegarisan tdk 
mengesankan keributan disebab 
|kan perseimbangan pertemuan 
|antara dimamik garis dan plas- 
|tisitet bentuknja. 

ngalun dapat didjumpsi dalam 
»Kota Sibclga diteluk Tapian 
Nauli”, dimana sugesti keruang 
an berhasil ditimbulkan dengan 
pertolongan kesan perspektivis- 
tis. Berbeda dengan gerak hori- 
sontal »Entok-ento! ” .ritma ke- 

SA TA KABAR 
INGIN BELADJAR 

MAIN GITAR??? 

Dibuka Rombongan Baru 
MOLTL 

KURSUS MEMETIK GITAR 
: ” SDS.” 

rombongan PAGI dan 
rombongan SORE: 

Pendaftaran di : 

Wasscherij ,,WIDODO"' 
Djl. Lempujang Wangi 49, 

Jogjakarta. 

307317 229253 | 

94-2 

Se 

|jang telah dibitjarakan 

disini hanja, akan tetapi djuga 

Dinamik kegarisan jang me- 

garisan Kota Siborga diteluk 
Tapian Nauli” lebih merupakan 
irama permassaan sebagai ter- 
lihat pada garis mengalun jang 

,mewudjudkan kedua bukit me- 
lingkar Sibolga. Kesan kedala- 
man lebih dirasakan oleh pelu- 
kisan kapal2 ketjil jang berla- 
buh ditepian pantainja. Ringkas 
singkat .,Kota Sibolga diteluk 
Tapian Nauli” bisa dianggap se 
bagai sketsa jang berhasil. Se- 
baliknja “Museum Pematang- 
siantar” dan ,,Rumah Batak 
kuno” lebih mempunjai daja- 
tarik karena pelukisan rumah- 
nja berbeda dengan bentuk ru- 
mah dikitar kita dan bukan ka- 
rena unsur keindahannja, Seba- 
bagai sketsa dapat ia dikata- 
gorikan sebagai sketsa biasa dan 
tak dapat mengatasi ,,Entok- 
entok” ataupun ,Kota Sibolga 
diteluk Tapian Nauli”. 

Berbeda dengan gerak garis- 
nja jang penuh dinamik dalam 
,Pasar ajam”, sifat kegarisan 
»Pasar burung” lebih mengesan 
Kan irama jang tenang, tapi sa- 

| jang sebagai sketsa sukar ia da- 
pat dikatakan berhasil. Kebagu- 

|san garis jang melontjat2 me- 
lukiskan kuntut2 ajam dalam 
»Pasar ajam” merupakan gerak 
jang menghidupkan, tapi seba- 
gai keseluruhan ja gagal menga- 
tasi beberapa kelemahan jang 
terdapat dalam pelukisan peda- 
gangnja. Dalam karja ini dapat 
kita rasakan sesuatu jang ku- 
rang mengenakkan. ,,Gadis Ba- 
tak” dan ,,/Potret Gadis” kurang 
mempunjai kekuatan sebagai 
sketsa, ia lebih menarik ka'ena 
pakaian adatnja jang selalu 
mempunjai daja-tarik kalau ki- 
ta melihat pakaian “dat dari ra 

  

Jang sangat Memdartis pak 
sketsa Christoffel Lattuputty 
jalah studi kuda2nja -,,Empat 
kuda”, Lima kuda” dan 
sTiga kuda” - memperlihatkan 
studi jang berhasil, baik dalam 
pemberian bentuk, kelantjaran 

dinamik garis ataupun pengu- 
asaan pengutjapan. Perhatikan 
tarik garis buntut kuda jang 
penuh gerak hingga dapat me- 
ngatasi garis diam seputar pari- 
tatnja. Dan keenakan pose jang 
tak tjanggung dan kaku dalam 
melukiskan kuda2 jang sedang 
berlarian. Penggunaan garis se- 
rupa dapat djuga ditemukan 
dalam ,,/Type perempuan pasar”, 
tapi sifat kegarisan tak mempu 
njai daja sebagai di- 
temukan dalam studi kudanja. 
Selain pemberian bentuk pe- 
rempuin2 pasar jang tak kena 

1a-banjak mengandung kele- 
mahan teristimewa kalau dili- 
hat dari gerak keiramaan. Me- 
mang dalam pameran sketsa ini 
Christoffel Lattuputty lebih di- 
wakili oleh kuda2nja daripada 
karja2 jang lain. ,/Momong”, 

,Pak Djenggot”, ,,Maim domino”, 
lebih banjak memperlihatkan xe 
lemahan hingga lebih baik ka- 
lau ia tak dibitjarakan sadja. 
Kelantjaran garisnja banjak jg 
tertegun hingga melemahkan ke 
seluruhan perupaan. 

Berbeda dengan semua sketsa 
sifat 

sketsa Sutopo lebih banjak meng 
gunakan perbentukan massa 
objek pelukisan Sifat permas- 
saan ini ditjari dengan menggu- 
nakan templokan warna hitam 
dalam figur jang dilukiskan se- 
bagai dalam sketsa “Affandi”, 
”Wanita”, Potret pria”, "Ga- 
dis” dan "Gadis pegang kaki”. 

-gam daerah. :«.: « “4 

  

d amatik dalam garis "Gadis" 
belum dapat dikatakan ibexhasil 

| seluruhnja. Pada ,/Gadis pegang 
kaki" ibelum ditemukan ab- 

straksi kegarisan, sedangkan 
pemilihan intuitif garis kur 
rang bisa melahirkan — haru 
kesuasanaan. “Tapi biar bagai- 
manapun  djuga sketsa Sutopo, 

jang kini dipamerkan bisa di- 
| golongkan sebagai karja jang 
kuat, disamping karja kuda2 

: Christoffel Lattuputty, ”Kompo- 
sisi kerekan2 burung” Ali Ba- 

"Kota 
Sibolga  diteluk Tapian Nauli” 
Batara Lubis. 

Karja2 selebihnja atau 'ma- 
sih memperlihatkan kelemahan | 
taraf-mula seorang pelukis, atau : 
ja tjenderung kearah ,d'awing”. 

Umpamanja sadja /Gadis L”, 
”Ghristoffel Lattubutty”, ”Ber 
kumpul” Djoni Trisno lebih ba- 
njak bersifat "drawing” — dari 
pada hasil sketsa. Sedangkan 
sketsanja ,/Petan” kurang 'da- 
pat dianggap berhasil, karena 

# KEDAULATAN RAKJAT" 
Kang Manna nasa 

  

kelemahan 'baik dalam daja ke- 
garisan maupun  perbentukan- 
nja. Ketjende.ungan — kearah 
menggambar dapat djuga dite 
mukan dalam ,,Kaki orang”, 
"Potret diri”, "Sanggar PR se 
latan”, "Batu sungai” Ma:tijan 

gara dan seterusnja. Demi- 

kian pula Fadjar Sidik jang se 
mula banjak kita menaruh ha 
rap, tapi ternjata tidak diwaki 
li setjara representatif dalam 
pameran inis Mungkin ia meng 
anggap pameran ini kurang ber 
arti padahal tiap pameran ber 
larti perkenalan langsung  de- 

ngan seluruh masjarakat. Perlu 
djuga dikemukakan Widjaja Ku 
suma jang tjukup produktif, bi 
'arpun dalam karjanja banjak di 

an persifatan jang ber- 

yak ilustratif. Sebagai pertan 

bahwa ia dapat djuga men- | 

tjapai hasil jang tjukup baik | 
dapat kita kemukakan ,,Andong- | 
andong”. "Kuda beban” Tarmi- | 
zi jang ketjil bisa digolongkan 
kedalam sketsa jang tjukup baik | 
sebagai djuga ,,Rumah baru” | 

t 

     
   

  C, Suparno. 
The rest is Silence. 

  

Nasehat 
pemimpin 

NASEHAT KE -. EMPAT 
(Sambungan). 

HONNEUR MENINDAS 
HONNEUR 

Djika pemimpin permainan 

mengeluarkan sesuatu honneur, 

maka tangan kedua (lawannja 

pemimpin), pada umumnja ha- 
rus pula memberikan suatu hon 
neur untuk mengatasinja. 

Tentang hal ini telah diurai- 
kan lebih dahulu. 

Untuk memperlengkapinja 
akan ditambah satu dan lain. Tu 

djuan dari honmeur menindas 
honneur itu, ialah: 
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Djika $ memberikan satu hon 
neur — dan U mempunjaj jang 

lebih tinggi — sedang B mempu 
njai jang diantaranja — umpa- 
manja S mempunjai 9g, Bk, U 

aas —, B harus memberikan k 
mengatasi g dari S. Dengan de- 
mikian, U harus mengatasinja 

dengan aas dan hanja menda- 

pat satu pukulan sadja dengan | 

g/a. Sekiranja B tidak membe- | 
rikan k,'tentunja U tak akan 
memberikan a, dan dengan de- 3 

mikian mereka (U/S) akan men |. 
dapat 2 pukulan oleh honneur2 
jang dua itu. 

Umpamakan, bahwa S mema- 

inkan g, B memberikan k dan U 
azas, maka aas — g menghasil- 
kan hanja satu pukulan sadja. : 
djika B tidak memberikan k, 
maka U djuga tidak memberi- 
kan a: U dan S akan mendapat 
pukulan baik dengan & maupun 

dengan 9. 
B memberikan honneur menin 

das honneur untuk mentjegah 
musuh mendapat 2 pukulan. 
Berhubung dengan jang telah 

diuraikan diatas ini, maka dji- 

ka B dapat menduga, bahwa S 
tak akan menggunting, B tidak 
perlu memberikan honneur me- 
nindas honneur. Bukankah, dji- 

ka S toch akan mengambil de- | 
ngan honneur di U, B tidak per- 
Yu lagi memberikan k-nja ? 

Akan tetapi, bagaimanakah B 

dapat mengetahui, bahwa S 
akan menggunting atau tidak ? 

Ini adalah jang amat sulit dan 
banjak kali tidak mungkin di- 

duga semulanja. 
Dibawah ini akan diberikan 

beberapa tjontoh dalam mana 

B dapat menduga, bahwa S tak 
akan menggunting. Inipun tak 
akan diberikan dengan seleng- 
kap-lengkapnja, 
Perketjualian dari aturan : 

honneur menindas honneur. 
Hal A, 
Umpamakan pemimpin me- 

maitkan kontrak 3 Sch. U (me- 
dja) mempunjai Sch: 3,9,4,3, B 
mempunjai 49,5,2. S memainkan 
j. Apakah B sekarang harus 
memberikan g ? Tidak ! Sebab : 

I. Tidak akan ada kebaikan- 
nja baik bagi B, maupun bagi T. 
Kemungkinan, T mempunjai     paling banjak 2 troef, mungkin 

djuga hanja 1 sadja: djika B 
Na G4, an tak akan 

BRIDGE: 

untuk  penentang 

| mana S mungkin tak akan 

  

permainan 
ada faedahnja bagi T, artinja 

tak akan ada kartu troef jang 

|akan mendjadi baik padanja. 

II. Int adalah satu hal, dalam 

menggunting, Sebab, kelihatan- 
nja mereka sedikit2nja mempu- 
njai 9 troef, pada umumnja dji 

ka mempunjai 9 troef, tidak 

akan menggunting. Lihat kete- 
rangan2 dimuka. B akan berpi-. 
kir demikian : Djika saja beri- 
kan @, sudah tentu, saja tak 

akan mendapat suatu pukulan 

djuapun, djika saja tak membe- 
rikan 9, ada kemungkinan men 

dapat 1 pukulan. Makan dalam 

hal ini pilihannja tak sukar la- 

gi. B tidak memberikan @-— 
Hal B 

Kontraknja S: 3 S.A. Dia te- 
lah mendapat 8 pukulan. Dime- 
dja ada aas Hart dan beberapa 
Hrt ketjil. S memainkan Hrt 9. 

B jang mempunjai K, kini be- 

lum perlu memberikan K itu. B 

boleh menduga, bahwa S tak 

akan menggunting, oleh karena 

inilah pukulan penghabisan (jg. 

'ke-9) untuk mentjapai kontrak- 

nja (dengan tidak ada risico 

akan djatuh). 

(Bersambung). 

|. MEMAINKAN PROBLEM 
5 No. 25 

| T tidak boleh kembali me- 
“mainkan K1, walaupun warna 
ini, (kartu-pemula dari B. T me- 

    

  dan ini tidaklah Bamtup untuk 
mendjatuhkan lawan. Oleh ka- ' 

3 
Satlak 

. SAJEMBARA 

sediakan formulir untuk diisi. 

Jogjakarta. 

tepat tgl. 28 Pebruari 1957. 

gunting ... so.c.oiarananannan 

Gadjah betina : 

Gadjah djantan :   

DENGAN kesediaan. direktur kebun-binatang Gembira 
Loka R.M. Kaboel untuk mengganti nama kedua gadjah 

sampai sekarang mendjadi ramai dikalangan masjara- 

t, karena nama2 Sri Redjek: dan Slamet sedikit banjak 
menjinggung mereka jang bernama demikian, maka kami 

mengisi, nama apa jang dipikirnja tepat untuk gadjah djan- 
tan dan gadjah betina itu, dan mengirimkan formulir itu 
kembali kepada Redaksi Kedaulatan Rakjat, 

Kepada jang mengusulkan dua nama jang terpilih nanti, 
Kedaulatan Rakjat menjediakan hadiah uang Rp. 150,—, arti 
nja hadiah untuk pemenang nama gadjah betina Rp. 75,— 
dan untuk gadjah djantan Rp. 15,—. 
penghibur, disediakan 6 buah hadiah, masing? Rp.15,— Tjara 
nja ialah: dengan mengundi semua formulir 
Djadi buat 6 hadiah ini, nama orang jang mengirimkan for- 
mulir itu jang diumumkan nanti, bukan nama gadjah jang di- | 
usulkannja, sebab nama? gadjah itu sudah ada, jaitu jang 
mendapat hadiah masing? Rp. 15,—, 

Disudut kiri amplop harap tulis: SAJEMBARA GADJAH. 

Aa 3 formulir ini jang berlaku. 

Sajembara Gadjah 
2 Hadiah Rp. 240,— 

  

SEPAK BOLA: 

sa pemain: Persibaja 
JANG AKAN MUNTJUL KEGELANGGANG PE- 
REBUTAN KEDJUARAAN P.S.5.I. 
DISFADION 'Fanibaksarj Surabaja pada hari Sabtu 

Minggu sore jl. oleh komisi kesebelasan Persibaja 
rabaja) diadakan pertandingan seleksi jang diikuti oleh 45 

sebanjak 20 orang untuk main dan jang akan dipilih 

Th, 1571 

dan 

(Bond Su- 

pe- 
dise- 

rahi tugas membela bendera Persibaja dalam gelanggang pe- 
rebutan kedjuaraan PSSI 1957 pada bulan Djuni tahun ini. Ke- 
45 orang pemain dibagi dalam Bond A dan Bond B. 

Dalam seleksi2 selama dua 
hari berturut-turut itu tidak 
nampak adanja perkembangan / 
kemadjuan jang ditjapai, hanja 

San Liong kelihatan pulih kem- 
bali kegesitannja sedang pendja 
ga gawang Sunaryo permainan- 
nja sangat suram (mundur se- 

kali). 

Setelah selesai pertandingan 
ketua komisi kesebelasan Persi- 
baja Gadio Atmosantoso, atas 
pertanjaan ,,Antara” belum ber 
sedia memberikan keterangan 
siapa2 nama ke-20 orang pemain 
jang terpilih dan memenuhi sja- 
rat untuk diserahi tugas guna 
mempertahankan pandji2 Persi- 
baja nanti. 

Sementara bajangan pemain? | 
jang akan dibawa kegelanggang 

perebutan kedjuaraan PSSI 57 
adalah sbb: pendjaga gawang 
— Sudjono dan Gwan Liep, back 

— Suhanto, A. Ferdinandus. J. 
Sahetappy. Imam dan K. Bian- 
toro: gelandang — Hwa Sik, 
Matsjim, Ridwan, Ing Nam, 
Tjing San dan Bompie.   Pemain2 muda /sajap — Ping 

Hoo, Tjee Bien, San Liong, Wim. 
B. Sahetappy, R Mustamu dan 
Kukuh. G 

Diperoleh keterangan, bahwa 
pemain2 Persibaja tsb. diatas 
akan ditjoba kekuatannja pada 

| hari Senin 11 Pebruari 1957 me- 
lawan PSM (Bond Makassar) 

distadion Tambaksari. 

  

rena itu, maka B haruslah mem 

punjai sesuatu pukulan Sch. 
atau Hrt, supaja dapat mendja- 
tuhkan U/S. Djika T kembali 
dengan KI, maka B akan menda 
pat giliran memulai, sesudah 

mendapat 2 pukulan dalam KI, 

ia haruslah memulai dengan 

Sch atau Hrt, dalam hal mana 

ia akan kehilangan 1 pukulan. 
Oleh sebab itu, maka T memu- 
tuskan memulai dari tangannja 
dengan warna jain dari pada Ki. 
Jang paling baik ialah memulai 
dengan Hrt, bukan dengan Sch, 

oleh karena B telah memberi- 

kan isjarat dengan Sch 2, bah- 
wa ia tidak suka bahwa T me- 

mulai dengan warna itu, Tjoba- 

lah umpamakan, B mempunjai : 3 
| sering digandjal kartu2 sebagai berikut : 

seh gs “Hee” 104,25 
Rt: 4, K1: k,a,j,10. Kita akan 
melihat bahwa hanjalah dengan 
memainkan Hrt oleh T jang 
akan mendjatuhkan lawannja. 

GADJAH 

Siapa sadja diperkenankan 

Tugu 42. 

Disamping 'itu, sebagai 

jang masuk. 

Sajembara ini ditutup 

8 
sn0cococococ..nga #oonuseneenganna sini 

  
    

  

FLASH GORDON KEMBALI KE MONGO (261, 
  

$ Tangan 

WHATS THIS ABOUT OUR 
'GETTING INTO MINGS 
WAR CAMP, ZARKOV? 

Zarkov ? 

dengan sabar ..,   
THE WHOLE POINT ori 
OUR ARMY, FLASH, IS 

( TO USE THE PEACE-RAY 
ON ALL AGGRESSINE 
ARMIES AND END WAR 
ON MONGO! BUT WE 
HAVE TO GO SLOMLY... 

| Bagaimaria kalau kita masuk 
perkemahannja tentara Ming, 

-- Jang penting bagi tentara 
kita jalah mempergunakan 

sinar perdamaian itu terha- 

dap semua tentara jang ber- 

musuhan dan mengachiri pe- 
perangan di Mongo ini, Flash! 
Tetapi kita harus bertindak 

WARLIKE TRIBES OF 

  

suka 

mentjoba lagi 

tahu rentjana 
-£ Hmmm ! 

s1... 

MING HAS OREANIZED THE 

EAST FOR ANOTHER TRY AT 
CONGVEST! WE'RE SMALL 

| IN NUMBERS -- HE COULD 
WIPE US OUT BEFORE WE 
GOT UNDERWAY, IF HE, 'g 
KNEW OF OUR PLANS! 

“Ming telah menjusum suku2 
bangsa dibagian timur jan 

berperang dan akan 

lukkan mereka! Tentara kita 
hanja sedikit .. 
menghantjurkan 
lum kita bergerak, kalau dia 

THE 

THE RAY... AND TURN 

A PEACE - LOVER! 

  

BUT WITH THESE TRAVELING 
SHOWMEN YOU COULD GET 
INSIDE MNG'S CAMP WITH 

MING HIMSELF INTO 

"2 
INSIDE MING'S CAMP? NI 
OH, NO! YOU CAN |       

       
      

      

  

     

COUNT ME OUT RIGHT 
HERE AND NOW! /j 

  

-- Tetapi 

untuk menak- 
bawa 

dia bisa 

kita sebe- sendiri 

kita itu ! Masuk 

dengan ' rombongan 
sandiwara berkeliling ini kau 
bisa masuk dalam  perke- 

mahannja Ming dengan mem 
sinar perdamaiannja 

dan membikin Ming 

mendjadi orang jang 
tjinta damai ! 

dalam  perkemahan- 

nja Ming ? Waah, tidak sa- 
dja! Kau boleh mentjoret 
namaku disinj dan sekarang 

ajuga 

  

  

  

PSSI pusat minta un- 
durkan pertandingan 
di Surabaja. 

Berita lain menjatakan, Sekre 

taris PSM Azis Daeng Situdju 
menerangkan bahwa PSSI telah 
menerima kawat dari PSSI pu- 
sat jang meminta supaja atjara 

pertandingan segi-tiga antara 
Persibal — Persema — PSM di- 
undurkan sampai achir2 Pebru- 
ari jad, Alasan2 penundaan itu 
karena sesuatu hal. 

Tetapi bersamaan pula telah 
Giterima tilgram dan radio tele- 

meminta supaja PSM tetap ber- 
pegang kepada atjara jang su- 
dah ditetapkan, jaitu tanggal2 
8, 9 dan 10 Pebruari jad. Dan 
diminta pula supaja pemain2 

PSM sudah dapat bertolak pada 
tanggal 7 Pebruari. 

Menurut Azis Daeng Situdju, 
sampai kawat dari PSSI pusat 
diterima oleh PSM belum ada 
rentjana untuk merobah atjara2 
pertandingan itu. 

x 

PSMS (MEDAN) — PSS (S- 
ANTAR), 4— 3 

Kes. PSMS (Medan) menun- 
djukkan lebih kuat dari kes. 
PSS (Siantar) jang mendjadi 
djuara PSSI Rayon Sumatera ' 

Utara tahun ini dalam pertan- 
dingan hari Minggu sore jl., 

4-3 oleh PSMS, di Tebingting- 
gi. Stand sebelum djeda ialah 
4-0 untuk kesebelasan PSMS 
(Medan), 

Diantaranja garis gelandang 
Nasir- Amat jang mengganti- 

kan pasangan lama Ramlan dan 
Cornell tjukup baik. Goal2 untuk 
PSMS ditjetak oleh kanan da- 

lam Radjab, kiri-dalam Saari, 
kiri-luar Daulay dan senterpor 
Ramli. 

Kes 

fanatik dan fors dengan sistim 
untuk mempertakuti keper PS | 
MS Paidjo dan Van der Vin. Pai- | 
Gjo jang keluar dalam babak per | 
tama, karena menderita blessure | 
dilutut dan kepalanja, 

lesu dan tiada bernafsu karena ' 

oleh pemain2 
Gepan Siantar. Meskipun demi- 
kian ketiga goal sesudah djeda : 

jang ditjetak, 1 oleh Jusuf “dan | 
2 oleh Rustam datangnja dari 
djarak dekat sekali, hingga | 
umumnja tidak dapat disalah- 

kan kepadanja. Dapat ditambah ' 
kan bahwa pada babak kedua ga 
ris penjerang PSMS tidak punja 
gaja gedornja lagi, berhubung 3 
pemain depannja Ramli, Sjamsu 
din dan Saari keluar dan diganti | 
kan oleh Semaun, Simon 
Bakir, sehingga dengan begitu, 
tatkala wasit Sihombing meniup 

PENGUM U MAN. 
ALMANAK EKONOMI SAPTA WARSA TH. 1957 
jang resmj dikeluarkan oleh: Sekretariat Pemerintah Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta Bg.  Madjallah Ekonomi 
terbit, 

Mulai dapat dibeli oleh Instansi2, Djawatan2, 
serta Rukun Kampung2, perseorangpun diperkenankan dju- 
ga membelinja. 

1? 

? 

' 
' 
t 

? 

' 
' 
' 

' 
t 

! Isi 425 pagina. Omslaz tebal dan bergambar, al. isinja ialah: 
j 1..Almanak Ekonomi 1957. 
, teraan Sosial dalam Masjarakat Indonesia. 3. Pensiun. 
' 4. Tarip2 dari perusahaan telepon untuk perhubungan 
! lokal, distrik dah interlokal. 

) mobil (untuk para pengendara /Pengemudi). 6. Tanam- 
5 an tebu, 7. Sekedar tentang ' Pembuahan 
' Urusan perdjalanan. 9: P.G.P.N. 

' Pentjak dan Silat. 11, Kepanduan sebagai taman pen- 
' didikan ketiga. 12. Halaman bergambar pembangunan? 
! bagi Daerah Istimewa Jogjakarta 13. Sekar Djawi. 14. 

5 5 Matjam?2 Pengetahuap Tentang Ekonomi 

, hubungannja dengan agama, b, Kemadjuan Botjah Dja- 
? man Saiki, c. Ekonomi Dasaring Tindak, Linambaran 
t 
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/ 

( 
| 
! 

/ 
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Katresnan “Djati 
terhadap masaal 

Tentang Peraturan Baru Mengenai 
program Ekonomj darj masing-masing 
(P.N.L, Masjumi, N-U., Parkindo, P.R.N.). 
man bergambar dalam peringatan 200 tahunan Jogja- 
karta, 16. Statistik Pertanian. 17. Peraturan Musim 
(Pranota Mongsa). 18, Kabinet R.I. mulai pertama 
hingga sekarang dll. 

Harga Rp. 12,— tambah ongKos kirim Rp. 1,50. 
Harap segera kirim uang lekas terima bukunja. 
Terima kasih. 

SEKERT, PEMERINTAH nan IST, JOGJAKARTA. 
AMA AN LA LA AT AA AA LL TA ALT 

Hotel ,,DJOKJA” 

Rp. 15,—. Obat? laen harga. 

pai berhasil. 

TIAP HARI: 

Djam bitjara : 3— 12.00 

  

HALAMAN 3 
tanda 'bubaran, stand adalah 
4-3 untuk PSMS Medan. 

x 

PALEMBANG UNGGUL DA- 
LAM RONDE PERTAMA 

KOMPETISI PSSI. 
Bangka kalahkan Lam- 
pong dengan 4 — ? dan 
bertahan lawan Palem- 
bang dengan 3 — 4. 

Pertandingan kompetisi sepak 
bola PSSI Daerah Sumatera Se 
latan jang diselenggarakan se- 
djak tanggal 1/2 jang baru le- 
wat, sampai kemarin sudah ber 
hasil menjelesaikan ronde perta 
ma dari kompetisi tsb, jaitu dgn 
keluarnja Palembang sebagai 
djuara, 1 

Pertandingan ronde kedua 
| #kan dilangsungkan terus sore 

ini sampai tanggal 6/2 jad. 
Hasil dalam ronde pertama 

ini jalah : Palem! — PER- 
SIL: 9-0, Palemi — PBR- 
SIBA: 4£-3 dan PERSIBA — 
PERSIL: 4-2. — Ant. 

    ' BROWIDJOJO - DIPONEGORO 
Hasil2 pertandingan team 

olah-raga Browidjojo  (Garn. 
| Malang) lawan team Diponego- 

di- 

mana kes. Siantar ini dikalahkan ' 

Siantar bermain sangat | 

diganti 
oleh Van der Vin jang bermain : 

dan ' 

4. penrng pengaruh sistim padjak 
Ekonomi dan Sosial Ekonomi, e. 

Pernjataan Badan Kordinasi Usaha Nasionaj (Bakuna). 

MA AA AA AAL 

| ASTROLOGIE | 
DAH MAKAN Aa 

Mr. M. HALIM 
AHLI NUDJUM. 

DENGAN MENGGUNAKAN HYPNOTISME 
SEKARANG sg 

Km. No. 1B — JOGJA. 

Dengan diperiksa dari tangan bisa menerangkan : Perdjo- 
doan, Pertjintaan, Kekajaan, Kebahagiaan rumah tangga, 
Penghidupan, Pekerdjaan, Peruntungan, Keinginan nasib di- 
kemudian hari dll. Dan kesulitan bisa diatasi. 

TANGGUNG BISA KASIH BUKTI 100 MEMUASKAN, 

semuanja bisa diterangkan dengan djelas dengan ongkos 

Dan wanita ingin punja anak, kami bisa kasih OBAT sam- 

foni dari PSSI Djawa Timur ig | ro jang dilangsungkan di DAAD 

Jogjakarta tanggal si Pebruari 
jang lalu adalah sbb. 

Volloy-ball : £ 

| Garn. Malang telah mengalah 
| kan Juso dengan angka 3 — 2. 
| Keadaan tjukup ramai dan me: 

rjah, 

Pasangan Malang:  Moehsin, 

Matali, Dulrahman, Muljono, 

Sukardi, dan Tjipto. Sedangkan 
pemain Juso: Partomo, Triogo, 

Rachmad, Anwari dan Sunarto. 

Basket-ball : 
Dengan mendapat perhatian 

sangat besar, dalam pertanding 

annja di Lapangan Basket-ball 
Pirgit, Jogja, Regu Garn. Ma- 
ianzg B telah dikalahkan dengan 

: regu Garn, Jogja B dengan ang 

ka 16 — 10. Tetapi, pada pasa- 
rgan Regu A, Garn. Malang te- 

i ah berhasil menggulingkan Re- 
gu Jogja A dengan angka.29-13. 

BERITA ORGANISASI 
» P.N.I. Anak Tjabang Depok. 
Sleman, diketuai oleh sdr. Suhud 
Sastrowijono, sekretaris sdr. 

' Amindan dan bag. perbendaha- 
raan, ekonomi, keuangan sdr. 
Sudarsono. Sdr, Suhud Sastro- 

| wijono diadjukan sebagai tjalon 
utama P.N.I, dalam PPS Depok. 

  

x 
D.P.T.P.P.D.I. Sleman telah 

menjusun pengurusnja jang ba- 
ru dalam konperensinja baru2 
ini. Ketua sdr. S. Purwosusanto, 

| sekretaris umum sir D. Harso 

ijo, bendahara sdr Dirdjosiswo- 

| to. Alamat D.P.T.PP.D. 1 Sie 
man dikelurahan Sidomuljo, Go 
dean. 

za 
Baru2 ini telah diadakan Kon 

| perensi dinas Kaum (kep. bg. 
Agama Kelurahan) seluruh ka- 
bupaten Gunung-kidul di Wono 
sari. Hadlir dalam Pp yuan 
tsb. & 1490 Kaum, wk2 dari 

| K.U.A. Kabupaten /Kapanewon, 
Dalam Konperensi tsb. telah 

i memberikan tuntunan2 sdr. Dja 
zim Hamidi dan K. Badawi dari 
Kantor Penerangan Agama dan 
KU.A. Daerah Ist Jogjakerta 
Sehabis Konperensi telah diada 
kan djuga pelantikan berdirinja 

| PK.R. (Persatuan Kaum Rois) 
Tjb. Wonosari jg diketuai oleh 

| Martosuwito. Pelantikan dilaku 
kan oleh P.K.R. Pusat Daerah. 

telah 

Kelurahan2 

2. Keadilan dan Kesedjah- 

5. Pengetahuan tehnik 

Buatan, &. 

1955. 10. Petundjuk 

: a. Ekonomi 

ft. Werk- 
Politik, 

15. Hala- 

Import, 
Party 

Direksi /Redaksi 
djallah EKONOMI 
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MALAM PENGH ABIS AN 
NDEA 4 KALI MAIN. 

IROCK AROUND THE CLOCK) 
MENJUSUL: 

Film TIONGKOK HANJA SEMALAM SADJA 
THE SONG OF Tik SPRING 

| (LUANG CHUN. CHU) 
“DJAM: 3 — 115 & 9.5. Meet 17 Tahun | keatas, 

5 SES 

Inna Lillahi “Wainna! |llaihi Rodji'un 
Pada tanggal 1 Februari 1957, hari Djum'at malamnja djam 

21.15 telah meninggal dunia, suami saja, anak kami, me- 

nantu kami, 

R. SOEMANTO 
KAPTEN STAF TERR. V, 

   

  

           

  

   

guh?2 terdjad” Hear pagi. 
Jaitu tentang pendjual obat di- 
alun-alun Jogja jang katanja 

pernah tjabut gigi dokter (gigi) 
Kusmargono, Berabe semalam Kuan one, Bere senaam MEKAR SARI 
Ta Sa Hn ena an Pada tgl. I Maret ja.d. akan terbit sebuah madjalah -— kemarin terima Mapan 2 kali | 

Dani-sohsh jang aetjara mata TENGAH BULANAN dalam BAHASA DJAWA di 

Jogjakarta. 

         

     
     

      

  

    

   

  

dengan tenang dan tenteram dirumahnja Djl. Semeru 55 — 

Malang. : 

Pala 'sekalian jang telah memberikan bantuan, mate- 

riecel maupun moreel, jang telah mengirimkan karangan bu- 
nga dan kawat turut berduka-tjita serta hadlir sampai ke- 

tempat jang terachir dipemakaman Samaan Malang, tak ke- 
tinggalan diutjapkan banjak terima kasih. Lebih? kepada 

Panglima T.T. V Kol.. Sarbini Letkol. Surachman, Letkol. 

Basuki Rachmat dan Rekan? dari Divisi Brawidjaja. 
Dan bersama ini kamj mohon dimaafkan sekiranja ada 

  

     
   

tanja : ,,Bagaimana, masih sakit 
giginja ?” Dokter Kusmargono 
djadi ketawa geli. Berabe keta-| 3) 

wa geli, mBah Nur ketawa geli. 
Tapi mBah Nur sih sudah tidak 
sakit gigi lagi! 

Bertalian dgn, advertensi katak harian K.R. /Nasional 

| “tgl. 4-2-1957 tentang PERINGATAN dari Sdr. PRAWIRO- 
Ta 5 : . 8 

Namanja: NURHADI /Mr. KASMAT soal persengketaan djual /beli 

MEKAR SARI”! 

Pm 
M
L
 

ahaj bat embatja. rumah baru di Mergangsan, dgn. ini umum diberitahukan kesalahan? dari almarhum dan sudi apalah kiranja bantu- 
Hat ne ih ” Tr an aa - : bahwa dalam hal ini diri saja hanja sebagai fihak jang di- an do'a agar segala amal ibadah almarhum dapat diterima 

djah dan Gadjih di Gembira |4 eri kuasa oleh Sdr. HOESNI THAMRIN untuk mengurus dan diampunkan segala dosanja oleh Jang Maha Kuasa, 
Loka. Pikir dulu matang2, na- : : 5 ! dugat beli ranah tah. Amin, Ja Robbielalamin. 
ma apa jang pantas. Kalau ga- | j. : 2 2 1 Jang berduka tjita : djahnja gagah, namanja mesti ISINJA BERANEKA WARNA MELIPUTI SEGI KE- li IMANADHI!: en d k2 galak. Kalau gadjihnja aju, | : : J1 Isteri: SOEMANTO engan ana 
krg neon Nak 2 .HIDUPAN DALAM MASJARAKAT. ! Panembahan 1I/17 - Jgk. Djl. Semeru 55 - Malang. 

d SIN ML LM M LL U ? itu Gadjah Slamet dan Gadjah Tulisan2 dituli : : hli dalam vaknia masina2. Kel. R. Soemantri (ajah) — Tegallempujangan Dn.5 /304 An Metal Mera Tan mutan ditulis oleh para ahli d ja masing 

  

    
| Kraton, Sonobudojo, Borobudur, 
Prambanan, masdjid Sjuhada”, 

dan lain?. 
Mudah-mudahan hari ini su- 

dah selamat sampaj di Tasik. 

5 Jogja. 
kawa ! Lha nama sadja demisi- R. Soemitro (adik) — idem 

Ong, . R. Soeripto (adik) ma idem 
» sehelai. R. Soedarto (adik) 2 idem 

Kenanrin pagi 20 canng wanita y R. Soebagio (adik) 2 idem 
dari Kursus Kader Pendidikan Dapat dibeli pada : Kel. Soehardi 
Masjarakak Tasikmalaja be- , rm - serta isteri (kakak) — Lapangan Banteng Selatan 16 
yangkat pulang setelah ? hari k Djakarta. 

lamanja menindjau Jogja. Lihat | SIARAN NUSANTARA IP TESELESSSSSSESESSLLLLS | REEL Tai RE Sesalkan MG 2 an sn 
20.00 Njanjian bersama (Smg). | uwelier 

  

20.30 Klenengan malam (Slo). 

21.30 O.S.B. (Bdg). 

x 
(Perobahan? bisa terdjadi). 

| AKAN DIDJUAL LELANG: BARU DATANG 
| Beratus-ratus matjam Katja- 

3 MESIN DJAHIT mata, bentuk, rupa, warna meng- 

Masih baru giurkan. Untuk Pria dan Wiani- Bodjong 64 
SEMARANG. 

  

Patjinan 30 Tjojudan 105 

  

   R. Soejitno (adik) 

Kel. Dokter H. Aminoedin 
(mertua) — Djl. Merbabu 19 Malang. 

» . Sjamsoedin (ipar) — Darmokali 30 Surabaja, 

— G.LA. Djakarta. 

    

   
    

  

JOGJAK ARTA. SOLO. Besok tanggal 12 Pebruari 1957 ta- Dengan harga lebih murah Augusdin Ope) en an 2 Ta 
dari harga umum, Zonder atau 

' dengan RECEPT DOKTER MA- 
TA. Sedia semua ukuran. 

          Segera kembali bekerdja untuk $ g SN 
Li ani Dan ses) LESLL LI (-Gjam 10 pagi di :, 

$ kali? ingat ...... Jogja! Nuhun, | PERHATIAN! Kantor KEDJAKSAAN 
k nuhun, nuhun ! Cursus : ICE CREAM. 

Tr Aa MP KR IA NA 

PT DJANGAN KEHABISAN. “ 
UNDIAN BARANG MOBIL hanja Rp. 6,— (enam rupiah) 

BELI PARTY BESAR UNTUK DJUAL LAGI, 3 

S
N
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RABU 6 PEBRUARI 1957. 
JOGJAKARTA, 

59,2 — 127,6 M. 

13.10 Lagu2 dari Sulawesi, 

14.10 Krontjong Siang oleh O.K. 
Lukisan Irama, 17.00 Taman Ke 
panduan: 17.45 Tuntunan Aga- 
ma Islam untuk Kanak2, 18.00 
Seni Suara Daerah Gajo-Alas : 

18.38 Adzan Maghrib: 18.30 Pe- 
ladjaran Lagu Djawa: 19.15 Pen, 
Politik untuk rakjat: 19.40 
Enam Serumpun”, 20.30 Irama 
Indonesia Baru oleh ORJ: 21.15 
Ruangan Djapendi Jogjakarta : 
21.30 Dagelan Mataram. 

KAMIS 7 PEBRUARI 1957 
JOGJAKARTA 
59,2 — 121,6 M 

13.45 Suara Sajekti, Kartini 

Gan Abdulgani, 14.10 Musik Si- 
ang hari: 17.00 Gelanggang Ka- 

nak2 RRI ' Jogjakarta: 17.40 
»Djakarta — Bandung” dalam 

lagu: 18.15 Pengadjian Al @ur' 

an, 1838 Adzan Maghrib, 18.30 
Orkes Yang Kiem Khe Su Kung 
Hwie, 1940 Gending2 Beksan, 

21.15 Mimbar Islam, 21.30 Pus- 
paragam oleh OK Tjahja Muda, 
22.10 Hidangan malam oleh O.G. 
Al Munir. 

SURAKARTA 
61,47 — 122,95 M 

13.40 Hidangan The Hunggaria 
guartet, 14.10 Pengantar makan 
siang aleh OK. Irama Masa: 
17.00 Ruangan pemuda pemudi, 

17.50 Irama Indonesia oleh Kun 

tum Serodja, 18.30 Lagu2 Mela 

ju oleh Pantjaran Muda, 19.45 

pat pembagian. Dimulai tz, 8, 
15, 25-2-57. Selesai 1 hari, 
Pendaftaran hari ini. Djuga se- 
dia ijsbus MODERN! Hanja 
ROK AND ROLKAM. 
Harga sangat murah, 

Saksikanlah. 

Ni. Saparjo. 
Tega Kulon No. ae Jogja. 

Ea ERA TEE EN 

Djangan Kuwatir Mahal !! 
Ongkos djait : : 

Tjelana pdj. Katun Rp. 15,— 

Tjelana pdj. Imitasi » 23 — 
Tjelana pdj. Wool » 50— 
Djas katun ». 30— 
Djas Imitasi ! 135, — 
Djas Wool » 150,— 

Kemedja pdk. Katun ',, 12,59 
Kemedja pdk. Imitasi ,, 15,— 
Kemedja pdj. Katun ,, 15,— 
Kemedja pdj. Imitasi ,, 20,— | 

Pekerdjaan rapi.   Potongan menurut mode terbaru 

Silahkan ke: 

STAN A" 
Tailor & Chemische Stoom 

Wassery. 
Gondomanan 59 — Jogjakarta 
SS AE EN FENRN, 

MAL ALL LL 

DIDJUAL : 

5000 M? TANAH 
terletak ditepi djalan besar dju- 
rusan SEMAKI — WONOSARI | 
dalam kota. 

Pembeli langsung (bukan per- 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dengan djalan ini, kami mengutjapkan beribu - ribu terima 

kasih kpd. Bapak R. Ng. Harsowalujo Mantri Poliklinik di 
Pedan, jang telah memberikan pertolongan kepada bapak 

Kjai KARSODIKROMO 

TELAH LAHIR Ta SELAMAT 
Anak kami jz kedua pada tgl. 24 JANUARI 1957. 

« Djarot Heru Setyabudi » 
Trima kasih atas pertolongan Drs. Nazir, Drs. Sumarto, Nn. 
Samirah, Nj. Brotodarsono dari R.S. - U.G.M. Mangku- 

bumen — Jogja. 
Keluarga, 

selama sakit hingga meninggalnja pada hari Minggu-Wage   tgl. 3 Pebruari 1957 jbl. di kampung Sraten, Pedan. Berusia: 
115 tahun jang dimakamkan di Pasarean Djobadan, Pedan. 

Kepada Bapak2, Ibu2, Sdr.2, Pemuda2, Pemudi2, di. jang 
telah memberikan sumbangan, baik jang berupa moreel, 
tenaga maupun materieel, ketika meninggalnja bapak kami 

tersebut, dengan ini pula kami utjapkan beribu 'terima kasih. 
Semoga Tuhan membalas budi kebadjikan sir.2 sekalian itu. 

Kami jang berduka tjita : 

SOMOSENTONO II anak 
Soemohartono II. Tjutju. Nj. Wiredihardjo Tjutja. 
Martosentono II. sg Nj. Atmowirjono II 5 
Hardjosudarmo II. 3 Nj. Soenardyo - 

Soegeng Bujut. prawiro II i 

Soenarto f Widyohardjono 
Wahju Soeseno ” Xn. Sri Mardjuni D.. 
Djoemeno 3 Sri Moerni 33 

Soejamto 53 » Sri Soekeksi - 
Widodo FK » Suni Hidajati 5 
Soeranto 55 Nj. Dartosetijono HT » 

Nirwanto 1. »  Prawiromartono II ,, 
Warsono Es Nn. Sri Soeparmj pa 

Soegijanto “5 » Sri Hartati ta 
Amanto 2 » Sri Widafi - 
Soejanto 3. » Sus Windarjati 32 

» Sri Rahaju - 
Gunawan » Sri Dartini 'Tjanggah. 

Suprjjanto Tjanggah. » Sri Darjjati ag 
» Sri Warsijati & 

  

   

  

SES £ 

  

SOEDIJONO: (S. Dy. | 
SES SES 

Sajidan 9 — Jogjakarta. — | HARGA BERUNDING. ) 
£ 5 BERABE » : 15 MENIT DJADI ! | 96-2 NA UEA Le Kanenan DOAMN TA en MN AN, Aam $ 
Si i ng. Alat jang paling modern! | (Belakang Masdjid) — Jogja. Ban too : - ga P dan mengherankan. Uang cur- | SSSSSSSSSLSLL LELE Sea Ns ear nan LN 83 .. 3 Telah meninggal dunia Ibu kami : 
Bas KR A D I 8 sus Rp. 15,—, Bahan gratis, da- | 

  

    

              

  

Didjual Dari Persediaan: 

Z.A. tjap palu. 
D.S. tjap burung. 

Party ketjil /besar. 

. HARGA MELAWAN. 
N.V. Interasia Corporation 

— Semarang. Bodjong 46 
90-2 telp, Sm. 1509 /Dijh. 2502.   
     

  

TX 

KINI TELAH TERBIT, 

buku jang telah lama ditunggu-tunggu : 

S. Padmosoekotjo, 

Ngengrengan Kasusastraan Djawa II 

LAILA LL LM L L M MN  W  M ML 

  

Ibu WONGSOAMIDJOJO 
pada tgl. 23 DJANUARI 1957 di Djakarta. 

Atas segala perhatian / sumbangan /bantuan lahir dan bathin 
dari Bapak / Ibu / Sdr? sekalian, dengan ini kami mengu- 

tjapkan banjak terima kasih. 
Semoga Tuhan Jang Maha Esa membalasnja dengan ka- 

runia-Nja, 

    

          

    
Jogjakarta, 4-2 - 1957, 

Hormat kami, 

BAMBANG WARUDJU. 

  

ANYA 

STANDARD- VACUUM 
Mempunjai lowongan untuk 

INSINJUR - INSINJUR 
djurusan SIPIL, MESIN, KIMIA, LISTRIK dan PERTAM- 
BANGAN untuk usaha? produksinja di lapangan? minjak 
Pendopo di Sumatra Selatan dan di Lirik di Sumatera Te- 
ngah, dengan kemungkinan2 baik untuk madju. 

Surat2 lamaran dengan uraian riwajat hidup serta penga- 
laman kerdja dinantikan oleh : 

LL STANDARD- VACUUM PETROLEUM MAATSCAAPPL 
Recruiting and Men nyaa Office     
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Mi » K : Relations Departmens . Mimbar Islam, 20.30 #rama se- | antara) dapat minta keterangan Employee 
riosa oleh Gema Seriosa, 21.20 | kepada : u 2 Ta Ni - : & Rp. 12,50 Bungo Gerong, Palembang 

Te Sdr. NOERTJAHJO ENI Maan Nana 
| ANG anunegaran Mt » : : MAA LE LL LL LL LL LL LL EA 

£ 92,05 — 120,48 M ” - ag aya ja. TE — KAT Dapat dibeli disemua toko buku, atau pesan langsung pada: gi 

£ 13.15 Orkes Puspa Kentjana: SL LL EA / RADJA OBAT KESEHA TAN BADAN : / 

5 1410 Orkes Gumarang, 14.30 . ! 5 
$ Krontjong Aseli: 17.00 Gending2 $ $ s setia ! 5 

k: Dolanan, 18.15 Krontjong Sen- Radio Service , pn MOMS dramuoi , VI j 

( dja: 19.30 Carry dan kawan2- ANA ya Riw MeCooet and | ! £ kawannja: 20.30 Lagu? populer LIE KIAUW LIANG | An 2 p h 2 ' 'GANG LOR PASAR 17“ TLP 1099 ' 
: oleh: Orkes Radio Semarang, x Ineroana sena | Ole YG Nya | YIRANOL TANGGUNG SEMBUHKAN : ! 
| 21.00 Mimbar Islam: 21.15 Dari Gedi, Radio Techniker boom Kan ! Segala matjam penjakit seperti: Buah Sa Djan- ) 

dan untuk Pendengar, 22.15 | Padjeksan-Kidul 23 — Jogja. that was his MAMA: (4 tung berdebar-debar, sakit urat2 seluruhnja, otak (brains). 5 
Pembatjaan Buku. : playground! 7 Ini Pil menambah darah dan Semangat bekerdja, Baik un- / 

: ? tuk orang jang bekerdja berat, bekerdja dikantor dan jang 
f KANE ASN NA AA NN AE NONE ASN NS SAAA 1 suka sport, dan kasih kuat semua kelendjar2 disemua ba- / 

| Ta : i G O N Oo Cc I D A L | dan (glends). Alesan penjakit : badan lekas tjape, makanan 
1 : ' ! tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, muka putjet 5 

: : : . : kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, 

$ ' Untuk menjem.juhkan penjakit kotor jang sudah lama atau 7 penjakit pikiran (zenuw) tida bisa tidur, dalam tidur se- 
/ : ) baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Gono- | ring takut2, sakit pinggang, kurang makan dan semangat 

' No. 1/ 1957 ' kokan jang lekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar2, / bekerdja ta' ada, untuk itu kita bikin: PIL VIBANOL / 
5 si . ' menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit ! jang tanggung 1007, BERHASIL. ! 
/ Berdasarkan surat kawat Djawatan Gedung? Pusat tanggal 5 : Kn Oma La iga Bara tni Mena Maka ke- . / Harga 1 botol Rp. 20,—. Hg 5 

$ 1 : uni ?5 emi umum teraja, . 7) AMLIIJAKR ASLINOWB coco ocoooco sescosevecacoraearensaronn cc... . Ne 4. 29-1-1957 No. g 41 mada pengumuman kami No. 4/56 ae ran ST Par Nie Nam etetata ai Gaara ah 2 aa sembuh-. Na San Ka. “ni. 2 ae bian p. 10 

Pa an j BARRY SULLIVAN - MERCEDES Mega Harga & Rp. 20— W@|j Radium Viranol Tonic Pills, menambah darah ... Rp.80,— / : 
: Agar semua instansi dan para pemilik dengan pengumuman ' INTIM LAU PIN Tina TIA Pi SNN | IPA ANE O  bana velna ga Ka Kado veto Ok Ma aa aga sn... x 18, — 4 f 

|: ME an In aann ( Me : SEA UMAONA "Un benekaseneneratanga ine Mn Tai bae Kane MN bh 
/ Sa Pa NA ana pemilik .. / writt Dayat Phostek “Directed by GERALD MAYER 'A Ss T H M A Cc U R E | Pil Wanita untuk wanita tua ......iocooocooooooo oo. 00— ! 

MEN mempan apaan Se tngan npugt riset ato Sak / Produced by RICHARD GOLOSTONE - A Meto-Gldwn-Mya Palur " Untuk sembuhkan penjakit dari pipa? angin dan paru2 se- 4 | | 21 pal kaum fergyat Hp. L Rp 20. No.3 10,— "$ | ! BERLAKU KEMBALI. 5 .Pemuda /Pemudi perlu menonton ini. Tjeritera tentang perti Bengek, Batuk kering /basah, banjak slijm/riah dan ) Blossom Face Cream, menghilangkan noda? hitam ' 18,—- / | 
, Jogjakarta, 6 Pebruari 1957. ( Perkawinan jang didasarkan atas kebendaan. Kebahagiaan $ batuk darah dan sesak napas. / Sultana Figura Cream, membikin bagus badan ... ,, 30,— : 
' “ " 2. rumah tangga hantjur setelah kekajain uang dan ketjan- ) Harga 4 Rp. 15, ( Pujer bikin hitam rambut, tanggung tida luntur 1 ' Kepala Djawatan Gedung2 Negeri j tikan kabur. ' BARYLTINE istimewa untuk penumbuh rambut. Meman- ! 2 BTAM er. crco.. Rp. 10,— da Wemabt LoL 20— / 
! Daerah Jogjakarta. ( HIDANGAN DENGAN BINTANG? TERKENAL. aan Ka Pa Batan Aan angga bagi 4 | 4 No Hair Powder, menghilangkan rambut ............ ') 10— : 
4 ( R. M. SOEDARMAN ) j Untuk TH. tai 1. “Yuta jalan 11 18 dag: saki angun Dana Adu # Minjak pandjangkan rambut, tahan rontok ......... ,, 10— 4 
| He ' ntuk 17 eatas. SEXALIN U Sa Mp. / Minjak Telinga, kurang MEndengAT .......oocooooo.. 10— 4 
NAAM AL AR AU LESELSSSSSLLLSLLBB SSL AL ososaat ntuk wanita jang sakm kotoran .... Rp. 20 | Salp Wasir (ambeien) .............., Ka ala maa To SEXANOL Untuk laki? jang lemah badan ....... K3 20,— /. Salp Exceem untuk kudis Batal, luka2 : 10. 
SELSSSELOSSSOEOOES SE SESSSLG GS SOLOSTESOESESSSSLL SLR COSSSLOS SLS LELUT APHRODIN Untuk obat luar" ............ Aa | Pi1 Diabetes (sakit gula) Me Men 

On PARA Kie dik |&- CLEANSING CREAM Untuk bersihkan paras ! PAI Ini jok Kit LA NM 25 5 $ 
SUPERSCOP E (S0 OH ARS SON F REMAD 13 Tahun | 8 muka dan hilangkan make-up pengetatan aanananananaaa »' 10— 5. Obat dikirim sesudah terima uang La abah ongk. kirim 151. 1 j : : SPROSSEN - CREME Untuk hilangkan tanda2 TABIB / 
DENGAN LAJAR LEBAR. Diam: 10 — 5 7 — 9 Pesan tempat dj. 11 — 12. hitam merah atau kuning dimuka atau dilain MAWN Tamblong 40, Telp. 4941, Bandung. 

Re eno ARE ARA az Djl. Djatinegara Barat ? O — Djakarta. 4 
2 DC CREAM Untuk kekolotan, panu? dan kukul , 15— # |" Obat-Obat bisa dapat bali disemua Toko Obat TIONGHOA : 
» NO- HAIR POWDER Untuk hitamkan rambut ,, 5,— diseluruh INDONESIA. y 
4 ATOM HAIRDYE Untuk menghitamkan rambut AGEN. 23     ma tih, Tanggung tidak lunt 1 

DAVID BUTLER PRODUCTIONS, INC. presents itanja 3 Ga, Hp. 107 2 Gr. Rp ea Gr. 

MARGARET  O'BRIEN DC PHARMA LTD, 
ALTER BRENNAN - GHARLOTTE ms 

Toko SOLO, Dji. Sosrowidjajan No, 8 — 
Toko Obat TEK AN Tone Ba 5 Te 
Toko Obat ENG NJAN Ho, 3 72 — 
WARUNG MOELJO, Dj. Judonegaran 17 — 
Toko Obat ENG TAY HO, Patjinar 58 — 
Toko JUNIOR, Djil. Malioboro 93 — 
ZINDABAD HOUSE, Nonongan No. 77 — Solo, 
Toko Obat HOK AN, Djl. Raya 114 — Magelang. 
Toko Obat ENG TAY HO, Pekodjan 101 — Semarang. 
Toko Obat NGO HOK TONG, Gg Pinggir 1 — 
Toko Obat SHANGHAI & SINGAPURA 

Pasar Djohar —- 
Toko Obat A.A. Gang Pinggir 9 — 
UNIVERSAL STARS, Bodjong 6B — 
Toko HAPPY, Alun? 15 

Na Ta DT Ta Wa Ma Ta “8 TT AT Ah 2 8 Ta 

Agen? di Djawa Tengah : 

Toko Obat Tek An Tong, Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo, Petjinan : R.O, Karuhun 
Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 
lang, Toko obat Junon Djl. Slamet Ryadi 162 Timuran. 
Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 
obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 
agar an: 
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Idzin 7 Djuli 1956 No, U. 11478 ya 

  
brng in tingal mes beta Oak sana aa Aa    


