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Perkara madjallah Bikini: : 
  

   

   

Terdakwa: dedak 
Djaksa: Penulis sebagai' : sipe 

gung djawab & dituntut « 
Code journalistiek belum diakui pen asi a 
SIDANG DIUNDURKAN SAMPAI TE hb MARET 

PENGADILAN NEGERI Di JOGJAKARTA — HAKIM 
SOEROTO, DJAKSA R.M. IMAN Ma banana 
PENGGANTI M. SADIJO — KEMARIN MELANDJUTKAN 
PEMERIKSAAN PERKARA TERDAKWA JUSSAC MR (MAR 
GO RAHARDJO) JANG DITUDUH MELANGGAR FATSAL 
282 AJAT 1 KUHP, MENULIS KARANGAN2 JANG BERKE- 
PALA ,,DAN ACHIRNJA DJATUHLAH AMINAH” DAN ,,BU 
LAN MADU, TEMANTEN BARU” TERMUAT DALAM MADJA 
Ta BIKINI NO. I DAN III JANG DIPANDANG MELANG- 

“RK PERASAAN KESOPANAN, 
SEBELUM HAKIM MEMBERIKAN KESEMPATAN KE- 

. TERDAKWA MEMBATJAKAN TANGKISANNJA, 
» 4INJA DITERANGKAN BAHWA PERKARA JANG SE- 
ANG DIHADAPI ITU MERUPAKAN “SATU MASALAH 

PENTING DAN PRINSIPIIL, KARENA BELUM PERNAH SE- 
ORANG PENULIS DITUNTUT KARENA KARANGANNJA 
JANG AANSTOOTGEVEND VOOR EER- 
BAARHEID (JANG MELANGGAR RASA KESUSILA- 
AN), MAKA ITU ADALAH SATU HAL JANG UNIEK DI IN- 
DONESIA JANG SELANDJUTNJA DAPAT MENDJADI PE- 
DOMAN BAGI PERKARA? SEPERTI ITU, OLEH KARENA. 
NJA PERKARA ITU HARUS DISELAMI DENGAN HATI- 
HATI DAN DITELAAH DENGAN SERIEUS. 

Pada permulaan tangkisannja Tangkisan Jussac. 

terdakwa Jussac sesalkan, bah- 

wa saksi utama dari pihak re- Dalam tangkisinnja, terdak- | 
Wa menjatakan tetap pada pen- 

si Jg Tanggung Haa 
mbuat bertang- , 

| tanggung djawab redaksi. La- 
. lam hal ini pembagian tanggung | 

| djawab, ialah penulis kepada re | 

daksi, dan redaksi kepada ma- 
| sjarakat., 

Redaksilah jang bertanggung 
djawab, karena memuat dan me 
njiarkan karangan 

perbuatan redaksi. Dari segi ber 

lakunja fatsal 282 ajat 1 terdak 
wa terangkan tan?kisannja, bah 

wa penulis tak dapat dituntut. 
Tanja terdakwa, bagaimana de- 

- Ma orang jang tak dikenal, jg. 

pakaj nama samaran atau tidak 

pakai nama sama sekali ? Se- 
landjutnja terdakwa sebut fatsal 
277 ajat 1 HLLR. dan code jour- 
nalistiek. Dan achirnja darj se- 

| gi tudiuan pembrantasan batja 

|an tak baik, terdakwa menjata- 

  
| kan pendapatnja, bahwa adalah 
| salah, kalau penegak hukum me 

| mukul kaum pengarang sedang 

| jang mestinja dituntut ialah re- ' 

daksi. Pula terdakwa dahulu me 

| ngarang tulisan itu karena pe- 
| sanar atan permintaan redaksi 
BIKINT. "dalam hal ini olehnia 

| dikemukakan fatsal 51 (1) dan 

(2) KUHP oleh karenanja ia ter 

| dakwa tidak boleh dihukum. 

Setelah ini Hakim sekors si- 
dang untuk rerikss tangkisan 

itu terang | 

ngan karangan jang pakai na- |, 

' me dikeresidenan2 kedalam De- 

  

daksi BIKINI tidak hadlir, hing 

ga terdakwa tak dapat adakan | 
checking tentang persoalan jg. | 
hendak diadjukan. 

Atas hal ini, Hakim menjata- | 

kan pendapatnja, bahwa saksi 

redaksi BIKINI datany atau ti- 

dak, hal itu tidak mengurangi 
kedudukan Jussac sebagai ter- | 
Ma WB 

2 5 : terdakwa. Setelah sidang dibuka 
diriannja, menolak pertanggung kembali. Diaksa dipersilahkan 

an djawab mengenai karangan2 oleh Hakim berikan keterangan- 
tersebut dan penolakannja itu ia nja mengenai tangkisan ter- 

| tindjau dari 3 segi: perta- 
m a segi jang bedasarkan tra- 

| disi jang merupakan hukum jg. 
|tak tertulis, jaitu jang dikata- 

| kan code kehormatan dikalanz- 
an dewan redaksi. Maka karang. | 
an itu otomatis . adalah Siadi 

Wilaich D jawa-Tengah 
  

SURAKARTA 
PENTING BAGI PELADJAR?2 

SUMATERA 

"Menurut Kepala “Djawatan | 
PPK kota besar Surakarta, Han 
dojodiprodjo, para peladjar 

Surakarta berasal - dai Sibolga, 

supaja lekas mengadakan perhu | 
bungan dengan orang tua ma- 
smg2 guna mendapatkan dja- | 
minan seperti biasanja. Karena 
hubunzan pos telah pulih kem- 

bali seperti sediakala. Djuga 

hubungan pos Medan-Djakarta 
pulih kembali. — R.S. 

KONP. TURISME DJATENG 
Di SOLO | 

Di Solo tg. 9-11 Peb. ini akan | 
diadakan komperensi turisme ' 
Djateng jang akan dipimpin Sri 
Sultan Hamengku Buwono ke- | 
IX sebagai ketua Dewan Turis- : 
me Indonesia. Atjara konp. al. 
soal pelaksanaan masuknja ja- 
jasan turisme dan badan turis- | 

wan Turisme Indonesia. Kabar- ' 
nja akan diadakan penindjauan 

ke objek2 turisme di Solo dan 
Klaten. — R.S. 

PENDUDUK TERIMA TANAH 
DENGAN MENJEWA 

Oleh walikota Surakarta telah 
dilakukan pembagian tanah pe- 
karangan dikalurahan Modjo- 
songo kepada penduduk jang 
sangat. memerlukan. - Djumlah 

tanah seluruhnja ada 191 bidang 
jang akan “dibagi dengan hak 

sewa dengan sjarat jang menje- 
wa itu harus penduduk Solo dan 
telah mendaftarkan diri dan jg. | 
dipandang sangat memerlukan. | 
Sewa tanah setahunja tiap M2 

lima puluh sen. — R.S. - 

KUBURAN? SUDAH BANJAK 
JANG PENUH 

Sidang DPRDP Kotabesar Su 
rakarta Rebo 6/2 menerima 
baik usul DPDP tentang Rentja 

na Pentupan kuburan? lama dan 
Pembukaan kuburan2 baru dim 
Kotabesar Surakarta. Mengenai | 
segala sesuatunja diserahkan pa ' 
da sebuah Panitya, 

Perlu diketahui dari Ik. 400 | 
tempat kuburan umum dalam | 
wilajah Kotabesar Surakarta, | | 
141 diantaranja dinjatakan ditu | 
tup, Ketjuali pada tempat2 ,.pa- 
miden” dikuburan2 tersebut. Te 
gasnja mereka jang masih mem 
punjai ..pamidjen” jang sjah ma 
sih bisa mengubur djenazah sa- 

nak-keluarganja disitu. — (Kor). 

  
CFHTALAJAK SUPAJA BANTU 

DJAGA TATATERTIB 
Kepala Gabungan Telepon So- | 

lo dalam pengumumannja dite- 

gaskan. dalam bulan Pebruari | 
ini Kantor Telepon Solo menger 
djakan penanaman kabel tele- 
pon dibawah tanah meliputi se- 
luruh daerah Kota Solo. Baik 
melewati pinggir djalan2 besar / 
ketjil, pula pekarangan2 rumah 
langganan maupun tjalon lang- 
ganan telepon, 

Kepada para langganan dan 
tjalon langganan diharapkan 
bantuannja agar pekerdjaan tsb 
jang telah diizinkan oleh Peme- 
rintah Kota dapat berdjalan de- 

ngan lantjar, Kepada chalajak 

H
n
 
m
a
m
a
 

.nja dengan aspal 

| ramai terutama jaag berkenda- 
raan diharap bantuannja men- 

|.djaga Ta Nag lalu-lintas de- | 

    

penanaman “kabel Se-| 
lesai maka kawat2 telepon be- | 

| kar, untuk itu masih dibutuh- | 
|kan pula bantuan fihak umum | 
|untuk mendjaga mean dan 
kelantjaran lalulintas. 

Sebagai pernah diberitakan, : 
pandjangnja kabel seluruhnja 

| jang akan ditanam meliputi Ik. 
160 k.m.: penggalian alur2 ka- 

i bel, 
| kembali lobang2 alur2 didjalan- 
| kan oleh pemborong sedang pe- 

mengulur dan penutupan 

ngerasan djalan2 dan menutup- 
dikerdjakan 

oleh DPU Kota. — (Kor). 

| SALATIGA 
PNI BERPENGURUS BARU 

Konp. PNI Kota Salatiga tgl. 
1-2-1957 dihadliri segenap Ran- 
ting2nja telah menjusun pengu- 

| rus baru sebagai berikut : 
Ketua Umum Sdr. R.A.J. Soe- 

probo, Sdr. Djokosutontro dan 

Sastromidjojo. Penulis Soewi- 
to dan Roestam serta dibantu 
ketua2 departemen. 

KLATEN 
ULANG TAHUN L.P.P.I. 

IPPI Klaten akan memperi- 
nzati hari ulang tahunnja ke-9 
bertempat digedung otonom ka- 
bupaten malam Achad jang 
'akan datang. Malam itu akan di 

uraikan hasil usaha IPPI dan 
pelbagai pertundjukan oleh ang 

gauta IPPI sendiri. Peringatan 
itu sedianja diadakan tg. 2 Pe- 
bruarj jang lalu. — (Kor). 

PELBAGAI PELANGGARAN 
LALU - LINTAS 

Selama tahun jang lalu menu- 
rut kepolisian lalu-lintas Klaten 
maka djumlah tabrakan diwila- 

jah Klaten terdapat 53 kali, kur 

bannja 33 orang luka2 ringan, 

5 luka2 berat dan 6 tewas. 
Sementara itu djumlah kenda 

raan tertjatat sbb.: (tidak ber- 
. motor) 1788 kereta umum, 16 

| kereta preman, 1448 grobag, 
248 betjak dan 58.868 sepeda, 

Sedang pelanzgaran jang di 

madjukan kepada hakim  me- 
ngenaj kendaraan bermotor 92 
perkara, telah diputus 90. Me- 
ngenai kendaraan tidak bermo- 
tor 244, jang diputus 241. (Kor). 

PURWOREDJO 
TIMBANG TERIMA KOMAN- 

DO BTC ,,SAPTA ARGA” 

Tanggal 4-2-1957 dilapangan 
BTC Sapta Arga” Purworedjo 
dilakukan upatjara timbang te- 
rima djabatan antara Komandan 

BTC , Sapta Arga” jang lama 
Overste Soedigdo dengan Major 
Soehirman, sebagai Wakil Ko- 
mandan sambil menunggu Ko- 
mandan jang baru, disaksikan 
Panglima TT IV Div. Diponego- 
ro Soeharto. Selesai upatjara, 
diadakan resepsi perpisahan de 
ngan sederhana disalah satu ru- 
angan asrama BTC. Hadir Bu- 

pati /Kepala Daerah, wakil2 in- 
stansi sipil (militer serta wakil2 
partai2 politik setempat. (Kor).   

dakwa. 

Keterangan Djaksa. 
Pertama djaksa k”takan, ban 

wa Seo ang penulis jang terang 
| namanja dan telah akui morulis 
'karangannj5 itu, tani berpendi- 

| rian tidak dapat dituntut, kare- 
na sudah ada remimpin Kedaksi 
jang bertanggungdjawab atas 

isi madjalah BIKINI, hal.itu ter. 
deng-r agak djanggai. 

Memang- adalah satu azas 
umum jang utama dan jang be- | 

| dakan Hukum Pidana da ji Hu- 
kum Perdata, bahwa peraturan2 

| Hukum Pidan: berlaku terhadan | 
sipembuat . tulisan pcisoonlijk 

| Maka tak dapat satu pemeriksa- 
di | serta tiang2 besinja akan dibong an atau penghukuman atas se 

orang terdakwa dilakukan te - 

(hadap wakil dari terdakwa. Pe- 
, njimpangan dari azas ini di- 
| mungkinkan, tapi dalam bentuk 
rembebasan dari tuntutan (L.v. 
RJ). Tetapi dasar2 untuk pem- 
bebasan pun terbatas pada da- 
sar-dasa' dalam KUUP fas. 14 

48 49, 50, 51, 55, 81 dan 62 dan 
terdakwa Jussac tak memenuhk: 

sjarat un'uk dapat diperlakukan 
dasar itu. Terdakwa hanja me- 

Sigra sempd hal. IV). 

Dr A.K, Gani dan Mr Subagio. 

bitjaraan itu mengenai situasi 

Pertemuan partai2 pe- 

merintah. 

Dalam pada itu dapat dika- 
barkan mulai pk. 11.00 hingga 
14.00 kemarin dirumah ketua 
umum PNI Suwirjo telah diada- 
kan pertemuan antara partai2 
peme'intah. Pertemuan ini mem 

bitjarakan perkembangan poli- 
tik terachir setelah Pemerintah 
memberikan djawaban atas pe- 
mandangan umum babak perta- 
ma parlemen mengenai peristiwa? 
(jang te-djadi di Sumatera, Se- 

| lesai pertemuan itu, ketua umum 
| PNI Suwirjo jang bertindak se- 
bagaj djurubitjara menerangkan 
kepada para wartawan, semua 

5 partai pemerintah menjatakan 
akan tetap mendukung pemerin 
tah sampai saat pemerintah 
memberikan djaiwabannja atas 
pemandangan umum babak ke- 
dua parlemen jang menurut ren 

tjana akan diberikan tgl. 13 Pe- 
brua'i jad. 

Selandjutnja oleh Suwirjo di- 
terangkan, tgl. 12 Pebruari nan- 
ti akan diadakan pertemuan lagi 

antara 5 partai pemerintah tsb 
untuk membitjarakan soal re- 
shuffle kabinet setjara besar- 
besaran. 

Achirnja djurubitjara itu me- 
njatakan harapannja, perkem- 
bangan sampai hari ini membe- 
rikan gambaran baik bagi ke- 
mudian hari. 

Pertemuan dirumah Suwirjo 
itu dikundjungi oleh wakil2 de- 
wan pimpinan dari 5 partai pe- 
merintah, jaitu PNI, NU, Par- 
kindo, Katholik dan PSII, tanpa 
dihadiri menteri2 jang bersang- 
kutan. 

  

Sesudah itu ? 
Apakah sesudah tgl. 13 Pe- 

bruari jad, pendukung2 peme- 
rintah ini masih kompak, meru- 
pakan pertanjaan jang besar.   

JUSSA0. MR. 

     

  

   
    

    

  

   
    

   

IROANA MENTERI SA- 

“ NGAT SETUDJUI 

Pelaksanaan Pekan 

E Pemuda. . 
Perdana Menteri Ali Sastro- 

djojo dalam suratnja kepa- 
semua Menteri menjatakan, 

ja azasnja ia sangat menje- 
djui diselenggarakannja Pe- 
h Pemuda Seluruh Indonesia. 

Mengenai permintaan bantuan 
u fiasilitet2 guna penjeleng- 
aan Pekan Pemuda ini jang 

telah disampaikan kepada Perda 
na Menteri, dalam surat terse- 
but Perdana Menteri menjata- 
kan menurut hematnja patutlah 

hal itu mendapat perhatian se- 
.tjukupnja. Oleh sebab itu Perda 
na Menteri minta kepada semua 

Menteri untuk memberikan in- 
struksi kepada instansi2 diba- 
wah kekuasa:n kementerian ma 
sing2 supaja memberi bantuan   
dalam batas kemungkinan jang 

| ada. — Ant. 
  

KSAD Te   
ANGGAUTA 

TELAH - menghadap pada 
Presiden /Panglima Tertinggi 
Sukarno di Bogor KSAD Djen- 

dral Major Nasution. Menurut 
keterangan KSAD telah berikan 
laporan kepada Presiden /Panyii 
ma Tertinggi tentang hasii2 per 

Gdjaianannja ka Sumatera, Komp. 
militer di Palembang dan ten- 

tang soal? dalam bidang milite 
lainnja. 

Dan Rebo siang KSAD ada- ' 

kan pembitjaraan dengan PM 

Ali Sastroamidjojo digedung De 

wan Menteri. Menurut dugaan 
pembitjaraan ini erat hubungan | & 

laporan kepada 
Panglima Tertinggi dan PM 
S.U.A.D. RAPAT TERUS MENERUS DAN 5 

A.D. DITAHAN 
takan akan tetap patuh kepada 

Panglima Tertinggi Sukarno dan 

pertanggungan-djawabnja. 
38 Angganta AD di- 
tangkar. 

“ Seiandjutnja dapat dikabar- 

kan, 3 anggauta AD bagian per | 

|djawatan MBAD. malam Rebo 

ditahan pihak jang - berwadjip 
atas tuduhan tersangkut dalam 

ketjurangan2. 
(Sebelum itu ada £ anggauta | 

ditahan atas vuduhan ter-           
wasa ini. 

| Selain kepada kabinet djuga | 
| kepada Gabungan Kepala2 Star" 
| 
|akan diberi laporan pula. 

Dalam pada itu Rebo siang 

Staf Umum AD diketahui masih 
“teftis adakan rapat dinas di 
AD guna rumuskan haril2 Konp. 
Palembang. Mengenai Simbolon 
dan segala sesuatunja jang ber- 

oleh KSAD kepada Panglima 
Tertinggi, Masalah Simbolon 
sendiri akan diselesaikan setjara 

tersendiri oleh KSAD dalam 
rangka Sidang militer jang da- 
sarnja dewasa ini sedang dirin- 
tis. Seperti diketahui setelah ..pe | 

ristiwa 22 Des.” petjah di Me- | 

dan. Panglima Tertinggi keluar 
| kan seruan chusus 

| kepada Simbolon sedang Simbo- | 

' lon ea ane Tn Ter 

  

nja dengan persoalan2 AD de-'S 

SUAD terus berapak FF Tanggal 3-2 jl telah terdjadi | 
2. ung2 nan | 

hubungan dengan itu dilaporkan | 

ditudjukan | 

  

   
   

   
    

  

   

  

     
      

     

  

ingkut dalam peristiwa Kolu- 

Z. Lubis. — Ant. 
  

SEMARANG BA 
Seorang wanita Kari 5 ( 

1d Jir di 

marang Barat air menggenangzi 
djalan raja antara Semarang — 
Kendal, perumahan 'penduduk, : 
sawah2 dan lain2. Tinggi air di 
sana rata2 antara 30 cm - 70 cm. 

i- Sementara itu didapat kabar, 
sebagai akibat bandjir itu se- 

| orang wanita dalam suatu kam- 

pung di Semarang jang akan pu 
| lang melalui sebuah djembatan 
telah hanjut dan tewas. Djem- 
batan itu sendiri karena air 

anaik, terendam. — Ant. 
  

  

DP PNI Mangunsarkoro, 

politik sekarang ini. 

Beberapa partai sudah menge- 

mukakan pendapatnja, bahwa 

komposisi sepe:ti, sekarang itu 

tidak mungkin kabinet dapat 
mengatasi kesulitan2. 

Seperti Parkindo & Katolik 
mengingini, supaja partai2 pe- 
merintah bersama2 mengundur- 
kan diri dan kemudian bersa- 

ma2 pula membentuk kabinet 
baru. Pa.kindo telah memegang 
batas waktu tgl. 15 Pebruari: 

kalau partai2 pemerintah tidak 
bersedia seperti pendirian jang 

dianutnja itu, maka menteri2nja 
akan dita:ik dari kabinet. De- 
mikian djuga PSII & NU meng- 
hendaki reshuffle integral. 

Keinginan PKI. 

Dalam statementnja CC-PKI 
menjatakan, kalan kabinet alami 
krisis atau kalau reshuffle be- 

gitu besar?2an sehingga hakekat 
nja 
kabinet baru, maka PKI meng- 
harap supaja dipertimbangkan 
pembentukan kabinet dengan 
komunis. 

Pe.njataan itu dikeluarkan se 
telah diadakan pertemuan an- 
tara pemimpin2 PSII dan PKI 

untuk  bitjarakan situasi seka- 
rang ini. Statement itu selan- 
djutnja menjatakan, sebuah de- 
legasi LT PSII terdiri dari Ab- 
dul Rasjid, Abdul Hamid Mar- 
gana, Sunarto dan Ruslan tg. 6 
Pebruari menemui sekdjen CC- 
PKI D.N. Aidit dan angg. CC- 
PKI Siswojo dikantor PKI. Da- 
lam pertemuan itu PSII djelas- 
kan tentang statementnja baru2 
ini mengenai reshuffle kabinet 
setjara integral. 

Pihak PKI dalam pada itu 
menjatakan setudjunja diada- 
kan pertemuan dengan Presiden 
dan tokoh2 partai untuk bitja- 
rakan 
— Ant,          Lambaga Kebudairan 

merupakan pembentukan - 

»Kon Batavia ootse asch Gor 
van Kunsten en Wetanscheppan 

Sampai 13/2 Kabinet kompak 

' Sesudah itu akan ada reshuffle atau perobahan ! 

Presiden berunding dengan tokoh2 PNI 
KEMARIN pagi Presiden Sukarno tesah menerima ketua | 

umum PNI Suwirjo dan anggota2 
Sesudah pertemuan itu mereka ! 

tidak sedia memberikan keterangan? kepada pers. Diduga pem- 

  

| PRES. SUKARNO SUMBANG- 
KAN OBAT2.AN 

Tanggai 6/2 Presiden Sukar- 
no telah menjerahkan sumbang 

an obat2an kepada PB PMI utk. 
penderita dan korban bentjana 

alam pada umumnja. Upatjara 

penjerahan obat2an tsb dihadiri 
oleh Dr Sumarno Sosroatmodjo 

wakil ketua PB PMI dan ang- 
gauta2 PMI lainnja. — RD. 

  

DUTA R.I. UNTUK SAILAN 
Telah diangkat Mr Musa 
Surja Natadjumena. 

Pemerintah telah mengang- 
kat Mr R.M. Musa Surja Nata- 
djumena sebagai duta luar bia- 

Sa dan Menterj berkuasa penuh 
ntuk Sailan. Pengangkatan Mr 

R.M. Musa Surja Natadjumena 
tersebut telah. disetudjui pene- 

rintah Sailan. Dewasa in Mr 

Musa, mendjabat duta Indonesia 

untuk Portugal. — RD. 

kepada Panitia Pekan Pemuda | 
“baik dipusat maupun didaerah? | 

sedia penuhi panggilan untuk da | 
g ke Djakarta guna berikan | 

— PROF. WOLFGANG 

PEMB. HONGARIA 

  Sebagai alasannja dikatakan 

Intelektuil RDD siapkan coup kontra revolusioner 
Krisis ideologi di Djerman Timur 

— ARTI KO - EKSISTENSI DAMAI DIKATJAUKAN | - 

— MAHASISWA UNIV. 

oleh Walter Ulbricht, sekretaris 

HARICH DITANGKAP 
HUMBOLT SIMPATI 

bahwa partai- | 

ini diberikannja pada CC 

hasiswa2 Universitas Humbolt 

jang bersimpati pada pemberon- ' 

LI itu, ada beberana matjam, ja- | tak? Hongaria telah merentjana 

| munis nasional dari Jugoslavia, 
| serta kedjadian2 Hongaria dan 
Polandia. Perkembangan2 ini 

menganggu kaum intelektuil da 

lam kalangan partai. 
Setelah menerangkan bahwa 

|itu kampanje sekitar kesalahan | kan untuk mulai dengan aksinja 
marhum Stalin, pengaruh2 ko- | di Berlin, tetapi berkat kewas- 

padaan rentjana ini dapat di- 

gagalkan. 
Prof. Wolfgang Harich (32 

th) adalah seorang dosen Mar- 
xisme pada Universitas 

lalu untuk mengumumkan lapor | ber 1956 dengan tuduhan hahwa 

|an Krushchey tentang kesalah- 
|an2 Stalin, Ulbricht meniatakan 

' bahwa banjak intelektuil dalam 
| partai jang mengatjaukan arti 

| ko-eksistensi damai antara sis- 
| tim2 kapitalis dan sosialis serta 

| ko-eksistensi ideologi. Malahan 
| sementara golongan ada jang 

| menghendaki penindjauan kem- 
| bali Marxisme-Leninisme. 

U'bricht' seterusnja menudju- 

kan ketjamannia terutama nz-   
| mereka berkomplot hendak men 

djatuhkan pemerintahan, 
Diteranskan pula oleh Ul- 

bricht bahwa komplotan ini di- 
pimpin oleh veteran2 Universi- 

tas Humbolt jang ada di Unter 
Den Linden jang terletak 1 mil 
dari tapalbatas RDD - Djermar 

Barat. 

LARANGAN MOGOK DI SU. 
MATERA SELATAN 

da profesor2 tertentu di Univer- | 
| sitas Leipzig (Philosophi) dan | 
profesor2 pada Lembaga Ilmu | 
Pengetahuan Ekonomi. Dikata- | 

Demi kelantjaran 

pembangunan. 

Terhitung mulai 1 Pebruari 

lengkapan, termasuk salah satu | 

     

kan bahwa intelektuil2 ini meng 
' hendaki laporan lengkap tentang ' 
| berbagai ideologi jang ada pada | 

' pedjabat2 tertentu dari partai2 | 

komunis negara2 lain. Mendja- | 

wab ini Ulbricht mengatakan | 

| bahwa organisasinja bukan seis- | 
mograph iang mentjatat kesa- | 
lahan2 matjam2 partai. Kami | 

(ingin mendiskusikan tetapi dja- 

ngan menudiu kearah kemerde- | | 

|kaan tanpa ikatan2, kata vr 
bricht selandjutnja. 

Rentjana cuup kontra 
5 revolusi, 

Dalam- laporanrija diterangkan | 

Nanya Jana D bUnp3 i kemudian bahwa semua gedja- | an menjatakan, alasan jang di- 

jang termasuk lingkungan Se- | 
la2 revirionist kaum intelektuil2 | 
itu telah dikristalisasikan dalam | 

kcoup kontra revolusioner 

| dipimpin 
| Harich. dari Universitas 

| bolt, jang oleh pemerintah RD 
' Djerman ditangkap bulan No- 
' vember il. bersama intelektuil2 

lainnja. 
Tentang diri profesor Wolf- 

gang Harich. diterangkan oleh | 
sekretaris I Partai Persatuan | 
Sosialis Dierman itu. bahwa dia | 

mempunjai hubungan dengan 

kaum politisi ,Barat”. terutama | 

dengan kaum sosial demokrat. 
Setelah menjatakan bahwa prof. 

Harich mendasarkan pendirian- 
aja pala penda»?t | 
an Pengarang” Hongaria, Ul- 
bricht mengatakan selandjutnia 
bahwa Harich djuga menjetu- 

diui bahwa diika ekonomi RDD 
dirumah djadi seperti apa jang 

ada dalam negeri kapitalis. 
Selandjutnja diterangkan oleh 

nja bahwa Harich ditangkap ke 
tika ia baru kembali dari Ham 
burg dimana ia mengadakan pe- 

rundingan2 dengan pembesar2 

Barat” jang berkompetensi. Im. 
demikian Ulbricht kemudian. 
menundjukkan kewaspadaan Or 
ganisasi2 pemerintah, negara, 
partai serta klas pekerdja. 

Lebih djauh diserukan bahwa 
untuk memerangi krisis ideolo- 
gi, latihan teori harus diintensif- 
kan untuk memberikan sema- 
ngat anggauta2 partai dengan 
spirit perdjuangan klas dan le- 
bih banjak berinisiatif dalam 

melawan ideologi bordjuasi. 
Ulbricht sementara itu mem- 

berikan peringatan pada komu- 
nis2 nasional dan kaum Sosial 
demokrat jang menganut opor 

tunisme. 

Hum- | 

| 
| 

Gerakan mahasiswa? 
Humbolt. 

UP lebih landjut menerang- 
kan, berhubungan dengan per- 
siapan coup oleh prof. Wolfgang 
Harich, diterangkan pula bahwa 

dalam laporan termaksud dite- 
Pa djuga Pan Mn ma   

  

PEM. GEROMBOLAN A 
PANGGILAN P 

Pemkngin gerombolan Albert R 
amanan Rakjat” (TPKR) telah 
Pemerintah, Tampak pada gam 

nanda tangani penerimaan sedju 
inahasa L.F', Saerang Na        
   

  

Indo : 

bep 

  

gg daa 

LBERY RUNTU TAATI 
EMERINTAH, 
untu dari »Tentara Pembela Ke- 
menjatakan mentaati panggilan 
bar Albert Runtu sedang me- 
mlah uang dari Kepala Daerah 
untuk perbekalan anak buah- 

jang | demi kelantjaran pembanyunan 
oleh prof. Wolfgang | di Sumatera Selatan "mi. — A Ant. 

sPerhinanun- | 

jang lalu, 

Selatan dilaran 
| pemogokan. Demiki an instruksi 

| Pengusaha Militer Sumatera Se- 
|latan termasuk Djambi disam- 
paikan kepada Djawatan Hubu- 

ngan Perburuhan Daerah III. 

Untuk pelaksanaan zsi 

tersebut, Djawatan Hubungan | 

Perburuhan telah mengundang | 

Serikat-Buruh2 jang berad,' di | 
kota Palembang menghadiri per 

| temuan digedung Nasional Pa- 
lembang. 

Mendjawab pertanjaan, pihak 
Djawatan Hubungan Perburuh- 

Instrul 

kemukakan dalam instruksi In- 

rangan megok tersebut adalah 

SEKRETARIS I Partai Persatuan Sosialis Djerman dalam | | 

laporannja jang telah diamumkan menjatakan, 
nja kini sedang menghadapi krisis ideologi jang mengenai ba- | 

njak kaum intelektuilnja, Laporan 
“partai tersebut dan telsh diumumkan oleh ,,Neues Deutsch'and” 

Hur- | 
bolt. Dia bersama kawannja 3 | 

CC partainja memutuskan tahun | orang ditangkap pada 29 Novem | 

| menteri 
| 
i 

didaerah Sumatera | 
mengadakan | 

      

   
   

  

LAPORAN WALTER ULBRICHT : 

  

DINAS2 PENERBANGAN GIA 
KE SUMATERA 

Diselenggarakan lagi. 
Dinas2 Penerbangan GIA ke- 

dan di- Sumatera jang selama 
ini belum dapat dibuka kembai!, 
sekarang diselenggarakan lagi, 

| jaitu Djakarta - Palembang - 
Rengat - Pakanbaru - Medan se- 

| kali seminggu mulai tanggal 5 
| Pebruari 1957: Medan - Pakan- 
|baru - Rengat - Palembang - 

Djaka'ta sekali seminggu mulai 
tanggal '6 Pebruari 1957: Dja- 

karta - Palembang - Pakanbaru 
p», sekali seminggu mulai tgl. 9 
Pebruari, dan Medan - Singapura 

pp. dua kali seminggu mulai tgl. 

5 Pebruari. — Ant. 

SOVJET TERTIN 

  

GGI UNI 
SOVJET BERSIDANG 

Pers ke- 6 Soviet ter- 
talan Giyuka 

.dangan 

    

      lengan y 
an2 Bangsa selami 15 ine- 

nit.” “Haa P al. sekretaris I Par- 

tai Kamunis Khnushchev, presi- 
den presidum Sovjet tertinggi 

URSS K.ementi Voroshilov, PM 
Bulganin, para wakil PM Mols- 

| tov, Malenkov, Kaganovich, sa- 
| burov, Pervukhin, Mikoyan, wa- 
| kil presiden presidium Shvernik, 

luar negeri She 

Selasa perang ini dila 
i bi bersama Dev 

Bangsa dan Dew: 
Pa ini aikan me 

n soal2 jang 

bagi perekonomian So 
perciahan2 administratif 
politik luar negeri. — AFP. 

        

an v 

Ba 
1141 

  

    
     

  

  

HARTA PENINGGALAN 

YIUMPHREY BOGAKRT 
Didapat kabar di Holly- 

wood bahwa bintang film 

Humphrey Bogart jang me 

hinggal dunia 3 minggu jl. 

karena penjakit kanker, 

mempunjai ' harta pening- 
galan sebesar $ 1.000.000 

, jang dibari separoh untuk 

isterinja jaitu Lauren Ba- 

call, djuga seorang bintang 

film, dan separoh untuk ke- 

tiga anaknja. — Rtr.     
  

KOMUNIKE CEYI LON — TIONGKOK : 

Chou-Bandaranafke usu!- 
kan konp. A—A lagi 

SERUKAN PADA INDIA DAN PAKISTAN UNTUK 
SELESAIKAN SOAL KASHMIR DENGAN 

DJALAN DAMAI 

penjelesaian setjara damai. 

Selandjutnja mereka djuga 
mengusulkan diadakannja kon- 
perensi ASIA AFRIKA setelah 
ada waktu jang mengidjinkan 
untuk melandjutkan pelaksana- 

an p.insip2 ko-eksitensi damai 
seperti jang tertjapai di Ban- 
dung jl. Solidaritet ASIA AFRI- 
KA perlu diperkuat untuk me- 
lawan agresi serta ekpansi ke- 
kuatan  imperialis dan koloni- 
alis, dibagian dunia itu. Sampai 
kini kekuatan termaksud masih 
te:us berusaha menghalangi ke- 
merdekaan serta kemadjuan2 jg 
diusahakan Rakjat untuk men- 
tjapainja berdasarkan spirit du- 
nia jang baru, demikian dinjata- 

kan dalam pernjataan bersama 
itu seterusnja. 

Ttg. Timur Tengah & 
»Doktrin Ike”. 

Berhubungan dengan situasi 
Timur Tengah dirangkaikan de- 
ngan ,,Doktrin Eisenhower” un- 

tuk daerah ini, kedua PM menja 
takan pendapat bahwa dilan- 
djutkannja politik kekuatan 
atau penggantian beberapa ne- 
gara oleh satu negara dengan 
atas namanja apa jang mereka 
namakan pengisian kekosongan 

tidak akan membantu pemetjah 
an masalah daerah itu dimana 
rakjatnja harus merdeka untuk 

menentukan nasibnja sesuai de- 
ngan harap»nnja.” 

Soal sendjata? nuclear 

& perdamaian, 
Dalam bagian lain pe.njataan 

bersama itu kedua PM menjata- 
kan kutukan terhadap peperang 
an serta blok2 militer . sokong- 
an terhadap diadakannja per- 
lutjutan persendjataan - dan ke- 
mudian perlunja diadakan pela- 
rangan  sendjata2 nuclear dan 
ditiadakannja djuga pertjobaan2 
sendjata2 sematjam itu. 

Dinjatakannja lebih landjut 
bahwa menurut kepertjajaannja 
bahwa bangsa2 dapat hidup da- 
lam perdamaian walaupun pada 
mereka terdapat perbedaan2 se- 
perti dalam sistim sosialnja, 

Peperangan dunia baru atau 
ditimbulkannja kelandjutan ke- 
adaan jang dapat menimbulkan 
perang demikian tidak Naa Ab di-   biarkan. 

  

PERDANA MENTERI? S. Bandaranaike dari Ceylon dan 
Chon En Lai dari Tiongkok dalam pernjataannja 
kepada India serta Pakistan untuk 

Kashmir dengan tjara2 damai. Berhubungan dengan ini dikemu- 

kakan alasan bahwa penjelesaian demikian tidak hanja merupa- 
kan kepentingan kedua negara tetapi djuga kepentingan 
lebih tuas dari solidaritet ASIA AFRIKA guna mengusahakan 

telah berseru 
menjelesaikan persoalan 

jang 

Taat ,,prinsip Bandung” 
Selesai dengan upatjara pe- 

nandatangan itu diadakan dan 

kedua. PM menjatakan kejakin- 
annja akan ketaatan pada ,,prin 

Sip-prinsip BANDUNG”. - AFP. 

  

LULUS 
Gadjah Mada. 

Fak, SKP, tingkat prop. bacc. 
,djurusan Sastra Barat sdr. Juli- 

ati Sumartono, Djurusan Sastra 

Timur sdr2 Siswana, Sri Supad- 
mi, Satiti dan Sunitrihami. 

Tingkat prop. bacc. djurusan 

sedjarah sdr2 Suhardjo Hatmo- 

suprobo, Sugeng, Wismaningsih 
dan Siti Rochmani. 

Fak. HESP, tingkat prop. kan 

didat Sospol sdr2 Achmad Djae- 

nuri, Bata, Kusumo Winahju dan 

Edy Sugeng. 
Tingkat prop. bace, Pemerin- 

tahan, sdr2 Indomora Ha'rahab, 

Tingkat bace, Pemerintahan, 
sdr. Marmanto Marmohadipra- 

noto. 

Tingkat bace, Hubungan Inter 
nasional sdr. Sujoso, 

Tin”kat bace. Publisitit. sdr 

Alexander Rumondor. 
Tingkat kandidat Sos /Pol. 

sdr.2 Gde Alit, Kabul Sumardjo 

dan Soegijanto. 

  

Sungguh2 terdjadi 
@ Pembukaan sidang penga- 

dilan (Djakarta) untuk periksa 
perkara wartawan Mochtar Lu- 
bis kemarin dulu diundur sete- 
ngah djam: djaksa Dali Mutia- 
ra terlambat datang akibat raz- 
zia jang dilakukan oleh pihak 
tentara 4 kemudian sidang di- 

undur sampai tanggal jang ma- 
sih akan ditentukan: panitera 
amat kasip datang, djuga akibat 

  

  razzia, 

 



  

ai 

aa 

mekah 

  

  

.ranyur RENTJANA: 1 
soningannne tense e. 

  

    — Code Kehor matan Pers di Pe aa 
CODE Keith djurnalistik sedang menghadapi test di- 

sidang d1, ana ha Manan Apakah pemimpin redaksi surat- 
   

  

    

   

| dengan. sij 
    ed 

harus pikul tanggungdjawab pidana atas tu- 
ja ? Apakah si penulis jang 

aa itu ? "Ataukah si pemimpin redaksi 
s bersama-sama. harus mempertanggungdjawab- 

| kan satu tulisan terhadap Mena 

$ | Jussac Mr, dituntut Kata Ta dimadjallah Bikini. 

   

   
    

sg mena ia ga oma Oa 

sa ons aa Jae (dader) un 
Saki $ Le 

pesanan, tidaklah” karena force Ka $ 

karena menurut code 
na Opa, oleh pemimpin. 

    

kelas ng sma dengan Dotikipla redaksi adalah Ja 

   
, Apakah pemimpin redaksi kemudian dituntut djuga 

Tg dihadapkan kesidang lan — itu 
terserah kepada an jang menentukan tindakannja atas dasar 

. Code @jurnalistik seperti jang dikemukakan Jussac, demiki- 
an djaksa, belum diakui oleh undang? seperti halnja beroepsge- 
heim dokter atau 'pastoor (biechtvader) jang tidak boleh dipaksa 
harus menjebut. nama sana atau orang jang : Mangan melakukan 
mena 

il Bab BEA Mr ini merupakan suatu test cas 
kehormatan. Sekarang - bai Sana code ini memang sudah ada 

suratkabar — umpamanja Sin Po — jang menjerahkan ta: 
djawab atas segala tulisan kepada si penulis sendiri, Peannaa 
redaksi tidak ikut tjampur. Djuga pemimpin redaksi Pedoman 
apakan Anwar) pandang tanggungdjawab mengenai sesuatu 
tulisan harus dipikul oleh penulisnja sendiri, karena tidak mung- 
kin pemimpin redaksi jang barangkali tidak tahu segala seluk 
beluk sesuatu hal dapat pikul tanggungdjawab tulisan mengenai 
hal itu. 

ak 
Dislam pada itu dikalangan pers orang masih mengenangkan 

Pu almarhum Mr Amir Sjarifuddim jang. sebagai permimnyan re- 
djallah politik di Djakarta — lama 

Png mau menjebut nama penulis suatu karangan — 
perang — 

jaitu sdr. 
Tag, — Gan dia sendiri masuk bui 114 tahun lamanja. 

    

| Pendirian » mana jang kuat dikalangan djurnalistik. belum lagi 
as $ sekarang ini. Maka putusan hakim Jogja akan me- 

n ketentuan jang pasti: sakunya jang pikul tanggungdjawab, 
penulis atankah pem impin redaksi 

| baiknja, andaikata Pi Publisistik mem pela- 
dari. perkara J Jussac Mr. ini, Universitas dapat memberi antjar2 

  

PIKIRAN PE MBATJ 4 
DJALAN JOGJA — 

IMOGIRI 
Belum lama berselang djalan 

raja Imogiri — Jogjakarta via 

Kotagede tlh selesai diperbaiki. 
Begitu pula djembatan sungai 
Oja di Dogongan telah selesai 
dibangun, dan telah diresmikan 
pemakaiannja. Dengan demikian 
perhubungan ekonomi 
kidul — Jogjakarta via Imogiri 
bertambah lantjar, 

Tapi djalan raja Imogiri — 
Jogjakarta via pos Gandok ru- 
sak, sehingga tidak merupakan 
djalan raja lagi tetapi merupa- 
tas lobang2 (djugangan), hing- 
ga menjukarkan pengemudi? 

Gunung- | ! . 
| Kaboel direktur Gembira Loka 
Luntuk mengobah nama dua ekor   $ jat? 

naik sepeda (ngladjo), banjak- 

nja orang jang berziarah ke 
Imogiri, maka saja ingin sekali 
apabila djalan tersebut dengan 
selekas mungkin diperbaiki. 

Prawoto 

Trimuljo /Djetis /Bantul. 

x 

HABISI SADJA 
Mengingat kesediaan R.M. 

gadiah di Gembira Loka, dan 
dibukanja. sajembara Gadjah di- 
dalam harian , Kedaulatan Rak- 

apakah kiranja persoalan 

itu tidak lebih baik dihabisi sa- 
dia, sedang Sdr. sendiri djuga 

Noot Red. : Memang tidak di- 

LT dar. 

  

ja 
dana Naaah jang disam 

'paikan kepada  Wedana Sala- 
| man, jang ditanda-tangani sdr.2 

 Tugijo dan Marsidi, masing2 
“dari Pendukung Demokrasi 
Rakjat Borobudur, menjatakan, 
supaja jang berwadjib menin- 
djau kembali hasil pemilihan 
Lurah di Borobudur tz. 17 Dja- 
nuari jl. dan mengambil tindak- 

lan tegas terhadap 'orang2 jang 

menjalahgunakan kedudukannja 
“untuk maksud2 tertentu. 

Pernjataan itu dikeluarkan 
karena, menurut para pendu- 
kung tsb., pendaftaran pendu- 
duk tidak sempurna, ada alat 

| negara ikut tjampur tangan 

|adanja ketjurangan2 lainnja, 
demikian al. pernjataan itu, 

| PERINTIS KEDU KE G.B.N. 
Sedjumlah. 2 peleton pasukan 

| perintis Kepolisian Karesidenan 
Kedu terdiri dari 80 orang di- 
bawah pimpinan Komandan Pa 
sukan Adj. Inspekteur I Supa- 
ran, tgl. 2-2 jbl telah bertolak 
memenuhi tugas negara kedae- 

rah G.B.N. bagian utara. 
Anggauta2 perintis tsb. ber 

asal dari kabupaten2 Purwore- 
djo Kebumen, Wonosobo dan Te 
manggung masing2 sedjumlah 

20, 20 20 dan 19 orang TEAGAN 
Seorang komandan seperti tsb 
diatas. — Kor. 

5 ANAK TIONGHWA 
DILUTJUTI 

Dipuntjak G. Tidur, 
5 Anak2 Tionghwa di Mage- 

| lang tgl.1-2 jbl. jang sedang ber 
| senang2 merajakan hari Sintjia 
telah dibawa kepuntjak G. Tidar 
dan dilutjuti perhiasan2nja, oleh 
seorang jang rupa2nja sudah me 
ngintip mereka. 
Menurut keterangan jang di- 

peroleh K.R. dari fihak Kepoli 
sian, 5 anak itu berusia antara | 
6 & 10 tahun berasal dari kam 
pung Bogeman Magelang, se 

dang 2 diantaranja adalah anak 
pegawai polisi di Mage'ang. Ke 
Lima anak tsb. dalam merajakan 
rangkaian hari Sintjia itu, hari 

itu bersama2 naik sebuah betjak 
dengan maksud berputar? kota | 
dimana anne tuanja tdak me! 

  

naruh “ak wasangka. | 
Sosam sinja Sidekat sisdion 

seorang” lelaki jong ru- 

  

» 1.» mengintip sebelum 
ga to lah memperhentikan be- 

tjak dan menjuruh turun ikeli- 

ma anak itu Gan “diadjak ke 

lapangan latihan menembak di 
Tidar, dan selandjutnja diadjak 

mendaki gunung Tidar. Kelima 
anak tsb. tidak menaruh tjuriga. 
Dipuntjak "Dulang aa disu-   2 kendaraan. Bahkan disebelah se kam DO success" kepada Pena perem, 

latan desa Sudimoro ada jang Sar. Kaboel jang toleran itu? | an Nat ud Ta 3 Sa tak 2 

terseran. parit hampir seperdua. | Srj Amari 1 Meh 4 1 ruh me 

) Teen dadang djalan | Tugu Kidul 38 , NN Sepak Ta 

giri — jaka r rang anak lain 

see aa anang Tn | Jog al jang memakai arlodji. Anak ini 

  

pos Gandok, ialah untuk perhu- 

bungan ekonomi, bagi peladjar2 | 

jang bersekolah kekota dengan 
muat lagi, tapi sajembara” dja- 

lan terus hingga tg. AI 

  

Si. GAHARU ' TTG. KONP. PALEM BANG: 

Tj jaranja Simbolon salah 

GINTINGS TELAH MENEGAKKAN HUKUM, TAPI 
LANGGAR SOLIDARITET 

» SAJA melihat satu hasil ma- | kol. Djamin Gintings tanggal 27 

Ximaal jang sudah ditjapai dan | 
adanja tempat berpidjak untuk ' 

Desember 1956 jang lalu sesuai 

| dengan perintah harian Pangli- 

penjelesaian selandjutnja”, demi | ma Tertinggi Presiden Sukarno, 

kian Letnan Kolonel Sjaimaun | Sjamaun Gaharu katakan, djika 

Gaharu Komandan Ko. Daerah | tindakan Djamin Gintings ini Y 

Militer Atjeh (KDMA) terang- lihat dari sudut hukum, mung- 

kan kepada pers Medan ketika | kin DPjamin Gintings mau atau 

      

ditanjakan 
hasil konperensi Palembang. : 

(Let. Kol. Sjamaun Gaharu ti- | 

kepadanja tentang | | lebih menegakkan hukum. 
Tapi, demikian Sjamaun Ga- 

|haru selandjutnja, dari segi 

dak bersedia memberikan dja- | |ikrar-bersama, tindakan Djamin 

waban sampai dimana dasar ke | 
kuatan tempat berpidjak itu wa 
laupun dia dalam keterangannja 
itu menambahkan lagi ,,tempat 
berpidjak itu tjukup kuat. 

Sementara itu dikatakannja, 
2 sendiri telah memadjukan 

    

5 2 
r 3 satu terfitoriim ter- 

senat untuk Atjeh. Dan hal ini 
akan terus diperdjuangkannja 
sampai berhasil. 

|. Djumpa Simbolon. 
'Ditanjakan tenntang Kolonel 

Simbolon, Sjamaun Gaharu ka- 
takan dia sempat sama2. makan 

Nee, Kolonel. Si bolon di Pa- 
. Tapi, demikian dikata 
.kami berdua tidak ada 

        

    
'an Ta kaw. 

“Dalan NK er Letkol. 
U. . menambahkan, 6 -      

      
asjara 

je kran Sjamatin “Gahd- 

Ko! ol. Simbo'on ketika revolusi il 

pernah Pa komandan di 
sana. 

. rate Kata “1 

    

   

       

    

   

      

     

    
    

    
   

   

   
   

  

    
        

   
   

     

Tembia 2 mar Dekati | pe 
“ristiwa 22 Desember” oleh Kol. 
Bimbolon dikatakan Letkol. Ga- 

- sadja. jang -salah, 

tetap 'baik. Tambahan pula | 

terambil' dari tiap 

Gintings ini telah melanggar so- 

ringan aan an — Ant. 
  

MADIUN 
PEMASUKAN UANG PADA 

KAS KOBES MADIUN 
Kas Kobes Madiun dalam ta- 

hun jang lalu telah mentjatat 
pemasukan uang dari pasar2 
dalam kota sebesar Rp. 547.091, 
20. Dari beaja tanah Rp. 24.494, 
65. Dari setasiun bis Rp. 84.700.-. 
Tidak ditemanzkan berapa jang 
telah dikeluarkannja. (Kor). 

IBRI BN 505 BERDIRI 

akan sesuatu, Per- Ikatan Bintara RI tjab. BN. 

£ an saja Manga Kol, Sim | 505 Madiun telah terbentuk de- 

2 bertemu ngan susunan pengurusnja sbb : 
ketua Sers. Maj. Husodo dan 
'Sers. Maj. Asir Darsono, penu- 
lis Sers. Maj. Sumardji dan Ko- 
pral Mubasim, bendahara Sers. 
Maj. Sumadi dan Sers. Maj, Su- 
pardji dan dibantu beberapa 
Orang lagi. — (Kor). 

PEROBAHAN HAK TANAH 
SELAMA TAHUN J.L. 

.. Selama tahun jang lalu pero- 
bahan hak tanah di Kobes Ma- 
diun tertjatat 386 buah. Dian- 

1 Baja tertjatat pindahan hak 

berat 22 buah. Seperti diketahui 
di Kobes Madiun terdapat 5 ma 

I' tjam hak, jakni: hak2 jasan, pe 
| makaian bersama, eigendom, op | 
(stal dan verponding Ta 

“— (Kor). 

KURSUS DJURU KESEHAT- 

Djawatan Rbsenseari Magetan 
era" membuka kursus dju- 

ru kesehatan di ketjamatan 
Kakanginoad diikuti 26 orang, 

- tiap de- 
sa seorang. Kursus sematjam itu 
dibuka djuga didesa pertjobaan 
Widorokandang, ketjamatar Pa 
nekan, pengikutnja 19 pamong 
dan kursus dukun baji diikuti 9   wanita, Lama kursus 3 bulan. 

15 (Kor). 

oleh pendjahat itu diadjak tu- 

run. sedang ke 4 lainnja disu 
ruh tunggu dipuntjak. Sesam- 
painja dibawah anak ini ditjari 
kan dokar dan disuruh pulang ke 
Bogeman, setelah kalung dan 
arlodji jang dipakainja dimin 
ta semua. Sampai dirumah, bu 
kan main terkedjutnja orang 
tuanja setelah mendapat kete- 
rangan, bahwa 4 anak kawan- 
nja masih dipuntjak G. Tidar 

Baru Ik. dj. 5 petang, anak2 
itu dapat diketemukan .di S. 
Tidar dalam keadaan sudah ba 
sah dan kotor karena. lum»ur, 
Menurut fihak Polisi, barang ig 
Gigondol itu seharga Rp 1300,—. 
— Kor . 

WONOSOBO 
TELEPHATIE JANG GAGAL 

Untuk kedua kalinja masjara- 

kat Werosobo Minggu jbl. telah 
menjaksikan pertundjukan tele- 
phat:e Cilakukan sdr. X. ber- 
tempat di aloon2, Tetapi kali ini 
pertundjukan itu mengalami ke 
gagaian. 
Beberapa attraksi ,,matjet” di 

tengah djalan Bahkan dalam 
ketjakapan  mengendari sepeda 
kombang dengan mata tertutup, 
ribuan penonton dikedjutkan ka 
rena sang pengendara dengan 
sapedanja tidak berdjalan sesuai 
dengan rentjana semula, tetapi 

nieleweng menerdjang mereka 
sehingga ada jang menderita lu- 
ka2 ringan, — (Kor). 

PAMERAN DAN FANOY FAIR 

. SKP-PGRI 
Dengan mendapat perhatian 

besar dari kaum wanita tanggal 
2-3 jbl. SKP - PGRI Wonosobo 
melangsungkan pameran dan 
fancy-fair diruangan. belakang 
Hotel Merdeka, Dipertundjukkan 
berbagai-matjam hasil pekerdja 
an para murid dan pendjualan 

bunga dan permainan? dengan 

hadiah serta buffet, 
SKP tersebut didirikan tahun 

1953 dewasa ini mempunjai 4 

klas dengan 80 murid dipimpin | 
Nj. Hn PEN Pemerintah ' 

PALEMBANG. Deleg4si dari 

Masjumi Wilajah Sumatera Se- | 
Umar A. Hamid, | 

Rasjid Thalib dan Njonja Dja- | 
latan terdiri 

wanis Umar, telah datang pada 

Penguasa Militer Pd.. Panglima 
TT. IL /Sriwidjaja, Letnan Kolo 
nel Barlian dan telah menjerah- 
kan sebuah pernjataan dimana 
diterangkan, partai tersebut te- 
lah memerintahkan kepada ang- 
gota2nja jang duduk dalam De- 
wan Pemerintah Daerah Peralih 
an Propinsi Sumatera Selatan 
menarik diri dari keanggotaan- 
nja dari Dewan Pemerintah Dae 
rah Peralihan tsb. — Ant. 

x, Tanggal 30 Djanuari telah 
terdjadi ketjelakaan laut dj Ku 
ala Limau (Lampung Selatan) 
dimana sebuah perahu motor jg.   bernama ,,Giat Napal'' telah pe 

| 100.616,—. 

| nundjukkan 

USAHA? 

  

netapkan seorang guru. Permin ! 

taan subsidi jang ber-kali2 di- | 
adjukan belum djuga dikabul- | 
kan. — (Kor). € 

WONOGIRI — 
ALIRAN PARTY KETJIL 

Mengadakan ste 

F aecoord, ' 
Baru2 ini diadakan perte 

an dirumah sdr. Mitrosudar 
Ketua Party Buruh Tjabang W 
nogiri, antara aliran /party2 ke 
tjil, jg dalam pemilihan umum 
tidak mendapatkan suara jang 
tjukup untuk mendudukkan wa- 
kilnja dalam DPRDP. Dala 
pertemuan ini jang Sidukudp 
oleh aliran Swapradja (kendi), 
PIR, PSI, Parindra, PRI dan 
dari KKP, telah dapat mentja- 
pai persesuaian pendapat dalam 
mn abad pemilihan umum 

DPRD jad., mengadakan 

  

dasar suara jg terbanjak akan 
mendapat tambahan suara jang 

ini j 
Untuk pelaksanaan ini telah 

terdiri dari Sdr. Mitrosudarmo, 
Mardisuwito dan Soedijono, ma- 

sing2 Jari Party Buruh, PSI, 
dan Parindra. — Kor. 

KOOPERASI PEGAWAI 
NEGERI 

Untung Rp. 88.365.- 

Dalam tutup: tahun buku 1956, 
Kooperasi Pegawai Negeri 

untungan sebesar Rp. 88.865,— 

bruto. 
Modal jang beredar untuk ta- 

hun tersebut sebesar Rp. 273. 
45T,— termasuk krediet jang di 
terimanja dari Kooperasi Pega- 
wai Negeri Pusat Rp, 173.465, 
serta dari Pemerintah Daerah 
Wonogiri Rp. 60.000,— dan lain 
nja dari P.K.P.N. Semarang. 
Dalam tahun 1955 keuntung- 

an jang ditjapai hanja Rp. 12. 
953,— dari modal sebesar Rp. 

Keuntungan sekar 

rang berlipat bila dibandingkan 

dengan tahun jang lalu, ini me- 
bahwa 

Kooperasi Pegawai Negeri Ka- 

bupaten Wonogiri lebih madju. 

— (Kor). 

  
GOTONG ROJONG BIKIN DAM 

Ketiga kalinja rakjat Kalu: 

setjara gotong rojong dam Desa 

mulai tahun 1952, tetapi selalu 

-hantjur akibat air bah, dan ta- 
»dikerdjakan | 

tapi mengalami nasib jg 

Oleh fihak Pamong Pradja se 

tempat hal ini dikemukakan ke 

pada instansi jg bersangkutan. 

Untuk mengatasinja bersama 

dengan rakjat dan tehnisi dari 

Pengairan, dapatlah dibangun 

kembali untuk ketiga kalinja, de 

ngan beaja sebesar Rp. 8.587,— 

Dengan selesainja ini, dam 

tersebut dapat memberikan on- 

tjoran tanah seluas 80 Ha. 

TJILATJAP 
PANITYA PEKAN PEMUDA 

TERBENTUK 

Di Tjilatjap telah terbentuk 

da,' dengan susunan sbb. : 

Ketua Sdr2, Soeharto dari Pe 

muda Demokrat Indonesia, Tho- 

hirin dari Bag. 

Penmas dan, Sdr. Soewarto dari 

Pemuda Rakjat. Sdr, Soedjadi 

dari GPII dan Wakil dari Pemu 

da Katholik. Bendahari Sdr. So- 

dikin dari Pemuda Mochamadi- 

jah dan Wakil dari Pemuda Kris 

ten serta dibantu beberapa pe- 

muda lainnja. 
Pelindung Bupati Kadri, Cmd 

Batalio 433 dan Kepala Kepolisi- 

an Kab. Penasehat semua Kepa- 

la2 Djawatan dalam kota Tji- 

latjap. — (Kor). 
PENJELIDIKAN HAMA 
KELAPA ,,ARTONA” 

Sdr. Achmadi, seorang ahli ha 
ma tanam?2an dari Kantor Pu- 
sat Penjelidikan hama2 tanam- 
an dari Bogor, telah datang di 
Tjilatjap, berhubunz dengan me 
radjalelanja hama artona jang 
menjerang 18.422 pohon kelapa 
didesa Tambakredja, Ketjamat- 
an Tjilatjap. 

Menurut penjelidikan, serang- 
an hama kelapa didesa tersebut 
telah berkurang kl. 75X, kare- 

na musuh dari hama artona jg. 
bernama parasit, berudjud bina- 
tang ketjil2 jang bertelur /ber- 
anak pada badan ulat artona te 
Jlah tumbuh dengan pesatnja. 

Hama artona didesa Tambak- 
redja dipandang sudah tidak 

berbahaja lagi. Diterangkan da- 

lam waktu Kl. 7 bulan lagi, se- 
mua pohon kelapa didesa terse- 
but akan baik kembali. . 

  
TANAHAIK 

suatu stembus accoord dengan 

menggabung dalam lingkungan 

dibentuk Dewan Harian, jang 

K 
bupaten Wonogiri mendapat ae» 

usahanja ' 

rahan Girimarto, mengerdjakan 

didukuh Tangi, Dam ini telah di 

Pengurus Panitya Pekan Pemu- | 
" paten Sragen. — (Kor). 

KPK Inspeksi 4 

      

DIKERDJAKAN 
TERDJADINJA INFLASI 

sampai Anak Biru sampah me | Djuanda menerangkan, kemente 
'riannja waktu ini sedang me-      

   
    
   

       
    

    
   

    
      

    

   
   

     

  

'kredit2 langsung dari Pemerin- 

anda menjetudjui, 

'bersama2 dengan RAB 

“PPS, begitu 
| peralatan. 

“Naomi kp keua 

N UNTUK TJEGAH 

MENTERI Keuangan a.l. Ir 

|ngurangi pengeluaran2 negara 

sedapat mungkin, menghentikan 

tah Pusat untuk mendjaga dja- 
ngan terdjadi inflasi, Menurut 

teri Djuanda, target ketekor 
n AB mula2 ditetapkan untuk 

1957 sebanjak 1 miljar 

h, tetapicdalam perkembang“ 
n sekarang ini akan diusaha- 
an sedapat2nja ketekoran itu 

tidak lebih dari satu setengah   
miljard rupiah, 

Oleh Djuanda dikatakan, pos2 
» | pengeluaran jang akan d'ihemai- j 

kan setjara drastis ialah penge- ' 
luaran2 negara untuk barang2 
konsumtif seperti keperluan2 
kantor dan lain sebagainja. Pe- 
ngeluaran uang untuk barang2 
modal jang tidak langsung pro- 
duktif diundurkan waktunja, se 

perti pembuatan2 gedung2 Pe- 
merintah jang baru. 

Dalam pada itu Menteri Dju- 
djika penge- 

luaran2 untuk  membelandjai 

pembangunan daerah ditambah. 
Lebih landjut Menteri menga- 

takan, djika keadaan mengizin-'" 
kan, maka Rantjangan AB th. 
1957 akan disampaikan kepada 
Parlemen dalam bulan Mei jad. 

untuk 
th. 58. Mengenai ketekoran AB 
untuk th, 1958 dikatakannja tar 

get adalah 500 djuta rupiah, 

Djuanda menjatakan kevertja 

jaannja, pemasukan uang nega 

ra akan bertambah dengan dibe 
rikannja otonomi kepada dae- 

rah2. Oleh Menteri djuga dite- 
rangkannja , Dewan Moneter 

akan membitjarakan soal per- 

baikan prosedur export, fasili- 

teit dalam mengexport kepada 

pengusaha2 dan tjara2 lain agar 

export dapat d'darong. Pera onah- 

an? itu sikan:dilakukan setirgxat 

demi setingkat. Demikian Men- 

teri Keuangan a.i. Djuanda me- 

nurut Abadi, 

SRASEN 
PPD KAB. SRAGEN MEMANG 

GIL SEMUA PPS. 

Tanggal 4-2-1957 PPD Kabu- 

paten Sragen telah memanggil 

semua anggauta PPS. seluruh 

Kabupaten Sragen untuk - ber- 

konperensi dj gedung DPRD Ka 

  

I bupaten Sragen. 
Konperensi dipimpin sdr Wk. 

ketua PPD sdr S. Margosusas 

tro, dan semua PPS 
jaborannja, tentang sampai ai 

mana hasil pekerdjaan masing2 

djuga mengenai 

    
laporan berki- 

tapi setelah didjelaskan, antara 

nja tiap2 PPS bisa menempat- 

kan tenaga bulanan untuk me- 

ngerdjakan sekretariaat, 

nampak tiada kesulitan jg. akan 

dihadapi. 

Dalam konperensi tersebut 

diianta i 

  

    

  

SIDANG DPRD PERALIHAN : 

Bit atakan hasil Panitya Pe- 
nerimaan sisa Pekerdjaan 

HARI INI PANITYA PENJIMPULAN DIBENTUK ? 
DPRD Peralihan Daerah Ist. Jogjakarta dalam sidangnja 

kemarin mendengarkan laporan Panitya Penerimaan, sisa Pe- 

kerdjaan DPRD jang dibentuk beberapa waktu jl. 

dengan timbulnja beberapa pendapat mengenai 
maka sidang belum dapat mengambil 

Berhubun g 
laporan 

sesuatu keputusan dan 

pembitjaraan akan dilandjutkar hari ini dengan djawaban Pa- 

nitya Penerimaan tsb. dan usul Ketua untuk membentuk suatu 

Panitya Penjimpulan dari hasil? pekerdjaan Panitya Penerima- 

an Sisa Pekerdjaan DPRD itu. 

Dalam pemandangan umum 

kemarin itu dapat diambil kesim 
pulan, bahwa mengenai laporan 
tsb. timbul 3 pendapat, jaitu pi- 

hak jang satu dapat menerima 
laporan itu, pihak jg lain meng- 
hendaki beberapa perubahan, 
terutama dalam pembagian pe- 
kerdjaan, sedang pihak ketiga 
menghendaki supaja hasil pe- 
kerdjaan Panitya itu diserahkan 
dulu kepada DPRDP dan kemu- 
dian baru ditetapkan pembagian 
'skerdjaannja, 
Djuga setelah sidang dischors 

dan diadakan pemandangan 
umum babak kedua, kesimpulan 
tidak djauh berbeda dengan pa- 
ra pembitjara dalam babak ke-1 

dan sidang tidak dapat mengam 
bil sesuatu keputusan. 

Isi laporan. 

Laporan jang disampaikan pa 
da sidang kemarin itu dalam po 

koknja meliputi 2 bagian, jaitu 
tentang susunan Panitya Pene- 

rimaan Sisa Pekerdjaan DPRD, 
jang terdiri dari Ketua sdr. S. 
Hardjodisastro, Wk, Ketua sdr. | 

Djam | Wiraningrat, Pelapor sdr. 
hari, Sekretaris sdr. Prodjosu- 

. roto dan anggota sdr. Susanto. 
Bagian kedua dari laporan tsb | 

| mengenai pembagian Pekerdia- | 
lan. Dari 25 buah sisa pekerdja- | 

an 9 buah diserahkan kepada 

| DPD Peralihan. 3 buah diserah- 

| kan kepada Seksi I, 5 buah ke- | 

| pada Seksi II, 

| oleh DPRD jang dulu. 

n dan tenaga,“ 

maka : 

dikemukakan oleh pimpinan, ti ' 

ap2 wakil Ketua PPS mendapat | 

Ketua itu bekerdja sepenuhnja. 

Setelah instruksi 

djuk2 diberikan PPD dengan di 

bahas seperlunja, maka konpe- 

rensj ditutup. 

Konperensi  dikundjungi Wa- 

kil2 instansi dalam kota Kabu- | 

    

5 buah kepada 

Seksi III, sebuah kepada Seksi 

IV, 2 buah kepada Seksi V, dan 

2 buah lagi kepada Panitya Ru- 

mah Tangga. Hampir semua si- 

sa2 pekerdjaan itu, berupa per- 

aturan Daerah, rentjana Peratur 

an Daerah, usui2 keputusan dll. 

jang belum dapat diselesaikan 

Selandjutnja dalam laporan 

itu dinjatakan, bahwa berhu- 

bung dengan telah tersusul oleh 

'keadaan. mosi sdr. ' S.. Wisnusu- 

broto dkk. tentang pembentuk- 

an DPRDP sudah dipandang lam 

pau, hingga tidak perlu diper- 

soalkan lagi. 
Sisa pekerdjaan DPRDP me- 

ngenai masaalah 

autonomi, 

pada sidang pleno DPRDP. Me- 

lain akan di- Aan datar: | ngenai soal2 jang lai | 
laporkan berturut2 menurut ur- 

gentienja. 

(LAGI 
AMERIKA UNTUK PU 

Dari Ketua Perwakilan Pengu 

rus Besar Peladjar Islam Indo- 

  

MAHASISW. A VETERAN : 

formasi dan | 

Panitya berpendapat | 

karena pentingnja soal dan tidak | 

dapat dibagikan kepada Seksi2. | 

Ba jum Rp. 75,—, bila wk. rap diserahkan langsung ke- 

Djangan menodai ita - tjita 

  persatuan. bangsa 
BERHUBUNB dengan me- jatau hanja dengan tindakan se- 

muntjaknja bahaja keretakan 
jang mengantjam keutuhan ma- 

sjarakat dan negara kita, seper- 

ti peristiwa Sumate:a pada chu- 

susnja dan daerah2 pada umum- 

nja serta “semakin menggema- 

nja suara2 , ,anti, Djawa” dlsb., 
maka Bureau Mahasiswa Vete. 
ran Centraal Jogjakarta berpen 
dapat, bahwa itu adalah hanja 

sebagai akibat belaka da:i sikap 

kaum tua dan oportunis dalam 

partai2 . jang didalam maupun 

diluar pemerintahan. Bahkan jg 

terutama ialah akibat dari ter- 
hambatnja pembangunan bang- 

sa dan negara kita jang seha- 

rusnja diutamakan da:ipada hal 
hal jang lain. Demikian pernja- 

taan Bureau Mahasiswa Vete- 
ran Centraal Jogjakarta. 
Karena demokrasi liberal ini- 

lah sekarang telah disalah guna 
kan. Maka sebagai djalan ke- 
luar dari keadaan dalam negeri 
kita sekarang ini menurut or- 
ganisasi tsb. harus diadakan pe 
robahan? jang radikal, Dengan 
“amiki:n bau dapat kembali 
keadaan sebagaimana mestinja, 

S2 tanpa 

  

rang. 
5 Orang tewas dan 7 hilang 

sebagai akibat dari ketjelakaan 
tersebut. Sementara itu 37 
orang penumpang /anak perahu 

nja telah dapat diselamatkan, 

Perahu motor itu dalam pela- 

djaran dari Kota Agung ke Li- 
mau dan membawa barang2 da 
gangan. — Ant. 

BUKITTINGGI. Delegasi rak- 
jat Selat Pandjang (Riau), jg. 
ditemani oleh bekas Kepala Da- 
erah Selat Pandjang Patih Zai- 
dir baru? ini telah menemui Sek 
djen Dewan Banteng Suleman,     tjah karena terdampar 'keka- Delegasi jang terdiri dari Ma. 

  

mandjuntak dan Djauhari Da- 

dang itu, telah menjampaikan 

konsepsi ekonomi mengenai S0- 

al barter jang dirumuskan oleh 

persatuan pengusaha panglung 

dan sagu. — Ant 

PAREPARE Dikawedanan En 
rekang dalam kabupaten Pare- 
Pare, sedjumlah 95 kepala kam- 

pung didua swapradja dalam ka 
wedanan Enrekang Kabupaten 
Pare-Pare oleh pihak jang ber- 
wadjib telah diberi uang dje- 
rih pajah sebanjak Rp 50,000,-— 
untuk seluruhnja. 

Kepada kepala2 kampung la- 

i huran 

  

paro2 tidaklah mungkin berha- 

sil. Apalagi dengan tetap mem- 

pertahankan kepentingan (pa- 

mrih) masing2 dan selalu ber- 
spekulasi dalam politik dsb. 

kita tidak mungkin dapat ke- 

luar dari matjam2 kesulitan kita 

sekarang ini. 
Achirnja diserukannja kepada 

kaum tua dan oportunis, agar 

mereka itu menundjukkan kelu- 
budinja kepada kaum 

muda, djangan menodai persatu 

an bangsa. dan negara dengan : 
mengindjak2  keluhuran tjita2 
itu untuk kepentingan sesuatu 
pihak. Kepada mereka itu di- 
minta perhatiannja sebesar2nja 

oleh Bureau Mahasiswa Veteran 

Centraal Jogjakarta, agar se- 

gera menjadarinja, untuk meng 

hindari kedjengkelan dan tim- 

bulnja akibat “jang tidak di- 

inginkan. 

  

: Komisariat H.M.I. Fak. 

| Tehnik terdiri dari sdr. Martono 

| Purwo, sekretaris sdr. 

| pajah serupa itu, akan tetapi ka ! 

  innja, menurut keterangan, dju- 
ga akan diberikan uang djerih | 

Muham- 

mad Amin Warsita, dan benda- 

tindokan ratika! hara sdr. Fachron. 
AA oem erna nasa “4 

rena adanja "persoalan keaman- 

an, hal tersebut belum dapai di 

laksanakan. — Ant. 

MAKASAR. Sejama bulan Dja 

nuari ada 60 ton karet hanjut 

jang dipungut orang . disepan- 

djang pesisir kampung Luabu- 

anggge dan Pari dipantai barat 

Pare-Pare jang djaraknja lebih 

kurang 20 mil. 
Pedagang? membeli karet ha. 

njut tersebut seharga Rp. 300,- 
perpikul untuk  kwaliteit jang 

pertama dan Rp. 100,— untuk 
kwaliteit jang kedua. 

Sepandjang keterangan, karet 

hanjut ini asalnja dari sebuah 
kapal jang tenggelam didekat 
Kalimantan beberapa bulan jg. 
Jalu ketika sedang mengangkut 

karet selundupan kedaerah Si- 
ngapura.— Ant, 

  

nesia (2 Yoerikactia Sdr, Ab- 
dullah Adnan didapat kabar bah 
wa baru2 ini 
PII telah diminta, agar untuk 
tahun adjaran 1957/1958 jad. 
mengirimkan tjalon2 putera dan 

puteri anggauta2 PII untuk be- 
ladjar di Amerika Serikat, 

Pengurus Besar PII akan me- 

ngirimkan 30 tjalon peladjar tsb 

kepada American Field Service 

International Schoolship di Ame 

rika Serikat, jg kemudian oleh 

badan tsb. dipilih 10 orang dian- 

tara tjalon putera dan puteri itu. 

Mereka itu akan beladjar di 

Amerika selama 1 tahun. Sela- 

ma di A.S. mereka akan ditem- 

patkan dirumah2 keluarga atau 

asrama2 peladjar atas ongkos 

dari badan diatas, termasuk 
uang saku, ongkos perdjalanan 

| pergi dan pulang. 

| 30 Tjalon anggauta PII diatas 

lini oleh Pengurus Besar PII 

akan diambil dari mereka jang 

masih duduk di SMA2 atau jang 
sederadjat dan mewakili seluruh 

Indonesia, sedangkan umurnja 

antara 16 dan 18 tahun, 

Ini adalah pengiriman ke II 

| dalam pelaksanaan rangka Pro- 

gram Luar Negeri PI. Pengi- 

riman ke I th. adjaran 1956/ 

1957 sebanjak 7 orang, dan pe- 

ngiriman ke II th. adjaran 1957 / 

1958 ini sebanjak 10 orang jang 

| diambil dari 30 orang tjalon. 

  

KONPERENSI EX. CORPS 
PELADJAR KE II DI 

JOGJAKARTA 
Dari jang bersangkutan didas 

pat kabar bahwa pada awal bu- 

lan Mei 1957 jad., akan melang- 
sungkan Konperensi Ex. Corps 

Peladjar ke II dan merupakan 
Re- Uni ke II. 
iSoal2i pokok jg' akan dibahas 

dalam Konperensi ke Li ini an- 
tara lain kedudukan peladjar pe 
djuang sesudah terbentuknja Le 
giun Veteran Seluruh Indonesia.   
STUDI & KEHIDUPAN MA- 

HASISWA? DIBAHAS 

Senat Mahasiswa Bagian Ke- 
puterian Gadjah Mada tg 6-2 
mengadakan diskusi mahasiswa. 

puteri Fak. Sosial Politik di Pa 

gelaran. Usaha jang pertama 
kali ini mendapat bantuan dari 

fakultas. Dalam diskusi itu ma 

SCHOLARSHIP DARI | hasiswa putera tidak dibolehkan 

i mengikuti. Jang akan berbitjara 

sebagai pengantar sdri Sudari- 

djah dengan atjara ,,Studi dan 

kehidupan mahasiswa puteri. 

LULUS UDJIAN BERSAMA. 

AN S.R. 

Dalam udjian persamaan S.R. 
oleh Djawatan Pendidikan Kem. 

PP & K Kotabesar Jogjakarta 

diikuti oleh 27 orang, sedang 
lulus 9 orang. Mereka itu sdr2 

Badrun, Dasijah, Sardjono, Sa- 

kijar, Masinah, semuanja dari 

Balai Penjelidikan dan Penjan- 
draan Sosial, dan sdr2 Mata- 

min, Amad dan Sutrisno dari 
Rumah Pendidikan Negara Kali 
urang, sedang sdr. Sumar dari 

Perumahan Rakjat no. 10 Wono 

sari. 

SUNTIKAN TJATJAR UNTUK 
UMUM 

Berhubung dengan berdjang- 
kitnja penjakit tjatjar dibebe- 
rapa kota besar di Djawa, ma- 

ka untuk  mendjaga djangan 

sampai kota Jogjakarta djuga 

terkena penjakit jang berbaha- 
ja itu, akan diadakan tjatjaran 

mirunggan dikantor2 besar, se- 

kolahan2, perusahaan2 dan RK2 

oleh beberapa tenaga  mantri- 

tjatjar. 
Kepada jang berkepentingan 

diandjurkan, supaja mengadju- 
kan permintaan untuk ditjatjar 
kepada Kantor Kesehatan Kota 
djl. Mesdjid No. 5: permintaan2 

itu akan dilajani menurut urut 

masuknja daftar.   | PAMERAN MAKANAN 
| STSHAT 

Baru2 ini di Bala: Kesehatan 
Ibu dan Ank di Ambarukmo 
kapanewon Depok. oleh. Kemen- 

terian Kesehatan Ragian Kesa- 
diahteraan Ibu dan Ank, telah 
diselenggarakan pameran2 jang 
berupa makanan sehat, jang ba- 

han-bahannja . didapat dari ba- 
han-bahan jang sangat sedei- 

hana seperti dari katul, kedele, 
kelapa, ketela pohong dsh., jang 
semuanja merupakan beberapa 
matjam makanan dan lauk-patik 
jang masing2. diolah menurut 
resep jang telah ditentukan oleh 
Balai Kesehatan. 

Pameran tsb. tjukup menda- 
pat perhatian dari takjat seki- 
tarnja terutama dari organisasi2 
wanita. 

Pameran ini akan lebih di- 

insjafi oleh rakjat bila ditiap2 

kapanewon diselenggarakan Se-   matjam ini djuga. 

itu, | 

Pengurus Besar | 

  

HALAMAN 2 

Apa & dimana? 
4 Djam 0800 — 14.00 di 

ASRI djl. Bintaran Wetan di- 

adakan pameran hasil kerdja 
murid akademi tsb. sdr. Walujo 
Djati. 

--  Djam 19.00 di PTAIN Se- 
kip diadakan pemutaran film 
»Human reproduction”. 

-4-  Djam 08.30 di Pengadilan 
Negeri diadakan pemeriksaan 
soal pembunuhan di Lempu- 
jangan. : 

--  Djam 10.00 sidang pleno 
DPRD Peralihan digedung djl. 
Malioboro 16. 
  

PENGADJIAN PUTRI 

Pengadjian Puteri Jogjakarta, 
Kemis tgl. 7-2-1957 ini akan me 
ngadakan kursus Pengadjian 
bertempat diruang Kuliah Mas- 

ajid Sjuhada' dimulai tepat Aj. 
10.00 pagi, dan sebagai pembi- 
tjara adalah Sdr. Nj. Badilah 
Zubair. 

KESEMPATAN BEROBAT 
GRATIS DI TIONGKOK 

Consentrasi Gerakan Mahasis 
wa Indonesia tjabang Jogjakarta 
dalam pengumumannja mendje- 

laskan, bahwa C.G.M.I. Tjabang 
Jogjakarta dapat djadi peranta 
ra bagi para mahasiswa jang 
menderita penjakit paru? jang 

membutuhkan perawatann tju- 
ma-tjuma disanatorium Interna- 
tional Union of Students, LU.S., 

di Peking. Ongkos perdjalanan 
Indonesia — Tiongkok sebagian 
ditanggung oleh I.U.S.. sedang 
perawatan lengkap sampai sem- 
buh diberikan dengan tjuma?. 

Seperti diketahui sanatoriam 
LU.S. ini hanja diperuntukkan 

bagi mahasiswa dari negara? 
Asia-Afrika dan bagi Indonesia 
mendapatkan tempat untuk 25 
orang. Sekarang disanatorium 
tsb telah ada 10 mahasiswa Indo 
nesia dirawat. 

Mengenai hal ini pihak pengu 
rus C.G.M.I. dapat memberikan 
pendjelasan? lebih djauh, se- 

dang jg akan melajani sdr Hardo 

jo sekretaris umum CGMI Tjab. 
Jogja dengan alamat djl Lange- 
nardjan no. : 38 atau sdr Ismu 
Martojo di Pontjowinatan no : 

19 

BERITA ORGANISASI 
-- S.S. Djawatan Kesehatan 

Rakjat Jogjakarta telah meng- 
giatkan bagian sosial. Sebagai 
ketuanja sdr R.M. Sungadi, pa 
nitera sdr Barisman. Anggauta- 
nja sekarang ada 170 orang dan 

persediaan uang ada Rp. 5.100,— 
untuk bantuan kepada anggau- 
ta-anggantanja jang akan ka 

| win, kematian, tetakan, tetesan, 

| babtisan dsb. 

x 
-- 2 Orang jang kesrempet 

petir waktu Jogja hudjan nyinya 
ji kini telah diketahui nama? 
nja. Jaitu sdr Sri Hardono 2 

unur 20 tahun dari S.M.P. Nasio 
nail, Gajam dan Handjopawiro 

40 th. penduduk Gembiakan Ba 

wah jang waktu itu djatuh ping 
san lan dibawa kerumah sakit 
Bethesda. 

sx 
sk Perhimpunan Pemuda The 

osofi Indonesia ,,Trimurti” Jo- 
gjakarta diketuai sdr. Sugiarto, 

penulis sdr. L. Aris, bendahara 

sdr. Siti Isnaeni, dan komisaris 
sdr. Slamet Pudjono. Pengurus 
baru P.P.T.I. ini bertugas untuk 

melaksanakan kongresnja selu- 

ruh Indonesia di Bandung mulai 

tg. 19 s/d 22 April jad. 

Pengurus Dewan Tjabang 

Perbepbsi Jogjakarta diketuai 

oleh sdr. Ronggo, kepala bagian 

organisasi sdr. Mudjiono, staf 
sekretariat sdr.2 Muchta, Sas- 

troprajitno dan Pawirodihardjo. 

Program kerdja mengadakan 

tjeramah2 dan memperluas pem 

bentukan rantinz2 dan kelom- 

pok2. 

Atas inisiatif Djawatan Ke- 

makmuran Daerah Istimewa, Jo- 
gjakarta, Djawatan Perburuhan 

Daerah Istimewa Jogjakatta, 

Badan Kontak Ko-operasi Da4e- 
rah Ist. Jogjakarta, Pusat Ko- 
operasi Pegawai Negeri Daerah 

Ist, Jogjakarta dan Jajasan Pe 
lopor Siswa S.M.ELA. Koperasi 

Bag. Sosial. Tg. 31/1, jl telah 
mendirikan ,,Ko-operasi Pengen 
dara Betjak” Daerah Istimewa 

Jogjakarta (K.P.B.D. Ist. Jogja 
karta) dengan pengurus semen 

tara sdr2 R, Supomo dan Suhar 
di, tudjuan dari pada K.P.B. 1a- 

lah : 
Mempertinggi deradjat kema- 

nusiaan para pengendara betjak 
dengan tja:a mendidik dan mem- 

berikan keinsjafan akam harga 
diri dan mempertinggi tingkat 
kehidupan para pengendara be- 

tjak, agar bisa hidup jang lajak 
sebagai warga-negara uUmum- 
nja serta kesedjahteraan dihari 
tuanja. 

Nonton mana? 
SENI SONO : ,.Inside Straight” 

David Brain. 
INDRA: ,,/The Song of the 

Spring”, film Tiongkok. 
REX: .The Proud Ones”, Vir- 

ginia Mayo. 
LUXOR.: Border River”, 

Yvonne de Carlo. 
RAHAJU : The Proud Ones”, 

Robert Ryan. 
SOBOHARSONO Glory”, 

Margaret O' Brien. 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Prabu Erlangga”. 
soLo 

SRIKATON : ,Seminole Upri- 

sing”. 
ULP. : Bottom of the Bottle”, 

Ruth Roman. 

STAR : Human Comedy”, 
Mickey Rooney, 

DHADY : ,The Court Jester”, 
Danny Kaye. 

BIOS SRIWEDARI : ,,Hells 
Horizon”, Marla English. 

KLATEN, 

ROXY : Seven Angry Men".   RIO: Master of Balantrea”,



Edi SE 

  

“Musik dan 
& 

(Oleh. KUSBINI). 

Tari Bari. 

   
semuanja diba- | 

yaran setjara gotong rojong:. | 
Dari permulaan sampai achir- 
ija, ketiga? bagian itu masing2 

jalankan tugasnja, memba-     

sun secunuaar. : 

Kes Korea. Satin yan terkuat di Asia 

    

aa 5 ai 

GULA PASIR 1 KG Rp. 17,50. 
Dipasar Tarakan. 

Gula pasir di Balikrapan Gan | 
Samarinda dalan 10 hari ini ko 
song sama sekali, dan ini ada 

   
   

Kementrian Luar Naa Pp 
lah disebabkan tidak adanja ka rantjis bungkem 

    
| wa silih be: ganti dan saling men 
“dukung, 

Mengenai atjara selandjutnja, 

: | SAJA menguraikan apa jang saja Lihat dai denga kan, 
ki ua «waktu pergelaran rombengan musik dan tari Bal ta Tahanan, 

: jang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI), di- 

KES. INDONESIA NOMER 2, MENURUT 
COACH TOD SNEDDON 

  

pal KPM jang mengangkut gu 
la putih per kg. Rp. 1250 se    KONGESI? aa BANTU 19 NASIONA 

  

“ sekitar tempat pergelaran pata | mun pada hakekatnja meruva- lap jang menjolok tjoraknja, ge | Asia akan dapat lebih madj Seperti diketahu, pengurus | Ni Partai Buruh dan telah men- pertanjaan pers bahwa 6 ming- | sebuah kapal jang menudju. Al- 
Kn jang tidak mendapat | kan paduan suara (0:2) jang rak kasar, berseling gerak ha- Mereka semua 'adalah lebih.| KOT Djawa Timur ini telah “di- | Sapat pengesjahan dari PBnja gu jang lalu PM Perantjis telah | djazair, telah terdapat senapan2 3 

mpat, atau jang tidak diun- | dalam keseluruhannja. merupa- | Ius lembut, lebih2 waktu. meng- | tjepat dasi pemain2 Bropah jg | bentuk beberapa tahun jl. dan | Si Djakarta. Tjabang baru itu | menegaskan kepada duta besar | bikinan India. Djuru bitjara tsb. 
£ dang berdiri berdjedjal2. Suasa- kan harmoni jang: mutlak. Tem- getarkan (kirig) dadanja. perawakannja lebih besar”, de- | diketuai Gubernur Samadikun. ' diketuai sdr. Sumadi. — (Kor). | ALS. untuk  Perantjis Douglas | menerangkan selandjutnja bah- 

| bantu oleh Bagian Kesenian Djawatan Kebudajaan Kem. PPK, tidak mengurangi sesuatu apa- 
di bagsal Kepatihan Jogjakarta, 

“oleh Indonesian Artist Manage- 

hatian penuh dari masjarakat. 

“Persediaan tempat. 1.400 penuh: 

na pada waktu itu sangat me- 
riah. 

   

an musik instrun 

  

taal jang sa    

persesuaian” antara suara satu 
dengan lain2nja, PN biasa, na- 

    

pada prestissimo, suara keras 

po lambat dan tertjepat sampai | 

Ipun, saja hanja mentjatat hal2 
seperlunja sadja. 

uangkapan dengan gerak dan | 

sertai gerak djari, mimik dan j mainan dan dengan ,,coa 
make-upe se'ta pakaian gemer- | dan fasilitet2 lainnja pem 

“Kekuatan para penari a.l. da- mikian ditambahkan oleh coach 
lam atja'a 3, ,,/Tumulilingan me # Hongkong ini kepada U.P, 

— CoAcu sepakbola Hongkong Tod Sneddou telah mengutara- 
kan, bahwa kes. sepakbola Korea adalah jang terbaik di Timur 

   
        
   
   

    
   

melantik pengurus Komite Olym 
ade Indonesia Djawa Timur. 

“At 
  

dangkan di Samarinda Rp. 10, 
— dan inipun sukar ditjari. 

Di Tarakan, harga gula disa 

djuga untuk ditjari. 
kaan rakjat Aldjazair, dalam 

Ponorogo telah diperkaja lagi 
dengan sebuah partai baru, jak 

  

HASIL UDJIAN PERSAMAAN | sama sekali,   

ALDJAZAIR ? 
Kementerian luar negeri Perantjis menjatakan atas 

Kedutaan besar A.S. di Paris 
dalam pada itu menjatakan atas 

Dillon bahwa berita2 itu salah 

P : Rombongan ita beranggauta berdjalan lantjar. Pembawaan tari oleh Sita da- | Djauh. Sneddon jang dalam perdjalanan pulang ke Inggeris se- na menurut kabar jang diteri Ta 
AR ASN an pers tak d memberi tar, Aa “480 ang, dibawah pimpinan pa- Atjara 1. : Ta- (lam atjara ,,Sambut Sita” sa- sudah mengachiri kontrak 3 tahun lamanja di Hongkong, me- ma minggu ini per kg. sudah Maan Kabar an en (ra ahli seni dari Bali, dibantu buh Telu, merupakan pembawa. ngat mengagumkan, karena | nempatkan kes. sepakbola Indonesia sebagai no, ? jg terbaik. mentjapai Rp. 17,50 dan sulit kan bahwa kongsi? minjak AS." membantu cola Kou | 

'ment, pada pertengahan tahun (ngat berhasil. Sangat menarik |irama, terutama waktu berge-| Djuga dinjatakannja, bahwa | PELANTIKAN KOT DJAWA —. : Ne ae Ken hosn P3 11957 akan melawat ke Amerika |ialah paduan suara alat2 musik, | rak meliuk: kekanan dan kekiri, | perawakan jang lebih ketjil da TIMUR. ARTAI BURUH BERDIRI DI Nan An Tanay mete Dong nda 5 sn dan Eropa. jang seolah2 sumbang, dengan kebawah dan keatas, seperti ba pemain2 sepakbola Asia tidak | Bertempat di Gubernuran ke- r PONOROGO "ika: OKooher tebus. jang lah. ' Pergelarannja mendapat per- pengertian seolah2 tidak ada tang bambu tertiup angin, di- | mendjadi handicap dalam | tua KOI, Sri Paku Alam telah ! an 

telah disita oleh Perantjis dari 

wa India hanja mendjuaj sendja 

ta kepada satu negara Afrika 

antara sendjata dan mesiu jang 

    

     

  

    

Ternjata bangsal Kepatihan dan kasar, halus lembut silih ngisap sari”, atjara 4. ,,Kebyar .Djuga reaksi mereka lebih , SGB MAGETAN Seperti diketahui dalam si- | Utara jaitu Mesir dan pendjual- 
sempit untuk penjelenggaraan | berganti, sangat dinamis. Un- | duduk” dan lain2 merupakan sa tjepat”. MARIO DAGATA 24 Dari 93 orang telah lulus | dang gabungan seksi luar neveri | an ini didasarkan atas kontrak “itu. Bila kita mempunjai tem- tuk mentjiptakan dan memba- ingan berat bagi empat orang Tentang pemain2 sepakbola Menolak tawaran untuk | dsjam udjian persamaan SGB | dan seksi pertahanan madjelis | jang telah ditandatangani dua pat pergelaran jang besar ? wakan semuanja itu memerlu- Penari wanita jang turut mem- , Hongkong menurut pendapatnja bertanding lawan Leo | Magetan, Udjian berikutnja me | tinggi A.S. pada hari Senen il. | tahun jang lalu mengenai pengi- Pergela'an pada waktu itu | kan tenaga ahli. Hal? tersebut di bawakan tari dalam atja'a'9. ,Si | mereka terlalu banjak bertan- Espinosg, nurut rentjana diadakan dalam | Hamilton Fish dari Partai Repu- : tanpa dekor: pada hemat saja 
menguntungkan, karena perge- 
laran dapat disaksikan da'i pel- 
bagai sudut, sama dengan kebi- 
asaan di Bali, dimana pergeja- 

'atas merupakan bahan utama 
bagi para olah musik, mudah 
dipahami dan diterima oleh si- 
apapun jang telah biasa mende- 
ngarkan susunan nada chroma- 

Sia”. £ 
Dua orang - pelawak sebagai 

pendahuluan sesuatu adegan, se 
jogjanja ditindjau kembali, me- 
ngingat bahasa dan lama waktu 

ding hingga mendjadi lelah 
Permainan mendjadi turun mu- 

tunja dan recette makin ber- 
kurang. 

Sneddon djuga menghendaki 

      
    

nerangan lampu minjak (obor). 
Sajang, karena keadain tem- | 

pat pergelaran, selama pada | 

AKAN dua PRESIDEN SUKARNO 
PRESIDEN DIREKTUR Paberik Semen Gersik Ir Ihrahim 

menerangkan kepada wartawan? jang berkundjung 

  

Mudji- 

ono. Tanggal 6 kemarin, PII di- 

Menurut berita AFP dari Mi-   lan, djuara dunia tindju kelas- 
Bantam dari Italia, Mario Da- 
gata, telah “menolak awas an 
untuk bertanding merebut gelar 

  

bulan ini dan jang telah men- | 

tjatatkan dirj ada 89 orang. | tentang diketemukannja  doku- 
Sementara itu djumlah 'guru men - dokumen tersebut dan 

jang belum beridjazah guru se- | menjarankan penjelidikan ke- 

luruh 

  

    Pelabuhan Pelajaran) dipelabu- | 

han Tandjung Perak Surabaja |   |lapsngan Batjiro telah dikalah- 
kan oleh GMKR: dengan angka 

Kepaberik |» oleh GMKRI. Wasit adalah 
| meliputi djutaan rupiah. 
tgl. 18 s/d 28/1 jl, ditaksir | 

  

akan diadakan di Hollywood pa film Italia ,,La Strada” produksi | 
da tangza 27 Maret jad, — UP. dipegang bersama oleh Carlo ' 

| blik tlh mengemukakan berita 

kab. Magetan ada 197 giatan politik dan keuangan | 

riman sendjata ringan. 

Pengaduan ICFTU. 
Sekretaris djenderal ' ICEFTU 

(Gabungan Internasional Sarer 
kat2 Buruh Bebas) H.J. Olden- 

  

sarekat buruh” — UP, 

isal araks 3 di a : ia ikut ' melawan petindju Pilipina, Leo 
: 9 , KANE SERI ENaNA tis dan /atau musik modern. : Be ie orpiapie Pena na Me an Hicag Espinosa 5 ! , " orang. Mereka itu lulusan SP , dari kongsi minjak Arabian | broek mengumumkan pada hari terbuka (halaman atau IJatar): Suara2 tjeme: lang, kssar, ke- | adanja pengertian maksud dua (serta dalam tournament sepak- Pp: 4. A Or / di Ti : Y 

ba Tai | n lawak 5 an par nh , : Seperti ' diketahui ' managor | MN, SKPN' dan MSP serta SKP | merican Oil Company di Timur | Selasa di Brussel bahwa''ia telah dengan demikian 'akjat dari pel | ras, riuh gemuruh, tjepat bera- ! Orang pelawak itu, dapat me- | bola di Asian Games j.a.d, P3 p : Ng 8 Tengah oleh Kongres A.S. | it seri bagai lapisan | dapat menjaksi- | jih ke suara? halus lembut, na- nimbulkan sesuatu jang kurang | Tokio. Gjuara dunia itu, Liberio Cecom- | partikelir. Djumlah guru seluruh | lengan o Stres | memberi tahu kepada menteri 
kan. mun tetap berirama hidup, ber- | Menarik sehingga dapat mengu- ,Dengan pengalaman2 jang & mi telah mendapat tawaran se- | kab. ada 825 orang. — (Kor). India tak mendjual | Penantjis jang berkedudukan di 

» Sajang nb hbaak listrik, ' tempo sampai prestissimo dan | rangi mutu pergelaran seluruh- | peroleh di Asian Games itu, me- | besar $ 20.000 jang ditawa:kan , Kena : sendjata. Aldjazair Robert Lacoste akan 
2 meskipun sudah ditambah bebe- sangat dinamis, merupak?n si- nja. leka akan lebih siap untuk oleh promotor tindju Pilipima, TJALON2 PEMENANG Dari New Delhi Reuter se- | dikirimkannja surat pengaduan si 

. rapa lampu minjak, lebih2 tanpa | fat utama Seni Suara Bali. “Pada umumnja pergelaran ter menghadapi Olympiade j.a.d, “d: | Sunai melangsungkan pertanding HADIAH OSCAR '57 mentara itu mewartakan bahwa | Kepada ILO (Organisasi Perbu- 3 
lampu sorot (spotlight) jang g | Isebut dapat dikatakan berhasil, ! Roma", demikian Sneddon meng | an itu di Manila pada bulan Apri Bagi film bukan bikinan | djuru bitjara pemerintah India | ruhan Internasional dari PBB) 
kuat, jang dilajani oleh techni- Atjara 2. Pendet: Tari- meskipun masih terdapat sedi- | achiri pendapatnja. — Ant. atau Mei j.a.d, As telah menegaskan India tak per | Weh ICFTU tentang penindasan 13 
ker jang Tasbih dalam soal itu. | an2 Pemudjaan. PA kit kekurangan. Saja jakin atas Diterangkan oleh manager Academy of Motion Picture | nah BA sesuatu sendjata | kebebasan sarekat buruh di Al- | Penerangan listrik tanpa selu- Dalam pembawaan ini, pada | kebidjaksanaan pemim»innja SEPAKBOLA DI JOGJA dari Mario Dagata, bahwa tan- Arts and Sciences mengumum- | kepada kaum nasionalis Aldja- | djazair, bung (kap), dapat menjilaukan | hemat saja ternjata djelas, bah- |dan giat berlatih sungguh? se- Mendjelang Pekan Pemuda (tangan itu tidak mungkin seka- kan di Holiywood nama 5 film - , | Dalam surat kepada Lacoste, dan menjakiti mata, akibatnja | Wa. masing2 bagian jani : mu- tjara teratur, diteliti dengan | Seluruh Indonesia di Surabaja tang untuk gasat diterima, ka- bukan ika LAI: Sabik . oleh Djuru bitjara itu memberi per , demikian Oldenbroek selandjut- 
mengurangi daja penglihatan. | Sik, vokal dan tari, merupakan , saksama, rombongan tersebut | bulan deran, Panitya Pekan rena Dagata harus  memperta- Nan Men na Novan Ma nja, dikemukakan bahwa pe- : Lebih2 kurang dapat diperlihat. | bagian2 kuat berdiri sendiri2, akan memperoleh sukses diluar | Pemuda Daerah Ist. Jogjakarta ruhkan gelarnja melawan Raul | Suatu panitia istimewa terdiri | njataan tsb. sebagai komentar Aa He ai mel gang Sg SANA 
kan atau diketahui dengan dje- | Cengan pengertian, meskipun negeri. » telah mengadakan persiapan? | Raton Macias dari Mexico atau | atas 40 orang anggota akade- | terhadap pernjataan menteri | MI Tn SARA Ma 3 "3 
las gerak2 tari, mimik serta | masing2 berdiri sendidri2 na- | Alangkah  manfaatnja, bila | dalam keolah ragaan dan seleksi | Alphonse Halimi (Perantjis). | Mi tersebut dipilih sebagai pan- | luar negeri Perantjis Christian | 28ir dimasukkan alam kamp 
make-upe dan pakaian2, jang | mun bersatu padu, saling mem- | di Jogjakarta dan lain2 daerah | sebagian telah dimulai t Djika  Dagata memperoleh | tas turut serta merebutkan Ha- | Pineau di New York bahwa di- | konsentrasi tanpa pengaduan 
semuanja halus, dari para pe- (bawa dan mendukung, sehingga | di Indonesia kerapkali diseleng- | Sepakbola telah dimulai se- |Succes dalam mempertaruhkan | diah Oscar tahun 1957 bagi film : |atau bukti dari pengadilan, dan 
nari Pene:angan listrik jang | merupakan keseluruhan jang | guaakan pergelaran serupa itu, ' djak tanggal 5 Pebruari jang | Selarnja itu, barulah mungkin |luar negeri jang terbaik, jang | : Li Mejasair oleh pihak berwya- 
menjala terus menerus, teruta- (sangat harmonis. Disini njata | saling bertukar antara senj dae- | Jalu, antara Ps. IPPI lawan I.M. | menindjau kembali tawaran dari | disediakan oleh skademj itu. | Panti dan Dino de Laurentis, | djib diadakan tindakan2 jang 
ma jang chusus bagi keperluan | tidak ada persoalan primair mau rah satu dengan lainnja. di Batjiro jang berachir dengan | Leo Espinosa tadi. Film2 tersebut ialah film Djer | dan film Denmark ,,@ivitog | mentjegah tetap adanja kontak 

panggung dapat mengurangi pe langka 2-2. Setelah diundi maka 3 5 man ,,The Captain of Kopenick” | produksi dipegang oleh Dal- | antara sarekat2 buruh dan pe- 
mandangan dan mendjemukan. EKONOMI 8 DAGANG : | kemenangan ada pada pihak | PEMOGOKAN SBPP TIMBUL- | produksi dipezang oleh Helmut | sgaard Olsen. | mimpin2nja.  ICFTU dalam $ 
Pembagian penerangan jang ter Pee dapa |1I.M, Wasit dalam pertandingan KAN KERUGIAN Kutner, film Perantjis .,Gervai- Pemenang Hadiah Oscar tsb. | pada itu menjatakan menolak 5 
baik dan sangat berhasil adalah 3) litu adalah sdr. S. Djiman, Tanpa menjebutkan angka2 | se" produksi dipegang oleh An- | akan ditentukan oleh semua ang | pernjataan Lacoste bahwa ,,pe- 
dalam pergelaran ,,Kechak”, di- He TT ersi ibuka resmi | Selandjutnja, GPIT 'tejah da- pasti sumber ,,Anta:a” menga- | nie Dorfman film Djepang | gota akademi dan pruduser2 5 | mimpin2 sarekat2 buruh tak 
aa apa Pennyaa listrik | pat mengalahkan GPBTP dalam | takan, kerugian2 aksi2 pemo- .Harp of Burma” produksi di- ' film itu diminta hadir dalam | pernah diadjukan kemuka pe- 

Pas an na na 15/ 5 d pertangaganna AANpeuaan MURI Pokan SPP CBEKOKAr ” BIDAN h Mesayuki Takagi, | upatjarg penjerahan hadiah jg. | ngadilan bertalian dengan kegi- 
padamkan dan hanja menjala pe : : ja tis. Wasit sore itu sdr. pegang og " Ba yA atan mereka sebagai pemimpin 13 

waktu per gelaran terutama pada | 
waktu pergelaran ,,Kechak” ba- | tersebut, bahwa paberik itu akan dibuka resmi pada tanggal 15 # 

Mei depan, dan dalam pembuka an itu nanti akan diundang Pre- | | sdr Sewojo. Sedan shan Pengana SOAL PENGHAPUSAN 

  

njak para. “penonton jang berdi- | 
ri, tanpa mengindahkan pa'a siden Sukarno. 

|Rakjat berhasil mengalahkan 
$ | Pemuda Demokrat dengan. ang- | 

MONOPOLI GARAM 
Sedang dipeladjari. 
  

Asah PikiranBerhadiah No. 41 
penonton lainnja jang masih te-, Menurut Ir Ibrahim, sampai lahnja, djuga. harganja lebih | ka 7-0. Wasit -ertandingan ini/ Sidang kabinet malam Djum- nang duduk dibelakangnja, se- | sekarang pekerdjaan pembangu. | mahal dari jang diimpor dari | adalah sdr. S. Djiman. 5 'at selama 5 djam telah dengar- R 100 - hingga keadaan seakan? terle- | nan pabetik tersebut telih ting- | Amerika Se'ikat sekarang. Batu | Semua wasit pertandingan | kan Iaporan missi Eni Karim ke ag , pas dari tata-tertib. Meskipun | gal hanja 57 sadja bellim sele- | gibs jang dari Amerika Serikat | dari PSIM. Sumatera Tengah dan terima telah kerapkali diperingatkan, | sai. Penjelesaian ' seluruhnja | ini, harganja ditempat (di Ame- Dapat diwartakan selanajut- baik yersetudjuan2 perdagang- hendaknja tenang menduduki akan Gitjapai dalam bulan April. rika Serikat) hanja $. 3 tiap ton: | nja, bahwa atjara pertandingan an dengan Djerman Timur, Ju 
tempatnja masing2, namun ba | 

“tengah yang tidak menghiraukan, 

$ 

Tenaga2 ahli dari Amerika Se | 
rikat jang bekerdja dalam pem-:! | kulirdjadi ha: ga Rp.0,35 per.kg. 

dan sampainja di Gersik dikal- 

Sedang batu gibs produksi da- 

Produksi semen Gersik nanti, 

  

ha 9 :dan 10 Pebruari jang-ak: 
da perobahar aa 

- tiga di Kridosono tanggal |: 

tang, diadakan 

  

    

   

  

   

  

    

  

tuknja »Legiun Veteran RP” 

  

  

Tiap Minggu 
teka- 

Para undangan jang datang | bangunan paberik tersebut sam | Ha si 
terlambat, meskipun dalam ker- | Pai sekarang masih tinggal 55 | lam negeri memrunjai harga | jaitu: Djuga dibitjirakan soal peng- i Te na ang aa 

“tu undangan dengan djelas di- |ovang: atau separuh telsh kem- | sekitar Rp. 1— per kg. Pee TAN an hapusan monopoli garam pe- ni shi Bima Tren na 
sebutkan djam mulai pertun- | bali ke Amerika Serikat. Akan berharga Rp. 30,- | ? (22. HW 5 SM merintah, jang menurut Menpen Ten an aa Dana 
djukan dan “batas penerimaan | Sedjalan dengan kembalinja tiap kurang. 1107 12. SM — GAJA, Sudibjo, soal itu sedang dipela- diah” Kedaulatan Rakjat 

: tamu, dapat mengganggu  per- |tenaga2 Amerika Serikat tadi, : djari. — Ant. 42 Jogjakarta. 
gelaran jang serieus, dapat me- | paberik semen Gersik telah me- | Menurut Ir Ibrahim ak»n bei- REGU TENNIS RRT KE j 
nimbulkan hal2 jang tidak di- | ngirim tenaga? ke Amerika Se- ' | harga sekitar Rp. 30.— tiap ka- SURABA. | 2. Setiap orang visa mengi- 
harapkan masing2, terutama pa | rikat untuk beladja: dalam ber- | tung. : 1 : Dari Pelti. tjab Surabaja SENUH. DIBI KEDALAM rim sebanjak suka hatinja gun- da waktu pergela'an musik, mi- (bagai lapang kedjuruan untuk Harga tersebut, dibanding- | diperoleh kabar, 'bah ta paaa KANTJAH ADONAN tingan itu (hanja guntingan ini sanja pada waktu pergelaran | pembinaan paberik itu seterus- | Kan dengan semen2 lua:' negeri “tgl. 9 dan 10 Ma, dika. KETJAP Nana J gan 
,Overture tabuh telu” diharap- | nja, Sampai sekarang tenaga2 | menurut penjelidikan ,,Antara” | rapkan kedatangan pemain? Didesa Tjikadu, ketj. Kedu- Depan 

    

kan djangan sampai menggang- . 

gu para olah musik jang sedang 
aktip, asjik membawakan reper- 
toir, maupun bara hadirin jang 
sedang aktip, asjk mendengar- 
kan. Tingkah laku mondar-man- 
Gir anak2 ketjil pada waktu itu 

jang telah dikirim beladjar ke 
Amerika Serikat telah ada 19 
orang: dan masih akan disusul 
oleh rengiriman2 jang lain. TFe- 
tapi walaupun demikian, setelah 
paberik itu selesai, menurut Ir 
Ibrahim masih dipandang perlu 

ada lebih murah. Misalnja se- 
men Portland harganja jang ber 

laku dipasar Surabaja sekarang 
ada disekitar Rp.42.— per zak 
a 50 kg: sedang semen Djepang 
disekitar " Rp. 40,— jang menu- 
rut keterangan2 isinja keba- | 

tennis RRT dikota Surabaja un- 
ituk melakukan beberapa vertan 
| dingan persahabatan. 
|. Seperti diketahui, tahun lalu 
| Pelti pernah pula mengirimkan 
) djago2nja ke RRT dilapang ten- 
nis ini. 

gede (kabupaten Kuningan) te- 
lah terdjadi tjara membunuh di 
ri Gengan mentjeburkan diri ke 
dalam kantjah. jang terdiri dari 

adonan ketjap. 

Tarja (22 tahun) pegawai pa- 

berik ketjap di Tjikudu itu tgl. | 
        

3. Kirimkan djawaban sudah 

harus ada ditangan redaksi pa- 

ling lambat hari Kamis tang- 
gal 14/2-1957 dj. 6 sore, Segala 

kiriman jang sampai sesudah itu 
tidak akan diperhatikan. Ke- 

sangat mengganggu, imempe- | beberapa tenaga ahli Amerika | njakan kurang dadri 50 kg tiap Rentjana2 lebih landjut ten- | 81 Djanuari ketika sedang be- lambatan kiriman dipos atau di- 
ngaruhi dan sangat merugikan | Serikat itu terus tinggal disini | zak. 'Ifang kedatangan pemain2 ten- | kerdja menghadap: kantjah ber djalan tidak mendjadi tang- 
sifat pergelaran, terutama | untuk memberikan  pimpinan2 Pengangkutan levering semen (nis RRT tsb. masih dalam per- | isi adonan ketjap jang sedang gungan redaksi, 
bagi kesehatan anak2 itu sen- | sampai waktu2 jang memungkin | produksi Gersik akan diserah- | siapan. Demikian anta'a lain ke ' mendidih, ia tiba2 anelontjat ke 
diri, jg dibawa menonton pada 
malam hari itu.   Semoga 
mendan:t perhatian seperlunia 

kal2 tersebut diatas | 

kan paberik ini ditinggalkan te- 
naga2 Amerika Serikat itu se- 
Juruhnja. 

Kapasitet dan kwali- 
tetnja, 

  
   

    

  kan pada badan pa'tikelir, — 
(Ant).   

  

terangan jang diperoleh dari 
Pelti tjabang Surabaja. — Ant: 

  

SITUASI KEUANGAN KAB. KARANGANJAR : 
  

  

 dalamnja. Walaupun ia kemudi 
an ditolong pegawai:2 lainnja, 
tapi achirnja ia meninggal dju- 

| ga akibat juka2nja.   4. Djawaban teka . teki jang 
resmj dan nama pemenang 
akan dimuat saban harj Sabtu. 

    
  

      
           

   

  

       

   

  

          
    

   
   

    
    
    
    

   

       
    

          

   
    

     

    

     
   

    
   
     
     
   

    
     

    
      
                

Pada waktu pergelaran sam-- 5 aan. makin Menurut keterangan, Tarja s 5. Djika ada beberapa Ga 
ai achirnja, para hadlirin ha- eperti . dikabarkan, U £ : 2 i Ka Na Pa AN Tah pal an jang betul, akan diadakan 

Kat terbawa oleh musik dan ta- Ta. NE ini Maan Pa ang. lembur dan djalan Pn ing Jnarena Teka Pn Ba gunting BE ea basa aan Aa an undian tingga” hanja sebrang 

ri jang dibawakan oleh ara | njai kapasitet memprodusir ra- : 3 5 Ta .. 3 K3 sadja jang mendapat hadiah. 
seniman dan-seniwati dari Bal ta2 800 ton sehari. Tentang kwa ban jak dikelyark a n Dinan banah Giri karena MENDATAR | sadja jang pat 

itu. Dinamik, paduan suara alat- | litet, menurut Ir Ibrahim pro- ae Na : au Ke Men ia Es Ga Sidkan 1. disitu didadakan konperensi militer bia: 5. bengis: 6. Keluarga (mereka jang 
alat musik dan suara mamusia, | duksi Gersik tidak akan kalah j Ta : 5 Ps Eta 2isP Na 8 8. tjatatan tentang apa2 jang dibitjarakan dalam rapat, 10. suka | bekerdja di) Kedaulatan Rakjat 
baik jang sangat keras dan ka- | dengan kwalitet juar negeri, ka TUTUP buku Pemerintah Pengeluaran uang lembur th. — Sean Maa Sea yaa sekali: Il. tidak berdjalan lagi, 12. djarang ada, 14. bab ke-37 | tidak diperkenankan turut serta. 
sar, maupun jang sangat halus | rena segala bahan serta tehnik | Daerah Swatantra Kab. Karang | 1956 mentjapai djumlah Rp. 69. Sa Ta, Tlah DEnUANnk pada Guran jang biasa dibatjakan ketika orang akan meninggal: 
lembut, "iang gembira berselang | pembuatannja telah disesuaikan | anjar tahun 1956 menundjuk- | 615,44 jaitu: Sekretariaat Rp.31. Tjimerang, ketj. Bos JOnElOpAng | dg, menerka, 20. pekerdjaan umum, 22. sumbu, 23. apa jang di- 7. Saban Kamis dan Djum'at 
“seling sedih. meraju-raju, de- | dengan ukuran internasional. | kan masih terdapat sisa Rp.343. | 336,94. Pengawas Rp. 1.552,76. | (Kabupaten Sukabumi) djuga | rilis: 25. sematjam alat bunji?an: 27. lapis logam tipis pada lo- | dimuat teka - teki jang sama, 

# ngin tari2: semuanja-itu berira- | Batu gibs, sebagai bahan po- | 803.52. PUK Rp. 16.419,20, DKR Rp. 2. | telah membunuh diri akibat te- | yam jang lain: 29, beladjar sungguh?: 33. buah jang masih ketjil | hingga pembatja dan peminat 
$ "ma hidup, lintjah, maupun mele- | kok dalam pembuatan semen da Peneiramaan Dinas EA R 718.32. Pasar Rp. 15.356,11,.Bank | Kanan ekonomi. Olib itu beker- | sekali: 34 . pertengkaran, 35. damai: 36. rentetan. bisa mengirimkan lebih darj sa- “'su: mempersona para hadiirin, | lam paberik semen Gersik dipa- 4.259168,645 te diri: Sisa ana pasar Rp. 1.762, 84: Rooi Rp-459, dja. sebagai tukang sadap air- | MENURUN tu djawaban jang memberi ke- 

sehingga hanjut terbawa seba- | kainja impor dari Amerika Seri. jang lampau Rp. 5947874 Pe. 27. Dalam hai ini baik dikemu- | aren. 1, penakut, 2. sematjam sakit saraf jang menjebabkan orang | mungkinan lebih besar harapan 
gaimana saja uraikan diatas. kat: karena batu gibs jang ada akta aa Negara " dasi kakan bahwa pada tahun 1954 Mermurut penjelidikan, mula2 | suka tertawa sendiri, 3. agak bingung, 4. pengadjar: 5. sendjata: | dapat hadiah, 
Papan pembawaan “atjara | disini selain tidak tjukup djum- An aura Kitoabota Propinsi untuk pengeluaran uang lembur | Olib menikam isterinja pada pe | 6. menguliti: 7. diperkenanxan: 9. mendaki, 13. sekolah Jandjutan 

Rz. 3.230.400,—. Padjak dan bea | Pernah mentjatat djumlah jang ' rut dan lehernja dengan pisau | atas: 15. bilik ketjil dalam pendjara: 17. dingin sekali itu: 18. 8. Keputusan redaksi  me- 
Ne amalan NE ee En NAN Ne AN DAn TI Rp. 816.802,205. Pendapatan per tertinggi se-Djawa-tengah jaitu | belati. Kemudian ia membunuh | pasal: 19: bagian dari propinsi: 20. Paku Alam, 21. perserikatan | ngenai ,,Asah Pikiran” berha- 

, PA sewaan pacht pemberian hak sebesar lebih kurang Rp.120.000. | dirinja sendiri dengan pisau itu bangsa2, 24. pantjaran sinar, 26. tjampur: Yi. pegawai pendja- | diah itu tidak bisa diganggu 
k 3 : MB AR A 6G ADJ AH memakai serta pendapatan lain Uang djalan: Sekretariaat Rp. | pula. Ini terdjadi dalam rumah- | ra, 28. terdjang: 30, rusak sama sekali: 31. bibit tanaman jang | gugat dan tidak diadakan surat 

Sin da!i hak milik dan dari barang2 25.124,23 Pengawas Rp. 8.330, nja. — TN Ant. akan ditanam Jagi, 32. pak atau pangkal. menjurat, 25 : Ng“ |10. PUK Rp. 3353630. DKR 
: 

DENGAN kesediaan direktur kebun-binatang Gembira | jang diserahkan untuk diurus Rp. 28.267,95. Pasa R 3 12578 « 
, Loka R. M. Kaboel untuk mengganti nama kedua gadjah $ ' Rp. 223.50. Penerimaan tidak ter Fe ena nga mp Rp3. nerro, Na 

P jang sampai sekarang mendjadi ramai dikalangan masjara- | masuk bagian lain2 Rp. 152.254, R p. 223, pa ya jumlah B 109: FL ASH. GCRDON KE MB ALI FE MONGO 262) 
"3 kat, karena hama? Sri Redjeki dan Slamei sa banjak j ' P3 Ma aan luar biasa 828.08. Ha se 
Ni menjinggung mereka jang bernama demikian, maka kami p. jaitu penerimaan P 
"3 sediakan formulir untuk diisi. Siapa sadja diperkenankan 4 | untuk membentuk fonds dan tja Bean NN jalan peaja Ea But ZARKOY AND T YOU ARE TERKIFIED OP Jd | UMM... ! AN NWELL, IT LOOKS UKE IM GOING 
h mengisi, nam app jang dipikirnja tepat untuk gadjah djan- dangan .sefta petigembaliannja | hotor mentjapai djumlah Rp.85 FLASH' PESERVES HAYE BEEN | MING'S NAME, BROTHER INTERNATIONAL TO NEED A CHANGE OF COSTUME, 
H5 tan dan gadjah betina itu, dan mengirimkan formulir itu $ | Rp. 900,—. Penerimaan kembaji 58655: Perintifannja” PUR «d IT'S PERFECT: FLASH! A REST!/ HES BEENI | TRAYVELING | ROBB/ AND RIGHTLY So!BUT | | HERO! YeS,, £ FLASH! You VE JUST 

. kemb: k da Redaksi Kedaulatan Rakjat, Tugu 42. juang pe'sekot dan perhitungan Pa he) Th ! 1 AND AVELING FOR ALL MY THINK OF IT! ARMED WITH THINK OF AT: HIRED AA. NOMAD ali 'kepa da kj & | truk dan 1 jeep) Rp. 30.301,25. | | IRAVELING WITH ROBB 3 p Npanenge ciri To Jogjakarta. | dengan fihak ke III Rp.209.428. Soul 2 Sa aa BEy'5 SHOW, YOU COULD MONTHS!) LiFE' 1 THE PEACE -RAY, YOU MAY PEOPLE WOUL : 2 
|73. Penerimaan seluruhnja Rp. etasiat (1 sedan dan 1 jeep) ROAM ALL OVER MONGO aa WANT NO |) BE REMEMBERED BY ALL OF FLOCK FROM THE | JOIN YOU 

Kepada, jang mengusulkan dua nama jang terpilih nanti, 5 | 4469.497,365,—. Rp. 36.019,05. DKR (1 ambu | | 70 LOCATE MING'S ARMY PART OF 4 MONGO AS THE MAN WHO FAR CORNERS OF | TROUPE! 
, Kedaulatan Rakjat menjediakan hadiah uang Rp. 150,—, arti 5 | lance dan 1 landrover) Rp. 19 | | wr#ouT AROUSING MNG OR N KENDERED MING A5 Docile | | mongO T0,ser , nja hadiah untuk pemenang nama gadjah betina Rp. 15,— Pengeluaran dinas biasa Rp. | SuspicioN! HIS ARMIES! AS ALAMB!' x : 

  

mulir itu diumumkan nanti, bukan adjah jang di- | Kesehatan umum Rp. 664.140,50. 1 Fs 
F: maba SUN Tinonsa ba dar Nah N Haiti Tunai Pendidikan, Pengadiaran dan Propinsi mendirikan ru 

bi mendapat hadiah masing? Rp. 75,—, Sajembara ini ditutup Kebudajaan Rp 129.197,49. Uru- mah? dinas dan pega- 

22 tepat tgl, 28 Pebruari 1957. san rooi dan penilikan bangunan SN ig 
Rp. 24.787,60. Pasa- Rp. 549.026. Me bing RO AAN 

insi Djawa Tengah telah dite- 2 Disudut kiri 'amplo h lis: SAJEMBARA GADJAH. $ | 785. Kechewanan Rp. 13.917.34, | P | 
Hanja Tn Me Lain2 usaha sosial /ekonomi Rp. Ba Dana ra naa ta 

Pi. , 25:317,96, Perongkosan pengang. | Mendirikan mumaf nas dan 5 5 Naa Kh: 2 Sa ses! Pahlawan . 2 Tama berupa Ne gunting BE UN aah 1 kanak it Dafi - Ku bu pegawai 16 buah dengan biaja 4 Itu baik sekali, Flash! 2 “1 on Kang mp Pan Sapa Es Sman 

: Sajembara Gadjah Te /onderatand Aa an Ha an Ma Dana 2 an - Ba IU Wae Melia" sdt tidak suka mendjadi anak pikirkan itu! Rakjat “akan 
: ? LN 1 $ P 1 t t - | rima . 300: 1.12 rumah 2 BEY, PI Tan S | Tea 5 mhn dari 1 

1 Benniah Bp Nan Na an aa on 94, Fpi masing2 aa, 175.000,—: rumah mana2 di Mongo dan masuk buahnja Ming atau tentara- Pe Ba 
! ida Sedang pengeluaran dinas luar | dari Rp. 90.000,— dan 3 rumah perkemahannja Ming dengan nja ! 2 La Sadbapeiput Blah 
4 Gadjah betina Se Nan San Pe anan TE AE AR NUN ANA biasa Rp. 254.534,84 terdiri: pe- dengan biaja Rp. 530.000,—. tidak menimbulkan sakwa- 4 Kau terlalu takut pena Hana Ri Rep Huta Ta £ Bini hn 

5 Ka aa : & ngeluaran  tmtuk membentuk | Menurut keterangan, pemba sangka! DN PAN CON it aaa ta ki makatan "Mesh Hevng ' , Gadjah djantan ! Loka ana EKA Aa ka ban hand fonds tjadangan serta pengam- | ngunan rumah? baru diatas ini 4 Tetapi Zarkov! Klash perlu begitu! Tetapi, pikirlah! De $ pai an aa s sid 

/ Aa 5 bilan dari uang itu Rp. 36.990, | termasuk rangka usaha untuk mengaso! Dia sudah behera ngan bersendjatakan sinar “5 wa J ni bin Naa 
i Nama PEnebak $ Lose BNN ay Meta 36, Pemberian persekot dan per- | mengurangi beban pemerintah pa bulan melakukan perdja- perdamaian kam akan dihor a 5 Tn Hah ba $ Sasak 

! Alamat : 4 hitungan  derigan fihak ketiga | dalam pengeluaran uang sewa lanan. mati TN Ea an aan ket | £ : 

OAT Do ananannnna Keenan na an anna naa na rara Dana i : , ang “pa MAKIUKKA ie NE ) 2 |Rp. 217.544,48. Djumlah semua | hotel, jang setiap Nk BN s- Hmmm! 

        

dan untuk ga 
penghibur, Ai 

1 jantan Rp. 
ediakan 6 buah 
  

  Djadi buat 6 hadi: ni, nama 

A
A
 

A
A
 

e
a
 
B
e
a
 

A
N
N
 

N
N
 

nja ialah: dengan mengundt semua formulir 

15,—. Disamping itu, sebagai 
hadiah, masing? Rp.15,— Tjara 

jang masuk. 

: 
e 
' 
1 
1 
| 
? 
ea 
! 

t| 
#3 
' 
' 
4 
' 
/ 
, 
1 
? 
/ 
/ 
' 

orang jang mengirimkan for- !| 

1 
1 
| 
/ 
/ 
/ 
? 
' 
' 

|) 
1 
1 
' 
' 

a 
# 

' 
' 
, 
1 
1 
' 
/ 

— SA MA rt NT MD 8 8D “9 “88 1 

3.871.156.005 dengan perintiian: 
Urusen Umum . Rp. 931.222.72. 
Pekerdi. Umum Rp. 1.325.545,11. 
Keamanan Umum Rp. 24.163,45. 

  
pengeluaran Rp. 4.125.690,845. 

266,25. — (Kor). 
  

| USAHA MENGURANGI Bk- 
BAN PEMBAJARAN 

HOTEL. 

  besar Ik. Rp. 1,8 djuta. — 

  

  

  

       

    
    

  

Ming!



  

   
    

     

  

    

     

  

   

    

   

  

     

     

     
   

  

   

   
   

    
    

  

    

  

              

   

   

   

jang 
wajang kertas: 
melan 

  

“bit dari tuntutan, 

(Jogja) 
$ djalan 

an, tempo hari orang si- 

bikin gili2 untuk memberi 
“strook lalulintas se- | 

kosnja tidak sedikit. 
s orang sibuk bong- 

karena tidak Ti 

namanja 

2 tempo. harj 

olisi lalalintas, berunding 

# 

Berabe semalam nangis zou- 
" Aic mata, fapi tidak kalah 

a sama tangis Kadarijah. 
yja: Berabe nonton wa- 

di Maguwo: wajangnja | 
gamelannja ga- 

mulut, Pak Dalang djadi 
terus dari pukul 7 petang 

an. 

sampai pukul 5 pagi, padahal 
aja tjuma Rp. 5,— plus dua | 

“makan kok begitu su- 
Mongko tidak sedikit 

t jang mewah, dengan se- 
an menjingkirkan dasar? ke- 

PER At Bh Un aan 

5 “nana kesenian apa tidak bisa 

perhatikan seniman? 
jang terlantar a 

'RABEBE 

PERKARA MADJALAH 

djudjur 

  

BIKINI 
(Sambungan hal. I). 

ngatakan, bahwa ia diminta 

oleh Pemimpin Redaksi Tony 

Soeprapto, tapi permintaan Tcny 

itu tidak begitu menekan, se- 

hingga menempatkan terdakwa 

dalam keadaan te:paksa: dalam 

hal ini terdakwa masih bisa me- 
nolak, njatanja ia menerangkan, 

bahwa Tony tidak mernidiktir 
bagaimana terdakwa harus m- 

nulis karangannja jang sekarang 

dituntut itu. : 
Sudah terang bahwa tulisan 

itu merupakan pe:njataan pi- 

kiran Jussac. Kata Djaksa se- 
landjutnja, Van Hamel — se- 
orang sardjana hukum Pidana 

Belanda - mengatakan, bahwa 
Pembuat ialah dia jang dgn. 

sengadja menjusun pernjataan 

perasaan dan rikiran jg djahat” 

(Hij die opzetteljk de misda- 

| kan, bahwa itu sajang belum di 

| 

Mengenai code kehormatan 

(journalistiek) Djaksa terang- 

akui oleh Pemerintah, hinrga 
wasuk dalam UU seperti misal- 
nja kedudukan Dokter dengan 
beroepsgeheimnja. Satu karang- | 
an mulai ditulis sampai disiar- 
kan — seperti di Belgia misal- 

| nja — ada urut2annja tanggung 
djawab: pertama penulis, kemu- 

| dian penerbit, pentjetak dan re- 
| daksi Di Indonesia keadaannja 
adalah lain, hingga djika ada tu 
lisan tanpa nama atau dengan 
nama samaran, maka redakteur, 

pentjetak dan penerbitnja wa- 
djib beritahu kepada penegak 
hukum bila diminta. Bila ini tak 

| mungkin maka mereka itu da- 
pat dituntut sebagai jang ber- | 
tanggung djawab. Tapi pertama- 
tama jang ditjari ialah sipenulis 
nja sebagai da der Djika 
hal ini belum mungkin, sebab pe 
nulisnja belum ketemu, maka 
setelah redaksi dituntut, dgn 
djalan splitsing penulisnja ke- 
mudian bisa dituntut djuga, se- 
bab penulis dan redaksi adalah 
mededaders mengenai 

tulisan itu. Mengenai kata ,,di- 

luar tanggungan redaksi” Djak- 
sa terangkan bahwa itu tak hi- 
'langkan tanggung djawab Re- 

daksi sebab hal itu tak kesam- 
pingkan azas Hukum Pidana. 
Tentang fats. 51 KUHP jang 
disebut terdakwa, diterangkan 
bahwa itu hanja mengenai dia- 
batan dalam ketatanegaraan. 
Achirnja oleh Djaksa ditegas- 
kan, betapa pentingnja masjara 
kat harus diperlindungi dari aki 
bat perbuatan pidana terdakwa. 
Djuga penerbit bisa dituntut bi- 
la ternjata ada kesengadjaan 

(opzet) dari penerbit untuk me- 
lantjarkan perbuatan pidana. 

Terdakwa minta tempo 

untuk mendjawab. 
Selesai keterangan Djaksa, 

atas permintaan Hakim supaja 
terdakwa berikan pendapatnja. 

didjawab bahwa terdakwa  be- 
lum dapat mendjawab keterang 
an Djaksa itu, maka ia minta | 

tempo, 

  
“Perhatian besar sekali. | | 

Sidang diundur tgl. 6 Maret | 
| jad. Perhatian chalajak sangat | 

besar, terutama dari pihak ma- | 
hasiswa dan kaum terpeladjar: | 
Lembaga Pers & Pendapat | 
Umum diwakili oleh sdr. Soen- | 

doro, sedang Djapendi oleh ke- 
pala Bagian Pewartaan sdr. 
Moedjono, 

RADIO 
KAMIS 7 PEBRUARI 1957 

JOGJAKARTA   dige uitdrukking stelt). Dalam 
hal ini Jussac menjusun, 
ia jang harus dituntut dan di- 
hukum. 

Tony sebagai pemimpin Re- 

daksi tak menutupi tanggung 
djawab Jussac, sebab hal ini 

berarti pengakuan berlaku 
nja azas ,exclusieve dan pictieve 

verantwoordelijkhei#” seperti di 
Belgia jang tidak sesuai dengan 
azas umum daripada Hukum Pi- 
dana kita, jaitu bahwa peratur- | 

hukuman pidana | 
sipembuat . 

an-reraturan 
berlaku terhadap 
persoonlijk. 

Kata Djaksa seterusnja 

dalam M.v.T. (Pendjelasan UU) 

jang berbunji ..Geen successive 
verantwoordelijkheid. geen fictie 

in het strafrecht” van Hamel., 

menerangkan bahwa ,,Het stel- 
sel uh Ned Strafwetboek 
breekt met elke fictieve verant- | 

woordelijkheid. Het moet dus en | 

daarop wordt nadrukkelijk ge- 
wezen — conseguent mede bren- 

gen, dat in de eerste plaats naar | 

de dader gezocht en deze | 
vervoigd word”. 

Selandjutnja pengetahuan ki- | 
ta, demikian Djaksa 
keterangannja. 

teruskan 

lam KUHP dan kini belum di- 
tjabut. Bagi penulis adalah sa- 
ma sadja, apakah peristiwa pi- 

. Gana itu drukpersdelict atau bu- 
kan. Ia (terdakwa) adalah da- 
der (pembuat). Tapi buat pe- 
nerbit dan pntjetak adalah pen 
ting, apakah delict itu dianggap 
Grukpersdelict atau bukan. De- 
mikian kurang lebih Vos dalam | 
bukunja. Fats. 61 dan 62 KUHP 
memang beri dasar untuk mem- 
bebaskan pentjetak dan pener- 

Karena itu 
Jussac dalam perkara ini adalah 

dader jang dapat dituntut. 
Pemimpin redaksi Tony jang 

memutuskan dimuat atau tidak 
dalam madjalah BIKINI juridis 
functienja ialah sebagai penjiar. 
Memang Tony pun dapat ditun- 
tut sebagai penjiar tulisan /gam 
bar jang tak susila: tapi apakah 
perlu atau tidak, baik atau ti- 
dak, setelah Tony didjatuhi pi- 
dana djuga mengenai perkara 
madjalah ini, itu masuk kebi- 
djaksanaan  Djaksa, berdasar | 
opportuniteit. Met of zonder re- 
dakteur, Jussac dapat dituntut 

Kata Djaksa seterusnja kepa- 
da Hakim: ,,Sudah selajaknja 
kalau Hakim memutuskan, bah- 
wa penulis Jussac harus ber- 
tanggung-djawab atas tulisan- 
nja jang tjabul itu” Katanja se- 
landjutnja : 

tahu betul2 tentang soal2 perm- 

beritaan seperti v.d. Hout (pri- 
vaat docent dalam ilmu Publici- 
teit di Universiteit Utrecht) ber 
pendapat, bahwa hal itu sudah 
lajak. ,,Dalam Publiciteitleer”nja 
v.d, Hout menulis : .,Het is on- 

tegenzeggelijk, billijk dat de 
schrijver in de eerste plaats als 
verantwoordelijk persoon wordf 

beschouwd ....” Djahatnja tu- 
fisan2nja itu tidak terletak pa- 

da penjiaran tulisan, melainkan 
pada isi jang tidak susila. 
Pendapat ini benar, kata Djak- 
sa lagi, seperti terbukti dalam 
'fatsal 272 KUHP jang melarang 
pula ,,menjimpan “untuk disiar- 
kan gambar /tulisan  tjabul”, 
Djadi isi tulisan itu begitu dja- 
hatnja hingga baru menjim 
pan untuk disiarkan sadja | 
orang sudah dapat dihukum, 

azas tanggung- | 3 
djawab itu kemudian masuk da | 

maka ! 

dgn | 
berikan komentar atas kalimat | 

54
 

,Bahkan orang2 jg |, 

| 

4 

59,2 — 121,6 M 
13.45 Suara Sajekti, Kartini 

dan 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: 18.38 Adzan Maghrib: 18,30 

BARU DATANG!!! 

BATTERY ,,SUNLIGHT" 

Harga reklaime / perkenalan : 
Pedagang dapat 'korting. 

DJUGA SEDIA: 
BATERY EVEREADY 
BATTERY RCA untuk 

Tentu di: 

T
I
 
Ta

 
TA
 

T
A
 
M
A
 

Mt
 

—   prem nano 

i x e 

$ Madjalah Hibura 
Dengan rubrik2nja jang terke 

APA dan SIAPA 
SUKA . DUKA 

SPIONASE centra 

  

Film 

OLAH RAGA 

D.L.L. 

E
S
 

B
B
O
G
O
G
O
 

| DIAPA SIAPAKAN : 

' . 
' Nj. 

/ 
4    

8 

| $ 

Harga langganan : 

Rp. 2,50 

Rp. 10,— 

SUDAHKAH TUAN 

Etjeran : 

Sebulan : TP
S 

JAJASAN ,,URUSAN, BAH 
DJAWA - TEN 

  
z 
' 
, 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
' 
| 
' 
( 
' 
1 
, 
, 
, 
1 
( 
1 

£ 

/ 
' 

' 
1 
1 

' 
1 
/ 

f 

1 
? 

| at: 13.15 Bunga rampai 

SIA LL LL LL LL 

Kwalhitet terdjamin — tidak kalah dengan Eveready. 

FESGSGSSGSG en en 

  

SKETS MASJARAKAT 

TJERITA PENDEK 

ILMU PERBINTANGAN 

SAI AA AA 

HERAWATI DIAH 
M.P. No. 46 — 19 FEBRUARI 1957 

MANA AA AL 

| 556 GAGASAN $ 
, 

—eta an 

Orkes Yang Kiem Khe Su Kung | ' 
Hwie: 19.40 Gending2 Beksan, 
21.15 Mimbar Islam: 21.30 Pus- | df 
paragata aa OK Na NN 

(Al Munir. 
SURAKARTA 

61,47 — 122,95 M 
13.40 Hidangan The Hunggaria 

guartet: 14.10 Pengantar makan | 

siang oleh O!K. Irama Masa: 
17.00 Ruangan pemuda pemudi, 
17.50 Irama Indonesia oleh Kun 
tum Serodja: 18.30 Lagu? Mela | 
ju oleh Pantjaran Muda, 19.45 

Mimbar Islam: 20.30 Irama se- 
riosa oleh Gema Seriosa, 21.20 | 
Motjopat putri, 

. SEMARANG 
1 92,05 — 120,48 M 

13.15 Orkes Puspa Kentjana, 
14.10 Orkes Gumarang, 14.30 

Krontjong Aseli: 17.00 Gending? 
Dolanan: 18.15 Krontjong Sen- 

dja: 19.30 Carry dan kawan2- 
kawannja: 20.30 Lagu? populer 
oleh: Orkes Radio Semarang, 

21.00 Mimbar Islam, 21.15 Dari 
dan untuk Pendengar: 22.15 
Pembatjaan Buku. 
SIARAN NUSANTARA II 

20.00 Njanjian bersama (Smg). 
20.30 Klenengan malam (Slo). 
21.30 O.S.B. (Bag). 

DJUMAT 8 PEBRUARI 1957 
JOGJAKARTA 
59,2 — 127,6 M 

07.40 - Njanjian tak bersjair: 

12.00 Siaran Ibadah Djum'at, 
14.10 Siang Riang oleh Suara 

  

| CinemaScope dgn. ukuran 

| penuh gambar lajar - lebar. 

psam: 10 57 — 0 — 2. 

10.30 — 11.30 
19.30 — 21.30 

Persembaham untuk 
MINGGU ini: 

       

DJANGAN MENJESAL LAGI 
TIDAK TJEPAT TIDAK DA PAT. 

SEHELAI UNDIAN BAR ANG MOBIL 
HANJA 6,— (ENAM RUPIAH). 

BELI BANJAK DAPAT BERUNDING. 

(AK SING oreo 

    

Juwelier 

Bodjong 64 Patjinan 30 Tjojudan 105 $ 
SEMARANG. JOGJAKARTA. SOLO. 5 

  

SES SESSELLESLSESESLSS LL SSESSLSSLLLSSL 

PEMBERIAN TAHU 
Telah menikah pada tanggal 4/2-1957 : 

SITI WARDANI — Prawirosoeharto 
dengan     

  Putra: 17.00 Taman Nasjiatul 
Aisjiah, 18.00 Sendja di Roma: 

18.30 Peladjaran njanji: 
Aneka warna 

Monosuko langsung dari Dalem 

Ngabean. 

SURAKARTA 
61,47 — 122,95 M 

06.30 Orkes Bukit Seguntang: 

12.15 Chotbah dan sembahjang 

Djum'at: 17.00 Gending? dolan- 
an, 17.50 Klenengan gadon: 19.30 
Sadjak dan pembahasannja: 

| 20.30 Irama Maluku: 21.20 Bisi- 

kan Malam Orkes Tjenderawa- 
sih: 22.15 Darj Padang Pasir. 

SEMARANG 
92,05 — 120,48 M 

06.45 Gending bonang: 12.00 
Chotbah dan sembahjang Djum' 

siang: 
pd 10 Santiswaran: 17.00 Peladja 

ran beksan: 18.15 Irama Kron- 

| tjong: 19.30 Ruang wanita: 20.30 | 
| Dari Lautan Teduh: 21.15 Hi 
dangan Dendang Remadja: 21.45 

| The Hollywood Studio Orches- 

tra: 22.15 Hiburan Malam. 

| SIARAN NUSANTARA II 
20.00 Rejog Sunda. 

20.30 Hidangan OSS (Spj). 
21.00 Siteran Malam (Slo). 
21.30 Pantjaran Sastera Daerah 

| 

| 
| 
| 

| (Jo). 

| sg 
( Perobahan? bisa terdjadi). 

(besar) untuk Radio BIN dll. 

HANJA A Kp. 180—, 

besar. : 
Zeniih 81. 

. MOERWITO RAD! 
59A Tukangan — Jogjakarta: 

M
A
 

L
M
 

A
T
,
 

SAN NN HAL LAMA LELE LL LL LL LL 

» S
h
 

P
a
 

a
a
 

a
m
 

b
o
d
o
k
a
 o

n 
v
o
l
i
k
a
n
b
a
 

| 

n, Enteng, Berisi. 

nal seperti : 

SPIONASE 

“PL ML 

M
A
N
 

Red. / Adm. 

Madjalah ,,MINGGU PAGI” 
Tugu 42 — Telp. 901 
Jogjakartwa. 

BERLANGGANAN ? 

AN MAKANAN” 
GAH 

DJL. BODJONG 118 
SEMARANG. 

PENGUMUMAN 
No. Secr./498/'57. 

Dipermaklumkan, bahwa pada tanggal 1 MARET 1957 semua surat idzin Maa (stam- 
vergunning) musim-tahun 1956/1957 TIDAK LAGI BERLAKU. 
Untuk tidak mentjairkan (verwateren) keharusan Undan2? Negara, maka kami sarankan 
kepada, para pedagang beras jang untuk musim-tahun 1957 / 1958 masih ingin mendapatkan 
stamvergunning, agar supaja mulai tani 

lewat masing? Kepala Daerah. (Bupati 
keluarkan oleh Jajasan Urusan Bahan Makanan untuk mus'm-tahun 1957 / 1958. 
Jajasan Urusan Bahan Makanan TIDAK akan memperhatikan permohonan? : 

a. iang TIDAK MENURUT. TJONTOH jang ditetapkan, 
b. jang TIDAK LENGKAP keterangannja, 
c. jang diberikan SESUDAH tanggal I Maret 1957, 

. dan permohonan? tersebut akan segera dikembalikan. 

gal pengumuman ini 
/ Walikota), menurut 

Semarang, tgg. h PEBRUARI 1957. 

URUSAN BAHAN MAKANAN. JAJASAN 

19.40 | 
oleh ORJ: 21.15 | 

Obrolan Pak Besut: 21.30 Ujon2? | 

from 20x 
starriag 

ROBERT VIRGINIA JEFE REY 

RYAN : MAYO: HUNTER 
ROBERT MIDDLETON - WALTER BRENKAN 

RODOLFO ACOSTA 
Produce by ROBERT IL. JAOKS - Directed by ROBERT D. WEBB $ 

Sereenplay by KOMUND NGITH ana JOSEPH PETRACCA 

5 IG 
  

Teks INDONESIA 17 TH. 

Voorvk. / Vrijkaarten dilajani 

  

    
“atau Toko dan Warung-Warung. 

seperti biasa djam : 11 — 12. 

| 
TEH 

| Kawuny — Kawung — Kawung. 

| LEBIH BERMANFA'AT ! 
| Beli pada GANDEKAN 56 

  Ni 

SA LM 

DIDJUAL : 

l Fotostocstal komplit 
ukuran : 9 - 

Foxus : j ea 

dapat untuk- buka Foto - Studio. 

Keterangan pada adv. no. 
iii   

MA LA 

SEREM 
Montir Katjamata besar tebal 

kleur rupa? dari Djeman, dgn. 
harga perkenalan. Zonder atau 
dengan Recept Dokter Mata. 

Sedia semua ukuran, 

NAUFAL - Kauman 294 
(Belakang Masdjid) — JOGJA. 
MA AL 

    
membuka pada 6 Februari 
rombongan baru : 
PAGI — SORE — PETANG. 

BOEKHOUDEN A. 
BAH. BELANDA. 

Pendaftaran di 
Bintaran Wetan 11, 

  

Ha La Lt 

kl Ad dek 
la PIkel Tejo TT 
ng Aa 3 Pa 

| SES SLL    
AN 2 
KO AS TAGI 

Fo SEA 
dug 

EMURF TOKO.OBAT 

t tube Rp. 1,—, 

ongkos Rp. 1,50. 
Pesan 6 tube ongkos prei 

AGEN? di JOGJA : 
TEK AN TONG - Petjinan 81 

ENG NJAN HO - 3 75 
ENG TAY HO - 

Pusat Pendjual : 

Toko .ASTAGINA" 
Kawatan 146 — Surabaja. 

  
BER LANSSSELLLLLLA 

TA AA AA AA 

mengadjukan permohonannja 
tjonto formulier jang telah di- 

Kepala, 

(MOHAMAD NASIR | 

A
A
A
 
A
A
 

TA
 
L
L
 

A
L
 
MU

 
L
L
 

A
K
 

SA AA AT TA TA MA TT MA MA TA TA AA AT EA IE IE IE    

2. Kek. lensa 45: 1G 

1113-2 

»MITRA" 

1 1205 

R.A. MAROJI — Moeljotjoerigo 
Berhubung sempitnja waktu, segera pindah ke Sumatera, 

resepsi kami tiadakan. 

Harap dima'afkan- dan mohon do'a restu. 

PRAWIROSOEHARTO 

BEST 

Panembahan 28, Jogjakarta. . 

SSSESSSSSSSSSESESESSES SSessseA 

BERBAHAGIALAH ! Seluruh 
Keluarga Njonja. Atas pema- 

kaian perhiasan dari Toko kami. 
Karena harga pantas dan ong- 
kosnja selaras. Karatan dan 

timbangan terdjamin. Serta suka 

beli kembali dgn. harga bagus. 

FK TOKO MAS 
JAP KEE EK Long 
KIDUL PASAR33 
JOGJAKARTA 

Pes 
DIDJUAL SEGERA : 

VAUXHALL VELOX 
(6 eyiinder) th. "47. 

HARGA Rp. 21.500,—. 

Djam 16.00 — 18.00. 

Taman Bangiredjo 8 - Jogja. 

  

   
    
  

  

      

  

9 « ASMADIINE » 
DBAT sa0G MPOLN LAKGKT 
UNTYA AS TNMA ( BPNELI 

: NE 1, 
  

     
    Tiap hari buka dj. 9.30 — 5 sore 

SA ea ES SS 

& Sa Ta Sa PN AN AA PEN T 

» te" 9 ! $ | ASTROLOGIE | 
2 PN AAN aa Kn 8 

1 4 

1 Mr. M, HALIM : | $ » » x | 
& 

AHLI NUDJUM. 3 
DENGAN MENGGUNAKAN HYPNOTISME 5 | 

SEKARANG DI: 8 
A 

Hotel ,DJOKJA” 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, 
4 semuanja bisa diterangkan dengan djelas dengan ongkos 
4 Rp. 15— Obat? laen harga. 

X Dan wanita ingin punja anak, kami bisa kasih OBAT sam- 
» pai berhasil. 

TIAP HARI: 

Djam bitjara : 812.00 
2 : 2 sore. 

SES SLS, 

  
   

    
   

    

B
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S
L
 

G 

PSS Da 

SAH HH LL : : 
Radja dari semua obat 

kuat jaitu 
« IRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG 
tanggung sembuhkan segala ma- 

tjam 'penjakit seperti: buah 
pinggang, djantung, urat sjarat, 

otak (brain), lemah badan, ini 

' pil menambah darah, sungsum 

dan manik. Baik buat orang jg. 
bekerdja di kantor. Alasan pe- 
njakit : badan lekas tjapai, ma- 

kanan tidak hantjur, sering ma- 
rah2, kepala pusing, entjok, li- 
nu-linu, muka putjet, kakj ta- 

ngan dingin, sering semutan, mata kurang terang, penja- 

kit pikiran (zenuw) tidak bisa tidur (dalam tidur sering 

takut2), sakit pinggang, djantung berdebar2, buat itu kita 

bikin PIL VIRANOL jang tanggung 100 berhasil. 
Harga satu botol... Rp. 20,— 

Kashmir Hair Tonic Oil 
Rambut banjak dan Pandjang 

Sebagai satu Ketjantikan buat 

kaum Wanita. Kashmir Hair To- 
nic Oil bikin pandjang rambut, 
kuatkan urat2 rambut supaja 

djangan runtuk. Bikin tumbuh 
rambut djadi banjak dan tebal 
baik buat orang jang baru baik 
dari sakit panas, dan baik sekali 
buay Perempuan jang baru ber- 
salin, baik buat orang jang su- 
ka pusing kepala. Kashmir Hair 

Tonic Oil bikin dingin sama ke- 
pala, basmikan Tetombe dan bi- 

kin tambah hitam harap kaum 
wanita selalu gunakan Kashmir 
Hair Tonic Ok. Harga satu botol... Rp. 20— 
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Kashmir Pomade Super 

Guality 

Menghitamkan rambut putih ta 
han runtuk dan kuatkan akar2 
rambut. Gunakanlah selamanja 

Kashmir Pomade supaja ram- 

but putih djadi hitam perlahan2 
dan tidak merusakkan pakaian 
tidak luntur. 
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Salap Tjantik Istimewa 
Bikin hilangkan hitaman dimu- 

ka panu kukul Djerawat dan ke 
kolotan, Salap Tjantik bikin 
tiantik muka, bikin litjin kulit 

Gan djuga supaja tidak kena 

penjakit dimuka. 
Harga satu botol . .. Rp. 20,— 
Kashmir Face Cream Rp. 10,— 
OBAT2 dapat dikirim sesudah 
menerima wang dengan Pos 
tambah Ongkos kirim 15Y 

Tabib MAWN, Tamblong 40, — Telp. 4941 Bandung. 
Dji. Djatinegara Barat 2 c— Djakarta. 

Djuga dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseluruh INDO- 

  

NESIA. 

AGEN - AGEN : 
Jogjakarta : Toko ,,Solo” Sosrowidjajan No. 5, Toko Obat 

Eng Tay Hoo Patiinan 58, Toko Obat Eng 
Njan Hoo Patjinan 75, Toko Obat Tek An 
Tong Patjinan 81, Warurg Muljo Djl. Judo- 
negaran 17, Toko Junior Djl. Malioboro 98. 

Solo : Zindabad House 
Magelang : Tokc Obat Hok An Djl. Raya 114, 

Semarang : Toko Obat Shanghai & Singapore, Pasar 

: di INDRA Theatre. 

HALAMAN 4 

  

UNTUK MENGHORMAT : 

.,LACY KASTNER 
LEADERSHIP DRIVE” 

DALAM BULAN INI: 
COLUMBIA FILMS 

Film - film : 

ROCK AROUND TE CLOCK 
FORT AFRIDUE (Pier Angeli) 
PARI vs -FLYING SLUGERS 

TMT Ae 

  
  3 

AKAN DIDJUAL: 
1 Bromfiets merk ,SOLEX”, model 1956 (jang terachir). 

1 Bromfiets merk ,YICTORIA VICKY”, madel 1956 

(djaga jang terachir) schokbreker depan /belakang. 

Djuara waktu diadakan perlombaan di SEMARANG. 

1 ,MASTER” Auto Radio, 8 Volt. bisa menangkap zender2 

Dalam dan Luar Negeri, berikut Idzin dan Antennenja. 

VEER?2 SENAPAN ANGIN buat B.S.A., DIANA, d.I.1. merk 

41, dan 51. 

Alamat :   NGABEAN KULON 38 - JOGJA. 

  

  

PENGUMUMAN. 
Berdasarkan Surat Persitudjuan dari Pemerintah Kota- 

pradja Jogjakarta tertanggal 4 Februari 1957 No. 10/D. 

Pem. K./57, akan segera berdjalan 

BIS KOTA JOGJAKARTA. 
Berangkat untuk sementara waktu dari Tempat Pember- 

hent:an bis Djl. SRIWEDANI menudju : 
TANDJUNGSARI -— KUSUMANEGARA — GEMBIRA- 
LOKA — GEDONGKUNING — KEMASAN — TEGAL- 
GENDU — SIDIKAN — LOANO BRONTOKUSU 
MAN — TIMURAN — PUGERAN — SURJOWIDJA- 
JAN — GENDINGAN — K.H. DAHLAN kembali ke- 
Tempat Pemberhentian Djl. SRIWEDANI. 

Dengan deonlaah harap jang berkepentingan maklum. 

Penjelenggara 

Pers. Otobis ' BAKER N.V. 
LODJIKETIIL 1 — Telp. 746. Alamat : 

  

  

PENGUMUMAN 
Akan dipertundjukkan filmdokumenter :- 

»PERDJALANAN P-J.M. PRESIDEN Dr. Ir. SOEKARNO 
KELUAR NEGERI" (Unie Sovjet /U.S.A. /R.R.T.). 

Pada tgl. 12 s/d 16 Februari 1957, bertempat di SOBOHAR- 
SONO, RAHAJU dan REX THEATRE, djam 09.00, 13.00 

dan 13.30. 

Undangan untuk para mahasiswa / peladjar dapat diperoleh 
pada : 

1. Madjalah /Taman Batjaan Gama Siti Hinggil 
“2. Sdr. Ismail Thalesman, Djl. Ngampilan 11 (sore) 

3. Sdr. S, Winahju Djl. Surjowidjajan 14 

4. Sdr. Joesli Joenin Sorengdjuritan P.A. II /288 

5. B.P.P.EF. Djl. Djendral Sudirman 22 
6. Sdr. A.R. Riffai Djl. Dr. Sutomo 62 A. 

Undangan Chusus untuk para Ibu /Bapak Guru dapat di- 

peroleh pada : 

Sdr. SUTONO, Ngadiwinatan III /27. 

DEWAN MAHASISWA 
UNIVERSITAS GADJAH MADA 

110-2 BAGIAN FILM     
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SEXANOL 

  

"CC PHARMA 

Batu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, uratZ sjarer 

di ntung dan buah pinggang Paling Mandjur untuk lemah 
pecut, makanan tidak hantjur betul, perut kembung masuk 
argin, djantung berdebar, kaki-tangan dingin, kesemutan, 
sakit pinggang, kentjing manis badan suka sakit2 tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan 
kusut pikiran ) suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 
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BIBEPA POT OOM anon anna dian ahe nana tawa ankaka ton .. Rp. 20,— 

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

Harga per doos ..... Da kan san Kana Lb aa Kanaan gas Rp. 30,— 
SEXALIN untuk wanita jang sakit bulanan 
Mn ea Aa SA SNN aa 
PREGNOL .......... Ksaasan DAN Sea Ben dab ana nasa Ro, — 
APHRODIN extermol "0nnepnanet Ls soooncereocaneean so..com. ? 10,— & 

sa DC CREAM $ 
Tanggung menghilangkan tan- 
da2 hitam, djerawat, kukul dan 
panu. Berj tjahaja dan membi- 
kin tjantik paras mukanja. 

Per doos Rp. 15,— 

NO - HAIR CREAM 
Tjepat menghilangkan ram- 

but dan tidak herbahaja dan 
gampang dipake. 

Per doos ........ .. Rp. 10,— 

  

so.ooor. 

Untuk menghilangkan rambut 
putih Tanggung tidak LUNTUR 
dan kwalitetnja istimewa, 

Per doog ......... Rp. 10,— 
Rp. 15,—, Rp. 25,— 

  

LA: 

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 

putih, Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa 4 Rp. 30— 
GONOCIDAL membersihkan sa- 
luran kentjing “ membasmikan 
kutu-kutu penjakit Rp. 25,—. 

Dapat dibeli ditiap Toko Obat 

TIONGHOA diman4 - mana, 

CD ,.PHARMA" Ltd. 
Dj. Ternate No. 12, Bandung. 

DjL Pinta Air No. 24, Djakarta. 

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, 
Djl. Raya Magelang: Toko Obat Junon, Djl. Siamet 
Ryadi 162 Timuran, Sport & Watch Store, muka pasar 
Slompretan Solo: Toko Obat Eng Tay Hoo, Hng Djien 
Hoo dan Tek Sing Tong, Pekodjan, Semarang, 

Dee 
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Djohar, Toko Obat A.A. Gang Pinggir 9. 
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Idzin 7 Djuli 1956 Na. U. 11478 /a


