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PERLU KABINET PRESIDENTIEEL DIBAWAH —. PRESIDEN SUKARNO SENDIRI 

KEBAWAH, KARENA BERbAGAN Sen PE AN NUR 
LAIN SEMANGAT MELUAP?2 TIDAK DISERTAI TINDAKAN MEMPERBESAR PRODUKSI. SEGALA TENAGA DITUDIU. KAN KEPADA MEMPERHEBAT PERTENTANGAN POLITIK. 
Moh. Hatta berpendapat, un- 

tvk mengatasi kesulitan jang 
ampuk2 jang sukar. diatasi 

#e kabinet parlementer seperti 
sekarang ini harus diadakan ka- 

(set presidentieel dibawah Pre- 
siden Soekarno sendi:i. Tapi-ki- 

binet sematjam ini hanja mung- 
kin dengan keputusan parlemen 
sendiri berdasarkan keadaan 
darurat 

Moh, Hatta tidak ingin meli- 
hat desintegrasi di Indonesia 
dan menghendaki supaja segala 
tindakan bidjaksana diambil un- 
tuk menghalangi desintegrasi 
itu. Gedjala itu hanja dpt. dile- 
njapkan dgn. »Staatsmanschap”. 

Kata Hatta, sekalipun banjax 
sedikitnja 

an umum di Indonesia menun- 
djukkan tendens meluntjur ke- 
bawah. Pembangunan nega:a ti- 
dak bertambah selesai, melain- 
kan kelihatan semangkin beran- 
takan, penghidupan rakjat 
umumnja bertambah merosot, 

WONOGIRI 
PEMUDA DEMOKRAT PER- 

BARUI PENGURUS 
Dalam rapatnja baru? ini De 

wan .Tjabang- Pemuda Demo: 
krat Indonesia Wonogiri, telah 
berhatsil menjusun Pengurus- 
nja jang baru sbb.: Ket. umum, 
Ketua I dan UI, Mardimin, Sa- 
mijarso dan Tukino: sekretaris | 
.dan Keuangan, Soebardjo dan 
Soetarno, dengan beberapa tunas 
muda memegang departemen 
organisasi, olah-raga sosial /eko- 
nomi. — (Kor). 5 

BANK PEGAWAI 
SWATANTRA 

Untung Rp. 59.419,—. 
Dalam laporan D-.P.D.P. dalam 

isidang D.P.R, baru2 ini, menge 
hai perkembangan bank Pega- 
waj Swatantra Kabupaten Wo- 

nogiri, dalam tutup tahun  bu- 
ku 1956, Bank Pegawaj ini me 
nundjukkan keuntunjan sebesar 
Rp. 59419, —dari modal pokok 
pertama Rp. 150.000,—. Modal 
ini diterimanja dari pindjaman 

Bank Surakarta, dan pelaksana 
annja dipindjamkan kpd. para 
anggautanja dengan bunga 596 
sebulan dan lunas dalam waktu 
1 tahun. 

Keterangan lebih dandjut bah 

wa para pemindjam jang telah 
lunas pembajarannja, sama me 

ngadjukan permintaan lagi dan 
kevasjakan ajum,annja mesewiui 
basis ketentuan jang pertama. 
Guna mentjukupi tersebut, per- 
lu usaha penambahan modal, ka 
rena keauaan kas dewasa in. me 
nurut balans mempunjaj kekaja 
an sebesar Rp, 225.027,— meli- 
puti modal, simpanan wadjib 
dan bunga, tetapi setelah diam 
bil bea2 dan angsuran kepada 
Bank Surakarta, serta jang ma 
sih ditangan pemindjam sisanja 
berupa uang contant hanja ting 
gal Rp. 5.296,65. 

Setelah mengikuti persoalan 
setjara mendalam sidang dengan 
suara bulat memutuskan guna 
keperluan diatas, berusaha pin- 
djaman tambahan modal untuk 
tahun 1957 sebesar Rp. 300.000,-. 
— (Kor) : 

SRAGEN ning 
KELURAHAN KREBET MEM- 

BANGUN BENDUNGAN. 

Oleh rakjat di Kelurahan Kre 
bet, Ketj. Masaran S agen se- 
dang giat dibangun suatu bendu 
ngan, dengin direntjanakan se 

lesai dalam bulan Djuni 1957 jad, 
Bentuk bendungan sbb.: Ting 

ginja 7. m, pandjangnja .80 m,. 
besarnja pasangan 1050 m3, 
tanggul-tanah sebesar 2000 m3, 
pandjang slokan 7 Km. 

Bendungan dapat diisi. air 
150.000 m3 dan dapat mengairi 
sawah 130 Ha, gadu 50 Ha. 
Begroting seluruhnja Rp. 320. 

000,— didapat dari Pemerintah 

Rp. 180.000,— dan rakjat Rp. 
140.000,— (Kor.) 

RHSIDEN SURAKARTA ME. 
NINDJAU DAERAH H.O. 

Tanggal 4-2-1957 Residen Su- 
rakarts Salamun dengan pengi- 
ringnja terdiri Bupati Brotosu- 
narjo, Kapala2 Djawatan Kare- 
sidenan, ialah Djawatan Sosial, 

: ada pembangunan ! 
jang darat dibanggakan, keada- | 

| daja pembeli upah dan gadji, jg 
diterima oleh buruh dan pegawai 
dengan segala kenaikannja jang 
berupa uang, lebih kurang dari 
pada ditahun 1950. 9 

Sebabnja ada berbagai. Ke- 
mauan dan keinginan kita lebih 
tjepat djalannja dari kemampu- 
an kita membangun. Semangat 
jang meluap-luap tidak disertai 
oleh tindakan memperbesar pro- 
duksi, jaitu' satu-satunja sum- 
ber untuk memperbesar penda- 
patan nasional. Segala tenaga 
Gitjurahkan untuk memperhebat 
pe tentangan politik, sedan: 
mestinja menundjukkannja un- 
tuk pembangunan ekonomi. 

Partai mendjadi bu- 
: djuan. ' 

Fj Selandjutnja “dengan mengu- 

|Jangi isi pidatonja ,,Lampau dan 
| Datang” di Jogja beberapa k 

  
: mi tidak setia kepada dasar? ne 
Sara jang kita terima dengan 

  

Kepala2 Djawatan . Kabupaten 
Sragen, ialah Bupati Sragen, Ke 
pala Pertanian, Kepata Penguir-. 

lan, menindjau daerah Ketjama- 
tan Djenar, Sraren, 

Dalam pertemuan antara Re- 

| desa tersebut, didapat suatu ke 
| san, daerah tersebut masih mur 
| ni, belum kemasukan anasir2 jg | 
biasanja terdjadi dikota2. 

| Mengingat penduduknja jang : 
masih murni itu, dipesankan 

oleh Residen kepada Lurah2, su 
paja kemadjuan daerah betul2 
diusahakan dan usaha itu tentu 
akan mudah mendapat sambut- 
an baik dari penduduk. (Kor). 

KELURAHAN SIDODADI 
MEMBANGUN WADUK. 

Di pendopo Kelurahan 

Hadlir 
wakil2 instansi Kabupaten. Seba 

gai wakil Bupati, Patih Baji 
Buntoro meresmikan selesainja 
waduk tsb. dengan beri nama 
TIRTOPRAPTO. 

Beaja pembikinan waduk dida 
pat dari : Pemerintah Kabupa 
ten Rp. 69.000,— dari rakjat kl 
Sidodadi Rp. 26.000,— Kas desa 
(karena kurang) Rp. 9.600.— 
Djumlah Rp. 104,600,— 

|. Pandjangnja waduk 800 m dan 
leba' 5 mj: dapat mengairi te- 
bu /sawah 60 Ha, gadu 60 Ha 
dan polowidjo 100 Ha. — (Kor). 

BOJOLALI 
KOPERASI SB KEMPEN UN- 
TUNG RP 7 RIBU LEBIH 
Dalam rapatnja tg. 3 Pebr. jl 

koperasi tabungan dan pindjam 
SB Kempen Bojolali, telah di- 
umumkan keuntungan koperasi 

tsb sebesar Rp. 7 913, 81. De- 
ngan demikian tiap2 anggauta 
mendapat keuntungan Rp. 49,70 

Djumlah angg. seluruhnja 81 
orang. 1 
Dalam pemilihan pengurus 

baru telah terpilih sbg ketua 
sdr Gitom'hardjo. Diputuskan 
djuga koperasi tsb sekarang 
mendjadi koperasi pegawai Dja 

      
pen Bojolali bernama ,,Mak- 
mur”. g 

| WONOSOBO 
DJANGKA WAKTU PELAK- 

SANAAN PEMILIHAN 

|. Panitia Pemilihan Daerah Wo 
| nosobo setelah selesai memben- 
tuk panitia2 dan mendaftar pe- 
milih /penduduk sampai tg. 20 /2 
.menzerdjakan pengiriman djum 
Jah penduduk: tg. 1/2— 22-3 pe 
njelesaian nama dan tanda gam 
“bar, tg. 23-3 — 13-5 urusan Su- 
rat2 pentjalonan, tg 14-5 — 29-5 
penjusunan daftar tjalon semen- 
tara dan daftar tjalon tetap: tg. 

| 14-7 — 19-7 pelaksanaan pemu- 
ngutan suara, tg. 8-8 — 23-8 
pembagian kursi: tg. 24-83 — 9-9 
permulaan keanggautaan dan 
pelantikan. 6 
Berdasarkan djangka waktu 

diatas, maka pemungutan suara 
serentak antara propinsi dan 
kabupaten dilakukan tg. 17-7-57 
dan pelantikan anggauta DPRD 
pada tg. 9-9-1957. — (Kor). 

  

upatjara, seperti jang tertjan- | 

Milajah Djawa-Tenga h 

| dan diluar negeri seringkali ke-   
|bang mendjadi sistim oliga chi. 

| Praktik kepartaian ini menim- 
| bulkan reaksi 

| tu jl Hatta menjatkan, kitalis | kat, terutama dari pihak pemu- 

| lam tindakai iti 2 | 
d n politik dan ekoho- | orang bentji kerada demokrasi. 

| Penempatan Tenaga, Kehutan- | 
lan, Pertanian dan diikuti pula | S 

| siden dengan para Lurah, berda ' £ 
sarkan laporan2 para kepala2 | 

! 

! 
! 
l 

i 

i 

| 

| 
| Sido- |! tezai ik kodaa | dadi, Keti. Mabkran Sragen, to. | teiah — dikermokekan 

tlah diadakan keramaian untuk 
| meriahkan peresmian pemakai- 
|an waduk didae- ahnja. 

| 

   
    

  

DAAN UMUM MELUNTIUR 
Partai mendjaditudjuan, negara mendjadi alat 
Semangat meluap2 tidak disertai tindakan perbesar produksi 

tum didalam Mukaddimah Un- 
dang-Undang Dasar kita, Orang 
idealis, jang berdjuang untuk 
kemerdekaan Indonesia, tertun- 
da kebelakang, O.W.ers politik 
dan ekonomi serta manusia pro- 
fiteur madju kemuka. 

 Partai2 politik gunanja untuk 
menjusun - pendapat umum se- 
tjara teratur, aga: supaja rak- 

jat beladjar merasai tanggung 
djawabnja sebagai pemangku ne 
gara dan anggauta masjarakat. 
Tetapi dalam perkembangan ke 
partaian kita, partai itu didjadi- 
kan tudjuan dan nega a -men- 
djadi alatnja. Rakjat dirugikan 
untuk kepentingan partai: ber- 
puluh djuta rupiah uang negara 
dihamburkan untuk membantu 
kawan2 sepa:tai jang mendiri 
kan perusahaan, kebanjakan de 
ngan tiada memrunjai pengeta- 
huan ekonomi jang berpadanan. 

Dalam menempatkan pegawu: 
pada djabatan umum didalam 

anggotaan partai jang mendjadi 

ukuran, tidak lagi ketjakapan. 

Jang mestinja mendidik sema- 

ngit demokrasi, partai2 berkem” 

dalam masjara- 

da jang bisa mengakibatkan 

Hasil  semuanja ini korupsi 
dan demoralisasi. 

HARIAN UMUM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S.) - 

KEBAWAH 
Menurut pendapat Hatta, pe- 

njelesaian soal daerah harus di- 

xutonomi setjepat-tjepatnja. 

Kalau perlu deng:n Undang2 

| Darurat, jang tidak memakan 
| waktu berlarut-larut. Dengan 
pemberian autonomi itu peme- 
jrintahan daerah akan merasa- 
kan sendiri tanggung djawabnja 
dan terpaksa pula berusaha sen- 
diri mentjarikan biaja untuk ber 
bagai objek jang direntjanakan 
nja sendiri, Daerah jang disuruh 

hidup dengan meminta-minta ke 
pada Pusat, tentu meminta se- 

banjak-banjaknja untuk mem- 
biajai projek2 jang direntjana- 
kannja sesuka-sukanja. Kalau 
tak dapst ia mendjengkel, me- 
rasa dianak-tirikan, Tetapi, ka- 
lau daerah itu mempunjai ke- 
kuasaan mengatur sendiri, ia 
dapat merasai tanggung dj: wab 

nja dan dapat pula mengerti be- 
tapa sukarnja memperoleh biaja 
jang diperlukan. Kerdjanja akan 
lebih giat. 

Kedjadian seperti jang ter- 

djadi di Sumatera itu, menurut 
Hatta, tidak akan terulang lagi, 
apabila autonomi jang melaksa- 

nakan demokrasi dan desentra- 
lisasi, dengan pembagian ke- 
uangan jang baik, sudah berdja- 

Penjelesaian soal daerah, | 

laksanakan dengan memberikan 

  
: NONA RAHAJU ISKAK 

Adalah wanita Indonesia per- 

tama jang mendapat gelar In- 
sinjur dalam ilmu pertanian Ir 
Rahaju puteri keluarga Iskak. 
pensiunan komis PTT di Sura- 
baja. Menurut keterangannja,   

| waktu masih mendjadi mahasis- | 
“wa di Bogor, pernah ditawari 
beasiswa dari perusahaan asing, | 
tetapi ia menolaknja dan ia ber- 

tekad akan mengabdikan diri 
pada pemerintah Indonesia. — 
(S. Masjarakat). 
—b 

lan. Melaksanakan ini tidak 

perlu menunggu berbulan-bulan 
lagi menurut burokrasi jang 

tradisionil. Demikian a.l. kete- 
rangan Moh. Hatta kepada Pi- 
kiran Rakjat. 

  

  

KEMIS Parlemen mulaj ada- 

ke-2 para anggauta atas kete- 

kedjadian2 di Sumatera. 6 Orang 
jang berbitjara dalam sidang ha 

kan pertanjaan2 kepada peme- 

waban 

josandijojo 

koknja menjatakan, menurut ke       
| 

| 

| 
| 
| 

DR MOH, HATTA 

Hatta tidak punja kon 
sepsi spesial. 

Atas pertanjaan selandjutnja, 
Hatta njatakan tidak merapunjai 
konsepsi sresial, sojain dari jg | 

waktu 1. | 
akan meletakkan djabatan se- 
bagai wakil Presiden, jaitu par- 
tai-partai harus memperbaiki 
moralnja den  mendjundjung 
tinggi dengan bukti dasar-dasar 
negara. 

Untuk mengatasi kesulitan jz 
be tumpuk-tumpuk diwaktu in, 
jang sukar diatasi oleh Kabinet 
Parlementer seperti sekarang 
ini, Hatta menghendaki adanja 

Kabinet Presidentiil dibawan 
Presiden Soekarno sendiri. Te- 
tapi Kabinet sematjim itu ha- 
nja mungkin 

  
an darurat, - 

Keadaan jang berbahaja seka 
rang ini, jang bisa menimbulkan 
anarchi,: harus diatasi dengan 
tindakan jang tegas dan tjepat 
oleh Pemerintah jang mempu- 
njai kewibawaan, Keadaan ini 
tidak bisa dibiarkan berlarut2. 
Sajang, katanja, Pemerintah, 
DPR dan partai? pemerintah ti- 
dak dapat menginsjafinja seba- 
gaimana  mestinja. Mengupur 
waktu bukanlah djalan untuk 
mengatasi krisis politik, 

Mengenai gedjala2 desintegra- 
si Hatta katakan tidak ingin 
melihat desintegrasi: Sebab itu 
segala tindakan jang bidjaksana 
harus diambil 'untuk mengha- 
langi te djadinja  desintegrasi. 
Berpuluh-puluh tahun kita ber- 
kurban untuk Indonesia bersatu 

dan tidak berpetjah-belah. Kita 
berdosa kepada leluhur kita dan 
kepada keturunan kita, apabila 
kita tidak mentjegah adanja ge 
djala desintegrasi. Gedjala ini 
hanja dapat dilenjapkan dengan 
sikap staatsmanschap, kebidjak- 
sanaan orang-nega'a alias ne- 
garawan. 
Dalam hal ini Hatta melihat 

pokok salahnja pada sistim kita 
jang sangat burokratis-sentral- 
istis. 
Waktu kita menggulung fe- 

deralisme dan mendirikan nega- 
ra kesatuan, kita berdjandji 
pada kita sendiri, jang dirakam- 
kan didalam suatu piagam, ne- 

gara kesatuan kita berdasarkan 
desentralisasi. Tetapi didalam 
praktek, sentralisasi semangkin 

lama semangkin kuat. 
Sentralisme pusat itu, jg mau 

mengatur sendiri segala-galanja 
dengan tidak pula ada koordi- 
nasi jang tepat mengadakan ber   bagai kelalaian, jang sebenarnja 
tidak perlu. 

dengan putusan , 
DPR sendiri be dasarkan keada | 

simpulan partainja negara de- 

wasa ini berada dalam keadaan | 
bahaja. Untuk mengatasi kesu- 
litan di Sumatera partainja ber 
pendapat, akan lebih tepat kalau 
ditempuh tjara2 jang didasarkan 
pada kenjataan2 jang nampak 
didaerah itu, daripada menjele- 
saikannja melalui vorum parle- 
men. & 

Moh, Basah (P3RI) menjata- 
kan, satu2nja tjara untuk me- 
ngatari semua kesulitan ig ter- 
djadi sekarang ini, ialah dengan ' 
mengadakan persatuan nasional 
jang luas. 

| Achsin (NU) mendjelaskan 
sikap partainja mengenai kahi- 

| net sekarang. Dikatakan, walau 
pun NU menjatakan tidak da- 
pat bertanggung djawab atas 
adanja krisis kabinet dalam ke- 

adaan dewasa ini tetapi itu ti- 
daklah berarti mutlak memper- 
tahankan kabinet. 

Jusuf Adjitorop (PKI) menge 
mukakan, ia tidak jakin kalau 
pemerintah jg baru nanti akan 
dapat mengatasi kesulitan jang 

  

40 ORANG DITANGKAP DLM 
RAZZIA BELAWAN 

Berhubung dengan razzia alat2 
negara tanggal 3 Pebr. jl. di 
Belawan, lebih landjut dapat di- 

. kabarkan, lebih kurang 40 pen: 
i-duduk telah ditahan untuk keper 
luan pemeriksaan, karena tidak 
mempunjai surat keterangan pen 
duduk jang sah. Dalam pada itu 
pihak resmi belum bersedia me- 

nerangkan, berapa banjak sen- 
djata2 api jang telah disita dlm 
razzia telah berlangsung bebe- 
rapa hari ini disekitar Medan 

Ian Belawan. 

21 Tionghoa ditahan. 

Selandjutnja dari pihak kepo- 
lisian diperoleh kabar, ketika ma 

lam tahun baru Tionghoa ji, po- 
isi disekitar Tebing Tinggi (ka- 
bupaten Deli-Serdang), Sumate- 
ra Timur, telah berhasil menang 
-kap 21 Tionghoa jang melaku- 

kan pendjudian. — Ant, 

      

rangan Pemerintah mengenai ' 

ri ini disamping menjampaikan : 
saran masing2 masih memadju- J 

rintah untuk mendapatkan dja-! " 

Pembitjara Dr. Sukiman Wir-! 
(Masjumi) pada po- | 

  

PEMANDANGAN UMUM PARLEMEN: 

Achsin: Sikap N.U. tidak mut- 
lak-mutlakan 

dihadapi negara sekarang ini. 
kan pemandangan umum babak | Oleh sebab itu PKI tetap meng- 

hendaki dipertahankan kabinet 
Ali jang ke-2 ini 

! “Diody Gondokusumo  (PRN) 
menghendaki agar dalam meni- 

    

    
   
    

karang tetap ditempuh sistim 
Mmokrasi parlementer. 
'umitro Kolopaking  (IPKI) 

jatakan, - untuk mengatasi 
litan.negara sekarang dihen 

uk kabinet presidontieel sampai 
| selesai tersusun UUD jg tetap 
| bagi negara. 

Berita lain dari parlemen me- 

ngatakan, ketua parlemen Sar- 
tono telah menerima surat dari 

' ketua parlemen Turki jang ber- 
“isi penghargaan parlemen Indo- 

neria atas samhutan jang ha- 
ingat terhadap rombongan parle 
i men Turki ke Indonesia jl. Di- 
i sebutkan djuga dalam surat tadi 
|pariemen Turki mengundang” 

' parlemen Indonesia supaja me- 
| ngirimkan suatu perutusan ke-' 
. negara tsb. sebagai tamu parle- 
|.men Turki. — (RD). 

  

lai 'kebidjaksanaan kabinet se- | 

| DIKERAHKAN 

KAAN ALDJAZAIR 

km darj Kassorin. 

| 
|. Seterusnja 
Ikan bahwa 12 orang-mendapat 
luka2 sebagai akibat pelempar- 
an granat kesebuah bis di Tlem- 

con, dekat Oran (Aidjazaria), se 

dangkan sebuah mobil dimitral- 

jur didjalan-raja pesisir jang 
menudju ke Mostaganem, 3 

orang tewas. 
Sementara itu delegasi Aldja- 

zair di Djakarta menerangkan 
bahwa menurut penghitungan 
pada achir2 tahun 1956 sadja, 
Perantjis menzerahkan tentara 

jang terdiri dari 500.000 orang 
untuk melawan Tentara Pembe- 

bas Nasional Aldiazaria. Angka2 

ini adalah menurut tulisan se- 
orang ahlj kemiliteran Perantjis, 
Georges Marey, dan dimuat da- 
dam s.k. ,,le Journal d'Alger”. 

Demikian bahwa pada saat 

revolusi rakjat Aldjaz?ria mulai 

meletus, jakni 1 Novamber '54, 

di Aldjazair baru ada 49.000 ser 
dadu Perantjis. Djuli 1955 ini 
sudah bertambah medjadi 120. 
000 orang, Januari 1956 mendja- 
di 306.000 orang dan 1 Agustus 

  
di 500.000 serdadu. : 

Mengenai perlengkapan pe- 
|rang Perantjis, Maroy menulis 
| bahwa darj Januari sampai Ok- 

| tober 1956 ada 140.000. putjuk 
sendjata jang didatangkan ke 

| Aldiaza'ia diantaranja 50.000 

sendjata otomatik, Ketjuali itu 

130.006 pesawat radio dan. 26.000 
| buah kendaraan (kebanjakan 

| buatan Amerika Serikat: GMC, 
| Dodge dan jeep). 

Helikopter? buatan A.S. 
dipakaj Perantjis. 

Seterusnja ,,Journal d'Alger” 
jg. muat tulisan Georges Marey 

tadi mengatakan bahwa pada 
tgl, 1 Januari 1955 Perantjis 
mempunjai 36 buah pesawat ter 
bang ringan di Aldjazair. 1 Janu 
ari 1956 ini sudah meningkat 

mendjadi 60 pesawat terbang 

ringan dan 30 buah helikopter 
(buatan A.S.): 7 bulan kemudi- 
an, jakni 1 Agustus 1956, ang- 

katan udara Perantjis di Aldja- 
zaria sudah terdirj dari 500 re-   

Kedutaan asing terli- 
|. bat aksi 

DALAM konperensi persnja 
Komandan KMKB Djakarta Ra- 

ya Major Dachjar mengenai raz 

zia keamanan diwilajahnja me- 
nerangkan, setelah dilakukan 
screening terach'r, maka dari 
djumlah tekian banjak orang jg 
ditahan sekarang terdapat 34 
orang jang dianggap perlu terus 
ditahan, karena dituduh tersang 
kut dalam berbagai kedjahatan. 
jaitu gerakan subversif, aktivi- 
tit Kol. Z. Lubis, gerombolan 

DI /TII, korupsi dan kedjahatan 
serta pengatjauan ekonomi, Di- 
antara mereka jang ditahan itu 
terdapat 6 ,,orang penting”. 

Kedutaan asing terlibat? 
Selandjutnja Major -Dachjar 

menerangkan, salah seorang 6 
,Orang penting” itu terdapat se- 
orang warganegara Indonesia di 
tuduh tersangkut dalam gerak- 
an Subversif jang diongkosi pi- 
hak asing dalam hal ini salah 

bukti2 jang ada pada pihak jang 
berwadjib diketahui telah keluar 

kan ongkos dan telah diberikan 
kepada warganegara itu jang se 
karang ditahan, Adanja suatu 
kedutaan asing di Indonesia jg 
tersangkut dengan gerakan2 suh 

  

  

NASIONAL JG PERTAMA. 
jawang Djatinegara telah di- 

NAMA? ORANG PENTING" 

satu kedutaan asing, didasarkan- 

subversif!? 
DIUMUMKAN 

versif itu diketahui dari surat 
menjurat dan dokumen2 lengkap 
lainnja jang djuga disita atau 
berada dipihak jang berwadjib. 

Lebih landjut tentang hal ini 
Major Dachjar tak mau berikan 

keterangan. Laporan lengkap 
tentang hal itu telah disampai- 
kan kepada pemerintah. 

Nama? orang2 penting. 
Selandjutnja diterangkan, n1- 

ma2 ,/orang penting” itu, ialah : 
J, Patty (dari Kedjaksaan A- 
gung), A. Rasjid (dari Partai 
Tharikat Islam Indonesia), Ha- 
run Umar (Persatuan Tenaga 
Pedjuang Indonesia), Rerehena 
dan J.B. Arsa (keduanja Persa- 

Hasibuan (formilnja Persatuan 
Bekas Gerilja RI), dan menurut 
keterangan lebih landjut Hasi- 

"buan itu menurut penjelidikan 
| adalah .djendral major DI /TII” 
| bahkan ada jang menjebutnja se 
| bagai ,,marsekal”, 

Diterangkan, razzia terachir 
tg. 2 Pebruari jl, terdjadi di Ke- 
bajoran. Dan selandjutnja dite- 

rangkan, mengenai Kol. Z. Lu- 
bis dinjatakan, ia masih dalam 
lingkungan Djakarta Raya. Per 
nah ia akan keluar untuk pindah 
tempat tetapi sebelumnja sudah 

  

jar. — Ant. 

  

  

DILARANG MUNTJUL 
DJADI TJALON 

Karena punja 5 isteri. 
Radja Ramnad, dulu dja- 

di menteri dalam pemerinta 
han negara bagian India 
Madras, sekarang tidak 'ho- 
leh ditjalonkan oleh Partai 

Konggres India, 
Sebabnja, kata seorang 

djurubitjara Partai Kong- 
gres, ialah karena Radja 

Ramnad mempunjaj isteri 5 
orang, dan partai Konggres 
hanja menghendaki orang2 
jang paling banjak punja 1 
isteri sadja sebagai tjalon2 
nja. — Rtr.       
  

ta 

    

1956 sudah meningkat lagi dja | 

  

  

  
sawat terbang dan 150 helikop- | 

tuan Bekas Gerilja RI) dan S.A. ' 

terhalang sebelum usahanja ber | 
hasil. Demikian a.l, Major Dach- | 

  

MADJALAH 

HIDANGAN 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

  

TH, KE XII — No. 105/4Z 

'— UNTUK TINDAS PERDJOANGAN KEMERDE- 

PERDJOANGAN? kemerdekaan Aldjazair telah menjerang 
sebuah kesatuan infantri tentara Perantjis jang ditempatkan di 

| wilajah Tunisia dekat selegunung Kasserin, kata kalangan Pe- 

| rantjis di Aldjazair. 
: Serangan ini terdjadi disebelah timurlant Ainun Ali, kira2 4 

buah helikopter. 
Dikemukakan 

tjis sendiri tidak membuat heli- 

kopter. Dengan demikian maka 

djelaslah bahwa Perantjis — jg. 
menuduh-nuduh bahwa pedjo- 

ang2 Aldjazair 
oleh Mesir dll. — banjak sekali 

mendapat bantuan alat2 sendja 
ta dari luar negeri. 

Seterusnja dikemukakan bah- 
wa Maret 1956 NATO tidak ra- | 

pemindahan | gu2 . menjetudjui 

pasukan2 dan alat2 perang NA- 
TO (satuan2 Perantjis) dari Ero 
pa ke Aldjazaria. 

transaksi ini dilakukan 

kan karena Terusan Suez ter- 
tutup (akibat agresi) dan kare- 

na perdagangan dengan daerah 

sterling dan Perantjis terhenti 
setelah agresi Inggris — Peran- 

tjis. — AFP. 

AFP mengabar- (ter ringan dan berat, dan se- | 
sudah itu didatangkan lagi 200 : 

bahwa Peran- | 

dipersendjatai | 

PERTEMPURAN HEBAT DIWILAJAH TUNISIA 
—. Antara Pedjoang Aldjazair lawan pasukan Perantjis 

— 350 HELIKOPTER BUATAN A.S. DIGUNAKAN 
.— 500.000 SERDADU & 26.000 KENDARAAN 

  

| PANGLIMA TERTINGGI 
PANGGIL  SIMBOLON 

Bekas Panglima TT I Kol. 
Simbolon dalam Februari ini 

lakan datang ke Djakarta dalam 
| rangka penjelesaian masalahnja 
| jang dasarnja dirintis oleh pim- 
| pinan AD. 

Dalam hubungan Panglima 
| Tertinggi kabarnja telah me- 
manggilnja, — Ant, 

  

DJAKSA AGUNG DIPANGGIL 
| PRESIDEN 

Atas panggilan Presiden Su- 
karno tg. 7/2 Djaksa Agung Su 
prapto telah datang diistana Mer 

deka dan mengadakan pembitja- 
'raan2 kl. 45 menit. Apa jang 

mendjadi pokok  pembitjaraan 
lantnara Presiden dan Djaksa 
Agung itu tidak dikeluarkan ke- 

terangan. 
Dapat dikabarkan, Djaksa 

Agung Suprapto telah aktif lagi 
mendjalankan tugasnja setelah 

kl, 1 bulan istirahat berhubung 
dengan kesehatannja. 

Kom. Inf. Tjerebon 
f diperiksa. 

|. Dalam pada itu wakil KSAD 
Kol, Gatot Subroto telah datang 

, pada Kedjaksaan Agung untnuk 

Diperoleh keterangan bahwa | mengadakan pembitjaraan2 dgu 
untuk | 

menutup berkurangnja persedia Pen nk 

an dollar Mesir, jang ditimbul- ' 

Djaksa Tentara Tinggi Kol. Mr 

Berita lain menjatakan, Djak- 
sa Tentara Tinggi Kol. Suharto- 
no untuk pertama kalinja men- 
dengar  keterangan2 Kemal 
Edris, komandan infanteri Tjire- 
bon dalam hubungan apa jang 

| disebut peristiwa Kol. Z. Lubis. 
— R.D, 
  

Dua soal penting 'diha- 
dapi Mesir : 

PEMBANGKANGAN ISRAEL & BERKURANGNJA 
PENDAPATAN 

KABINET Mesir telah bersidang malam Rabu jang lalu, di- 
ketuai oleh presiden Nasser, untuk menentukan sikap Mesir 
bertalian dengan pembangkangas Israel terhadap resolusi? PBB 
supaja pasukan? Israel ditarik kembali dari daerah Ghazzah 
dan Teluk Agabah. 

Sesudah sidang ini selesai di- 
umumkan, bahwa para menteri | 

telah merundingkan ,,masalah2 

jang pelik jang ditimbulkan oleh 
pembangkangan Israel terhrdan 
resolusi2 PBB, supaia pasukan2 

Israel ditarik kembali sampai ks 

  

MENTERI D.N.: 

DJANGAN SALAH - GUNA- 
KAN KEDUDUKAN 

Berkenaan dengan akan di- 
langswrigkannja pemilihan umum 
untuk memilih anggauta2 DPD 

| mengeluarkan surat edaran ke- 

  
PAN Geng MB, Kou Maha Aa, KG 

pada para Pamong Pradja se- 
luruh Indonesia agar dalam cam 

pagne pemilihan umum itu ke- 

belakang garis2 demarkasi '49”. 
Waktu ditanjai pers, seorang 

Gjurubitjara kabinet tak hendak 

mengumumkan langkah2 apa jg 

hendak dilakukan Mesir untuk 
menghadapi keadaan sekarang 

ini, tapi diterangkannja bahwa 
kabinet ,.dengan saksama mem- 
peladiari masalahz penting da- 

lam dan luar negeri jang kini di 
hadapi Mesir”. 

Diterangkan seterusnja bah- 
wa dalam sidang ini para men- 
teri telah merundingkan ,,kea- 
Gaan ekonomi dalam negeri . jg 

| timbul karena berkurangnja pen 

' jad, Menteri DN Sunarjo telah | 

pala2 daerah djangan menjalah | 

gunakan kedudukannja. Jang 
dimaksud dengan kepala2 daerah 
ialah Gubernur, Res. Bopati, Wa 
likota, Wedana, Tjamat dan Ke- 

pala Desa. — RD. 
  

WANITA2 MEMOTONG PADI | 
DITEMBAKI GEROMBOLAN 
Tgl. 5 Pebruari gerombolan 

DI/TII telah menjerang desa 
Majang, ketj. Tjisalak (kabupa- 

ten Subang). Dalam serangan 
itu 3 penduduk dibunuh dan 16 
rumah dibakar. Kerugian pen- 

duduk masih belum dilaporkan. 
6 Anggota gerombolan 
mati. 

Dalam pada itu berita dari 
Tasikmalaja menjatakan, 12 ru- 
mah telah dibakar dan 16 rumah 
mendjadi sassfan yrenggarongan 

di Tjikedung dan Leuwipeuteuj 
(distrik Singaparna) sehingga 
menimbulkan kerugian Rp. 25. 

270,—. 
Dikabarkan pula, didesa Pan- 

tjatengah para wanita seaang 
asik memotong padi, tiba2 dibe- 

rondong 60 gerombolan bersn 
djata. 

Akibat tembakan2 itu, 4 wa- 
nita mendapat luka2 dan se- 
orang lagi bernama nji Eron 

(25 tahun) tewas. Pihak tentara 
dan polisi didatangkan, - sege'a 
melakukan pengepungan ditem- 

pat tersebut sehingga berkobar- 
lah pertempuran, Achirnja 6 
anggota gerombolan belum di- 
ketahui wnamanja tertembak 
mati dan 8 pasang pakaian se- 
ragam hidjau gerombolan dapat 

disita. — Ant. 
  

KALI BRANTAS MELUAP 
Kali Brantas telah banndjir 

dan airnja meluap menjerang 
sekurang2nja 88 hektare kawah 
didesa2 Djerukseger, Bandung 
dan Baratwetan, ketjamatan Ge 
dek (Modjokerto). Berapa keru- 
gian akibat serangan bandjir ini 
belum diperoleh perkiraan, teta- 
pi korban2 djiwa, baiki manusia 

maupun binatang tidak dikabar- 
kan, — Ant. 

menanomnnnmme 

k Muhammadijah Kotapra- 
dja Jogjakarta diketuai oleh sdr. 
K.R. Haiban Hadjid, sekretaris 
sdr. K. Muhammad Asdi Nar- 
dju, bendahara sdr. M.O, Marto- 
djumeno. 

Gapatan2”. 

2 Sebab berkurangnja 
pendapatan, 

Djuruvitjara tadi . menerang- 
kan bahwa ada 2 sebab menga- 
pa pendapatan2 Mesir berku- 
rang, sesudah agresi Inggris — 
Perantjis — Isfael achir Okto- 
ber 1956: 
1. Export kapas Mesir berku- 

rang ketjepatannja, 
2. Pendapatan dari bea-tjukai 

berkurang, karena import- 

pun berkurang, 
Sebabnja adalan karena perda 

gangan antara Mesir dan Ing- 
gris serta 'Perantjis terhenti, 
dan djuga karena Tersza (Suez 
Gan pelabuhan2 Iskandariah ser 
ta Port Said tertutup selama 2 
bulan lebih. 

Tapi kabinet Mesir berpenda- 
pat bahwa keadaan ekonomi Me 
sir ,sehat” dan bahwa Mesir 

bisa terus berbaris melalui dja 
lan jang sudah ditentukan terle- 
bih dulu”, kata djurubitjara ka- 

binet. 
Seterusnja diumumkan bahwa 

kabinet Mesir telah menjetudjui 

tindakan2 jang akan dilakukan, 
apabila valuta2 Mesir jang dibe 
kukan oleh Inggris, Perantjis 
dan Amerika Serikat itu tidak 

dibebaskan kembali, Seperti di- 

ketahui, 3 Besar Barat membe- 
kukan vatula Mesir jang ada di 
negeri2 tadi sesudah Mesir me- 
nasionalisasikan  Suez “ Canal 
Company Djuli 1956. 

Kredit £ 6.1.4,000 pembeli 
gandum Sovjet. 

Berita Reuter dari Kairo jang 
mengutip  kantorberita Mesir 
MENA mewartakan Rabu ini, 
bahwa Mesir akan diberi kredit2 
sedjumlah £ 6.154.000, untuk beli 
gandum dari URSS  sebanjak 
200.000 ton. 

Diwartakan bahwa, dalam ta- 
hun padjak sekarang ini hubung 

an perdagangan antara Mesir 
dan URSS akan ,,banjak ber- 
tambah”. — AFP. 

Sungguh2 terdjadi 
k Sdr. Arsono, pegawai Dja- 

penkab Bantul, dikepanduan 
Jogjakarta terkenal dengan 
nama djulukan Pak Lurah, ke- 
pada ,redaksi gadjah” kirim 
tjalon nama sbb.: Gadjah djan- 
tan — Ki Arsono, Gadjah beti- 

na — Nji Arsono, disertai kete- 
rangan: nama saja boleh dipakai 
untuk penghuni Gembira Loka 

  

    jang lain-lainnja ! 
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- tu jang gembira dengan pemo- 

   

“Partai tg. 26/27 Djanuari jang 

' fuk bersama-sama dengan pat- 

   

    

— saikan ' setjara integral dan di 

sama pimpinan INI 

- -pendapat, perlakuan pemerintah :   
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ja revolusioner “untuk melaksana- | 
“kan tjita2 itu Galam waktu se- 

telah 
mnt al. Major IL. Munthe 

AN PLMBATJ Aa 
TONGAN SEKALIGUS ji 

PERSEKOT HARI RAYA 
“Kita telah maklum semua, | 

bahwa pada tiap2 Hari Raya, 
Ka diberikan persekot Ha 
"$ Raya, za "mereka jg ambil, 

itu itu pada tahun2 jang 
  

   

   

  

itah, untuk Pn ana 

: Hari Raya kepada para 
gawai, angsuran 6 (enam) 
5 ibu tetap didjalankan. 

Tetapi tahun mi sangat ber | 

lainan halnja. Menurut surat | 
"Kantor Pusat Perbendaharaan | 
Negara Jogjakarta, tg. 7 Djanu- 
ari 1957 No. 1/SH /1951, jang 
mendasarkan suratnja kepada 
kawat Kepala Djawatan .Perben 
.daharaan dan. Kas Negara tgl. 
»4-1-1951 no. 5, bahwa djumlah 
sselisih antara persekot Hari Ra- 
ya dan tundjangan Hari nya 
tidak diangsur bulanan sebesa 
1/6 'besarnja persekot. Nat 
tetapi harus disetor (dipotong 
maag , 

1 ' Saja geleng2 kepala memba- 
(tja.peraturan. itu, dan bertanja : 
"Apakah jang berwadjib belum / 
tidak mau djuga sadar, bahwa 
nasib buruh /pegawai “itu kem- 
'pas-kempis? Bahwa kalau per- | 
aturan itu tetap didjalankan ber. 
arti akan segan khan bu- 
ruh, fpegawai? 

Baja minta perhatian jang ber 
j 'karena jang berwadjib 

itu terdiri dari manusia2 djuga 

jang tentunja bisa merasakan 
pahit-getirnja buruh / pegawai 
(ketjuali mereka jang barang- 
'kali mempunjai maksud2 terten 

, sekaligus itu!) 

tahun2 jang lalu. 
Hudijono, Peg. U.G.M. 

Gowongan Tengah Dj. 5 1285 
Nan 

« 

LISTRIK KE nk 
Perusahaan Listrik Negara 

Jogjakarta menaruh perhatian 

Prawironegoro. Djl, P. Dipone- 
“goro 107 Jogjakarta untuk pe- 
njambungan kembali tempat 
istirahat Kaliurang, 
Hal ini memang djuga telah 

masuk didalam rentjana dan ren 
tjana tersebut telah disampaikan 
kepada Kantor Besar P.L.N. di 
Embong Wungu 4 Surabaia, 
mengingat Kaliurang politis dju 
ga mempunjaa sedjarah (Com. 
Tiga Negara — C.G.D.). Selain 
dari itu mengingat Ajuga telah 
dibangunnja kembali rumah2 is- 
tirahat, pun pula sering djuga 
Tuah tersebut dipergunakan 

Luar “Tega “bilamana Hotel2 

telah penuh semua. 
Selain itu penjambungan kem 

bali Kaliurang djuga sangat di- 
butuhkan untuk keperluan Sa 

“natorium Pakem. 
Akan tetapi ini semua, belum 

djuga dapat dilaksanakan, ber- 

hubung pesanan2 kawat2 tem- 
baga dari Luar Negeri, pun pu- 
Ia alat2 listrik lainnja belum 
dapat diterimanja semua, 

Pekerdjaan rekonstructie kini 
baru dikerdjakan didalam Kota 

masing2. 
Kemudian hendaknja dengan 

uraian kami jang singkat ini 

adanja, 
Perusahaan Listrik Negara 

Jogjakarta   pemotongan ' 'sepahgus R, Kresnoadi 
  

Parkindo akan Itarik Menteri2-nja 
atau tidak ? 

KETERANGAN? JANG BERSIMPANG - SIUR 

Mr TAMBUNAN, wakil ke- 
tua Dewan Partai Parkindo, 
aa pertanjaan menerangkan, 
anggal 15 Pebiuari jad, adalah 

ae jang terachir bagi "Parkindo 
untuk memberi kesempatan su- 
paja partai2 pemerintah bersa- 
ma-sama mengundurkan diri 
dari Kabinet dan bersama2 mem 
bentuk Kabinet baru. Dikatakan 
nja, putusan ini adalah putusan 
bulat dari Dewan Partai: Par- 
'kindo, dan setelah tanggal 15 
Pebruari tsb. dan tidak terdjadi 

| perubahan seperti jang diharap- 
kan dalam keputusan Dewar 

lalu, maka Menteri2 Parkindo 
(Menteri Kesehatan dan Menieri 
Muda Perekonomian) akan di- 
“tarik dari Kabinet. 

Keterangan tsb. diberikan 
Tambunan tg. 5/2, tetapi tg. 
6/2 tiba diredaksi ,,Antara” ke- 
terangan tertulis dari DPP Par- 
kindo jang menjatakan, kete- 
rangan-2 jang menegaskan, 
,gjangka waktu untuk Parkindo 
untuk menarik  Menteri2-nja 

“dari Kabinet ditetapkan raling 
'achir tg. 15 Peb.uari jad.” (dji- 
.ka usahanja tidak berhasil un- 

berontakan dan dengan demiki- 
an melanggar. Ikrar Bersama”. 
— Ant. 

SURAKARTA 
— KERDJA - SAMA RADYA- 

PUSTAKA DAN SA- 
NABUDAJA 

Antara Radyapustaka di Solo 
dan Sanabudaja di Jogja telah | 
Gidapat persesuaian pendapat 

untuk adakan museumwezen. 

Usaha2 al akan bergerak utk 

jang bersifat kemuseuman. Se- 
lain museum? itu & 
orang2 achli djuga diichtiarkan 
supaja mendjadi milik kebang- 

kepada dunia luaran — (Kor) 

MADIUN 
FRONT MARHEINIS BER 

TENAGA BARU " 

getan, telah membaharui susun- 
an pengurus sbb.: ketua sdr2 
Jahman dan Sumoredjo, penulis 
sdr. Salim, bendahara sdr2 Ku-   tai2 pemerintah lainnja mengun 

durkan diri dari Kabinet dan 
kemudian bersama-sama pula | 

— membentuk Kabinet jang bara) 

| stidaklah be asal dari pimpinan | 
Parkindo”. 

Soal? pokok menurut 

Tambunan. 
— Menurut, Tambunan ada 4 soal 
pokok jang harus bersama-sama 
anak jaitu: soal tuntutan 

rah2 di Sumatera, soal jang 
timbulkan. kedjadian2 dalam 

ntaraan, soal kembalinja 
ita dan soal autonomi pada 

keempat so" itu Tas disele. 

djalankan an 'bersama- 

    Selain itu Mr Duta ber- 

terhadap Kol. Simbolon ..tidak 
adil”. Dikatakannja, baik Sim- 
bolon maupun Djamin Gintings 
dan kawan2nja bersama-sama 

. menanda-tangani Ikrar Be:sa- 
a”, dan menurut Tambunan ini 

Tea mereka ,,bersama-sama 
pula memberontak terhadap pe- 
“merintah pusat” Tambunan ber 
tanja, mengapa. tindakan terha- | 
dap Simbolon berlainan dengan 
tindakan terhadap Djamin Gin- 
tings dkk? (Gintings dkk menu- 
rut Sj. Gaharu tidak soliderj 
rad). 

|dongan, Djatisari, 

man dan Kardi dan beberapa 
' pembantu. 

Petani: ketua sir2 Saeran dan 
iMangunnadi, penulis sdr2 Sarip' 
dan Karsonawi. bendahara sdr2. 
Mudjur dan Atmoredjo, dan se- 
orang pembantu, 
Pemuda Demokrat: ketua 

sdr2. Kusman dan Sarmin, penu 
lis sdr2. Njono dan Wadi, ben- 
dahara sdr2. Paiman dan Kemis, 
pembantunja 3 orang. — (Kor). 

HASIL PADI DI MAGETAN 

tahun jl. tertjatat Ik. 52.607,2 
ton. Luas sawah Ik. 27.869 ha. 
Tahun 1955 Ik. 52.800 ton. Luas 
sawah 28.576 ha. Hasil setiap 
iha-nja dalam tahun jl. rata2 le 

bih baik daripada tahun 1955. 
jakni masing2 Ik. 19 
Gan Ik, 18,48 kwintal. 

an telah menjebarkan bibit padi 
Sri Gadis dan Bengawan. dia- 

| gung Berta, katjang tanah Ga- 
diah. — (Kor). 

DESA TERGENANG, RUMAH 
ROBOH /RUSAK 

Sebagai akibat hudjan terus- 
menerus maka desa2 didistrik 
Uteran, kab. Madiun. tergenang 
air. Desa2 itu: Purworedjo, Bo- 

Uteran. Pa- 
gotan dan Nglandung Djembat j 
an di Djatisari dadal dan leuning 

(nja hanjut. Djalan besar Pago- ' 

tan tergenang sampai 60 cm.   Sebagaimana diketahui, Ikrar 
Bersama “itu  ditanda-tangani : 
aan 48 perwira TT-I di Medan : 
tx. 16: Desomber. Gjadi 6 'hari : 

lum » terdjadinja peristiwa 
perebutan 'kekussaan oleh Sim- 
NAN aan Nan NU tahu ig 

  

La tjara2 jang eat Aa 
    

    

   gn 
      

Pi : & Y 

' @ebaliknja beberapa perwira 
turut menanda-ta- 

- dari Major Zain Hamid menjata- 
.kan, tindakan Kol. Simbolon un- | 
dak memisahkan diri 3 pusat 

2 bukan "pelaksanaan, melain 
jsnahan idee 4 Desem- | 

Ta tu”, dan ——- Tn pem 

  

  

  

me diketuai sdr. Jubagio 

10 Rumah rusak atau roboh. 
"Korban manusia “tak tertjatat 
Itu semua karena meluapnja ka 
Hi Ngrobjong. 

Sementara itu bersamaan wak | 

tunja dengan bandjir diatas, ta- ' 
nah2 rendah dalam kota Madiun ' 

d'ura. terendam, jakni sekitar 
Nambangan lor. Penduduknia 

i Pindah ketempat jang lebih ting | 
| gi letaknja. Berapa kerugiannja 
belum diketahui. — (Kor). 

KETORAN SIDANG DPRDP 

Sidang DPRDP “Kobes Madiun 
telah Memabiskan' a.l. sbb.: me 
nambah ' formasi sekretariaat: 

bentukan komisi van opna- 

dan | 
beranggatita sdr? Surawan dan 
Radio: penjempurraan komisi 
tehnik diketuai sdr. Rehmad Ro | 
dimuin dan beranggauta Ir Sen- 
tot Ali Basjah, Praktek Ir Su- 
tomo, Opsihter Tulus dan R. Dja 
rot, menerima usul seksi DPR 

  

1 ar bagi kenaikan upah ha- 
rian, | itjaraan jang lain2 
ditunda, — (Kor), 

itu ditjabut kembali seperti ya : 

| dingan tjatur antara P.T, Pan- 

sepenuhnja atas usul dari Nj. Oo. 

tamu2 dari: 

jang pantas di Kota Jogjakarta | 

Jogjakarta, menurut Urgensinja | 

untuk chalajak ramai djelaslah | 

  

    

  

   Tanggal 6 ih. di Losmenan 
s | eTanggan 0 diadakan pertan 

djang lawan P.T. ,/Tjakra” dari 
Kemiriredjo, diikuti 'oleh 19 pa- 
sang pemain. P.T. Pandjang ke- 
luar sebagai pemenang dengan 
angka 135 lawan 514. 
Sebelum itu, tgl. 2 2 Antar (P 

bergasung pertandingan. anta- 
Aap Pandjang lawan Kuda | 

eni 2. dari “Mertojudan, di- 
ikuti 17 pasang pemain, dengan 
berkesudahan 
untuk kemenangan P.T. “Pan- | 
djang dari desa Spa Tana — 
(Kor). 

KEDU BUTUHKAN Lk. 3000 
HA AKKASIA 

Tanggal 6/2 pagi kemarin, 
Inspekteur Kehutanan Djateng 
dari Semarang bersama Kepala 
Djawatan Kehutanan di Mage- 
lang telah mengadakan pembi- 
tjaraan dengan fihak Pemerin- 
tah di Kedu. 

Sehabis pembitjaraan, Sekre- 
itaris karesidenan Purwosubijo- 
no atas pertanjaan K.R. terang- 
kan, bahwa  pembitjaraan itu 
berkisar pada soal tanaman ak- 
kasia dikaresidenan, jang sangat 
dibutuhkan untuk 'perusahaan2 
penjamakan kulit dikaresidenan. 
Menurut keterangan, “untuk 

Kedu dibutuhkan Ik. 3000 ha. ta 
naman akkasia guna mentjukupi 
perusahaan jang terdapat didae 
rah itu. — (Kor), 

HUBUNGAN BEDJEN — 
BODJA 

Ditindjau Residen Kedu 
dan Semarang. 

Residen Kedu Sukardji tgl. 
6/2 kemarin dengan rombongan 

| nja mengadakan penindjauan 
terhadap djalan jang menghu- 
bungkan Bedjen via Ngalian 

| (kab. Temanggung Kedu) ke 
' Bodja (kab. Kendal Semarang). 
| Perdjalanannja kesana melalui 

Gaerah Semarang, dimana djuga 

  

  
dipimpin | 

saan. jang pantas dipamerkan 

PNI di Gondang, Pontjol, Ma- | 

Hasil padi di mu agetan selama | 

kwintal 

Dalam pada itu dinas pertani- 

menggabung rombongan Resi- 
den Muritno dari Semarang, 

Djalan antara Bedjen dan Bo- 
Gja tsb sekarang ini tidak lang- 
sung bisa dilalui kendaraan mo- 
bil. Ketjuali keadaannja masih 

buruk, djuga antara kedua tem- 

pat itu masih harus dibangun 
Ik. 2 djembatan diatas sungai 

walaupun ketjil tetapi mendju- 

| rang. 
Dengan rentjana perbaikan 

Gjalan antara kedua tempat tsb, 
Giharapkan dapat memadjukan 

| perekonomian rakjat antara kab. 
| Temanggung dan Kendal. 
| (Kor). 

| PURWOREDJO 
TRUCK TERGULING 

Tanggal 3 pn djam 1 ma- 
lamstru 493: tergu- 
ling jang jer an seorang 

!: penumpangnja laki2 luka2 be- 

  
' rat dibagian paha kiri. Ketjela- 

kaan terdjadi karena lampunja 
| mati jang menjebabkan sipe- 
| ngendara kehilangan arah dja- 
lan dan terdjadi didekat KM 15 

djurusan Purworedjo — Jogja 

1415 lawan 215 | S 1 

-MENIMBULKAN 5 

dan bekas duta besar Indonesia 
di RRT A, Mononutu kira-kira 
2. 10.00 tg. 6 /2 telah ditjuri 

, tapi setelah ada penge- 
kira-kira 15- menit ke- 

1 itu dapat tersusul 
pentjurinja tertangkap. 

Menurut keterangan, pagi itu 
mobil Mononutu itu diparkir di- 
samping gedung Konstituante, 
Bandung. Ketika supirnja se- 
dang pergi kebelakang, maka da 
tang.ah seorang pemuda melari- 

kan mobil tersebut. 
Waktu keluar dari tempat par 

kir, sebuah sedan lainnja ter- 

senggol “mobil jang dikendara- 
kan pent. tersebut, Didjalan 
Asia -— Afrika sebuah betja dan 
sebuah sepeda tersinggung pula. 
Didjalan Bantjeuj 2 pengendara 
'sepeda kena. Dengan tjepatnja 
mobil itu dilarikan kedjalan 
Riau, Tapi pada perapatan dja- 
lan Dago- djalan Riau djuga se 
buah betja tertabrak sehingga 
tukang betjanja menderita Juka2 
parah pula. 

Oleh karena mobil itu djuga 
melanggar peraturan . lalulintas 
dan sama sekali tidak mau ber- 
henti, maka dikedjarlah oleh se- 
buah ' jeep tentara dikendarai se 
orang Kopral dari KMKB Ban- 
dung S, Hidajat dan didjalan 
Riau itu pula mobil tjurian da- 
pat dihentikan serta pengenda- 
ranja ditangkap. 

Ternjata pengendaranja itu 
mengaku “bernama M.S. Djoko- 
pramono (24 tahun), seorang 
Adjun-Komis pada Lembaga Pas 
teur Bandung. ia ditahan dalam 
Seksi II Polisi. Menurut kete- 
rangan, Djokopramono itu dlm 
minggu2 belakangan ini mende- 
rita sesuatu penjakit, dan ia 
akan diperiksa seorang dokter 
ahli djiwa. 

Mobil Chevrolet B-193' 'kepu- 
njaan Mononutu itu memperli- 

hatkan beberapa bekas senggol- 
an pada bagian pinggirnja — 

Ant. : 

    

    

    

  

   

  

  
  

Na
ta
 

  

"roen Prawirodiredjo, wakil2 in- 

stansi militer dan sipil lainnja ser 

ta undangan. (Kor). 5 

gedung 1 tai Hi 5 

MOBIL anggota Konstituante , - 

   
Ati 

DALAM 15 MENIT DAPAT TERSUSUL SETELAH 
KETJELAKAAN 
  

Sidang DPRD Peralihan DIJ : 

MASAALAH WARISAN DPRD 
BELUM SELESAI 

Dalam sidangnja untuk melan 
djutkan pembitjaraan mengenai 

hasil pekerdjaan Panitya Pene- 

rimaan Warisan DPRD kemarin, 
DPRD Peralihan setelah mende 
ngarkan djawaban Panitya jang 
kedua atas pemandangan umum 
hari Rebo jl, belum dapat me- 
njelesaikan atjara tsb. melain- 

kan baru mengambil keputusan | 

untuk menjerahkan sisa? peker- | 

djaan jang mengenai peraturan? | 
kepada DPD dan Seksi2 jang 
bersangkutan, sedang mengenai 

usul2 dan otonomi dan formasi 
diserahkan kepada sidang pleno. 

Untuk ini diperlukan bahan2 jg 
lengkap, dan untuk mempersiap 
kannja itu akan makan waktu 

jang tidak sedikit, sehingga pem 

pat menurut perhitungan baru 
dapat dilangsungkan tg. 18 atau 
19 Februari jad. 

  

SOAL SEKBRETARIS DAN 
KEPALA KANTOR 

“ DPRD: 
Tunggu usul DPD. 

Beberapa waktu jl. sebelum 
habis masa kerdjanja DPRD Jo- 
.gjakarta jang dulu pernah mem 
bitjarakan masaalah sekretaris 
dan Kepala Kantor DPRD atas 
saran Wk. Kepaia Daerah S.P. 

Paku Alam jang menjatakan, 
bahwa mereka.itu, jaitu masing2 | 

sdr D.D. Susanto dan Sarono 
Sudihardjo sudah waktu menda | 
pat hak pensiunnja - (pensioen- 

rijp). Pembitjaraan mengenai 
masaalah tsb. berachir 
keputusan DPRD untuk menje- 

rahkannja kepada “DPRD Per- 

alihan. 
Dalam hubungan ini menurut 

keterangan Ketua DPRD Pera- | 
lihan sdr. Siswosumarto, DPRD 
Peralihan segera akan membi- 

tjarakannja sesudah ada usul 
dari DPD Peralihan, sebab me- | 
nurut Undang2 Sekretaris dan ' 
Kepala Kantor DPR diangkat | 

atau diberhentikan oleh DPR: 
atas usul DPD Menurut sdr. | 
Siswosumarto DPD   BANDJARNEGARA 

SIDANG KILAT DPRDP - 

DPRDP Kab. Bandjarnegara, 
telah adakan sidang“kilat dgn 
atjara tunggal 

Hadlir 23 anggauta, kemudian 
5 (orang dari fraksi Masjumi me 
ni alkan sidang karena 1x 

tenan dengan Undang? 
22 Th. 1948 Bebaliknja fraksi? 
lainnja berkejakinan, sidang ki- 
lat itu adalah sjah, berdasarkan 
Undang2 No..22 tahun 1948 pa- 
sal 8 dan pasal 11, demikian dju 
ga Gidjamin oleh Peraturan Ta- 
ta-Tertib pasal 21 dan 48. 

         didesa Bapangsari. Truck tsb. 

penuh dengan muatan 
dan 7 orang penumpang terma- | 

suk sopir dan kenek, dari Purwo | 

redjo akan menudju Jogja. Ma- | 
lam itu djuga “korban diangkut | 
ke Balai Pengobatan -Bagelen | 
untuk mendapatkan pertolong- | 
an pertama. Adapun trucknja | 
menderita kerusakan2 agak be- | 
rat: — (Ker). 

PURWOKERTO | 
SEORANG TEWAS, pu- | 
TJUK SENAPAN DIR AS | 

Tg. 5 Pebruari j.l. djam 02.00 | 
desa Wlahar, Ketj. Wangon, dis | 
trik Djatilawang, Kab. “Banju- 
mas, diserbu 10 grombolan ber- 
sendjata 7 senapan. Seorang ang 
.gota OPR bernama Partoni ali 
las Ramoen (35 th). jang sedang 
meronda, bersendjata senapan, 
telah disergapnja:  tembak-me 
nembak terdjadi dan achirnja 
Partoni tewas dan senapannja 
Gapat dirampas pihak grombol 
an. Kerugian lain tidak terda- 
pat. — (Kerj. 

OLEH? DARI URSS DAN RRT 

Bertempat dipendopo Kab. Ba 
njumas di Purwokerto, 4 Pebru 
ari jl oleh KUA Kab. dan Koor 
dinator Urusan Agama Karesi- 
denan Banjumas diadakan perte 
muan untuk mendengarkan oleh2 
dari URSS dan RRT mengenai 
perkembangan agama Islam di- 
sana, diuraikan K.H. Moch. 
Ichsom (Masjumi) jang belum 
lama ini mengikuti rombongan 
alim ulama (selaku delegasi Pe 

(merintah R.I. mengundjungi ne 
gara2 chusus melihat dari dekat 
mengenai keadaan orang2 Islam 
disana. 

(Pertemuan dihadliri para alim 
ulama, Bupati Banjumas  Mi- 

  
P. SIANTAR. Otobis ,,Permo- 

si” jang dalam perdjalanan dari 
| Sidikalang menudju Pematang : 

'sesampainja di Merek | Siantar 

(perbatasan Tanah Karo dan Si 

melungun) ditjegat 20 gerom- 
'bolan bersendjata, diantaranja 

| memakai pakaian seragam ku- | 
ning. Penumpang2 otobis dilu- 
tjuti barang2 perhiasan jang di- 
pakainja dan uang tunai sedjum 
lah Rp. 11.000,—, Kerugian di- 
taksir seeluruhnja berdjumlah 
Rp. 50.000,—, 

Salah seorang penumpang te- 
lah ditusuk dengan kelewang di- 
bagian badannja dari belakang 
hingga tembus kemuka. Keada- 
an korban tersebut menguatir- 
kan, sedang seorang penumpang 
lainnja telah dianiaja tetapi ha- 
nja mendapat luka2 enteng. 
— Ant. 

e Pihak ketentaraan di P. 

Siantar Simelungun, telah me-   

gelugu | ninggalkan sidang, sidang dite- 

| di Sumatera Utara dan Suma- ! 

Sesudah fraksi Masjumi me- 

ruskan dan mengambil resolusi : 
Berdiri dibelakang Presiden / 

Panglima Tertinggi: gabungan 
Kepala Staf dan Pemerintah 

| Pusat dalam usaha serta tindak- 
annja menghentikan tindakan2 
jang anasional dan berten- 
tangan dengan azas2 demokrasi,   

| tera T' Tengah ehususnja dan dise- | 
luruh Tanah Air pada umumnja. 

— (Kor), 
1   

U.U. DARURAT No: 16 MINTA | 
DIGANTI | 

Rapat koordinator basis2 ang 
gauta Sobsi jang dihadiri oleh 
Komando Aksi melawan U.U. 
Darurat No: 16/51 dan dipim- 
pin oleh Sobsi Tjabang  Jogja- 
karta baru2 ini telah memutus- 

kan Pee mppeann, resolusi ke- 

pada P.M., Ketua Parlemen, 
Menteri Perburuhan, wakil bu- 
ruh dalam Parlemen, dll. Dalam 
resolusi itu ditegaskannja kepa 
da Pemerintah, agar U.U. Daru 
rat No: 16/51 segera. dihapus- 
kan dan diganti dengan U.U. 
P3 jang lebih demokratis serta 
mendjamin hak2 demokrasi dan 
hak2 kaum buruh. 
Menjokong sepenuhnja aman- 

demen jang diadjukan oleh De 
wan Nasional SOBSI terhadap 

| Rentjana Pengganti U.U. Daru 
|rat No. 16 /51. 

Mendesak kepada Pemerintah 
(Dewan Perwakilan. 'Rakjat) 
untuk segera. menjelesaikan 
pembitjaraan Rentjana Peng- 
ganti Undang2 Darurat No. 16/ 
51 tsb, dan supaja “mengambil 
keputusan, dengan memasuk- 
kan usul2 amandemen dari De- 
wan Nasional SOBSI tsb dida- 
lam U.U. Pengganti Undang2 
Darurat No. 16 /1956. 

    : lagi chusus 

n3i hal itu dua kali, tetapi belum 

nampak hasilnja. Dengan lain 
perkataan, djika belum ada usul | 
dari DPD, maka selama itu DP | 
RD Peralihan belum dapat mem | 
bitjarakan soal itu, 

Tas pat 

BERITA ORGANISASI 
sk Kuda Sembrani” perkum 

pulan tjatur 'R.K. Surjoputran | 

diketuaj oleh sdr. R.J. Pradono, 
penulis sdr. Supraptjojo dan ben | 

dahara sdr. R. Sujatiman. Latih | 
an tiap hari Minggu siang dan ! 
malam Sabtu, 

yana 

  

  

  
bitjaraan selandjutnja paling tje | 

dengan | 

sudah me- | 
ngadakan pembitjaraan menge- | 

“Berbitjara tentang keadaan 
daerah Lendah (Kulon Progo), 
jang dalam tulisan itu dikata- 

kan daerah minus, lebih djauh | 
dapat dituturkan, bahwa salah | 
satu sebab daerah itu mendjadi 
minus, jalah keadaan alamnja. 
Menurut keterangan pihak jang 
bessangkutan, sebagian besar 
daerah Lendah itu terdiri dari 
peguningan dimana hanja ter- 
dapat tegalan2 dan tanahnja 

ada dipegunungan ini hanja se- 
dikit dan tergantung pada hu- 
djan. Menurut tjatatan daerah 

Lendah jang mempunjaj pendu- 
duk 28.000 orang itu, 
mempunjai tanah sawah 675, 
8430 ha., tanah tegalan 154, 
6250 ha. dan tanah ontjoran 416, 
0350 ha. Hasil panen tahun jang 
lampau djika dibanding dengan 
jang dulu2 agak kurang, akibat 
kurangnja hudjan jang turun 
didaerah, ini Memang keadaan | 
itu tidak sadja di Lendah, teta- 
pi meliputi Kabupaten Kulon 

| Progo pada umumnja. 
| 

  
Usana Kemafmuran. 

| Untuk mengatasi keadaan jg | 
| demikian itu baik Pemerintah | 
| Kapanewon, maupun penduduk, | 
kini berusaha keras mengada- | 

|kan usaha2 Kemakmuran. Sa- 
'lah satu usaha jang dapat mem 

| bawa harapan, jaitu usaha un- 
tuk memadjukan batik disana. 

| Seperti diketahui, Lendah ada- 
(lah salah satu daerah di Kulon | 

Progo dimana perbatikan agak 
berkembang dan madju. Pada 
dewasa ini Lendah mempunjai | 

| tidak kurang dari 5000 buruh 
batik jang bekerdja dibeberapa | 
Perusahaan Batik. “Mengingat 

ikemadjuan perbatikan disana 
|Litu, maka oleh Pemerintah Ka- 
| panewon bersama2 pihak parti- 

kelir dan perseorangan akan di 
| usahakan sebuah N.V, jang mo- 
| dalnja akan dikumpulkan setja- 
| ra koperatip. Untuk keperluan 
ini diperlukan modal Rp.30.000.- 

| sedang uang jang telah terkum- 

| pul sampai sekarang ini baru | 
kira2 Rp..7000... Panitya pengum, 
Na uang menurut rentjana 

|akan dibentuk achir bulan Pe- 
| bruari ini. 

Disamping usaha memadju- 
| kan batik itu, djuga oleh pihak | 
Pendidikan Masjarakat djiusaha 
kan mengurangkan pengang- 

| guran, terutama dikalangan pe- 
muda2, dengan mengadakan 

  

' Pembangunan kompleks 
AMN berdjalan tjepat 

“TELAH TELAN BIAJA Rp. 23 DJUTA 
DEWASA ini di Tidar Mage- 

|lang sedang giat diselesaikan | 
kompleks gedung2 | 

| Akademi Militer Nasional” di- 
| pembuatan 

harapkan Agustus depan sudah 

dapat dipergunakan sebagaima- 

na mestinja. 
Sebagaimana diketahui, pem- 

| buatan itu dimulai bulan Agus- 
tus 1956 dan selesainja kelak 
akan merupakan pekerdjaan rak 
sasa jang pertama jang pernah 
dibuat Genie Bangunan Terr-IV 
Djawa Tengah. Hingga seka- 

rang dari sedjumlah biaja jang 
Girentjanakan semula telah di- 

keluarkan Ik. Rp. 23.000.000,— 

Kompleks A.M.N. terletak di- 
atas tanah seluas 20 hektar, ter 
diri dari gedung2 untuk asrama, 
gudang2, kantor, tempat bela- 
djar bagi para siswa, lapangan2 
untuk berolahraga seperti sepak | 
bola, volley, tennis, dan lain2 

dan pula olahraga jang bersifat 
kemiliteran seperti menembus 
rintangan, beladjar tembak, dan 

lain sebagainja. Didesa Pisang- 
an dimana sekarang telah ada 
tempat pemandian untuk umum | 
djuga akan dibuat sebuah kolam 

untuk para siswa 

A.M.N. tadi. 
Tentang rumah2 dinas “bagi 

para instruktur A.M.N. jg tidak 
Cibuat dikompleks Tidar terse- 
but dewasa ini sedang dibuat di 
Mudju lebih kurang 3 km dari 
Tidar. Djumlahnja ada 140 buah 

' terdiri dari pelbagai type. 

TANAHAIR 
    

dapatan- memutuskan kawat? 
telpon tentara jang menghubu- 
ngi Komandan Resimen II T&T 
I dengan pasukan jang ditempat 

kan di Prapat. 

Pemuda2-itu jang kemudian 
diangkut kekantor CPM sampai 
sekarang tidak bersedia membe 
rikan sesuatu keterangan apa 
sebabnja mereka melakukan per 
buatan itu. — Ant. : 

MEDAN. Oleh pihak ketenta 
raan ada disinjalir banjak sen- 
djata2 api gelap dan liar jang 
masih berada ditangan orang2 
jang tidak berhak memakainja 

Hai ini didas-arkan pada '.ba- 
njak laporan2 jang masuk jang 
mengatakan, bahwa banjak be- 
nar orang2 jang menjembunji-       nangkap dua peladjar jang ke- kan sendjata disekitar Siantar 

maupun didaerah Simelungun. 
— Ant. 

SIBOLGA. Berhubung adanja. | 
| berita di Tapanuli akan lahir De 
wan Singamangaradja sebagai 
landjutan daripada apa jang 

terdjadi di Sumatera Selatan 

dan Sumatera Tengah dengan 
Dewan Garuda dan Dewan Ban 
tengnja, oleh Djawatan Penera- 

ngan kab. Tapanuli Tengah di- 

kabarkan, berita itu tidak benar. 

Menurut penjelidikan di Sibol 
ga belum pernah diadakan satu 
rapatpun untuk mendirikan sa- 
tu Dewan Singamangaradja se- 
bagai berita tersiar itu. -— Ant. 

MAKASAR. Pengadilan nbge- 
ri Makasar telah memeriksa per 

kara penipuan ' dilakukan se- 

IL. Ditempat2 ini dimana . pihak 
tentara kabarnja memiliki tanah 
seluas 400 hektar dimasa depan 

|akan dibuat kompleks A.M.N. 
jang sifatnja ,,permanent”. De- 
ngan demikian apa jang sedang 
Giselesaikan di Tidar itu sifat- 

nja baru semi permanent belaka. 

Patut ditambahkan, pekerdja- 

an2 di Tidar dewasa ini berada 
dalam pimpinan Letnan I Subari 
dari Genie Bangunan Terr. IV 

| dengan mengerahkan tenaga Ik. 
1500 pekerdja tiap hari dengan 
mendapat bantuan 1 peleton “da- 
ri pihak ,,Peralatan Besar Ten- 

| tara” di Djakarta 
Lebih landjut diperoleh kete- 

ma 
dibuka pada Agustus tahun ini, 
akan diterima 120 siswa, 

  

BANK KOPERASI PUSAT 
JOGJAKARTA KEKURA- 

NGAN MODAL 
Bank Koperasi Pusat Jogja- 

karta waktu sekarang mengala 
mi kekurangan modal untuk 

| di-edarkan, sebabnja ialah ka 

|rena modal pertama sebesar 
| Rp. 100.000,— dari PPBI telah 
| diminta kembali. 
| Kini Bank tsb. hanja menge- 

| darkan uang jang didapat dari 
anggauta2nja. Untuk  memper- 

i besar modal tsb. kini sedang 'di 
| tjari pindjaman dari badan lain 
|nja. — (RRI). 

| orang bernama Ruheng Daeng 
| Palawa. Penipuan dilakukan- 

| 
| 

  

mengandung batu. Sawah2 jang | 

DARI DAERAH KAP. LENDAH : 

Batik berkembang di Lendah 
TIDAK KURANG DARI 119 BURUH BEKERDJA 

DILAPANG AN BATIK 

DALAM laporan jang pertama mengenai kundjungan para 

wartawan Jogja kedaerah Kapanewon Lendah, 
wan ,K.R.” jang mengikuti roribongan penindjau 

mengenai selokan Bumiredjo jang menurut perhitungan dalam 

tahun ini djuga belum akan dapat dipergunakan mengingat fak- 

tor-faktor tehnis dan keadaan tanah jg sukar dikerdjakan .itu. 

    

tulisan warta- 
itn chusus 

trainingscenter dan kursus Pe- 
nilik Pendidikan Masjarakat. 
Para pemuda pemudi jang ma- 
suk trainingscenter itu sesudah 
3 bulan pada umumnja sudah 
bisa bekerdja sendiri2 dan tidak 
sedikit jang telah mendapat pe- 
kerdjaan dilapangan masing2. 

| Mengingat hasilnja jang luma- 
|jan itu, maka kini pemuda2 jg 
menganggur sudah banjak jang 

masuk Trainingscenter itu. 
Disamping usaha2 itu, kini 

| djuga sedang dipergiat pembi- 
| 

| perbengkelan 
alat2 dari sabut, kulit, 

sepeda dil. jang 
| semua itu bertudjuan kearah ke 

kinan 

hanja | makmuran daerah. 
| : Lapangan pendidikan. 

Djuga dilapangan pendidikan 
perhatian Pemerintah tidak ku- 
rang besarnja daripada lain2 
daerah. Di Kapanewon Lendah 
terdapat 10 S.R. Negeri dan 2 
S.R, Patikelir milik Muhamma- 
dijah. Pemberantasan buta hu- 

|ruf masih terus dilakukan, se- 
| hingga diantara 12.885 orang 

| jang buta huruf, dan berumur 
13 tahun keatas, 5.284 laki2 dan 

16.084 perempuan telah lulus 
(bisa batja dan menulis). De- 

| mikianlah sekadar laporan ten- 
tang keadaan daerah Kapane- 
won Lendah jang minus itu. 

SERBUAN POS POLISI 
PAKEM 

Perkara penjerbuan pos polisi 
Pakem. oleh gerombolan pendja- 

| hat bersendjata terdiri dari 30 
| orang, jang mengakibatkan te- 
wasnja 3 orang anggauta kepo- 

| lisian dan 2 orang preman luka2 
berat, jang terdjadi Maret 1953, 

Lakan diperiksa oleh Pengadilan 

| Negeri di Jogjakarta besok Ka 
mis 7 Maret jad. 

BUNUH DIRI DENGAN 
REVOLVER 

Sdr. S. Mahasiswa UGM umur 
25 tahun, tinggal di Balapan 

| dirumah saudaranja 'hari Rabu 
| jl. kira2 djam 12.00 telah dike- 
| temukan mati bunuh diri dida- 
“Pam kKamarnja dengan 'menggu- 
|nakan revolver. Ia telah menem 

  
rangan, dalam angkatan perta- : 

Akademi Militer Nasional. | 

  
i nja denzan tjara memalsukan | 
tanda tangan dari beberapa pen- , 
duduk didaerah ini. 

Diantara tanda tangan itu ter | 

jang'dengan tanda tangan palsu 

ini dia dapat menipu seorang 
Tionghoa bernama Oei Tong 
Seng sebesar Rp. 70.000,—-. 
Uang tadi diperolehnja atas ke- 
pertjajaannja orang Tionghoa 

itu kepada seorang jang berna- 

ma Putong, kemudian dipakai 
sebagai alat Ruheng. 

Selama penipuannja Ruheng 
berhasil memperoleh uang Rp. 

162.500,—, Dalam penipuan jg. 
dilakukan selama itu terdakwa 

Djawatan Bea dan Tjukai dan 
kantor Gubernur Sulawesi utk. 
mendapatkan kepertjajaan dari 

korbannja. Pemeriksaan ditunda.   — Ant. 

dapat antaranja darj Radja Goa ' 

  

bak diri pada bagian pulung 
hati dari muka menembus ke- 

| belakang “hingga tewas pada 
| sa'at itu djuga. Sebab perbuat- 
an nekad itu kabarnja karena 
S., berketjil hati. 
nazahnja 
Delanggu (Klaten) untuk dike- 
bimmikan disana dengan kenda- | 
raan motor. 

PENTJURI2 DIGUDANG 
»URAT” TERTANGKAP 

Menjambung berita di ,KR” 
hari Rebo jl jang menjatakan, 
karena tersangka tersangkut da 
lam pentjurian digudang ,,Urat” 
di Sumberhardjo (Prambanan) 
maka 4 orang telah ditahan, Ie 
bih djauh dapat dikabarkan pi- 
hak kepolisian telah menangkap 
5 orang jang tersangka kuat 
terlibat dalam - pentjurian itu. 
Dalam pemeriksaan pendahulu- 
an kelima orang itu telah me- 
ngakui semua dosanja dan kare 
na itu telah dibuat pula ,/per- 
tundjukan” digudang Surat”, 
Dalam 'hubungan ini 4 orang 

tersangka diatas dikeluarkan, 
karena tersangka jang sebe- 
narnja telah Na 
“guna ditambahkan, 2 dianta 

5 jang tersangka tsb adalah 
Pm jang pokok sedang 
3 lainnja hanja membantunja 
sadja. Barang2 sbg bukti sedang 
diusahakan untuk disita. 

PERKARA GOO BOO MOO 
TGL. 13 /2 JAD 

Perkara terdakwa Goo Boo 
Moo jang dituduh dengan senga 
dja dan direntjanakan lebih da 
hulu telah mengambil djiwa 
Goo Djiang Seng didjl. Ngupa- 
san Jogjakarta bulan Pebruari 
tahun jl. paling adhir telah di- 
periksa dalam sidang P' 
lan Negeri tgl. 19 Djanuari ji. 
Selama persidangan2 telah dipe 
riksa keterangannja 14 orang 

saksi. Dalam sidang  terachir 
oleh Hakim “diputuskan bahwa 
persidangan selandjutnja akan 
diadakan pada waktu jang akan 
ditentukan lagi. Kini terdapat 
kabar bahwa kelandjutan sidang 
perkara Goo Boo Moo itu akan 
dilangsungkan hari Rabu 13 Pe- 
bruari jad. 

Perlu dikabarkan bahwa pa- 
| da waktu j'ng achir2 itu, suasa ' 
na sekitar perkara itu agak pa 
nas karena kalangan Tionghoa 
adakan intimidasi hingga bebe- 

rapa saksi merasa ketakutan un 
tuk 'berbitjara terus terang, 
bahkan ada saksi jang minta 
diperlingingi: karena, takut ika 
lau mendapat kesulitan dari ka 

langan tertentu dari masjara- 
kat Tionghoa. Selain itu, kala- 
ngan tertentu djuga telah kirim 
suara kepada Pengadilan jang 
ditandatangani oleh kl. 500 
orang minta  supaja terdakwa 
Goo Boo Moo dihukum seberat 

| | mungkin. 
mempergunakan kertas tik dari Rupanja karena suasana dise 

kitar perkara itu panas maka 
pemeriksaan diundur. Tapi kini 
karena sudah agak reda, maka 
persidangan dapat dilandjutkan 
seperti tersebut diatas. 

Kemarin dje- | 
diberangkatkan ke | 

RENA 2 
Hi 

Sa & dimana? 
| -k De Pengadilnn Negeri 
. di Jogjakarta Ik. djam 09.30 me 
| meriksa perkara ibu kedjam jg. 
| bunuh anak sendiri. 
  

BEKAS LURAH DITUNTUT 
Pengadilan Negeri di Jogja- 

karta hari Rabu ji. telah meme 
riksa perkara terdakwa .Sutris- 
no alias Rukiman bekas lurah 
desa Krapjak kalurahan Pang- 
-ganghardjo, kapanewon Sewon, 

kab. Bantul jang dituduh telah 
menggelapkan uang, jang men- 
djadi tanggungannnja sedju- 
mJah Rp. 24.048.75 ketika ia ma 
sih mendjadi lurah desa terse- 
but. Peristiwa ini terdjadi da- 
lam bulan Oktober tahun 1954. 
Terdakwa akui terus terang ke 
salahannja, bahkan dahulu ia- 

lah jang lapor kepada jang ber 
.wadjib mengenai perbuatannja 
itu. Dalam pemeriksaan itu ada 
3 orang saksi, ialah Kawit, Su- 

'bardi dan tjarik desa.tsb. 'Ter- 

dakwa dibela ' oleh pengatjara 
R.M. Sosrokusumo. 
Persidangan diundurkan tang 

gal 19 Pebruari jad. 

IBU MAHA KEDJAM 
Bunuh anak sendiri ka- 
rena fjurigaj suami. 

Bok Muljodihardjo, umur 30 

tahun, tinggal di Lempujangan 
Jogjakarta, hari vini (Djum'at 
8/2 1957) akan diperiksa per- 
'karanja oleh Pengadilan Negeri 

Jogjakarta atas tuduhan telah 
bunuh anak sendiri bernama En 
dang Sri Surjani umur 4 tahun 
6 bulan dengan mentjekek leher 

anak itu serta menusuk2 pada 
bagian muka serta badannja de- 
ngan tusuk konde hingga anak 
itu tewas karena luka2nja. Peris 
tiwa ini terdjadi tgl. 8 Mei ta- 

hun jg lalu karena ibu kedjam 
itu menjangka bahwa suaminja 

(ajah anak tersebut) berfoja2 

dengan perempuan lain. 
Sidang Pengadilan jang akan 

memeriksa perkara tersebut di- 
pimpin oleh Hakim Nj. Ietje Sa- 
parinah Soetijoto. 

ATJARA CHATIB DAN IMAM 
SEMBAHJANG DJUM'AT 
Atjara Chatib dan Imam sem- 

bahjang Djum'at di Masdjid2 da 

lam wilajah Kotapradja Jogja- 

karta Djum'at 8 Pebruari 1957 
sebagai berikut: 

Masdjid “ Besar — Kauman: 

Chatib dan Imam K.H, Muham 

'mad Wasool Dja'far, Masdjid 
Sjuhada' — Kotabaru: Chatib 

dan Imam K. Muhammad Jusuf 

Abdul Aziz, Masdjid Paku-ala- 

man: Chatib K. Muhammad Hu 
mam Sf. dan Imam K. Abdul- 
lah Afandi, Masdjid Danuredjan 
— Kepatihan: Chatib dan Imam 

|K. Rasanuddin (Ketua HMI 
| Kom. Kadipaten), Masdjid Lem 

pujangan: Chatib dan Imam K. 
R. Muhammad Amrozj Hamidi, 

Masdjid 'Tagwa — Suronatan: 

Chatib dan Imam K.H. Muham- 
mad Dimjati Dahlan, Masdjid 
Ngadiwinatan: Chatib dan 

|Imam K.R. Djufri, Masdjid Ka- 
rangkadjen: Chatib dan Imam 
K.R. Achmad Badawj Dawud, 
Masdjid Kadipaten — Dalam Be 
teng: Chatib K. Muhammad Dja' 

| far dan Imam K. Afandi — Kadi 
| paten, Masdjid Langenastran — 
|Dalam Beteng: Chatib K. Mu- 
| hammad Sjamsulbahri dan 

: Imam K. Hadji Buchari, Mas- 
djid Tagarruba .— Prawirodire- 
djan: Chatib dan Imam Wakil 

Senat Mahasiswa PTAIN, Mas- 

dajid Blunjah: Chatib dan Imam 
K. Sa'ad Idjan Saleh, Masdjid 
Sanggerahan — Batjiro: Chatib 

dan Imam K. Andi Lalo /Was- 
was, Masdjid Demangan: Chatib 
K. Asrar Sjarbini dan Imam 
K.M.H. Amin, Masdjid Dongke- 
lan: Chatib dan Imam K. Sultha 
ni, Masdjid Tawangsari: Chatib 
dan Imam K. Kailani, Masdjid 
Mr H.R.A. Kasmat — Gandek- 
an Lor: Chatib dan Imam K.H. 
Muhammad Chalil, Masdjid Ma- 
drasah Mw'allimin Muhammadi- 
jah — Dji. Tamansari: Chatit 
dan Imam Ustadz Achmad Sha 
dik dan Imam K. Hadji Djazli, 
Sembahjang Djum'at dalam Ru 
mah Pendjara Wirogunan Cha- 

tib dan Imam K. Rachmat 
dasim. 

Sembahjang Djum'at hari ini 

disiarkan langsung oleh RRI 
Jogjakarta dari Masdjid Besar- 
Kauman, wembatja Al Gur'an 
Sdr2. Fauzi Muhanna dan Abdul 
Malik Salam, Mu'adzin Sdr. K. 
H. Dimjati Achmad. 

RALAT KABAR PENGADILAN 
Dalam K.R. Selasa 5 Pebruari 

  
jl. dimuat berita berkepala 
Dari Pengadilan” mengenai 
perkara terdakwa Djanpriana 
jang dituduh melakukan pem- 
bunuhan dengan direntjanakan 
lebih dahulu atas diri Tukijem 
dari Pathook Wonosari pada th. 
1953. Ini An th. 1943 

  

Nonton mana? 
REX : ,/The Proud Ones”, Vir- 

| ginia Mayo, 
LUXKOR : "Melati Sendja”, Lies 

Noor. 
RAHAJU : ,The Proud Le 

Robert Ryan, 
SENI SONO : ,.Fast Pipa”, 

Howard Keel. 
SOBOHARSONO : 

Helmet”. 
INDRA : Pet Afrigue”, 

Angeli. 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Prabu Firlangga”. 
: BsoLc 

U.P. : Bottom of the Bottie”, 
Ruth Roman. 

'SRIKATON : ,Raj Kumari”, 

film India, 
STAR: ,,Benny Goodman Story” 

Steve Allen, 
DHADY : ,,The Court Jester”, 

Danny Kaye. 
BIOS SE WEDARI : 

The Steel 

Pier 

Indiscre- 

KLATEN, 
ROXY : ,,Flame of the Island”, 
RIO: ,,Master of Balantrea”,   tion of an American Wife”, 5 
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tas Gadjah Mada Bagian Film | 
pada tanggal: 12 s/d. 16 Pebru |“ 
“ari 1957, Be ama ki Gedung | Perba. 
Bioseoop: Rahaju, Rex dan So- a 

“annja kepada K.R. ketua Ketu- 

DJUM' AT 8 PEBRUARI '57 
naa Teman Kan Hmm sueayan 

panca DPRD Kobes! Mak: 
tut uang djasa .Rp. 10. 000,- seorangnja 

. PENDUDUK DAN PERS .DALAM KOTA 
MENENTANG KERAS 

  smga Pe 

  

FILM ,PERDJALANAN PRE- 
' SIDEN SEKAR. DILUAR 

  

Mbak Mahasiswa ” 1 

   
'boharsono akan mengadakan 
“pemutaran film dok akan 
"PERDJALANAN Es. 
SUKARNO KELUAR NE 
(URS.S./U.S.A. YA EPAN 

  

   

tuk para undangan, Ram 
'kolah landjutan, Kursisten, Ma | 

Film tersebut adalah £itm | 
ig belum: pernah diputar di ge- | 
dung-gedung 'bioscoop manapun 
di Indonesia dan bertata warna 

'Kepada para peminat di per 
silahkan 'berhubungan dengan 
Penerbit Madjalah Gama di Siti 
hinggil Pagelaran Jogjakarta. 

DJAW. PEREKONOMIAN DAE | 
RAH TIDAK MENGALAMI 

KESUKARAN 
Tentang penempatan 
pegawai. : 

Sedjak dirubahnja Djawatan 
KPPK daerah istimewa Jogja- 
karta mendjadi Djawatan Per- 

ekonomian Daerah, karena ada- 
nja fusi dengan Koordinator In- 
-speksi Koperasi dan Kantor Per 

ekonomian Umum, kedua2nja 
dari Kementerian Perekonomian, 
maka sekarang ini Djawatan 
tsb tidak mengalami kesukaran 
tentang perzmpatan pegawai2- 

nja dan pekerdjaan dapat ber- 
“djalan dengan lantjar 

Jang mendjabat Kepala ma- 
sik tetap sdr. Tirtodiningrat. — 
(RRI). - 

PEMIMPIN BAGIAN PEKSI- 
APAN PTAIN DIGANTI ? 

i | menitik-beratkan pembitjaraan 

! tahun 1952, sesuai dengan masa 

   sar menun- 

| Sidang2 DPRD: kotabesar Ma 

Akasia telah mengalami penunda 
|an2 setiap kali sidang, karena 

disekitar tuntutan uang djasa 
sar Rp. 10.000— bagi tiap 

orang jang mamah duduk seba- 
gai anggota. 

: Pihak pemerintah kota de-j 
ngan adanja Tuntutan tsb. sete 

      

Ha pertimbangan di 
bentuk. 

“Berhubung Tenan hangatnja 
“persoalan2 tsb. maka pemerin- 
tah kota telah membentuk De- 
wan Pertimbangan jang: chusus | 
 membitjarakan “persoalan uan? 
“djasa tadi. 

Dewan tsb, setelah bersidang, 
mengambil 'keputusan jang me- 
'njatakan, kepada anggota DPRD 
jang pernah duduk dalam DPRD 
akan diberi uang ,,representasi” 
sebagai pengganti dari uang 

.Gjasa'- dengan 'perintjian setiap 

anggota mendapat Rp. 175,— se 
bulan (5 tahun — 5 X 12 X Rp. 
175,— — Rp. 10.500,—). Pem- 
berian ini berlaku surut mulai 

duduk Dewan Perwakilan Rak- 
jat Daerah kotabesar Makasar, 

dan terhadap anggotanja jang 

duduk umpamanja baru 3 bulan 
akan dihitung dengan 3 kali Rp. 
175,—. 

Penduduk dan pers me 
nentang. 

Maksud pemberian uang? dja- 

sa jang kemudian diganti de- 
ngan uang representasi" itu. 

telah menimbulkan tentangan 
dari penduduk kota. Golongan? 

| pemuda dan organisasi dan ka- 
langan pers sendiri telah melaku 

|kkan ketjaman? terhadap tjara? 
membiasakan diberikan uang 
representasi tadi. 

Setiap hari podjok2 dari ha 
rian dalam kota Makasar mela-   

Sampai sekarang antara para ' 
siswa Persiapan PTAIN Jogja- | 
karta masih belum mau mentja- 
but tuntutannja kepada Ketua | 

Fakultas PTAIN untuk memper | 

tahankan Moh. Hasbi Assjiddiay 
selaku pimpinan Sekolah Persi- 
apan PTAIN. Dalam keterang- 

! 
“ 

| 
i 
| 
' 

arga Siswa Persiapan PTAIN 

mengatakan, 'wa pemberhen- 
tian Moh. Hasbi Assjiddigy ha- 

nja berdasarkan surat kawat 
dari Kem. Agama tanpa disertai 

ing surat resmi 
pemberhentianpun sampai seka- | 
:rang tidak ada. Jang diterima 
oleh Fakultas hanja surat pe- 
ngangkatan pimpinan baru utk 
Sekolah Persiapan PTAIN, 

Lebih djauh “diterima kete- 
rangan, bahwa pemberhentian 
pimpinan Sekolah Persiapan PT 
AIN itu belum pernah didahului 
dengan pembitjaraan antara Ke 

tua Fakultas dengan pimpinan 
sekolah Persiapan tsb. Dan ka- 
barnja Fakultaspun belum per- 

.nah kirim laporan tentang mak- 
sud memberhentikan Moh Hasbi 

' Assjiddiay. Berdasarkan - hal2 
“itu, maka timbang terima pim- 

2 pineaa Sekolah Persiapan PTAIN 

Yonentjirtikan tg 5 A. tidak dia 

“di dilakukan : hari itu Moh, Has | 
“bi Assjiddiay tidak datang. 

Sementara itu pihak Keluarga | 
“Siswa Persiapan PTAIN akan 
“mengadakan demonstrasi hari 
Sabtu tg. 9-2 jad dihalaman se- 
'kolah, "untuk mendengar sikap 
"Ketua Fakultas terhadap tun- 
'tutan mereka ialah, hendaknja : | 
1 Fakultas in casu Menteri Aga | 
ma. menindjau kembali "putusan 

    
| 
5 

| 
| 

“pemberhentian Moh Hasbi As- 
sjiddigy sebagai pimpinan Seko- 

lah Persiapan PTAIN serta pe- 
ngangkatan Pudju Subroto: 2. 
mengharapkan Ketua Fakultas 
segera mengadakan pertemuan 
dengan seluruh pengadjar Seko- 

lah Persiapan PTAIN utk mem- 
“bahas masalah tsb diatas dgn 
“objektip dipandang dari sudut 

pedagogis. Dalam demonstrasi 
itu nanti akan dibawa poster2 | 

kukan ketjaman terus menerus, 
| sedang penduduk lamnja de- 

ngan Surat2 kiriman telah me- : 

aan penjesalannja terhadap | 
  

: podo DPRD jang : 

ma, Jang dilihatnj 

ta2 DPRD jang lama itu. 

PenNAR MINTA OKINAWA 

| Okinawa dan diperlunaknja er.- 

PE ATA 

“Tama itu: 
jang meminta wang representasi 

| seba, ai imbar san djasa. Ta 
akan sampai sekarang 

duduk belum melihat per- 
aikan? sesuatu | tan Ia- 

1 sidang 
terus-menerus dari anggo 

      

Sementara itu menurut kete- 
rangan putusan Dewan Pertim 
bangan DPRD kotabesar Maka 

sar ttg pemberian uang. represen 
tasi itu telah disetudjui oleh pe | 
merintah: Ikota, tetapi sementara: 
waktu ini menunggu tagi putus | 

an dari pusat, apakah disetudjui 
tindakan? itu ataukah tidak sa 

ma sekali. — Ant. 

    

Na Embargo terhadap 
RRT diperlunak. 

Djepang akan mengadjukan F 
dua permintaan kepada duta be 
sar baru Amerika Serikat sete- | 
lah ia tiba di Tokio pada tanggal | 
15 Pebruari jang akan datang, | 
Dua permintaan ini jang akan | 
diadjukan kepada Douglas Mac 
Arthur II, duta besar baru A.S. 
tadi, adalah dikembalikannja 

bargo terhadap RRT. 
Sewaktu mendjawab berbagai 

pertanjaan dalam parlemen, 

menterj luar negeri Djepang, 

Kishi, telah menegaskan bahwa 

Djepang tidak akan mengalah 
mengemi kedua permintaannja 

tadi. — UP. 
  

D.K. DJUMAT INI 
Bitjarakan lagi masalah 

Dewan Keamanan PBB hari 
Djum'at ini akan - membitjara- 
kan lagi masalah Kashmir, de- 

mikian diterangkan harj Selasa. 

Sidang D.K. itu tadinja setjara 

tidak persiapan terlebih dahulu 

diputuskan untuk diadakan hari 
Rebo, tetapi lalu ditunda hingga 
hari Djum'at, berhubung dengan 

adanja sidang jang penting dari 

pada Panitia (politik) Madjelis | 

Umum PBB. 
Untuk kedua kalinja, D.K., 

akan mendengarkan lagi pada | 

hari Djum'at itu pidato wakil | 

India. Krishna Menon. Ia akan 
mendjawab pertanjaan jang di- 
utjapkan pada minggu jang lalu 

oleh wakil Pakistan, menteri Iu 

ar negeri Malik Firoz Khan| 

Noon. — UP 

  
  

r 

POLISI Swedia telah berhasil membongkar perkara spiona- 

Terbongkar di Stockholm 
PERKARA SPIONASE SEPERTI DALAM ROMAN? 

Swedia, sebagai regu negara pe- 

13 o.ang), 

|tih dan seorang 

| KESEBELASAN NASION: 

.KEDAULATAN RAKJAT" , 

PINGPONG : 
Tktrlsrveti pingpong kediuaraan dunia 
AKAN DIIKUTI 365 — PESERTA DARI 38 NEGARA 

PERSATUAN Pingpong Swedia me ngumumkan, bahwa ki- 
ra-kira soponydah 365 

dunia, jan 
1 s/d 15 Maret jad, demikian U 

Dalam. pengumuman itu selan " 
2 diterangkan, bahwa per 1 
tandingan antar regu putera un 
  

tuk memperebutkan ,Bwaythling!! 
Cup” akan diikuti oleh sebanjak ' 
33 regu,' sedang pertandingan | 
perebutan ,,Co-billon Cup” 

bagi regu puteri - akan diikuti : 
oleh sebanjak 28 regu. | 
“Regu2 terbesar, diluar regu 

njelengga a, adalah regu2 dari 

Inggeris. Finlandia (masing2 20 
orang), Djerman (17 orang), 
Denmark, Amerika Serikat (ma | 
sing2 15 'orang), Brasilia dan | 
Tjekoslowakia (masing-masing, 

sedang regu :jg ter- 
ketjil adalah regu New Zealand, 
jang hanja terdiri dari 1 orang 
pemain. 
Untuk memperebutkan kedju- 

araan perseorangan, selama si 

ha.i pertandingan nanti, akan 
dimainkan lebih dari 5.000 per- 

tandingan. 
Tiap harinja selama hari2 per 

tandingan tsb., jang akan diada 
kan di ,,Kanglihallen. Sports 

Hal)”, jang diperlengkapi dgn. 
9 medja pingpong dan dapat mejJl 

: “bahwa kesehatannja dalam ke- nampung sebanjak 30.000 (?) 
orang penonton, direntjanakan 
akan dapat dimainkan anta:a 
800 hingga 2.200 pertandingan. . 

Selain itu, sebanjak 60.000.000 
orang dari 11 negara akan dapat 
mengikuti djalannja tournament 
perebutan kedjuaraan dunia tsb. 
dari pesawat televisi 

Korea Selatan akan 
kirimkan 5 orang. 

Sementara itu AFP mengabar 
kan, bahwa Korea Selatan akan 
kirimkan. suatu regu, jang ter- 
diri dari 5 orang, ketournament 
ringpong perebutan kedjuaraan 

dunia tersebut. 
tombongan regu Korea Sela- 

tan itu, akan terdiri dari 3 orang 
pemain - 2 orang pemain putra 
1 orang puteri -, seorang pela- 

,non playing 

captain”, jaitu Taichow Chung. 
— Ant.   SEPAKBOLA : 

AL 

HONGARIA | 
Akan mainkan 5 per- | 

tandingan di Amerika | 
Latin. | 

Reuter: mengabarkan dari | 
Wina. bahwa kesebelasan nasi- | 

Lonal Hongaria bermaksud akan | 

orang pe: rerta dari 38 negara Hkan td 
dalam tournament ' Pingpong perebutan kedjuaraan 

jang direntjanakan akan pan di Stockholm pada tgi. 

irut 

|PB PSSI, pertandingan antara 
rayon “ini selambat?nja harus 

| dapat selesai dalam bulan Ma- 
ret jang akan datang 

Dalam tahun ini, dunia Sepak 
bola Indonesia benar? mengha- 

1| dapi berbagai matjam kegiatan 
jang meminta pe hatian besar, 
karena disamping pertandingan2 
kedjuaraan PSSI djuga harus 
menjiapkan diri untuk mengha- 
dapi rertandingan PON. . Ant. 
TINDJU : 

PEREZ — DIEZ ? 
Lazaro Koci, manager Pascual 

Perez pemegang kedjuaraan du- 
nia kelas te: bang mengatakan, | 
bahwa ia tidak akan ' memper- 
timbangkan setiap penawaran 

pertandingan perebutan kedjua- 

yaan dunia tsb.. sebelum ia me- | 
ngetahui dengan ' sesungguhnja 
keadaan Memo Diez. petindju 

Mexico jang berhak menantang 
Perez. demikian Reuter. 

Diez, jang direntjanakan akan 
menghadapi Perez dalam “bulan 
ini, telah kembali ke Mexico, se 
telah seo'ang dokter Argentina 
jang merawatnja menjatakan, 

jadaan kurang ,.fit” untuk me- 
lakukan pertandingan tsb. 
Selandjutnja Koci menerang- 

kan, bahwa xretindju Inggeris, 
Dai Dower ingin sekali berha- 

dapan dengan Perez untuk mem 
perebutkan - hedjuaraan dunia 
te sebut. 1 

ATLETIK : 
JACK DAVIS AKAN EXIT 

Dari perlombaan? 

Atletik. 
Jack Davis, bintang” atletik 

Amerika pemegang rekor dunia 
lari gawang mengatakan. bah- 
wa ia bermaksud akan mengun- 

durkan diri dari pe'lombaan2 : 
atletik pada achir kundjungan- 
nja kedaerah Afrika, demikian 
Reuter. 
Davis, the telah tiba di Ac- 

crapada hari Selasa jl. untuk 
memberikan eoaching dan de- 
monst'asj atletik disana, adalah 

(seorang opsir dari Angkatan | 
| Laut Amerika jang berusia 26 | 
tahun. 

Dikatakannja, bahwa setelah 
| mengundjungi kota Afrika jang 
terachir. ia bermaksud akan 

membuka praktek sebagai se- 
orang dokter gigi di California. 

| — Rtr. 

A sah PikiranBerhadiah No. 41 

mainkan 5 pertandingan inter- KUDA PUTIH DJUARA SEGI 
se, dalam mana seorang insinjar bernama Bedres Zartaryan, 
kelahiran Turki Armenia, didakwa telah menjerahkan rahasia? 

bangun?an militer Swedia kepada Uni Sovjet. Dantara doku- 

. men2 rahasia. jang ditjuri Zartaryan. terdapat rahasia tempat? 
perlindungan terhadap serangan? atom, jang dibuat sangat da- 

jam apaan permukaan tanah. 

Tartaryan diseret kemuka pe, 
ngadilan distrik di Stockholm. | 
Menurut kalangan2 jang mem- | 
perhatikannja, apabila ia keda- 
patan bersalah dalam segala dak 
waaD, mara ia sesuai dengan ki 
tab hukum pidana Swedia dapat 
didjatuhi hukuman pendajra 20 
tahun, 

Zartaryan tertangkap oleh po- 
“isi bulan jang lalu dan walau- 
pun ja terus menerus menzaku 
tidak bersalah, namun pol-s: men 

dakwa bahwa ia mentjuri do- 
kumen2 jang sangat dirahasia- 
kan mengenai masalah2 kemili-. 

: teran Swedia, dan menjampai- 

kannja kepada agen-agen Uni 
Sovjet. 

Polisi menerangkan bahwa pe 
njelidikan2 jang menghasilkan 
penangkapan Zartaryan itu pe- 

muh dengan ,,bimbu2 jang me- 

rupakan novel spionase”. Zar- 
taryan berhubungan dengan su- 

atu golongan jang litjin gerak- 
geriknja. 

Komplotan ini panjatkan bera- 

ni mengadakan pertemuan2 dida 
lam markas polisi! kata djuru- 
bitjara kepolisian: tapi ia tidak 
mengumumkan dengan tjara 
bagaimana bisa menelusup ke- 
sana. Rapat2 lainnja ada jang 

dilakukan dalam: gedung ke- 
menterian luar negeri. 

Polisi menerangkan bahwa 

  

  | dan Slogan2. ! achirnja Naa Tertanan 

  

Jogjakarta. 

dan untuk gadjah djantan Rp. 
penghibur, disediakan 6 buah 

Djadi buat 6 hadiah ini, nama 

tepat tgl. 2 Pebruari 1957. 

    

Hadiah 

“Gadjah betina ! L....... 

« 
....... Gadjah djantan : 

“Nama penebak : Lesi   Alamat : 

  

SAJEMBARA GADJAH 
DENGAN kesediaan direktur kebun-binatang @embiri 1 

Loka R.M. Kaboel untuk mengganti nama kedua gadjah | 
jang sampai sekarang mendjadi ramai dikalangan masjara- | 

3 kat, karena nama2 Sri Redjeki dan Slamet sedikit banjak 
. menjinggung mereka jang bernama demikian, maka kami 
sediakan formulir untuk diisi. 
mengisi, nama apa jang dipikirnja tepat untuk gadjah djan- 
tan dan gadjah betina itu, dan mengirimkan formulir itu ' 
kembali kepada Redaksi Kedaulatan Rakjat, 

- Kepada jang melewatkan dua nama jang terpilih nanti, 
Kedaulatan Rakjat menjediakan hadiah uang Rp. 150,—, arti 
nja hadiah untuk pemenang nama gadjah betina 

nja ialah: dengan mengundi Semua formulir 

.mulir itu jang diumumkan nanti, bukan rama gadjah jang di- 
“usulkannja, sebab nama? gadjah itu sudah ada, jaitu 
mendapat hadiah masing? Rp. 75,—, 

amplop harap tulis: 
Hanja formulir i ini ja £ 'berlaku. 

“Niginaa Gadjah 

iman 

sonnantaan aa 

5 

Siapa sadja diperkenankan 

Tugu 42. 

Rp. 75,— 
15,—, Disamping itu, sebagai 
hadiah, masing? Rp. 15, 2. “Tjara 

jang masuk. 
.orang jang mengirimkan for- 

jang 
"eganjeaa ini ditutup 

SAJEMBARA GADJAH. 

sevaradang an aona 
“ 

severukengagenunnennnkaaun na 

.seciaang Gnnasuvenaunanenaa nana 

  
basah2, pada saat ja sedang me 0 
njerahkan keterangan militer | 
rahasia kepada seorang agen 

Sovjet. 
Bahwa Zartaryan bisa menda- 

pat rentjana2 bangunZan militer | 

itu, ialah karena ia bekerdja pa- | 
da sebuah perusahaan bangun2- 
an Swedia. 2 Pegawai perusaha- 

an ini didakwa melakukan ke- | 
lalaian. hingga mereka tidak 
melihat bahwa Zartaryan men- 

tjuri dokumen2. 3 2 

Zartaryan (umur 31 tahun) 
datang di Swedia dalam tahun 

1952, dan polisi mentjurigainja 
bahwa dalam tahun 1954 Zar- 
taryan ,,mulaj mengadakan hu- 

bungan dgn. kedutaan besar So- 
vjet, sesudah ia mulaj bekerdja- 

bagi perusahaan bangun2an itu”. 

—— UP. si 

  

Lan Sepikbola Hongaria 

| bola internasional di Brasilia, 
| Uruguay, Argentina dan Peru. 

|ISP (PALEMBANG) 

nasional di Amerika Latin da- 
lam bulan Djuli “dan Agustus | 
jad., demikian diumumkan oleh | 

Radio Budapest, 1 
Radio Budapest tsb. "seland 

nia menjia'kan, bahwa Persatu- 
telah 

menerima undangan untuk -me- 
lakukan pertandingan2 sepak- 

   

   

   

DJUARA 
PSSI RAYON IV 

Mengalahkan Bangka 
dengan 1-2. 

“Dengan berhasil mengalahkan | 
kesebelasan PERSIBA (Bangka) 
dengan 7-2, tgl. 5 jl, kesebelas- | 
an Ikatan Sepakbola Palembang f 
telah keluar sebagai djuara kom | 
petisr PSSI rayon IV. ! 

Seterusnja Palembang akan ! 
melakukan pertandingan antar 
rayon dengan djuara2 rayon i. 
II dan III dari zone A, jg sudah 

TIGA 
Dalam pertandingan persaha- 

   
(batan antara perkumpulan? tja 

(dan Gadjah uutih baru2 ini di 
Solo, Kuda Putih telah keluar 
sebagai djuara segitiga tsb. dg ' 
angka 23: pemenang kedua : Ga 

'djah Putih dengan angka 2114 
|dan Kuda Merah nomer tiga: 

dengan angka: 1814 
Pertandingan persahabatan 

'itu dilangsungkan dalam suasa- 
na malam gembira jang di-ikuti 
oleh Ik. 150 orang diramaikan 
dengan orkes krontjong. 

— (Kor), 
  

” RADJA SUUD PUAS 
Radja Saudi Arabia Su'ud me 

Eisenhawer kini berdjalan de- 
ngan sangat memuaskan.   pasti antara lain adalah Pema- 

tang Sianta. dan Padang. Di- 
mana dan kapan pertandingan 

tsb. akan dilangsungk: in belum 
diketahui. Menurut Besus dari 

  

EKONOMI & DAGANG: 
  

Menteri Keuangan dalam hu- 
bungan ini menetapkan per 
aturan2 lebih landjut untuk me 

nambah pembajaran tjukai, jg 
harus dibajar atas barang2 jang 
pada saat mulai berlakunja un- 

dang-undang ini. 

Dalam memori pendjelasan 
UU tersebut dinjatakan, bahwa 
dengan ' mengadakan opsenten 
atas tjukai bensin sedjumlah 
140, maka Gdjumlah tjukai akan 
naik, dari Rp. 0,50 perliter men-' 
djadi Rp. 1,20 perliter. : 

Berdasarkan “angka penda- 
|patan tjukai tahun 1954 seba- 
'njak. Rp. 360.423.531,82, maka 

| pendapatan di-kira2kan ' adalah 
Rp». 504,5 djuta setahun. 

Untuk tahun 1955, Menteri 
Keuangan (M' Ong Eng Die 
dalam kabinet Ali-Arifin) - me- 
naksirkan tambahan penghasil- 

Can jang diperoleh dari penelap- 
an undang2 darurat tersebut ini 
jang mulai berlaku sedjak Mei 
1955, sedjumlah 2 /s-nja . dari 

Rp. 504.5 djuta 
djuta. 

Bensin, Gikatiitntarila terba- 

punjai kendaraan bermotor: 
»ekonomi kuat”, tidak dianggap 
langsung mengenai keperluan 

| rakjat pada umumnja. 
Minjak lampu, dan gula be- 

lum lagi dinaikkan tjukainja. 
Diakui tiap tindakan fiskal 

seperti. mengadakan opsenten 
atas tjukai bensin adalah mem- 
beratkan beban konsumen (rak- 
jat), maksudnja ialah untuk me 
ngadakan alat2 pembajaran gu- 
na membelandjai. pengeluaran 
ongkos2 pemerintahan, " jaitu 
badan2 perlengkapan negara.     Pendapatan padjak2 termasuk 

jaitu Rp. 336 | 

tas pada golongan2 jang mam- 
pu, te'golong mereka jang mem 

Kenaikan opsenten tjukai bensin 
: PEMERINTAH dengan UU No. 31 tahun 1956 jang baru? 
ini disjahkan oleh kabinet telah menetapkan, bahwa tjukai atas 

gasolin, bensin dan segala sulingan minjak bumi jang menguap 

lebih tjepat daripada minjak lampu, untuk sesuatu waktu jang 

tidak tertentu, dikenakan tambahan opsenten sedjumlah 140. 

opsenten itu dimasukkan ke-kas 

negara. 
Mengadakan opsenten atas 

tjukaj bensin adalah merupakan 
salah satu usaha jang mulai ter 
kenal pada masa kabinet A-A 

dulu. untuk meringankan dan 
mengurangi bertambahnja djum 
lah penderitaan keteko:an ang- 
garan belandja negara th. 1955. 
Tindakan fiskal ini ditudjukan 
ke-objek itu. karena pada waktu 
ini harga bensin di Indonesia 
adalah harga terendah djika di- 
bandingkan .lain2 negara, se- 
hingga kenaikan harga itu da- 

aian dengan keadaan. 

Sekalipun harus diakui bahwa 
kenaikan  :ia'ga bensin akan 
bawa akibat2 dalam iapangan 
perekonomian, periulah diinsjafi 
bagaimanapun djuga defisit ne- 
gara “adalah penting sekali un- 
tuk dilenjapkan. setidaknja di- 
perketjil “untuk ' mendapatkan 

ekonomi, — (Ant.). 
  

INDONESIA DI 
TOKIO 

Menurut Comtel . dari Tokio 
kopra Indonesia waktu bela- 
kangan ini di Tokio dihargai 

.$. 207,50 cif Djepang untuk 
pengangkutan Pebruari, kopra 
dari GUAM $. 197,50 cif Dje- 
pang untuk pengangkutan April, 

dan kopra Filipina $. 164 hing- 
ga $. 165 cif Djepang per ton: 

Bulan Desember jang jalu har 
ga kopra Indonesia di Tokio ma 
Sih tertjatat $ 215 per ton. Ber- 

dasarkan. notering belakangan 
ini kopra Indonesia dan kopra 

| dari tempat2 lain di Tokio. mu- 
lai turun harganja, — (Ant). 

KOPRA 

  
  

pat dipandang sebagai penjesu- | 

daja sekuatnja bagi kestabilan | 

' Swud selandjutnja mengata- 

| kan bila ia sampai kembali di 

Timur Tengah ia akan memberi 
| tahu kepada pemimpin2 negara2 
Arab lainnja segala hal jang ter 
masuk kepentingan bersama ba- 

gi mereka semua. — UP. 
  

Z-HUKOV AKAN TERBANG 
4 KE BIRMA 

Menteri pertahanan URSS, 
djenderalbesar Zhukov, telah me 
ngubah program perdjalanan ke 

Jlilingnja di India dan dari Cal- 
Cutta- bukannja akan menudju 
ke Agra sebagaimana telah di- 
rentjanakan, melainkan akan 

terbang ke Rangoon. 

' Menurut rentjana semula, tgl. 
7 Februari Zhukov akan berto- 
lak dari Calcutta ke Agra (de- 
ngan Tadj Mahalnja), tapi atja- 
ma ini telah dirobah dan ia ter- 
lebih dulu akan terbang ke Ra- 
ngoon darj Calcutta. Ia tiba di 
Calcutta dari Madras Rabu jl. 
——— sat   

#Kuda. Merah: 

ngatakan dalam konperensi pers | 
di Washington, bahwa perundi- | 
ngan2nja dengan presiden A.S. 

  

98.88”, PEMILIH RUMANIA 

HALAMAN 3 
  

Menjokong daftar tung id 
Frony Nasional, 

Kantor berita Sovjet ,,Tass” 

menjiarkan hasil2 resmi daripa- | 
da pemilihan umum jang dilang 
Sungkan di Rumania, Ternjata ' 
bahwa 98,884, dari para pemi- | 
lih telah menjokong daftar-tung 16 
gal jang diadjukan oleh Front ! 

Nasional, jang terdirj dari 437 ' 
tjalon — kebanjakan dari Par- | 
tai Pekerdja Rumania. Mereka 

bongkar pasang bermatjam2 

2 bulan tamat. Waktu : 

Masih Menerima Murid 
AUTO MONTEUR"' ke: 48 THEORIE & PRAKTIJK 

: pagi, siang, sore, Tempat terbatas. 

Jajasan ,,YACOUB's COLLEGE" : | 

merk mesin auto besar /ketjil, 

DJL, NGABEAN 59, : 

JOGJAKARTA, 

  

  akan mengisi 437 kursi dalam | 
parlemen. 

Diwartakan bahwa darj djum 
lah warganegara Rumanis janz 

berhak memilih jang seluruhnja 
ada 11.652.289 orang, “jang 11. 
553.690 telah mempergunakan 
hak mereka, dengan kata2 lain 
99, 15Yc. Djumlah suara jang ti 
dak sah ada 289. — AFP. 

AMIRO 
Tjap Potret 

Mudah dipakai seperti p 

TIH kembali asal mentjegah 

  

NEDERLAND AKAN BENTUK 
2 DIVISI ATOM 

Diumumkan di Den Haag, bah 
wa mulai Februari tahun de- 
pan Nederland akan mempunjai 
sebuah divisi jang sudah siap | 
jang diperlengkapi dengan alat2 | 
sendjata atom, | 
Pembentukan ini sesuai de | 

ngan program reorganisasi ten | 

tara Nederland. Djumlah anggo- | 
ta angkatan darat Belanda ti- | 
dak berobah, dan reorganisasi | 
ini dilakukan bertalian dengan | 

perkembangan2 baru . dilapang- 

dua kali GOSOK sampi akar 

Tidak luntur akan t 

AMIRO 
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an persendjataan atom. | 2 3 
Seterusnja diumumkan bah- 8 Rp. 15—, 2 gram Rp. 10,- 

wa Februari 1959 akan selesai 
pembentukan sebuah divisi lagi 

jang diperlengkapi dengan per- | nesia. Beli contant buat 
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sendjataan atom. — Rtr. jang pantas. 

AS | AGEN? : 
GHANA MERDEKA 6 MARET ' Toko , PAKISTAN” 

Rentjana undang2 kemerdeka SARONOMARGONO 
an Ghana malam Rabu jan: la- , 
lu telah diselesaikan oleh parle- ! 
men Inggeris dan kini tinggal | 

menunggukan persetudjuanfRa- | 

tu Inggeris untuk djadi undang2 | 

Rentjana undang2 itu meng- | 

hendak:  djadjahan  Inggeris 

Cold Coast di Afrika Barat dja 

di suatu negara merdeka jang 

berdaulat pada tangzal 6 Maret. | 

Tindakan terachir oleh parle- 

men Inggeris telah diambil ma- | 

lam Rabu sewaktu rentjana ta- 
di diterima baik oleh madjelis 

tinggi. Rentjana ini sudah  di- 

setudjui oleh madjelis rendah | 
dalam bulan Desember jg. lalu. | 2 

Banana 

Toko Obat TEK AN TONG 
Toko Obat ENG THAY HOO 
T, O. ENG NJAN HO 
HOK AN 
Toko Obat KARUHUN 
ENG TAY HOO 
ENG TJIE HO 
Toko Tjap KENDI 
Toko Obat Po NING TONG 

  

  
  1 

  
  

  
  

Manuanannasankeonsaken nana nana near nee nan gann nanas anan 

gunting AN Pe anne Nek nanas Pa Dp senudesanereganna ne aan ana aa 

MENDATAR 

1. disitu didadakan konperensi militer se-Sumatra, 5. bengis: 
8. tjatatan tentang apa? jang dibitjarakan dalam rapat, 19. suka 
sekali: 11. tidak berdjalan lagi: 12. djarang ada, 14. bab ke-37 

pada @uran jang biasa dibatjakan ketika orang akan meninggal, 
16. menerka, 20. pekerdjaan umum, 22. sumbu: 23. apa jang di- 
tulis: 25. sematjam alat bunji2an: 27. lapis logam tipis pada Io- 
gam jang lain: 29, beladjar sungguh2, 83. buah jang masih ketjil 
sekali: 34. pertengkaran, 35. damai: 36. rentetan. 

MENURUN 
1. penakut, 2. sematjam sakit saraf jang menjebabkan orang 

suka tertawa sendiri, 3. agak bingung, 4. pengadjar: 5. sendjata: 
6. mengulitis 7. diperkenanxan: 9. mendaki: 13. sekolah Jandjutan 
atas: 15. bilik ketjil dalam pendjara, 17. dingin sekali itu, 18, 
pasal: 19. bagian dari propinsi, 20. Paku Alam, 21. perserikatan   bangsa2, 24. pantjaran sinar, 26, tjampur, 27. pegawai pendja- 

ra, 23, te 
ban Sana sn 82. pokok atau pangkal. 

  

Aan GESESSSSELSSSS SLS SLS 

AWAS DJANGAN KENA TIPU, BANJAK JANG: PALSU. 

PENDAPATAN BARU 

DJANGAN KAGET. 
Dalam 1 MINGGU sudah berobah kleurnja, asalpakaj sehari 

hitam, Tidak luntur dan tidak merusak pakaian. 

HARUM BAHUNJA — BOLEH 

Hanga satu por besar Rp. 55,— ketjil' Rp. 30,—, 

Puder bikin hitam rambut 5 gram Rp. 

Bisa dapat beli pada Toko2 Obat diseluruh Indo- 

Bisa dapat diseluruh INDONESIA dirumah Obat. 

Djuga special sakit ambeien z0nder OPERASI. 

rdjang: 80. rusak sama sekali: 31. bibit tanaman jang | 

TA NN Na Sena 

POMADE 
Bintang Ampat. 

omade biasa RAMBUT PU- 
timbulnja putih. 

-akarnja. Makin lama makin 

MANDI. 

etapi sabar tentu memuaskan. 

POMADE. 5
3
 

g 
' 

| 
$ 

25,— 3,gram 

. Ongkos kirim tamihah 15 pCt. 

djual lagi dapat potongan 

Tugu Kulon 46b, Jogjakarta. 
Ngupasan 12, Jogjakarta. 

Petjinan 81, Togjakarta. 

x 

Petjinan 58, Jogjakarta. 

e 

3 

$ $ 
: 

$ 

P
P
I
 

Petjinan 75, Jogjakarta. 
Petjinan Magelang. 

Jogjakarta. 
Pekodjan 101, Semarang. 

Dj. Nanking 11, Madiun. 

Klaten. 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga. 

TERBIKIN OLEH : 

.TABIB AMIRODIN 
Depan Ba 95 A. 

Sei 
26ROANANSNLNLN ALL LARAS LNLLNLALS 

|-Rp.100, - 
Tiap Minggu 

1. Gunimg dan isilah - teka- 

teki ini dan kirimkan kepada 
Redaktur ,,Asah Pikiran berha- 

diah” Kedaulatan Rakjat Tugu 
42 Jogjakarta. 

2, Setiap orang visa mengi- 

rim sebanjak suka hatinja gun- 

tingan itu (hanja guntingan ini 
jang sjah). 

3. Kirimkan djawaban sudah 

harus ada ditangan redaksi pa- 

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

kiriman jang sampaisesudahitu 

tidak akan diperhatikan. Ke- 
lambatan kiriman dipos atau di- 
djalan tidak mendjadi tang- 
gungan redaksi. 

4. Djawaban teka . teki jang 
resmi dan hama pemenang 
akan dimuat saban hari Sabtu. 

5. Djika ada beberapa tebak- 
an jang betul, akan diadakan 
undian hingga hanja seorang 
sadja jang mendapat hadiah. 

6. Keluarga (mereka jang 
bekerdja di) Kedaulatan Rakjat 
tidak diperkenankan turut serta. 

7. Saban Kamis dan Djum'at 
dimuat teka - tekj jang sama, 
hingga pembatja dan peminat 
bisa mengirimkan lebih dari sa- 
tu djawaban jang memberi ke- 
mungkinan lebih besar harapan 
dapat hadiah,   8. Keputusan redaksi me- 
ngenai ,,Asah Pikiran” berha- 
diah itu tidak bisa diganggu 
gugat dan tidak diadakan surat 
menjurat. . 

FLASH GORDON KEMBALI KE MONGO (263) 
  

    

    

IN WE'VE HAD ROBB AND BEY'S 

   'k-- WITH PROVSIONS- 
AND PEACE - 

  
lah kita bawa kemari 

Flash! 

djalanannja!   
    

   

THEN THE 

ROAD! 

-- Keretanja Robb dan Bey te- 

pasar! Dan pula telah kita isi 
dengan makanan jang tjukup 
dan sendjata2 perdamaian ... 

Sekarang sandiwara telah si. 

ap untuk melandjutkan per- 

NOT WITHOUT YOUR NOMAD 
"BANCING GIRL!       

  

    

WAGON BROUGHT OVER FROM |. SHOW 15 
THE MARKET! AND WE'VE READY TO ARDEN EXOTIC. 

STOCKED IT WELL, FLASH GET ON THE    
   

   

      
-- Tidak tanpa gadis penari 

bangsa Nomad ini! 
- Hmmm ! 

-k Dale, betulkah itu kau? 

dari Flash! 

tua ini 

bagi pe: 

YEN LOOK TOO 

  

PLEASED, FLASH 
ORDON! WASN'T 
AIN OLD BALE 

$ Kau rupanja senang 

T YOU VE GOT ME ALL WRONG, 
NEY/ I WAS JUST TKINKING. 
IL WAS FOOLED, OLD MING 

Kan T HAVE A CHANCE OF 1 
GUESSING IT'S YOU, WHEN HE's 

mba ad ON HIS BAR! 

   
sekali, 

Apakah tidak djelas 
kelihatannja Dale jang sudah 

tjukup mengsijurkan 

rasaarimu ? 

-- Djangan salah paham, manis 

ku! Saj 
saja sa 

kalau a pikir2 
dja bisa tertipu 
lelbih: Ming jang sui- 

dah tua itu pasti tidak akan 
mengira 1 bahwa kau itu Dale, 

kalau dia nanti melihat dari 

dekat!    



    

  

          

  

  

   
8 PEBRUARI 
Pen geosnnneyan Bit 

DJUM'AT 

Ai ra 
Bung Samingun S. Soed (SMA 

C-negeri, Jogja) bilang: ,,Pen- 

duduk Indonesia setahunnja tam 

bah 3.040.000 (taksiran DR N. | X 
Keytitz, Biro Perantjang Nega- 

ga). Usaha menambah djumlah | 
barang jang harus dimakan ma- 

Ahrenshof (tenaga achli Unesco) 
mengedjek, bahwa Indonesia 
ingin ,to have the cake, and eat 
too!” Katanja ingin memba- 

ngun, tapi tidak mau berkorban. 
— Lha kalau mBah Nur andjur- | 
kan pemuda - pemudi kawin, — 
toch tjukup punja tikar dan 
bantal —, biar 1000 kali ganti 
kabinet, djangankan makmur, 

kenjang perut sadja tidak 
mungkin ! 

"1. Kalau dibilang tikar dan 

bantal?” sudah tjukup, akibatnja 
djangan? penduduk kekurangan 
makan, 2. Malah Bung Sam bi- : 
lang : mBah Nur mbumboni mu- 
rid?2 jang sudah berani kerlip- 
kerlipan .... 
mBah Nur lantas bilang : pa- 

sal 1: Penduduk makin banjak, 

tentunja makin giat bekerdja: 
(habis, terpaksa!) pasal 2: tikar 
dan bantal reken? satu way out ! 

BER ABE 

RADIO 
DJUM'AT 8 PEBRUARI 1957 

  
Naa Uk 

  

JOGJAKARTA 
59,2 — 127,6 M 

07.40 Njanjian tak bersjair: 
12.00 Siaran Ibadah Djum'at, 
14.10 Siang Riang oleh Suara 
Putra: 17.00 Taman Nasjiatul 

Aisjiah: 18.00 Sendja di Roma: 
18.30 Peladjaran njanji: 19.40 

Aneka warna oleh ORJ: 21.15 
Obrolan Pak Besut: 21.30 Ujon2 
Monosuko langsung dari Dalem 
Ngabean. 
SIARAN NUSANTARA II 

20.00 Rejog Sunda. 
20.30 Hidangan OSS (Sbj). 
21.00 Siteran Malam (Slo). 
21.30 Pantjaran Sastera Daerah 

(Jo). 1 

SABTU 9 PEBRUARI 1957 
JOGJAKARTA 
59,2 — 127,6 M 

12.00 Hidangan Ramlee, Julia 
dan Asiah: 12.30 ,,Ujon2 Djampi 

Sajah” oleh Langen Siswo Pra- 
donggo: 17.40 Seni Suara Dja- 
wa oleh Padmanaba: 18.15 Bing- 
kisan Malam, 18.38 Adzan Mag- 
hrib: 18.30 Njanjian Sendja: 
19.40 Lagu2 Maluku: 20.30 Ma- 

lam meraju oleh: ,.Teratai, 

21.15 Gema Semenandjung oleh 
O.M. Dendang Kelana: 22.10 Ba 
tjaan Buku, : 

SURAKARTA 
: 61,47 — 122,95 M 
12.03 Ujon2 Mataram: 14.10 

Pengantar makan: 17.00 Bu Nies 

dengan anak2nja, 17.50 Irama 

Indonesia oleh Suara Kentjana, 

18.15 Dari wanita untuk wani- 

ta: 19.30 Imbauan malam, 20.30 
Wajang kulit semalam suntuk 

Dalang: Sdr: Srimoeljono Penj: 

Para Mahasiswa Gadjah Mada 
di Jogjakarta Tjer: Kartopijogo 
maling. 

SEMARANG 
92,05 — 120,43 M $ 

1200 Lagu2 Melaju: OSD, 
13.30 Gema Siang oleh: Periang 
:Sukma: 14.10 ,,/Holiday in Italy” 

Orkes Ricard Santos: 17.00 Ta- 
# 

  

PERHATIAN. 
Sedia : 

  

Joachim ! 

37 

   
6S$ SSISSSSSSSS 

INDRA: 
Untuk Para Dewasa, 
TERTANGKAP DI CASBAH 

   

   
    (Djalan kearah pengalaman 

PERTJINTAAN mereka!!! 

Pesan tempat & Vrijka 
SESSESSS SSS 
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man Anak2: 18.15 Irama Malu- 
ku: 19.30 Pantjaran Pelangi: 
21.15 Ketoprak Mataram, 
SIARAN NUSANTARA II 

20.00 Seni Suara Djawa (Jo). 
20.30 Rebaban (Bdg). 

21.00 Hidangan Sapta Nada. 
(Dkt). 

21.30 Ludruk Surabaja (Sbj). 

x S 

(Perobahan? bisa terdjadi). 

ML LL 

DIES NATALIS 

G:M.K. I. 
Hari/ Tgl.: SABTU 9-2-'57 
Djam: 19.00 di Sono Budojo 
Kartu Konsumsi bisa diambil : 
1. BINTARAN TENGAH 2. 

|2. SARENA” Tugu Kidul 123. 

3. Seni Foto TIONG. 
LM LL LN LL 

  
ESSSSSSSSSSSSSSSSSGGS 

SAMA tetapi BERBEDA 
Sama barangnja tetapi berbeda 
harganja, djauh lebih murah 

dari harga umum. Zonder atau 

dengan Recept Dokter Mata. 
Sedia semua ukuran. & 

NAUFAL — Kauman 294, 
(Belakang Masdiid) — JOGJA. 

TERSEDIA: 

  
YSBUS modern, 1. Assistensi P.I.H. 56 / 57. 

15 MENIT djadi. 2. P.T.HL. 56/51. 
Membeli YSBUS diberi RECEPT L Ag Tatap 36/57 
15 matjam dan peladjaran dgn. | '' Nan aa Ant Te anae 4. Hk. Islam 56/57. 
Pembikinan sangat MUDAH. |5. Sedjarah Keekonomian 54 /55. 
Bahannja SEDIKIT sekali. 6. Filsafat Hk. (terdjemahan). 
Untuk 1 Liter garamnja 1» K.G. a. Friedmann (Part V). 
ijsnja Rp. 2,—, untuk 2 Liter b. Jean Dabin I/II. 
garamnja 1 K.G. ijsnja Rp. 3,—. Cc. Roscoe Pound. 
Sekali djadi. Hanja ROCK and | 7. Ass. Azas?2 Hk. Tatanegara. 
ROLKAM sadja. : 25 (terdjemahan Klecintjes) 

Keterangan di Tugu Kulon 45 | g Ass. Sociologie (Lysen). 
BER aa Ul Tempat : 1. PAGELARAN. 

Nj. SAPARJO. 4 2. Dj! MERAPI 16. 

  

. Soonmeson 

  

      
       

      
      

| 17 Tahun 

Pesan tempat dj. 11 — 12. 

  

“Film pengiring : 

jang berat, 

    
can: JO — 5 57 2G A 

GYMNASTIC RHYTHM 
OLAH RAGA WANITA 
dari jang ringan sampai 

diramaikan 
dengan IRAMA MUSIK. HOWARD KEEL 
     

MENDATANG : 

   
    
        

      
    
      

  

»k 

IL BENGAZI 

  

     
POLLY BERGEN 

Bosan ng» WILLIAM MOBERTS « engsnan 19 
MEMAKAI «ed er ta ea act Setan. 

#-setet mn IOHN STURGES » #rntom »5 HEMRY BERMAM   

  

SLS 

Tinggal tilpun sadja: 168.” 
maka keperluan Njonja akan 1 

BABUD, KESED dan LOPER: 
dari berbagai ukuran, dan 

dengan hiasan motief jang menarik hati, 

bisa djuga kami lajani. 

Kooperasi ,,PEMBINA” 
LODJIKETIIL No. 14 

JOGJAKARTA. 
| ) $ LELE LAL LL LLLLLELLLLLL OS | 
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. 
Bisa beil di RUMAH OBAT : 

I 

| 

i 

       
MULAI 

GADIS TAK PUNJA PASPOORT “narsscscanaini 
PEMUDA JANG TAK PUNJA MASA DEPAN. 

hari, dan dosa merupakan perdagangan pada malam hari dan, ......... seorang wanita dengan 
sTEMANNJA” bertengkar di segala pelosok Casbah jang buruk 

Pergunakanlah kesempatan P esan Tempat bila ta' ingin menjesal!!! 

arten dilajani seperti biasa djam 
SES, SESEESESS 

DITANGGUNG 100 TIDAK LUNTUR 
TIDAK MERUSAKKAN KULIT DAN PAKAIAN. 

POMADE BIASA. 

SATA ENI SAN PELAN TERI PN SAN NN NN PEN UNA EN Dana Sa WAN SR Naa en 

HARGA Rp. 30— 
diseluruh Indonesia. 

SSSSSSELESSL 

4 KALI MAIN. 
(TECHNICOLOR) 

an... 2... 

PORT AFRIOUE 
dimana sekongkel merupakan pekerdjaan pada siang 

itu. untuk MEREBUT 

11 
SSS 

  

£ 

DALAM Y2 DIAM RAMBUT PUTIH 
APA tetetU Tem NT ala Ka) 

AA ena eat al 

HARGA Rp. 25,— 

    

Kn 

PUSAT PENDJUALAN 

AMIRODIN 
Djl. Kusumajudan 95A, SOLO 

  

  

SUPER PRODUKSI FILM SENI JANG 
BERMUTU TINGGI 

MULAI HARI INI Untuk 

di: |7 TH. keatas. 

          wp Ko) 
. DJAM:10-17-19 -21. 
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HALAMAN 4 

  

  

UNDIAN BARANG 
SERIE CC IL 

SEBESAR Rp. 500.000,— 

“BANK MASIARAKAT 
“op IO6IAKARTA NV. 

NGAMPILAN 85 — JOGJA. 

- 
s 

Ditarik tepat: tgl. 20 PEBRUARI 
1957. Tidak. DIUNDUR. 

Masih ada kesempatan untuk membeli 
kepada: 

Agent2 besar diseluruh INDONESIA. 

djika masih ada, 

DJAKARTA 'Phoei Tjian Siang — Senen Raya 
: 1II/33. 

DJAKARTA KOTA: Tan Boen Oen — Naga II/30. 
BANDUNG 1: The Tei Po — Lembong 8. 

TJIREBON Gouw Soeij Boen — Pagongan 22. 
JOGJAKARTA Tan Giok Biauw — Pontjowinatan 5. 
SURABAJA Tan Tjoen Hwat — Boklan 2. 

Kwee Tjing Kwie — Bokmi 4 Surabaja. 
MALANG Fa. MATARAM — Welirang 24. 

ag Tan. Ping Kiet — Djodipan Wetan 26. 
DJEMBER Oen Biauw Wee — Widjajakusuma 14. 

BANDJARMASIN : Tjioe Seng Poen — Petjinan darat 37. 
MEDAN : Tsung Sin — Pusat Pasar 19. 

Harga nomina! Rp. 5,-— 

Harga undian perpos : 

1 Undian Rp. 7,50 

. Pusat Pendjual Undian : 

Toko ,,SEMERU” 
5 ” ” 30,— 

10 - » 54,50. NGABEAN 34 

Ongkos kirim bebas JOGJAKARTA. 
dan daftar penarikan dikirim TJUMA2. 

TAMBAHAN : 

Barang? telah tersedia dan sudah diperiksa oleh Djawatan 
Pengendalian Harga Jogjakarta,   
  

|   
MELATI SENDJA" 

(LAGU MERDU DARI SEORANG SENIMAN JANG 

KEHILANGAN ILHAM). 

Dengan : 3 : 

BACPTIAR SIAGIAN —LIES NOOR — MIMI MARI- 

ANI — FARIDA ARRIAN Y — BING SLAMET — AGUS 

MULJONO — HARDJOMULJO dll. 

Lihatlah hasil kerdja Bachtiar Siagian, pelopor NEO - REA- 

LISME: film Indonesia !   
  

5
 

   

  

    

DRAMA. (lekat dalam kenangan) : 

MUSIKAL. (sedap- merdu bagi telinga). 

KOMEDI. (pesta bagi hati jang duka). 

BSA LES ESSESGSSSSS SESSSSSSLSSSSSSSSSSSSG 

» 

x Ah &— |7 Tahun keatas. 
A 

# 

S2 & MIS NG) Vvk, djam 11 — 12 siang. 
1 MAT AE ARE PA, 
$ SI Dsam: 10-5-7-9 MT 
» an 
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un NU 3 aa 
...Of COURAGE 

IN COMBAT!   RELSASB: FRIEDER FILMS, INC 

Kisah peperangan di KOREA jang njata2 ganas, seluruh 
pasukan kutjar - katjir dan luka?, ada tinggal beberapa ge- - 

GESSSGSSESISGSGS SS SSS SESSGSSSSSSGGOS 
A an anakmu 

( ASTROLOGIE ! 
, 1 
MAL AA LA 1, 

Mr. M. HALIM 
AHLI NUDJUM. 

DENGAN MENGGUNAKAN HYPNOTISME 
SEKARANG DI: 

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, 
semuanja bisa diterangkan dengan djelas dengan ongkos 
Rp. 15,—. Obat? laen harga. 

Dan wanita ingin punja anak, kami bisa kasih OBAT sam- 
pai berhasit. | 

TIAP HARI: ” 

Djam bitjara : 8 — 12.00 ' 
4 —6 sore, 
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lintir luput dari peluru karena lindungan Si TOPI-BADJA. Y . 
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— idem » 12,— 
BOTANI HA idem 4 6,— 

Dasar Kimia dan Unsur 

Metalloid — K. Koesnawidjaja ,, 13,50 
Deutsches Lesebuch — H. Hoeta Soehoet ,: 10,— 

Djambatan (Ilmu Berhitung) 
peralihan S.R. — S.M.P. — Ahmad » 12,— 

Educational Passages for 
Translation — Ismail Dauly » 15,— 

Ilmu Ukur I — M. Sjarif »12,— 
idem 1i — idem » 12,— 
mu Ukur Ruang I 2 idem 5 “530 
idem 1 — idem » 8,50 

Ilmu Ukur Sudut — idem » 10,— 
mu Tubuh Manusia dan 

Sa Hewan — J. Silalahi » 29,— 
5 Ilmu Bumi Ekonomi I — H, Hoeta Soehoet ,, '8,— 

idem., Uu, 5 idem »» 10,— 
Kursus Lengkap Bh. Djerman — idem » 17,50 
Sedjarah Perekonomian — idem 5 1950 
Ilmu Kimia Unsur Logam — K, Koesnawidjaja ,, 11,— 

Lima Ratus (500) Soal2 
Kimia — idem a30 

Soal2 Ilmu Kimia dan 
Keter. Djawabnja — idem » 8,50 

Pel, Baru Bahasa Indonesia I — M. Nuh Hudawy » 10,— 
idem Uu — idem » 10— 

Pel. Baru Bah. Indonesia 
« dan Kuntji — idem Sa 

Pantjaran Sukma : 
(Buku njanji) S.R. kl, IV — Abdoerrahman Ke 

Teori Musik I — W. Situmorang » I— 

idem 1" — idem » IL 
Tiap2 pesanan tambah 10”, ongkos kirim sekurangnja 
Rp. 1,50. 5 

9 tinta merah. 

    
   

    

            

    
        

Pa di AA, Bas ita ta Hangat ah SP Kabin Abe Bo AD ad 8 

4 ata ai Tika 5 « 5 Si Ka 

SS AL AA AL LL UU Le 

BUKU-BUKU PELADJARAN. 
A Reader for Our S.M.P. — H. Hoeta Soehoet Rp. 8,50 
A Reader for Our S.M.A. 

  

Tersedia ditoko2 buku. Mintelah Daftar Buku. 

Penerbit ,,ISLAMYAH" 
Dji. Sutomo No. P. 329, TJABANG : 
Telp, 714 Dji. Sitombol No. 21, 
MEDAN. PADANG SIDEMPUAN., 

MEDAN'S BOOKS - HOUSE. 
Dji: Srikandi No. 14 
(Kebon Sereh) 

Di DJAKARTA : 
Biro Buku ,, TIMUR DJAJA” 
Dji. Senen Raya No. 85, 
Telp. 3107 Gmbr. PJATINEGARA. 

SESLSSESSSSSSSSESSSSSSSLSSSSLSSSSSSSSESSSSSSSG   

.Minjak Obat BAN LENG" ,,Obat BAN LENG 
TJENG" dan ,,Balsem BAN LENG" 

OBAT 

BAN LENG TJENG 

Bungkusan pakai 

  

KATeArm 

  

  

        
Semua dapat diminum untuk 
menjembuhkan Batuk Baru atau 

Lama, Sakit Tenggorokan, Dy- 

sentry, Sakit Perut dil. Bagi 
Bisul2, Gatal2, Kena Api, Digigit 
Njamuk, Kutu Busuk, Kaki Se- 
ribu (Klabang) dan lain - lain & 1 
binatang berbisa, dapat lekas Ma 
hilang dengan digosokkannja. 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan minum dan digosok dgn. BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. Apabila merasa lelah atau salah urat dari 
sport atau djatuh dapatlah BAN LENG, BAN LENG TJENG 
dan BALSEM BAN LENG digosokkan (dipidjet)dan dimi- 
num. Semua penjakit itu lekas sembuh karena : BAN LENG 
telah dapat banjak sekali surat pudjian dari Tuan2 jang 
terkenal, seperti PADUKA RADJA2, REGENT2, PUTRA 
dari SULTAN, pegawai tinggi dll, jang sudah disembuh- 
kan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. Kalau Tn. 
suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di mana 
Gapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDJI, silahkan 
kirim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim 
itu kepada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 
pudjian tersebut didalam tiap3 botol obat BAN LENG dan 
BAN LENG TJENG. 5 1 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko2 Obat 
dan lain - lain. 

Kalau tidak, boleh kirim Rp. W,— buat 1 botol BAN LENG, 
Rp. 16,— buat 1 betol BAN LENG TJENG dan Rp. 3,50 
buat 1 blek BALSEM BAN LENG. nanti kami kirim de- 
ngan tertjatat pada Tuan, ongkos kirim bebas. 

DIKELUARKAN OLEH : 

'Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Bawean No, 22 
SSS S5 SSL SSC 
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Kursus Seni Mengarang Bunga 

sap e 
Djl. Tugu 32 — Jogjakarta. 

DIPIMPIN OLEH ACHLI BERIDJAZAH DAN BERPE- 
NGALAMAN PULUHAN TAHUN. 

Kursus rombongan ke III sudah dimulai tgl. 6 Pebruari 
1957. Bagi peminat masih ada kesempatan untuk mengikuti 
kursus rombongan ke IV akan dimulai bulan Maret '57. 

Pendaftarap mulaj sekarang. 
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OBAT KUAT untuk LAKI? dan WANITA. 
BISA BELI DIRUMAH? OBAT SELURUH INDONESIA. 

HARGA Rp25,— 

  

PUSAT PENDJUAL 

Tabib AMIRODIN 
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SURAT PUDJIAN 
( 

' 
KEKUATAN DARI RADAR , 

Kepada Jth. ( 

Tuan TABIB AMIRODIN ! 
Djl. Kusumajudan 95A, SOLO. / 

Dengan hormat ' 
Bersama ini jang bertanda tangan dibawah ini kami, ! 
M. AKUSMANA Pengusaha Roti Kue-kue Jan Biscuit Lek- ' 
sana Tjirebon. Kami membilang banjak terima kasih kepa- ! 
da Tuan Tabib Amirodin Solo jang sudah menjembuhkan j 
saja punja penjakit Ambeien jang sudah lamanja & 10 thn. ) 
dengan zonder operasi dal ' 
sembuh. / 
Sekianlah kami menghaturkan banjak ( 
atas pertolongan Tuan Tabib AMIRODIN. ! 

/ 
| 
| 
' 

Hormat kami : 

(M. AKUSMANA) 
Pikiringan 47/1 — Tjirebon. 

SNN NAMA HA HL HL ur 

tempo 15 harj sudah dapat 

terima kasih 

  

  

Obat Mandjur dan Mudjarab jang 
. dipilih oleh Rakjat. 

RADIUM VIRANOL TONIC PILLS kuatkan urat? badan, 
mendapat semangat baru, sembuhkan penjakit buah 
pinggang dan penjakit jirian, urat sjaraf, lemah ba- 
dan tambah darah dan kuatkan otak, dan gindjel 

& 1 botol Rp. 30,—- 
PIL VIRANOL. EXTRA STRONG buat laki2, LN 

10076 menjembuhkan penjakit lemah badan, djantung 
berdebar-debar, pikiran terganggu, muka putjat maka- 
nan tak hantjur, entjok Iinu, perut kembung mata ku- 
rang terang, kaki tangan dingin, baik untuk orang j 
kerdja dikantor dan pekerdjaan-berat2 1 botol Rp. 20,— 

PIL GUMBIRA Istimewa, buat laki? 1 botol Rp. 15,— 
PIL PUSAKA. untuk menambah darah ... 1 botol Rp. 10,— 
PIL VIRAMIN untuk wanita jang berpenjakit darah putih 

(Piktay) 1 botol Rp. 25,— 
PIL PEREMPUAN untuk bulanan Haid dan hilangkan sakit 

waktu dapat bulanan atau kurang keluar, Perempuan 
hamil tidak boleh makan ini obat 1 botol Rp, 50,— 

PIL WANITA, orang tua bisakembali muda 1 botol Rp. 30,— 
PIL KREXONA, untuk mentjotjokkan bulanan supaja dapat 

turunan 1 botol Rp. 50,— 
PIL KENTJING MANIS, untuk penjakit gula (diabetes) 

1 botol Rp. 50,—j 1 botol ketjil Rp. 25,— 
SALP EXCEEM buat gatal2 dan kudis, koreng, 

1 botol Rp. 10,— 
SALP TJANTIK, bikin hilang hitaman dimuka, panu, kukul, 

djerawat dan kekoloten, bikin tjantik dan litjin kulit 
muka dan djuga supaja tidak kena penjakit kulit 

1 botol Rp. 20,— 
SALP MUKA, untuk hilangkan noda2 dimuka, . djerawat, 

panu, kukul dan kekoloten 1 botol Rp. 10,— 
OBAT MATA, untuk mata merah dan kurang terang dalam 

putih dan kelihatan asap2 1 botol Rp. 10,— 
PIL ENTJOK, Linu2 untuk Sakit pinggang 1 botol Rp 25,— 
KASHMIR TONIC PILLS buat laki2, untuk tenaga baru, 

semangat bekerdja, menambah darah dan bikin gemuk 
PAN ee an nat na aan edi is 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR LADY TONIC PILLS, untuk wanita jg putjat 
muka, badan lekas tjape2 kuatkan badan, menghilang- 
kan sakit keputihan 1 botol Rp. 10— 

KASHMIR GOOD FRIEND, sempurnakan penghidupan : 
Suami - Isteri 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR POMADE, rambut putih bisa djadi hitam, tam- 
bah lama, tambah hitam tidak merusakkan pakaian dan 
gampang dipakai, tahan rontok ......... 1 botol Rp. 30,— 

KASHMIR HAIR TONIC OIL, menguatkan akar? rambut, 
bikin tumbuh djadi banjak dan tebal, tidak rontak 
dan hilangkan tetombe (Roos). Baik untuk Wanita jang 
baru bersalin, orang jang sering sakit kepala supaja 
djangan lekas rambut djadi putih ... 1 botol Rp. 20,— 

KASHMIR FACE CREAM, untuk membaguskan muka, hi- 
langkan wiru2 (rimpel) oo 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR REUMATIC PILLS, utk sakit entjok, pingi- 
KAT MA RAN AM ab or aan naa an ana ena 1 botol Rp. 10,— 

BLOSSOM FACE CREAM, untuk ketjantikan kuli muka 
1 botol Rp. 15,— 

SULTANA BUSTFORM CREAM, membaguskan badan njo- 

"oo o.o.m—o mo... orccomooc.c.#. 

snoooccc#occcananantanenaananaanan 

soomooc.owo... 

"sonoanuatanaggenunaunnrana 

#00. ocesgtanunanaganannan enttanga nana nana namakan 

BA ne NN aa AN en aa 1 botol Rp. 30,— 
PUJER HITAMKAN RAMBUT, tangung tidak luntur 

Saba sal naa Hala Kian Peta teeatea aka senawaansa. 1 DOTOL MP, L0— 
SIRUP ASTMA, buat batuk basah dan kering, sesak napas 

Ml eta Pan san BE Man 1 botol Rp. 10,— 
MINJAK TELINGA, buat telinga kurang pendengar dan 

sakit keluar manah 6 CA na 1 botel Rp, 10,— 
MINJAK GATAL, untuk koreng dan luka2 1 botol Rp. 10,— 
MINJAK TANGKUR, obat luar untuk laki2 1 botol Rp, 10,— 
MINJAK PANDJANG RAMBUT, tahan rontok dan bikin 

banjak dan pandjang rambut 1 botol Rp. 10,— 
NO HAIR POWDER, utk hilangkan rambut 1 ,, Rp. 10— 
PIL KENTJING NANAH 1 botol Rp. 50,—,: dan Rp. 25,— 
AAMBEIEN ZALF, untuk penjakit wasir 1 botol Rp, 10,— 
PIL WASIR, hentikan keluar darah 1 botol Rp. 35,— 
SALP WASIR ISTIMEWA, untuk sembuhkan Sakit Wasir 

Sani TO Ka Le NUN OK PEE Y3 seen 1 botol Rp. 35,— 

KAMINIA TONIC HAIR OIL, membaguskan rambut tahan 
rontok bikin tebal dan lama2 bikin romba laut (gol- 
vend), hilangkan tetombe, kuatkan akar rambut dan 
hitamkan rambut. .......o. Nergarsade 1 botol Rp. 35,— 

KAMINIA FACE CREAM, untuk menghilangkan noda? 
jang dimuka, menghaluskan kulit, hilangkan kekolotan 
dan muka kelihatan sangat (antik. Harum dan baik 
untuk bepergian ....... : 1 botol Rp. 3b,— 

PIL SPECIAL, untuk laki-laki jang tidak ada tenaga, djika 
makan ini pil dapat tenaga baru bagi laki-laki, tambah 
darah dan sunsum, bikin Kuat segala urat-urat badan 

1 botol Rp. 35,— 
TABIB MAWN - Djl. Djatinegara Barat 2C — Djatinegara 

TABIB WAHID MAWN — Tarblong 40 — Bandung, 

ro... 

sno.cmy.m.   
Idan 7 Djuk 1956 No. U, 11478 ya 

Lg GE an Wi BA Dp ga, 

 


