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SENIN UI 

Ribuan Ampul Pennicilin?Amblas ' 
Ketjurangan terbongkar di Djaw. “ Rakjat jWonogiri 

MENGHILA NG TIDAK KETAHUAN 
DIMANA 

  

PEMBAHASAN TATA-TERTIB 
KONSTITUANTE SELESAI 

Mura! tgl. 15 Konstituante 
akan reces. 

Rapat-pleno Konstituante te- 
lah berachir dengan pembahasan ' 
sepasal demi sepasal dari ran- | 
tjangan peraturan tata-tertih ' 
Perlu dikabarkan, masih ada 

heberapa pasal, jakni pasal 35 | 
Gan pasal 7 (1) jang redaksinja | 
masih harus dibereskan. Hal ini 
diharapkan akan selesai dalam 
minggu ini, 

Mulai Senin malam ini dan se- 
terusnja sampai dengan Rabu 
Panitia Persiapan Peraturan Ta- 
ta-tertib- akan mengadakan ra- 
pat2nja untuk menjusun pendje- 
lasan tentang Peraturan Tata- 
tertib jang telah dibahas itu. 

Selandjutnja diharapkan, dim 
rapat-pleno Kemis tgl 14 jad su- 
dah dapat diumumkan pula ang- 
gota2 Panitia Persiapan Konsti- | 
tusi, Panitia Musjawarat dan Pa | 

  

| 

nitia Rumah-tangga Konstituan- | 
te. Sesudah itu Konstituante 

akan reces sampaj sesudah Hari : 
Idulfitri — Ant. 

  

MUENJELIDIKI SEDJARAH 
.POLOK MARTIMBANG” 
Dua pegawai Djapen kab. Ta- 

panuli Tengah, jaitu A. Hutapea 
dan A Sianturi telah berangkat 
dari Sibolga menudju Tarutung 
untuk menjelidiki dan mentjari 

sedjarah ,.Dolok Martimbang” di 
Tapanuli Utara. Keberangkatan 
kedua orang itu, adalah atas in- 
struksi Kempen di Djakarta dim 
hubungan pemberian nama ka- 
pal terbang hadiah Dewan Ter- 
tinggi Sovjet Rusia kepada Pre- 
den Sukarno sewaktu ia ber- 

' kundjung kesana. — La.   

PEBRUARI: 1957. 

PEGAWAI 

HARIAN UMUM 

    

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA S.P.S.) 
pax 

(Oleh Wartawan K.R.) 

. JANG BERWADHB SEDA NG MEMUSATKAN PERHATI. 

| ANNJA TERHADAP KETJURANGAN2 JANG TERDJADI 

DALAM DJAWATAN KESEHATAN RAKJAT KABUPATEN 

| WONOGIRI. TERUS DILAKUKAN PENGUSUTAN DAN PE- 
NJELIDIKAN ATAS HILANGNJA RIBUAN AMPUL PENNI- 
CILIN, OBAT RAKJAT GUNA 
BOSIA 

Sedjak tahun 1952 Kabupaten 

Wonogiri mendjadi daerah ope- 

rasi pembrantasan frambosia jg 

| dilakukan oleh . T.C.P.S. “atas 

| bantuan Lembaga Penjelidikan 

Pembrantasan Penjakit Rakjat. 

Pekerdjaan ini dilakukan ber- 

sama2 dengan Dokter Kabupa- 

ten, selaku Sunervisor, guna me 

lantjarkan langkah langkahnja. 

Barang? keperiuan tersebut. di- 

'koordineer dirumah sakit Wono- 

| giri, dan oleh penanggung dja- 
wab keperiuan tersebut diserah- 
kan kepada Sdw. 

Dalam pertengahan bulan Dja 
nuari 1957 ini, berhubung stok 
pennicilin telah hibis, maka 

Sdw, datang ke Karesidenan me 
ngadjukan pemintaan. Teta- 
Di oleh Dokter Karesidenan Su- 

rakarta permohonan tersebut di 
beri. sebab menurut perhitung- | 
an stok obat uhtuk Wonogiri 
masih tjukup banjaknja. 

Dengan kedjadian tersebut se | 
gera diadakan pemeriksaan dari 
Karesidenan Surakarta.dan ter- 
1 ada Metjirn aga, 

MWilajah Djawa-Tengah” 
KLATEN 
  

MENINGGAL DIPUNTJAK 
POHON KELAPA 

petir, 

—. Redjosuwirjo umur 25 th, 
dari desa dan KI. Bono Ketj. 
Tulung  (Djatinom), “hari 

Kemis 7/2 jang lalu, sekira 
djam 13.00, sewaktu hendak 

ambil kelapa dikebunnja sen 

diri, telah diketemukan 
mati dipuntjak pohon ke, 
lapa, karena disambar petir. 
Muka, telinga, dan mulutnja 
keluarkan darah. Jang ber- 
wadjib telah memeriksanja. 
— (Kor).     
  

HAB: 
AN RAKJAT 

Akan diaastan tgl. 16 

Pebruari jad. 
Dalam rapat Panitya Perbaik 

an Makanan Rakjat Klaten, di- 
ketuai sdr. Slamet Widodo, di- 

putuskan akan adakan Harij Per 
baikan Makanan Rakjat tg. 16 
Pebr, jad. Maksudnja untuk le- 
bih memperkenalkan usaha2 
PPMR kepada penduduk, 

Seperti diketahui panitya tsb 

telah memberikan susu kepada 

murid2 SR di Kembang dan Ke- 
malang sedjumlah 95 anak. Jang 
duduk dalam panitya al, Patih 
Kisworo, sdr2 Pudjosupeno, Su- 
parno, Tjokrodiprodjo, Kardijo 
dan nj. Nafsijah, — (Kor). 

PURWOREDJO 
»DULALAK” DIKIRIM KE 

PEKAN PEMUDA 
Dengan dukungan seluruh or- 

gan'sasi pemuda di Kab. Purwo 
redjo telah Giputuskan untuk 

mengirimkan 56 orang ke Sema 
rang guna mengikuti seleksi di 
sana berkenaan akan dilang- 
sungkannja Pekan Pemuda Se 
luruh Indonesia jad di Surabaja. 
56 Orang tersebut adalah dari 

PERBAIKAN MAKAN- 

  

  
Tjabang2 Olah-Ra Sepak-bo- 

la, Volley-ball — Putra /Putri. 
Badminton Putra /Putri, Ping- 
Pong, Berenang, T Yatur dan Ba 
japan Sepeda. 

Dalam Pekan Pemuda di 
Surabaja. nanti Purworedjo dju- 
ga akan mengirimkan delegasi- 
nja termasuk djuga delegasi ke 
senian jang spesifik Purworedjo 
jalah Dulalak (Bangilun, Pan- 
djidur) dan Selawatan Wanita. 

Telah tersusun pula Pengurus 
Pekan Pemuda Tjabang Purwo- 
redjo, terd'ri dari Ketua — A. 
Rosjad (GPII), Wk. Ketua - 
S. Bachri (Pemuda Demokrat), 
Penulis — dari Ansor, Bendaha | 
ri — Subroto (PPKI) dan Usa- 
ha — Purnama Siddy (Pemuda 
Rakjat). — (Kor.), : 

SURAKARTA : 
P3AS BERUSAHA MEMBA. 

NGUN ASRAMA |. 
Persatuan Pemuda Peladjar 

Andalas Selatan (P3AS) di Solo 
dalam program kerdjanja untuk | 
tahun 1956/1957 a.l. akan ber- 
usaha meminta bantuan guna 
mengadakan asrama bagi ang- 
gautanja, baik dari Pemerintah 
setempat maupun dari Pemerin- 
tah Daerah Sumatera Selatan. 

Usaha utk mengadakan asra- 
ma itu mengingat banjaknja pas | 

aa maan 

f Na ema jg datang dari luar 
: daerah dan tambah sulitnja soal 
pemondokan, Djuga mengingat 

| tambah tingginja uang pemon- 
| dokan jg akibatkan para pela- 
Gjar tinggal ditempat jg kurang 
memuaskan - dan dgn demikian 
akan opagkarubet peladjaran- 
nja 

tak Uintuk tahun 1956/1957 telah 
| dipilih Pengurus P3AS, antara 
(ain terdiri dari : ketua umum : 
Ha Hidjazi AS.) sekretaris 
umum : Alamsjah Bazalie: ben- 
dahara umum : Abd. Lani, di- 
bantu oleh departemen2. — Kor. 

WALIKOTA SEBAGAI KOMI- 
SARIS IPINDO 

Untuk daerah Surakarta. 

Walikota Surakarta Muhd. 

Saleh telah diangkat oleh Ikatan 
Pandu Indonesia (Ipindo) untuk 
mendjabat sebagai Komisaris 

Ipindo untuk daerah Surakarta. 
| Pelantikan akan dilakukan | 
| Pandu Agung Swu'tan Hamengku 
Buwono tanggal 15/2 jad. di- 
gedung Bala'kota Surakarta. Se 
habis pelantikan tersebut akan 
diadakan defile pandu2 di Su- 
rakarta. 

TJILATJAP 
KESUGIHAN TERUS 

DIKATJAU 

Sepasukan M.B. jang bertu- 

gas mendjaga keamanan didesa 

Kuripan, Ketj. Kesugihan, ba- 

ru2 ini kl. djam 22.30 telah 

menjergap 30 gerombolan DI/ 

TII, bersendjata 5076, sehingga 

terdjadi tembak-menembak dan 

achirnja gerombolan melarikan 

diri keutara, sambil mengga- 

rong dizrumbul Kuripan lor 1 

rumah digrumbul Kedungwaru 

23 rumah, digrumbul Kedung- 

wadas 4 rumah, digrumbil Djang 

rana 3 rumah. Djumlah 81 

buah rumah penduduk, kerugi- 

an ditaksir Rp. 1706,60. 

Korban manusia 1 orang ang 

gauta M.B. bernama Slamet Yu- 

ka2, 1 wanita Nji Redjadiwirja, 

luka2 dilengan kanan. — (Kor). 

71.555 PENGUNGSI MASIH 

DJADI BEBAN KANSO 

Menurut Kantor Sosial Kab. 

Tjilatjap, dalam permulaan ta- 

hun 1957 ini dalam Kab. Tjila- 

tjap masih terdapat 71.555 pe- 

ngungsi jakni : di Ketj. Karang- 

“putjung 5394 orang, di Kawu- 

nganten 16397 orang, di Kesu- 
gihan 1822 orang, di Djeruklegi 
6959 orang, di Kroja 4 orang, di 
Madjenang 9224 orang7, di Wana 

gu 7167 orang dan di Sidaredja 
1 orang. Djumlah 71555 orang. 
— (Kor). 

PELARIAN NUSAKAMBANG- 
2 AN TERTANGKAP 
3 Pelarian dari pendjara Kem 

bangkuning, Nusakambangan, 
Kk.l. djam 16.00 telah tertangkap 
oleh OPR dan pemuda lainnja, 
digrumbul Bugelsampang, desa 
Bodjong Ketj. Kawunganten. 

Ketiga pelarian tersebut me- 
ngaku nama: Nurin bin Siran, 

umur 25 tahun, dari desa Suka- 
rapih (Djakarta), dihukum 4 
tahun, Jachja bin Uji, umur 22 
tahun, asal Bandung, dihukum 
8 tahun, Kardani bin Asminah, 

umur 39 tahun, dari Tjirebon, ia     dihukum 4 tahun 8 bulan, (Kor). 

redja 10483 orang, di Dajeuh- | 
luhur 13504 orang, di Tjimang- | 

PEMBRANTASAN FRAM- 

Sdw. pegawai jang diserahi 
tugas ini, setelah kembali “dari 

Karesidenan dengan tangan ham 
pa, tidak lagi masuk kantor, 

melarikan diri hingza sekarang 

belum dapat diketemukan. 

Setelah urusan ini dalam ta- 
ngan jang berwadjib, maka stok 

opname segera dilakukan, dan | ,Saw. sampai ada penjelesaian. 
- 

KH. WAHAB CHASBULAH : 

| kan bahwa, 
pennicilin, 

58.2 
obat remberantasan 

| amblas. 

Djumlah tersebut diketahui 
| dari penerimaan Dokares dalam 
| tahun 1956 sebanjak 13275 am- 

hanja terdapat 9 ampul, 

giat melandjutkan pengusutan 

nja untuk membongkar gedja- 

la2 jang merugikan Negara, 

Sedjalan dengan kedjadian ini | 
Pemerintah Daerah Wonogiri 

| hatsi1 pemeriksaan menundjuk- 6 

ampul |. 

| frambosia untuk rakjat telah | 

blas, digunakan untuk keperlu- | 
an T.C.P.S. bagj 13 Ketjamatan | 
ada 7939 dan sisa dalam stok |: 

Fihak jang berwadjib maasih |   
telah mengambil keputusan, 

memberikan schorsing kepada   
  

  

RAPAT RAKSASA DI 
DJAKARTA 

| Djakarta Achad jl. telah dilang- 
| sungkan rapat raksasa ,,anti ge 
| rakan subversif” jang diseleng- | 
| garakan oleh 22 organisasi 
' muda dan masa di Djakarta. 
| Dalam rapat jang dihadiri oleh ' mempertanggungdjswabkan « cda 

kira2 beberapa puluh ribu pe- 
ngundjung itu telah berbitjara 

nal, komunis dan buruh. 

menguraikan berbagai usaha sub 
versif jang ingin merobohkan ne 

mutuskan untuk menjampaikan | 

ri kesulitan2 jang dihadap 
gara dewasa ini... 

Selandjutnja Tapa 
njetudjui sebuah resolu 
minta supaja kabinet Ali-L 
sekarang ini lebih 

  

   
   

     
supaja merealisasi 
perdjandjian KMB dengan sung- 
guh2 — RD. 

  

DEMONSTRASI ANTI PEM- 
BERHENTIAN K. H. 

' MOH. HASBI 

  

K. H, Moh, Hasbi As-Shiddiegy 

Sabtu pagi jang lalu sekira 
200 siswa Sekoiah Persiapan 
PTAiN serentak mengadakan 

demonstrasi disekeliling sekviah 
dengan membawa poster2 jang 
maksudnja mempertahankan 
K. H, Moh. Hasbi As-Shiddiegy 
sebagai Kepal, Sekolah Persi- 
apan XTAIN. Demonstrasi tsb. 
berlangsung ik. sedjam dan di- 
terima oieh Ketua #akultas PT 
AIN K.H, Moh. Adnan, Kepada 

Ketua Fakultas tsb. diberikan 
sangsi? a.l. djika dalam waktu 
tertentu Kementerian Agama 
tidak mengangkat kembali K.H. 
Moh, Hasbi As-Shiddiegy seba- 
gai Kepala Sekolah Persiapan 
PTAIN, mereka akan mengada 

kan pemogokan serentak sam- 
pai tuntutannja itu mendapat 
perhatian sepenuhnja. 

Ketus, Fakultas PTAIN Moh. 
Adnan dalam kata sambutannja 

menjatakan kesanggupannja un 
tuk menjampaikan tuntutan? pa 
ra Siswa itu kepada Kementeri- 
an Agama dalam waktu jang 
singkat, 
Dalam hubungan ini K.H. 

Moh, Hasbi sendiri kepada. per 
bantu ,,K.R.” menjatakan, bah- 
wa ia tidak melarang demonstra 
si ibu dai menjatakan pehjesal- 
aritija atas tjara pemberhentian 
terhadap dirinja, jang menurut 
pendapatnja agak menjinggung 
perasaan, 

Perlu ditambahkan, bahwa me 
nurut kawat jang diterima PT 
AIN dari Kementerian Agama 
sebagai pengganti K.H. Moh. 
Hashj As-Shiddiegy ditetapkan 
sdr, Pudjosubroto, salah seorang 
guru dari S.G.H.A. / PHIN,   

l 

Dilapangan Merdeka Selatan ' 

| tjara jang bagaimana un ajuge. 

pe- | pertahankan, sesuai dengan si- 

wakil2 pemuda dari aliran nasio | kata kabinet sekarang ini dians 

Pembitjara2 pada pokoknja | rakjat, maka kabinet baru jang 

— I-jat djuga tidak skan 

konsekwen ' dapat menjetudjui setiap peng 

mendjalankan programnja dan ' g”ntian kabinet jang hanja akan 
pembatalan merobah orang2nja semata-mata 

Bagaimanapun djuga kabinet | 
harus dipertahankan 

ANGGOTA Pariemen “dan 

Rois Aam dai peran NU KH. 

Wahab Chasbulah atas pertanja 

an mencenai Situasi sekarang 

ini menjatakan, meskimun dgn 

kabinet sekarang ini harus di- 

kap PB NU jang tidak dapat 

nja krisis pada waktu sekarang. 

| Menu ut Kjai Wahab, . ania 

| gap kurang memuaskan bagi 

| akan dibentuk itupun keadaan- | 
| nja tidak akan berbeda, sedang- | 

gara kesatuan RI. Rapat tsb. me kan dalam fase pembentukanny: 
| keadaan sudah tentu akan me- 

surat terbuka kepada Presiden | nredihkan serta menambah ren- 

Sukarno sebagai pernjataan te- | deritaan rakjat. 

rima kasih atas usaha Presiden , 
Galam mentjari djalan keluar da | ditundjuk peminat? rembentuk. 

  
Ditambahkan, orang? jg akan 

kabinet baru, djika dinilai da | 

nja dari crang? jang. 
lam kabinet sekarang ini. 

Oleh karena itu saja tidak 

dan karenanja ia menjetudiu' 

kalau hanja diadakan reshvff:e 

setjara te batas, demikian Kjsi 

Wahab. 
Tidak mau geser Per- 

. dana Menteri. 
Mengenai reshuffle kabinet jg 

menurut rentjana akan dimu'a' 
pembitjara?nnja tgl. 12 jad., di- 
katakan, kalau ada suara2 jang 

menjatakan. NU menuntut pe - 
geseran kursi NU, maka suara2 

itu tidak benar. Pendirian NU 

Selam menshadani masa'ah res- 

duduk d- | 

Dalam rangkaian peringatan u 

pada tg. 10 Pebruari 1957 jl,, 

9/2 il. pag 

  

    

  

BERALIRAN 

MADJALAH 1 

HIDANGAN 
PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

  

TH. KE - XII — No. 107 og 

DUTA Ri. DI MANILLA: 
  

DUTA BESAR Indonesia 
di Manila Mr Nasir Datuk Pa- 
muntjak memperingatkan, ke- | 
dudukan warganegara Belanda 
di Indonesia ,,akan mendjadi ' 
amat sulit”, apabila sengketa 

mengenai Irian Barat tidak le- 
kas diselesaikan. 

Dalam konperensi pe's, duta 
Besar Indonesia itu mengandju: 

kan supaja Pilipina memberi so- 
kongan kepada tuntutan? Indo- 
nesia mengenai Irian Barat. Di- 
katakannja, masalah tersebut 
mungkin akan dibitjarakan da-   

lang tahun jang ke-11 jang djatuh 

PWI tjab. Jogjakarta 

i tlh mengadakan ziar ah kemakam almarhum Diendral 
Sabtu tg. 

Besar Sudirman di Semaki dan almarhum Sipahutar di Kerkop 

Gondomanan dan malamnja pert 
Purwokusumo 

Gambar atas: Walikota Mr S. 

wedjangan dalam malam 

bawah: Anggota tertua $ 
rama. 

dr. Darmosugito sedang menaburkan 

bunga pada makam Djendral Besar Sudirman di Semaki, 

emuan bertempat di Press-room, 

sedang memberi 

h tamah di Press-room, Gambar 

(Gambar: »E-R.?) 

PWI 11 TAHUN : 

  

Pers harus objectief dan constructief ! 

kata Walikota 
SUGIJONO : RASA TANGGUNG DJAWAB 

HARUS DIPERHEBAT 

4 PERINGATAN ulang th. ke-11 malam kemarin kita seleng- 

“ garakan setjara sederhana, mengingat kedjadian? jg menimpa 

anggauta P.W.I. dalam tahun jang lalu. Penjelenggaraan peri- 

ngatan setjara seder 
olo sesua 

      

Sdr. Sugijono, ketua P.W.I. 

Jogja, dalam syaa sambutannja 

menegaskan — penghar apannja 

agar para wartawan lebih mem- 

perbesar rasa tanggung djawab | 
tugas | “dalam kita menunaikan 

dan koreksi diri serta saling me 

ngerti antara segenap instansl 

untuk kerdjasama jang baik. 

Adjakan ini disambut dengan 

senanz? hati oleh wakil Djawat- 

an Penerangan Daerah Istime- 

wa Jogjakarta sdr Sukabat. Di 

tegaskannja, bahwa djawatan- 

nja sampai sekaning selalu erat | 

i dengan keputusan Komisari 

bukaan ketua ka ma 

PW.LT karta sdr. Muljadi, 

Kabaarin malam di Balai Wartawan. 

hana itu dilakukan djuga di Semarang dan 

t PWI. Djawa Te- 

  

    

   

   

    

tjingkan situasi politik dalan 

ne:eri kita. Sebab ini semua ya 

da hakekatnja merugikan ne- 

gara dan djuga kedudukan pers 

kita sendiri. 

Bagaimana djuga keadaan ne 

gara, kita semualah jang ber- 

ranggung djawab. Djuga ter- 

masuk para wartawan, jang 

mempunjai kedudukan sebagai 

ratu dunia. Rasa tangzung dja- 
wab terhadap negaranja sendiri 
itulah jang wadjib dinjatakan 

dalam para wartawan itu me-   
berhubungan dengan para War- | 

tawar.   huffle sudeh djelas jakni -engi- 
sian kursi2 jang lowong dan per 

geseran bebe apa kursi jang | 
perlu, diantaranja kursi2 Men- : 
teri Pertahanan Gan Luar Ne- : 
geri. Demikian Kjsi Wahab. 
— Ant. 

  

BERPULUH PUTERA 
INDONESIA 

Dipendjarakan oleh 
Belanda. 

Korrespondent istimewa Alge- 
meen Nederland Pers Bureau jg 
baru2 ini mengundjungi rumah 
kependjaraan di Irian Barat me- 
nerangkan, dewasa ini didalam 
kependjaraan tersebut terdapat 

35 orang Indonesia disamping 87 
penduduk asli Irian Barat jang 

. sedang mendjalani hukuman2. 
Diantara 35 orang Indonesia ta- 
di terdapat 25 orang jang diper- 
salahkan telah ,,turut serta me- 
ngadakan pertjobaan infiltrasi” 
di Teluk Etna dan sedrang lagi 
jang dituduh ,.melakukan infil- | 
trasi” di Fakfak. — RD. 

  

Pertentangan politik 

wadjar. 

Dalam negara demokrasi per- 
tentangan politik sudah sewa- 
djarnja. Pertentangasi politik jg 

dijakukan oleh partai2 jang ter 
Gapat dalam masjarakat tertjer- 
min djuga didalam surat2 ka- 
bar. Pertentangan  suratkabar 

satu dengan jang lain adalah 

sudah selajaknja. Hanja jan? 

disesalkan dalam surat2 kabar 
itu ialah, kebanjakar, jang dje- 
lek ditondjolkan, demikian a.l. 

walikota Mr Sudarisman Purwo- 
kusumo memberikan kata sam 
butannja. Kesan jang diperoleh 

orang asing ialah bangsa Indo- 

nesia tidak  tjakap mengatur 
negaranja dengan baik. Salah 
satu djalan untuk mentjegah 

kesan djelek dari LN terha- 
dap negara kita itu menurut 
Walikota dengan melalui. pers 
jang objectief dan constructief. 
Djanganlah sekali2  mempeta- 

djam pertentangan dan merun- 
    

    

Miklos Horthy De Nagybanya meninggal 
BEKAS. MANGKUBUMI HONGARIA 

radja Eropa jang sudah runtuh 

Miklos Ho thy de Nagybanya 
1886 masuk angkatan laut Aus- 
tria-Hongaria setelah tamat 
dari akademi angkatan laut di 
Fiume, tahun 1915 djadi adjudan 
Kaisar Frane Josef: kemudian 
laksamana dan panglima besar 
angkatan laut. Sebagai panglima 
besar tentara nasional Hongaria 
(setelah negara ini membebas- 
kan diri dari ikatannja dengan 
Austria), Horthy menduduki ko 
ta Budapest setelah diktatur 
Komunis dibawah pimpinan Bela 
Kun runtuh dan sesudah tentara 
pendudukan Rumania mengun- 
durkan diri, 

1020 Sampai Oktober 1944 
a Peng Keant Monga-   
  

  

MIKLOS Horthy, bekas laksamana angkatan laut keradja- 
an Austria-Hongaria dan bekas mangkubumi 
Okt. 1944), telah meninggal dunia dalam usia 88 tahun di Estoril, 
sebuah kota Portugal dimana banjak bertempat tinggal bekas2 

Hongaria (1920 

tachtanja. 

Hitler. Ia ditangkap dan dibuang 
ke Dje man, dengan alasan ,,un- 

tuk keselamatannja”. Tihun 
1945 ditawan oleh tentara Se- 

rikat: 1946 dibebaskan kembali. 

Waktu2 jang terachir dari ke- 
hidupannja 
siaran2 radio mengenai peristi- 
wa-peristiwa di Hongaria. Baik 
tentara Sovjet maupun peme- 
rintah  Janos Kadar menuduh 
bahwa jang mentjetuskan pem- 
berontakan Oktober 1956 di Ho- 
ngaria itu adalah ,,fasis2 Horthy 
dan kaum kontra revolusioner 
lainnja, 

Di Estoril ia bukannja bertem 
pat tinggal diistana ataupun 
rumah2 besar, melainkan dise- 

buah rumah ketjil disalah satu 
gang, “Ia mengalami serangan 
djantung sesudah menderita se- 
rangan asthma 10 hari sebelum- 
nja, — UP, 

ia mendengarkan. 

nunaikan tugasnja sebagai pe- 

njalur pendipat umum, penga- 

was, penjuluh dan pembimbing 
masjarakat. 

Selandjutnja Mr Sudarisman 

Purwokusumo menguraikan pan 

dangannja tentang perkembang 

an politik dalam negeri dengan 

Aka
h 

Pe
da

 s
on
 r
es
a 

lam sidang umum PBB sebelum 

tgl. 15 Pebrua.i. Diperingatkan- 
nja kedudukan Belanda di Indo- 

nesia akan mendjadi amat sulit. 
djika tidak tertjapai penjelesai- 
an setjara damai. ,,Banjak ha: 

bisa terdjadi”, kata Nazir Pa- 
muntjak selandjutnja. Antara 
lain ia menjebut serangan? ter- 
hada . milik Belanda dan pemo- 

gokan2 umum, jang mungkin 
akan terdjadi, djika harapan 

bangsa Indonesia akan tertjapai 

nja penjelesaian dengan djalan 
damai tidak terpenuhi. 

Menurut Duta Besar Indone- 

sia itu, Indonesia hanja meng- | 
hendaki perundingan dengan 
Nederland dibawah pengawasan 
PBB. Dewasa ini pihak Belanda 
tidak perlu berbalik haluan se- 
renuhnja, tetapi pe.undingan 
harus dimulai. 

Ditegaskannja, rakjat Irian 
Barat sama sekali tidak ada 
persamaannja dengan rakjat 
Belanda. Rakjat Irian Barat in- 
sjaf wilajah mereka adalah su- 

ata bagian dari Indonesia, 
Lebih djauh Nazir Pamuntjak 

menerangkan, ada baiknja djika 

Belanda ,,jang menurut tradisi 
adalah saudagar2 jang baik” 

  

pertentanganz jang ada seka- 

ran, INI, jang achirnja membe- 

Kedudukan Bela 
AKAN TERANTJAM KALAU SOAL IRIAN BARAT 

TIDAK LEKAS SELESAI 

| Asia-Afrika 

nda di 'ndonesia 

mengadakan perundingan dgn. 

Indonesia tentang Irian Barat. 
Kalau tidak, maka kedudukan 

70.000 orang Belanda di Indone- 
sia dan modal Belanda jang di- 

tanam disana akan terantjam. 

Ditegaskan selandjutnja, tun- 
tutan2 mengenai Irian Barat ti- 
dak berarti dikemudian hari In- 
Gonesia djuga akan menuntut 
Timor (bagian jang diduduki 
Portugal) dan Borneo (bagian 
Utara jang diduduki Inggetis). 

Menurut Nazir Pamuntjak, 
Indonesia tidak mengharapkan 
bantuan di PBB baik dari Ame- 
rika Serikat, maupun dari Uni 
Sovjet. Tetapi menurut penda- 
patnja, dengan bantuan  biok 

di PBB Indonesia 
dapat mentjapai suatu resolusi 

jang mengandjurkan supaja pe- 
rundingan dengan Nederland di- 
adakan kembali. 

Ia menuduh, Nederiand ,,ma- 

sih berpegang teguh pada pe- 

merintahan kolonial jang kuno 
atas Irian Barat”. Belanda me- 
ngadakan insinuasi bahwa di 

Indonesia tidak ada keamanan 

dan kete.tiban, dengan maksud 

menutupi kenjatain bahwa ba- 
njak orang Belanda masih sa- 
dja ikut dalam gerakan2 sub- 
versif di Indonesia. — Ant. 

  

LETNAN KOLONEL SAUDI 
KOMANDAN GARUDA 

Menggantikan Letnan 
Kolonel Hartojo. 

Letnan Kolonel Suadi, Koman 

dan Resimen Infanteri 23 di Su- 
lawsei, oleh pimpinan AD telah 

diangkat dan ditetapkan mendja 
di Komandan Pasukan? Polisi 
PBB Indonesia ,,Garuda” di Me- 
sir, menggantikan Letnan Kolo- 
nel Hartojo, jang ditarik pulang 
dan ditempatkan kembali dipos- 
nja jang lama selaku Komandan 
Resimen Infanteri XII di Djawa   

rIKan gambaran kearah mana- 

kah kemungkinan konsepsi 

Bung Karno. Jang tidak dapat 
diungkiri adanja kekuatan2 da- 
tam negara kita 

tentara, kabinet, p: 
presiden. Kalau semua itu, da- 

  

   
| mengatasi kesulitan2 negara se 

karang ini. 

Sebagai penutup malam peri- 
ngatan cleh para anggauta PWI 

diuraikan pengalaman2 mereka 

seama bertugas sebagai warta 

wan, dimulaj denjan pengalam- 

an sdr2 Darmosugito, Adjam, 
dan Wardojo, 

an dihari2 api 
panas2nja. 

revolusj sedang 

“22k 

gauta P.W.I. Tjabang Jogjakar 

ta berziarah kemakam Djende- 

ral Sudirman dimakam Pahla- , 

makam wartawan Sipahutar, 

Seorang diantara pendiri2 kan- 
torberita ,,Antara”.   
pat satu akan mampuiah kita | 

dan disusul de- | 
ngan pengalaman sdr Sunito Ke : 

pala DPKN, sewaktu perkawin- | 

Pagi hari tg. 9-2 itu para ang | 

wan Semaki, dan kemudian ke- | 

Tengah, 
Letnan Kolonel Suadi sedang 

Galam perdjalanan dari Sulawesi 
ke Djakarta, dalam waktu tidak 
lawan, . lagi diharapkan . |Sudah 

angkat ke Mes 
Ipin pasukan? polisi 

y Indonesia itu. 
Pasukan2 Polisi PBB Indone- 

| Sia jang mendjalankan tugas in- 
ternasional di Mesir itu, sebagai 
mana diketahui, berdjumlah Ik, 

       

600 orang, — Ant, 

  

Gadjah Mada. 
|. Fakultas Kedokteran, tingkat 

| dokter sdr2 Drs Surardjo (Sura 

| 

| 2 DOKTER BAKU 

| 

|kanta) dan Drs R. Sudibjo Pro 

| djopurwoko (Jogjakarta). 
| Tingkat doktoral pertama sdr 
|Iskandar (Jogjakarta). 

Tingxat kandidat sdr2 Suwito 

| (Sragen), Sismadi Partadimulja 
' (Djatinom) dan Djufri (Jogja- 
“ karta). 

  

MENTERI PERTAHANAN URSS SHUKOV : 
  

— AP. 
BENAR 

— KASHMIR URUSAN 
PAKISTAN 

— TIDAK JAKIN DOKT 
TJIPTAKAN 

djam.   kan angkatan peran 

Mengenai Kashmir, Zhukov 

berkata bahwa ini adalah urus- 
an bersama India dan Pakistan. 

Terhadap pertanjaan lain. 
Zhukov mengutuk Doktrin Eisen 
hower. Dikatakannja bahwa tak 
boleh disangsikan lagi, doktrin 
ini merupakan langkah kearah 
peperangan, ,,Doktrin ini — saja 
tidak tahu apakah ini buah tjip- 
taan Presiden Eisenhower — di 
maksudkan untuk menimbulkan 
tjampur. tangan ekonomi dan 
militer AS dinegeri2 Timur Te- 
ngah. Oleh sebab itu, ini akibat 

nja bukan perdamaian, melain- 
kan peperangan”, kata Zhukov. 
Zhukov seterusnja mengata- 

kan bahwa apa jang disebut 
Doktrin EHisenhower itu adalah 
spenerbitan baru” daripada po- 
litik kolonialis. 
»Saja jakin bahwa politik 

Eisenhower jang anti-rakjat ini 
akan ditolak oleh rakjat Arab, 
dan rakjat Arab sadar bahwa   politik itu tidak sesuai dengan 

nan jang bisa dipertjaja bagi ta nah- air 
angkatan perang“ India diperke mbangkan kearah jang benar”, 

BANG KEARAH JANG 

BERSAMA INDIA — 

RIN EISENHOWER JANG 
IKE SENDIRI 

MENTERI pertahanan URSS, djenderalbesar Georgi Zhukov, 
Sabtu jang lalu mengadakan pembitjaraan dengan PM India 
Nehru, pada achir perdjalanan keliling Zhukov kebangun-ba- 
ngunan angkatan perang India. Pertemuan ini berlangsung 1! 

Dalam sebuah resepsi jang diadakan malam Minggu, Zhu- 
kov berbitjara dengan para wartawan, dalam mana ia menama- 

g India ,pasukan? pertaha- 
India”. ,,Tampaknja 

kepentingan2 mereka: rakjat 

Arab akan melihat siapa teman2 
sedjati mereka dan siapa mu- 
suh2 mereka jang bersembunji 
Gibelakang kedok”. 

»Eisenhower, 

lama saja”, 
teman 

kov. tidak memberitahukan pan 
dangannja itu setjara lebih 
akrab kepada Eisenhower, kare 
na Eisenhower toh. teman lama 
Zhukov “(di Berlin), . Zhukov 
mendjawab bahwa Eisenhower 
adalah temannja — »sebagai pra 
djurit”. 

Menurut djurubahasa resmi, 

Zhukov seterusnja berkata: ,,Sa 
ja tidak tahu sisa2 apakah jang 
masih ada dari Hisenhower se- 
bagai peradjurit”, 

Kemudian seorang wartawan 
Sovjet berkata bahwa kata2 
Zhukov mengenai Eisenhower 
ini dapat djuga diterdjemahkan: 
,Saja tidak tahu apakah Eisen- 

hower sekarang masih sama de |   

Waktu ditanjai, mengapa Zhu 

Doktrin Eisenhower menudju peperangan 
Bitjara dengan Nehru satu setengah djam 

INDIA BERKEM ngan Eisenhower waktu djadi 
peradjurit”. 

Sebagaimana diketahui, Eisen 

hower bertemu dan bersahabat- 
an dengan Zhukov waktu Eisen 
hower memimpin pasukan2 Seri 

kat jang menjerbu Eropa dan 
Djerman Hitler, dan waktu Zhu 

kov memimpin angkatan perang 

Sovjet sedjak Stalingrad sampai 
ke Berlin. Disini mereka ber- 
djumpa. — (PTI). 

  

BARONGSAI KONTRA 
BARONGSAI 

Direstoran ,,Djakarta” didja- 

lan Raya Barat, Bandung, telah 

terdjadi perkelahian antara rom. 
bongan pemain2 barongsai Hoa 
An dan rombongan barongsai 

Kwang Kiauw Perkelahian itu 
telah menimbulkan djuga keri- 

butan sehingga djalan raja ter- 
tutup untuk lalu-lintas Polisi 
Negara bahkan CPM terpaksa 
dikerahkan untuk meredakan 
keadaan, 
Usaha ini tidak begitu mudah 

oleh karena dari kedua pihak pa 
ra pemain barongsai itu memba 
wa alat2 untuk silat kuntau. 

Achirnja keadaan bisa dite- 
nangkan kembali. Sebab2nja be- 
lum diketahui, — Ant, 
  

Sungguh2 terdjadi 
Pada pertemuan 11 tahun- 

an PWI di Pressroom (Jogja) 
kemarin dulu, mendjawab per- 
tanjaan apa unturignja selama 
djadi wartawan sedjak tahun 
1928 sampai sekarang ini, war- 
tawan Pesat sdr. Arief Adjam 
mendjawab: ,,Eh....eh..... 
umur saja tiap tahun tambah 
satu tahun?” 
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ANGKATAN TH. 1945 ? 
. Setelah membatja berita dari 
nana jg dimuat dlm Panai Re 

" £ mengenai " « vG difinisi 33 Ang ye 

an 1945”, maka saja berpendapat 

Banja, saja.takut GA 
debih zakeljk-revolusioner juist 

   

akan ,verwateren arti zakeljk 
revolusioner” tersebut dgn apa | 
jg dinamakan orang2 Angkatan 
th: 1945 itu. Sebab apa arti 2a- 
kelijk-revolusioner pada masa 
wi, djika sudah sangat meradja- 
lela orang2 jg menamakan diri- 
nja ,Pelopor2 - Proklamasi”, dan ati peti Obat dibuan robkkan 

didaerah2 dan pusat Djakarta, 
sedang njatanja mereka adalah 

kimi terdjadi dimana? jg njata- 
nja moral tak dapat lagi diper- | 
tanggungdjawabkan untuk me- 

Hal2 sematjam itu sebetunja 

ag 
    

lagi setelah.tgl. 17 Agt. 
saja mengusahakan pertemuan 
kembali Sdr.2 Sumpeno Rev. 
(Harian Rakjat), Wikana (PKI), 
Bukarni-Pandhu (Murba). Kris- 
subanu (PNI) di. kawan lagi jg 

ing dalam 

nja, pada itu waktu Sdr. Wika- 

na dan Sukarni belum mau kom 
promi, sedang Sdr. Krissubanu 
telah lebih soepel. Fikiranku pa- 
da itu waktu, jalah bahwa ke-. 
adaan di Indonesia sudah akan 
lebih buruk, djika kita tidak le- 
bih praktis dapat melihat kenja- 
taan2 didalam Negara Muda In- 

10 th. aliran? kita jg didjadikan 
bahan2 kekatjauan terus mene- 

rus diantara kita dengan kita, 
alhatsil pemaing sandiwara kini 
telah merajap didesa dan Dja- 
watan? Pusat sampai kedaerah2, 
rakjat banjak jg kita perdjoang- 

korbamaija. 

Dalam keadaan jang genting 
dan sukar sedjak setelahnja 
Sukarno - Hatta - Sjahrw th. 

Wanita tjantik penipu 
Wylung tertangkap 
"GONDOL Rp: 800.000, — AAH, 

2 DISITA: PUNJA HUBUNGAN DENGAN 
PEDJABAT? PEMERINTAH 

SEORANG wanita, mempu- 

njai paras lumajan”, berumur 

kira2 31 tahun bernama Tjan 

Soan Lie, dari Kampung Kebun 

Sirih Dalam, Djakarta, telah di- 

tangkap polisi Seksi VIII Keba- 

joran-baru, karena dituduh me- 

lakukan banjak penipuan sam- 

“pai meliputi djumlah uang kon- 

tangkap pula 2 ora lain 

dituduh mendjadi ,,kaki-tangaa ' 

dari sitjantik” itu, jakni R. 
Tomi Adiwidjaja (ditangkap di 

Sukabumi) dan Kwee Ie Tjven, 

di Kebajoran-lama. 2 
Dari wanita-penisu itu, polisi 

telah mensita 2 rumah gedung, 

satu di Kebon Sirih-barat Da- 

lam No. 7 dan satunja di Tiire- 

bon, serta sebuah mobil-sedan 

merk ,,Zephir”, jang kesemua- 

nja dituduh “berasal dari uang 

hasil kedjahatan. 
Pemeriksaan atas diri ,,tiga 

sekawan” tersebut masih terus 

Zn Mengaku banjak ke- 

ting. 2 : 
Mengenai rol penipu-wanita 

itu, Kepala Reserse Kriminil Ke 

polisian Djakarta Raya, Pern- 

bantu Komisaris Besar Sa'ud 
menerangkan, sampai saat ini, 

jang sudah diketahui sadja, ada 
8 orang - semuanja pedagang2 
batik . jang mendjadi korban 

   

  

   
       

  

,Gigaruk” angnj 
djumlah Rp. 800.000,-. Dari 
orang korban itu, hanja 2 dian- 
tararja jang-melaporkan hal itu: 
kepada polisi, lain2?nja mungkin 
karena takut atau lain2 pertim- 
bangan, tidak memberikan ia- 
poran. 

'Pjara penipuan tersebut dila- 

kukan oleh wanita Tjan Soan 
Lie, dengan mengatakan kepada 

pengusaha2 paberik batik jang 
datan , bahwa ia sanggup 

mendapatkan idjin2 (lisensi) 

Karapan sapi di Solo 
SI UMBAR DJUARA PERTAMA 

DENGAN disaksikan berpu- 

luh ribu penonton Tebih dari 
Surakarta dan sekitarnja hari 
Minggu kemarin di Alun2 Sela- 
tan Solo diadakan karapan sapi 
Pelomba itu didatangkan dari 
Lumadjang dan Klakah dan Be- 
suki. Tampak hadir menjaksi- 
kan Sri Sultan Hamengku Bu- 
wono ke IX, Sri Paku Alam ke 

Djateng jang sedanz ada di So- 
lo untuk menghadiri komperensi 
tourisme Djateng. : 

Untuk karapan sapi jang per- 
tama disediakan hadiah /piaia | 
medali emas'darj Perdana Mer- 
teri, pemerintah kota besar Su- 
rakarta dan “dari Sri Paduka 
Paku Buwono ke XII. 
'Dalam karapan tersebut  di- 

adu 6 pasang sapi untuk dipilih 
djuara I, II dan III. Kemudian | 
jang keluar sebagai djuara I 
ialah sapi bernama Si Umbar, 
pemiliknja mendapat medali 

Perlu diketahui, karapan sapi 
di Sofo ini diusahakan oleh para 
peladjar “dari Djatim di “Solo 
dengan maksudnja untuk: mem- 

— perkenalkan olah raga dari Ma: 
Gura kepada masjarakat Sura- 

sangat setudju. | 

iuist | ada gedjata2 tak setudju Sukar 

il djuga ditangkap polisi karena 

  

      

       'ATJA vi 

198) dibuang, sampai sebelum | 

banjak orang berebut dan mene 
puk dada : ,Ini lo Patriot!” 

Dari sedjak th, 1942 telah 

no-- “Hatta, dan itu telah me 
muntjak pada sebelum- prokla | 

masi, tetapi pada saat itu sam. 

ristiwa Tan Malakka” dan .,Pe- 
ristiwa Madiun”, tetaplah saja 
mempertahankan, bahwa kita te 

tap harus memakai Sukarno - | 
Hatta. 

1 Juni sampai 1 bl. sebe- 
Pa laun apa Konjen Sa | 

- Pandhu Wiguna, Sumpeno Rev., 

Asmara Hadi c.s., dan di Djawa 
Tengah Sdr.2 Sardjio - Tumar 

|- Marlam c.s. Memang pada sa- 
at2 jang genting 
Nan berami berrisiko. Pa | 
da saat sebelum Proklamasi ka 

tir sadja jang dapat dihitung de 
ngan djari, maka pada itu saat 

Indonesia akerdaha, mans aiai di 
@adjah kaum Kontra Revolusio 
nori itupun telah diketahui oleh 

tokoh2 Angkatan Muda, tetapi 

bagaimana »INDONESIA 
MERDEKA HARUS DIPRO- 
KLAMIRKAN”. 

Saja meliat kini orang2 bere- 

but seolah2 tokoh2 patriot2 se- 

djati, dan dalam hal imi saja ti 
dak tri-hati, sebab peristiwa? 
jang genting pada hari2 jang la 

| Iu adalah hanja dongeng biasa 

dan' tetap akan mendjadi do- 

ngeng sadja. 1. 

Pendirianku tetap sebagai jg 

tertulis dalam buku De Moderne 

Bosiologie dari Prof. Kein- 

steiner: ,,WKambing tak akan da 

pat mendjadi Harimau, pula Bua 

ja tak mungkin dapat mendja- 

di Manusia.” 

Mantoro Tirtonegoro 

« Jogja 
  

. 2 RUMAH, MOBIL 

pembelian kain2 putih. Sebabn'- 

katanja, karena ia mempun 

banjak kenalan petugas2 GA 

ting pemerintah, teristiwa “ari 

pihak Kementerian Perekonomi- 

an dan Djawatan Pe-industrian, 

jang memegang urusan2 menge- 

nai soal2 perekonomian, terma- 

suk soal idjin untuk pembelian 

   

dan sesudah Proklamasi tak ba | 
njak orang berani berisiko, tetagi | 
setelah keadaan tenang dan biasa | 

“pai jang dinamakan orang ,,Pe | 

“Di Djakarta sedjak th. 1912 | 

Tihat kesibukang Sdr. Sukarni | 

tidak banjak | 

der? kita tinggal beberapa glin | 

telah saja sadari, bahwa dalam | 
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Wilajah Djateng 
SRAGEN 
SB PEGADAIAN MENUNTUT 

PERBAIKAN NASIB 
Dalam rapatnja baru2 ini, tja- 

bang SB Pegadaian Sragen telah 
memutuskan menuntut kepada 
jang be jib tentang perbaik- 
an nasib para anggautanja. Ra- 
pat dipimpin ketua tjab. SB Pe- 
gadian Pratito. Hadlir utusan 
PB SB Pegadaian Idris dan Su- 

| katman SS /SB setempat. Dalam 
| kata2 sambutannja utusan? itu 
menjokong tuntutan mereka. 

PENGUKURAN WADUK? 
BARU DI DJAWA 

TENGAH 

Menurut DPDP propinsi Dja- 
wa Tengah seksi ,,C”, oleh DP 
DP propinsi Djawa Tengah se- 
karang diusahakan suatu rentja 
na untuk merudju pelaksanaan 
perluasan objek2 pengairan chu 
sus mengenai pembangunan wa- 

p-rtama untuk menudju pemba- 
ngunan2 tsb.. akan diadakan 
pengukuran tanah2 jang akan di 
pergunakan untuk pembangun- 
an waduk Panoan didaerah Rem 
bang, waduk Klego didaerah Bo 
jolali, waduk Kerto didaerah Sra   kain pul dan sebagainja. . 

tan Ki 2 putih itu, di 
menjerahkan dahuu 

uang-voorschot, jang dikatakan | 

sangat dibutuhkan untuk seke- 

dar ,,memberikan uang rokok” 

bagi pedjabat2 jang harus di 

hubungi. Ta 

Karena te:tarik dan pertjaja 

oleh obrolan” ,,sitjantik” itu, 

banja" pengusaha batik ,,masuk 

peran7kap”, antaranja jg sudah 

diketahui sadia 8 orang seperti 

disebutkan diatas. : 2 

Ada tanda2 jang menundjuk- 

kan selain 8 orang, ada lain2 
orang jang djuga telah mendjadi 

'korban penipuan tsb., mengingat 

bahwa soal tsb: - menurut pe- 

   

        
ik jang ingin ig 

  ngakuan wanita itu sendi:i - te- 

lah didjalankannfa selama Lk. i 

2 tahun. : j 
|. Sudah kawin 5 kali. 

eh - keterangan selan- 
djutnja, wanita Tjan S.L., telah | 

5-kali kawin dengan 5 orang 

laki2, jang semuanja telah tje- 

rai dengan dia. Satu dari 5 

orang jang pernah mendjadi 

lakinja itu, menurut keterangan, 

pesbuatan penipuan. , 

Sebagai-hasil pengusutan jang 

dilakukan terhadap diri wanita 

tersebut dan 2 orang kawannja 

jang juga sudah ditangkap, 

polisi Seksi VIII Kebajoran jang 

telah berhasil membongkar rol 

penipuan tiga sekawan” itu, 

telah mensita dari wanita Tjan 

S.L. sebagai pemegang peranan- 

utama, 2 buah rumah. gedung 

dan sebuah mobil sedan seperti 

diterangkan diatas, — Ant.   
  karta. Kemudian apa bila mem- 

“peroleh keuntungan maka ke- 

untungan itu akan digunakan 
untuk mendirikan gedung per- 
temuan di Solo: — RS. 

KEBUMEN 
RAPAT KEAMANAN DI 

KARANGBOLONG 
Oleh Residen Kedu Sukardji 

bersama2 pihak kepolisian, mi- 
liter dan para Bupati, Walikota 
Magelang, tanggal 12/2 jad. ber 
tempat dipesanggrahan Karang- 

bolong pantai: Selatan Kebu- 
men, kan diadakan rapat ke- 
amanan. : 

Rapa: kemanan tersebut ber 

sifat tertutup. 

WONOGIRI 
KEMBAR TIYA 

B. Irontono umur 55 tahun, 
penduduk Dukuh Djatiredjo ketj. 
Wurjantoro, Wonogiri, . .baru2 
imi teah melahirkan anak kem- 
bar tiga,. dua laki? dan satu 
perempuan. Anak serta ibunja 
dalam keadaan. selamat. 

Oleh jang berwadjib. ibu dan 
anak telah diangkut ke Rumah 
Sakit Surakarta untuk menda- 
ipatkan perawatan jang lebih 

  

  

' Rp. 1000,— 

    
     

aerah Pati : uk “pengukur- 

jan tersebut disediakan beaja Rp. 
95.000,—, 
Untuk membangun waduk2 

tersebut nantinja dibutuhkan be 
aja Lk. Rp 150.000.000,—, 

KARANGANJAR 
10 MESDJID MENDAPAT 

BANTUAN 
Pengurus Kas Mesdjid dalam 

tahun 1956 membantu untuk 
membangun mesdjid2 di wilajah 
Karanganjar sbb. 
Kragah Rp. 1.0090,—, Lemah 

bang Rp. 1.000,— (Ketj. Gon- 
Gangredjo): Dereso Rp. 1.000,— 

Kuto Rp. 1200— (Ketj. Ker- 

ajo): Pulosari Rp. 1.9000,— 
(Ketj. Modjogedang): Blulukan 

(Ketjamatan 'Tjo- 
lomadu) Goro Rp. 1000,— (Ke- 

tjamatan Djatipura), Tawang- 

mangu Rp. 400,— Suruhkalang 
Rp. 1000— (Ketj. Djaten): 

dan Panitia Pendidi Mesdjid 
Karanganjar Rp. 10.000,—. Dju 
mlah semua uang bantuan Rp. 
18.600,—. Banjaknja mesdjid di 

seluruh daerah Kab. Karanga- 
njar ada 94 buah dan 371 buah 
surau (langgar).— (Kor). 

MAGELANG 
INSCRIPTION DIKAMAR 

DIPONEGARAN 
Panitya Pengabadian Pange- 

| ran Diponegoro di Magelang tg. 
27 /2 akan melangsungkan rapat 
membitjarakan segala sesuatu 
jang berhubungan dengan usaha 
memperlengkapi kamar bersedja 

rah, tempat penahanan Pange- 

ran Diponegoro. Selandjutnja tg. 
28 /3 1957 jad., tepat pada hari 
tipu muslihat Belanda menang- 
kap Pangeran Diponegoro dipen 
dopo karesidenan jang sekarang, 

akan diresmikan sebuah inscrip- 
tion jang dibuat daripada mar- 
mer, Disitu tertulis dgn huruf? 
hitam segala sesuatu setjara sing 
kat mengenai riwajat Diponego- 
ro, seperti hari lahirnja. memu- 
lai pemberontakannja terhadap 

dsb, sampai pada wafatnja. In- 
sCriptie ini akan dipasang di ka- 
mar tsb, agar dapat dibatja oleh 
pengundjung2 kamar itu. 

Selandjutnja Panitya sedang 
disiapkan penerbitan brosur2 ber 
isi sedjarah kepahlawanan ?P 
Diponegoro. Dalam berusaha 
memperlengkap kamar hersedja- 
rah itu dgn barang? dil. jg ver 
nah dipakai P. Diponegoro, pani. 
tya telah berhasil menerima Ia- 
boran adanja sebuah teko dari 
pada tanah lihat jang pernah di | 
gunakan P. Diponegoro untuk 
minum air sewaktu2. Teko ini 
chabarnja pada waktu ini ada 
disalah satu tempat di Jogja- 
karta. — (Kor), 

| MADIUN 
PENANAMAN POHON BUAH- 

BUAH DI MAGETAN 
Dalam usahanja menambah 

hasil bumi ditanah pekarangan 
didaerah Kab. Magetan dalam 
tahun 1956 ji Dinas: Pertanian | 

duk2 baru..Dalam rangka usaha 

RA 

Da SRI GOTAMA PEMIMPIN UMUM AGAMA SAPTA DHARMA 
Berdiri ditengah memakai sorban dan djubah adalah Sri Gotama pembangun Agama Sapta 
Dharma jang sedjak zaman se habis Djajabaja selama 680 tahun 
trasi kebudajaan asing. Foto diatas dibuat ketika Sri Gotama, datang di Blitar dari penin- 
djauannja keliling Djawa. B erdiri 

. Sri Gotama, Bu Ngadikan Ma ngunhusodo, Bu Rabun Sutrisno dengan suami diudjung kanan 
Duduk dari kiri kekanan: Bu Sastrosudarmo, Nona Suwartimi (mahasiswa Fakultas Hu- 
kum UNGM Jogjakarta dan Bu Tomodiprodjo. 

Sapta Dharma 
ING PAMRIH" 

NEGARA 

mengatjau persatuan bangsa 

  

dari kiri kekanan Sdr, Kasdi, 

ta'ati UU Negara 
& BERSEMBOJAN: ,RAME ING GAWE, SEPI 

  

        

    

         

  

       

    

       

  

       

  

             

    
        
     

   
   

    
   

    

terpendam akibat infil- 

Bu Sastrosuwarno 

? 

« . TIDAK DIPERALAT GOLONGAN TERTENTU 
UNTUK MENGATJAUKAN & MEROBOHKAN 

AGAMA Sapta Dharma dibawah tuntunan umum Sri Go- 
tama, diwaktu achir?2 ini telah menarik perhatian umum karena 
usahanja mengobati orang? sakit tanpa pamrih dan membrantas 
tachajul jang masih meradjalela diantara rakjat. Usaha jg baik 
itu ditjurigai oleh sementara golongan karena 1. dibanjak tem- 
pat terdjadi penipuan? jang berselimut dukun seperti baru? ini 
diwartakan a.l. dukun Suharni dari Demakidjo jg kini ditahan 
Polisi, 2. dimasa revolusi nasional kita jang belum selesai ini | 
ada pihak? asing jang memperalat golongan? 

dan bermaksud merobohkan atau 
setidak?2nja untuk mengatjaukan Negara seperti D.L, T.LI., jang 
berkedok agama, dan jang paling achir ini dengan terdjadinja 
peristiwa - peristiwa jang. terbitkan heboh pada sa'at-sa'at 
Gjustru wakil R.I. di PBB memperdjuangkan kembalinja Irian 
Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia. 

  

,Rakjat Kab. Magetan telah 
| memberikan beberapa bibit po- 
| hon buah2an kepada petani sbb: 
djambu sukun 1208 pohon, dje- 
ruk 378 pohon dan mangga 203 
pohon, tjengkeh 20 pohon, kopi 
3767 pohon, kelapa Moeso 1200 

hon. Untuk mendjaga tanah 
longsor telah disebarkan bibit 
lamtara 6250 kg. dan watakana 
500 kg. — (Kor). | 

AN-PERUSAHAAN KOBES 
' MADIUN NAIK 

Penerimaan hatsil perusahaan 
milik Pemerintah Kobes Madiun 
dalam tahun 1956 ada Tebih be- 
Sar djika dibanding dengan pen: 
dapatan tahun 1955. Untuk ta- 
hun 1956 penerimaan tertjatat | 
Rp. 1490.818,04, sedang tahun 
1955 kl. Rp. 141.3007,95 Dari 
Gjumlah tsb jang mentjapai ke 
naikan besar penerimaan dari 
perusahaan air minum kl. Rp.! 
55.471,29 dan dari perusahaan | 
pasar kl. Rp. 15.303,95. — (Kor) ' 

  

pohon dan kelapa biasa 260 pol 

3 

Berhubung dengan ketjuriga- 

|an2 itu, dari bagian Penerangan 
Sapta Dharma Daerah Jogjakar- 
ta dya Tomodiprodjo, Tjokrodir- 

djan Jogjakarta diperoleh kete- 
rangan bahwa Sapta Dharma 
bukan organisasi politik. Sapta 
Dharma hanja mendjalankan tu 

gas agama. Pula Sapta Dharma 

bersikap waspada agar tidak di- 
peralat oleh golongan2 tertentu 
jang hendak mengatjau. Terha- 
dap agama2 lain sikap Sapta 
Dharma - menghormat sebagai 

ing nai han Jang Maha 
Kuasa. 

Mengenai usaha penjembuhan 
penjakit diterangkan bahwa war 
ga Sapta Dharma hanja menu- 
naikan tugas peri kemanusiaan 
untuk menolong sesama manu- 

sia memohon kepada Tuhan 
Jang Maha Kuasa. Sukur kalau 
Gapat sembuh, adapun bila tidak 
atau belum sembuh, itu terserah 
kepada Tuhan sebab pada hake- 
katnja segala keputusan ada di- 

tangan Tuhan. Kalau ada jang 
mengedjek sebab warga Sapta 

Dharma tidak bisa menjembuh- 

tertentu untuk ' 

Sena Be an Naa mendiun | 

  

mua 

    

  

   

    

R.R.I. 

bagai. pembantu tetap 
@jandjian ikatan d'inas (SPID) 

Dalam hubungan ini lebih lan 

djut diperoleh keterangan, bah- 

wa untuk pembantu tetap bagi- 

an karawitan terdiri dari 30 

orang, sedangkan masa ikatan 

dinasnja selama 4 tahun, dan 

4 orang wa.anggani, untuk ma- 

sa 2 tahun, terdiri dari Niken 

| Larasati, Djumirah, Podosih dan 

| Nji Larasati. 
Tenaga2 tetap untuk Keto- 

prak terdiri da'i 19 orang, ma- 

sa ikatan dinas selama 2 tahun 

dan dibandingkan dengan ma- 

sa ikatan dinas tahun jl. djum 

lah ini kurang satu, karena du 

lu 20 orang. Dari 20 orang ma 

sa ikatan dinas tahun jl terda- 

pat 6 orang tidak turut. tetani 

ada 5 orang baru. Mereka 'itu 

jalah Paimah, Murtini, Murtirin, 

Martosardjiman dan Mugihardjo. 

Pambantn? lepas warang- 
gana. 

Disamping waranggana seba 

gai pembantu tetap terdapat 

pembantu .lepas jaitu Lindur. 

Rubinem, Tasri. Rubingah, Par 

mi dan Suradjiah 

Waranggana Lindur semula 

mendjadi tenaga pembantu te- 

tap, tetapi baik masa ikatan di 

nas untuk 2 tahun, jaitu 2 tahun 

jl- dan untuk tahun ini, walau- 

pun pihak Komisi mengharap- 

kan supaja turut sebagai tena 

ga ikatan dinas lagi, menjata- 

  

Keharusan bagi warga Sapta 
Dharma ialah mendjalankan su- 

djut kehadapan Tuhan Jang 
Maha Kuasa setjara Sapta Dhar 
ma dan mendjalani ,,wewarah” 
(petundjuk2) Sapta Dha:ma. 

Seperti telah diwartakan da- 

hulu, Sapta Dharma adalah aga- 

baja terpendam selama 680 th. 
karena infiltrasi kebudajaan 

asing kenegeri kita ini. Tugas 
jang dilaksanakannia bersendi 
dasar pokok (angger-angger) 
terdiri dari 7 fatsal. 1. tiap war- 

tuhu kepada Pantjasila. 2. Ha- 
rus bersutji hati, djudjur dan 

setia mendjalankan undang2 Ne- 
gara, 3. Ikut dan membantu te- 

Memberi pertolongan kepada se 

sama tanpa pamrih dan berlaku 

h, 5. Berani hidup atas       
tun, tata susila terhadap sesama 
manusia dan 7. Jakin bahwa ke- 
adaan dunia tidak langgeng. 

Usaha Sapta Dharma dilaku- 
kan diseluruh Djawa dan luar 

Djawa dan dapat hasil2 jg baik. 

Diantara“ mereka jang ditolong 
rata2 704 dapat sembuh. Usaha 
membrantas tachaiul berdjalan 
terus tapi dengan mengingat 

bahwa rakjat terbesar masih di- 
liputi oleh kabut kebodohan. 

maka tuntunan Sapta Dharma 

menggunakan kebidjaksanaan 
Gan toleransi. 

53 Orang perbaharui surat perdjandjian 
IKATAN DINAS BAGIAN KESENIAN 

DI RRI Tjole 4 Sabtu jl dilangsungkan pertemuan antara 

Kepala Studio RRI Hadisukanto dengan 53 tenaga kesenian se- 

RRI setelah memperbaharui surat per- 

JOGJA 

untuk masa 4 dan 2? tahun ja. 

kan tidak bersedia. alasannja ka 

rena kesehatannja belum  me- 

ngidzinkan. Dihari kemudian, 

djika Kesehatannja sudah  haik 

kembali, ia tidak keberatan men 

djadi tenaga pembantu tetap 

lagi. 

  

Pa 
  

HALAMAN 2 

  

Apa & dimana? 
-- Pelantikan PPD Deerah 

Ist. Jogjakarta di Kepatihan 
djam 08.30. 

-- Sidang DPD Peralihan di 
Ged. Wilis Kepatihan dj. 10.00. 

Sidang DPRD Peralihan 
Kotapardja di Balaikota djam 
19.00. 

  

S.B.LG4. JOGJA AKAN 

LANTJARKAN AKSI 
Buruh S.B.L.G.I. Serikat Bu- 

ruh Listrik & Gas Indonesia Tja 
bang Jogjakarta, akan melan- 
tjarkan aksinja, bila Kantor Be- 
sar PLN di Surabaja tetap me- 
nahan? uang hadiah lebaran th 
1956. Uang hadiah ini telah ve- 
berapa kali diinstruksikan oleh 
Kementerian Pekerdjaan Umum 
dan Tenaga, Direktorat Djende- 
ral Tenaga, Direksi Distribusi 
Djakarta untuk segera dibajar- 
kan kepada para pegawai Pe- 
merintah jang diperbantukan ke 
pada PLN Jogjakarta Tetapi   DELEGASI KOTABESAR 

MALANG MAMPIR 
JOGJA 

Djum'at jl, telah datang di Jo- 

gjakarta dalam perdjalanannja 
kembali ke Malang dari Djakar 
ta, delegasi Kotabesar Malang 
jang banjaknja 7 orang. Mereka 
itu telah memperdjuangkan pin- 
djaman uang kepada Peme- 

rintah Pusat untuk beaja per- 
luasan air minum kotabesar Ma- 
lang.  Kundjungan mereka ke 
Jogjakarta untuk menindjau usa 
ha perluasan air minum Kota- 
pradja jang sudah berlangsung 
sedjak tahun jl. dengan beaja 
pindjaman dari Pemerintah Pu- 
sat sebesar Rp. 2.4 djuta, 

Delegasi Kotabesar Malang, 
selain mengadakan pertemuan 

| dengan DPD Peralihan serta Ke 
tua DPRD Peralihan Kotapradja 
Jogjakarta, djuga mengundjungi 
Kantor Air Minum Kotapradja 

di Djetishardjo. 

  

KSAD AKAN KE SUMATERA 
LAGI 

Untuk lantik Djamin   
ma jang sedjak sehabis Djaja- | 

ga Sapta Dharma harus setia ' 

gaknja Negara dan Bangsa, 4.j 

“sendiri, 6. Sop4n' san- 

  PENGURUS BARU SISWA 
! KOSOLO MADIUN 

| Untuk tahun 1957 ini pengu- 
rus baru kesenian Djawa. Siswo 

Kosolo Madiun membaharui pe- 
ngurusnja sbb ketua sdr. Suro- 
jo, wakil sdr. Sujono dan diban 
tu beberapa putra dan putri la 
gi Sementara itu diputuskan un 
tuk mengadakan peringatan ha 
ri ulang tahunnja jang ke 10 
tgl. 17 Pebruari jad. — (Kor.). 

PEMBANGUNAN PERU- 
MAHAN 

1956 telah mendirikan matjam2 
perumahan rakjat sebanjak 148 
buah, sebagian besar terletak 
dibagian timur Kota, diantara- 
nja  didesa-desa Kartohardjo. 

Oro2 — Ombo, Klegen dan Madi 
un Lor. Dalam tahun2 1952, 
1953, 1954 dan 1955 harga tiap2 
rumah Rp. 12.500, —,' Rp. 15. 

000,— dan Rp. 22.500,—. Dalam 
tahun 1956 harga tsb. mening- 
kat mendjadi Rp. 28.500,— de- 
ngan uang persekot Rp. 5.760,— 
ditambah dengan ongkos admi- 
nistrasi sebanjak 2,27. 

Untuk tahun 1957 oleh Jaja- 
san-itu direntjanakan akan di- 

bangun 50 buah. — (Kor). 

MEDAN: Komandan Res. II 
pendjadjah, hari tertangkapnja LTT I tlh mengeluarkan instruksi 

tanggal 5 Pebruari melarang 
pendjualan atau pengedaran su- 
rat-kabar2 jg terbit di Medan, 
jaitu harian ,,Lembaga”, ,,Tjer- 
das” dan ,,Suara Andalas”. 

Alasan larangan menurut in- 
struksi itu ialah, karena surat 
kabar2 tsb sering memberitakan 
kabar2 jg propokatif jang dapat 

mengganggu ketenteraman. De-   
| antar, 

| Alas,  Kabandjahe, 

ngan demikian, surat2 kabar tsb 
tidak boleh beredar diseluruh 
daerah kekuasaan Ko: R.I,-2 ke- 
tjuali KMKB Medan, Perlu didje 

'laskan kota2 jg termasuk wila- 
jah RI, 2 adalah Pematang Si- 

Tebing Tinggi, Tanah 
Berastagi, 

Pantjurbatu, Bindjei, Pangkalan 
Berandan, Tandjung Pura, jang 
termasuk dalam kabupaten? De- 

li-Serdang, Langkat, Tanah Ka- 
ro dan Tanah Alas, kabupaten 
Labuhan-Batu, kabupaten Asah- 
an, kabupaten Simelungun, — 
Ant. 

B. TINGGI: Sekr. djed. Dewan 
Banteng, Soelaeman, telah me- 

kan penjakit itu kurang . pada 
tempatnja karena djuga 
dokter 

tidak mutlak mesti sembuh. Da- 
lam usaha penjembuhan penja- 
kit, warga Sapta Dharma dja- 

apapun dilarang keras oleh 
Sapta Dharma. Bila andai ada 
seseorang menjembuhkan penja- 
kit minta atau terima upah itu 
bukanlah warga Sapta Dharma. 
Mereka ini tergolong orang jang 
hendak tjari untung untuk diri 
sendiri dengan pakai kedok 
Sapta Dharma, 

Mengenai ,,ruwatan” pepundan 
(pudjaan) tudjuannja ialah 

menghadapkan roch jang belum 

menghadap kepada Tuhan su- 
paja menghadap Tuhan. Menjing 
kirkan sebangsa badan halus 

1 (Gjin, seitan dil.) dari tempat 
jang di'uwat ketempat asalnja. 

Tempat jang baru sadja diru- 
wat tetap dapat dihormati oleh 
mereka jang mau menghormati- 
nja. 

Hal ruwatan warga Sapta 
Dharma bukannja satu keha- 

rusan. Tidak mutlak, sebab ru- 
watan itu hanja upatja:a belaka 
untuk kesaksian diwaktu peneri- 
maan mendjadi warga. Warga 

boleh atau tidak usah diruwat.   
ngeluarkan pengumuman a.l. 

' mendjelaskan, keputusan re-unie 
| ke-I ex Divisi Banteng Sumatera 
Tengah jang menjatakan penje- 

lesaian antara Dewan Banteng 
dengan Pusat dapat dilakukan 

|.dengan mandat penuh dari Ke- 
|pala Negara berarti, hanja ke- 

pada Kepala Negara ditumpah- 
|kan seluruh kepertjajaan dari 
Dewan Banteng untuk menjele- 
saikan peristiwa di Sumatera 
Tengah ini. 

Mengenai berita, Dewan Ban- 

| teng tolak Bung Karno, pengu- 
i muman tsb menegaskan, berita 
litu tidak dapat dipertanggung 
| djawabkan Dewan Banteng, 'ka- 
rena Dewan Banteng tidak per- 
nah “mempersoalkan /membitja- 
rakan penolakan kedatangan 
Bung Karno ke Sumatera Te- 
ngah ini. Dikatakan, bahwa De- 

wan Banteng berpendirian tegas 
tidak akan menolaknja, bahkan 

akan menjambutnja dengan pe- 

usaha | 
mengobati orang sakit | 

ngankan jang meminta, sedang | 
menerima upah atau pemberian | 

TANAHAIR 

Gintings. 
| KSAD Djenderal Major A.H. 

| Nasution, dalam waktu singkat 

akan pergi lagi ke Sumatera, de 
ngan beberapa anggota ,.Staf 

| Umum Angkatan Darat”. 
Kepergian KSAD ke Sumatera 

kali ini, terutama sekali dimak- 
sudkan guna melantik Letnan 

| Kolonel Djamin Gintings, seba- 
gai Pd. Panglima TT I. $ 
Menurut keterangan2 selan- 

djutnja, pada kundjungannja jg 
kedua kali ke Sumatera dalam 
waktu singkat ini sedjak terdja 

dinja ,,peristiwa Sumatera”, ti- 
dak: mustahil KSAD-pun akan 
mengadakan pembitjaraan2 den 
pedjabat2 militer dalam rangka 

penjelesaian masalah-militer di 
Sumatera, jang dasar2nja telah 
diletakkan dan ditjapai dalam 
skonperensi Palembang” baru2 

ini. Tah ' 
3 Rapat SUAD Senin 

diachiri? 
Dalam pada itu lebih djauh di 

hingga kini ternjata hadiah tsb 
belum djuga dibajarkan kepada 
pihak jang berhak menerimanja. 
Sedangkan untuk hadiah th. 57 
hampir datang. 

MISI KESENIAN INDONESIA 
KE. TJEKOSLOWAKIA 

Diperoleh keterangan dari ka- 
langan Bagian Kesenian Djawat 

an Kebudajaan di Jogjakarta, 

bahwa besar kemungkinannja 
rombongan kesenian Indonesia 
keluar negeri, jaitu ke India, Me- 
sir dan Tjekoslowakia jang se- 
mula direntjanakan dalam tahun 
j., akan diberangkatkan dalam 
bulan April jad. 
Rombongan kesenian itu a.l. 

terdiri dari seni daerah2 seperti 
Djawa, Sunda, dan sebagainja, 
serta .wajang golek dari Jogja- 
karta. 

PPD KOTAPRADJA PERLU 
Rp. 800.000,— 

Sabtu jang lalu dipimpin oleh 
Ketua PPD Kotapradja Waliko- 
ta Mr Sudarisman Purwokusu- 
mo bertempat di Kantor PPD 

djalan Ngubean 4 telah menga- 
dakan rapatnja. Dibitjarakan an 
tara lain sekitar rentjana ke- 
uangan PPD dan diputuskan, 
bahwa PPD Kotapradja memer- 

Jukan Rp. 800.000,— jaitu untuk 

beaja2 pelaksanaan pemungutan 
suara DPRD dan DPR Kotapra- 
dja, 

SBIM TUNTUT DIGANTINJA 
UU DARURAT NO. 16 

Dalam rapatnja baru2 ini 
S.B.I.M. Tjabang Jogjakarta te 
lah memutuskan mendesak ke- 
pada Pemerintah untuk segera 
mengharuskan U.U. . Darurat 
no: 16 dan  menggantinja' de- 
ngan jang lebih demokratis ser 
ta mendjamin kebebasan hak 
Gemokrasi dan hak2 serikat bu- 
ruh. Terhadap rentjana penggan 
ti undang2 Darurat no :16 jang 
disiapkan oleh Dewan Nasional 
-. S.B.LM. menjetudjui pe- 

nuh.   dapat keterangan, rapat Staf 
Umum Angkatan Darat” 
merumuskan berbagai soal jang 
telah dihasilkan ,,Konperensi Pa 
lembang”, al. soal organisasi, ke- 
uangan dan personalia Angkatan 
Darat di Sumatera, jang diada- 

kan terus-menerus selama bebe- 
rapa harj ini, Senin ini diharap- 
kan sudah akan dapat diachiri. 
Perumusan hasil2 SUAD akan 

disampaikan kepada berbagai pi 
hak jang berkepentingan. —Ant. 

  
  

pertemuan 

ngadakan ,,/Mambo - night”. 
tarian? ballet, 

Sesudah perajaan dibuka dan 
baru sadja diadakan tarian 5 
lagu, sekonjong-konjong tem- 

pat perajaan dilempari batu dari 

belakang oleh rombongan orang- 
orang jang tidak dikenal. Akibat 

ipada. pelemparan batu itu 
telah timbul kerusakan pada 
genting, katja2 djendela dari 

Hotel dan djuga banjak Jjampu 

jang petjah. Selain itu karena 

sar lalu bubaran. Sementara itu 
dari muka Hotel datang serom- 
bongan orang2 jang tidak di- 
kenal itu jang menurut sikapnja 
mereka itu adalah anti dansa 

| sebab diantaranja mengeluarkan 
    kata2: ,,Djangan sekali-kali me 

| ngadakan dansa!”. ! 

nuh kegembiraan, lebih dari jg 
|sudah2, katanja. — Ant. 

“ Deputy II KSAD Kol. Dach- 
|Ian Djambek tlh tiba di Medan | 
| utk melakukan tugasnja sebagai 
| ketua Staf Penghubung T.&T-I. 
| Dalam keterangannja kepada 
pers dilapangan terbang Polonia 
Medan, mengatakan soal tentara 
tidak dapat terlepas dari rakjat. 
Karena itu ia mengharapkan Su- 
baja” masjarakat memberikan | 

|bantuannja untuk penjelesaian | 

' masalah di Territorium I. 
Kolonel Dachlian Djambek be- 

lum mengetahui siapa2 jg akan 
mendjadi anggota Staf Penghu- 
bung ini, Sebagai pernah diberi- 

takan anggota2nja akan terdiri 
dari Komandan2 RI-1, 2, 3, 4 
dan KMKB - Medan, tapi koman 
dan2 ini selalu sibuk dengan pe- 
kerdjaan2nja, mungkin sekali 
Kol. Dachlan Djambek akan me- 
minta bantuan tenaga dari MB- 

AD,     

: bek tidak mengetahuinja, —Ant. 

1 Hudjan batu di Hotel Garuda 
MAMBO-NIGHT JANG GAGAL 

ATAS permintaan salah seorang Tionghoa, oleh Panitya 
karamaian sdr. Matsam S. danToto Djajakartika Minggu jang 
lala di Hotel Garuda Jogjakartatelah diselenggarakan malam 

untuk  menjambut Tahun Baru Imlek dengan me- 
Diantaranja akan dihidangkan 

1 . tari serampangdua belas dan tari bebas. Untuk 
ini Panitya telah mendapat idzin dari D.P.K.N. Djumlah tamu jg 
oleh panitya diundang adalah kl.120 orang, diantaranja beberapa 
pasang orang asing jang bekerdja di Jogjakarta. 

Akibat daripada pelemparan 

batu itu, perajaan terpaksa di- | 
hentikan demi kepentingan ke- | 
tenangan suasana. 'Sementara 
itu polisi lalu datang dan menga 
dakan pendjagaan dan untuk 
mentjegah sesuatu jang tidak 
diinginkan. 

Perlu diterangkan bahwa 

dansa jang mendjadi sebab dari 
heboh itu hanja satu selingan 
sadja dan berupa polonaise. Da- 
lam hal ini dapat dikabarkan 
bahwa karena sikap tenang dari 

pihak Panitya penjelenggara 
perajaan maka inciden tidak 
terdjadi. 

Kerugian Panitya jang berupa 

guna | 

SEBDA JOGJA KIRIM KA- 
WAT KEPADA LETKOL 

A. HUSEIN 

D.P.T. Sebda Jogjakarta telah 
mengirimkan kawat kepada let- 
kol Achmad Husein jang isinja 

Sbb.: : : 

2300 Kaum buruh daerah Au- 
tonoom anggauta kami mempro. 

tes keras tindakan dewan ban- 
teng jang menangkap aktivis 

SOBSI Nurrauf dan Djanizar. 

Menuntut segera dibebaskan 
nja mereka dan dihentikannja 
langkah jang anti demokratis. 

PEKAN KEAMANAN USAHA 
TRI TUNGGAL DI. 

GN. KIDUL ' 

Atas usaha Tri Tunggal jaitu 
Pamong Pradja, Polisi dan PDM 
di Kabupaten Gn. Kidul, mulai 
tg. 11 s/d tg. 16 Pebruari 1957 
jad. ini akan diselenggarakan pe 
kan keamanan. Daiam pekan ke 
amanan tsb, akan diadakan pe- 
nerangan serentak, mengenai tja 
ra2 mengatasi gangguan keaman 
anekepada penduduk hingga di- 
pelosok2. Untuk melaksanakan 
ini, pihak Djapen setempat, dju- 
ga diminta bantuannja, dengan 
alat2 penerangannja. Djuga ter 
masuk dalam atjara pekan ke- 
amanan tsb, dalam rumah pen- 
Gjara Wonosari, akan 1 
kan penerangan2 kepada. orang2 
hukuman, dengan maksud 

bila mereka kelak telah kembali 
ke masjarakat, dapat memiliki 
pedoman hidup jang sehat, Per- 
lu ditambahkan, bahwa pekan 
keamanan ini, setjara insidenteel 
perlu diadakan, mengingat dgn 
adanja perkembangan. kriminali 
tet didaerah tsb pada dewasa ini 
menundjukkan angka2 jang me- 

ningkat dari pada tahun jang 
lampau. — (Kor).   Gjamuan sebanjak Rp. 1.500,-. 

Mengenai persoalan Kolonel 
Simbolon, Dachlan Djambek me- 
ngetahui KSAD dan Panglima ' 
Tertinggi memerintahkan supaja 
Simbolon datang ke Djakarta. 
Tapi tentang djaminan jang di- 

djandjikan KSAD terhadap Ko- 

lonel Simbolon, Dachlan Djam- 

MAKASSAR. Oleh GPII, Pe- | 
muda Demokrat dan Pemuda 
Rakjat di Toli2 dewasa ini telah 
disiapkan untuk memproklamir : 
kan kewedanan ' Toli2 dan Buol ' 

mendjadi satu kabupaten tersen | 
diri. lepas dari Donggala “dan 
Gorontalo. 

  
Niat tersebut timbul, karena 

menurut organisasi2 itu daerah 
Toli2 merasa dirinja dianaktiri- 

kan oleh Palu, ibukota Dongga- 
la. Usaha2 pembangunan hanja 
dilakukan kepada tempat2 jang 
berdekatan dengan ibukota. 

Mengenai kewedanan Buol 
menurut pihak2 jang akan me- 
lakukan proklamasi itu sedang 
diadakan kontak, — Ant,   

  

Nonton mana? 
RAHAJU : ,,/The Proud Ones”, 

Robert Ryan. Pan Na 
SENI SONO : , Fast. 'pany”, 

Howard Keel. $ 

SOBOHARSONO : ,,Berigazi” 
Richard Conte, Mala Powers. 

INDRA : .Pot Afrigue”,- Pier 
Angsi. 1 , 

REX : ,,The Proud Ones", Vir- 
ginia Mayo. Aa 

LUKOR : . Melati Sendja'!, Lies 
Noos x 

WETAN, BETENG : Arrow in 

the Dust”, Sterling Hayden' 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

,Djajakatwang'” ) 

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

STAR: ,,Benny Goodman Story" 
Steve Allen, 

DHADY : ,/The Court Jester”, 
Danny Kaye, 

BIOS SRIWEDARI :  Indisere- 
tion of an American Wife”, 

KLATEN. 3 
ROXY : ,The Human Jungie”, 
RJO : Thousand Cheers”, 

   



  

  

st 

  — Aziz, 

| saan Belanda dapat kembali di 

. Gjadinja sehingga gerakan sub- 

““ Gasarkan petundjuk2 dan lapor- 
“- an-laporan, 

: “ Belanda dan orang? lainnja di- 

TA & gkap. 

  

. saan dan putusan. 

  

  

Kuku Purba» Indonesia jg. 
Negeri hari Sabta jl, adalah buku putih jg sudah lama didjan- 
djikan penerbitannja, mengenai ,,kegiatan subversif di Indonesia" 
dan ,,perkara Jungschalger dan 

Buku putih tsb., tebalnja 96 | 
halaman, mengenai kegiatan 
subversif di Indonesia”, mendje- 
laskan latar-belakangnja, men- 
djelaskan tentang perlawanan 

bersendjata . sesudah dilakukan 
pemulihan kedaulatan, tentang 
serangan Westerling di Bandung 

na Maan 1950, tentang | 

Tn mt menjerang 'kabi- 

net dengan maksud membunuh 

Menteri Pertahanan Sultan Ha- | 

mengkubuwono, Sekdjen: 'Perta- 

hanan dan Kepala Staf, kentang. da 

pemberontakan Andi Aziz tg. 5 
11950 bersama Lk. 300 ang-| | 

Nan TNI di | Pada gota KNIL menjerang : 
Makassar, tentang pe 'ontak 

an RMS dibantu pasukan? KNIL 

dan atas andjuran Soumokil 

memproklamirkan , ,Republik Ma 

luku Selatan” tg. 25 April 1950, 

tentang insiden2 di Makassar 

tg. 15 Mei 1950 ketika satu pa- 

   

sukan KNIL dengan tiba2 me- |s 

njerang TNI a. menim- 

bulkan pe: :tempuran2, tentang 

Darul Islam tg.- 7 Agustus 1949 
diproklamirkan Kartosuwirjo di 

Djawa Barat, jang ketika itu di- 

duduki Belanda, dan tentang 

ikutisertanja orang? Belanda se 
perti Westerling, Jungschlager, 
Schmidt dalam gerakan itu, de- 
mikianpun tentang hubungan 
Kartosuwirjo dengan Daud Beu- 
reueh dan Kahar Muzakar, ten- 
t: organisasi2 ilegal lainnja 

Na NIGO (Nederlands In- 

dies Guerilla Organisatie), White 
Eagle dan NZH (Nederland Zai 

Herrijzen) dimana menurut per- 
saksian2 beberapa orang Belan- 

Ga ikut serta. 

Sesudah menundjukkan. kenja 
taan? itu dikatakan, segala ke- | 
giatan Westerling, Hamid, Andi 

Soumokil, Jw ger, 
Schmiat Gan lain2nja itu, adalah 
rangkaian daripada organisasi 
besar dan luas jang maksud tu- 
Gjuannja ialah merobohkan Re- 

publik Indonesia supaja kekua- | 

Indonesia. Maksud tudjuan se- 
perti.itu akan dilawan terus oleh 
Indonesia dengan segala djalan 
hukum, termasuk dengan mem- 
bawa mereka jang diketahui ikut 
serta dalam kegiatan? itu ke- 
muka pengadilan. 
“Sesudah itu didjelaskan dalam 

'buku putih tsb. bagaiman. ter-   
versif itu dapat dibongkar, ber- 

sampai achir 1953 
dan awal 1954 beberapa orang 

Djuga didjelaskan Tebbana | 
atjara pidana Indonesia dengan 
tingkatan2-nja jang: berupa 
pengusutan, tuntutan, pemerik- 

“Sesudah itu tentang reaksi pi 
hak Belanda terhadap peradilan 
Jungschlager, Schmidt dll. itu. 

Kesimpulan. | 
Pein kesimpulan jang di- 

muat dalam bagian belakang 
buku putih itu al. dikatakan: 

»Tidak dapat disangsikanlah | 
.bahwa adalah merupakan pu- 
kulan hebat bagi prestige Be- 
landa ketika kedaulatannja. atas 
Indonesia harus dilepaskannja, 4 

   

    Tidak dapat disangsikan bahwa 

diumumkan Kenpukadin Luar 

Schmidt”. 

tidaklah menambah nama-baik 

Nederland tika ada orang2 
| Belanda jang mempunjai kedu- 
dukan ikutserta dalam dan mem 
berik “bantuan kepada gerak- 

Uk an nega- 
ra lain”. 5 

»Ternjata ' bahwa masih ada 
12 berk ikan tinggi di 

    

  

Or. 

| Nede:land dan d lain? negeri jg 
belum djuga 

   kenjataan t ng diperolehnja 
kedaulatan dan kemerdekaan pe 
nuh oleh Indonesia. Dan sudah 

. ) apa organ 
maan Gi- 

    

    

   Sedikitnya karena pedjabat2 
ui 1 | Belanda    

      

pura2 tidak Ba Pan 
hlager dapat 

5 1 di Inpopasi Ha achir 1953. 
   

    

sudah Agustus 1 
mintaan ini dengan egas dito- 

gai bekas kepala 
persona non grata. 
Jungschlager diberi Y' ser- 
vice untuk. menghas iri suatu 
konperensi internasional di Ko- 

lombo: sesudah itu paspor ini di 
gunakannja untuk masuk Indo- 
nesia. Adanja disini diketahui 
oleh pedjabat2 Belanda. Menga- 
pa mereka tidak 1 r 
paja orang jang dinjatakan per- 
sona non grata 'ini segera me- 

ninggalkan Indonesia ?” 
Kemudian dalam buku putih 

itu ditegaskan, bahwa pemerin- 
tah Belandalah jang menjedia- 
kan pengatjara untuk pembela- 

an, bukan terdakwa2 sendiri. 
Pemerintah Belandalah jang 
ka an untuk mendapatkan 

atjara2 Amerika, Inggeris 
dan ' kemudian “ pengatjara Be- 
landa sendiri untuk melakukan 
pembelaan. 

Djuga ditegaskan, bahwa pe- 

merintah Belanda dengan ber- 
bagai djalan telah mentjoba un 
tuk melakukan tekanan terha- 
Gap pedjabat2 Indonesia: dalam 
hal2 jang mengenai peradilan 
itu. Sekalipun sudah diberi pen- 
Gjelasan oleh pemerintah Indo- 

nesia mengenai penahanan orang 
orang Belanda itu tg. 17 Djanu- 
ari 1954 antara tg. 29 Desember 
1953 dan 13 Pebruari 1954 tidak 
kurang dari 7 buah nota jang 
Gikiimkan oleh pemerintah Be- 
landa kepada pemerintah Indo- 
nesia mengenai masalah tsb. 
Djadi rata2 sebuah nota dalam 
seminggu. 

erintah Indonesia 
tidak da Pata terdjebak dalam 
taktik ini, pemerintah Belanda 
mulai dengan pengaduan2-nja 
tentang telah dilakukannja an- 
tjaman, perlakuan tidak-baik 
dan penganiajaan terhadap ta- 
hanan2 itu. Sebagai bahan pe- 
ngaduannja dikemukakan surat2 

jang diselundupkan keluar pen- 
djara berasal dari tahanan? itu. 
Mungkin — demikian dikatakan 

— Kemudian 

  

| dalam buku putih itu — kita ti- 
dak tepat menjebut tentang ada 

nja ,/penjelundupan” surat2 itu, 
tetapi satu2nja alternatif jang 
mungkin ialah. bahwa surat2 itu 
telah dibuat di Nederland sen: 

diri. Mengapa mna Ne- 
  —-A 

EKONOMI 8 DAGANG : 
  

Ro. 100 djuta untuk — bantuan 
Industri Partikelir 

Mr SUTJIPTO Sekretaris 
Kredit Luar Negeri ke Sektor 
iam rangka penjaluran kredit 

Dewan Pertimbangan Penjaluran 
Partikelir 'menjatakan, bahwa da- 
sebanjak Rp. 100 djuta, terutama 

akan ditudjukan pada industri? menengah dan ketjil jang ber- modal tidak lebih dari Rp.5 djuga, sabang 

Uang sedjumlah Rp. 100 djuta 
: jang akan dikeluarkan oleh pe- 
merintah sebagai bantuan pem- 
beajaan rupiah untuk industri2 
partikelir itu, akan disalurkan 
melalui Bank Industri Negara 
dengan dibantu oleh Dewan Per- 

timbangan PengonNgnd: Kredit 
er Negeri ke Sektor Parti- 

Jang akan bertindak sebagai 
pelaksana  @dministratip ialah 
Bank Industri Negara, sedang 
pelaksana legislatip jang berhu- 
'bung dengan penindjauan sja- 
rat2 kredit jang harus dipenuhi | 
oleh industri2 partikelir tersebut : 

“dalah Dewan Pertimbangan, 

Oleh Dewan Pertimbangan Pe | 
njaluran Kredit Luar Negeri ke 
Sektor Partikelir itu sudah dipu 
pekan al bapa istri2- 
kan memperolel n pem- 
bengan rupiah untuk kredi2nja 
jang diterima dari itu ialah, in- 
dustri2  (nevenbedrijven) jang 
langsung berhubung dengan ren 
tjana 5 tahun, Sjarat2nja ialah. 

: bahwa industri itu dapat .meng- 
hemat pengeluaran devisen ne- 

   

gara, tidak membutuhkan ba- 
han2 dari luar negeri sekalipun 
mesin2nja harus didatangkan da 
ri Juar negeri, 
Pembajaran kembalinja dapat 

dilakukan dalam waktu 4 th. 

Angganta Dewan Per- 
timbangan, 

uta2 Dewan Pertimba- | 
ngan Penjaluran Kredit Luar 
“Negeri untuk Sektor Partikelir 
itu terdiri dari Mr Sumanang 

. Presiden Direktur Bank Industri 
egara selaku Ketua, sedang” 

anggauta2nja, Harsoadi dari Ke 
-menterian Keuangan, Sabarudin 
dari Bank Indonesia, Sardju Is- 

Mr Sutjipto dari Bank Industri 
Negara. 

Terhalang oleh karena 
prosedure pelaksanaan. 

Dari sumber2 jang mengeta- 
hui lainnja diperoleh keterangan 
bahwa prosedure pelaksanaan 
penjaluran bantuan pembeajaan 

rupiah sebanjak Rp. 100 djuta 
itu hingga kini praktis matjet. 
Pihak Dewan Pertimbangan be- 
lum selesai perumusannja menge 

nai berapa bunga jang harus di 
kenakan oleh Bank Industri Ne- 
gara terhadap bantuan pembea- 

jaan itu, Seperti diketahui utk 
kredit2 A, B dan D dari luar ne 
geri itu, pihak industri jg meng- 
gunakan harus membajar harga 
nja dengan 12575 dari harganja 

dalam rupiah, Hal ini oleh ka- 
langan industri sudah dinjatakan 
tidak menarik, oleh karenanja | 
hingga sekarang sebagian bapete. | 
kredit2- dari luar negeri itu hanja ' 
dipergunakan oleh pemerintah. 

Apabila Bank Industri Negara 
sebagai penjalur bantuan untuk 
pembeajaan rupiah masih djuga | 

mengenakan rente, sebagaimana 
biasanja dikenakan terhadap 

Negara dengan 71404, maka ini 

berarti tiap pengusaha diharus- 
kan membajar sebanjak 13214 0/, 
terhadap barang2 jang dipesan- 

nja dari kredit luar negeri. Hal 
ini akan menambah lebih tidak 
menarik lagi kredit? luar negeri 
itu. Karenanja sumber tersebut 
beranggapan bahwa sebaiknja 

pemerintah menjalurkan uang 
Rp. 100 djuta itu benar? berwu- 
djud bantuan, dan pada pihak 
industri2 jang menggunakan kre 
dit luar negeri dan memperoleh 
bantuan rupiah financiering itu, 
hanja diharuskan membajar 
1004 dari barang? jang dida-    munandar dari Kementerian Per 

. #kanomian dan sekretarisnja 
tangkan dengan kredit luar ne- 
geri, — (Ant), 

e
n
a
 

tiap2 kredit dari Bank Industri ' 

   der lan Ai a a an 
gap, bahwa 

benar 

Djuga disebut bahwa jatah 

nengang 

| tah Belanda sedjak semula ber- 
usaha untuk melakukan tekanin | 

| tekanan politik terhadap" peme- 
rintah Indonesia. Mereka ber- 
usaha mempengaruhi 
dunia dengan be'bagai “djalan. 
"Mengenai perlakuan terhadap 
tahanan2 “Belanda itu mereka 
maan Na pendjelasan, at. Le 

  

taan, tetapi berdasarkan: perki- 

raan dan sentimen. 

jang mula? berusaha untuk men 
djadikan perkara ini perkara 
politik. Disebutnja tentang di- 
lakukannja kampanje pers, ten- 

tang usahanja untuk melakukan 

lalui saluran? diplomatik, ten- 
tang usahanja untuk membawa- 

nja ke PBB dan achirnja untuk 

mah Pengadilan Internasional. 

Belanda ketika terdengar berita 
tentang  matinja Jungschlager 

buku putih tsb.: Dapatkah kami 
mengambil: kesimpulan, bahwa 
Oang2 jang terlibat dalam usa- 
ha untuk merobohkan Repubik 
Indonesia jang merdeka dan ber' 
daulat itu, di Nederiand dipan- 
dang sebagai pahlawan2 nasio- 
nal ? Ataukah ini hania setjara 
murah digunakannja situasi jg 
Grarmatis itu untik maksui2 
publisitet ? 

Perhubungan Indonesia- 

Belanda. 
Dalam bagian mengenai per- 

hubungan antara Indonesia dan 
Belanda 1950 — 1957 Bah dikata- 
kan sbb.: 

mengenai pe'hmmungan antara 
Indonesia dan Nederland itu bu- 

kanlah pengalaman jang menje- 

nangkan bagi Indonesia. Tidak 
pernah Nederland dengan suka- 
rela dan dengan inisiatif sendiri 
melakukan sesuatu tindakan 

asaan kolonialnja jang dulu itu 
untuk menundjukkan goodwill- 

nja kepada bekas djadjahannja. 

Nederland dengan seyala uaja 

berusaha untuk meravertahan- 

kekuasaan kolonialnja, prestige- 

nja dan kedudukannja sebagai 

pelindung (paternalism) jang 

mereka duga masih ada pada 

mereka”. — Ant. 

Telah tiba di Semarang dalam 

perdjalanan pulang kembali ke 

Wurjantoro (Surakarta) 4 orang: 

anggauta Keenan Haa ah Ker- 

: Delegasi 

serintah 

Pusat untuk perdjuangkan ke- 

uangan Daerah Kerdja itu jang 

seolah2 dalam keadaan ,,seret” 

djalannja. 
Sastrosudarjo, ketua delegasi, 

dalam pertjakapan menjataksn 
kegembi:aannja, jang berwadjib 
di Pusat itu telah menjokong 
sepenuhnja dengan djalan mem- 

berikan uang jang diperlukan. 

Sekalipun apa jang diberikan itu 
menurut Sastrosudarjo, adaian 

biaja untuk tahun jang sudah 
lewat, tetapi ada djandji dari 

Pusat biaja lagi untuk tahun ini 
“dan pasti akan diberi. - 

' Dikatakan, biaja jang segera 
akan bisa diterima dalam pe'te 

ngahan bulan ini sedjumlah Rp. 

543.500,— uang mana diperuntuk 
kan bagi »embangunan  objek2 

'kemakmuran rakjat dalam kala 
ngan pertanian, perchewanan, 
perbaikan djalan2 /djembatan2 
desa dan perikanan jang kese- 

muannja itu terdapat di 54 desa 
dalam kawedanaan Wurjantoro. 

Untuk keselu-uhannja itu biaja- 

nja ditaksir Rp. 1.094.750,— se- 
dangkan jang Rp. 551.250,— &i 
antaranja telah dipikul setjara 
gotong-rojong oleh masjarakat 

desa sendiri. 2 
Sebagaimana diketahui, Wur 

jantoro adalah satu2nja daerah 
di Djawa Tengah ini jang ditun- 
djuk mendjadi Daerah Ke:dia 

Pembangunan Masjarakat Desa 
dibawah Ten aan Wedana Sas 
trosudarjo. 

Menurut tjatatan, karena giat 
nja penduduk, daerah Wurjan- 

toro 5 tahun jl masih merupa- 
kan ,daeraH patjeklik” dimana 
sering timbul penjakit kelapar- 

an, belakangan ini telah menun 
5 an tanda2 akan mendjaci 

   

  
THE TROUFE OF ROBB AND BEY 
HAS SADLY BEEN EXPANDEO-» | 

| 

4 
| 

| 

tambal Maka 

tuk mengikuti 
perdjalanan ......... he, 

  

“keter 2 Tn ' 

pendarai |! 

Pendiunak berdasarkan kenja- | 

Pemerintah Belanda djugalab 

pengaruh2 | dinegeri2 lain me- | 

mendjadikannja masalah. jang | 
harus dipetjahkan oleh Mahka- | 

Tentang dilakukannja reng- ! 
heningan tjipta dalam parlemen | 

dikemukakan pertanjaan dalam 

Pengalaman selama 7 tanun | 

.KEDAULATAN 

  

   

  

RAKYAT" 

  

  

  
Gambar. diatas ini maan PAT sepasukan wanita Israel. sedang mangadakan aksi Naat masih 
berkobarnja perang antara penjerbu2 Inggeris, Perantjis dan Isra el dan Mesir, Mereka ini berada 
didaerah Sinai Penisula. (Mesir), 
  

Menurut MENA, lebih dari 80 
orang telah ditahan dan ditanjai 
bertalian dengan - perkara ini, 
tapi 60 orang diantara mereka 
sementara ini telah dibebaskan 
kembali. Sebagaimana telah di- 

wartakan.. jang didakwa men-   
praktis untuk melepaskan keku- i 

kan dan memegang teguh sisa2 ! 

Wurjantoro mendapat 112 . djuta lebih 

djadi kepala komplotan ini ada- 

lah James Swinbumn, bekas pe- 
mimpin .kantorberita Inggris 

»Arab News Agency”. 

| 

| Seterusnja diwartakan bahwa 
Laba jang berwadjib pertama 
kalinja mendengar mengenai 

y Komplotan mata2 ini dalam tas 
hun 1953, dan semendjak saat 

| itu beberapa diantara anggota2 

| komplot ini diamat-amati, Para 
pangeran bertindak setelah yi 

  

daerah jang makmur. Ada se- 
buah desa dimana dulunja sama 
sekali tiada terdapat pohon pi 
sang sekarang malahan men- 

   

  

an2 jang baru” 
giatikan perkembangannja disi- 
tu seperti tjengkeh, sudah me- 
liputi 34 ribu pohon, pete 40 
ribu, kopi 105 ribu, duku 2 ribu, 

pa, pisang, dan sebagainja. 
Daerah Wurjantoro jang mali 

puti 4 ketjamatan dan 54 desa, 
memiliki pend sejumlah 60 | 
000 djiwa.. 

SEPAK BOLA DI JOGJA 
Hasil2 pertandingan sepakbola 

Pekan Pemuda Daerah Jogjakar 
ta jang dilangsungkan di Batjiro 
adalah sbb. : 

“belakangan diy gris, dan dn erikan Peetarang. 

belum terhitung mangga, kela- 5 

Komplotan spionase untuk Inggeris 
DIADJUKAN KESIDANG PENGADILAN MESIR 

14 PEBRUARI 
KANTORBERITA Mesir MENA mewartakan seluk beluk 

komplotan spionase untuk Inggris, jang perkaranja akan di- 
adjukan kemuka pengadilan pada tgi. 14 Februari j.a.d., dalam 

mana djaksa telah menuntut hukuman mati bagj 20 orang ter- 
dakwa, diantaranja $ orang Inggris (4 kini dalam Pn 

lagi sudah lama meninggaikan Mesir). 

1957 

nerima laporan bahwa Swinburn, 
kepala komplot, hendak kembali 
ke Inggris dan akan digantikan 
oleh Charles Pittuck (dari ,,/Mar 
coni Company” di Kairo). 

Telah diketahui bahwa Swin- 
burn mendapat instruksi dari ke 
dutaan besar - Inggris supaja 
mendjumpai Pittuek dan mem- 
perkenalkannja kpd Sayid Amin 

Mahmud (salah seorang terdak 
wa. pula). Mereka bertemu di- 
Fiat Swinburn di.Zamalok (bagi 

1956: Polisi menggerebeg rumah 
itu, menangkap ketiga orang ter 
sebut dan menjita dokumen2 jg | 
ada pada mereka. 

Swinburmm mengakui  kesalah- 

ia meneruskan keterangan2 jg. 
Giperolehnja dari agen2nja ke- 
pada pembesar? kedutaanbesar 
Inggris. Swinburn mengumum- 
kan siapa2 pembantu2nja, dan 

“| mereka semuanja sudah tertang 

kap dan mengaku. 

   2 ag Hasil : Pena, menundjuk 
djadi ,leverancier Diana bagi kan bah eka itu bekerdja 

.kota Solo. Semes ia Panama ek ia Ing: 

an2 mengenai angkatan perang 

dan kegiatan2 politik di Mesir 
dan negara2 Arab lainnja. 

Pittuck menerangkan kepada 

Dara pemeriksanja bahwa ia me 
ngepalaj djala2 spionase itu apa 

bila Swinburn tidak ada dan bah 
"wa ia telah terima  instruksi2 
Supaja ia meneruskan keterang 

an2 jang diperolehnja kepada 
salah seorang dari kedua sekre 
taris I dari kedutaanbesar Ing- 
gris, jang kemudian telah diusir 

an kota Kairo) tgl. 27 Agustus | sebagai djuara umum kompetisi | 
| Kelas I Persidja mengalahkan | 

annja dan menerangkan bahwa | 

Ftv dal 

: oleh pemerintah Mesir, 

| Sayid Amin Mahmud mene- 
| rangkan bahwa ia mendapat ba 
jaran jang sangat lumajan dari 

kompiotan mata2 dan hal ini 

mendorongnja supaja menjuruh 
anaknja dan saudara sepupunja 
agar djuga bekerdja bagi kaga 

plotan asing itu. 

Samuel Attiya mengaku bah- 

| waia telah memberikan lapor- 

an2 jang mengandung rahasia2 
militer kepada komplot. dan bah 
Wa.laporan2 ini diterimenja da- 

ri agen2 lainnja, dan ia menter- 

Gjemahkan laporan? in: kedalam 

bahasa Inggris. Segaii' anggota 
komplot spionase Inggris ini me 

nerima gadji bulanan, — Rtr. 
  

SEPAKBOLA : 

KES. POP DJUARA UMUM 

KELAS I PERSIDJA 
Mengalahkan kes. Setie 
&— AN 

Kes. POP telah berhasil keluar 

  
kes. Setia dalam pertandingan 

| kedua iang diadakan tgl 9 sore 
1. di Stadion Ikada dengan 4-0. 

| Sebagaimana diketahui. dim 
pertandingan pertama Minggu 

|. kes. POP telah memperoleh 
kemenangan 4-3. 

Seperti djuga dalam pertan- | 
dingan Minggu jl. kes. Setia-ham | 
pir selalu menguasai lapangan, | 

tapi karena barisan penjerang- | 
nja bermain terlalu pendek dan | 
tedoorzichtig”, maka: tiada se- 
buah golpun dapat- dibuatnja. 
Bahkan. tu. tendangan. penal-.| 

ak kedua masih dju 
ga luput untuk membuat gol 
pembalasan 

Ke-empat2 gol kemenangan 
kes. POP itu dibagi sama ialah 
2 gol ditjetak sebelum turun mi- 

num, dan 2 lagi dibabak kedua. 
— Ant. 

   

  

x Dewan Pimpinan Keluar- 

ga ,,Padmanaba” S.MLA. III B, 

Jogja, terdiri dari ketua umum 

sdr. Ganadi, sekretaris umum 

sir. Sasongko, ketua keuangan 

sdr, Sadhu Sudiarto. 
        Tgi. 8/2 HMI — GAMA 0-5, 

wasit Mudjijono. IM — GPII | 

0-1, wasit Kaolan. 
Tgl. 10/2. Muhammadijah — 

GMKRI 0-0, diundi menang GM 

jat — GAMA 0-1, wasit S. Dji- 
man, 

Di Sekip. 
Selandjutnja dapat diwartakan 

bahwa Ps GRAS (Djogojudan) 
dalam pertandingannja dilapang 
an Sekip, telah dapat mengalah 
kan Ps JOS (Sentulredjo) dgn 
angka 4-0. Keadaan sebelum tu 
run minum adalah 2-0. 

Djuga di Batjiro, kemarin sore 
dilakukan pertandingan persaha 
batan antara Ps TM lawan PEN 
DJARA jang berkesudahan dgn 
angka 0- 2 

BERITA ORGANISASI 
4 P3RI Rantng DPKN Jo- 

gjakarta - telah dibentuk  de- 
ngan ketua sdr Wijardjo, wk. ke 
tua sdr Sukandar, sekretaris 

sdr Hardjo Siun, bendahara sdr 
Masri Rasjid dan pembantu 

    

  

   
    

   
DALE AND FLASH DEMANDED 

ato ny us Aa PER WAY» HEY KEY 4 

# Rombongan Robb dan Bey 
Dengan menjesal terpaksa di 

Dale dan Flash meminta un 
kita dalam 

| 
KRI, wasit Kaolan Pemuda Rak | 

| 2 P:5,S. 
MAHMUL, pegawai Sekreta 

an kepada pers di Surabaja iala 
finale kedjuaraan PSSI tahun 1 
jang akan datang kemungkinan 

Timur. : 

Oleh Mahmul diakui pernah 

menzemukakan maksud untuk 

mengusulkan supaja pertanding 

an babak. finale kedjuaraan 
PSSI tahun ini diadakan di 
Surabaja. 

Mengenaj hj itu oleh Mahmul 

disarankan kepada Ferdinandus 

supaja memadjukan sadja per-   (umum sdr Aa mintaan resmi Tn PB PSSI. 

Naa, GORDON KEMBALI KE MONGO (265 

  

kembah dari Surabaja, memban | 

berbitjara dengan Ferdinandus ' 
salah seorang anggota staf Ko- 
misariat PSSI Djawa Timur jg. | 

SEPAKBOLA : | 

Mahmul bantah pernah 
beri keterangan pers 

TENTANG BABAK FINALE KEDJUARAAN 
1957 

riat PSSI jang kemarin baru 

tah telah memberikan keterang- 
: h bahwa pertandingan babak- 
957 dalam bulan Djumn — Djuli 
besar akan diadakan di Djawa 

Sebagaimana diketahui, Mah- 
mul pergi ke Surabaja untuk 
urusan keluarga. 

| 

! 
| 
| Ia pergi bersama2 Joemarso- 

no selaku anggota pengurus ha- 

| rian KOI untuk turut mengha- 

| diri pelantikan pengurus  KOI 

Djawa Timur. Dalam pertemuan 
pelantikan itu Mahmui pun tu- 

|yut hadir bukan sebagai wakil 

PSSI, tapi sebagai perseorang- 
an jang banjak sekali mempu- 
njai hubungan dengan keolah- 
ragaan. — Ant. 

  

    

    

£ 15 NOW A SPYING 
, Ta 

     

  

-- NO, Ni 

  
-- Sandiwara kita 

he! 
dak akan tahu .. 

tidak !! 
- Ha, ha! 

Robb! Apa jang 

di dengan rombongan 
ngembara jang 

lam perdjalanan 

Y Our PERCErUL KomaD SHOW HT 

MING'S ARMY WERE FISHIN 
# MAT Penang ME, Z NEVER wil 

og 

Ming sedang mentjari2...... 

Apa jang kumiliki, aku ti- 

Djangan 

TRAVELERS! 

   

    

MUSSION. 

  

L INOW. 
     

    

    

  
jang bertii- 

ta2kan perdamaian itu. Kini 
Karena berobah  mendjadi rombo- 4 Suruh 

ngan mata2. Sebab tentara bekam 

tidak, 

kuatir, 
akan terdja 

pe- 
sedang da- 
1 

ENTERING OUR 
TERRITORY/ 

-- Orang2 pengembara! 
didaerah ikita! 

mereka berhenti se- 

gerakan tentara kita ! 

  
| 19. Pe2xeb P4d83-f3 

Terpaksa oleh karena 19. ...... 
Ked5 20. Kd5: Kd5: 21. Md5: 
Md5: 22. Bc8.: dan putih. me- 
nang. 
20. Ke3-e4 Be8xcl 
21. Bdixci Kfi6-d3 

| MET, Mf7: 24. Kd6r. 
| 22. Ked-d6 

  STOP THEM BEFORE 
THEY OBSERVE OUR 
TROOP MOVEMENTS!!     

        

Masuk 

mereka mengetahui 

  

  

HALAMAN 3 

TAU 

GambietfPermaisuri 
Botwinnik - Batoejew. 

Ia d2-di @7-45 
2. c2-e4 e7-e6 

8. Kb1-e3 Kg8-f6 
4. Me1-g5 Mf3-e7 
h e2-e3 0- 0 
6. Kg1-f3 Khs-d? 

ME MEA 
Umumnja dimainkan disini 7. 

Bcl, Dengan sadar hitam me- 
ajimpang Gda:i kebiasaan itu. 
ian d5xe4 

8. Md3xcd C5 
Langkah ini jang.  diandjur- 

andjurkan dalam buku2, mung 

kin dapat menghasilkan per- 
mainan jang sama. 

Djuga lebih dahulu 8. 

a6 dapat dipertanggung-djawab 
kan. 

2. 0- 0 
10. e3xd4 
Djika sesudah 10. Kd4:, “akan 

terdjadi stelling pion? jang Sym 

metris jang mana akan. mem- 

berikan kesemratan bagi hitam 

untuk permainan jang sama. Ki | 
ni putih mempunjai pengaruh- 
lebih dicentrum, walaupun: ini 

(5x04 

23. Bel-el! 
Kini hitam tak mempunjai 

bantuan lagi menentang antja 
man 24. Kf7: jang akan disusul 

dengan pukulan terhadap ef. 
BAN g1-e6 

24. Kdbxfi Pi8xi7 
25. Pebxet 

HITAM MENJERAH. 
Kutipan dari M.M. Botwinnik 

Izbrannije partai 1926 — 1936, 
  

LAJARPUTIH : 

FORT AFRIGUE 
(Indra) 

Kali ini penduduk Jogja akan 
melihat Pier  Angeli, sitjantik 
ketjil mungil dari Italia itu, me- 

megang peranan sebagai penja- 
nji dan penari, dengan suarania 

jang tjukup merdu dan gerak 
badannja jg menggiurkan, seba- 

gai latar belakang dari tjerita 
»Fort Artigue” keluaran Colom- 

bia, ditambah dengan tatawarna 
|jg indah dan pemandangan? di- 
suatu kota di Afrika Utara dae- 

rah koloni Spanjol.   mengakibatkan isolasi da:i pion 

Sa daun Kd7-b6 
11. Mc4-bb3 Kb6-d5 

Hitam bermaksud ' mengem- 

bangkan Mc8, menempatkannja 
di b7. Akan boleh djuga Md. 
Dng, langkah jang berikut, pu- 
tih mentjegah maksud itu. 

12. Kf3-e5 Kfs-dt 
Disini masih boleh'djuga Ma. 

Akan tetari hitam menghendaki | 

pertukaran Mg5 jang akan me- 

nambah kelemahan pion d4. 
Putih sukar mengindarkan per 

tukaran ini. 
13. Mg5xet 
14. Pdi-e2 
Amat kuat djuga 14. Ke4. Ini 

berarti mempe'gunakan kele- 
mahan2 petak2 hitam. 
14. Kd'r-f6 
15. Bfl-dl b7-b6 
16. Bal-cl Mc8-b1 
19. f2-f3! 

Hitam mengantjam dengan 
Ke7-d5-I4-821......... Gerakan2 

ini dihindarkan dengan tekstzet 
dan djuga memberikan tempat 

jang kuat bagi kuda putih dicen 

trum. Sebaliknja tidak baik 
korban 17. Kf7: Bf7: 18. Pe6: 

sesudah Ked5. Hitam sekarang 
harus memainkan 17. 

Ked5 18. Ket Bc8 19. Bc8: Mc8: 
20. Mc2 dengan kira2 permain 

an jang sama. Dari pada me- 
mainkan demikian, hitam. men 
djalankan kesalahan jang menen 

tukan. 

Kd5xe7 

sRip (Phil Carey), 

  Ana Na Ba8-c8 

“STELLING sesudah 17. 

  

Bi8xf7 18. Kesxf7! 

Antjaman 22. Pf7:4, Pf7: 23. 

! 

Mb'i-a8 
  

LAGI 680 GEROMBOLAN 
MENJERAHKAN DIRI 

Lagi 680 orang dari gerom- 
'bolan daerah - Selatan Kabupa- 
ten Tjiandjur telah menjerah- 
kan diri kepada jang 'berwadjib 
disitu dan meminta perlindung- 
an dari pemerintah. Dari djum- 
lah tersebut sebagian besar ada- 
lah keluarga gerombolan dan: 
lainnja adalah anggota ,,pasuk- 
an” dari gerombolan. 

Seperti pernah idikabarkan, 
dalam Desember 1956 didaerah 
tersebut ada 977 gerombolan 
menjerahkan diri. 
Kedjadian2 itu adalah hasil 

usaha bersama tentara, pamong 
pradja, Polisi didaerah tersebut 
dengan gerakan2 massaal. — 
Ant. 5   

SAJEMBARA 

sediakan formulir untuk diisi. 

Jogjakarta. 

tepat tgl. 28 Pebruari 1957. 

gunting 

Gadjah betina : .... neceaanan 

Nama penebak :   

! Radio jang sedang 

DENGAN kesediaan direktur kebun-binatang Gembira 
: Loka R. M. Kaboel untuk mengganti nama kedua gadjah 
jang sampai sekarang mendjadi ramai dikalangan masjara- 
kat, karena nama2 Sri Redjeki dan Slamet sedikit banjak 
menjinggung mereka jang bernama demikian, maka kami 

mengisi, nama apa jang dipikirnja tepat untuk gadjah djan- 
tan dan gadjah betina itu, dan mengirimkan formulir itu 

kembali kepada Redaksi Kedaulatan Rakjat, 

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

usulkannja, sebab nama? gadjah itu sudah ada, jaitu 
mendapat hadiah masing? Rp. 15,—, 

Disudut kiri amplop harap tulis: 
Hanja formulir ini jang berlaku. 

Sajembara Gadjah 
Hadiah Rp. 240,— 

snsvoaunnan 

Gadjah djahtah $ erosi 

Tjeritanja mengisahkan se- 
'orang bekas tentara Amerika 

karena men- 
dapat Juka2 di Afrika Utara 
harus dirawat di Amerika Seri- 
kat dan meninggalkan isteri. Se- 
lama Rip dirawat isterinja dite- 
mani oleh Ynez (Pier Angeli) 

, Seorang penari dan penjanji dari 

suatu night-club di Casbah itu, 
dengan maksud. tertentu, dari 
pemilik tempat hiburan itu, Ber: 

kali2 isteri Rip didesak supaja 
mendjual tanahnja tetapi usaha 
pemilik Nightclub dan kemplo- 
annja itu tidak. berhasil. Alang- 

kah. terkedjutnja Rip, ketika ia 
kembali dari perawatan: - mene- 
mui isterinja mati karena tem- 

bakan pistol dirumahnja. Menu- 
rut penjelidikan polisi matinia 
isterinja Rip itu karena bunuh 
diri, tetapi Rip sendiri tidak per- 
tjaja akan keterangan polisi itu, 
Dengan tjaranja sendiri dan pe- 

nuh kebranian ia mentjari pem- 
bunuhnja. Ynez, jg tidak sadar 

akan. maksud2 madjikannja itu 
menimbulkan sakwasangka ke- 
pada Rip, jg sebetulnja sudah 

tjinta kepadanja. Achirnja usa- 

ha Rip berhasil djuga dan seba- 
gai pengganti isterinja ia kawin 
dengan Ynez. 

sk 

BENGAZI 
(SOBOHARSONO) 

LAGI suatu tjerita dipadang 
pasir jang penuh dengan myste 
rie itu. Film keluaran R.K.O. 

diputar di 
Soboharsono itu, mentjeritakan 

seorang tawanan (Richard Con- 
te) jang. meloloskan diri kare- 
na mendengar ada emas terpen 
dam disalah satu tempat dite- 

ngah-tengah padang pasi. Ia ke 
luaz ..pendjara, dengan, memper- 

nakan power jang ditjurinja.    
dan lari ke BENGAZI. Seluruh 
tenaga polisi dikerahkan untuk 
mentjarinja. Selama di Bengazi 
ia menunggu temannja jang ma 
sih dipendjara (Richard Carl- 
son) dan menurut rentjana akan 

pergi bersama2 seorang pemilik 
rumah minum (Victor Mc Lag 
len). Tepat .pada hari ketiga 
orang itu akan berangkat men 
tjari emas itu, datanglah anak 

perempuan Victor Mc. Lagien 
(Mala Power) dari Dublin (Ir- 
landia). Dengan tidak memikir- 

kan nasib anaknja itu Victor 

berangkat djuga mentjari enihs 
dengan 2 orang temannja itu. 
Ditempat itu mereka mendapat 
gangguan dari suku2 Arab dan 
powerna iditjuri. 

Polisi jang mengetahui hal itu 
mentjarinja dan mendarat disi- 

tu dengan pesawat terbang. Dju 
ga anak Victor tidak ketingga- 

galan ikut. Pertempuran hebat 
terdjadi dengan suku2 Arab, se 
hingga Victor Mc. Laglen dkk. 

kehabisan peluru. Waktu Ri- 
chard Conte hendak. mengubur 
temannja jang mati karena di- 
tembak orang Arab, ditempat 

itulah diketemukan peti jang 
berisikan emas. Dengan kebra- 
nian jang luar biasa, Richard 
tadi hendak menjerahkan peti 
emas itu kepada orang2 Arab 
dengan maksud menolong: polisi 
dan teman2nja. Sebagai hadiah 
atas hasil perbuatannja itu, 

Mala Power memeluk Richard 
untuk hidup berdampingan sela 
ma-lamanja. 

GADJAH 

Siapa sadja diperkenankan 

Tugu 42. 

Rp. 15,— 

jang masuk. 

jang 
Sajembara ini ditutup 

“4 

SAJEMBARA GADJAH, 

sini ......K. se0comena nenas ana naa senan 

#tnenerantenekeneeaan nahan   
 



       

      

  

ha 

-
 

                 

- djalan kaki. Tapi tetap gembira. 

     
Tuan hari 

tentang Wanita super diibukota 
jang ja serba super. 
Sekarang tjerita tentang wanita 
sederhana jang pakaiannja serba 
sederhana, Nanah tangarna se- | 

  

    3 naas Kalau aa lan 
aa Pulang bawa Bana 

Tetap bahagia. Suami isteri 
serta anak2 aman sentausa. : 

Berabe buka topi 100 kali un- 
tuk wanita sederhana ini! 4 

sk 

Saptu jl. Berabe ikut PWI 

Sipahutar (wartawan). Memper- 
ingati ulang tahan PWI. Mudah- 

mudahan semangat berdjuang 
Pak Dirman dan Sipahutar 
(wartawan) nular kepada Be- 
rabe.....eh... sedikit2. 

Sania tjerita | | 

. dimakam Pak | 

  

  

      | Semangat 

  

dak bisa “ditundukkan. Tidak 
bisa dibeli. Hapa Berabe bisa....? 

 BERABE 
PANITIA NEGARA UNTUK 
PERSIAPAN UNIVERSITAS 

BANDUNG . 
Dilantik menteri PPK. 

“Menteri PPK telah melantik 
Panitia Negara bertugas mem- 

3 Universitas Negeri 
di Bandung. Upatjara itu diha- 
& pula oleh Menteri Djuanda. 
Sekdjen PPK Hutasoit, para de- 
kan dari fakultas2 di Bandung 
Gan para anggota panitia. Pani- 
tia itu dibentuk menurut kepu- 
tusan Menteri PPK. 

Panitia terdiri ketua Gubernur 
Sanusi Hardjadinata. wakil ke- 
tua I Prof. Dr Djuhana wakil 
ketua HT Dr Sutedjo, panitera I 
Jusar Kartasubrata, penitera 
II Mr Suardi Anggota2-nja 
dalah Prof. Leeman (dekan 
Fakultas Ilmu Pasti dan Alam), 
Prof Sadarjun dekan PTPG, 
Sjahrip (Jajasan Universitas 
Merdeka), para Residen Priang- 
an, Banten, Djakarta dan Tjire- 
bon, Walikota Bandung, Ketua 
DPRD Peralihan Djawa Barat. 
Wakil ketua DPD Djawa Barat. 
Kepala Djawatan Gedung2 Ir 
Tan Hwat Tian, Suradiradja, Mr 
Kusna Puradiredja, nj. Emma 

  

  Puradiredja dan Dr Surjasuman 

tri. Penasehatnja Mr Moh. Ya- 
min. — Ant, 

RADIO 
SENIN 11 PEBRUARI 1957 

JOGJAKARTA 
59,2 dan 127,6 M 

45 Lagu2 Djerman: 
Siang oleh ROS: 17.00 

14.10 
Ha 

Minum Teh: 18.15 

“ karta: 1830 Njanjian Tionghoa 
oleh .,Rhe Chung”, 18.37 Adzan 
Maghrib: 19.15 Tindjauan Luar 
"Negeri: 19.40 Njanjian Seriosa 
dengan keterangan: 20.30 Seni 
Suara Djawa oleh ,,Paromo 
dojo”, 21.15 Lembaran Bahasa 
Djawa, 21.30 Krontjong Malam 
oleh IKSJ: 22.10 ,,Penawar Du- 
ka” Dagelan Mataram langsung 
dari Panggung Hiburan Alun2 
Kidul Tjer: ,Klinting Wasiat”, 

SURAKARTA 

. 61,47 — 122,95 M 
1315 Klenengan dari Kraton 

Surakarta: 17.00 Ruangan . pe- 
-muda-pemudi: 17.50 Irama Indo 
nesia, 18.30 Rajuan petang oleh 
O.K. Ksatrija: 20.30 Irama Ma- 
Tuku oleh Gemi Saparua, 21.20 
Ketoprak oleh Karawitan Stu- 
dia: 22:15 Wajang Orang. 

2 SEMARANG 
92,05 — 120,48 M 

13.15 Orkes Puspa Kentjana: 
14.10 O.K.M. Sagi: 17.00 Ujon- 
Ujon, 18.15 Irama Kalimantan, 
19.30 Ruang Minggu ini: 20.30 
Krontjong Merdu oleh: Orkes 
“Radio Semarang Biduan Dar- 
manto, 'Muljono dan Indrawati: 
21. 15 Darj dan untuk Pendengar 

atjara : lagu2 barat populer : 
22.15 Sandiwara Radio oleh: Kel 
PWI Semarang. 

' SIARAN NUSANTARA II 
20.00 Gadon Malam (Slo). 
21.00 OSS III (Sby). 
21.30 Motjopat Semarangan 

(Sm3). 

SELASA 12 PEBRUARI 1957 
JOGJAKARTA 

59.2 dan 127.6 M 
: 1445 Suara Doris Day dan 
Frankie Laine: 14.10 ,,Kwartet 
Dharnoto”: 17.00 Taman Ka- 
nak2 Netral: 18.00 Gitar tung- 

SITI 

      

   | “Dongengan untuk Kanak2: 17.40 | 
Pengantar f 
angan Djapen Kotapradja Jogja 

    

| an Perang Kita: 

119.30 Dolanan: 20.30 Krontjong | 

La 

gal: 18.15 Siaran untuk Angkat 

18.37 Adzan 

19.15 Iehtisar Pers, 

Rintisan Sastera oleh sLo- 

20.30 Imbauan Ma- 

lam oleh Kusuma Remadja: 

Maghrib: 
19.40 
ka Lika”: 

    

21.15 Obrolan Pak Besut: 21.30 

Ketoprak Mataram Tjer: ,,Tjin- 

derawan Indera" Seri I. 

SURAKARTA 

61,47 — 122,95 M 

13.10 Kenang-kenangan dari 

Amerika Latin: 14.10 Rajuan si 

ang oleh O.K. Tjahaja Muda: 

17.00 Dunia anak2, 17.50 Kara- 

witan dwi rarass 19.30 Lagu2 

Hawaii oleh The Moon Islan- 

ders: 20.30 Imbauan malam oleh 

Triasswara: 2120 Puspa Ra- 

gam oleh ROS Penj: Suprapti, 

Marjati, Ismanto, Rudhy. 

SEMARANG 
92.05 — 120,48 M 

13.15 Radio Orkes Surakarta: 
14.10 Kwintet Harry Gaaren | 

stroom: 17.00 Taman Kanak2: 

17.30 Ruang Peladjar, 18.15 Hi- | 
dangan Corps Musik ALRI: 

  
Merdu oleh O.K. Irama Sary: 

| 21.30 Gema Malam: 22.15 Ira- | 
ma Padang Pasir. 

SIARAN NUSANTARA II 
20.00 Hidangan ORS (Smg). 

20.30 Kesenian Angklung (Dkt). 
21.00 Reportage (Smg). 
21.30 Bebodaran Sunda (Bdg). 

x 
(Perobahan? bisa terdjadi). 

SGOEI KIEM GIOK $ 
ACELI BIKIN GIGI 

Tanggung baik dan kuat. 

  

  jang sudah terkenal SESSLSSSSS SES 
harga pantas. $ Sa : : 

Mamak OS SSS SSSSSSSSSSSSLLLLLLLLSES SSL SELSSSSSSSLSS 
GSANDEKAN No. 2 $ $ Telah terbit di Jogjakarta madjalah berbahasa Djawa : 

EA AA EM LM LA 

— SEBELUM KASEP — 
Urat mata spaning kalau 'kudah 
saatnja untuk batja kabur, tje- 

pat2 pakai Katjamata jang tjo- | 
tjok, glas dari Djerman tulen. 
Dapat mendjamin kepuasan ma- 

ta. Zonder atau dengan Recept 

Dokter Mata. Sedia semua 

“ukuran. 

NAUFAL — Kauman 294, 
(Belakang Masdjid) — JOGJA. 
MMA ANA 

SELSSESSSSLSSLLLSSSSSL 

   
X Perhatian !! $ 

$ Waktu tinggal sedikit » 
2 

v Saps ASIA si gu 3 
SSK” 0£ 3 

2 w £ —. « 

Is rr 3 : un 3 

SM 2 0 — 
: az5 

tema 

os 8s DO 
2.3 SI 2 
3 AA ? 

“5 X 212 2 
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MW Sant 5 
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— Dn Ia 
» Pir 2 3 2 Em - 
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- Pa 
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- - 9 s « 
? S.@ 

el 

Paman 

» $ 

FEGSSSSGSGSS AH 
Telah lahir pn Naat "pada tgi. “2 FEBRUARI 1957 

di R.S. Panti Rapih anak kami jang pertama perempuan : 

RUMIJATI 
Atas pertolongan para Zuster / Bidan dari R.S. Panti Rapih 
kami 'utjapkan beribu-ribu terima kasih. 

Kami sekeluarga : 

Moerdjijo Pawiromiardio. 

SESESSST: 

Gondolaju Dj. 6/7 — Jogja. 
SESESSESSESSSSL SESSSSSS 

SABUN WANG: 

COLIBRITA ' 

  

a
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n
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Pan ena 1 

MELEBIHI SEGALA MATJAM ARAK, JALAH 
ARAK OBAT KUAT 

—.tjap ,ORANG TUA? 
'Terbikin dari Obat2 Tionghoa jang Istimewa, dapat me- 

njembuhkan penjakit reumatiek, pinggang pegel, tulang 
linu, iga meusuk, ulu hati sakit, muka putjat, kaki tangan 

sering kesemutan, sering kepala pusing, mata berkunang, 
perut mules, memberi tambah darah dan tenaga baru pada 
urat2 jang lemah. 

Paberik ARAK: N.V. Handel Mij. MAY LIAN 
Dji. Kartini 54, Djakarta, tilp, Gamb. 4437, f 

Dji. Darat 89, Semarang, tilp. 13383. 

Dapat beli pada Toko2 dan Warungg diseluruh Indonesia.   
     

     

  

       

  

      

  

    

Djanganlah Mn 
»tapal gigi” dengan 
sembarangan..... 
tapi mintalah, 

PRODENT 
membuat gigi seputih 

mutiara! 

d
a
n
d
a
n
 

| 

Setiap kali sehabis makan, 
sikatlah gigi “dengan 
PRODENT. 
Membikin hawa mulut 
mendjadi harum dan tak 
tertinggal suatu kotoran 

   
     

  

   

  

Tube sangat besar Rp. 3,50 

Tube biasa Rp. 2,50 

   

     

  

HIDJAU 

(Chlorophyl) 

Tube sangat besar 

  

 #JENDERAWASIH" 
Mementingkan kebudajaan dan kesenian, chususnja meng- 

gali kembali dan menjemarakkan pusaka2 lama peninggalan 

nenekmojang kita. 

Isinja antara lain : — sambutan Kepala Daerah Sultan Ha- 

mengku Buwana, sambutan Kepala Balai Bahasa PPK Su- 
midi Adisasmita: tjeritera tentang ,,Njai Rara Kidul”, ten- 

tang ,,Sunan Kali Djaga”, tentang ,,Banjak Emas”, bazai- 

mana ,,Nonton Wajang”: siapa Raden Bekel ,,Tembong” 
pelawak Dagelan Mataram, dolanan, tjangkriman, godjegan 

dan njanjian kanak2 oleh pak Soekatno, tjerita gambar ber 
sambung tentang ,,Keradjaan Madjapait”, dan teka-teki si- 
lang berhadiah Rp. 100,—. 

sesudah berkundjung kedaerah2 jang djauh, kini 

Jogja dan Solo bisa mendapatkan giliran untuk berkenalan 

denzan sang dyah ,,Tjenderawasih'. 

Terbit 2 X sebulan. Langganan tjuma Rp. 2,50. 

dj. Tandjung 21 — Jogjakarta. 

SES BSLSLSLSSLLLLLLSLLRSLLLLLLLSLLLLLLLSSG » 

| 

  

ALPINO 1957 
Telah datang!!! 

Para pemesan diha rap datang memilih. 

Dealer dari VESPA - SCOOTER dan BROMFIETS ALPINO. 

  

    

  

  

Administrasi madj. ,,T(JENDERAWASIH" - telp. 327 

  | 

POMADE MERK GARUDA" - 
Satu?2-nja POMADE jang terkenal di Pakistan dan di Indo- 

nesia, Terutama baik sekalj untuk Pemuda & Pemudi pega- 

wai2 kantor atau anak? sekolah jang suka memfikirkan so- 
al2 dalam, belum umur rambut sudah mendjadi putih. Men- 
tjegah dan membasmj tumbuhnja rambut putih, memperkuat 

akar? rambut, sehingga tumbuhkan rembut asi (hitam). 
menghilangkan rasa posing, gatal di kepala. Pakainja mudah 
seperti Pomade biasa .....,... Rp. 25,—. 

Agen: 

Toko Obat TEK AN TONG j 

Patjinan 81 — Jogja. Pusat Pendjual : 
Toko Obat ENG NJAN HO 

Patjinan 15 — Jogja. Tabib BARIAH 
Toko Obat HOK AN 

5 Tambak Segaran 6 — Solo.     
  

  KLS 

MAU BELI : : 

PIANO2 
Baex maupun rusak. 

DIDJUAL MURAH 
| ALPINO '54 (masih baru) 

Dapat dilihat sore djam. 4 — 6. 

di Bintaran Wetan 1l. 
SMA AA AA TA 

$ Didjaai murah 
Keseran ban pompan bekas 
roda truck ring 20. Kuat 
untuk muatan 2 ton. 

' Moh. BADJOERI 
Pringgokusuman Gt. 2 Pa 

(belak. K.R.T, Honggowongso). 

SSSSESSSSS 

DIDJUAL : 

PIANO 
Otto Vanguardt 

Keadaan (baek. 

  

  

KELONJO 

LOLIBRITA 

  

    
Tugu - Kulon 114 — Jogju. 

3353 | 

Tugu - Kuion 114 — Jogja. 

Hampir dibuka | 
Sebuah mobil hanja Rp. &— (ENAM RUPIAH) 

  

      
  

   

Beli banjak dapat potongan. Untuk didjual lagi harga 
berunding. 

luwelie: SI UKS ING Horl uwelie: h orloger 

Bodjong 64 Patjinan 30 Tjojudan 105 

| SEMARANG —  JOGJAKARTA- — SOLO. 

CELL SSSESISSSSSSSSSESLSSSSSSSSSSSL 

1 ALAMAT TUAN : 

 Maisom 

Gadjah Mada 
MALIOBORO 817 —— JOGJA. 

Mulai hari SENEN Buka Djam: 9.00 — 13. 00. $ 
17.30 -— 20.00. & € 

$ MINGGU TUTUP. £ 

  

  

BAN DALAM / LUAR 
UKURAN : 

18 X2, 23X 2: 26 X 25 275 X 19: 300 xX 19, 

325 X 195 350 X 13. 

— dan lain-iain ukuran tersedia lengkap. 

— masih tersedia beberapa buah bromfie:s 

LUXOR”. 

»DUCATI 

Keterangan / penawaran : 

N. V. ,PRAWIRA MULJA" 
SOGJAKARTA. nona dk Ta Oh 663 

   

  

  

  
  

SSSELSSSS 640490080000018008666084464414LRNAAIOOLLLOLLLRARNR RA SBS 

Kar 
"CC PHARMA 

Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf 
@ mtung dan buah pinggang Paling Mandjur untuk lemah 
perut, makanan tidak hantjur betul, perut kembung masuk 
argin, djantung berdebar, kaki- -tangan dingin, kesemutan, 
sakit pinggang, kentjing manis badan suka sakit2 tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan 
kusut pikiran : suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
rang semangat kerdja dan lain sebagainja. 

Harga per GOO8 ....oooco.o.ooocooooo RP: 20— 
POTENSOL 

Untuk lelaki jang merasa lesu (keterangan lebih 

Gjelas dim. doos atau boleh minta dari pendjual). 

  

Erza Per 0008 La ococoinaaeane Na erat ... Rp. 80,— 
SEXALIN untuk wanita jang sakit bulanan 
SA Paseban ne SA sanak Pama Manna Tana 3 Mb 
PREGNOL “an... ci coocooncar mania LeKA Kan aman Suk Desak 25,— APHRODIN externoi ..... Z Aittm” Ike 

DC CREAM 

Tanggung menghilangkan tan- 
da2 hitam, djerawat, kukul dan 
panu. Berj tjahaja dan membi- 

kin tjantik paras mukanja. 

Per doos Rp. 15,— 

NO - HAIR CREAM 
Tjepat menghilangkan ram- 

but dan tidak herbahaja dan 
gampang dipake. 

Per doos 

ATOM 

abgrh an ta Rp. 10,— 

HAIRDYE. 

Untuk menghilangkan rambut 
putih Tanggung tidak LUNTUR 
Gan kwalitetnja istimewa. 

Rp. 10— 
Rp. 25,— 

OT TA 

  

“Per doos 
Rp. 185,—: 

socomozxe 

DC POMADE 
Untuk menghitamkan rambut 

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

Dapat dibek ditiap Toko Obat 

TIONGHOA dimana - mana. 

CD ,PHARMA" Lid. 

1:j1. Ternate No. 12, Bandung. 

"JL Pinta Air No, 24, Djakarta 

  

toke 13) 
"GEN? di DIAWA TENGAH : 

Toko Obat Tek An Tong, Toko Pakistan, 
t6B, Eng Tay Ho dan Eng Njan Hoo, Petjinan, R.O. Y 
Xaruhun, Malioboro Jogja Nita: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raya Magelang: Toko Obat Junon, Djl. Siamet 
Ryadi 162 Timuran, Sport & Watch Store, muka pasar 
Slompretan Solo: Toko Obat Eng Tay Hoo, Hng Djien 

Tugu Kulon   Hoo dan Tek Sing Tong, Pekodjan Semarang. 

   

  

POMADE 

COLISRITA 

GSOSBSGSSS      

  

  

  
MINJAK RAMBUT 

COLIBRITA 

nh 2 Kan 
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“HALAMAN 4 

   Telah Nanttoh | 
HERIJANI MUNAR 

Drs. BUSONO WIWOHO SUMOTIRTO 

  

Blora 

GELLSSSSSESSLSLESLSSLLSISLSLLESLSS SES start 

Kepada Panitya jang dibentuk oleh Pemuda? Penuaan dan 

Mergangsan, kepada Sdr. dari kalangan Kepolisian, AURI, 

Orkes PENY, sanak-kadang, kandai-taulan dan pera tamu 

jang telah memberi pertolongan, bantuan dan Sumbangan 

baik moril maupun materiel pada waktu perkawinan kami 

tgl. 27-1- 5? kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih, 

hormat kami : 

C. M. MOELJANI / J. SOEDIJO. 

  

   

  

Medan 
9 Pebruari 1957. 

  

  

Ta aa / 1 1 / 1 ! 1 1 . - 

PENGUMUMA 
BESUK TANGGAL 19-2-1957 

akan diadaka# lelang kaju djati, bertempat di Kantor Dae- 

rah Hutan Jogjakarta, Djalan Melati 1 Batjiro, lelang di- 

mulai djam 10.— pagi. : 

Adanja kaju2 terletak di Tpn. Plajen I, Il dan 
Batjiro. 

Banjaknja kaju pertukangan 1148 Ms dan 
» bakar 126 Sm. 

. MAL .—.— . Tea 

Daftar kapling dapat diminta dikantor tersebut diatas, 

tiap2 hari djam kerdja. 

KEPALA DAERAH HUTAN JOGJAKARTA, 

M. Soekandar. 
MAMA AL MAL ML LM ALA YA "AA 
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ASTROLOGIE ! 
BELA Ran LAHAN AN 

: 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 1004 MEMUASKAN, 
semuanja bisa diterangkan dengan djelas dengan ongkos 
Rp. 15,—. Obat? laen harga. 

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

TIAP HARI: 

Djam bitjara : 8— 12.00   

Me TI 

  4— 6 sore. 
  

PEN pena man ea an pen SEE Pp an on 

YOUR HEALTH IS YOUR FORTUNE 
KASHMIR TONIC PILL S: 

Untuk m-engkuatkan badan laki2, lemah umumnja meng- 
kuatkan urat2 sjarat, otak dan Pikiran, Djantung berde- 
bar2, perut kembung, mata kurang terang, nafsu kerdja tak 
ada, telinga berbunji - bunji pinggang sakit, kaki tangan 

dingin atau semut-semutan sering mimpi atau takut, ma- 
rah - marah atau lekas lupa dan lain2. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR LADY TONI C PILL: 
Untuk wanita jang sakit keputihan, muka putjat, hilang- 
Kan tjape2, kuatkan badan, Spesial untuk wanita supaja 
datang bulan acc. Darah berhenti, tidak djalan, badan ku- 

rus, pinggang sakit, kepala pusing, marah - marah. 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR FACE CREAM: to make you more beautiful 
Untuk membaguskan muka njonja, supaja halus dan 

bersih dari noda2 hitam dan lain2 penjakit, Kekolotan, Pa- 
nu, Djerawat dan wiru kulit muka, Muka kelihatan muda 
seperti gadis dan tjantik, Kulit djadi litjin, dan halus. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR GOOD FRIE ND OIL : 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR HAIR TONI C OIL : 
Kuatkan nrat2 ramkut, tahan rontok, dan rambut mendjadi 
pandjang dan tebal. Bikin tumbuh mendjadi banjak. Baik 
buat orang jang baru baik dari sakit panas dan baik se- 
kali buat Perempuan jang paru bersalin, baik buat orang 
jang suka Pusing Kepala. 

Harga 1 botol Rp. 20,— 

KASHMIR POMADE : Super guality. 
Menghitamkan rambut putih, tahan rontok dan kuatkan 

akar2 rambut. 
Harga 1 pot Rp. 30,— 

KASHMIR RHEUMATI C PILLS : 
Untuk penjakit entjok, linu2, sakit badan, pinggang dan 

tulang. 
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Harga 1 botol Rp. 10, — 

TABIB WAHID MAWN 
Tamblong 49 — Telpon 4941 — Bandung. 
Dji. Djatinegara Barat ?c — Djakarta. 

Obat2 dapat dibeli dirumah2 Obat Tionghoa diseluruh 

Indonesia. 

Agen - agen : 
JOGJAKARTA : Toko Solo Sosrowidjajan No. 5, Toko 

Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko Obat 
Eng Njan Ho Patjinan 75, Toko Tek An 
Tong Patjinan 81, Warung Muljo Djl. Ju- 
donegaran 17, Toko Junior Djl. Malio- 
boro 98. 

SOLO : Zindabad House Nonongan No. 77. 
MAGELANG : Toko Obat Hok An Djl. Raya 114. 
SEMARANG : Toko Obat Shanghai & Singapore Pasar 

Djohar, Toko Obat A.A. Gang Pinggir 9. 

BEDAK WANGI 

COLIBRITA 

  

GESESLSESBESLLLBBBIBEPSSBSSGEM SSLSLESESLIISISIBSSS Oa OA 

Idzin 7 Djuli 1956 No, U, 11478 ya 
t 

  

Merana Ma kat Lboainan na Hakan salah 
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