
    
Seperti diketahui Sabbi Pa 'ka- 
binet B.H, telah menjerahkan 
mandatnja kembali. “Pada gam- 
bar diatas “aa Ne) RN. 

  

  

  Pora hakim be- 
: kerdja lagi 

    

   

  

' KEMARIN PAGI WAKIL 
— SERTAI OLEH GUBERNUR 

2 

“Mengenai pian aka kabi- 
net baru ditegaskan, bahwa pro 
cedurenja tidak berbeda dengan 
jang sudah2, jaitu terlebih dulu 
diadakan hearing dengan par- 

- tai2 jang akan dilakukan oleh 
. | Presiden pada tgl. 6-3 ini, 

Perlu zakelijkheid. 

Atas pertanjaan bagaimana 
gambarannja, Wakil Presiden 
mengatakan, bahwa sukar atau 

F r- |tidaknja tergantung pada za- 
ta Ketua Mahkama Mr | kelijkheid dari partai2. Wakil 
Wirjono “Prodjodikoro " 3 'mengu- Presiden jakin, bahwa dengan 

mumkan, bahwa mulai Senin tg. zakelijkheid ini sebagai dasar, 

5 Maret 1956, para hakim meng- | pembentukan akan lantjar. 

hentikan aksinja jang dimulai | Djuga mengenai programnja 
tg. 1 Maret jang lalu | |dikatakan oleh wakil Presiden, 

Putusan tersebut telah diam 
: bil oleh NN Mena 

kan kepada | segenap 'anggota-. 
rja, Sebagai alasan dikemuka- | 
kan, bahwa setelah demissioner- 
nja Kabinet B.H., "maka tidak- 
lah ada instansi jang memper- 

tanggung-djawabkan penjelesai 
an tuntutan para hakim. 2 

Perintah untuk menghentikan 
aksi para hakim itu dikeluarkan 

  

oleh Pengurus Besar Ikatan Ha | : 
kim Indonesia dan berlaku sam 
pai ada ketentuan lain, Demiki- 
an berita Antara dari Djakarta. | 

: Jogja belum tahu. 
Pada berita tersebut diatas, 

“vas05 4 mengenai Jogjakar 
litambahkan bahwa “ 

   tapnja 
masih tetap seperti semula. de- 

  

Senapan 
Mulai kemarin: EAi karim 

digedung Panitia Maa In- 
 donesia 12 tjalon2 terpilih ang 

2 gauta DPR baru: ntuk - penje- 
lesaian surat2” kepertjajaan me 
reka, Tepat pada djam setengah 
sebelas pagi datang pertama 
Mr Sartono, bekas ketua Parle- 
men sementara “disusul oleh a.!. 
Zainal Abidin Achmad, 'Rambi- 
tan, Dr Hilman Tobing, Hasan 
Basri, Hadji Tjikwan, R.H. Kus 
nan, Mr Burhanuddin, Mereka 

   bahwa tidak djauh | 
rena partai? sudah 1 

nja Wakil Presiden 
kan supaja partai? 
hadapi pembentukan: kabinet 
'baru sekarang harus berfikir se 

tjara baru pula dan melupakan 
segala sesuatu jang dapat me- 

njukarkan pembentukan kabi- 

net, seperti jang sudah?. 

3 Pembagian Kementerian? 

tidak rationeel. 
|. Mengenai Kementerian2 oleh 
Wakil Presiden dikatakan. bah- 

Iwa susunannja sekarang ini ku 
“Irang sempurna. Ini disebabkan 

karena pembagiannja. kurang 
rationeel.. Sebagai tjontoh di- 

ambilkan Kem. Tenaga jang 
kini digabungkan dengan Ke- 
menterian Pekerdjaan Umum. 

Bung. Hatta lebih menjukai Ke 

“Agraria Me 

pelajaran 'maka Wakil Presi- 
den menganggap “perlu adanja 

Kementerian Pelajaran, djuga 
- transmigrasi perlu ada Kemen- 

terian tersendiri. 
Ph "Pembatalan Unie dan 

“Atas artoaa sampai dima 

na akibat pembatalan Unie dan 

KMB atas perkembangan ekono 
| mie kita, ditegaskan oleh Wakil 
Presiden, bahwa-kesukaran2 ma 

sih akan tetap kita alami. Jang 
benting menurut Wakil Presiden 
jalah penjusunan otonomi dae- 
rah. Dengan demikian penghasil 
an daerah bisa masuk banjak 

dan. rakjat puas. Selain itu ke- 
sukaran2 akan lebih mudah di- 
atasi. 

Mengenai soal beras, dikata- 

kan oleh.Wk. Presiden, bahwa   diterima lengkap dengan sja- 
rat?nja, — RD. 5 .amanan, kesukaran? didalam 
  

Wilajah. Djawa Tengah 
  

SURAKARTA 
SANGGUP MEMBASMI 

' HARIMAU 
Sir Sambodo Budojowirjono, 

seorang pemburu di Surakarta, 
telah minta idzin kepada jang 

| berwadjib maksudnja ia (dan 
. kawan2nja) sanggup membasmi 

harimau? jang berkeliaran dise 
kita" ketj. Lubuksikaping, Pa- 
saman, Suroakenig “Tengah. 
Permohonan itu dimadjukan 

setelah Sdr Sambodo membatja 
KR" tg. 28 Febr. jang menje- 

butkan bahwa didaerah tsb bi- 
natang buag itu meradja lela 
sehingga Pu sangat 
ketakutan.. 1 

5 DPD SE SURAKARTA ADA- 
2 KAN PERTEMUAN DE- 

D0 NGAN PERS. 
€ — Kemarin dirumah makan Pak 

1 diadakan per 

    

B karna 

: G3 dite- 
terintahan 

     
   
    

     
    
      

   
     

Hoa 
pihak 
de, Bojolali, memberik: 

. rangan kepada 3 
       
   

  

   
   
   

kan kurena Kel kelap 

  

   

   

       
A ketjamnatan" na 

redaksi, b: 
“tidak. Pe anak2, itu. bu- | 

rarg insjafnja Gita tua murid. 
Perintjiannja “ialah 555 karena 

sakit biasa dam 1595 karena se- 
bab2 lain. Djadi tidak 5074. 

' Tentang berita jang dimuat 
itu diakuinja, bahwa pihak ka- 

wedanan semula menerima lapo- 
ran dari Djapen Karanggede ber 

kolah2 jang . dimaksud. Berhu- 
bung dengan ini maka segera 

diadakan pemeriksaan seperlu- 

nja dan hasilnja seperti tertjan- 
tum diatas. 

Dengan keterangan tsb dia- 
tas itu maka dapat ditarik ke- 
simpulan bahwa didaerah kawe- 
|danan Wonosegoro tak terda- 
pat bahaja kelaparan. Dan per- 
lu ditambahkan bahwa berita jg 
dimaksud itu redaksi menerima 
dari instansi resmi seperti ter- 
tjantum diachir berita.   

  

pesanan 

  

menterian Tenaga itu-digabung- 

'kan dengan “Industrie dan Pera, - 

tambangan, djuga Kementerian | : 

Pertanian” dengan. 
1 ngingat pentingnja. functie dari 

Partai . partai perlu zakelijk utk) 
lantjarkan pembentukan kabinet: 

(Oleh: Wartawan ,K.R.” sendiri). 
PRESIDEN HATTA JANG DI- 
SUMATRA TENGAH RUSLAN 

MULJOHARDJO TELAH TIBA DI JOGJAKARTA. SETELAH 

MENGASO SEBENTAR DI GEDUNG NEGARA, ATAS PER- 

MINTAAN PARA WARTAWAN WAKIL PRESIDEN MEMBE- 
ra INTERVIEW MENGENAI BEBERAPA MASALAH 

en PENTING JANG KINI SEDANG DIHADAPI OLEH NEGARA 

Sg KITA. : H 

transport mengakibatkan keku- 
rangan. Oleh karena itu menu- 
rut  Wk. Presiden harus ada 
vooraadvorming, paling sedikit 
untuk 1 tahun. Djuga dalam soal 
garam demikian. 

. Adatrechtkringen t'dak 
ada gunanja.. 

mengenai pembagisn daerah da 
iam lingkungan adatrecht, se- 
perti pernah disarankan oleh Mr 
Wongsonegoro, dikatakan oleh 

  

Mendjawab suatu pertanjaan ' 

  

Wk. Presiden, bahwa itu tidak 
ada gunanja. Jang penting dlm 
hal ini jalah letak daerah itu, 

Seperti di Maluku sukar diada- 
kan adatrechtkring itu, 
letak pulau2nja sangat terpen- 
tjar dan djauh2. Maka mengi- 

ngat hal itu Wk. Presiden lebih 
menjukai kalau Maluku ini di- 
djadikan 3 propinsi. x: 

Bantuan Rusia. 

Mengenai bantuan ekonomi da 
ri Rusia dikatakan, bahwa da- 
lam prinsipnja dapat disetudjui, 
asal kita harus melihat sifat, dari 
bantuan itu. Bantuan Juar negeri 
itu tidak boleh mentjampuri 
atau mempengaruhi politik da- 

| lam negeri kita. 

keamanan, dinjatakan, bahwa 
sudah ada gedjala2 jang banjak 
memberi harapan, Diantara dae- 

rah jang tidak amar menu 
| Wk. Presidsn adalah Djawa Ba- 
rat jang paling susah, karena 
adanja anasir2 dari luar, seperti 

  

  
  

Ketua “Matadanek Agung : 
  

  

  

  

o 
mah Agung supaja   

|bentjana2 alam, gangguan ke- |. 

dasarkan laporan dari kepala se 

Dalam hubungan ini berbagai 

ahli hukum ketata-negaraan me 
nerangkan, bahwa persoalan ini 

adalah persoalannja parlemen 
sendiri. Seperti diketahui badan 
itu. merupakan badan jang ter- 
tinggi dalam negara kita. Dari 
itu sudah seharusnja persoalan 
ini oleh Presiden diserahkan 
kembali kepada parlemen untuk 
diambil keputusan terachir. De- 
mikian kawat wartawan ',,K.R.” 
Djakarta. 

Mr Wirjono: Akan di- 
tindjau dulu. 

Dalam pada itu Ketua Mahka 
mah Agung Mr Wirjono Prodjo 
dikoro menerangkan atas  per- 
tanjaan ,,Antara”, bahwa per- 

| soalan sah ataw tidaknja sidang 
parlemen Selasa malam 28 Pe- 
bruarj jang lalu jang telah me- 
nerima baik RUU. Pembatalan 
Uni jang diadjukan kabinet Bur 
hanuddin Harahap, akan ditin- 
djau oleh Mahkamah Agung se- 
mata? dari sudut hukum, ' 

Menurut Mr Wirjono permin- 
taan Presiden Sukarno untuk 
mempertimbangkan sah atau ti- 
daknja sidang parlemen terse- 

pada ketua tapi djuga kepada 
Mahkamah Agung dan karena 
itu anggauta2 M.A. akan meng 
adakan sidang untuk menjata- 
kan pendapatnja dan mengam- 
bil sesuatu keput:isan. Putusan 
tersebut menurut Wirjono sele- 
kas mungkin akan diambil M.A. 

dan untuk ini mungkin masih di j 
perlukan lagi bahan2 ak par- '   
lemen. 

  

Sabtu 8 13 1956 dengan dihaduiri oleh wakil? dari berbagai In- 

. stansi serta para. peminat di Makam Pahlaruan 

| ditmnysungkan upatjaf1 pemakaman djenasah Bersah Sabioen 
Tiilatjap telah 

dari TNI jang meninggal dunia di Rumah Sakit Purwokerto ka- 

rena luka2nja akibat tembakan oleh gerombolan 

year Pen dihutan Utadjaja kompleks bot Aang 
TI, @-D.L 

(Gambar E.R. h 

  

but ditudjukan bukan sadja ke--. 

' Penerimaan RUU Pembatalan Unie 
(0 statuut oleh DPRS 
AKAN DI NDJAU SEMATA? .DARI. SUDUT 

: “HUKUM. 
BERKENAAN icngan. San Presiden kepada Mahka: 

memberikan ' 
updang? pembatalan Uniestatuut jang diputuskan “oleh sidang 

. parlemen tanya ketua jang-konstitusionil, diperoleh "keterangan, 
bhw pertimbangan Mahkamah Agung itu mungkin tidak mem 

- punjai kekuatan hukum jang menentukan. 

  
  

  

  
  

“karena 

Tentang usaha Memulikan 

“ ARIAN UM UM 
DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT KEDAULATAN 'RAKJAT (ANGGOTA S5. P.S.) 

MAJAT HIDUP 

untak 
hongeroedeem, sukarela zonder 
diminta titipan pembatja kepa- 

Sumbangan 

da redaksi ,,K. R.” : 

Sdr, D. Soerodihar- 

| djo, Langganan K.R. 

  
     

   

  

   

  
         

    

             

korban 

  

Van Kleef dll. jang sengadja Ha ga Dp Sle- Ban Pet 
| membantu .gerombolan2 penga- man Jogja Tn 35 

Ta Sdr. Liem Tien Seng, ' 

GELANGGANG DAGANG — |(Notojudan 73 Jogja ,, 10,— 
UNTUK WANITA, Para Peg. Bioskoop 

»Luxor” Jogja ».. 386— 
Dibuka resmi di | Para Siswa PGAA II 
Djakarta, (Putri) Muhammadi- 

Wali kot3 Djakarta raya ke- jah Jogja Dina 

marin ee man tah Lggarei Sdr. Nj. Sumarsono, : 
resmi gelanggang dagan ut 
Ha Marta Tn 1 di Diakarta mendarat mada 

|jang diadakan digedung perte- (Jogja » 25,— 
muan umum, Upatjara tsb. al. | Persatuan Isteri Pol. , 
dihadiri oleh Menteri Kehakim- |Bhajangkari Bg, So- 
an demisioner, Menteri Penerang | sial Kota Jogja 4 50,— 
an demisioner dan beberapa | sar. Iwan-Ery1l Ha- 
orang lainnja. Gelanggang da-| run Wijono, “Tjemo- 

|gang wanita itu dibuka hingga rodjadjar 15 Jogja ,,  50,— 
htanggal 19 bulan ini. Insp. SR'iDinas “PP 

K Kab. Wonogiri 

Surakarta nh 389,— 
Sdr. Sudarmo  Har- : 

. Kdjowijoto, Dinas Per- 

Stanian Rakjat Kab. 
'Karanganjar Solo aa Te 2a 

Kekeluargaan Kan- 

tor Kab. Magelang 

(K3M)  dja Kant. 
Kab. Magelang » 160,— 
Segenap Peg. N. V. 
Oliefabrik »Mata- 
ram”, - Bumidjo 2 
Jogja 2». 137,— 
Sir. Sudarmini SMP 

pertimbangannja apakah | II Jogja #2250 

Pergatuan “Wanita 
Brontokusuman MPP 

Mergangsan Jogja pa B3, — 
Para Guru/Murid SR 

| Apabila M.A. merautus terha- | VI Keputran I Putra 
dap sah atau t'daknja sidang par | Jogja 3 9O,— 
Temen Selasa malam i'u, tidak | Sdr. —” Hartosarojo- 

'lah berarti bahwa Presiden de- | Dwidjotomo,  Pokoh 
ngan sendirinja akan terikat ke | Kebonarum Klaten .,,  15,— 
pada putusan M.A. itu. Arama — Mahasiswa 

Demikian Mr Wirjono. Putri, Klitren Kidul 

Mr Wirjono tidak bersedia me |22 A Jogja uan 
nerangkan untuk maksud apa (Kel. SR  Pantjasila 
Presiden ingin mengetahui sah | Pertjobaan . Wates 
atau tidaknja sidang parlemen | Jogja (Na 
Selasa malam itu tapi dari sum | Koperasi.Simpan/Pin- 
ber lain ,,Antara” mendapat ka | djam ,,Amor” Wates 
bar bahwa kepastian tentang | Jogja 3 00,— 
sah atau tidaknja sidang parle- Sek. Rakjat SR VI 
(men itu terutama diperlukan :Kunden I Kr. Anom 
Loleh Presiden untuk menanda- | Klaten an Obi 
tangani undang2 rembatalan | Kel. Kauman 32 
Uni dan perdjandjian2 . KMB | Jogja An Dor 
lainnja. Para Murid Klas VI 

25 A SR VI Bangiredjo 
Sekitar pemb. kabinet : I Jogja 2 5. 10,40 
PNI TAK PExNAH »TUTUP Koperasi Pegawai? 

PINTU” KATA MANGUN Djawt. Bimbingan & 
PSI sedia kerdja- : . : Ja-sama | Perbaikan Sosial Tu- 
Ta sn aliran, | 5 Kidul 46 Jogja 100,— 

ta Aru £ : 
Ketua Ona PSII Arudji Nanang Sh Mer. 

Kartawinata menerangkan, da- SERA a78 Toeja 2 Dian 
lam menghadapi pembentukan Sean Pe URa 
kabinet jad partainja tetap ber | Beladjar Kem. Keha- 2 
pegangan teguh kepada sikap- kiman Jogja 33 50,— 

nja sedjak RIS sampai seka- | Kewanitaan RK Te- 
rang ialah sedia adakan kerdja- |galkemuning Jogja, 15,— 

sama dengan Aliran politik jg | Sar.2 Kursisten PBH 
mana sadja berdasarkan titik RK  Tegalkemuning 

| pokok untuk selamatkan dan Jogja TOa 
. perkuat kedudukan negara. kewanitaan RE Lem.” e 
| Mengenai kabinet jad. dika Nan Ka Toe 55 

takan sebajxnja kabinet jang | “5 - Hadi 1 
! bersifat koalisi karena tak satu | ST: NN 2 
“partai politikpun jang mempu- | Muljono, Ne eronjan 
injaj kedudukan majorite:t mut- | Pn Sonya 4 Sa 

lak. Menu:ut Arudji, PSII se- ' Kel. 'Pakuningratan 
'' dia ikut serta duduk dalam ka 56 Jogja en en Eh aa 

bine: djika programnja tidak (N. V. Birokarpi Tjb. 
bertentangan dengan politik Jogia (Sokongan jg. F 
PSI. ke II) »  850,— 

Mangunsarkoro : 'tidak | Kel. Kadarijah RRI 
pernah ,,tutup pintu”. Jogja : » 110,50 

Dalam pada itu acting ketua |Kel. Pol. PP Katj. 
umum PNI S. Mangunsarkoro | Tragah Madura » 12,50 
menjatakan, menurut pendirian |Sdr.2 Pol. Perintis 
partainja, program jang akan (Kota, asrama Pingit 
dibuat kabinet baru nanti hen- | Jogja s0, — 
daknja didasarkan kepada sta- | Kel. Rotowidjajan 2| 
tement bersama PNI, NU dan |11 Jogja Nan Ona 

.PSII sebagai pegangan, jaitu |Persatuan Isteri Po- 
pertama2 harus bubarkan per- ligi (Bhajangkari) 
.setudjuan KMB baik perun- |pt perintis. Kota 
dang2nja maupun pelaksanaan- Jogja BO 
nja supaja dapat dipertanggung | persatuan Peg. Pol. 3 5 
djawabkan kepada dunia inter- RI. Tjab Sleman 
nasional dan nasional. Jogja 100, — 
Mangunsarko'o berpendapat Deva dara da na Gea at 

koalisi kabinet jad itu harus 3 : g3 
kuat dan kompak supaja da- |ladjar 3 A STMA 
pat atasi kesulitan? dewasa ini. | Jogja s pi 0g 
Dan mengenai kerdja-sama, di- | Sdr. Nurhasni Muluk, 
katakan bahwa sedjak dulu | Pel. SGA I Piri Jogja ,, 2,50 
partainja tidak pernah ,,tutup | Sdr. Langganan K.R. : 
pintu” bagi pihak manapun | No. 7067 Jogja n 25y— 
djuga, Kel, Bongso Djemi- 

Menurut Mangun, tjalon2 | ko, Gedongtengen 
PNI untuk jadi formateur ada 5198 Jogja p. 60,-— 
lah Mr AT waste di 4 guru SR VI 
Mr pe Ambudajar 1 | PA Jogja ” 20yaea 

Pepe asa 

  

Ulbricht tundjukkan ktelahan Stalin 
BUKAN SEORANG PENULIS MARXIS JANG 

— SEMPURNA. 
SEKRETARIS I SED (Sozial istische Einheits partai Deut- 

schlands) merangkap wakil perdana menteri I Republik Demo- 
krasi Djerman, Walter Ulbricht, mengatakan dalam sebuah tulis- 

suratkabar 
bahwa mendiang Josef Stalin 

orang penulis Marxis jang sempurna”. 

an jang dimuat 
Deutsehland”, 

dalam 

Dituduhnja bahwa Stalin te- 

iah merugikan pemerintah dan 
Partai Komunis Sovjet Uni. 

"tulisan Ulbricht ini mengenai 

kongres Partai Komunis Sovjet 
Unj jg ke-20 di Moskow achir? 
mi. 

Walter  Ulbricht, seterusnja 

mengemukakan, bahwa apabila 
ada seorang kawan bertanja 
apakah Stalin termasuk penulis? 
Marxisme jang klasik, orang has 
nja bisa mendjawab: ,,Tak bo- 

leh disangsikan lagi, bahwa se- 

sudah Lenin meninggal, Stalin 
berar djasanja dalam pembina- 

an Sosialisme dan dalam per- 

Cjuangan melawan golongan2 
partai musuh ialah kaum Trot- 
skyis, Bukharinis dan nasionalis 
berdjuais”. 

Tapi, kata Ulbricht, kemudian 
Stalin ,,menempatkan dirinja di 
atas Partai dan memupuk pe- 
mudjaan orang perseorangan, 

dan ini menimbulkan kerugian 
besar kepada negara Sovjet dan 

Partai Komunis Sovjet Uni. 

Orang tidak bisa memandang 
Stalin sebagai seorang penulis 
klasik Marxisme”. 

  
,Stalin memudji diri dan | 
berikan gambaran jang | 
salah daripada sedjarah”. | 

Ulbricht kemudian mengritik | 
biografi resmi mengenai diri J2.| 

sef Stalin. Kata Ulbricht, 

buku ttg riwajat hidup Stalin 

Isi | 

ini adalah ,,pemudjian diri sen- | 
diri dan memberikan gambaran | 

jang salah daripada 

Partai”. 

Seterusnja Ulbricht mengata- 
kan hahwa Central Comite Par- 
tai Komunis telah ,,menjatakan 

perang” terhadap pemudjaan 
orang seseorang, jang asing itu 

bagi semangat Marxisme-Lenin- 
isme”.-Tampaknja kawan Khru 
shchev (sekretaris I P. Komu- 
nis URSS) menudjukannja ter 

sedjarah 

  

BELANDA TOLAK PEMBA- 
— TALAN UNI & KMB. 

Tanggai 3 Maret jl Kemlu Ne 
geri Belanda telah menjampai- 

kan djawaban Pemerintah Be- 

landa atas nota Indonesia bebe- 
rapa waktu jang lalu mengenai 
pembatalan Uni dan perdjan- 
djian?2? KMB lainnja. Djawaban 
Belanda tersebut disampaikan 
kepada Kuasa Usaha Indonesia 
di Den Haag Kwee Djie Ho. 

Demikian diumumkan oleh ra- 
dio Hilversum. 

Selandjutnja dikabarkan, bah 

wa ,teks djawaban Belanda be- 

lam diumumkan. Akan tetapi 
kalangan diplomatik di Den 
Haag berpendapat bahwa da- 

lam djawabannja itu Belanda 
menjatakan tidak dapat mene- 
rima begitu sadja pembatalan? 
Uni dan perdjandjian?2? KMB 

lainnja, — Ant. 
  

    

MADJALAH 
BERALIRAN PENDIDIKAN 

POPULER UNTUK 

SEKELUARGA 

TAHUN KE KE XI — NOMOR 134 25 

partainja, ,,Neues 

sbukanlah se- 

hadap pemudjian diri sendiri 
dan pemberian gambaran salah 
ttg sedjarah partai Komunis jg. 
terantiam dalam biografi Sta- 
lin kata Ulbricht. 

Seterusnja ia mengatakan 
bahwa Konggres ke-20 P. Komu : 
nis URSS itu telah- mengoreksi 
kechilafan2 teori jang tertjan- 
tum dalam buku ,,Masalah2 

Ekonomi daripada Sosialisme di 
URSS” karangan Stalin, serta 
adjaran Stalin bahwa perang 'ke 

las di Sovjet Uni bertambah pa 

nas dengan tertjapainja sukses, 
Sosialisme. — UP. 

  

MARSHALL — KAHMAN 
BERUNDING. 

Kepada pers ketua menteri Si 
ngapura, David Marshall, me- 
nerangkan setelah balik dari 
Kuala Lumpur untuk berunding 
dengan ketua menteri federal 
Malaya, Abdul Rahman, bahwa 

ia merasa lebih berbahagia da- 
lam perundingannja itu ter- 
banding pertemuan2 dengan 

Abdul Rahman sebelum waktu2 
itu, 

Marshall menerangkan selan- | 
djutnja bahwa ia akan mengelu 
arkan pernjataan lengkap ten- 
tang pertemuannja dengan Ah-   
dul Rahman itu pada hari Rabu | 

  

LULUS 
GADJAH MADA 

Fak. Hukum. 
Kandidat Ilmu Hukum : sdr.2 

Muljono, Sunarto . Prajitno, 
Amilijus Sa'danur, Suhadi, 
Slamet  Dwirahardjo,  Samsa 
Sasmitadimadja, Sri Hartami 
Mertedihardjo, Suwartini Mer- 

todihardjo dan sdr. Chairul An- 
war. 

Baccalaureat 
sdr. Djuwarini. 

Prop. Kand.- Ilmu Hukum: 
sdr.2 Mardinah, -Djufri Abdul- 
lah, Tutung - Sunarto Slamet, 
Suwarno Slamet dan sdr. Anak 
Agung Aju Mirah. 

Prop. -Bace, 
sSdr.2. Sugijo, Sudiro 
Setyo Pramono. 

Fak, Ekonomi. 
“Prop. Bacc. Ekonomi: .sdr.2 
Bungaran Siahaan, Hidajat 
Purwosutjipto, Sulistio dan 

sdr. Slangor. 
» Prop. Kand. Ekonomi: sdr.2 

Chalid Harahap, Sabattian Ra- 
dja Gukguk, Samingun dan sir. 
Kho Tjien Bie. 

Keperdataan : 

Kepidanaan : 
dan sdr, 

INDONESIA f 
Fakultas Ekonomi, tingkat 

Sardjana sdr2. Permadi, Hutomo 
Said Hidajat dan Tan Goan 
Tiang. 

Sardjana Muda sdr2 Sarwo- 

hadi, Tan Hian Kie, Panusunan 
Diapary Siregar, Liem Tjwan 
Boen, Tio Sie Gwan, Lie See Tik, 
Wardojo, Mohd. Bcesman Saleh, 

A. Chalik Sjahrizad, Ong Ling 
Kok, “Liem Djong Tik, Siauw 
Thin Lie, Oen Sioe Lie, Mohd. 

Jahja, Oei Hwie Gwan, Tjang 

  

| j.a.d. kepada dewan legislasi | Ping Tjwan dan Sudjono Prodjo- 

Singapura. — Rtr. “siswojo. — (Ant). 

Ekonomi &. Uang: 
  

Pembelian padi di Djawa Tengah 
OLEH PEMERINTAH 

PEMBELIAN pagi Pemerintah 1956 untuk. Naah, propinsi 
Djawa Tengah oleh Pemerintah Pusat telah ditetapkan harga pem 

Ta sebagai berikut : 

Padi batu" Rp. “109, tjere Rp. 
103,50, bengawan Rp. 106,— dan 
gabah Rp. 120,50 tiap kwintal 
kering perangko ditempat pa- 
brik penggilingan padi. Belum 
diketahui apakah dengan harga 

itu, akan diperoleh djumlah pa 

di jang sudah ditetapkan, kare- 
na diluar harga padi lebih ting 
gi, djika dibandingkan dengan 

penetapan harga Pemerintah. 

Didaerah Kedua menurut tja- 

tatan terachir jang diperoleh pi 
hak resmi harga padi bulu Rp. 

200,—, tjore Rp. 195, dan gabah 

Rp. 250,— tiap 1 kwintal kering 
desa. Padi bangawan sebagian 

besar tidak didjual karena ma- 

sih dipergunakan buat bibit. 

Seperti pernah diberitakan, 
pembelian padi Pemerintah un- 
tuk wilajah propinsi Djawa Te- 
ngah telah ditetapkan sebanjak 
15.000 ton, Dari djumlah sekian 
banjaknja itu dibagikan buat ka 
residenan Kedu 22.000 ton, Su- 

rakarta 15.500 ton, Banjumas 
  

Menlu Inggris Selwyn Lloyd::: 
  

Inggeris-URSS-RRT 
INGIN HIDUP DALAM SUASANA DAMAI 

MENTERI LN Inggeris, Selwyn Lloyd, menjatakan di New 
Delhi bahwa Inggeris ingin hidup dalam suasana damai dengan 
Sovjet Uni dan RRT. 

»Kami tidak ingin menguasai daerah? Sovjet dan Tiongkok 
itu dan kami tidak ingin bertjampur tangan dalam perkembang- 
an masjarakat mereka itu”, kata Lloyd kepada Dewan Urusan 
Internasional India. 

Mengenai hubungan antara ne 
geri2 sosialis dan negeri2 lainnja 
didunia maka Lloyd menjatakan 
Saja berpendapat bahwa kami 
setjara djudjur dapat menjata- 
kan bhw bahaja perang nuclear 
setjara total telah berkurang. 
Saja kira kedua belah fihak se- 

dar bahwa peperangan setjara 
total itu akan menudju kearah 
saling menghantjurkan”. 

Selandjutnja dinjatakan oleh 
menteri luar negeri Inggeris itu 
bahwa memakai hal tersabut di- 

atas sebagai latarbelakang kami 
  

Para Murid SR Ne- 
geri Demakidjo Gu- 

jangan (Sleman) Jo- 

gja ». 35,40 
PWKI Tjab. Jogja po Sh, — 

Para Murid Klas III 
A SR VI Imogiri I 
Imogiri na 

Rp. 2.227,80 

Djumlah kemarin Rp: 24.061,37 

Djumlah hari ini Rp. 26.289,17 

Pendjelasan : 

Titipan dari Persatuan Batik 
Gan Lendang Chiffon tjap se- 
mar mesem jang dimuat kema- 
rin, mestinja dari : Perusahaan 
Batik dan Lendang Chifton 
tjap semar mesem,   
  

ingin mengetahui apakah setjara 
aktif lebih banjak  kemadjuan2 
akan tertjapai dalam hal mere- 

Gakan ketegangan dunia dan 
mengachiri pembagian dunia da- 
iam 2 atau 3 buah kamp. 

»Di Inggeris kami merasa ti- 
dak mempunjii perselisihan2 de- 
ngan rakjat2 Sovjet Uni dan 
Tiongkok. Kami tidak ingin me- 
ngusai daerah2 mereka itu demi- 
kian pula kami tidak ingin tjam 
pur tangan dalam perkembang- 
an masjarakat2 mereka ituxKa- 
mi hendak hidup dengan mereka 
itu dalam suasana damai”. De- 
mikian Lloyd. — Reuter, 

  

SANGAT TERBURU 
NAFSU 

Di Long Beach, Kalifor 
nia, Harriett Isabell Bar- 
foot, seorang perempuan 
jang telah berumur 83 th 
sesudah kawin selama 
sembilan hari dengan 'Tho 
mas Barfoot jang djuga 
berumur 83 tahun. minta 
kepada Hakim, supaja dia 

diperkenankan - bertjerai. 
Kepada Hakim ditjerita 

kannja, bahwa dalam wak 
tu pendek itu dapat dike- 
tahuinja, bahwa De 
itu ,,mata kerandjang .. 
(Time) — Ant, Ftr.   

“25.000 ton, 

tah 30.500 ton. 

      

Pekalongan 34.000 
ton, Pati 23.000 ton dan 'karesi 

denan Semarang diberikan dja- 
— Ant. 

DAGANG INDONESIA — FI- 
LIPINA DIPERLUAS 

Kemarin suatu missi perda- 
gangan Pemerintah Indonesia 
telah mendatangi Kementerian 
Perdagangan Filipina untuk 

menjatakan maksud agar perda 
gangan Indonesia dan Tan 
diperluas. 

Jang mengena missi da- 
gang Indonesia itu A. Basri te- 
lah. menjatakan- pada Wakil 
Menteri. Perdagangan Filipina 
Perfesto Lugio, bahwa missiri1 
bermaksud.memperhatikan ke, 
mungkinan perdagangan serta 
memperhatikan kondisi2nja dan 
djuga untuk mentjari kemung- 

kinan guna memperluas hubu-: 

ngan perdagangan antara In- 
donesia dan Filipina. 

Basri jang djuga mendj4di 

kepala- dari bagian perdagangan 

Asia dari Kementerian Luar 
Negeri R.I. telah menawarkan 
pada Filipina untuk membeli 
kopi, teh, minjak kelapa sawit 
hewan dil.nja. dan - Indonesia 
bersedia membeli. “tali hennep 
dan tembakau virginia dari Fi- 
lipina, — Ant. UP. 

HARGA EMAS, 
(Tanggal 5-3-1956). 

Jogja: 22 Krt mas no. 1 djual 
Rp. 48, beli Rp. 46, emas no. 2 
22 krt 'Gjual: Rp. 47, beli Rp. 45. 

Semarang: 24 krt djual Rp. 
51, beli Rp. 50, Emas 22 krt. 

djual Rp. 48 beli Rp, 46. 
Djakarta: 24 krt djual 

50.50. beli Rp. 49,50. 
Surabaja: 24 krt djual 

50,75 beli Rp 49,75. 
Solo: emas 22 krt djual 

48, beli Rp. 46,— - 

Medan: .24 krt djual Rp. 50,— 
beli Rp. 49,—, 
Keadaan pasar sedang. 
Toko emas HOK SING Jogja. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

  

DEWAN PERTIMBANGAN 
PENEMPATAN TENAGA 

PUSAT. 
Dilantik dengan resmi. 

Menteri Perburuhan demisio- 
ner, Tedjasukmana telah melan- 
tik dewan pertimbangan penem- 
'patan tenaga pusat. Organisasi 
ini merupakari Suatu badan 'utk 
memberi nasehat kepada peme- 
rintah dan Kementerian perbu- 

ruhan dalam soal2 jang berhu- 
bungan. dengan politik buruh. 
Pengangkatan anggauta2 dewan 
pertimbangan tersebut diputus- 
kan tgl. 1 Maret jang lalu. 

  

  

Dalam suatu pertemuan hari 
Minggu jl, disesuatu tempat di 
Jogja jang berlangsung dengan 
tentram, . kudus dan chidmat, 
tiba? seorang anak berumur 4 
tahun berteriak : »Hey, aa 
Marabo Italiano Mambo 

    



   

  

   

   

    

   

      

   

   

          

   

  

   

      

    

    

    

    
   

     

     
   
   
   
    
    

   

  

   
      

      

      

  

   
   

   
   
    

     
   
   
   
     

  

   
   

   
   
    
   
   
    

   
   

  

     

      
        

    
        

  

   

  

   

    

   

  

ania pra matjam? alasan jang ditjari2. 
h | na radja Husein dapat 

Mungkin sekali ip pula talah'banjak 

  

  

Hnanon pelangi 

| marah? dan mentjoba mene- 

bangun: Asia dan Bah. 

  

sainja kartu pos ngento ken tida 
sadar dengan pi in terba- 
da, Tapi bagi surat jan tertu-. 

Hana    

  

mi ingi sebkinya ke- 
“pada mereka jang suka membu- 
Aoa astah Pa   

  

   

  

“batja surat orang lain? 
5. Djika jang mempunjai surat 
“jang dibuka, in mengadukan 

b, berani- |   

—
 

PUTAR R MOBIL £ 
: HALAMAN - 

mabok kami: berani agak 
besar, (dalam. kampun, 7): tjukup 
untuk memutar. mobi 

Tetangga kami osering redas | 
tangan tamu dengan mengenda- | 
rai mobil. Berulang-ulang da- | 
tang mobil masuk halaman kami 
untuk parkeren atau hanja utk | 

  

  

memutar sadja TANPA minta € 
permisi kepada jang punja, mes- 
kipun kami aa dalam. halaman 
tersebut.” 
Pikir punja pikir : Oo begitulah 
tabiat se mentara orang2 
pemilik mobil mengkilat (atau 
hanja berlagak memakai mobil 
dinas untuk Heperluan:priveh: 
Semoga orang2 “tjink 

kalau berkesempatan naik 2 
(Negara sudah makmur) tidate | 

jang dimasukkan 

|. | buat sudut 90 deradjat jang ber- $ 

| tolak belakang serta diberi lu- 

L | Jubang pendjualan jang lama, 
1 separoh: 

: | satu persatu menaruhkan uang 

    

s koop ai Jogja hendaknja. 

& Berhakkah an Beding “aa 

£ ' Krapjak — Alung Selatan jang 

|pun demikian toch banjak ken- 

w itu. papasan dengan sepeda 
| motor dibawah plengkung tsb. 

dia nanya 8 cm. dan pada 
tengah2 'kaju itu dibuat 'as jang 
dapat berputar, dari as itu di- 

bang (legokan) untuk tempat 
enaruh uang serta kartjis. Ka- 

ju tu diletakkan pada tengah2 
  

  

"diluar dan didalam. 
Djadi pembeli kartjis dapat 

serta memutar kedalam. Ini te- 
lah dipraktekkan — dibioskoopn 
GRIS di Semarang, dan ternjata. 
Me pembeli jang telah 

   “ara 4 ngan ini kami imbas 
harap kenada penyusaha2 bios- j 

  

... Terimakasih. 
|A. Sardjito. 

“hjogonegsran 532, Jogja. 

x 

| PENDJUAL2 DIBAWAH 
| PLENGKUNG GADING 

Djalan djurusan Selatan dari 

lewati TN Gading, dji- 
“dibanding dengan djalan2 dju 

Fusan lainnja, termasuk djalan | 
jang tidak begitu ramai. Meski- | 

daraan2 jg lilu dan- menjesak- 
kan plengkung jang sempit itu 
siang malam. (sebelum djam  & 
22.80). Apalagi kalau di Alun2 
Selatan ada pertundjukan, dju- 

| mlah kendaraan mena Pak ba- 

njaknja. 2 | 
. “Tiap Malem bawah ptengkung 
Gading itu dipergunakan tempat 
Pe nnn katjang &Il. oleh k — 

ang, Menurut pendapat saja 
sangat tidak pada .tempatnja, 
karena, ketjuali para pendiual 
sendiri djuga para pembeli jang 
datang disitu merupakan peng- 

kebebasan para pemakai 
“dus mengganggu lalu 

  

djalan: 
lintas. 

' Pernah saja lihat dengan ma- 
|ta kepala saja sendiri, seorang 

menabrak sepeda jg ber- 
alan pelan dibawah plengkung 

itu, dan seorang pembeli kesrem. 
pet (dj v.) Dukati, waktu Dukati 

Untuk mendjaya keamanan 
atu, lintas dan mengurangi ke- 
Getaran lalu lintas, harapan 
saja agar jang berwadjib mena- 

2 Ne Derhaklan. terhadap soal ini. 

Me mnta. umur 
KI. 33 sorga 

diketahui. — K 

diteruskan diruangan - “dalam di- 
" Dara diadakan kata2 sambut- ' 

Ja ongkos pembuatan- : 

| jang aga — “Kar. 

: PURWOKERTO. : 

  

|orang. Daerah istimewa Jogja- 

telah diketemukan: 8 

  

Magelang. Menurut pemeriksa- | 
an sementara jang 
dikepala dan leher korban tsb. | 

“Iterdapat luka? dan disakunja 
| terdapat uang Rp. 408,50... 

   'berwadjih 

Nama dan keluarganja belum 
Or. Se 

GEDUNG BARU PANTR- 
KOSTA DIBUKA 

Tg, 4 Maret jl. telah berlang- 
sung 

lang.  Hadlir- pembesar2 sipil 
dan militer. Setelah upatjara 
diluar gedung selesai 'upatjara 

Ha tidak didapat keterangan 
tapi jang pasti ialah harga ta- 
nah jang telah: Ma: Esia 
na 90.000,—, 

CN Kebaktian Jebak : 

Sementara itu dikabarkan 

mulai tg. 4 hing 11 8 ini, di- 
gedung Pantekosta diadakan 

kebaktian istimewa tiap djam 

4:30 petang dan berturut2 di- 

pimpin: oleh pemiikas Geredja 

dari Djakarta, Malang, Sema- 

rang, Makassar, Langowan, Bo- 

gor, Probolinggo Surabaja, Tji- 
rebon, Sukabumi dan Bandung 

serta Pendeta? lainnja di Dja- 

wa-T Maksudnja ialah 

untuk mentjapai keselamatan 

dan pan dalam djiwa 

DALANG supaDuI DI 
PURWOKERTO 

Tg. 10 Maret jad . dipendopo 

kabupaten Banjumas akan dia- 

dakan wajangan kulit jang 

akan dilakukan oleh dalang Su 

padmi dan teman2nja - wanita 

sebagai pemukul gamelan. Ha- 
silnja akan disumbangkan kepa 

da korban hongeroedeem. 
Seperti diketahui  Supadmi 

adalah dalang na diwilajah 

Klaten. — (Kor) 

SEMARANG 
DJATENG KELEBIHAN 

WANITA. 

Menurut tjatatan terachir, di 
Djawa Tengah ketjual daerah 

istimewa Jogjakarta, tertjatat 

16.032.526 djiwa diantaranja da- 
-erah Banjumas jang paling pa- 
dat dengan djiwa 820.245, kemu- 

dian Brebes 188.645 djiwa dan 
jang paling sedikit Kotapradja 
Tegal dengan djiwa hanja 17.991 

  

'karta sendiri ada 1.944.637 dji- 
wa, 

Dari djiwa sebanjak 16.032.526 
diatas. 15.975.999 terdiri dari 
war a Indonesia ,,asli”, 
177. G6 warganegara Indonesia 
keturunan asing”, bangsa asing 
Tionghoa - 48. 037, Arab 2.911, 
Eropa 4.852 dan lain2 Ta: : 

Ketjuali bangsa -asing Tiong- 
'hoa dan jg disebut lain2 (vreem- 
de Oosterlingen. Red.) itu, ternja 
ta dari semua golongan pendu- 
Guk jang ada djumlah wanita- 
nja lebih banjak daripada prija- 
nja, jaitu : asi”, wanita 8.200. 

1257. prija 7. TT5.TA2: keturunan 
asing wanita 89.185, prija 88451 
Arab wanita 1.487, prija 1.424 

ja 2.390. — Ant 

POLISI KOTAPRADJA DJA- 
KARTA RAYA 202 ORANG 

2 : Rabu 3 A3 Maret. di- 
Iantik Sak Walikota. 

Dalam hubungan dengan dibe- 

rikannja hak kekuasaan kepolisi 

an kepada Walikota Djakarta 

Raya jang sudah disetudjui par- 
lemen, kini telah diambil kete- 

tapan untuk segera membentuk 

tenaga2 ,onbezoldigde politie 

ambtenaren”. (polisi tak berga- 
dji) di Djakarta Raya, jg djum- 

jaitu sebanjak 202 orang. 

itu, terdiri dari pegawai2 djawat 
an /bagian pemerintahan daerah 
otondom Kotapradja Djakarta 
Raya serta Ispektur2 UPD, dan 
direntjanakan akan dilantik oleh 
Walikota Sudiro pada hari Rabu 
7 Maret pagi, bertempat dige- 
dung Kesenian, Djakarta. 

Tugas “polisi Kotapradja” itu, 
terutama sekali ialah mengusut 

garan2 jang: dilakukan orang 

terhadap segala peraturan peme 
'rintahan daerah Kotapradja Dja 
karta Raya,   Koesnan Soekendro 

    
  

| suki pelabuhang Sa arus 
(aa oleh e8,. 

abg Dok Ha ” 

  
Aan 

Prawirotaman Jogja Ant, 

Se Nai MUSIM DINGIN and Rias DI kBoPA. 
ri 4 ensim, dingin dibenua Eropa t 

| daerah tertutup oleh es sama sekali. Kapal? jang hendak mema- 

buat prosem ver upbe MEN . 
4 

    

elah mengakibatkan, kenaba 

upatjara pembukaan ge- | 
dung baru Pantekosta di Mage- | esa 

tangani suatu Bean tentang - -pembelian 
| Surplus Amerika Berikat seharga 9? djuta dollar. 
Anak Agung | Gde Agung sedang berdjabatan tangan setelah per    

  
  

dan Eropa wanita 2.462 Ya pri- : 

lahnja djuga sudah ditetapkan, | 

Tenaga2 ,polisi tak bergadji” 

Tugasnja. :b 

atau menjelidiki perkara pelang | 

al. dengan. mem-| 

  

   

    

     
    
     
     
    
    
    
       

     

  

   
      

  

       

  

   

  

   

    

  

   

djandjian tersebut selesai ditanda 

BAHAN?2 'SURPLUS AMERIKA. EN 
demisioner Anak Agung Gde Agung dan ' 

  

  

telah menanda : 
bahan. mentah 

Gambar : 

tangani. 

  

an “kuhah Drs Utrecht :   

kapitalistis. 

Tingginja kriminalitet terha- 
dap kekajaan, bukan disebab- 
kan karena kemiskinan tetapi 
karena perbandingan jang me- 

1njolok sehari2 jg dipertundjuk 
kan oleh sikaja kepada simis- 
kin, Ekonomi Indonesia jang se 
dang dibangun sekarang ini, 
seperti dibajangkan dalam fat2 
37.dan 38 UUDS kita tidak da 
pat lindungan tjukup dari hu- 
kum pidana jang berlaku seka 

rang. Perlu dibuat hukuman? 
jang menakutkan kepada para 
pegawai jang mendjalankan ko 

rupsi. 
Oleh Drs Utrecht selandjut- 

nja “dinjatakan keragu2annja 
terhadap turunnja djumlah 
»White-collar erime” dan kedja 
hatan2 jang dilakukan berhu- 
bung dengan kepentingan par- 
tai politik atau kepentingan pe 

mimpinnja. 
Mengenai hubungan antara 

suatu hukum pidana jang ber 
dasarkan kolektivitet dan pers 

nja ada antjaman hukuman be 
rat bagi mereka jg menjalah- 
gunakan kemerdekaan pers itu 

Iugum piyana 

Drs Utrecht memulai kuliah 
nja dengan pertanjaan, apakah:-| 
hukum pidana materiil positif 
Susuai dgn. keadaan masjarakat 
sesudah perang dunia 'ke-2? an 
Dan bagaimana sehar 2 sifat 
hukum pidana dikemudian ha- 
ri? Hukum pidana Indonesia po 
sitif jang didasarkan atas azas 
konkordansi berupa tiruan hu- 
kum jg tertjantum dalam wet- 

boek van strafrecht Belanda ta 
hun 1881, boleh disebut tjermin 
dari aliran2 liberal-kapitalistis 
jg memuntjak pada abad jang 
lampau, tetapi pada waktu pem 
buatannja telah djuga mulai la 
hir aliran2 baru jaitu pengaruh 
sosialisme jang dibentangkan 

oleh Karl Marx dan Friedrich 
Engels. 

Terang hukum pidana kita 
waktu pembuatannja disesuai- 
kan dengan pendapat? tentang 
sifat kekajaan dan kemerdeka- 

an pribadi jg masih lebih ber 
dasarkan individualisme dja- 
man  liberal-kapitalistis, Hu- 
kum pidana positif kita masih 
djauh daripada dasar kolekvis- 
me. 

Penjosialan hukum adalah 
suatu gedjala jang terdapat di 
seluruh dunia. Dan dinegeri ki- 

ta penjosialan itu telah dinjata 
kan dalam UUDS. Pada fatsal 
26 ajat 3 dikatakan, bahwa hak 

'itu adalah suatu funksi sosial. 
Begitu djuga ketika PM Hatta 
memberi djawaban pemerintah 
pada sidang DPRS pertama di- 
katakan bahwa ,eigendom” itu 
bukan macht,' tetapi ,,sociale 

piteht” : 
Tetapi seterusnja dikatakan 

oleh Drs Utrecht-bahwa walau 
pun sedjak lahirnja KUHP ki 
ta telah banjak mengalami pe 
robahan dan penambahan jang 
bermaksud melindungi kolekti- 
vitet, masih djuga belum dapat 

| meninggalkan bekas2 sifat libe 
ral-kapitalistis. Perubahan2 itu 
pada pokoknja hanja terletak 
“dilapangan hukum penitensier,| 
dan belum menjinggung sifat 
hukum pidana positif kita. 

' » Kolektivitet dan kema 
sjarakatan. 

Ketika menjinggung soal2 hu 
-kum pidana jang mendjadi pem 

bela atas suatu Hukum kekaja 
“an jg bertjorak sosialsitis, Drs 

Utrecht telah membahas setja- 
ra dalam perkembangan dan pe 

PADANG: Dikota Padan 
baru? ini telah dibentuk Badan 
Permusjawaratan Pemuda Pro- 

| klamator dibawah pimpinan sdr 
Sulaiman. Rapat tsb. dihadiri 
oleh pemuda2 jang dianggap pe- 

gang peranan didalam  pergo- 
'lakan revolusi 17 Agustus 1945. 
Sekretariat badan tsb terdiri da' 
ri sdr2. Sulaiman, Z2. Abidin 
Lelo, Aminullah, Jahja Djalil 

dan Sjamsu Anwar Tanah Tim- 
bun, (Penerangan). 

MAKASSAR: Dengan perse- 
tudjuan Panglima, TT VII Wira 
buana dewasa ini Dinas. Pendi 
dikan Djasmani Angkatan Da- 
rat dan Genie Bangunan TT VII 
sedang mereritjanakan pemba-   Ta melalu .daerah2 jang ngunan sebuah stadion lengkap 
dengan "memakai sintel-baan: 

. 

sal 

k 

! 
, 

Hukum “pidana 
POSITIF BETJERMIN ALIR AN-ALIRAN LI3ERAL — 

KAPITALISTIS. 
DALAM kuliah umum pada upatjara peringatan Fakultas 

Hukum dan Pengetahuan Masj arakat, Drs Utrecht telah mem 
bahas soal2 mengenai hukum pidana, kolektivisme kemasja- 

'rakatan, pembangunan ekonomj dan pers. Menurut Drs Utrecht 
hukum pidana Indonesia positif Nenen pada aliran? liberai- 

bh Ii aak hukum pidana jang 

'taranja dikatakan, bahwa djum 

Drs Utrecht menjatakan perlu: 

'kin lama makin besar. Pada ke- 

' hal ini berkenaan dengan pem”   

Indonesia 

bersifat kolektivisme di Sovist 
Rusia. Dalam hubungan ini tlh. 
diambilnja perbandingan dgn. 
azas ,nullum delictum” jang” 
kurang melindungi kepentingan 
kolektif. Akibat azas nullum de 
lictum itu, ia hanja dapat meng 
hukum mereka jg melakukan 
suatu perbuatan jang oleh un- 
dang2 disebut  setjara tegas. 
Ada kemungkinan seorang jg. 
melakukan suatu perbuatan jg 

pada hakekatnja merupakan ke 
djahatan tetapi tidak disebut 
dalam undang2, tinggal tidak 
terhukum. 

Azas ini mendjadi halangan 
bagi para hakim pidana meng 
hukum seorang jang melaku- 
kan suatu perbuatan jang wa- 
laupun tidak strafbaar, tetapi 
pi masih djuga traafwaardigs. 

Selaku bukti Drs Utrecht ke- 
mukakan beberapa tjontoh. An- 

lah pendjahat2, terutama dila- 

pangan ekonomi dan perniagaan 
jang, tidak dapat dihukum, ma 

'adaan Indonesia jg sedang ber- 
'golak sering membuat Undang2 
terbelakang dari perkembang- 

ar Sudah tentu, 

sebabnja ada ss Seorang .... Pen-. 
.djahat. jang tidak dapat di- 
hukum atau dituntut, maka 

perdamaian dalam  masjara- 
kat mendjadi terantjam, jang 
menjebabkan kolektiviteit akan 

ditempatkan dibawah antjaman 
kerugian. 

Dikatakan seterusnja bahwa 

berhubung dengan KUHP 1915 
tidak dapat dipakai supaja 
menghukum mereka jang telah 
melakukan beberapa perbuatan 
konomis dan' kuangan. tertentu 
jang dianggap | strafwaardig, 
maka pada tahun 1955 oleh Pe 
merintah Burhanuddin Harahap 
dirasa perlu dibuat suatu Un- 
dang2 Darurat supaja membe- 

rantas korupsi dan Undang2 Da 
rurat itu akan diberi kekuasaan 

berlaku Surut. Dengan kekuasa 

an berfaku-surut itu maka sudah 
tentu pembuat “Undang2 tsb. 
akan menjampingkan azas nul 
lum delictum jang tertjantum 
pada ajat 1 KUHP maupun jg. 
tertjantum dalam fatsal 14 ajat 

2 UUDS. 

Pembangunan ekonomi 
Dasar ekonomj kita ialah 

nasional, sosial dan koperatif, 
sesuai dengan fasal2 37 dan 38 
UUDS. Ditindjau dari sudut hu 
kum pidana, maksud pertama2 
dari pembangunan ekonomi ki- 
ta dikemudian hari, ialah mele 
njapkan sebanjak2nja perbeda- 

an kemakmuran, antara warga 

negara Indonesia jang satu dgn 
jang lain dan antara wargane- 

gara dan orang asing. 
(Bersambung hal. 3). 
  

MUTASI KEPALA? PERWA- 
KILAN R.I. 

Kementerian LN mengumum 
kan bahwa kabinet Burhanud- 
din Harahap telah mengambil 
keputusan tentang pemindahan 
kepala2 perwakilan lan penem- 
patan kepala2 perwakilan dibe- 

berapa tempat jang baru dibu- 
ka, Surat mengenai hal ini te- 

lah disampaikan kepada Direk- 
tur Kabinet Presiden pada tg. 

1 Maret jang lalu, 
Seperti diketahui, kabinet 

mengambil keputusan mengenai, 

HALAMAN 2. 
  

  

Mahasiswa A-A 

ada dikota Jogja. — 

Sidang pleno I C.M.J. menje- 
rukan kepada semua mahasiswa 
Jogjakarta, agar mulai sekarang 
mempersiapkan diri dengan baik 
sebagai tuan rumah dari konpe- 

  

HARI INI MULAI HEARING. 

»4 Besar”. 

Kemarin ketua PPI S. Hadi- 
kusumo mengundjungi istana 
Merdeka. . Kepada Presiden ia 
telah memberikan keterangan2 
tentang hatsil-hatsil pemilihan 
umum. jang telah diumumkan 
setjara resmi oleh PPI 1 Maret 
jo. 

Seperti telah diketahui sebe- 
(Yum penundjukan formateur ka- 
binet jang baru, maka Presiden 
hendak mengetahui lebih dulu 
apakah hatsil2 pemilihan umum 
jang telah diumumkan setjara 
resmi baru2 ini tidak mengalami 
perobahan2. Mulai hari ini pukul 
10 pagi oleh Presiden di istana 
Merdeka akan diadakan hearing 
Gengan partai? 4 besar jaitu 
PNI, Masjumi, NU dan PKI jg 

mendapat giliran lebih dulu, ke- 
mudian partai? ketji) lainnja. 
“Kemarin Presiden djuga telah 

menerima kundjungan duta be- 
sar Indonesia untuk India. Palar 
jang sekarang berada ditanah 
air. Mengenai pertemuan ini ti- 
dak didapat keterangan. 

Selain itu Presiden menerima 
beberapa anggauta misi Budio- 
no jang telah selesai mengada- 
kan perdjalanan studi guna me- 
nindjau pembangunan masjara- 
kat desa di Birma. India, Pakis- 
tan dan Sailan. Oleh misi tsb. 
kepada Presiden dilaporkan hat- 
sil2 kundjungannja. 

  

MASJUMI SEDIA DUDUK 
DALAM KABINET 

Kalau diadjak, kata Zai- 

nal Abidin Achmad. 
Zainal Abidin Achmad, wakil 

Ketua fraksi Masjumi dalam 
DPR Sementara, jang kini se- 
dang reces, menerangkan kepa- 
da pers tentang pembentukan 

kabinet baru, bahwa kabinet jg 
pertama dibentuk berdasarkan 
hasil pemilihan umum tentu 
akan sesuai dengan kelaziman 
jang terdapat dinegara demo- 
krasi, dan oleh karena itu akan 
merupakan kabinet parlemen- 

ter: 
Menurut anggota Parlemen 

tersebut, Masjumi bersedia du- 
duk dalam kabinet jang akan 
dibentuk sesuai dengan hasil 
pemilihan umum, apabila ter- 
dapat kesediaan partai2 politik 

lainnja untuk mengadjak Ma- 

sjumi. — Ant. 8 
  

DEMONSTRASI MENENTANG 
K.P.M. 

Tanggal 2/3 jl. lebih 100 pe- 
muda dengan menumpang bebe- 
Tapa otobis mendatangi kantor 
KPM di Menado sambil berte- 
riak-teriak : .,Orang Belanda 
keluar, pulang kenegeri Belanda, 
pulang kenegeri Belanda djalan 
kaki, gantung dia '”, dll. Pemu- 
da2 tadi masuk dari kedua pin- 
tu masuk kantor KPM setjara 

tiba2, sehingga merupakan pe- 
njerbuan tidak bersendjata. 

Peristiwa ini berlangsung 5 
menit dan tidak terdjadi insiden. 
Otobis2 jang ditumpangi pemu- 
da2 digantungi spanduk2 jang 
berbunji ad: ,baksanakan 
sungguh2 pembatalan KMB, Pe- 
muda Pedjuang Pengusaha Na- 
sional dan rakjat bersatu mela- 

wan modal raksasa Belanda”. 
Setelah meninggalkan kantor 

KPM tadi, otobis2 jang ditum- 
pangi pemuda2 menudju kantor 
Jajasan Kopra Menado. Mereka 
naik kantor Jajasan Kopra dgn 
tjara sematjam diatas, lantas 
berteriak-teriak : ,,/Mana Den- 

Geng, angkat kebun2 kelapamu, 
bawa kenegeri Belanda, djangan 
masuk kantor ini lagi !”. Seperti 
diketahui, Dendeng adalah kepa- 
la Jajasan Kopra Menado. Dju- 

ga dikantor ini pemuda2 sesu- 
dah lima menit baru meninggal- 
kannja. — Ant. 

  

belum diisi dan berkenaan pula 
dengan masa kerdja beberapa 
kepala perwakilan jang sudah 
empat tahun lamanja. Demiki-     bukaan perwakilan2 baru dibe- 

berapa tempat jang sudah lama 

TANA 

an pengumuman Kementerian 
Luar Negeri. — R.D. 

HAIR 
  

keperluan  keolahragaan 

para anggauta “A.P, disekitar 
Djongaja Makassar. — (PR). 

# Tgl, 1 Djuli jad.. Minaha- 
sa akan mempunjai DPR, Persi- 

apannja sekarang ini sudah giat 

diselenggarakan. (PR.) 

SURABAJA. Tg. 29-2 jl. di 
Surabaja telah mendarat 1 ka- 
palterbang R.A.F. dari New 
Zealand-Australia. 8  Penum- 
pang bangsa Inggeris tsb. ber- 
malam dihotel Oranje dan 4 

orang lainnja ditempat kediam- 

an konsol Inggeris. Jang djadi 
pertanjaan ialah pihak Djawa- 
tan TNI tidak tahu mena- 

bagi hu atas kedatangan tamu2 Ing- 

geris tsb, dan sampai “hari ini 
belum djuga meninggalkan Su- 
rabaja, dengan alasan pesawat- 
nja rusak. (Demokrasi), 

Mulai “achir bulan Pe- 
oruari jang lalu dikota Suras 
baja telah diterbitkan - harian 
baru bernama ,,Demokrasi”, 
Pimpinan “redaksi dipegang 
oleh sdr, Abd, Manan dan pim- 
pinan umum sdr. W.S. Kotam- 
bonan, 

BANDJARMASIN, Dengan 
mendapat perhatian besar dari   kalangan kebudajaan dikota ini, 

Panitya Persiapan Daerah Konp. 

Terlebih dulu dengan ' 

  

akan dibentuk 
KARENA makin mendekatnja waktu Konperensi Mahasiswa 

Asia dan Afrika maka sidang pleno I. baru? ini Consentrasi Ma- 
hasiswa Jogjakarta, C.M.J. memutuskan untuk mengambil inisi- 
atip membentuk Local Preparatory Committee, LP@W Jogjakarta. 
Untuk maksud ini, maka tanggal 153 jang akan datang djam 
11.00 diaula Asrama Mahasiswa Realino, Tjode 2 Jogja akan di 
adakan pertemuan dengan semua organisasi? mahasiswa jang 

rensi jang bersedjarah ini. Un- 
tuk ini hendaknja selalu ingat 
pesan Presiden Sukarno didepan 
Panitya Persiapan Nasional 
Konp. Mah. A-A jbl., bahwa pe- 
njelenggaraan konperensi in! ha 
rus dapat merupakan menifes- 
tasi nasional dimana semua go- 
longan memberikan sumbangan- 
nja. 

Sidang pleno I C.M.J. berpen- 
dapat, bahwa mendjelang konpe- 
rensi jang bersedjarah ini diko- 
ta universitas seperti Jogja ini 
dirasa perlu adanja suatu semi- 
nar atau symposion jang tuas 
dikalangan mahasiswa jg akan 

membahas betapa  pentingnja 
korperensi sematjam itu. Kori- 
perensi jang akan mempererat 
kerdja - sama. mahasiswa Asia 

dan Afrika. melantjarkan usa- 
ha2 memadjukan olah raga, ke- 
budajaan, studi dan kesedjahtc- 
raan mahasiswa. 

Konperengi Mahasiswa Asia 
dan Afrika jang akan diadakan 
di Bandung mulai tgl. 5 sid 10 
Mei jad. akan dihadiri kl. 200 
wakil2 mahasiswa dari 45 negu- 
ra2 Asia dan Afrika. 

  

PANGKUR. KONSTITUANTE 
Dinjanjikan di Masdjid 
Sjuhada'. 

Sabtu “malam tg 10 jad di 
Mesdjid Sjuhada' akan dilang- 
sungkan malam pertemuan gem 
bira oleh Panitya Isradj dan Mi- 
rodj Mesdjid  Sjuhada' bagian 

Hari Gembira: Pemuda /Pemudi, 
dengan para undangan. SAN jang 
mempunjai minat. 

Dalam malam weitibira itu 
akan  dinjanjikan ,,Pangkur 
Konstituante” karangan pak Su 
modisaStro, jang isinja diambil 
kan darj karangan Prof. Pring- 
godigdo jang dimuat di KR tg. 
14/12155. 

Lagu itu dinjanjikan oleh 2 

orang mahasiswa. 

BADAN PERMUSJAWA- 
RATAN TANI 

 Diperbanjak. 
Karena ternjata adanja pem- 

bentukan Badan ' Permusjawa- 

BPMD besar artinja baik untuk 

kemadjuan para petani maupun 

an Daerah Jogjakarta bermak- 
sud akan menambah badan2 
tersebut. 

Dalam tahun ini akan ditam- 
bah dengan 6 badan lagi, se- 
hingga djumlahnja akan meli- 
puti 32 buah. Tahun 1955 Ba- 
dan2 Permusjawaratan “Perta- 
nian sudah ada 26 buah. Djum- 
lah.ini lebih banjak dari tahun 
sebelumnja. 

Badan Permusjawaratan Ta- 
ni banjak memberi bahan2 dan 

uSul2 untuk kesempurnaan Dja- 
watan Pertanian dalam  mem- 
beri bimbingan para petani, 

sebaliknja petundjuk2 tehnis 
tentang pertaniah kepada para 
petani banjak diperluas oleh 

Badan Permusjawaratan Tani. 

17 DJEMBATAN DIPERBAIKI 
Dalam tahun 1955 oleh Dja- 

watan Pengairan, Djalan2 dan 
| Gedung2 daerah Jogjakarta te- 
' Jah selesai diperbaiki 17 buah 
djembatan jang meliputi “djum- 
lah Rp. 813.700,—. Djembatan2 
ini umumnja tidak mengalami 

perbaikin2 berat, hanja djemba 

tan Bogem dekat Prambanan 
dan djembatan Gedangan di Ka- 
rangmodjo, jang masing2 me- 

merlukan beaja - Rp.  160:000, 

dan Rp. 149.000,—. 

Djembatan2 ini ada jang ru- 

sak akibat agressie ada djuga 
jang dilebarkan. 

Dalam tahun 1956 masih ba- 
njak djuga djembatan2 jang per 
lu diperbaiki dan beajanja se- 

dang diperdjuangkan kepada Pe 
merintah daerah. 

BERITA? ORGANISASI 
Mulai tg..20 2/d 24-3 jang 

akan datang di Kaliurang akan 
diadakan konggres Persatuan 
Djuru Kesehatan Indonesia ke : 
III. Jang akan datang utusan? 
dari seluruh kepulauan Indone- 
sia. Jang akan dibitjarakan a.l. 
soal organisasi, sosial ekonomi 
dan pendidikan Ta kesehatan 
da. 

“ag 

baru2 ini oleh Lembaga Kebu- 
dajaan Rakjat Indonesia tja- 
bang Bandjarmasin, telah di- 

jangsungkan ,,malam ' kebuda- 
jaan” dengan menjadjikan 'atja 

kitar persoalan kebudajaan, 

Ketjuali tjeramah ketua Ie- 
kra tjabang Bandjarmasin Ar- 

thum Artha jang mengupas 
soal ,,Pantjaseni”, turut serta 

ratan, Tani-didaerah sementara . 

ra tjeramah2 dan diskusi dise- | 

Apa & dimana? 
:£. Sidang DPRD djam 10.00 de- 
ngan atjara Sengketa di Dja- 

watan K.P.P.K. (D.P.D. Mr Kas 
mad — djawaban DPD babak 
kedua). 

xx Sore dibaan Klitren diadakan 
kompetisi Pertim antara PTIT 
1 — Beguick, dan Madju 1 — 
Erlangga: dibaan  Bangiredjo 

antara Nasional 2 — Browidjo- 

jo 2: dibaan Sumbing antara Yr. 

Mob Srigunting. 

  

SISWA DAN BEKAS SISWA 

SEKOLAH MUSIK 

Akan bersatu. 

Atas inisiatif dari beberapa 

siswa dan bekas siswa Sekolah 

Musik Indonesia di Jogjakarta, 

maka pada “achir bulan Maret 

jad, “di Jogjakarta akan diada- 

kan pertemuan, jang maksudnja 

untuk mengkoordinir persatuan 

siswa dan bekas siswa Sekolah 

Musik seperti dahulu. Dan utk 

mengekalkan persaudaraan jang 

Tana erat. 

KONGRES RAKJ AT 
JOGJA 

Tuhtut kabinet pergatu 
an nasional. 

Badan Kerdja Dewan Daerah 

Kongres Rakjat Jogjakarta da- 

lam surat kawatnja jang disam 

paikan kepada Presiden Sukar- 

no jang isinja sbb. Badan Ker 

dja Dewan Daerah Kongres Rak 

iat Jogjakarta memperkuat per 

njiataan Badan  Kerdja Dewan 

Nasional Kongres Rakjat Pusat 

tg 23-2 il tentang pembatalan 

perdjandjian KMB setjara uni- 

Interal dan berdiri teguh dibela 

kang keputugan tsb. 

Selandjutnja mendesak kepa 

da “Presiden Sukarno  supaja 

pemerintah baru nanti dibentuk 

atas dasar persatuan nasional 

anti kolonialisme dengan tugas 

melaksanakan — tuntutan pem- 

batalan —perdjandjian KMB se- 

tjara. unilateral dengan tidak 

memberikan konsesi2 baru pada 

modal monopoli asing dan kolo 

nialisme Belanda utk. kemerde 

kaan nasional, hak2 demokrasi 

kesedjahteraan rakjat . dan 

perdamaian. Badan Kerdja 

Dewan - Kongres Jogjakarta 

akan senantiasa berpegang te- 

guh pada amanat Presiden me 

neruskan penggalangan persa- 

tuan nagcional revolusioner. 

DJALAN BARU MLATI — 
DPEMANGAN: — SOLO 

 Dipertangguhkan. 
Berhubung dengan besarnja 

beaja, Kementerian Pekerdjaan 

Umum dan Tenaga jang per- 

nah merentjanakan pembuatan 
djalan baru dikota Jogjakarta 

bagian utara, mulai dari Mlati 
ke djurusan Demangan utk se- 
landjutnja disatukan dengan 
djalan ke Surakarta, untuk se- 

mentara dipertangguhkan. 

Djalan itu dimaksudkan un- 
membantu kelantjaran usaha2 

5 : tuk menjalurkan kepadatan dan 

Sean 2 agam Tn aa ramainja lalu lintas . djalan 

sen gi 5 "5 2 in » 13 & Tugu Kulon sampai Balapan 

para petani, Djawatan Sean ang umumnja terdiri “djuga 
dari lalu lintas tjepat jang da- 
tang dari djurusan Magelang 

ke djurusan Surakarta atau 

sebaliknja. 

Untuk sementara usaha un- 
tuk mengatasinja ialah dilebar- 
kannja djembatan “Gondolaju 
diatas Tjode jang akan dimulai 

dalam tahun ini djuga. Seperti 

pernah dikatakan, beaja pele- 
baran djembatan ini jang akan 

dibangun dengan beton seluruh- 
nja, memerlukan beaja kurang 
lebih Rp: 2 djuta. 

PANITIA FUSI S.B. INDUSTRI 
RINGAN 

Terbentuk. 

Untuk melaksanakan putusan 
konperensi Sobsi Tjabang Jogja- 
karta tentang pentingnja penje- 
Gerhansan organisasi S.B.2 1o- 
kal jang dapat dipersatukan dan 
diperkuat oleh adanja pertemu- 
an bersama organisasi2 Serekat 
Buruh Mas /perak /arlodji dan 
jg sedjenis di Madiun baru2 ini, 
pada tg. 2 Maret '56 jl. dipimpin 
oleh dewan Tjabang Sobsi telah 
terbentuk suatu panitia fusi jg 
terdiri dari 5 organisasi Serekat 
Buruh jaitu Sarbuka, S.B. Perak 
Kota Gede, SB Perbengkelan 
(Betjak dan Sepeda), SB Per- 
bengkelan dan SB Bubut dan 

:tali dengan susunan pengurus 
sbb.: Ketua sdr. Somowarsito 
dari Sarbuka, Wik. Ketua sdr. 
Rasimm dari Sarbuka, dan Se- 
kretaris sdr. Rochani dari S.B. 
Perak Kota Gede. 

Tentang pelaksanaan fusi ke 5 
organisasi diatas direntjanakan 
pada tgl. 25 /3-59 jad. dan men- 
@jilma mendjadi Serekat Buruh 
Industri Ringan Tjabang Jogja- 
karta. 

N onton : mana ? 
00 TOGIA 

'LUXOR : ,,Hazar Raten”, 
India. . 

SOBOHARSONO: Kiss Me 

Deadly”, Mickey Spillanes, 
SENI SONO : ,,Skahbenga”. 
RAHAJU : ”Desiree”, Marlon 

Brando, Jean Simmons. 
INDRA : ,,Air Pasang”, Netty 

“Herawati. 
REX : ,Desiree”, Marlon Bran- 

do, Jean Simmons. 
WETAN BETENG : ,,/Malu2 

kutjing”, Sri Uniati, 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

Pangeran Mas”, 

SOLO 

film 

STAR :   »City for Concuest”, 
memberikan tjeramahnja Ke- Ann Sheridan. 
pala Djawatan — Kebudajaan | SRIKATON : ,/Boole Bhatke”, 
propinsi Kalimantan Darjono|,  Bhagwan. 
dengan atjara ,,Makam Sultan | INDRA : ,/Tighcht Spot”, 
Suryansjah ditindjau Oarj segi | BIOS SRIWEBDARI : ,Prince in 
kebudajaan”. 2.0. the Red Mask”, 
Malam kebudajaan tsb. oleh |W,O. SRIWEDARI: Endang 

Lekra kemudian ditutup dengan Lalidjiwa”. 
mengadakan diskusi kebudaja- KLATEN   an — Ant, ROXY : ,0G” (Tarzan Filipina)



   
   

            

     

     

  

 Menajelang rapat: “plen 

  

Fa 
rat resmi dari Komite 

pakbola babak penjisihan 

ne antara kes. h 

diadakan di Indonesia nanti. 
Usul2 Komite Olympiade 

3 wah itu adalah: 
Bh, 

TEA 
N
A
 
IL

 
“ 

Pe
e 

d
a
 

bongan tamu, 
Pet 9 

pada waktu rombongan: 
wan tiba dan berangkat 3 

— lang, 

bangsa disekitar 

berada di Indonesia, 

kebangsaan pada waktu 
tandingan akan djmulai, 
sesudah pertandingan 
“sai. 

    Mengenaj usul2 itu, kalan 
KOI mengatakan, bahwa 
menjarankan kepada pihak PS 
SI jang langsung mempunjai ke 
pentingan dalam “hal “itu, bahwa | 
dari usul2 itu jang dapat diteri- 
ma dan lazim berlaku dalam se 

tiap pertandingan « “internasional 
adalah: 
1. Djaminan keselanntad. 
2, 

Bks 
tandingan diad: 

an akan dimulai. 

baru? ini, oleh Komite Olymp 
“ade Indonesia telah “diterima 

| ade Taiwan jang memadjukan 
usul mengenai pertandingan Se- 

tournament Olympiade Melbour 
Indonesia 

  

kesebelasan 'Taiwan jang akan 

Djaminan keselamatan rom: | 

Pengibaran 'bendera kedua 
bangsa dilapangan “terbang | 

Pengibaran bendera kedua 
“stadion | | 

selama roribongan Taiwan 

Dibunjikannja kedua lagu | 

Dibunjikannja lagu? kebang | 

saan pada waktu pertanding | 

  

   

dari 

'Tai- 
“3 

4 

“Tai- 

   

per- | 
Se, 

Pengibaran bendera? Gistadi 2 
on hanja pada waktu per- 

        

    

reka tidak Bana ea 
t- | untuk hidup “eta bebas (een ' 

  

partikelir. 
| bahwa hal jg. Bea itu dise 
babkan oleh karena mereka be 
aa .mempunjai bekal guna men 

'i nafkah. Belum mempunjai 
pan dan kesanggupan, 

Tata mendjalankan main 

    

$ sendiri”. 

Djumlah pengangguran dalam 
kalangan pemuda lambat laun 
akan menghebat. Tiap-tiap th. 
pemuda2 tamatan Sekolah Rax 
jat, jang tidak dapat melandjut 
kan peladjaran ke SL tin 

tama, berdjumlah -- 70 pct. 
jari djumlah semua tamatan. 
ereka kembali ke masarakat, 
ngan tidak mempunjai harap 

an apa-apa. Tjelakanja mere- 
ka dalam lingkungan sekolan 
belum menerima satihan, tjara- | 
nja orang mentjari pekerdjaan, 
untuk mendapat nafkah. Penghi 
dupan orang tuanja telah begi 

“tu sempit, sehingga tidak men 
|ajamin kepadanja penghidupan 
jang agak lajak. Sebagian dari 
mere pergi kekota-kota be- 
sar /ketjil, untuk .mentjari ,,pe 
ngengeran” (mendjadi pelajan) 
Gjadij tidak berani »hidup merde 

Ne (zelfstandigbestaan). 

LA Sistimnja harus di sa 
. demikian ini 

Ditambahkannja, bahwa usul | K0! 
pengibaran bendera? disekitar 
stadion selama rombongan Tai- 

- wan berada di Indonesia adalah 
tidak logisch, karena pertandi: | 
ngan antara kes. Indonesia 
ngan kes. Taiwan nanti bukan: 
merupakan suatu games (pertes 
muan olahraga) jang diikuti oleh 

- beberapa Ken — Ant. 

  

— 
. Tennis : 

KONGRES PELTI DI 
SEMARANG 

Dari pengurus Pelti diperoleh 
kabar, bahwa disamping akan 

mengadakan tournament tenis 

internasional kedjuaraan 
donesia jang akan dilangsung- 
kan di Semarang dari tg. 30/3 
s/d 2/4 jad., Pelti bermaksud '& 

melangsungkan djuga “akan 
kongresnja di Semarang 
ngan atjara2 jang akan diten- 
tukan kemudian. 

Lebih djauh panitia penjeleng 
gara tournament. tenhis 
mengabarkan, bahwa selain di- 
sediakan hadiah2 bagi para pe- 
menang oleh panitia djuga 
sediakan hadiah2, jang berupa 
barang2 bagi para penonton. Di | 

antara barang2 hadiah tsb. 
lah sebuah 
,Blaupunkt” seharga Rp. 2. 
jang disumbangkan oleh Radio. 
Handel /Succes”, Sema 
Sebuah peawsat radio dari £ 

lips. 
Undian bagi persuaskk 1: 2 

akan turut mengambil bagian: 
tsb. akan 

pada tg. 18 3 
dalam tournament 
dilangsungkan 
jang akan datang. 

Pe 

Bulutangkis " F1 

FERRY SONNEVILLE AKAN | 
KE DJERMAN 

: Pada dewasa ini di Bonn akan 
dilangsungkan tournament 

Djerman. 
Mengenai tournament itu, 1g 

— bih djauh Reuter mengabarkan 

| bahwa kedua2 saudara Choong 

ialah Pady dan David adalah 

pemain2 Malaya jg. akan turut | 

dalam tournament tsb. 
Dalam tournament itu, Eddy 

akan mempertahankan kedjuara 

''an single sedang David hanja 
akan turut bermain dalam 
tai double, Kedua 

Menurut ra dalam - 

tai single nanti, Rday akan 
dapat perlawanan berat dari pe 

main Indonesia, Ferry. Sonnevil 

perri mengalahkan | 
Soon dalam tourna 
juaraan Malaya th. 

pemain Denmark | 

le jang pernah 
Wong Pen 
nament ked 
jl. dan dari 
Jean Skaarup. 

  

4 

Atletik : 

JESSE 

  

Sebagaimana diketahui, 

kebiasaan, 
achir tahun 

netapkan atlit terbaik dari 

mua djaman, 

  

h. bit “di Amerika Track 

1 Piek?” telah membuat 

  

pesawat. radio | 

buka bulutangkis kedjuaraan 

saudar? 

Chbong itu adalah pemegang 
kedjuaraan double pjerman. 

malan, 

OWENS Amar ren. | 
BAIK SEMUA DJAMAN | 

Menurut tjatatan dim ,Spor: | 

tief”, madjallah atletik jang ter | 

“nana 

| dikalangan officials-dan War 

aan olahraga. . untuk mem! 

de- 

«| sunan pendidikan (Sekolah) ba- Sik Ahosbesa 

kaum buruh, menurut istilah 

pena 3 »Kaprijajen jen” masih 
melihat dim. djiwa pemuda? ki 
ta, walaupun kita telah merde 
ka dan berdaulat. 

Berdasar! 2g aus una, jang 

Ti ru”, jang memungkinkan anak- 
2 anak tamatan SR mendapat pen 

In- 

de- 

tsb. 

di- 

ada | 

809, 

   

    

  

ter- 

par 

par 
men 

dibe- 

berapa negara sudah mendjadi $ 

Kana P kaina pada - tiap2 | 

diadakan enguete | 

untuk mengetahui siapa dianta- 

ra djago2 atlit dapat ' diberi gelar 

djuara terbaik, bahkan di Ame- 

rika diadakan pilihan untuk me | 
Be- 

and 

| didikan lebih landjut. 
Penjelenggaraan sekolah-se- 

kolah seharusnja didasarkan 

kuat 
" factor 

atas principe-principe 
jaitu factor geogrofisc 

dan factor eultuar historisch. Jg 
akan kami bahas disini factor ' 
sociologisch dan factor cultuur 

historisch. i mat Ma 
1. Masarakat kita & 75 pot. 

(masih bersifat 'agrarisch (perta 
nian). 
Gjaran harus mengingat hal ini, 
dan ditudjukan kepada perkem 

Pendidikan dan penga- 

'bangan masarakat tani, agar 
supaja memiliki taraf hidup jg. 
K1 tinggi. 

2. Bangsa kita sedang mem- 
bangun kehidupan . baru, jang 
adil dan makmur, dan mengenai 

| Seluruh masarakat, seluruh la- 
| pisan dan golongan dim. masa- 
rakat, djadi termasuk golongan 
petani. Tentang hal ini kita te 

Ilah mempunjai pedoman, jang 
setjara  cultuur-historisch da- 
pat kami pertanggung djawab | 
kan. U.U, th, 1954 no. XII fat. 
dan fat. IV telah merumuskar | 
dengan tegas tudjuan dan dasar 

“kita. Fatsal-fatsal 
ini telah dikenal oleh masara- 
kat. Jang penting dalam hal ini 
ialah bhw. para pendidik dlm. 
melaksanakan tugasnja harus se 
lalu ingat akan tudjuan dan da 
sar tadi. Dengan demikian me 
reka dapat menempatkan -diri- 
|nja setepat-tepatnja, Tjita-tjita 
| Negara hanja akan dapat dide 
kati kalau pendidikan dan penga 
djaran dilaksanakan setjara sa 

dar dan teratur (Sistimatis): 
TI. Berdasarkan factor geogra 

fisch (luasnja tanah air kita), 

djuan suku-suku bangsa) seko- 

menteele  opvoeding”, agaknja 
tjukup aa tetapi menerima 
anak jg. telah berumur 7 th. 
Dalam | Tu. 'th. 1954 No. XII di 
tetapkan antara umur6 — 8 th. 
Jang berumur 8 th. diharuskan 
“(memasuki »Pendidikan Rendah” 
kalau sudah ada ,,kewadjiban be 
ladjar”. Sekolah dasar ini mem: 

| beri pendidikan. sad pengadjar 
Jah uh, 05 , 

EL “Sesudah Aiter mengi 
kuti | dikan dasar ini sela- 

4 th, dgn. saksama, lalu di 
bagi mendjadi dua golongan. 

  

"emas intelligentie”, di 
tenan Na, Ke Pan 

T3 

  

| ski terbaik dari semua Gd 
|. Hasil enguete itu adalah : No. 
|1, Jesse Owens, 2. Bob Mathtas 
dan 3. Cornelius Warmerdam. 
Seperti diketahui, Jesse Owens 

ra lontjat djauh Jontjatan 

dunia itu & rang ini        I masih tetap 
Jesse Owens, " 

  

ethnologisch, factor sociologisch, | 

dan factor ethnologisch (kema- | 

lah dasar, jang memberi ,,funda | 

Anak-arak, jang memiliki 

adalah atlit Amerika djuara du- | 
(nia lari 100 meter dengan tja- 
tatan waktu 10.2 detik, dan djua 

'sedjauh 8.13 met. Kana rekor | 

Crada. Ag 1 

ikan Bagi Persiapan untuk pen 

  

ngah, lamanja 4& th. . 

»praktische intelligentie”, dibe 
ke ,,Bagian Persiapan” utk -pen- 

»Bagian Pendidikan dan penga- 
| djaran praktische” (Volksonder 

wijs voor praktische | beroepen) 
Bagian ini dibagi mendjadi be 

| berapa djurusan. 

a. anian, Dekan “be 
terna' tan dan 'perikanan, 

b. pertukangan dan keradjin 
an rumah tangga. 

Cc. Pertenunan, ' pemintalan, 
dan perindustrian ketjil. 

“ &. perindustrian jg. berhubu 
ngan dengan pertanian. 

e. semua bagian tersebut me- 
ngikuti peladjaran, mengenai 

: perdagangan dan cooperatie. 

d. Pendidikan Gan pengadjar 
an umum dilandjutkan dlm. ,,Ba 
gian praktisch ini”, 
djalinkan dlm. peladjaran prak- 
tisch. 

Dengan sistim ini anak-anak 
kita - dilatih mengembangkan 
»auto-activiteit” kegemaran. / 
kegembiraan bekerdja, dan me- 
njelami kehidupan masarakat 
is. njata, Pemuda? ini baik dju 
ga untuk  memelopori” trans- 
migratie baru. Pada waktu 
anak-anak ini meninggalkan 
bangku sekolah, sudah berumur 
15 a16 th., dan sudah memiliki 

an dim, masarakat besar, dgn. 
tudjuan ,,hidup bebas /hidup 
merdeka”. 

Sekolah ,,Bagian Praktisch” 
ini untuk sementara - ditempat 

kan ditiap-tiap kawedanan, sbg. 
pertjobaan. Bibit2 untuk ,,Bagi 
an Praktiseh” ini dapat diambil 
kan dari Sekolah2 dasar, jang 
ada diketjamatan-ketjamatan, 
dgn. pilihan, berdasarkan ,,prak 

Ygentie”. 
ITI. Sekolah Menengah, lama 

nja 4 th, memberi kesempatan 
kepada ,,Bagian Persiapan Pen 
didikan dan Perigadjaran mene 
ngah”, untuk melandjutkan pe- 
ladjarannja, 

Anak2 jg. mempunjai ,,theo 
rithische intellgentie” melan- 
djutkan peladjaran ke ,/Sekolah 
Menengah Umum”. 5 
Mereka jg. memiliki ,,prak- 

thische intelligentie”, melan- 
djutkan ke S.M. chusus (vak), 
lamanja djuga 4 th. 

IV. Diatas Sekolah Menengah 

Tinggi”. : : 

Sebagai tambahan dapat 
kami kemukakan disini, bahwa 
untuk kemadjuan selandjutnja 
bagi pemuda - pemuda ,,Bagian 
raktisch”. dapat Gisediakan 

5 “seperti di 
Denmark, dan tugas ini dapat 
diserahkan kepada Djawatan 
Pendidikan Masarakat. Kursus 
Pengetahuan Umum A, B dan C 

sudah waktunja dirubah bentuk 
dan isinja, agar sesuai dengan 
perkembangan masarakat kita. 
Guru-guru untuk Bagian 

Praktisch” dapat diambilkan da 
ri Djawatan2 lain: Djawatan 
Pertanian, Perindustrian, Coope 

| rasi, Perdagangan, Perchewan- 
an, Pengadjaran dll. Apabila 
ada Coordinasi diantara Djawa 
tan Pemerintah, mungkin seka- 
li didirikan ,,Bagian Praktisch” 
tersebut diatas. 

| Mengingat keadaan, jang kita 
alami sekarang, perlu para jg. 

| kewadjiban dim. lapangan pen 
didikan anak-anak dan masara- 
kat umum, menjusun pendidikan 

dan pengadjaran baru. 
Kita harus mulai sekarang 

memikirkan,  djangan sampai 
timbul ,,intellectueele. proletari 
aat”, jang Rena ap telah nam- 
pak. 

  

.CHIN PENG DI RRT 
Kata Charanya 
Sathiyaban. 

Kepala - — departemen penjeli- 

dik kriminil Muangthai Sela- 
tan, Major Charanya Sathiya- 
ban, jang mempunjai tugas 

kerdjasama dengan pembesar 
Malaya dalam kampanjenja an- 
ti Komunis, menerangkan di 

Bangkok, bahwa Sekdjen Par- 
tai “Komunis -Malaya, Chin 
Peng, mungkin pergi ke RRT 
untuk mengadakan perunding- 
an2. Chin Peng tidak ada di 
Malaya ataupun di Muangthai, 
demikian Charanya menambah- 
kan. | 

Berita beberapa . hari berse- 
lang menjatakan bahwa tempat 
orang jang ditjari2 ini, Chin 
Peng, pengak: sulit untuk dike- 
tahui, - demikian .keterangan2 
rahasia 'baik. dari Muangthai 
maupun dari Malaya sumber2 
berita2 ini. 
“Charanya datang di Bangkok 

untuk melaporkan pekerdjaan2- 
nja di Selatan, Rtr. 

SALAH SANGKA 
Di Milwaukee Amerika 

seorang laki2 melihat wa 
nita jang mengendarai Mo 
bil madju-mundur disebu- 
ah tempat parkir ketjil. " 
Dgn. tak fikir pandjang 
lagi, dia mulai menoiong 

“si pengendara mobil dgn. 
memberi petundjuk2. Me- 
nurut petundjuk2 itu agn. 
seksama, achirnja mobil 
dapat diparkir. 

Tetapi alangkah terke- 
diutnja is mendengar per 
empuan itu berkata: ,,Te- 

rima kasih banjak, tetapi 
sebenarnja saja tadi men- 
tjoba untuk keluar”. — 
Reader's Digest. 

maa       meremas sn   

“didikan dan Langen mene- || 

2. Ariak-anak, jang” memiliki | 

ri kesempatan beladjar terus ke | 

| militer AS »Clobemaster”, 

sawat ini dengan membawa pe- ! 

dengan di | 

bekal untuk mentjari penghidup . 

tische” dan, theorethische intel | 

  

| Tatan DIDALAM Ti 
, DIPATAHKAN 

Rekor dunia bertahan di- 

dalam. air tanpa bernafas | 

telah setjara tidak resmi di 

patahkan di San Diego, Ca- | 

lifornia, oleh seorang pe . 

kerdja paberik pesawat ter- 

bang berumur 36 tahun ber- 

nama James Ray Jordan. 

Ia dapat bertahan hingga 
6 menit 30 detik lamanja di | 

“dalam air, Sedangkan rekord | 

| dunia jang dibuat 'oleh Pau- | 

-liguen dari Paris dalam ta- 

j bun, 1917 adalah 6 menit 

1-24 “8 detik. Rt     
  

KETIPLAKAAN PESAWAT 
TERBANG 
Globemaster AU - AS 
@djatuh disamodera. 

“Angkatan Udara Amerika 

Serikat mengumumkan bahwa 

menurut laporan2 jang diteri- 

manja dari pesawat terbang 

“numpang 17 orang, ketika se-s 

-Giatas 
mesinnja telah matjet. Pesawat 

ini waktu itu ada pada djarak 

ea 360 mil-dari Iceland: 
Berita pangkalan 

Pestwick. 

Berita? tentang ini jang di- 

terima di London menjatakan 

bahwa pangkalan Prestwick 

(Skotlandia) 
pula . tanda2 dari pesawat. mili- 

ter AS jang sedang ada diatas 

samodera Atlantik itu dalam 

perdjalanannja Ke New York. 

Menurut djurubitjara militer 

disana pesawat tsb. djatuh di- 

lautan, — AFP. 
  

GOLONGAN KIRI — POLISI 
BERKELAHI 

| Di Perantjis Selatan. 
Beberapa ratus 

dari penjokong2 sajap Kiri, pe- 

njokong2 Komunis dan Sosialis, 

telah mengadakan perkelahian | 

| dengan pasukan2 polisi jang 

besar djumlahnja dipusat kota 

Nice. 
Perkelahian2 ini terdjadj ke- 

tika golongan2 penjokong sajap 

| kiri mengadakan demonstrasi 

diluar gedung pertemuan disa- 

na, dimana akan diadakan ra- 

pat umum golongan Poujade 1g 

waktu itu berbitjara seorang 

diantaranja, M Jean Damasio. 

| “'Penjokong2 sajap kiri, demi- 

Kian Reuter, mengadakan de- 

monstrasi untuk menggagalkan   
umum . disediakan ,,Perguruan | 

rentjana rapat umum golongan 

Poujade itu. 'Golongan Poujade 

jang hendak masuk ruangan ter 

halang, dan mulailah “disitu 

perkelahian2. — Rtr. 
  

DUNIA BERGERSK. 
Kearah ekonomj sosi- 

—... 'alis, kata “Neta, 

“Perdana menteri Nehru dari 

India mengatakan bahwa dgn 

disadari atau tidak dunia telah 
bergerak kearah ekonomi sosi- 
alis. 
memang tiada Gjalan lain. Hanja 
susunan sosialis dapat 1nelenjap 
kan segala bentrokan klas dan 

| mengadakan kemadjuan dengan 
djalan damai. 2 

Nehru jang mengutjapkan ke- 
terangan itu dalam membuka si 

gang dan industri: India, selan- 

djutnja menjerukan  supaja 
orang memakai tjara berpikir jg 
baru bagi penjelesaian masalah2 
nasional dan internasional. 

(PTI). 
  

169 ORANG TERTIMBUN TA- 

—. NAH LONGSOR 
Didaerah Santos, 

i Bransilla, ' 

Radio Rio de Janeiro menga- 
takan bahwa hampir 100 orang 
Gichawatirkan telah tewas da- 
lam tanah longsor jang terdjadi 
didaerah Santos, sesudah terdja 
di 'angin pujuh jang hebat di- 
sana, disertai hudjan lebat. Am- 
bulans, barisan2 am ke- 
bakaran dan regu2 kesehatan di- 
datangkan dgn segera, untuk 
menggali korban2 dari tengah2 
reruntuhan2. 

“ Pahlawan muda : 6 ta 
han amurnja. 

Dalam kisah sedih ini tampak 
sinar jang menembus awan mu 

ram : seorang anak laki2 jang 
baru berusia 6 tahun dengan be- 
raninja memasuki rumah jang 

tergenang air bah, dan ia berha   
      

sil menjelamatkan baji baru ber- 
umur 3 bulan. — Rtr. 

DARAH, TENAGA 

per: 

Gang mengadakan 'penerbangan 1 
Samodera Atlantik, 2 

telah menerima. 

demonstran . 

Dalam keadaan sekarang 2 

dang tahunan federasi balai da- | 

| tr bukan 
perbedaan menjolok jang diper 

  

dis Lk 

| “|#ukum pidana Indonesia 
(Sambungan hal. 2). 

Menurut sardjana hukum K. 
Manmheim, sumber utama. dari 
kriminaliteit terhadap kekajaan 
publik maupun terhadap partiku 

kemiskinan, tetapi 

tundjukkan sehari? oleh sikaja 
kepada simiskin. 

'Di Indonesia perbedaan me- 
njolok. ini peranannja dipegang 
oleh bangsa asing: Eropa, Ti- 

onghoa dan lain-lain dan sebagi 
an. warganegara Indonesia jg. 

tak mau ketinggalan. Menurut 
Drs Utrecht, inilah jang men 
djadi salah satu sumber kegeli 
'sahan dalam lapangan ekonomi 
kita sekarang. Untuk menurun 

kan djumlah kedjahatan terha- 
dap kekajaan jang sekarang be 
gitu meningkat, ialah nasionali 
sasi atas beberapa" kekajaan 
partikulir, Ini pasti djuga akan 
meredakan pertentangan antara 
buruh Indonesia dan madjikan 
asing. Djuga perbedaan antara 
buruh Indonesia dari buruh Ero- 
pa masih tetap merupakan satu 
kenjataan jg hanja terdapat di- 
suatu daerah Kolonial, : Dalam 

hubungan ini disebut oleh Drs 
( Utrecht tentang perbedaan dja 
minan perumahan, upah jang 
berselisih sampai 8 kali lipat. 
Hal imi menimbulkan ,,agresivi 

teit kaum buruh Indonesia”. 

Kedjahatan?2 ekonomi di 
— Indonesia. , 
Seterusnja dikatakan oleh 

Drs Utrecht, bahwa pembangun 
an di Indonesia seperti jang di 

bajangkan dalam fasal?2 37 dan 
38 Undang? Dasar Sermneritara ki 
ta tidak dapat perlindungan tju 
kup dari hukim pidana jang ses 
karang masih berlaku, 

Karena disana-sini dalam KU 

HP walaupun telah ada keten 

tuan2 jang dapat dipakai supa 
ja melindungj kepentingan ko- 
lektiviteit dan “pembangunan 
ekonomi, tetapi belum  djuga. 

Ketentuan2 tersebut memerlu- 
| kan tambahan, misalnja dalam 
suatu Undang2 umum delik2 
ekonomis seperti jang telah ada 
dinegeri Belanda sedjak 1950. 

Karena ekonomi kolektif ada 
lah suatu ekonomi jang terpim 
pin, lahirlah birokrasi ekonomis 

makanja perlu sekali dibuat hu 
kuman2 jang menakutkan para 
pegawai jang tersangkut dida- 

lamnja jang mendjalankan ko- 

rupsi. Dan terhadap beberapa 
orang tertentu jang mentjari 

penghasilan dalam lapangan 
suatu pasar gelap harus dibuat 
'hukuman2 istimewa jang mena 
kutkan, 
Menurut Mannheim suatu 

ekonomi terpimpin memang me 
murankan djumlah  pentjurian 

kekajaan orang lain, tapi se- 
baliknja djumlah kedjahatan 
distribusi dan pasar gelap di- 
pertinggi. 

Ada dua matjam kedjahatan 
'jang telah sangat merugikan 
kita semua pada tahun? jang 
lalu sampai hari ini jang da- 
pat dimasukkan dalam  kate- 
gori kedjahatan distribusi dan 
pasar gelap, jaitu.,,white collar 

crime” dan kedjahatan2 jang di 
fakukan berhubung dengan ke- 
pentingan partai politik atau ke 
pentingan pemimpinnja. 

Ia seterusnja menjatakan ke 
ragu-raguannja atas kemungkin 
an turunnja djumlah white col- 
lar crime dan kedjahatan jang 
dilakukan 

partai dan pemimpinnja sesu- 

dah berachirnja perebutan su- 
ara dalam pemilihan wmum jg 
baru lalu. Bagaimana nanti ke- 

dudukan sosial dan ekonomis pe 
mimpin2 jang tidak atau sama 
Sekali tidak mendapat dukung- 
an pemilih pada 29 September ? 
Menurut azas demokrasi se- 

tjara berangsur? mereka harus 
melepaskan kedudukan penting 

| diaparat: Pemerintahan dan - di- 
lapangan ekonomi, baik dipusat 
maupun didaerah. Tetapi .kea- 
daannja masih sebaliknja, kata 
Drs Utrecht. , 

Ia kemudian menjatakan ha- 
rapannja supaja pembuat Un- 

tidak lupa membuax hukuman? 
terhadap mereka jang mendja 

lankan atau .mentjoba mendja- 
lahkan kedjahatan distribusi, 

| pasar gelap, white collar crime 
dan kedjahatan? untuk kepen- 
tingan partai politik dan pemim 
pin?2nja jang ternjata sangat 
merugikan kepentingan kolekti: 

viteit dan pembangunan ekono- 

mi kita. Djuga hukuman? jang 
sama terhadap korporasi dan 
jajasan. : , 

Pers. 

Dalam membahas soal kemer 

Gdekaan pers. antara lain Drs 
Utrecht telah mensitir utjapan 

Bemmelen sebagai berikut: ,,De 
pen is een van de machtigste en 

gevaarlijkste wapenen der we- 
reld. Dat is niet slechts zo in 
onze tijd, doch het gold zolang 

'als de mensheid haar gedachten 
op: sehrift heeft gebracht”. 
Sdn rela blijft het geschreven 

woord een scherp wapen waar- 

mede carrieres kunnen worden 
vernield, reputaties voorgoed 

kunnen worden aangetast,  re- 
geringen omver geworpen, mer- 
sen tot wanhoopsdaden - gedre-   ven. En toch wensen .wj . en 

  sa | 

  

:& 

TAPAL GIGI 
            

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara) 

dan ketawa berseri", , 

berkat PRODENT - 

tapal gigi jang 

paling baik! 

   
   
   

  

   
   Tube sangat. besar 

      

   

  

   

  

   

    

Tube sedang 

        
        
         
         

        

       

        
       

     

   

    

PRODENT 
  

    

    

  
" MENAMBAHKAN 

“ 

DAN SEMANGAT : 

(1 PA Ae TA ea KOTAKNJA 

asa DJANGAN Hedi KESA HAN 

  

untuk kepentingan : 

dang? Pidana jang akan datang” 

sardjana hukum Belanda Van. 

ii 

terecht - drukpersvrijheid. Im- 
mers, indien er geeh - vrijheid 
van drukpers is, er geen vrij- 
heid van gedachtenuiting en Op 
de duur helemal geen vrijheid. 
Iedere dictatuur legt  terstond 
de pers aan banden, omdat zij 

geen critiek kan “verdragen. 
Zonder vrijheid van de drukpers 

geen mogelijkheid om “op -mis- 

standen te wijzen, geen moge 
ljkheid om naar waarheid te 
streven. Het is geen overdreven 
stelling om te verkondigen: de 
drukpersvrijheid is de grondslag 
van alle vrijheid” - 

Seterusnja dikatakan, bah- 

wa kemerdekaan pers bukan 
persoalan diakui tidaknja, kare 
na hal itu sudah diputuskan 
dalam UUDS kita, tetapi per- 

Soalannja ialah apakah kemer- 
dekaan pers digunakan setjara 
baik oleh pers. 
Oleh Drs Utredht wkemuka- 

kan, bahwa penerangan2 'jang 
tidak sehat dan merugikan ke- 
pentingan kolektivitet maupun 
kepentingan individu, tjukup ba 
njak terdapat. sekitar kita se- 
mua, 

Dalam hubungan ini Drs 
Utrecht telah mengetjam  de- 
ngan tadjam dua tjontoh pem- 
beritaan jang dilakukan oleh Pe 
doman Rakjat .dan Indonesia 
Raya Berita Pedoman Rakjat 

tsb. mengenai: , Seorang Hakim 
jang - membebaskan seorang 

pembunuh karena disuap Rp. 
50.060,—5? 

pb benar. Dan Indonesia Raya be- 
rita tentang simpanan Rp. 20 

brandkas Drs 
wakil kepala II 

logis, 

djuta didalam 
Dody Karim, 

KPUI, dikatakan tidak 

N
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Kashmir Hair Tonic Oil 

Sebagai 

120 djuta tidak dapat 

jang ternjata tidak   
RADJA DARI SEMUA OBAT : 

VIRANOL EXTRA STRONG 
tanggung sembuhkan segala ma. 
tjam penjakit seperti 

pinggang, djantung, urat sjaraf, 
otak .(brain) 
pil menambah darah, 

dan manik. Baik buat orang jang 
bekerdja di kantor. Alasan pe- 
njakit : , 
kanan tidak hantjur, sering ma- . 
rah2, kepala pusing, entjok,-li- 
nu-inu, muka putjet, kaki ta- 

ngan dingin, sering sesemutan, mata kurang: terang, penja- 
kit pikiran (zenuw), tidak bisa tidur  (dalam:-tidur- sering 
takut2, sakit pinggang, djantung berdebar2, buat t'itu'.kita 
bikin PIL VIRANOL jang tan ggung 100 

Rambut -banjak dan Pandjang 
satu Ketjantikan buat 

kaum Wanita. Kashmir Hair To- 

  

HALAMAN 3. Si seba 

karena mata uang kita tjuma 
paling besar terdiri dari lem-. 
baran Rp. 1.000,—. Uang Rp. 

dimuat, « 
bahkan dalam Jemari “pakaian 
dari tiga “ bagian  (driedelig). 
Djuga dikatakan Indonesia 

Raya” “telah ' memperkenalkan 
kabinet A-A kepada dunia luar 
dan dalam selaku pelindung pe 
latjuran. 
1Kuliahnja ' itu ditutup oleh 

Drs Utrecht dengan mengemu- 

kakan pendapatnja, bahwa ke- 
pada mereka jang menjalah-gu 

nikan kemerdekaan itu “diada- 
kan antjaman hukuman berat. 
Kemerdekaan pers rupanja 

waktu sekarang telah mendja- 

di suatu obsessie'" tetapi saja 
beranggapan tidak perlu didja- 
dikan' suatu obsessie asal sa- 
dja kewadjiban2 jang bersang: 

kutan tidak dilupakan: Demiki- 

an a.l. Drs Utrecht, — Ant. 
  

IRAN TUNTUT. URSs 

Sapaya panggil 
Kuznetsov. 

Kementerian LN Iran “telah 
menjampaikan seyudh nota ker 
pada kedutaan besar Sevjet Uni 
di Teheran, dalam mana diminta 
sipaja major Anatoly Ivanovich 
Kuznetsov, pembantu atasemi- 

liter URSS, . dipanggil kembali 
dari Iran, karena ia 'telah-mela- 
kukan ,,spionase”. 

Polisi militer jang. menangkap 
Kuznetsov telah mengatakan ke 
pada mereka, bahwa ia ,,tidak 
mengenal sersan Ali Redjay” 
(jang menjerahkan ' dokumen2 
rahasia tadi), dan bahwa Kuz- 

mtetsov ,,hanja mengadjaknja me 
numpang dilam mobilnja”. — 
AFP. 

        
          

          
      

       
          
    
       
           

       
      
        

     
   

   
   

   
   

   

KUAT JAITU 
VIRANOL 

buah 

lemah badan, ini 
sungsum : 

badan lekas tjapai, .ma-. 

berhasil. 

Harga satu botol Rp. 20,— 

  

  nic.Oil bikin pandjang rambut, 

kuatkan urat2 rambut - supaja 
djangan runtuk. “Bikin tumbuh 
rambut djadi banjak dan tebal 
baik buat orang jang baru baik 

dari Sakit panas, dan baik sekali 
buat Perempuan jang baru ber: 
salin, baik buat orang jang su- 
ka pusing kepala. Kashmir Hair 

Tonic Oil bikin dingin sama ke- 
pala, basmikan Tetombe dan -hi- 
Kin tambah hitam harap kaum 
wanita selalu gunakan Kashmir 

  

Hair Tonic Ol. Harga satu botol Rp. 20,— 

Kashmir Pomade Super 
Guality 

Menghitamkan rambut putih ta- 
han runtuk dan kuatkan akar2 

rambut. Gunakanlah selamanja 
Kashmir Pomade supaja ram- 

but putih djadi hitam perlahan2 
dan tidik merusakkan pakaian 

tidak luntur. 

     
   

   

    

  

    

  

    

  

Salap Tjantik Istimewa 
Bikin hilangkan hitaman dimuka 

panu kukul Djerawat dan keko- 
lotan, Salap Tjantik bikin tjan- 

tik muka, bikin litjin kulit dan 
djuga supaja tdak kena" penja- 

kit dimuka, 

Harga satu botol Rp,.20,— 
Kashmir Face Cream Rp. 10— 
OBAT2: dapat dikirim sesudah 
menerima wang dengan Pos 

   

      

   

   

  

   

        
     
     

     

    

tambah Ongkos Kirim 15X, 

  
  

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

Djuga dapat dibeli disemua Toko2 Obat diseturun INDO 

: Toko ,,Solo” Sosrowidjajan No, 5, Toko Obat 
Eng Tay Hoo Patjinan 58, Toko Obat Eng 
Njan Hoo Patjinan 75, Toko Obat Tek An. &. 
Tong Patjinan 81, Warung Muljo Djl. Judo- 4 
negaran 17, Toko Junior Djl. Malioboro 98. 1 

NEISIA., 

AGEN - AGEN : 

Jogjakarta 

Solo : Zindabad House Nonongan No, 17. 
Magelang :: Toko Obat Hok An Djl. Raya 114. 
Semarang : Toko Obat Shanghai & Singapore, Pasar Djo- 4 

Nan Ana Hala 2 A. Gang LINE 9, 

         
      

    

       

       

       
     

      

        

   

  

   

ORANG LELAKI MAKAN "SENKESIN MASCULINUM ORANG PEREMPUAN MAKAN “SENKESIN FEMMNUN 

FIELD Al ekekan TOKO? OBAT IAI Kla
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an baru. an rentjana baru, 

  

     

  

naga ku 
Murid? an pada ketawa. 

Apaan Da Kak. 

2 

Bentak: permpalja tmnja sama Ig 
Berabe: apakah nanti dengan 
pemerintahan dan parlemen pi- 
jihan rakjat, rakjat bisa dapat | 
perubahan baik dalam hidup se- 
hari-hari. 

Aa Pe aan | 

"a  Pah Ya 3 jad. dniuauka pe- anak kami | 
Jadjar Kanaka II Jogjakarta, : 
|akan adakan malam kese- SRI MULJADI 

I nian sebagai rangkaian peringat Maart ajam 
an. aa ke-VI. Mulai pada telah f f, IA RA 

| tgl. 15 sja '17-3 diadakan perlom': “Keluarga : : 
|baan olahraga. Panitya peringat- TIRTOSOEDIJONO 

e. ana diketuai oleh sdr. M. Faisol | 

  'Berabe tidak bisa kasi djamin 
an, Karena tidak turut terpilih. | 
Tjuma itu pertanjaan bisa dite- 

ruskan kepada beliau? jang ter- 
pilih itu: Hai, tuan? jang terpi- 
lih, rakjat jang memilih tuan? 
djangan dilupakan! - 

“'BERA BE 

RADIO 
SELASA 6 MARET 1956. 

8 JOGJAKARTA 
06.35 Hidangan Djaja Suara) 

13.45 Langgam modern, 

  

“ Putera, 17:40 Dwi Gitar Bagong 
@kk., 18.15 Siaran Untuk Angk. 
Perang, 19.15 - Ichtisar Pers, 
19.40 Pantjaran.: Sastera, 20.15 
Hidangan OSD.. ROS & ORJ, 
20.30 Dupa Nirmala, 21.15 Obro | 
lan Pak Besut, 21.30 Ketoprak 
Mataran. Tjer. : Resi Djati Wu- 
lung Seri Ec 5 

SURAKARTA. 
66.10 Urapsari, 13.40 Njanji- 

an gembira, 14.10 Rajuan siang, 
: 17.00 Bu Nies dgn. anak2nja, 
17.50 Rajuan-Sendja,: 1930 Pi- 
lihan pendengar, 20.30 Imbau- 
an malam, 20.45 Pak Bares dgn. 
isi hatinja, 21.30 Irama Klasik 
oleh ROS, 2. 15 ngan 
Buku. 

RABU 7 MARET 1956 i 

: JOGJAKARTA 
“06.10 Bonangan Pagi: 14.10 
Hidangan Carry dkk.: 17.00 
Taman Kepanduan: Ye 45 “Tun- 

tunan Agama Islam utk kanak?: 
1830 Peladjaran Lagu? Djawa: 
19.15 -Pe: erangan “Politik Untuk 
Rakjat: 19.40 'Cello  Recital, 
20.30 Seni Suara Djawa, 21.15 
Ruangan. Djapendi Jogjakarta, 
21.30 Manasuka. Uti. Ang, 'Pe- 
rang: 

SURAKARTA 
06.30 Irama krontjong “oleh 

IKSJ: 13.10 Klenengan dari Pu- 
ro MN, 17.00 Dunia anak2 oleh 
Kanso: 17.50 Rajuan sendja 
oleh Puspa Teruna, 18.15 Ru- 
angan  Angk, “Perang: 19.30 
Imbauan malam oleh Wati: 
20.30 Irama Indonesia, 2115 
Wajang Orang. z. 

SEMARANG 
(Siaran A-P. dj, 18.15 ta 19.00). 

.. 06.30. Rajuan Pagi: 13.15 
Trio Nina Kiranaj. 
juan Siang, 17.00 Taman Kusu- 
ma: 17.30 Sandiwara Radio utk 
anak -anak : 

| Malam, 21.00 Rudjak Uleg Se- 
marangan, 21.15 Krontjong Ma- 
lam: 22.15: Tn Malaya. 

— (Perobahan? bisa terdjadi). 

Mau adjian &M. P. 
atau S. M. A1 

BELADJARLAH MULAI | 

  

SEKARANG ! 

Kk PASTI sa 
3x ALAM/ KIMIA 

INGGRIS 

tempat di 
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14.10 | 
Krontjong Siang, 17.00 Taman 

:1410 Ra- | 

19.30 - ,,Tepat- | 
Kah Lae Dr 20.30 Rajuan: 
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AR KE TRPER ON - " t 

KEDAWLATAN. RAKIAT 
  

BERITA ORGANISASI. 
Telah. Tabir dengan " selamat 
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     NORTON 350 cc. 
Akan datang dalam ' mina 

| NoRTON 500 cc. 
Akan tiba disini pada achir   gu depan, £ “bulan ini. 

e PARA PEMESAN : diharap 'selekasnja metana 4 
pembajarannja. ( 

@ JANG TIDAK MEMESAN : masih ada kesempatan $& 
membeli dari persediaan jang amat terbatas. 

Baru datang : DUCATI LUXOR, radja bromfiets dinihari 
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KUNDJUNGILAH !! 

untuk 
Bagian? : 

. pada tanggal: 

at Maret 1956, pada alamat2 sbb : 

4. Sdr. S.E. Soewarso. Dj. 

pi 16. 

a. Lagu2 Kentang Ki 
b. Lagu2 Seriosa Indonesia. 
c, Lagu2 Hiburan Indonesia. 

& Malam Finale Song Contest GAMA 1956 akan diadakan : 

LI. Maret. 1956 (hari Minggu). 
' bertempat di: Gedung C.H.T.H. 

La (dil. Pang urakan 4 Jogja). 

— dimulai pada djam : 19.00. 
Undangan Malam Finale dapat mulai diambil pada bapa 

1. Sdr. Idris /Sadarmo. Dj. Boemidjo Lor. 6. 
2. Sdr. Soerojo. d/a: RRI. Dj. Setjodiningratan. 8. 
3. Sari. Soekapti. "4 /a. Asrama Ratnaningsih, K3. 

Gowongan Tengah. 284. Pav, 
5. Kantor Dewan Mahasiswa U.G.M. Pagelaran. 
6. Administrasi Madjallah ,GADJAH MADA”. Dj. Mera- 

7. Sdr. Harmadi. Dj. Bintaran Wetan 3. 
8. Sdr. Soerjani, Dj. Menur. 19 (Batjiro). 

Persediaan Kartu Undangan sangat terbatas. 

Panitya Song Contest GAMA 1956. 
AL LL LL LL LL LL LM LI 

KUNDJUNGILAH '!! 

SONG CONTEST GAMA 1956 
memilih BINTANG GAMA tahun 1956 Sedalam 

Pe BA Naa na nan aa aan TN 

  

Galam “persediaan jang amat terbatas. 

: ONDERDELEN DUCATI selengkap? -nja. . 
ACHLI ILMU FALAK (Occultist) 

IKesulitan2 dalam hal2 seperti penghidupan, perdjodohan dan 
lain2. Tuan / Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan 

berbukti. 
tanjaan berikut 
pa poswesel Rp. 10,— kepada 

Rahasia tanggung dipegang teguh. Kirim 4 per- 
NAMA dan UMUR dalam. satu envelop 

. A. G. RAWAL, (motakpos 170 — Bandung. 

  

“NN TT PT TP TA SL TE TT TA TT TE MA Me AL 

— GARANSI 2 BULAN TAMMAT. 
— "AUTO MONTEUR" ke: XXXVII 

- Theorie dan Praktijk bongkar - pasang bermatjam-matjam 
merk mesin auto besar ketjii SUDAH PULUHAN RIBU 
jang mendapat IDJAZAH:. Semuanja telah bekerdja di: 
PERBENGKELAN — PERUSAHAAN — ANGKATAN 
DARAT — LAUT — UDARA — MENDJADI GURU — 
MENDIRIKAN SEKOLAHAN SENDIRI. 

Sekolahan ini terkenal sedjak tahun 1936. Tjabang-tjabang 
diseluruh INDONESIA. 

DIBUKA TGL. 15 MARET 1956. 
. Dibuka : - PAGI — SIANG — SORE. | 

DAFTARKAN ' SETKARANG!!! Tempat terbatas. 

PUSAT: Djl. Thamrin Udjung Djalan Irian RT 8 — 
Djakarta. 

TJABANG2 : 1. FLORES, Dj. Mesdjid-21: 2. BUKIT - 
TINGGI, Djl. Panorama 8: 83. PADANG, Djt. Damar 3: 
4. BATURADJA, Dj. Lorong Aspal 8: 5: TANDJONG- 
KARANG, Djl. Lebakbudi 46: 6. TANDJONG PRIOK 
Djl. Enim 2: 7 SOLO, Dj. Tjarikan 115: 8. JOGJA- 
KARTA, Djl. Ngabsan 59: 9- SEMARANG, Djl. Sta- 

.@.on 2, 10, BANDUNG, Djl. Kabupaten 82, 11. DJA- 
TIWANGI, Bingkil Ta Bermotor SETIA 
"USAHA", 12. SURABAJA, - Kedondong Lor I (5 
13. DJAKARTA, Petodjo Selatan VI/14. 

“Jajasan . YACOUB' 3 KOLLEGE" 
Dji, NGABEAN 59 — JOGJAKARTA. 
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' : i , 
&. POMADE Merk GARUDA / 
! Satu2-nja POMADE jang terkenal di Pakistan dan di 4 

:4 Indonesia. Buktikan RAMBUT PUTIH mendjadi HITAM. / 
/ Hilangkan Gatal dan Posing Murat, pakainja mudah se- $ 

54 Ne POMADE BIASA Rp. 25,— Aa 
4 pt PUSAT PENDJUAL: 
» —. AGEN”: Tabib BARIAH.' ' 
( - Toko Obat ENG NJAN HO Tambak Segaran 6 -  j 
| “Petjinan 75 — Djokja. — Solo —. 2: 4 
MAHAL LL LL LL LL AL EL ML LL 

MAAN IN ARIANTA ena nak DEL EK RA PAN MN 

5 PERSEDIAAN TERBATAS. 
@ ENSIKLOPEDI INDONESIA see... Rp. 20,— 

. Oleh : HUSAIN MUNAF 
@ ENSIKLOPEDI INDONESIA .elececooo pn AO 

Oleh : ADI NEGORO 
0 (ENSIKLOPEDI ' POLITIK eri eheherinetig ga La Ole 

''Oleh : TATANG SASTRAWIRIA 
dan HAKSAN WIRASUTISNA 

# ENSIKLOPEDI INDONESIA I (A-E)...... 31130p— 
Oleh : Prof. Dr. KAH.. HIDDING 

. ENSIKLOPEDI INDONESIA II (F- -M aa » 130,— 
4 Oleh : Prof. Dr, KAH. HIDDING eka 

Por igo 0 "1095. 

Toko Buku "K. te 
Dj. Tugu Kidul Ag: wa Jogja: 

Dan masih sedia : 

E.N.S.LE. (10 djilid) , : 

1 (Kerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Mnveroossi” 

Harga . . Rp. 1100,— 

PA
 
T
S
 
a
a
n
 

in
 

Da
 

Pa 
A
L
A
N
 

EN
 

Sn
p 

A
D
A
 

Ma
r 

  
   

    

     

      

untuk mengg 

rusaknja gigi. Akan 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

   
        

  

Sa 

“Use Pond?” Creamp re- 

gularly In a few days, 
your skin will look — and 

feel—so (ee and Tovely! " " 

-Pond: s 
cotd CREAM 

1 Eu Hak #EEAM 

  

  

Surat Pudj jian 
BOGOR, 13 Desember 1954 

Dengan hormat, 

Setelah kurang lebih 10 bulan saja menderita sakit RON- 
TOK - RAMBUT dibagian kepala, sebelah kanan hingga li- 
tjin dan bersih sekali, Ai ni ternjata tumbuh dan subur kem- 
bali sebagaimana semula, setelah diobati dengan ,,OBAT 

RAMBUT” keluaran Tuan Tabib WAHID MAWN itu. 
Perlu kiranja ditjatat disini, bahwa sebelum mempergu- 

»hakan obat Tuan Tabib WAHID MAWN itu, saja telah men 
tjobanja dengan obat-obat rambut lainnja akan tetapi sia- 
sia belaka bahkan menambah luas rontoknja itu. 
Berhubung dengan itu, dengan ini saja “utjapkan- terima 

kasih. 
Saja tidak berkeberatan, bilamana keterangan saja ini 

disiarkan seluas oleh Tuan, berdasarkan atas bukti dan ke- 

njataan jang saja alami, 

AN LN aa IE IE UAN Ta Hal Dean ea sar HOP 

tjaranja? Iru tidak sukar, kalau 

osok gigi. Karena hanjalah 

terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang Jenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
dalam waktu 7 hari! 

   

   

  

   

Pepsodent berbusa banjak3 
Djuga bagian? gigi. jang tersembuaji 

dihersihkan oleh busa Pepsodentjang 
— mengandung irium, 

Hormat saja. 

ENOCH ASNAN 
Kond. Polisi Bogor. 

  

Mara 

Gigi mendjadi lebih putih 

dalam senunggu! 

1 2 agaimanakah 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

  
aa Snap oh mantan ih wak Ui     
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Kami menerima pesanan besar dan keffil. 
Bersedia kirim keseluruh Indonesia dengan tjepat se 

HARGA2, POTONGAN?, 
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SERVICE KAMI PASTI MEMUASKAN ! 

—. —— aa — - aa - - - - - - - . - - - Te - - - - - - -. - - - 

Dengan persetudjuan orang tua dari kedua belah fihak telah 

BERTUNANGAN : 

Rr. SRIE WAHJUNI 

-— - — 

TJOKROSOEKARTO 
  

R. W. LS. PRANOTO PRODJOSOEDIRDJO. 

Wodjo, ' Dadiredjo /Poerwo dadi 
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Telah menikah : 

R.A.B. MASS IE (TOEN) 
dengan 

E.E.H.A.. KAW ENGIAN (ELSJE) 

TONDAN 29 FEBRUARI 1956. (MINAHASA), 

-. SSS SSH SES SESESIS SES 

  

BUKA PRAKTYK: 

Occultist ,,Prof. Alahi" 

SPEC. ASTROLOOG, OCCULTIST, Lebih 25 th. ber- 
praktek INDOCHINA, MALAYA, NEW -DELHI - 
Menerangkan segala hal? Penghidupan, Peruntungan, 

:Pertjintaan, . Keselamatan iang akan datang. Tanggung 

memuaskan, djuga sedia obat untuk saka penjakit. 

Djam bitjara : PAGI 8 — 1. SORE 4 — 

Tidak menerima surat - menjurat. : 

Hotel ,,SARUDA" 
Kamar No. 17 — Jogja. 

  

  

    
| | BUKTIKANLAH SENDIRI KEMUSTADJABANNJA. 

"(2 PHARMA "E 
Satu2nja obat kuat untuk kelemahan otak, urat2 sjaraf, 
djantung dan buah pinggang Paling Mandjur untuk lemah 

perut, makanan tidak hantjur betul, perut kembung, masuk 
angin, djantung berdebar, kaki- tangan dingin, kesemutan, 

sakit pinggang, kentjing manis, badan suka sakit2, tjapai, 
lemas, pendek napas, pusing, suka marah2 djengkel hati dan 

kusut pikiran, suka lupa, kekuatan penghafal kurang, ku- 
rang semangat kerdja dan Jain sebagainja. 

HAEKA. DEL MONS: an AG A makk an Mean TEE Rp. 20,— 

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

Karpa per d005 | ae Un Rp. 30,— 
SEXALIN utk wanita jg sakit bulanan (Haidz) 4 ,, 20,— 
PREGNOL nnacoconansnnnnnnaann AN Ke MAN BEN Bt PIA naa Saka » 25,— 
APHRODIN external ................... An ai 3». 10,— 

DC CREAM 
Tanggung menghilangkan tan- 

da2 hitam, djerawat, kukul dan 
“panu. Beri tjahaja dan membi- 
kin tjantik paras mukanja. 

Per d00e aan “Rp. 15,— 

NO-HAIR CREAM 
Tjepat menghilangkan rambut 
dan tidak berbahaja dan gam- 
pang dipake 

PErAOON randa Rp. 10,— 

ATOM HAIRDYE 
Untuk menghilangkan rambut 
putih. Tanggung tida LUNTUR 
dan kwaliteitnja istimewa. : 

Per d008 (ina. Rp. 10,—: 

Rp. 15,—, Rp. 25,—. 
OR Ta 

  

DC POMADE 

Untuk menghitamkan rambut 
putih. Bukan haarverf tapi ha- 
nja POMADE biasa 4 Rp. 30,—. 

' GONOCIDAL membersihkan sa- 

luran kentjing,  membasmikan 

kutu- kutu penjakit Rp.25,—. 

Dapat dibeli ditiap Toko Obat 

TIONGHOA dimana - mana. 

DC ,PHARMA" Lid. 
Dji. Ternate No. 12, Bandung. 

Dji. Pintu Air No. 24, Djakaris. 

Doain 

  

AGEN2 di DJAWA TENGAH : 

Toko Pakistan, Tugu Kulon 46B, Toko Obat Tek An 
Tong, Eng Tay Ho dan Eng Njan Hoo, Petjinan, R. O. 
Karuhun, Malioboro Jogjakarta, “Toko Obat Hok An, 
Djl. Raya Magelang: Toko Obat Junon, Djl, Slamet 
Ryadi 162 Timuran, Sport & Watch Store, muka pasar 

' 'Slompretatr Solo, Toko Obat Eng Tay Ho, Eng Djien 
Hoo dan Tek Sing Tong, Pekodjan Semarang.       
  mua anang emng 

Agya abal &    Me Bhagya, 

  

DJL. MODJOPAHIT 30 Tel. Gbr.I944 DJAKARTA   
' Harga? kami telah turun dengan hebat 

MINTALAH KETERANGAN2 LEBIH LANDJUT PADA KAMI, TENTANG EROCHURE?, 
(KORTING) DAN PENGIRIMAN TJARA FRANCO. 

NE ANU AN BEA AL IMA CNIUIAN NU or RAGA TAU REKAN EN PAN A7 Ta LP Lg RA SNN ai 
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Baru terima 

Rupa2 PIRINGAN HITAM 

CAPITOL 

DECCA 
STAKRLITE 

IKAMA (laguz Ujawa) 

dari lagu2 jang terkenal dan 

£op Hits 

Terlalu banjak untuk disebut- 

kan satu2nja. 

Ah 

TUGU 36.TELP 566. JOGJA 

MENARA 

PAKAILAH SELALU !   
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model : Combinasi 
Sailor dan Daskraag. 

  

  

Falling hair inevitably leads 

to BALDNESS if not checked 
in time Use ABC-TEN. It 
contains all the vital elements 
essential to healthy growth of 

hair and stimulates the dormant 
hairroots into a vigorous gro- 

wing activity, ABO-TEN stops 

falling hair, eradicates dandruff 

and grows new and healthy 
hair, even on bald patches 

Rp. 50,— p. bottle, 

ABC-9 Obat buat hilangkan 
gatel2 ketumbeh diba- 
gian kepala dan bikin 

kuat rambut. 
Harga Rp. 25,—. 

FACE LOTION untuk 
hilangkan dona2, ku- 

ning2, panu2, djera- 

wat, kukul, item2 di- 

muka dan bikin tam- 

bah tjantik. 

Harga Rp. 35,—. 
Obat GEMBIRA PIL 
untuk makan, 

Harga Rp. 10,—. 

Bikin gemuk badan 

dan kuat. 

Harga Rp. 25,—. 

ABC -8 

ABC -7 

ABC - 6 

ABC - untuk sakit Pinggang. 
' bikin bersih nier. 

' Harga Rp. 15,— 
ABC-4 B.U.T, Puder, Hilang- 

kan Djerawat, kurul, 
item2 dan panu2. 

Harga Rp. 25,— 

ABC -3 GONOSAN EXTRACT, 
untuk sakit disaluran 
kentjing. 

Harga Rp. 25,— 
ABC-2 ASTHMA  BENGEK 

Harga Rp. 20,— 
ABC-1 Spesial untuk wanita 

supaja dapat turunan, 

bulanan tidak accoord 

atau tidak dapat bulan 

Harga Rp: Toy — 
Ongkos kirim 15x5 

World Famous Prot, Tabib 
FACHRUDIN 

Djl. Topekong No, 2 — 
Phone.2939 -—: MEDAN, 

“PN 
  

Ia “Tyo kkodanlatan Ralejat” 661 | KRI A1) 102, 
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